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Hyvä jäsen! Tämä meneillään oleva vuosi 2007 on KHT:n 30-vuo-
tisjuhlavuosi. Tänä aikana ay-liike on vaikuttanut laajasti sekä 
yritysmaailmaan että jäsenen jokapäiväiseen elämään. 

Vuoden viimeinen lehti on juhlanumero, johon toivomme 
kirjoituksia jäseniltämme. Voit kerrata tai verrata alalla ja 
työssäsi tapahtuneita muutoksia, muistella omaa aktiiviaikaasi 
tai kertoa tämän päivän kuulumisia ay-työstäsi tai muuten vain 
kokemuksiasi käynneistäsi liiton ja/tai yhdistyksen järjestä-
missä tapahtumissa vuosien varrelta.

Jaa muistosiJaa muistosi

Lähetä kirjoituksesi osoitteella: 
KHT, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki 
tai sähköpostiosoitteeseen: khtlehti@erto.fi 

Työehtosopimusneuvotteluihin valmistautuminen on täydessä vauhdissa. 
Jäsenkyselyt ovat antaneet selkeän vastauksen tavoitteiden tärkeysjär-
jestyksestä. Kärkeen näyttävät kipuavan palkankorotukset yhdessä 
työsuhdeturvan parantamisen kanssa. Tavoitteet ovat tärkeitä, ja niiden 
eteen tarvitaan kaikkien meidän työtämme.
Parempiin tuloksiin päästäksemme meidän on oltava mukana liittojen 
keskinäisessä yhteistyössä. Tuleen on jokaisen istuttava omin housuin, 
vaikka ne kuinka tutisisivat. Näiden neuvottelujen tuloksesta olemme 
itse itsellemme vastuussa. Jos tuemme ja autamme etulinjaan joutuvia, 
olemme parhaamme tehneet. Vain silloin voimme ottaa kiitoksen hyvästä 
tuloksesta, tai kyseenalaistaa huonon. 
Vielähän ei pystytä ennustamaan, tuleeko liittokierros vai saammeko 
aikaan tulopoliittisen kokonaisratkaisun. Molemmilla on puolensa ja 
kokonaisuus varmaankin ratkaisee. Hyvää eivät voi jakaa vain yhdet. 
Kansakin tarvitsee optioista osansa.
Vastapuoli on tottunut ampumaan tykillä meidän puolustaessamme kork-
kipyssyillä aiemmin saavutettuja etujamme. Hämäys on onnistunut liian 
pitkään. Nyt on toisin, ainakin nallipyssyjen haalinta eri tahoilla näyttää 
päättyneen. 

Ritva Väyrynen,
KHT:n puheenjohtaja
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Yhteistyötä oman 
toimen ohella 

Varapuheenjohtajalta

Kerstin Tuomela

Samarbete vid sidan    
om eget arbete

Gruppen på tre; Toimihenkilöunioni, Suora och Erto, har 
beslutat att ett  av sina huvudmål är förbättring av för-
troendemännens position. Arbetsgivare vill öka de lokala 
avtalen vilket leder till problem med förtroendemäns 
tidsanvändning. Förtroendemän har allmänt lika mycket 
arbetsuppgifter som alla andra. De fl esta har inte ens 
vikarie utan arbete måste göras trots allt - antingen på 
ackord eller på övertid. 

Allt fl er människor, som har förtroendeuppdrag blir ut-
brända redan i  arbetplatsens samarbetsgrupper och med 
att ta hand om medlemmarnas  angelägenheter. Utöver 
detta kommer givetvis alla arbetsgrupper,  föreningens och 
fackets möten. Därför är den här målsättningen oerhört 
viktig. Och även därför att vi ännu skulle fi nna människor, 
som överhuvudtaget skulle orka att bli förtroendemän. 
Förtroendemännens möjligheter till att påverka sin tidsan-
vändning på  arbetsplatsen bör ökas. 

Om arbetsgivare verkligen vill utöka de lokala avtalen, 
måste man kunna avtala om tidsanvändning eller ersätt-
ningar. Den här saken måste tas som ett av huvudmålen 
under nästa avtalsrunda  med stöd av medlemmarna.

KHT anordnar 23.-25.3.2007 seminariet för förtroende-
män och regionansvariga i Villmanstrand. Vi hoppas då på 
ett stort deltagande, både för kommande avtalsförhand-
lingars skull, men även för förtroendemanställningens 
skull.Kom med och påverka!

Vi är redan på vårsidan. Dagen blir längre, långsamt 
men säkert. Trots den mörka tiden, bör varje dag upplevas 
njutfullt och icke i väntan på veckoslutet.

Kerstin Tuomela
viceordförande, KHT

Kolmen ryhmä; Toimihenkilöunioni, Suora ja Erto ovat 
sopineet yhdeksi päätavoitteekseen luottamushenkilöiden
aseman parantamisen. Työnantaja haluaa lisätä paikal-
lista sopimista, jolloin luottamusmiesten ajankäytöstä
tulee ongelma. Luottamusmiehillä yleensä on saman ver-
ran töitä kuin muillakin. Useimmilla vielä niin, ettei ole 
sijaista vaan työt on tehtävä kaikesta huolimatta – joko 
urakalla tai ylitöinä. 

Yhä useammat luottamustehtävissä olevat ihmi-
set palavat loppuun jo työpaikan yhteistyöelimissä ja 
jäsenten asioiden hoitamisessa. Lisäksi tulevat tietys-
ti kaikki työryhmät, yhdistyksen ja liiton kokoukset.  
Siksi tämä tavoite on erittäin tärkeä. Ja myös siksi, että 
löytäisimme vielä ihmisiä jotka jaksaisivat yleensä ryhtyä 
luottamusmiehiksi. Luottamusmiesten mahdollisuuksia 
vaikuttaa ajankäyttöönsä työpaikalla tulee lisätä.

Jos työnantaja todellakin haluaa lisätä paikallis-
ta sopimista, on ajankäytöstä tai korvauksista myös 
voitava sopia. Asia on otettava jäsenistön tuella seu-
raavan neuvottelukierroksen yhdeksi päätavoitteeksi.
KHT järjestää 23.–25.3.2007 luottamusmiesseminaarin 
ja aluevastaavien neuvottelupäivät Lappeenrannassa. 
Toivomme silloin mahdollisimman runsasta osallistumista 
jo seuraavien neuvottelujen, mutta myös luottamusmies-
aseman takia. Tule mukaan vaikuttamaan!

Olemme jo kevään puolella. Päivä pitenee hitaasti 
mutta varmasti. Pimeästä huolimatta jokainen päivä on 
elettävä nauttien, eikä viikonloppua odotellen.

Kerstin Tuomela
KHT:n varapuheenjohtaja

Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry 

Kevätkokous pidetään la 5.5.2007 klo 13.00 
Sokos Hotel Presidentissä, Eteläinen Rautatiekatu 4, 

00100 Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat, KHT ry:n sääntömuutoksia 
sekä kokoukselle mahdollisesti jätettävät esitykset. 

Kokouksen jälkeen tarjotaan lounas. 
Matkakulut korvataan halvimman kulkuneuvon taksan mukaan 

osallistujan matkalaskussaan ilmoittamalle pankkitilille. 
Ilmoittautumismenettely ruokailun takia varmistuu myöhemmin. 

Kaikki jäsenet tervetulleita! Hallitus
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Pohjois-Suomi ulkomailla

KHT:n Pohjois-Suomen paikallistoimi-
kunnan ostosreissu Haaparannan Ike-
aan keräsi tammikuisen lauantain 
kipakkana pakkasaamuna mukaan 
iloisen joukon. Yhteensä 26 matkaa-
jaa Veljekset Vähälä Oy:stä, Koski-
linjat Oy:stä ja Oulun kaupungilta 
odottivat jo malttamattomina pääsyä 
shoppailemaan. Matkan aikana kes-
kustelimme KHT:n kevään tulevista 
tapahtumista sekä kuulumisista.

Saavuimme perille hyvissä ajoin, 
sillä tiesimme jo etukäteen, että 
ihmisiä tulee olemaan paljon. Pal-
jonhan niitä myös olikin, mutta 
enemmän paikassa oli kaikenlaista 

ostettavaa ja nähtävää. Päät pyörällä 
ihmettelimme sitä tavaran määrää 
ja itse myymälän valtavaa kokoa 
sekä sokkeloisia käytäviä, joissa 
sisustusideat varmasti saivat uutta 
pontta.

Takaisin lähdettäessä linja-auto 
täyttyi kasseista ja lompakot olivat 
tyhjentyneet rahasta. Paluumatkalla 
pysähdyimme syömään torniolaiseen 
ravintola Umpitunneliin, jossa nau-
timme maittavan lounaan. Järjestim-
me paluumatkalla vielä arpajaiset ja 
sitten olikin jo aika suunnata kohti 
Oulua.

Leena Mäntylä-Mateli

Vuoden 2005 marraskuussa aloitin työn 
ohella Ajojärjestelijän Erikoisammattitut-
kinnon suorittamisen. Asetin tavoitteek-
seni saada homman hoidetuksi vuoden 
2006 loppuun mennessä. Aivan siihen 
en pystynyt. Sain suoritettua tutkinnon 
viimeisen näyttökokeen ”vasta” tämän 
vuoden puolella. Käyköhän muille niin 
kuin minulle; kun on saavuttanut itsell-
een asettamansa tavoitteen, tulee vähän 
tyhjä olo. Tässäkö tämä nyt oli? 

Sen takia asiantuntijat kai sano-
vatkin että jo tavoitteen asettelussa 
pitäisi selvästi määritellä, miksi tavoit-
teeseen pyrkii, mitä on valmis uhraa-
maan tavoitteen eteen, millä keinoilla 
tavoitteeseensa pääsee ja mitä sitten 
kun on tavoitteen saavuttanut. Kun 
tavoitteelle vielä asettaa selkeän aika-
rajan, siinä tavallaan haastaa itsensä 
eikä jätä varaa sanoa, että minä sitten 
heti ensi viikolla.

Koulutusstipendit haussa
Uuden Vuoden lupaukset ovat pal-
jon helpompia, kivempia. Niitähän 
annetaan hetkellä, kun kaikki ovat 
hyvällä tuulella, onnellisia ja kaikilla 
on hauskaa. Sitten viikon parin pääs-
tä kun arki painaa päälle, lupaukset 
unohtuvat, eikä kukaan kysele niiden 
perään. Uuden Vuoden lupaukset on 
yleisesti hyväksytty rikottaviksi, aina-
han seuraavan vuoden vaihteessa voi 
tehdä uudet lupaukset. 

Kun olin saanut tuon näyttökokeeni 
suoritettua ja tulin illalla kotiin, sanoin 
tyttärelleni, että nyt ei äiti vähään ai-
kaan opiskele mitään. Voisikohan sen 
lukea vielä Uuden Vuoden lupaukseksi, 
kun jo nyt on näköpiirissä uusia mie-
lenkiintoisia haasteita? Vaikka työn 
ohessa opiskelu vaatii paljon niin opis-
kelijalta kuin lähipiiriltäkin, erityisen 
antoisaksi sen varmasti tekee se, että 
nyt voi itse valita mitä opiskelee. 

Vaikka alkaisin opetella muinais-
kreikkaa tai astrologiaa, valinta on ai-
van omani. Eikä opiskelun tavoitteena 
aina tarvitse olla parempi työpaikka tai 
työpaikka ylipäänsä. Aikuisiällä opiske-
lun ”helppoutta” lisännee se, että itse 

määräät itsellesi aikataulun ja tavoitteet. 
Ammatillisen koulutuksen rahoitukses-
sahan liitto tulee vastaan koulutusstipen-
din muodossa. Hakuaika alkaa ensi kuun 
puolessa välissä. Stipendin hakuohjeet 
saat tilaamalla sähköpostilla osoitteesta: 
marja.myllymaki@erto.fi .

Realistiset tes-tavoitteet
Jo viime vuoden puolella ertolaiset yh-
distykset iskivät viisaat päänsä yhteen 
ja käynnistettiin pohdinta ensi syksyn 

tes-neuvotteluja varten. Lokakuussa jär-
jestettyyn Tavoitteet Todeksi -seminaa-
riin osallistui luottamusmiehiä kaikista 
ERTO:n yhdistyksistä ympäri Suomen. 
Siellä käsiteltiin myöskin jäsenistölle 
lähetetyn tes-kyselyn vastaukset. 

Näiden pohjalta pitäisi nyt yhdistys-
ten neuvottelijoilla olla käsissä tarvitta-
va tieto siitä, mitä jäsenistö haluaa ja 
mihin ollaan valmiita ryhtymään pää-
määrien saavuttamiseksi. Toivottavasti 
jäsenistö on oikeasti harkinnut kyselyyn 
vastatessaan, eikä vain laittanut rastia 
ruutuun niin, että tuleviin neuvotteluihin 
voidaan valmistautua jäsenistön toivei-
den pohjalta ja asettaa tavoitteet jotka 
ovat realistisia ja joiden eteen koko 
jäsenistö on valmis ponnistelemaan!

Tiina Meisola

Uuden vuoden lupauksia ja tavoitteita
Opiskelu työn ohessa edellyttää omien tavoitteiden 
asettamista ja aikataulussa pysymistä. Apua opiskelun 
rahoittamiseen voi saada liiton koulutusstipendin muodossa.
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Lisää liksaa ja paremmat työolot
Tapio Huttula,
Puheenjohtaja, ERTO

Tuleva sopimusneuvottelukierros tulee olemaan kova ja 
vaativa. KHT:n osalta odotuksia ladataan hyvin tehdyille 
pohjille kuljetuksen taksi- ja huolinnan palkkausryhmässä. 

Jotenkin otsikon mukaan voisi tiivistää 
ERTO:n jäsenkyselyjen tulokset tulevan 
sopimusneuvottelukierroksen tavoit-
teiden osalta. Palkkauskysymykset 
ja irtisanomissuojan parantaminen 
nousivat ykköstavoitteiksi myös ERTO:
n yhdessä Suoran ja TU:n kanssa to-
teuttamassa tavoite-kyselyssä.

Työelämän pahimmiksi ongelmiksi 
ertolaiset nimesivät työelämäkyselys-
sä työssä jaksamisen ja henkilöstön 
loppuun palamisen, työn siirtymisen 
pois Suomesta ja yleisen turvattomuu-
den ja epävarmuuden lisääntymisen. 
Kyselyyn vastasi 430 kht-läistä, joten 
kyselyn tulokset kuvaavat hyvin myös 
heidän tuntojaan.

Tavoitteet ovat haastavia. Jäsenet 
tarvitsevat sekä parempia palkkoja 
ja työsuhdeturvan vankistamista että 
työhyvinvoinnin, osaamisen ja tasa-ar-
von kehittämiseen liittyviä ratkaisuja. 
Miten tämä tehdään, on ensi kierroksen 
suuri kysymys? 

Tulevan kierroksen näkymät ovat 
tätä kirjoitettaessa epäselvät. Se, 
tuleeko eteen liittokierros vai tulopo-

liittinen kokonaisratkaisu selvinnee 
kevään ja kesän aikana. 

Kaikki lupaa kuitenkin kovia neu-
votteluja. Tulevaisuuden ennakointia 
hankaloittavat monet toimialakohtaiset 
ongelmat ja auki olevat asiat. KHT:n 
kentän kannalta tärkeää on, että huo-
linnan palkkaustyöryhmä ja kuljetuksen 

taksiryhmä saavat työnsä päätökseen 
ennen seuraavaa kierrosta.

Tavoitteiden valmistelu jatkuu ke-
vään aikana. Samalla pohditaan, millä 
keinoilla tavoitteita voidaan viedä 
eteenpäin. Valmius kaikkien keinojen 
käyttämiseen täytyy olla olemassa.

Neuvottelujen kannalta olennaista 
on jäsenten tuki asetetuille tavoitteil-
le. Tässä mielessä tuleva vuosi on 
käytettävä jäsenistön aktivointiin ja 
kuulemiseen.

KHT:n uudistunut hallitus järjestäytyi Siikarannassa tammikuun puolivälissä. Edessä Seppo Vir-
tanen, toinen rivi vasemmalta; Helena Siirtola, Tuula Virtanen, Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi ja 
Johanna Daavittila sekä hänen takanaan Lea Oksanen. Kuva: Tauno Siisiäinen.

AY-LIIKKEEN
SAAVUTUKSIA

1917 8–tunnin työaikalaki
1922 Työsopimuslaki
1924      Työehtosopimuslaki
1939      Vuosilomalaki
1944 SAK:n ja STK:n ensimmäi- 
 nen yleissopimus
1946 Työaikalaki, vuosilomaa 
 12–14 päivää
1958 Työturvallisuuslaki
1959      45 tunnin työviikko
1963 Sairausvakuutuslaki
1966 40 –tuntinen ja 
 viisipäiväinen työviikko
1970     Työsopimuslaki
1971 Neljän viikon vuosiloma
1977 Talviloma
1978 Laki yhteistoiminnasta
1980 Opintovapaalaki
1984 Työttömyysturvalaki
1987 Tasa-arvolaki
1988 Ammattitautilaki
1989 Henkilöstörahastolaki
1991 Vuosilomalain säästämis- 
 järjestelmä
1995 Vuorotteluvapaa, 
 Työaikalaki
1996 Työaikalain kokonais-
 uudistus
2001 Työsopimuslaki,
 Laki yksityisyyden suojasta 
 työelämässä, Työterveys- 
 huoltolaki
2002 Työturvallisuuslaki

” Pahimpia ongelmia 
ovat työssä jaksaminen,     
henkilöstön loppuun           
palaminen, työn siirty-
minen pois Suomesta ja 
yleinen turvattomuus. ”
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Toimintaa

Lomailkaa Himoksella!

Viikot 18-21: 156 euro

Vuokra sesongin mukaan

Tiedustelut vapaana olevista tai peruutusviikoista;  
mökkivastaava Matti Kopra, puh 040 5914 174.

Sulevin enkelit saapuivat 13.1. en-
nalta ilmoitettuun osoitteeseen Jar-
rumiehenkadulle vastaanottamaan 
tehtävänantoa. Enkelit eivät olleet aiem-
min käyneet uudessa päämajassaan, 
joten perille löytäminen oli lähes mah-
doton tehtävä. Enkelit eksyivät ensin 
väärään taloon eivätkä siksi löytäneet oi-
keaa ovea. ”Hetken” haettuaan enkelit 
löysivät päämajansa viereisestä talosta. 
He yrittivät päästä heille annetulla avai-
mella sisään, mutta avain ei ollut oikea. 
Niinpä enkelit ottivat yhteyttä Suleviin ja 
pian oikea avain saapui taksilla.

Vastoinkäymisistä selvittyään, enkelit 
saivat tehtäväkseen suunnitella KHT:n 
ensimmäisen nuorisotapahtuman.Nopei-
den ajatusliikkeiden tuloksena tapahtu-
mapaikaksi valittiin Gustavelund. 

Enkeleiden strategisena suunnitel-
mana on järjestää actiontäytteinen 

tapahtuma 14.–15.4. Enkelit tulevat 
postittamaan kaikille 18–35-vuotiaille 
jäsenille kutsun tapahtumaan.

Tapahtuman lisäksi enkelit tutkivat 
nuorille suunnattuja tiedotuskanavia ja 
päättivät perustaa oman verkkolehden 
nimeltään Sulevin Enkelit. Lehteä voi 
tarkkailla kevään aikana osoitteessa 
www.kht.kaapeli.fi . Lehdestä ja kaikista 
muista tärkeistä tapahtumista ilmoi-
tetaan vielä erikseen sähköpostilla ja 
verkossa.

Mikäli haluat saada jatkossakin en-
keleiltä postia, lähetä yhteystietosi säh-
köpostilla osoitteeseen: 
hanne.vartiainen@erto.fi .
Terveisin Sulevin Enkelit:Maire (Hanne 
Vartiainen), Irmeli (Laura Pöyhönen), 
Kyllikki (Maria Kivelä), Lyyli (Johanna 
Daavittila), Terttu (Mira Savola), Siiri 
(Jaana Miiluvaara).

Nuorisovaliokunta 
Sulevin enkelit

missio 1missio 1

Neuvottelu- ja 
luottamusmiespäivät 
Lappeenrannassa 23.-25.3.07
Paikallistoimikuntien-, paikallis- ja 
työpaikkaosastojen puheenjohtajille sekä 
luottamusmiehille järjestetään seminaari 
Lappeenrannan kylpylässä. Tarkempi ohjelma tulee 
KHT:n nettisivustolle www.kht.kaapeli.fi .
Ilmoittautumiset 16.2.07 mennessä Johannalle 
johanna.daavittila@kiitolinja.fi  tai nettisivuston 
kautta.Nuorisovaliokunnassa puhetta 

johtaa Hanne Vartiainen.

KHT:n vuokra-asunto Helsingin Pasilassa 
Jarrumiehenkadulla. Vuorokausivuokra 
60 euroa koko huoneisto tai 30 euroa 
petipaikka.
Vapaita päiviä voi tiedustella ja varata 
Leena Wickströmiltä p. 020 1130 221.
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Kolumni

Uhki

Puheenjohtajan palsta

Ritva Väyrynen

Työtä juhlan eteen  Arbete för festen

Tes-toiminta ei ole hätähousujen laji. 
Sen näkee vaikkapa siitä, että samat 
asiat pyörivät vuodesta – ellei vuo-
sikymmenestä - toiseen neuvottelu-
pöydässä. Sama näkyy myös siinä, että 
neuvotteluihin valmistautuminen on 
pitkä prosessi. Se alkaa suunnilleen 
siitä kun edelliset neuvottelut on saatu 
päätökseen. Tässä välissä ei useinkaan 
ehditä olla eri osapuolten välillä yhtä 
mieltä siitä mitä on sovittu.

No – vakavasti ottaen tes-toiminta 
ei ole ollut eikä etenkään jatkossa tule 
olemaan helppoa. Jos se sitä olisi, hom-
mat olisi jo hoidettu. Työnantajapuolen 
asenteiden kiristyminen alkoi selvästi 
90-luvun alun laman seurauksena. Eräät 
kannanotot, joita mm. yrittäjäjärjes-
töissä hyvinkin näkyvästi mukana oleva 
henkilö on esittänyt, lupaavat vaikeita 
aikoja sopimusneuvotteluille. Tosin hä-
nen mielestään sopimusneuvotteluja ei 
nykymuodossa tarvitsisi käydä lainkaan 
vaan palkat katsottaisiin yritystasolla 
tuottavuuden mukaan. Jos näin määräy-
tyvällä palkalla ei tule toimeen, haetta-
koon loppu leivänlisä ”sossun luukulta”. 
Taidatkos sen selkeämmin sanoa!

Tällaiseen haasteeseen vas-
taaminen edellyttää huolellista 
valmistautumista. Jos edellä esi-
tetty uhka tai muu sen kaltainen kehitys 
koetaan todelliseksi, on syytä pysähtyä 
miettimään, mikä on tehokkain ja par-
haaseen tulokseen johtava keino sen tor-
jumiseksi. Yksin vaiko yhdessä? Yksin, 
siis yhden tai muutaman liiton voimin 
vaiko yhdessä, siis tupon tai jonkin sen 
kaltaisen muodossa? Jos uhkaa ei nähdä 
todelliseksi, nousevat palkkakysymykset 
varmasikin keskeisemmälle sijalle.

Tupo vastaan alakohtainen pohdin-
nassa joudutaan myös ottamaan kantaa 
siihen, onko tupon myötä mahdollisesti 
saavutettavilla talous- ja lainsäädän-
tökysymyksillä sellaista arvoa, että ne 
vähentäisivät palkkaratkaisun painetta. 
Vai ollaanko menossa siihen suuntaan, 
että mahdollisuudet vaikuttaa lainsää-
däntöön ovat vähenemässä. Viitteitä 
tällaiseen kehitykseen on jo selvästi 
näkyvissä. Viittaako nyt esillä oleva 
kiista YT-lain muutoksista tähän suun-
taan? Jos tämä on kehityksen suunta, 
murentaa se oleellisilta osin tupo-mallin 
perustaa.

On myös niin, että olkoonpa tupo-ratkai-
sulle miten vahvat perusteet tahansa, 
syntyy määrävälein paine alakohtaisiin 
ratkaisuihin. Tätä halua ja painetta ei 
aina voi millään järkisyin tai laskelmin 
todistaa – se vain on niin. Tällöin ei niin-
kään ole merkitystä reaaliansioiden nou-
sulla kuin palkkojen nimelliskororuksilla. 
Tätä palkkapainetta on pakko joskus 
purkaa. Tes-toiminta ei myöskään ole 
pelkästään tilastotiedettä tai ekonomist-
ien temmellyskenttää.

Paljon kysymyksiä – vähän vastauk-
sia. Ennen neuvottelukierroksen käymis-
tä vastauksia ei ole mahdollista löytää, 
hyvä jos sen jälkeenkään.

Palkkausjärjestelmien muutos on 
myös ikuisuuskysymys. Niiden muutta-
minen nousee toistuvasti esille tes-neu-
votteluissa ja niihin valmistautumisessa. 
Se on kuitenkin niin suuri kysymys, että 
on oman messunsa arvoinen asia. Niin, 
että palataan siihen myöhemmin.

Tes-neuvottelut
– valinnan paikka

Taas on menty ajassa eteenpäin ja kalenterin sivuja kään-
netty. Tämä vuosi tuo tullessaan juhlia, KHT juhlii pyöreitä 
yhdessä Suomi-neidon kanssa, vaikkakin yhdistyksen ikä 
on kolmannes valtakunnan iästä. Nettisivuiltamme olette 
varmaan jo huomanneet juhlien alkaneen. Sivut ovat saa-
neet juhlalogon lisäksi uuden ilmeen. 

Vaikka juhlinta jatkuukin pitkin vuotta eri tavoin hui-
pentuen loppuvuodesta pidettävään tilaisuuteen, nyt on 
työn aika. Työtä voi tehdä osallistumalla. Osallistumalla voit 
ilmaista mielipiteesi, ottaa kantaa. Osallistumalla puolustat 
jo saavutettuja etuja, jotka eivät ole tulleet itsestään, eivät-
kä pysy itsestään. Esimerkkejä on jo maailmalla nä-kyvissä, 
ennen pitkää ne tulevat meillekin, kuten muoti muutaman 
vuoden viiveellä, ellemme pidä varaamme.

Tänä vuonna tärkeitä etappeja riittää. Yhdistyksen mo-
lemmat sääntömääräiset kokoukset tuovat jäsenistölle isoja 
asioita päätettäviksi. Ensimmäisessä päätetään säännöistä 
ja jälkimmäisessä valitaan uudet tai entiset toimijat. Eikä 
sovi unohtaa, että on vaali- ja neuvotteluvuosi. Älä odota 
valmista, osallistu! 
Hyvää alkanutta vuotta ja valoisia, kantavia keväthankia!

Åter igen har man gått framåt i tiden och kalenders sidor 
har vänts. Det här året för med sig fester. KHT fyller ”runda” 
tillsammans med ”Suomi-neito” fastän föreningens ålder 
är en tredjedel av rikets ålder. På våra internetsidor har 
ni säkert redan märkt att fi randet har börjat. Sidorna har 
förutom ett jubileumslogo fått ett nytt utseende.

Trots att fi randet ju fortsätter längs året på olika sätt för 
att kulminera med tillställningen i slutet av året, är det nu tid 
för arbete. Arbete kan göras med att deltaga. Genom delta-
gandet kan du uttrycka din åsikt, ta ställning. Med deltagande 
försvarar du redan uppnådda förmåner, som inte har kommit 
av sig själv och inte håller av sig själv. Exempel syns redan 
i världen, förr eller senare kommer de till oss, som modet 
med några års dröjsmål, om vi inte tar vara på oss.

Under det här året räcker det med viktiga etapper. Före-
ningens båda ordinarie möten kommer med stora ärenden 
till medlemmarna för beslut. I det första beslutas om stadgar 
och i det andra väljes nya eller tidigare personer för komman-
de mandat. Man bör inte heller glömma att det är val-och 
förhandlingsår. Vänta inte på ett färdigdukat bord - delta!
God forsättning på året och ljusa, bärande vårdrivor!
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Pohjois-Suomi
Ystävänpäiväelokuvat
KHT:n Pohjois-Suomen paikallistoimikunta 
järjestää Ystävänpäiväelokuvat ke 14.2.2007. 
Elokuva ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin. 
Ilmoittautumiset Tiitalle:marja-riitta.vavuli@
kiitolinja.fi  12.2.2007 mennessä.  

-paikallistoimikunta-

KHT Keski-Suomi
Kevätkokous
KHT Keski-Suomen kevätkokous, johon kaikki 
jäsenet ovat tervetulleita, pidetään 15.5.2007 
klo 18:00. Kokouspaikka ei ole vielä selvillä. 
Ilmoitamme tarkemmin asiasta 5.4. ilmestyvässä 
ERTO-lehdessä. Seuraa ilmoittelua myös KHT:n 
nettisivuilta.

-paikallistoimikunta-

KHT Pohjois-Savo
Kulttuurimatkalle
Jäsen, tule mukaan kulttuurimatkalle Kuopion 
Rauhalahteen. Ravintolateatteri esitys ”Juokse 
lempesi edestä” 19.3.2007 klo 19.00. Omavastuu 
7,00 euroa, sisältää lipun ja iltapalan. Sitovat 
ilmoittautumiset 9.3.2007 mennessä merja.
hassinen@savonkuljetus.fi . 

Pilkkikisat
Muistathan kevään perinteiset pilkkikilpailut Erton 
kanssa 31.3.2007 Tikkalansaaressa Kuopiossa. 
Varaa päivä kalenteriisi ja seuraa Erton kotisivuja 
tapahtumasta.

-paikallistoimikunta-

KHT Helsinki-Uusimaa
Ihmeellinen musikaalimaailma
Helsinki-Uusimaan paikallistoimikunta järjestää 
Teille upean musikaali-illan ke 11.4.07 klo 19.00 
Helsingin kaupunginteatterissa. Olemme varanneet 
Kaunotar ja hirviö -esitykseen 40 lippua, joten 
pidä kiirettä. Esityksen hinnaksi tulee jäsenelle 21 
euroa ja ei-jäsenelle (avecille) 42 euroa.
Ilmoittautumiset 12.3.07 mennessä: 
marja-liisa.raunio@elisanet.fi   tai 044 3465 980.  
Maksu tulee suorittaa tilille: 101130-227651 
viitteellä 1245.
Jos maksat useamman henkilön puolesta, niin 
ilmoita kaikki nimet maksun yhteydessä. Liput 
jaetaan teatterin aulassa n. klo 18.30. Lisätietoja 
esityksestä linkistä: http://www.hkt.fi /ohjelmisto/
play.php?name=kaun
Tervetuloa!

-paikallistoimikunta-

Ay-toiminta uhattuna

Maailmalla tapahtuu

Toimintaedellytysten kaventaminen syö              
ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia ympäri 
maailmaa. Asemasotavaiheessa pyritään 
turvaamaan edes saavutetut edut.

Paikallistoimintaa

Kansainvälisen Kuljetustyöntekijäin 
Federaation ITF:n kongressissa, joka 
pidettiin viime elokuussa Etelä-Af-
rikassa, saimme kuulla ammattiyh-
distystilanteesta Australiassa. Aus-
tralialaisen kollegan kertomus oli kar-
maiseva esimerkki siitä, miten kaikki 
etuudet, jotka ammattiyhdistysliike 
on vuosikymmenten saatossa jäse-
nilleen saavuttanut, voidaan tuhota 
kertaheitolla.

Australiaa on pidetty länsimaisena 
sivistysvaltiona ja ay-liike on saavut-
tanut vuosikymmenien aikana siellä 
samanlaisia asioita, mihin Länsi-Eu-
roopassakin on totuttu. On saavutettu 
40-tuntinen ja viisipäiväinen työviikko, 
sairausajan palkka, sekä muiden mu-
assa äitiysvapaan palkallisuus eräiltä 
osin. Asioista on voitu sopia työehto-
sopimuksin ja työntekijöiden lakko-
oikeus on ollut loukkaamaton.

Mahdotonta puuttua
Tilanne muuttui kun Australia sai kon-
servatiivisen hallituksen. Hallitus otti 
tavoitteekseen murtaa ammattiliittojen 
”ylivallan” ja se ajoi parlamentissa läpi 
lakiuudistuksia, joilla työntekijöiden 
irtisanomissuoja heikennettiin lähes 
olemattomiin, työaikoja pidennettiin 
ja eräillä aloilla voitiin siirtyä takaisin 
kuusipäiväiseen työviikkoon. Työnteki-
jöiltä kiellettiin lakko-oikeus ja ammat-
tiyhdistysjohtajia pidätettiin. 

Nykyisen lain mukaan ammattiliitto 
ei voi puuttua jäsenensä erimielisyys-
asiaan. Jos liitto lähtee selvittämään 
asiaa, sille määrätään 6000 Australi-
an dollarin suuruinen sakko. Jos liitto 
edelleen jatkaa asian hoitamista, liiton 
asiamies voi saada syytteen oikeu-
dessa. Käytännössä ammattiliitoilla 
ei ole mitään mahdollisuuksia toimia 
jäsentensä hyväksi näitä koskevissa 
riitatilanteissa.

Jo aikaisemmin samankaltainen 
uudistus toteutettiin Uudessa Seelan-

nissa. Siitä seurasi se, että siellä ei 
enää ole laillista ammattiyhdistyslii-
kettä. Mainittakoon, että takavuosina 
Suomessakin työnantajapuoli haikaili 
talouden parantamiseksi Uuden See-
lannin mallia!

Painostusta ja pidätyksiä
Australialaisen kollegan esityksen 
jälkeen japanilaisen liiton edustaja 
kertoi, kuinka samanlaista kehitystä 
on alkanut ilmetä myös Japanissa. 
Siellä rautatieläisten liiton puheen-
johtaja pidätettiin ja ammattiliittojen 
mahdollisuutta toimia on ratkaisevasti 
heikennetty viime aikoina.

Edustajat USA:sta ja Isosta Britan-
niasta vahvistivat, että kehitys näissä 
maissa on jo pitemmän ajan kulkenut 
samaan suuntaan.

Viimeisin esimerkki on Tanskasta, 
jossa työntekijöiden irtisanomissuojaa 
on heikennetty olennaisesti. Työnan-
taja pääsee työntekijöistä eroon hyvin 
heppoisin perustein. Tämä on johtanut 
siihen, että vuoden mittaisen ajanjakson 
aikana 30 % työntekijöistä on vaihtanut 
työnantajaa. Tanskassa on kuitenkin 
myös työntekijöiden työllisyysturvaa 
parannettu ja siirrytty aktiiviseen työ-
voimapolitiikkaan. Siellä työvoimaviran-
omaiset aktiivisesti etsivät työttömäksi 
joutuneille uusia työpaikkoja ja koulut-
tavat heitä uusille aloille. Myös työttö-
myyskorvausten tasoa on nostettu.

Uudet tuulet puhaltavat maailmalla, 
eikä muutosliike ay-liikkeen toiminta-
edellytysten ja sen jäsenten edunval-
vonnan kannalta käy myönteiseen 
suuntaan. Myös Suomessa on jouduttu 
tilanteeseen, jossa työolojen paranta-
misen sijaan joudutaan taistelemaan 
työnantajapuolen heikennysesityksiä 
vastaan edes sen säilyttämiseksi, mitä 
meillä ay-liikkeen toimesta vuosikym-
menien aikana on saavutettu.

Rainer Heino


