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NRO 5/13
Joulukuu

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Työnantaja tyrkkii 
luottamusmiehiä syrjään

Nousevasti esiin noussut yhteis-
työtä kalvava ongelma Borealik-
sen työpaikalla on valittujen luot-
tamusmiesten aseman ylenkatso-
minen työnantajan puolelta. Tä-
mä koskee yleisesti osastojen 
luottamusmiehiä ja muita luotta-
musasemassa olevia. Ammatti-
osasto veti luottamusmieskoko-
uksessa ja marraskuun jäsenkoko-
uksessa johtopäätökset ja asiaan 
on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuu-
dessa 4. joulukuuta siitä jo alus-
tavasti keskusteltiinkin (sivu 2). 
Tässä lehdessä aiheesta kirjoit-

taa puheenjohtaja pääkirjoitukses-
saan ja pääluottamusmies palstal-
laan. Työpaikkaselvitysten tulok-
sia tutkittaessa aiheeseen palatta-
neen. Jos nekin osoittavat työnte-
kijöiden vaikutusmahdollisuudet 
heikoiksi, on asia katsottava va-
kavaksi työpaikan hyvinvoinnin 
kannalta.   
 Syyskokous hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja teki valinnat, jois-
ta sivulla seitsemän. Uusi hallitus 
valitsee järjestäytymiskokoukses-
saan 10. joulukuuta muut toimi-
henkilöt. 

Pasi jatkaa valtuutettuna

Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun 
paikalle ollut vastaehdokkaita ja 
Pasi Mäntysaari jatkaa seitsemän-
nelle kaksivuotiskaudelleen. 

Joulurauhaa

Teollisuusliitto, osasto 420

NRO 5/17
Joulu

Pekeman Työntekijät ry
Teollisuusliitto os. 420
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

NRO 4/08
31. vuosikerta
16.9.2008

Julkaisija:

Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Toimitus:
Veikko Höök
(09) 3949 3452/3495
Esa Karppinen
050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Porvoo

Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

40. vuosikerta

Ammattiosaston 
syyskokouksella 
(kuva) ei ollut 
vaikeutta valita 
puheenjohtaja 
Jukka Saarijärvi 
toiselle kaudel-
leen. Suurem-
mitta yllätyksittä 
ja ripeästi su-
juivat muutkin 
valinnat, joita 
uuden hallituk-
sen järjestäyty-
miskokous täy-
dentää ennen 
joulua. Valitun 
hallituksen ko-
koonpano keskiaukeamalla. 

TEAM –ammattiliiton pää-
tettyä fuusioitua kahden muun 
teollisuusliiton; Metalli- ja Puu-
liiton kanssa, oli syyskokouksen 
tehtävänä hyväksyä perustetun 
Teollisuusliitto ry:n säännöt 
ja päättää liittymisestä siihen. 
Näin ammattiosaston jäsenet 
kuuluessaan Pekeman Työnte-
kijöihin, ovat vastaisuudessa jär-
jestäytyneet uuteen 230 000 jäse-
nen SAK:laiseen liittoon, jonka 

yli 700 ammattiosastoa kattavat 
kolme neljäsosaa maamme vien-
titeollisuudesta. Vaihtoehtoja ei  
ollut ja Pekeman Työntekijät 
ry:n uusi osastonumero on 420. 

Teollisuusliiton toiminnan on 
luvattu olevan tehokkaampaa 
kuin edeltäjänsä TEAMin. Sa-
maa perustelua kuultiin vuonna 
2009 ja sitä ennen TEAMin ol-
lessa perusteilla Kemianliiton 
jälkeen. 

TEAMin kalkkiviivoilla neu-
vottelema ja kikyn osalta neu-
vottelematta jättämä tes ei ollut 
edes välttävä. Hyväksymispro-
sessissa Riku Aallon johtama 
Teollisuusliitto paljasti kyntensä 
jo ennen aloittamistaan. Kynnet 
ojentuivat jäsenistöä vastaan 
ja sopimus vetää sanattomaksi. 
Pääluottamusmies kuvailee sitä 
alustavasti palstallaan sivulla 
neljä. 
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Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235
Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:
Sami Karlsson
(09) 3949 4449
Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521
Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Seuraava Virike
ilmestyy viikolla 7.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on oltava 
toimitussihteerillä  
8. helmikuuta  
mennessä.

KIRJOITTELE!
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Joulukuun tilaisuuksia

Ammattiosaston pikkujouluristeilyllä 2.–3.12. Europa – aluksella ristei-
lyohjelman lomassa päästiin jouluruokailun makuun. Virkeimmät 53 
osallistujasta tutustuivat aamutuimaan Tallinnan joulutunnelmaankin. 

Vuoden toinen ts-yhteistyöpäivä pidettiin 7.12. Porvoossa Brasserie  
L'amour:n kokoustiloissa. Paikalla oli 34 osanottajaa. Tilaisuudessa oli 
esillä muun muassa asiaa kemikaaleista, altistumisista, seisokin toteu-
tuma ja ryhmätöiden kautta ideointia vuodelle 2018.

Toisen vuosipuoliskon yt-tilaisuus järjestettiin Haikossa 8.12. Saatiin lä-
pileikkaus Borealiksen Porvoon vuodesta, vähän tulevaisuudestakin ja 
henkilöstön puheenvuoron piti ylempien Kalle Kallio. 
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Puheenjohtajan pääkirjoitus:
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Jukka Saarijärvi

Teollisuusliiton tes-teatteri

www.pekemantyontekijat.fi
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Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

Kulunut vuosi pitää sisällään BPOY:n toimitusjohtajan 
vaihdoksen ja suurimpina hankkeina kalliosäiliön käyt-
töönoton sekä suurseisokin. Tietenkin näin suuressa 
yhtiössä on kuluneen vuoden aikana tapahtunut paljon 
muutakin, mutta en lähde niitä erittelemään. Toimitus-
johtajan vaihdon merkitystä on vielä aikaista arvioida 
mutta todennäköisesti asiat ei paljon muutu koska tu-
losta tekevää konseptia ei yleensä juuri muuteta.

Kallioon louhittu säiliö on ilmeisesti ollut hyvin 
onnistunut ratkaisu. Siitä ei ole ihmeemmin uutisoitu 
käyttöönoton jälkeen, enkä asiaa tunne, mutta ei kai 
siellä paljon ole liikkuvia osia?  

Suurseisokki oli suuri menestys, jos on uskominen 
Borenaa. Näin varmaan olikin kustannusten ja aika-
taulujen osalta, mutta laitosten käynnistäminen ja 
tuotteiden spekkiin saattaminen olisi varmaan voinut 
sujua paremmin. Näihin asioihin vaikutti suuresti hen-
kilöstö, joka urakoituaan seisokissa ei joko jaksanut tai 
ylityömaksimien myötä ei ollut enää mahdollisuutta 
antaa parasta työpanosta yhtiön käyttöön. Nyt on osalta 
työntekijöistä vuosityöaika jo täynnä, mikä myös vai-
keuttaa normaalia operointia koska vuoromiehitystä 
pitää miettiä uudella tavalla.

Työehtosopimus on myös saatu aikaiseksi, joskaan ei 
meidän toivomalla tavalla. Kiky säilyy ja tes-korotuk-
sen toteutuma on epävarma, koska työnantajan ääni 
kuuluu vahvana %-jaossa. Uskoisin, että Juice purkaa 
tätä asiaa paremmin. En malta olla puuttumatta sopi-
mistyyliin, joka oli enemmänkin käärmeen ajamista 
pyssyn piippuun. Paljon mediassa aikaisemmin spe-
kuloitu ajatus, että sopimuskierrokselle lähdettäisiin 
vientialojen avauksella, muuttuikin sanelupolitiikaksi. 
Ei ollut hyvä pelinavaus suurliitolta.

Nyt jäsenistön pettymys purkautuu liitosta eroamispu-
heilla. Totean vain tähän, että ilman yhtenäistä kenttää 
olemme kohta tilanteessa, jossa työnantajat toteutta-
vat jo kaupan aloilta tuttua 0-tuntisopimusta tai mitä 
tahansa heille edullisempaa työehtosopimusta, koska 
tämä nyt vaan on tätä jatkuvaa taistelua elintilasta. Vai 
luuletteko työnantajaliittojen pitävän lakimiesarmeijaa 
palkkalistoillaan vain sen takia että se näyttää hyvältä?

Lopuksi tarina nuoruusvuosilta: Olin käymässä kotiky-
läni automaalaamossa ja paikalla olivat omistajaveljek-
set Kari ja Pertti sekä myös lisäkseni Pekka, josta tuli 
myöhemmin kunnan palopäällikkö. Ovi kävi ja sisään 
saapui Leuka-Luke. Nimi johtui hänen voimakkaasti 
muotoutuneesta leuastaan, joka muistutti suuresti NHL 
pelaajien vastaavaa ja joka aikaansaadaan kohtuulli-
sella määrällä kasvuhormoneja ja muita mömmöjä. 
Luken silmiinpistävin piirre oli uusi häikäisevä hymy, 
joka kirvoitti seuraavan keskustelun: Pekka: - Perkele, 
jätkällä on uudet hampaat. Luken hymy vain laajeni, 
johon Pertti: - Paljonko maksoi? Luke vastasi: - 1200 
mk, johon taas Pekka että: - Perkele, eikö siihen rahaan 
saanut sopivia. 

No, tämä oli avaus totisempaan asiaan, joka koskee 
yhtiön huolenpitosopimusta, jonka toimivuudesta ei 
ole hyvää sanottavaa koska vastuun siirtäminen vakuu-
tusyhtiölle tapaturman hoidon suhteen ei aina toimi 
hyvin. Kuten työkaverin hammas, asia on mennyt var-
maan ylläkerrotulla tavalla, että määrittelyvaiheessa 
uudet legot oli muuttuneet dubloiksi, eivätkä sovi suu-
hun, kun en niitä ole hänen suussaan havainnut.

Hyvää Joulua!
Jukka
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Elof Juselius

Ison Teollisuusliiton tes
Pääluottamusmiehen palsta:

Faktaa on että uusi liitto on to-
siasia, kuulumme 230 000 nupin 
suurliittoon; Teollisuusliittoon. 
Tähän mentiin kuulemma kun 
Suomessa ei pienet liitot pärjää, 
pieni jäsenmäärä ei pysty liiton 
toimintaa ylläpitämään  nykyi-
sillä jäsenmaksuillaan.

Tampereella pidetyillä kolmi-
päiväsillä liittopäivillä oli koolla 
aivan täynnä olleessa Tampe-
re-talossa yli 700 kutsuttua eri-
laista edustajaa todistamassa ja 
päättämässä uuden liiton synty-
mää. Voisi lainata tunnetun ur-
heiluselostajan sanoja ’oli suuren 
urheilujuhlan tuntua’. Valittiin 
uuteen liittoon puheenjohtaja, 
varapuheenjohtajat, hallitus, val-
tuuston jäsenet, ja näille varajäse-
net, ja kaikki muu asiaan kuuluva. 
Kilpilahden edustus jäi varsin lai-
haksi, hallituksen jäsenenä jatkaa 
naapuri PÖT:istä Sami Ryynänen 
ja valtuustoon Einari Grönberg 
valittiin varajäseneksi.

Kokouksessa esiteltiin uu-
den liiton strategiaa, vuoden 
2018 toiminta ja talous. Käytiin 
myös läpi liittokokouskauden 
toiminnan painopisteet. Nämä 
ovat kaiken kaikkiaan varsin iso 
ja kattava paketti johon palaan 
myöhemmin. Kaiken kaikkiaan 
hyvin järjestetty, hyvin valmis-
teltu ja hyvin läpi viety kokous. 
Lopuksi kaikki pitivät toisiaan 
käsistä kiinni ja laulettiin joku 
tunnettu työväenlaulu, jonka sa-
noja en enää muista. Että joo’o ja 
moro…

Työehtosopimus

Sen verran käy edelleen tunteet 
kuumana siitä miten työehtosopi-
mus tällä kierroksella syntyi, että on 
parempi että en tässä lehdessä nyt 
avaa asiaa siltä osin sen enempää. 
Palaan asiaan sopivan ajan päästä 
ja kerron omalle väelle miten tässä 
sitten näin kävi. Totean että kun 
neuvottelutulos saavutettiin, tes:in 
tekstiosa ei muuttunut siitä miten 
se alun perin neuvottelutuloksessa 
oli sovittu, eikä palkankorotuksien-
kaan osalta muutoksia sitten saatu. 
Kylillä puhutaan että neuvotte-
luosapuolilla olisi samat saunavuo-
rot, no tiedä häntä… aika samanlai-
set jutut kyllä on molemmin puolin.

Palkankorotuksien osalta neu-
vottelut jatkuvat tästä eteenpäin 
paikallisesti, ja alkavat viikolla 
50. Vuonna 2018 palkkoja koro-
tetaan 1,6 %. Ellei muusta toteu-
tustavasta päästä sopimukseen, 
korotuksesta 1,2 % kohdennetaan 
yleiskorotuksena ja 
0,4 % työnantajan  
päättämällä tavalla. 
Vuonna 2019 palk-
koja korotetaan 
1,6 % suuruisella 
korotuksella. El-
lei muusta toteu-
tustavasta päästä 
sopimukseen, ko-
rotuksesta 1,0 %  
kohdennetaan 
yleiskorotuksena ja 
0,6 % työnantajan 
päättämällä tavalla.

Palkankorotuksien on tarkoitus 
astua voimaan tulevana vuonna 
1.2.2018 ja seuraavana vuonna 
1.2.2019 jos ei toisin paikallisesti 
sovita. Miten sitten paikallisesti 
päästän sopimukseen, kun työnan-
tajien Kemianteollisuus pyrkii ole-
maan vahvasti mukana päättämässä 
ja hämmentämässä palkankorotuk-
sien jakoa. Niin kuin aikaisemmin 
mainitsin, taitavat viedä Borealista 
kun pässiä narussa, mielenkiintoi-
set ”paikalliset” neuvottelut tulossa.

Noin yleensä vuosi on ollut var-
sin kiireinen. Liittofuusio ja työeh-
tosopimuskierros ovat työllistäneet 
tänä vuonna, joten minua ei kovin 
useasti ole nähty kentällä, asiaan 
tulee korjaus kunhan palkkarat-
kaisu saadaan loppuun vietyä.

Kaikesta huolimatta toivotan 
kaikille rauhallista joulunaikaa ja 
hyvää uutta vuotta!

Terveisin Juice

Helsingin Sanomatkin huomioi Teollisuusliiton 
sopimuksen
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Pasi Mäntysaari

Jaksaminen

Sana ”jaksaminen” on kaikunut 
korviini tämän vuoden seisokin 
jälkeen melkein päivittäin. Sen 
maininneet henkilöt ovat toden-
neet työyhteisössään vallinneen 
tilanteen ja huoli kanssaihmi-
sestä on ollut ilmeinen. Mikä on 
johtanut siihen, että henkilöstöä 
on rasitettu yli tason, jossa koe-
tellaan jo sairastumisen rajoja? 
Tietoisuus yli normaalien vuosi-
työaikojen menevästä työn mää-
rästä poikkeuksellisena vuonna ei 
tullut yllätyksenä. Ei ole korrektia 
etsiä syyllistä, mutta työajan seu-
ranta on ”mädännyt” pahimman 
kerran. Vastuullisuus henkilöstön 
työhyvinvoinnista työajan osalta 
on kangerrellut todella paljon. Tä-
män vuoden ylityölistaukset ovat 
16 vuotta kestäneen toimikauteni 
ajalta korkeimmat. Joillakin se on 
johtanut jopa tilanteeseen, jossa 
henkilö ei voi tehdä tuntiakaan 
töitä loppuvuonna. Onneksi lain 
kautta velvoitetaan lepo, jotta 
henkilökohtainen jaksaminen 
edes jollain lailla turvattaisiin. 
Kun puhutaan jaksamisesta, tu-
lee muistaa, että se on aina hen-
kilökohtainen ja sen analysointi 
ulkopuolisen silmin voi olla vai-
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Vuosi 2017
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Turvallista Joulun aikaa ja 
alkavaa vuotta 2018!

t. Pasi
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
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sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
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3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
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Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

Syyskokous
Kokous pidettiin 30. lokakuuta. 
Samana päivänä oli kuultu uuti-
nen tulevasta työehtosopimuk-
sesta, joka silloisen TEAM-liiton 
johdossa hyväksyttiin.  Sopimusta 
puntaroitiin kokouksen päätteeksi 
niillä tiedoilla, joita oli käytettä-
vissä. Edes KIKYä ei ollut hoidettu 
pois sen alta. TEAMin johto ei ol-
lut yksimielinen sopimuksen hy-
väksyttävyydestä ja ammattiosas-
ton hallitus toimitti marraskuussa 
liitolle kannanoton sitä vastaan 
(sivulla 7). Pekemalaisten lisäksi 
kenttä laajalti vastusti sopimusta, 
mutta kehiin astumassa oleva Teol-
lisuusliitto ilmoitti sopimuksen 
olevan voimassa. Täten ei aloitta-
van liiton suuntaa näyttävästä so-
pimuspotenssista saatu kovinkaan 
mairittelevaa kuvaa.

HLT

Puheenjohtaja Jukka Saarijärven 
tehtävä syyskokouksen päätök-
sellä oli allekirjoittaa Teollisuus-
liittoon liittyminen

Kymmenen vuotta Borealiksen 
perustamiseen asti pääluottamus-
miehenä toimineelle Kari Koisti-
selle ojennettiin yhdistyksen pöy-
tästandaari eli viiri numero 56  
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Pekeman Työntekijät ry:n hallitus ja ammat-
tiosaston jäsenet ovat erittäin pettyneitä lii-
ton suhtautumiseen kilpailukykysopimuk-
sen jatkumiseen ja työehtosopimuksen 
neuvottelutulokseen. 

Tes-neuvottelutuloksen kestiosuudessa 
on paljon työntekijöitä koskevia heikennyk-
siä. 

Osaston mielestä ei ole riittävästi paneu-
duttu tes-tekstisisältöön huomioiden jäse-
nistön tarpeet. 

Todettiin myös, että liiton neuvottelijat 

Ammattiosaston hallitus 2018
Puheenjohtaja Jukka Saarijärvi

Varsinaiset jäsenet:

Jörgen Backman
Reijo Hurskainen
Esa Karppinen
Harri Kortelainen
Antero Kääriäinen
Juho Lintula
Ilmari Lohenoja
Pasi Mäntysaari
Keijo Pulkkinen
Esa Vainonen

Varajäsenet valitsemisjärjestyksessä:

Hannu Lindqvist
Jari Voutilainen
Elof Juselius
Santtu Salo
Petri Karhu
Hannu Koivisto
Jussi Mäenpää
Mika Lumme
Petri Taanila

Työsuojeluvaltuutetut kaudelle 2018 – 2019
Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi on ilman vaalia valittu Pasi Mäntysaari.
1. varatyösuojeluvaltuutetuksi on valittu Keijo Pulkkinen ja
2. varatyösuojeluvaltuutetuksi Mika Martikainen. 
Työsuojeluasiamiesten valinta on meneillään.  
Työsuojelutoimikunnan jäsenet valitaan esitettyjen ehdokkaiden joukosta.

Pekeman Työntekijät ry:n kannanotto 16.11. 2017:

TEAM-liiton hallituksen puheenjohtaja Heli Puura

eivät ole riittävästi huomioinee tes-jaoston 
ja pääluottamusmiespäivien osanottajien 
mielipiteitä, koskien kilpailukykysopimusta 
ja palkankorotuksia. Neuvottelutuloksen al-
lekirjoitus tapahtui ilman kentän edustajien 
mielipidettä. 

Neuvottelutuloksen johdosta olemme 
ammattiosastona todella huolissamme jä-
senistöltä tulleisiin mielipiteisiin erota lii-
tosta ja ammattiosastomme jäsenyydestä. 

Ammattiosastona vaadimme, että neu-
vottelutulosta ei hyväksytä. 
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En malta olla kirjoittamatta ai-
heesta KIKY, kun tuo melkein 
joka päivä kaivelee ja kentältä 
kantautuu viestejä miten se hier-
tää ja ärsyttää. Ihmetellään mikä 
merkitys ja hyöty Borealikselle 
voi sopimuksesta olla? Ei mieles-
täni mitään konkreettista, ei edes 
mitään rahallista merkitystä, ei 
ainakaan puhuta semmoisista 
summista millä olisi jotain mer-
kitystä. Kiky ei vaan ole meidän 
juttu, se kalvaa uskottavuutta. 
Käsky taitaa tulla EK:lta, kuka 
tätä firmaa johtaa… Todellisuu-
dessa tällä koko hössötyksellä ha-
lutaan Sipilän hallituksen ja EK:n 
taholta kyykyttää ja köyhdyttää 
työtä tekevää Suomen kansaa, 
siirtää rahaa rikkaiden omista-
jien ja bonuksien saajien taskuun. 
Vanha sanonta kuuluu, köyhä 
duunari on nöyrä.

Ei ole ahneudella rajoja per-
kele, olen toistanut moneen ker-
taan. Luulisi jo rikkaitten kerän-
neen tämän hallituksen aikana 
tarpeeksi rahaa mutta ei tunnu 
mikään riittävän. Vasta käydyissä 
tes-neuvotteluissa siirrettiin ki-
kyn voimassaoloaikaa 2019 lop-
puun. Liiton neuvottelijoiden 
mukaan ei mahtanut mitään, ol-
tais jouduttu tappelemaan. Vuosi 
sitten, kun maan hallitus mei-
dät pakkolailla ”pakotti kikyyn”, 
kuultiin samat sanat, olisi jou-
duttu tappelemaan. Silloin sen-
tään käytiin pääkaupungissa mie-
lenosoituksessa. Vähän on jutut 
muuttunut matkalla, kuulemma 
2019 kyllä vaikka tapellaan, 
mutta kiky lähtee. Millä hinnalla 
sitten tuo alun perin kustannus-
neutraali kiky lähtee, jos lähtee, 
jää nähtäväksi. Mutta pitää muis-
taa että aina tässäkin maassa on 

Kiky
jouduttu oikeuksistamme tappe-
lemaan, ei mikään ilmaiseksi ole 
tullut, eikä tule.

Ihan tuoretta kiky-juttua näh-
tiin tv.ssä ihan joku viikko sitten 
ja luettiin lehdissä. Suorassa lä-
hetyksessä ministeri väitti pos-
ket punaisina, että hallitus ei ole 
vaikuttanut kikyn syntyyn, vaan 
ammattijärjestöt ovat sen sopi-
neet. Totta toinen puoli. Halli-
tus pakotti kikyyn uhkailemalla 
erilaisilla pakkolaeilla. Valehteli 

silmät suurina myös, että eivät 
määränneet julkiselle sektorille 
vähän extra kikyä, -30 % loma-
rahoista, vaikka jopa EK:n enti-
nen johtaja myönsi että tällainen 
käsky hallitukselta tuli. Vieläpä 
samalta ministeriltä. Ho’hoijaa, 
tuntuu, että tässä maassa saa va-
lehdella kuinka paljon vaan.

Ohessa hallituksen kiristyslista 
vuodelta 2016.

Juice
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Aatteelliset vastaan aateliset
Sarjassa käsitellään asioita, jotka ovat tietyssä mitassa 
tabuja. Tässä osassa esiintyvien lukujen takana on eko-
nomi Esko Seppäsen viime vuonna julkaistu tietoteos 
”Mistä Suomi vaikenee”. Esko Seppänen oli toimit-
tajauransa jälkeen 10 vuotta kansanedustajana ja 14 

vuotta europarlamentikkona. Hän on julkaissut noin 
30 yhteiskunnan epäkohtia ruotivaa kirjaa käyttäen 
hyväksi laajaa yhteiskuntakokemustaan, talouseksper-
tiisiään ja oikeudenmukaisuuden aatetta. Seppänen on 
saanut kahdesti tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

Jo vuodelta 1984 perua oleva Bri-
tannian EU-maksujen alennus ei 
ole tainnut esiintyä EUn kannatta-
jien otsikoissa. Margaret Thatcherin 
jyräämä massiivinen alennus vähä-
osaisille englantilaisille ei kantanut 
tähän päivään, vaan nyt on saarival-
tio pistämässä kattiloita jakoon. Jä-
senmaksuhistoriaa ajatellen täytyy 
todellakin toivoa, ettei hanke pe-
ruunnu, jota joillakin tahoilla kyllä-
kin on pidetty todennäköisenä. On 
hyvin mahdollista, että GB käyttää 
opportunistisesti tilannetta hyväk-
seen lisäetuja saadakseen ja kevää-
seen mennessä jo painostaa komis-
siota uuteen bargainiin.

Britannian alennus on taattu 
vuoteen 2020 saakka. Juttuhan tah-
too olla siten, että joku ne alennuk-
set maksaa. Suomi on puolestaan 
kunnostautunut sillä puolella ja 
maksanut kolmatta miljardia ni-
menomaan Britannian puolesta. 
Britannia ei jäänyt ainoaksi alen-
nuslipulla ajelijaksi siinä mielessä, 
että oli joukko EU-valtioita, jotka 
jurputtivat maksuperusteistaan ja 
saivat aikansa kantapäätä perman-
toon hakattuaan 75 prosentin alen-
nuksen brittien osuuden maksami-
sesta. Saksan, Hollannin, Ruotsin 
ja Itävallan alennus jatkuu edelleen 
vuoteen 2020, tai Britannian eroon 
asti. Suomi maksaa myös niiden 
osuutta, joka mukaan lukien Britan-
nian saama alennus on tullut mak-

Aatteelliset vastaan aateliset, osa 4:

Maksumies tulee pohjolasta
samaan Suomen veronmaksajille 
noin kolme miljardia euroa nor-
maalien jäsenmaksujen lisäksi. 

On vielä esimerkkejä muunlai-
sista alennuksista: Hollanti säästää 
maksuissaan noin 700 miljoonaa 
vuosittain, Ruotsikin lähes 200 mil-
joonaa ja Tanska 130 miljoonaa, 
sekä Itävalta pienemmän summan. 
Arvonlisäveropohjaan perustuvista 
maksuista Saksa, Hollanti ja Ruotsi 
maksavat vain puolet Suomen mak-
samasta 0,3 %:sta. Mitä muuta, vain 
Brysselin herra tietää!

Britannian jäsenmaksu olisi ollut 
valtava ja EUn talouskin sen jäl-
keen kunnossa, mutta alennukseksi 
alusta alkaen tuli 66 % jäsenmaksu-
jen ja jäsenmaksupalautusten ero-
tuksesta. Se, millä britit onnistuivat 
perustelemaan alennuksensa, pe-
rustui valtion itse maksamien maa-
taloustukien määrän pienuuteen. 
Saaren oma maatalous oli mallas- 
ohraa lukuun ottamatta keittiö-
puutarhojen tasolla, koska pääosa 
sen maataloustuotteista oli totuttu 
tuomaan entisistä siirtomaista ja 
muista halpamaista huomattavasti 
alle EUn hintatason. 

Suomi jäsenyysneuvotteluissa ja 
sen jälkeen on pyrkinyt pitämään 
kiinni oikeudestaan maksaa maa-
taloustukia itse sen lisäksi, mitä EU 
maksaa. Jos niissä olisi menty alas, 
olisi vältytty muiden maiden kus-
tannusten maksulta. Tukien hinta-

lappu on lopulta paljon suurempi, 
kuin Suomen viljelijöiden saamat 
korvaukset. Maaseudun elinkelpoi-
suuden parantamiseen pitäisi keksiä 
muita keinoja. Systeemi on mätä ja 
niin kauan, kuin tukia vuotaa Wahl- 
rooseille, erittäin mätä. 

Tuet ovat Suomelle huomattavasti 
suurempi kuluerä kuin nettojäsen-
maksu. Lähtökohta oli vuoden 1994 
jäsenyysneuvottelut, joissa Suomi 
limbosi kirkkaasti, koska EUhun 
piti päästä hinnalla millä hyvänsä. 
Ranska on ainoa valtio EUssa, 
joka maksaa viljelijöille enemmän 
maataloustukia kuin Suomi. Vuo-
den 2014 tilastossa Ranska mak-
soi omia maataloustukiaan 1166, 
Suomi 1033, Saksa 1019 miljoonaa 
ja muut maat alle miljardin. Ruotsi 
maksoi niitä 31 miljoonaa. Lasket-
taessa bruttokansantuloon perustu-
vat jäsenmaksut ja maataloustuet, 
on Suomi suhteellisesti laskien EUn 
suurin nettomaksaja. 

Vuoden 2016 budjetoitu tuki-
määrä oli 972 meur omia ja 766 
meur EU-tukia. EUn vuodessa mak-
sama maataloustuki on kuitenkin 
60 miljardia. Ilman kansallisia tukia 
Suomi menettäisi osin oman maa-
taloutensa, mutta enemmän kuin 
pohjoisesta sijainnista EUn kalleus 
kansallemme johtuu neuvottelijois-
tamme. Viimeiset heistä ovat olleet 
Matti Vanhanen ja Jyrki Katainen.

Hannu Lindqvist
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Rikosluontoisen vaarallinen työ
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kansa, etenkin näin hyvin palka-
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Vaienneet merten jätit ovat saa-
puneet Bengalinlahden rantaan 
luovuttamaan rautansa uudelleen 
sulatettavaksi 

Chittagongin tien varrella mo-
lemmin puolin useita kilometrejä 
jatkuvissa romuliikkeissä miehet 
erottelevat metalleita. Tässä lyö-
dään meisselein irti kiinnikkeitä 

Neljä poikaa irrotta-
massa supertankkerin 
peräsimen kiinnityksiä 
työkaluinaan yksi rau-
tasaha ja itse kyhätty 
kelluke

Lähes 100 miljoonan dw-tonnin 
vuotuinen purku vie Chittagongin 
romutuksen maailman tilastossa 
kyseenalaiseen johtoon. Valtiona 
toiseksi suurin on Intia, sitten Kiina. 
Euroopan tilastoa johtaa Turkki 
alle kymmenesosalla Chittagongissa 
puretusta tonnistosta. 
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Punkaharjun lomaosake

Tiedustelut ja vuokrausanomukset:
Pasi Mäntysaari,  Borealis konttori,  
puh. 3048, 050 379 4050
Ajankohtainen lista vapaista viikoista ja muuta tietoa: 
H-asema / project / borealis / pekema / loma / 
Kuvia ja linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin ja  
tapahtumiin:
Ammattiosaston kotisivu:  
www.pekemantyontekijat.fi / Punkaharju

Rauhaisaa Joulua ja  
Hyvää Uutta Vuotta!

Virike

❆

❆
❆

Ammattiosastomme jäsenille:
Talvikauden hinnat: 190 € viikko,  
80 € viikonloppu tai 30 € vrk.  
Muut järjestäytyneet:  
Kulukorvaus lisätään edellä mainittuihin  
hintoihin;  
80 € viikko, 40 € vkl tai 20 € vrk. 

Toistaiseksi vähintään toinen osake vapaana.

Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on perjantai  
(klo 14). Viikkovuokraukset ovat etusijalla 
viikonloppu- ja päivävuokrausta. Osaston 
työssäkäyvät jäsenet ovat etusijaisia ennen eläkkeellä 
olevia ja muita järjestäytyneitä (lopullinen vahvistus 
n. 2 vko ennen varausta). Varaaja tulee saamaan 
tietopaketin/laskun ennen varausaikaa. 
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus Harjunportti. 
Nouto/palautus lomakeskuksen vieressä sijaitsevasta 
huoltoasema/ravintolasta. 
Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto 
infosta). Tupakointi on kielletty molempien loma 
-asuntojen sisätiloissa. Osake 5:een on eläinten 
vieminen ehdottomasti kielletty.


