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Kokous teki suuren ja erittäin histori-

allisen päätöksen liittoyhteistyöstä. 

Metallityöväen Liitto ry jatkaa uuden 

teollisuusliiton perustamista. Vuoden ku-

luttua olemme seuraavan ylimääräisen 

liittokokouksen tähän aikaan jo läpikäyneet 

nyt valituilla edustajilla. Kokous tulee päät-

tämään liittojen yhdistymisestä. Suureen 

liittofuusion liittyvät team, paperi, puu ja 

metalliliitto. Metallimies pääsee päättä-

mään esim. paperimiehen edunvalvonnan 

linjoista ja päinvastoin pitää hän siitä itse 

tai ei.  Tulevassa liitossa ei ole vapaajäsenil-

lä edustus- ja äänioikeutta esim. tulevissa 

suuren liiton liittokokousvaaleissa. Tämä on 

täysin laiton teko ainakin kahden huippu-

juristin mielestä. Prof. Halilan värkkäämä 

yhdistyslaki 27§.1. kohdassa puhutaan 

saavutetuista eduista ko. asiassa. Eli vapaa-

jäsenen oikeuksia ei saa poistaa. Jos vapaa-

jäsen haluaa jäsenoikeutensa poistettavaksi, 

tämä on mahdollista. Siis vain jäsenen suos-

tumuksella, mutta ei muutoin. Muissakin 

liitoissa on tehty näin ja prh:ssa asia on 

siunattu sääntömuutoksena. Asiasta ei ole 

olemassa oikeudenkäyntipäätöstä. Kukaan 

ei ole vienyt tätä asiaa oikeuteen, vaan on 

hiljaisuudessaan hyväksynyt tämän. Metal-

liliitto väitti liittokokouksessa, että he eivät 

ole tekemässä mitään laitonta, mutta eivät 

suostuneet avaamaan lakipykälää alkuun-

kaan, vaikka vaadittiinkin.

Edunvalvonta
Meidän am.osastomme aloite työajan ly-

hentämisestä 6h/ vrk palkkaa alentamatta 

meni osittain läpi. Tarkka kirjaus kuuluu nyt: 

Pitkä ajan tavoitteena on kokonaistyöajan 

lyhentäminen.  Tämä oli toki vain yksi lukui-

sista aloitteistamme. 

Kiky- soppari
Metalliliitto katkaisi neuvottelut kiky-

sopimuksesta. Toivottavasti ei tule lisäaikaa 

neuvotteluille ainakaan nykyiseltä pohjalta . 

Ministeri Olli Rehn vaatii neuvotteluiden uu-

delleen alkamista välittömästi.  Ensi viikolla 

10.6 . 2016 Metallityöväen liiton valtuuston 

piti kokoontua päättämään kikysopimuksen 

kohtalosta. Mistä tässä oli oikein kysymys? 

Työaikaa olisi pidennetty kolmella päivällä 

vuodessa jne. Tästä olisi sovittu paikallisesti. 

Tämä olisi ollut historiallista, sillä koskaan 

ay- liike ei ole tehnyt vastaavaa sopimusta, 

ei sinne päinkään. On todella vaikea ym-

märtää, että itse olisimme alentamassa 

palkkaamme itseltämme. Jos joku muu taho 

alentaisi liksaamme, heitä vastaan voisim-

me jollakin tavalla taistella. Omiamme vas-

taan ei juuri kannata lakkoilla tai muutoin 

taistella, koska media tekisi meidät alta 

aikayksikön erittäin naurettavaksi. Maanan-

taina saimme tietää, että  Saksan ig-metall 

sopi 4,8%:n palkan korotuksen ja muutama 

kuukausi sitten Ruotsin metalli sopi 2,4%:n 

k liksan korotuksen. Näin muualla ns. ver-

rokkimaissa.  Meillä herrat väittävät, että 

sopimalla kiky saamme kymmeniä tuhansia 

uusia työpaikkoja. Todellisuudessa työpaik-

koja katoaa noin 30.000. Tulon- siirrosta  

äveriäiden taskuun tässä on vain kysymys. 

Mekö maksamme mukisematta. Mitä seu-

raavaksi porvarit tahtovatkaan???

Plm Ilpo Haaja

Liittokokouksen päätöksiä ja kikyilyä
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Lm-vaalit 
konevarusteluosastolla

numero 6200
Vaalit pidetään 6.6.2016 klo. 11.00-12.00 rak. 42. 
automaattivälitilassa. Ehdokkaina varsinaiseksi 
luottamusmieheksi ovat Juha-Pekka Lehti nu-
mero 2 ja Ilkka Kaarnasranta numero 3. 

Varaluottamusmieheksi valittiin Esko Peso-
nen, joka hoitaa osastonsa lm- tehtäviä kunnes 
uusi varsinainen lm on valittu. 

Molemmat toimessa olleet luottamusmiehet 
lm- Markku Kyröläinen ja varalm- Ilkka Kaar-
nasranta erosivat tehtävästään kesken kauden. 
Tämän vuoksi on pakko järjestää uudet vaalit.

Metallin Liittokokousvaalit 2016

Am.osaston vaalivirkailijat täysin vahin-
gossa epähuomiossaan sallivat yhden 

jäsenen äänestää ennakkoäänestyskupon-
gilla. Siinä meni taivaan tuuliin 43 ääntä. 
Metallityöväen Liiton keskusvaalilautakunta 
julisti uurnamme saastuneeksi ja kokonaan 
hylättäväksi. Äänet jakautuivat seuraavasti 
uurnassamme:  11 ääntä sai  Metalli Yhteis-
työnliitto A ja 32 ääntä Metallin vaikuttajat. 
Suurimmat vaikutukset hylkäyksellä oli 
voimasuhteisiin Helsingin vaalipiirissä. Voi-
maan jääneen tuloksen pohjalta Metallin 
Yhteistyönliitto vaaliliitto A voitti kolmella 
äänellä. Mikäli uurnavaalimme olisi hyväk-
sytty Metallin vaikuttajat olisivat voittaneet 
29 äänellä enemmistön.  Uurnavaalimme 
hylkäämisellä ei ole mitään merkitystä lä-
pimenemisen osalta kenenkään ehdokkaan 
kohdalla. Äänet jakautuivat seuraavasti 
Hietalahden Telakkatyöväen am. osaston 
ehdokkaiden kohdalla: 

Vaalit on pidetty ja lopulliset tuloksetkin ovat selvillä. Hyvin valitettavaa oli se to-
siasia, että uurnavaalimme hylättiin kokonaan. 

Metallin Vaikuttajat vaaliliitto C:  Ilpo 
Haaja 142 ääntä, Markku Kyröläinen 22, Esa 
Zuban 19, Jouni Taskila 69

Metallin Yhteistyöliitto vaaliliitto A:  Jiri 
Hagelberg 5 ääntä, Raimo Pulkkinen 28, Jani 
Riikonen 29.

Tämän tuloksen perusteella Metallin 
Vaikuttajista meni läpi 2 ehdokasta: Ilpo 
Haaja ja Jouni Taskila. Metallin Yhteistyön 
vaaliliiton ehdokkaista ei mennyt ketään 
läpi. Eli am. osastomme sai kaksi edustajaa 
Metallityöväen Liiton 22. liittokokoukseen, 
joka on liiton ylin päättävä elin. Meidän am. 
osastomme lisäksi hylättiin 7 muuta am. 
osastoa eri syiden takia näissä vaaleissa. 
Am. osastomme toimikunta teki välittö-
mästi kirjallisen valituksen, jossa vaadimme 
uurnavaalimme hyväksymistä. Ei auttanut 
mikään, vaikka kirjelmän suurimmalta osin 
laati huippujuristi. Laittomaksikin vaalit teki 
se,  että ainakaan kahdella am. osastomme 

jäsenelle ei annettu mahdollisuutta äänes-
tää lainkaan. Ainoa tapa lähteä hakemaan 
oikaisua asiaan on oikeusteitse tapahtuva 
kallis mittelö.  Häviäjä maksaa aina ja täs-
säkin tapauksessa paljon. Todellisuudessa 
vielä kolme kuukautta Liittokokouksen 
jälkeenkin olisi mahdollisuus viedä asia 
oikeuteen. Am. osastomme toimikunta ei 
ole tehnyt sellaista päätöstä. Melko rankka 
paperikin perusteluineenkin oli jo täysin 
valmiina, joka olisi mahdollisesti johtanut 
asian viemistä eri oikeusasteiden puitavak-
si. Näissä vaaleissa saattaa olla yhdelläkin 
äänellä valtavan suuri merkitys. Vuonna 
2012 pääsi eräs jäsenemme yhden äänen 
voimalla. Mies sai 59 ääntä, 58 ääntä ei olisi 
siis riittänyt läpimenoon. 

 
P.s. omasta puolestani haluan Suuresti 
Kiittää Äänestäjiäni- teen taatusti parhaani 
meidän kaikkien tulevaisuutemme hyväksi 
Liittokokouksessa-. 

T: Ilpo Haaja
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Erkki Ranta 1935-2016

Hietalahden telakan pitkäaikainen pää-
luottamusmies kuoli äitienpäivänä 

äkilliseen sairauskohtaukseen. Erkki Ranta 
syntyi Kuhmalahdella vuonna 1935. Monien 
nuorten tavoin hän hakeutui vuonna 1957 
Wärtsilän Helsingin Telakan ammattikurs-
sille, jonka jälkeen työt jatkuivat telakalla 
vanhemman levysepän apulaisena.

Ammattiosaston puheenjohtaja nuores-
ta levysepästä leivottiin vuonna 1963 sen 
jälkeen, kun työnantaja oli irtisanonut en-
tisen puheenjohtajan. Juuri ennen Metallin 
lakkoa telakan työntekijät valitsivat Erkin 
pääluottamusmiehekseen. Vaaleilla toimi-
kautta jatkettiin kerta toisensa jälkeen aina 
vuoden 1982 loppuun, jolloin hän luopui 
tehtävästä. 

Metallin liittovaltuustoon Erkki Ranta 
nousi vuonna 1973 varamiehen paikalta ja 
tässä tehtävässä hän jatkoi vuoden 1983 
loppuun. Helsingin kaupunginvaltuustossa 
hän oli vuosina 1977–1980 ja tämän jälkeen 
varavaltuutettuna vuoteen 1988. Muuttolii-
ke piti yllä jatkuvaa vuokra-asuntojen tar-
vetta. Julkisen liikenteen reitit ja aikataulut 
eivät aina sopineet telakan henkilöstölle. 
Helsingissä oli käynnissä teollisuuden jouk-
kopako ja monet vaikutusvaltaiset voimat 
pitävät Helsinkiä sopimattomana paikkana 
Telakalle. Tilanne muuttui vakavaksi vas-
ta sitten, kun Wärtsilä menetti uskonsa 
telakkateollisuuteen, lopetti investoinnit 
työpaikkaan ja ryhtyi ajamaan telakkaa alas.

Tänään työnantajat pyrkivät siirtämään 
sopimustoiminnan työpaikoille. Erkki 
Rannan mukaan hänen puheenjohtaja- ja 
pääluottamusmiesaikanaan tilanne oli 
päinvastainen. Pääkonttorin ja työnantaja-
liiton tarkassa kontrollissa olivat erityisesti 
palkkaliukumat ja työpaikkakohtaiset edut. 
Inflaatio oli voimakasta ja samaan aikaan 
työnantaja pyrki kiristämään urakkahinnoit-
telua varsinkin pidemmissä laivasarjoissa. 
Työntekijät puolestaan pyrkivät korjaamaan 
ansioitaan, työolojaan ja suojavarusteitaan. 
Riidat olivat lähes jokapäiväisiä ja ne takasi-
vat pääluottamusmiehelle täystyöllisyyden. 

Vastauksena työnantajan keskitettyi-
hin linjauksiin yhtymän eri toimipaikkojen 
edustajat käsittelivät asioitaan Wärtsilän 
yhteistyöelimessä. Erkki Ranta toimi pit-

Pääluottamusmies, joka kesti tyynet ja myrskyt

kään elimen puheenjohtajana. Yksiköiden 
edustajat koostuivat poliittisesti eri tavoin 
ajattelevista, kovan sarjan ay-vaikuttajista. 
Koossapitävänä voimana oli tunne, että 
kaikki tarvitsivat toinen toisiaan. Oma 
vaikutuksensa oli myös puheenjohtajan 
luonteella. Hän ei jyrännyt läpi omia käsi-
tyksiään vaan kuunteli erilaisia mielipiteitä 
ja kykeni sovittamaan niitä yhteen. 

Sovittelu- ja neuvottelutaitoja tarvittiin 
myös telakan edunvalvonnassa. Erkki teki 
jatkuvaa yhteistyötä työpaikan muita hen-
kilöstöryhmiä edustavien luottamushenki-
löiden kanssa.  Ammattiosaston poliittisten 
ryhmien suhteet olivat välillä hyvinkin 
tulehtuneet, samoin suhteet työnantajaan. 
Käänne parempaan tapahtui vasta, kun 
Helsingin telakan olemassaolo joutui vaa-
kalaudalle, jolloin työnantajan sanelulin-
ja muuttui ja samalla muuttuivat myös 
työntekijäpuolen asenteet.  Myöhemmin 
telakallakin on ollut nähtävissä, ettei suo-
malaiseen yrityskulttuuriin kuulu yrityksen 
pitkän tähtäimen kehittäminen henkilöstön 
kanssa. Paljon helpompaa on palata entisiin 
juoksuhautoihin.

Opimme arvostamaan Erkkiä siitä, että 
elämän ehtoopuolellakin hän punnitsi ta-
pahtumia asioiden perusteella. Ihmisiä hän 
arvosti. Kuvaavaa on, että Erkki ei katkeroi-
tunut monista sairauksista huolimatta edes 
viimeisinä elinvuosinaan emmekä kuulleet 
hänen käyttävän kenestäkään ala-arvoista 
kieltä.

Oli kuitenkin joitakin tapahtumia, jotka 
olivat painuneet pysyvästi Erkki Rannan 
mieleen. Wärtsilä haastoi hänet oikeuteen 
yhdessä pääluottamusmies 
Arto Viitaniemen kanssa ri-
koslain perusteella lakkoon 
yllyttämisestä. 
Tapaus ko-
ettiin koh-
tuuttomaksi 
yhtymän piirissä ja laa-
jemminkin. Helsingin raastuvanoikeus 
antoi asiassa vapauttavan päätöksen. Kaik-
kein epäoikeudenmukaisimmaksi oikeu-
denkäynnin koki varmaan Erkki itse. Oikeu-
denkäynti oli ikään kuin pääkonttorin kiitos 
hänen pitkälle luottamusmiesuralleen. 

Erkki pohti vielä viime vuosinaan Kor-
keimman Oikeuden päätöstä, jolla se eväsi 
valitusluvan Helsingin Telakan asbestioike-
udenkäynnissä. Oikeus vetosi asiassa kemi-
läisen paperitehtaan ennakkopäätökseen, 
jonka mukaan työnantajalla ei olisi ollut 
riittävästi tietoa asbestin vaaroista. Kemin 
jutussa kaikki asianomaiset olivat syöpä-
potilaita. Telakan jutussa Erkillä ja useilla 
muillakin oli asbestoosi, jonka vaarallisuus 
oli tullut paljon aikaisemmin vakuutusyh-
tiöiden ja lääkärikunnan tietoon Paakkilan 
kaivoksen kuolemantapausten yhteydessä. 

Erkki Rantaa jäivät kaipaamaan lapset 
ja lasten lapset. Suurin huoli hänellä oli 
tytärten teini-ikään ehtineiden poikien 
työllistymisestä ja pärjäämisestä. Vaikka 
Erkin askel lyheni koko ajan, jaksoi hän 
seurata entiseen malliin työelämän tapah-
tumia. Loppuun saakka hän säilytti valoisan 
elämänasenteensa, mutta nykyhallituksen 
touhuista hän ei lainkaan pitänyt.

Kari Uotila, Pertti Kadenius 
ja Eino Kilpi
Kirjoittajat olivat Erkki Rannan työtovereita 
ja toimivat työpaikan erilaisissa 
luottamustehtävissä
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Jaahas se on nyt sitten pelkkää Stakea. 
Stakea siellä Stakea täällä joka puo-

lella Stakea hiiala hiiala hoo. Jokainen 
telakkalainen on varmasti arkisessa 
aherruksessaan huomannut Staken vai-
kutuksen. Staken ansiosta putkipakat 
nousevat rivakammin katoon, laipiot 
ovat pystyssä ennen kuin keretään kis-
saa sanomaan ja suurlohkojen tunkkaus 
paikoilleen onnistuu nykyään yhtä hyvin 
kun Eino Leinon runot. Kiittäkäämme 
kaikki jumalaista Stakea tästä onnesta.

Yllätyin erään toimittajan soitosta, jossa hän 
penäsi minulta tietoja telakan tulevaisuu-
desta Hietalahdessa. Kyseli oliko asia esillä, 
kun muutama viikko sitten eduskunnan 
meriryhmänä ja valtiovarainvaliokunnan 
liikennejaostona kävimme telakalla ja tu-
tustumassa valmistumassa olevaan jään-
murtajaan. Hänellä oli käsitys, että jotkut 
ovat jälleen kyseenalaistamassa telakkatoi-
minnan oikeutuksen Helsingin keskustassa. 

Tämä on tuttu aihe minulle vuosikym-
menten ajalta, ja mielipiteeni on säilynyt 
ennallaan. Telakkatoiminta ja yleensäkin 
teollinen toiminta kuuluu elävään kau-
punkiin. Harmi, että Helsingin kaupungin 
päätösten vuoksi ratayhteys Hernesaareen 
aikoinaan poistui ja telakasta tuli vain alus-
ten runkojen kokoamisen ja varustamisen 
telakka. Kuitenkin niin kauan kuin joku 
omistaja haluaa ja pystyy harjoittamaan te-
lakkatoimintaa kanta-alueella, on se vuok-
rasopimuksin mahdollistettava. Tämä on 

Telakka kuuluu Hietalahteen
ollut myös Helsingin kaupungin kanta tähän 
asti, ja toivottavasti sellaisena myös pysyy.

On mukava kirjoittaa jälleen pyynnöstä 
Leka-lehteen. Lehden teosta on minulla mu-
kavia, mutta myös työteliäitä muistoja vuo-
sikymmentenkin takaa. Aikoinaan oli kova 
vaiva saada kirjoituksia, mutta varsinainen 
painaminen kädet painomusteessa toimis-
tolla vanhalla painokoneella oli varsinaista 
talkootyötä. Kytöjoen Jussin kärsivällisyy-
dellä lehti kuitenkin aina saatiin aikaan ja 
ammattiosaston ja sen jäsenten näkemyksiä 
luettavaksi. 

Usein kirjoitimme palkkavaatimuksista, 
työajan lyhentämisestä ja muista työehto-
jen parantamisvaatimuksista. Kyllä Sipilän 
hallitus ja Etelärannan EK ovat nyt aikamoi-
seen koleran ja malarian välisen vaihtoeh-
don rakentaneet, kun ay-liike neuvottelee 
yhteiskuntasopimuksesta. En ihmettele 
yhtään duunarien nihkeyttä heikennyksiin 
tilanteessa, jossa vietetään vuosituhannen 

suurimpia osinkojuhlia ja pörssiyhtiöiden 
johtajien palkat ja palkkiot nousivat jälleen 
uusiin ennätyksiin. 

Sitä paitsi Suomen teollisuuden ja te-
lakoiden kilpailukyky ei ole koskaan voinut 
perustua mataliin palkkoihin ja pitkään 
työaikaan. Se on perustunut osaamiseen, 
erikoistumiseen ja järkevään yhteistoimin-
taan. Näin sen on oltava myös jatkossa, 
vaikka porvarit muuta väittävät. Tältä poh-
jalta toivotan kovasti tsemppiä liittotason 
neuvotteluihin.

Vaikuttamista ja aktiivisuutta tarvitaan. 
Käyttäkää äänioikeuttanne Metallin ja 
HOK-Elannon vaaleissa. Itse annoin ääneni 
Metallin vaikuttajien ehdokkaalle, ja HOK-
Elannon vaaleissa olen itsekin ehdolla nu-
merolla 666.

Toivotan mukavaa kevättä kaikille!
Runkolevyseppä / kansanedustaja 
Kari Uotila

Hei me Stakeillaan
Nyt on sitten keksitty uudelle kehitysohjelmalle oikein nimikin Stake. 

Kaupungilla kulkiessaan ihmiset katso-
vat kunnioittavasti sanoen, että ”hei 

toi on telakalta ja niillä Stake”. Maailman 
telakoilla katsotaan kadehtien kohti 
Hietalahtea ja Stakea. Jotkut epäilevät 
Tuomaat eivät voi uskoa, että jollain te-
lakalla olisi oikeasti Stake. 

Parasta Stakessa on, ettei siihen ole 
huolittu yhtään työntekijää. Tunne-

tusti firman johdolla on paras kokemus 
putkipakan nostamisesta katoon, laipion 

pystyttämisestä, suurlohkon tunkkaa-
misesta paikoilleen ja jne. Jännityksellä 
odotankin, millaisia kehitysideoita on 
tulossa näiltä laivanrakennuksen opera-
tiivisen puolen ammattilaisilta.

Hyvää kesää!
Jiipee


