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Marras-joulukuun vaihteessa tu-
lee kuluneeksi 30 vuotta ensim-
mäisen kirjani Näin tehdään tu-
hopolitikkaa ilmestymisestä. Sen 
ensimmäinen 3.000 kappaleen 
painos loppui ennen kuin se ehti 
virallisesti myyntiin.

 Siitä tuli suomen kieleen 
sana tupoteatteri, mutta suu-
ressa mediakohussa ei riittänyt 
malttia ja ymmärrystä paneu-
tua sen sisältöön. Kuitenkin 
kirja antoi alkupotkun jousto-
keskustelulle ja pyrkimyksille 
työpaikkakohtaisen sopimisen 
lisäämiseen.

  Monista yrityksistä huo-
limatta vasta keväällä 2007 
teknologiateollisuus sai aikaan 
tukevan uuden polun, jonka 
avulla keskitetyistä sopimuksis-
ta siirryttiin liittosopimuksiin, 
normaalikäytäntöön. Tupohan 
oli luotu vain kriisitilanteen 
hoitamiseksi 1960-luvun lo-
pulla. Samalla lisättiin alan so-
pimuksissa työpaikkakohtaista 
sopimista.

 Mutta politiikkaimperiumi 
ryhtyi vastaiskuun valtansa puo-
lesta. Demareille se oli ideologia- 
ja elinkysymys, koska tupo oli 
heidän valtansa keskeinen tuki-
pilari, jota ilman SDP:n valta 
oli paljolti tyhjän päällä, myös 
taloudellisesti. Mutta yllättä-
vää on, että nyt asialle lähtivät 
ns. porvarilliset puolueet, mikä 
merkitsi heidän arvojensa kieltä-
mistä ja perustui ennen muuta 
ymmärtämättömyyteen.

 Kaikkien viime vuosien työ-
markkinasotkujen äiti on pää-
ministeri Jyrki Katainen, joka 
vuoden 2007 vaalien alla varoi-
tuksista piittaamatta teki aivan 
uuden työmarkkinainnovaation 
”tasa-arvotupon” ja sai sillä se-
kaisin koko työmarkkinakentän.

 Se kuului jo lähtökohdiltaan 
samaan sarjaan kuin ympyrän 
neliöiminen, mutta aivan eri-
tyisen tuhoisan siitä teki hänen 
nuoruuden innolla tapahtunut 
riekkumisensa, miten Sari Sai-
raanhoitaja sai reilusti suurem-
mat korotukset kuin raavaat 
metallimiehet. Nämä puheet 
tallentuivat metallimiesten tie-
dostoon ja kuprivat sieltä pin-
taan teknologiateollisuuden 
neuvotteluissa.

  Alkutahdit löi kuitenkin 
vaalikampanjassaan pätkäpää-
ministeri Mari Kiviniemi, jo-
ka heitti aivan hulvattoman 
vaalilupauksen, kuinka hän 
tulisi pääministerinä tekemään 
työmarkkinajärjestöjen kanssa 
”yhteiskuntasopimuksen”, joka 
tuottaisi jopa 200.000 työpaik-
kaa. (Jytkyn jälkeen s. 2/www.
kauko-kustannus.fi/pdf ).

 Hän uskoi tällaiseen ihme-
sopimukseen, vaikka työmarkki-
najärjestöt eivät edes pystyneet 
tuottamaan yhteistä tavoitepa-
peria hallitusneuvotteluihin ja 
vaikka vuotta aiemmin samo-
jen tahojen kanssa suhmuroitu 
talouden pelastuspaperi lepäili 
vielä mapissa.

 Kataisen vastine oli ”työl-
lisyyssopimus”, jota elähdytti 

samanlainen kaipuu neuvosto-
aikoihin mutta ilman mainintaa 
työpaikkojen määrästä.

Luusereitten liitto
Hallitusneuvotteluissa Sääty-
talossa Katainen sitten pääsi 
toteuttamaan näitä haaveitaan, 
joihin toveriksi tarvittiin toinen 
vaalien häviäjä SDP. Nämä liit-
toutuivat aluksi Portugalin tuki-
asiassa keskenään vaalien ainoan 
voittajan perussuomalaisten pu-
dottamiseksi kyydistä.

 Tämä luusereitten liitto rat-
kaisee pitkälle lähitulevaisuuteen 
Suomen kohtalon. Tässä kärsi-
mysnäytelmäksi venyneessä 
savotassa pääministerin postin 
omineelta Kataiselta karkasi mo-
po, ja hän jäi SDP:n vietäväksi 
(Jytkyn jälkeen s. 5). Vahvalla 
SAK-miehityksellä varustetun 
ay-joukkueen oli helppo ladata 
hallitusohjelmaan ainekset, jotka 
ennakoivat 30 vuoden takapak-
kia Suomen työmarkkinapoli-
tiikassa.

 Erityisen uutterana oli uusi 
kansanedustaja ja SAK:n entinen 
puheenjohtaja Lauri Ihalainen, 
jolle oli petattu erityistehtävä 
hallituksen ministerinä. Sää-
tytalolla hän kärsi kuitenkin 
yhden kirvelevän tappion, kun 
ei monista yrityksistään huoli-
matta saanut hallitusohjelmaan 
ammattiliiton itsenäistä kanne-
oikeutta, jolla oli tarkoitus ottaa 
lopullinen niskalenkki yrittäjistä. 
Kokoomusta lukuun ottamatta 
kaikki puolueet olivat antaneet 
sille tukensa ennen vaaleja.
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Jytkyn jälkeen
Jälkisanat kirjaan Hyvästit 
muumimaalle – jälkeen turbulenssin

On hyvin raskasta ja turhauttavaa ryhtyä kir-
joittamaan näitä jälkisanoja. Kuten jo vuonna 
1986 kirjoitin OSuVa -lehdessä Olof Palmen 
murhaa seuraavana päivänä, tämä yhteiskunta 
on luonut suojakseen niin kovan kuurouden 
pintapanssarin, että sitä ei näytä murtavan 
muu kuin luotu, sekin vain hetkellisesti. 

Demokratiassa siihen pitäisi riittää vaali-
tuloksenkin, mutta meillä se laukaisee vain 
torjunnan ja väistöliikkeet tosiasioiden tor-
jumiseksi. Winston Churchillin sanat ovat 
jälleen kerran osoittaneet osuvuutensa: ”Ih-
miset joskus kompastuvat totuuteen, mutta 
useimmat nousevat ja kiiruhtavat eteenpäin, 
niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.”

Kuitenkin on vielä jaksettava uskoa, että 
demokratian keinoilla, joista keskeisin on sana, 
on mahdollisuus vaikuttaa. Sillä jos demo-
kraattiset keinot eivät auta, vaan virallisesta 
totuudesta poikkeava viesti onnistutaan tor-
jumaan ja vaalitulos jälleen kerran toisensa 
jälkeen pimittämään, seuraa väistämättä vaih-
toehtoisia toimia, joista sitten tavan mukaan 
syyllistetään uhrit.

 Yllä mainitun kirjan pääteema oli sen 
seuraaminen, mihin suuntaan kehitys identi-
teettitalouden kannalta on kehittynyt kirjan 
ilmestymisen jälkeen. Kehityksen suunta oli 
täsmälleen päinvastainen, ja nyt vauhti on 
vain kiihtynyt.

 Ehkä pitäisi kuitenkin kaiken turhautumi-
sen uhallakin uskoa Dag Hammarsköldin ru-
koukseen, jota Rose Kennedy muistelmissaan 
pitää keskeisenä ohjenuoranaan: ”Herra, auta 
meitä pitämään eteenpäin jatkamisen yllyket-
tä, tuota tuskaa sielussamme, joka saa meidät 
ylittämään itsemme.” Kun seurataan tilanteen 
kehitystä reaaliaikaisesti askel askeleelta, siihen 
sisältyy ainakin mahdollisuus, että jollekin 
syntyisi oivallus ja positiivinen impulssi.

 Moneen kertaan ovat myös vaaleihin 
osallistuneet kansalaiset turhautuneet, mutta 
nyt heissä heräsi usko, että äänestämällä voi 
vaikuttaa. Jos se usko viedään, ovat seuraukset 
arvaamattomat.

 Sokean Reetan siskokin näki jo hyvissä 
ajoin, mikä vaalien tulos tulee olemaan. Kataisen erikoistarjous Säätytalolla: paluu neuvostoaikaan
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Helsingin Sanomat 
takapakin 
lipunkantajana                            
EK oli pari vuotta aiemmin 
tehnyt virallisen päätöksen, et-
tä keskitettyjä tuloratkaisuja ei 
enää solmita eikä niistä neuvo-
tella, minkä mahdollisti se, että 
teknologiateollisuus oli ottanut 
aloitteen käsiinsä ja lähtenyt 
vetämään itsenäistä linjaa kohti 
liittoratkaisuja ja työpaikkakoh-
taista sopimista.
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 Paine tätä linjaa kohti nou-
si kuitenkin eurokriisin voi-
mistuessa. Edellä mainittujen 
puolueiden lisäksi sitä nostatti 
media, jossa pääkirjoitusnikkarit 
vanhan maan tavan mukaan hai-
kailivat tupoa aina, kun aiheista 
oli pulaa. Myös SAK:n entinen 
lakimies Tarja Halonen yhtyi 
kuoroon.

 Järkyttävä oli lyhyt väläh-
dys tv-uutissa Pakilan yläasteen 
tunnilta, mistä saattoi päätellä, 
että keskitettyjä ratkaisuja ope-
tetaan jo koulussakin viralliseen 
kouluohjelmaan kuuluvana, jon-
kinlaisena tupouskontona.

  Vanha maan tapa oli myös 
se, että Helsingin Sanomat oli 
tämän liikkeen lipunkantaja. 
Päätoimittajan vaihdos dema-
rista kepulaiseen ei merkinnyt 
muuta muutosta kuin suosik-
kipuolueen vaihdoksen. Mikael 
Pentikäinen julistikin ensim-
mäisenä päivänään päätoimit-
tajana, että ”Mies vaihtuu, linja 
pysyy”.

 Se jatkoi myös lehden kol-
mekymmenvuotista perinnettä, 
joka alkoi siitä, kun se 9.12.1981 
julkaisi työmarkkinatoimitta-
jansa Anneli Sundbergin kirja-
esittelyn, joka puolipilkallisella 
tyylillään ja sanavalinnoillaan 
kertoi, että kirja ei ollut vakavasti 
otettava. Tuolloin ei vielä tiedet-
ty, että mm. hän oli samaan ai-
kaan ilmestyneen Tamminiemen 
pesänjakajat-kirjan kirjoittaneen 
nimimerkin Lauantaiseuran ta-
kana.

 Sekä media että Katainen ja 
Urpilainen todistivat kilvan, mi-
tä kauheuksia seuraisi, jos liitot 
pääsisivät itse solmimaan työeh-
tosopimuksensa. Urpilainenkin 
leimasi puoluetovereittensa joh-
tamat ammattiliitot samanlai-
siksi vastuuttomiksi rettelijöiksi, 

mistä Kreikan ammattiliittoja 
syytettiin. Hämmästyttävän au-
liisti toverit ay-liikkeessä ottivat 
vastaan nämä todistelut. Siihen 
täytynee sitten uskoa.

  Erityisesti Kataisen reto-
riikassa keskusliittosopimus 
aukaisisi paratiisin portit, kun 
taas liittosopimukset tietäisivät 
kadotuksen kauhuja.

 Molemmat olivat lupauksen 
mukaisesti saaneet ”Tuhopolitii-
kan”, mutta eivät olleet lukeneet 
tai ainakaan ymmärtäneet.

  Vähän yllättävää sen sijaan 
oli, että hyvä kakkonen tupo-
hypetyksessä oli Iltalehti. Kui-
tenkin sekin edusti yhtä pitkää 
jatkumoa, sillä sen pääkirjoitus-
toimittajana seitsenkymppisenä 
jatkava Jyrki Vesikansa hyökkäsi 
Kauppalehdessä aikanaan kirjaa-
ni vastaan ”vaahtoa suupielissä”, 
kuten siinä vaiheessa jo entinen 
sihteerini sanoi. Ei liian pitkä 
työurakaan ole pelkästään posi-
tiivinen asia.

 Tässä joukossa ei ollut ke-
tään, jolla olisi ollut vähäisintä-
kään tajua siitä, mitä keskitetyt 
sopimukset käytännössä merkit-
sevät. Hyvin utuisen ja ihanteel-
lisen kuvan perusteella he vain 
toistelivat kuorossa vanhoja 
tuttuja mantrojaan, samoja kuin 
demarit ja ay-väki. Keskusliitto-
neuvotteluista ulosmarsseineen 
saa aina dramaattisia juttuja ja 
jäyhistä miehistä pitkien pöytien 
ääressä näyttäviä kuvia.

Vain Rakennusliiton 
Harjuniemi 
reaaliajassa
 Ainoa reaaliajassa elävä ay-pomo 
näytti olevan Rakennusliiton pu-
heenjohtaja Matti Harjuniemi, 
jonka johtama liitto ilmoitti jo 
ennakkoon liittonsa jäävän mah-
dollisen keskusliittoratkaisun ul-
kopuolelle.

 Tiedotteessaan liitto ihmet-
teli liittoratkaisulla pelottelevia 
todeten mm.: ”Monet työelä-
män kehittämisen kysymykset 
voidaan ratkaista paljon parem-
min liitoissa ja yrityksissä kuin 
suurissa tuporatkaisuissa.”

 Hesarissa 12.10. Harjuniemi 
totesi asian ytimen: ” Keskitetyt 
ratkaisut loputtomine selvitys-
töineen ja  työryhmineen työllis-
tävät pääasiassa keskusjärjestöjä. 
Jäykät rakenteet pistävät aika 
tavalla lukon ja esteitä alakoh-
taiselle käytännölliselle yhteis-
työlle”.

 Hän oli jo aiemmin esittänyt 
SAK:n lakkauttamista, mille ei 
luonnollisesti tullut tukea.

 Harjuniemi sai Lemminkäi-
sen kylkiäisenä toimivan Oskari 
Vilamon rahaston tunnustuspal-
kinnon, jonka perustelujen mu-
kaan hän on pyrkinyt laajenta-
maan perinteistä edunvalvontaa 
koko alan eduksi. Työntekijöi-
den ammattitaito, tuottavuus, 
työssä jaksaminen ja työterveys 
mainittiin hänen erityisinä ke-
hityskohteinaan, kuten myös 
rakentamisen laatu ja alan ar-
vostus.

 Hän sai kiitosta myös työstä 
harmaan talouden karsimiseksi, 
mutta oli ainoa ay-pomo, joka 
kertoi radiossa, ettei hän usko 
ammattiliiton itsenäisen kanne-
oikeuden auttavan asiassa.

 Hänen toimintansa täyttää 
varsin hyvin ne kriteerit, joihin 
Kimmo Kevätsalo sanoi kirjas-
saan Yhdestoista hetki liittyvän 
ay-liikkeen ainoan mahdollisuu-
den tulevaisuudessa.

EK seikkailujen tielle
EK:n päämajassa Etelärannassa 
oli vaihtunut toimitusjohtaja, 
kun kokoomuksen siivellä ensin 
Seinäjoen ja sitten Turun kau-
punginjohtajaksi valittu Mikko 
Pukkinen tuli Leif Fagernäsin 
seuraajaksi.

 Poliittisen virkamiestaustan 
omaavaan Pukkiseen ei luotta-
mus ollut aivan aukoton. Hä-
neltä puuttui täysin kokemus 
ay-liikkeen omalaatuisesta toi-
mintatavasta, jonka Esko Aho 
kertoi järkyttäneen häntä pää-
ministeriaikanaan. Määrätietoi-
sesti Pukkinen kuitenkin toisteli 
oppimaansa teesiä, että tilanne 
eri yrityksissä oli erilainen, ja se 
tunnetaan parhaiten yrityksessä 
itsessään.

 Teknologiateollisuuden neu-
vottelujen oli määrä jälleen vetää 
linjaa liitosopimuksiin, mutta ne 
siirtyivät alkukesän verryttely-
kierroksen jälkeen syksyyn.

 Kesän aikana tulivat esille 
ensimmäiset katastrofin merkit. 
Paine tuotti tulosta, hermot Ete-
lärannassa alkoivat pettää hei-
koimmista linkeistään ja rivit 
rakoilla.

Evan Sixten Korkman avasi 
pelin Aamulehdessä 13.8. liput-
tamalla keskusliittosopimuksen 
puolesta. Jatkoa seurasi kaksi 
päivää myöhemmin Iltalehdesä, 
missä Palvelualojen työnantaja-

liiton Paltan varatoimitusjohtaja 
Harri Hietala antoi ajatukselle 
lisävauhtia.

 Se olikin jo menoa. Vielä 
17.8. Pukkinen tosin vannoi 
Hesarissa, että ei minkään-
muotoista tupoa tai keskitettyä 
palkkapolitiikkaa, mutta EK:ssa 
oli jo alettu miettiä, miten voisi 
kääntää takkia säilyttäen edes 
uskottavuuden rippeet.

 Ratkaisu oli sama kuin polii-
tikoilla: sanakikkailu, muutetaan 
asioiden nimiä. Sota on rauha.

 Parivaljakko Katainen-Ur-
pilainen lisäsi vetoomuksellaan 
löylyä, mitä EK:n hallitus ei 
enää kestänyt, vaan esitti 25.8. 
kolmikantaista ”kilpailukykys-
opimusta”,  jossa ei palkkoihin 
pitänyt koskea.

 20.9. oli rintama jo täysin 
murtunut. Pukkinen kertoi He-
sarissa, että EK saattaisi olla val-
mis jonkinlaiseen keskitettyyn 
palkkaratkaisuun.

 23.9. EK:n hallituksen pu-
heenjohtaja, Wärtsilän konser-
nijohtaja Ole Johansson kertoi 
kokoomuksen lehdessä Nykypäi-
vässä, että kaikki tavara kelpaa 
neuvottelupöytään. Se tarkoitti 
ehdotonta antautumista.

 Nyt tehtiin kuitenkin uusi 
innovaatio keksimällä nimeksi 
raamisopimus, mikä oli keksi-
jöittensä mielestä ihan eri asia 
kuin tupo, vaikka jäljittelikin 
Matti Vanhasen pääministeriai-
kanaan esittämää raamitupoa.

 Entinen valtakunnansovitte-
lija Juhani Salonius kertoi kui-
tenkin mm. televisiossa tylysti, 
että tupo mikä tupo. Tupon tun-
nusmerkkejä ovat keskusjärjestö-
sopimus ja valtion osallistumi-
nen siihen omalla panoksellaan. 
Molemmat täyttyivät, eivät siinä 

selittelyt auta.
 Salonius neuvoi myös val-

tiovaltaa keskittymään raamitte-
lun asemesta metallin neuvotte-
luihin, joihin hänen mielestään 
voitaisiin ihan yhtä hyvin liittää 
verohelpotuksia.

 Urpilaisen mukaan ei kui-
tenkaan voitu. Sehän ei olisi li-
sännyt SDP:n valtaa, ja Säätyta-
lolla oli pantu rahaa ”jemmaan” 
syöttinä tupoon juuri tästä syys-
tä. Rahat menisivät hukkaan.

Herkkupetaus   
ay-liikkeelle
Näin saatiin käyntiin kahden 
pöydän neuvottelut, mikä oli 
ideaalitilanne sekä SAK:lle et-
tä Metalliliitolle. Metalliliitto 
saattoi huoletta kiristää lakon 
uhalla, koska se tiesi, että pelas-
tuslauttana on keskusliittopöytä, 
mihin uhka taas antoi SAK:lle 
ja kumppaneille tuntuvasti lisää 
pontta.

Kun Ihalainen sai keskusjär-
jestöt painostetuksi sopimuk-
seen, se tarjosi astinlaudan, jos-
ta metalli saattoi taas ponnistaa 
eteen- ja ylöspäin. Tällaista tilan-
netta ei Suomen työmarkkinoilla 
ole ollut koskaan aiemmin.

 Näin kahden pöydän hissillä 
vuorottelemalla Metalliliitto sai 
paremman tuloksen kuin se oli 
alun perin edes vaatinut, siitäkin 
huolimatta, että talouden riskit 
olivat tavoitteiden asettamisen 
ajoista kesän aikana tuntuvasti 
kasvaneet.

Kokonaiskutannuksia ei vielä 
edes tiedetä, josko saadaan kos-
kaan tietääkään, mutta yhdessä 
valtion panostuksen kanssa ne 
ovat kymmenen prosentin luok-
kaa.
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 Eduskunnan on vaadittava 
tarkka selvitys valtion osuudesta, 
koska Kataisella ja Urpilaisella 
on suuri houkutus olla siinä yhtä 
suurpiirteisiä kuin eurotakauk-
sista kertoessaan. Siitä voidaan 
olla varmoja, että esitetty 400 
miljoonaa ei riitä.

Ihalainen koplasi 
SAK:n ja valtion 
budjetin
Tupon tontilla kuitenkin varsi-
nainen supermies oli Lauri Iha-
lainen, joka oli juuri siitä syystä 
istutettu ministeriksi. Vähitellen 
hänestä alettiinkin tehdä medias-
sa suurmiestä. Siinä piikkipaikan 
vei hieman yllättäen Kauppaleh-
den Optio, vaikka Kauppalehti 
oli vielä vuosi sitten kieltänyt 
tupo-sanan käytönkin palstoil-
laan ja korvasi sen debattikirjoi-
tuksessakin toisilla sanoilla.

 Nyt Kauppalehtikin meni 
mukaan tupohypetykseen ja 
julisti pääkirjoituksessaan, että 
kaikkia keinoja oli käytettävä, 
mikä tarkoitti tupoa. Optio 
nosti 29.9. Ihalaisen messiaaksi 
viiden sivun jutullaan kahden 
kokosivun kuvan kera. Jopa 
SAK:n Palkkatyöläinen jäi toi-
seksi neljän sivun jutullaan. 
Asiasisällöltään kirjoitukset oli-
vat lähes identtiset.

  Ei ihme, että tämä meni 
Ihalaiselle päähän, ja hän alkoi 
toimia samoin kuin olisi edelleen 
SAK:n puheenjohtaja, jonka ei 
tarvitse piitata mistään rajoituk-
sista, mutta nyt valtion varoilla 
ja virka-autolla vahvistettuna. 
Menneisyys ja nykyisyys meni-
vät sekaisin.

 Optiossa Ihalainen sanoi: 
”Olen sama yhteiskunnallinen 
toimija kuin ennenkin.” Ja Palk-
katyöläinen vahvisti: ”Lauri Iha-
lainen toteuttaa työministerinä 
niitä asioita, joita hän SAK:n 
puheenjohtajana vaati.”

  Hesarikin tiesi hänen 
haaveilleen näistä asioista jo 
1970-luvulta alkaen. Todellakin 
jotakin tämänsuuntaista saattoi 
olla hänen esityslistallaan jo sil-
loin, kun mainitulla kymmenlu-
vulla yhdessä Juhani Saloniuksen 
kanssa torppasimme silloisen 
STK:n edustajina kolmen mie-
hen työryhmässä nuorisosihteeri 
Ihalaisen tiukasti ajaman harjoit-
telijasopimuksen.

Siihen aikaan ei SAK:ssa mi-
kään edistänyt uraa yhtä hyvin 
kuin ikioma keskusliittojen vä-
linen nimikkosopimus. Ihalai-
sen ura eteni kuitenkin ilman 
sitäkin. Ehkä nyt olisi kuitenkin 
ollut hyvä painiskella hetken ai-
kaa Jaakobin kanssa.

Katainen ja Urpilainen juok-
sivat Helsingin ja Brysselin väliä 

tukka putkella, joten Ihalainen 
sai rauhassa rakennella ihan 
omat sotkunsa. Tyylillä, jota 
Esko Ahokin oli pääministerinä 
kauhistellut, hän prässäsi keskus-
järjestöjä jatkamaan keskenme-
non kokeneita neuvottelujaan. 
Pelotteena oli myös metallin 
lakon uhka.

 Kun varasopimukseksi oli 
saatu ”raamitupo”, saattoi Me-
tallityöväen Liitto varsin pienellä 
riskillä aloittaa lakon.

 Jälleen astui remmiin super-
toveri Ihalainen valtion rahoi-

neen ja pakotti alaisensa valta-
kunnansovittelijan pyhätöihin 
ilman tavanomaista lakon ”kyp-
symisaikaa”.

 Näissä molemmissa pöy-
dissä tapahtui asioita, jotka 
vaativat oikeuskanslerin selvi-
tystä. Yksi kysymys on, miksi 
työnantajat olivat valmiit nel-
jän päivän jälkeen hyväksymään 
sovittelijan toisen ehdotuksen, 
vaikka se oli selvästi ensimmäis-
tä huonompi.

 Se tiedetään, että 150 euron 
kertakorvaus maksetaan tietyin 

ehdoin kaikille työntekijöille, 
mutta neuvottelijoiden am-
mattitaitoa kuvaa, että ehdoista 
syntyi liittotasolla heti lihava 
riita.

 Sekin tiedetään, että Ihalai-
nen vetäisi hatustaan kolmen 
päivän opiskeluvapaan, jonka 
sisällöstä ei neuvottelijoilla ollut 
mitään käsitystä, mikä jarrutti 
pahasti metallin neuvotteluja. 
Siitä ei ollut mainintaa enem-
pää hallitussopimuksessa kuin 
”raamisopimuksessakaan”.

  Paavo Väyrysen Suomen 
Yrittäjien yrittäjäpäivillä esittä-
män tulkinnan mukaan se tar-
koittaisi vertailevan erotiikan 
opiskelua, jolloin sillä saattaisi 
olla positiivistakin merkitystä. 
Mutta miksi työnantajan pitäisi 
se maksaa?

Valtakunnan 
vihapuhemestari
Tässä huumassa Ihalaiselta me-
ni muistikin. Kun häneltä Ylen 
aamu-tv:ssä 28.10. kysyttiin, 
onko hän uhannut säädättää 
vapaapäivistä lain, mikäli osa-
puolet eivät pääse sopuun, hän 
vastasi: ”Minulla ei koskaan 
ole ollut tapana uhkailla.”

 Parempimuistiset tietävät, 
että hän uhkasi Esko Ahon hal-
litusta kolme kertaa yleislakol-
la tulikivenkatkuisin puhein. 
Tv voisi näyttää niistä pieniä 
pätkiä muistin virkistämiseksi. 
Ihalainen on ilman muuta lähi-
menneisyyden valtakunnallinen 
vihapuhemestari.

  Palkkatyöläinen vaati sa-
massa numerossa, että viha-
puheeseen on puututtava heti, 
mihin on helppo yhtyä. Vaikka 
metallin lakko kestikin vain neljä 
päivää, vihapuheen määrä nousi 
jo melkoiseksi sekä ennen lakkoa 
että sen aikana.

 Kataisen hallitus astelee tiu-
kasti samaa polkua kuin Hol-
kerin hallitus kohti katastrofia, 
mutta silloin kokoomus pani 
edes hanttiin. Oli ikimuistoinen 
taistelupari Punerva ja Kahakka. 
Nyt Ihalainen saa huseerata ai-
van vapaasti.

Syntipukkista haetaan
Kun aikanaan kirjoitetaan his-
toriaa siitä, miten Suomi askelsi 
Kreikan tiellä, on hyvä, että käy-
tössä on ajantasainen seuranta, 
että ei tarvitse syyttää jälkivii-
saudesta.

 Tulos on monien onnetto-
mien olosuhteiden summa, mut-
ta muutamien henkilöiden rooli 
nousee ylitse muiden.

  Jokainen pitemmän ai-
kaa työmarkkinaneuvotteluja 
seurannut tietää sen rautaisen 

säännön, että kun poliitikot tai 
yritysjohtajat, ns. patruunat, te-
kevät intervention neuvottelui-
hin, seuraa sotkua. Ja kalliiksi se 
usein tulee.

 Erityisen hyvää havainto-
aineistoa tästä on antanut ko-
koomus, mikä koskee Harri 
Holkeria muutenkin kuin sini-
punahallituksen ajalta.

Jo 1970-luvulla hän sai ai-
kaan pahan sekaannuksen eh-
dottamalla kymmenen prosentin 
palkankorotuksia. Paljon ei aut-
tanut selittely, että hän tarkoitti 
enintään kymmentä prosenttia. 
Jo hän tunsi tämän raamittelun.

 Ole Johanssonin kaukainen 
edeltäjä Wärtsilän johdossa Tor 
Stolpe tiesi tämän ja pysytteli 
visusti sivussa itse neuvotteluis-
ta tai julkisista kannanotoista, 
vaikka seurasikin niitä tiiviisti.

  Hänen seuraajansa, Rau-
ma-repolan varatoimitusjohta-
ja Väinö Lassila sen sijaan tuli 
mukaan öisiin varjoneuvottelui-
hin demarien kanssa ja aiheutti 
muutaman hiuksia nostattavan 
tilanteen.

 Johanssonia hänet tavanneet 
kollegat pitävät hyvänä tilintar-
kastajana, mikä hän alun perin 
oli, mutta siitä seuraa kapea-
alainen ja kamreerimainen ote.

 Johansson päivitteli Metalli-
liiton palkkavaatimuksia kertoen 
niiden olevan aivan eri maail-
masta. Niin ne ovatkin, mistä 
syystä yritysihmisten ei pidäkään 
käydä aktiivisesti neuvotteluja 
julkisesti tai muutenkaan, koska 
he eivät ymmärrä ay-neuvotte-
lijoiden maailmaa tai heidän 
ajattelutapaansa. He puhuvat 
eri kieltäkin.

 Onnettomiin olosuhteisiin 
kuului se, että vailla kokemusta 
oleva EK:n uusi toimitusjohtaja 
Mikko Pukkinen halusi välttä-
mättä näyttää osaamisensa ja 
operoida itse neuvottelut.

 Ja hän näytti. Kokematto-
muus paistoi selvästi läpi hänen 
tv-puheenvuorojensa muutamis-
ta onnettomista sanavalinnoista, 
vaikka hän olikin tunnollisesti 
opiskellut teesin siitä, miten eri 
yrityksissä on erilainen tilanne, 
joka parhaiten tunnetaan itse 
yrityksessä.

Juuret järjestöjen 
yhdistämisessä
Merkittävä taustasyy on se, että 
aikanaan tehtiin virhe yhdistä-
mällä työnantaja- ja elinkeino-
poliittiset keskusjärjestöt. Pa-
rempi olisi ollut panna yhteen 
vain teollisuuden ja ns. palvelu-
alojen työnantajajärjestöt ja erik-
seen elinkeinopoliittinen puoli.

Remontti tosin perustui aja-
tukseen, että jatkossa työnanta-
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japolitiikka olisi kuihtunut pois 
keskusjärjestöltä, mutta kun tätä 
ei pystytty toteuttamaan, alkoi-
vat ongelmat.

 Kun Teollisuuden Keskus-
liitto TKL ja STK toimivat eril-
lisinä, TKL näytti ulospäin ikään 
kuin puolueettomalta asiantun-
tijajärjestöltä, ja sen ulostulot ja 
kannanotot saivat sen mukaisen 
painoarvon. Ne antoivat myös 
hyvää taustatukea neuvotteluille.

  STK taas oli kokoneitten 
ammattimiesten johtama ja 
reilusti työnantajan asialla. Tus-
kinpa Timo Laatunen tai Pent-
ti Somerto olisivat aikanaan 
lähteneet mukaan kokoomuk-
sen kelkkaan, vaikka vankkoja 
kokoomuslaisia olivatkin.

 Mutta he eivät olleet kiitol-
lisuudenvelassa puolueelle, vaan 
olivat nousseet järjestön sisältä 
omilla ansioillaan. Varmuudella 
he eivät olisi ainakaan lähteneet 
sähläämään keskusliittoneuvot-
teluilla samanaikaisesti metallin 
neuvottelujen kanssa. He myös 
tiesivät, mitä olivat sopineet.

 TT:ksi yhdistyneen järjestön 
ensimmäinen toimitusjohtaja, 
Uuden Suomen päätoimittajan 
pallilta napattu Johannes Koro-
ma jo seikkaili väliin henkeä sal-
paavasti sekä julkisuudessa että 
kulissien takana, kun taas Pukki-
sen edeltäjä Leif Fagernäs selvisi 
virkamiestaustastaan huolimatta 
yllättävänkin hyvin, paljolti sen 
ansiosta, että Seppo Riski hoiti 
neuvottelut.

 Oman firmani jäsenyys sys-
teemissä päättyi TT:n vaihtuessa 
EK:ksi, joten ei valitettavasti ole 
mahdollisuutta vaatia Pukkisen 
eroa, mutta sallittaneen sanoa, 
että jatkossa tulisi tehdä ehdot-
toman tarkka työnjako, niin että 
toimitusjohtaja pysyttelee työ-
markkina-asioista visusti sivussa 
ja ammatti-ihmiset hoitavat ne. 
”Patruunat” pysykööt lestissään.

Teknologiateollisuus 
nurkkaan ja kuntatyön-
antajista käenpoika
Tällä ajettiin nurkkaan Tekno-
logiateollisuus ry:tä ja sen vara-
toimitusjohtajaa Risto Alankoa, 
joka oli lähtenyt viemään järjes-
töä ajan tasalle. Hänet Hesari oli 
jo pääkirjoituksessaan 30.7.ni-
mennyt tupon ainoaksi esteek-
si. Niinpä se ei julkaissutkaan 
Vieraskynä-kirjoitustani 13.6. 
(Jytkyn jälkeen s. 13/www.kau-
ko-kustannus.fi).

 Alanko edustaa ”vanhan (kes-
kus)liiton” ammattitaitoa, nyt 
hääränneen porukan vastakohtaa.

  EK:n linjan pitämistä on 
alun alkaen vaikeuttanut sen 
sisäinen jännite teollisuuden ja 

ns. palvelualojen välillä. Aivan 
oma lukunsa on kuitenkin sen 
ulkopuolella toimiva Kunnalli-
nen työmarkkinalaitos.

 Sillä ei ole omaa rahaa, ei 
omaa osaamista eikä omaa asian-
mukaista organisaatiota. Se ope-
roi veronmaksajien rahoilla ja 
peesaa Etelärannan neuvotteluja. 
Organisaatio on monen tason ja 
politikoinnin sekamelska. Se on 
työnantajaleirin käenpoika.

  Järkyttävällä tavalla tämä 
tuli ilmi Tehyn työtaistelun ai-
kaan, jolloin sen toiminta oli 
aivan hulvatonta ja holtitonta 
melskaamista, mikä erään asian-
osaisen, pääministeri Matti Van-
hasen mukaan vei maan katast-
rofin partaalle ja uhkasi lukuisia 
ihmishenkiä. Varmuutta ei ole 
siitä, etteikö joitakin uhreja olisi 
tullutkin.

 Hämmentävää oli, että ke-
tään ei tuntunut kiinnostavan 
asian selvittäminen, mistä syys-
tä tein kantelun oikeuskansle-
rille. Vahvana taustatukenani 
oli kuntatyönantajien entinen 
toimitusjohtaja Paavo J.Paavola. 
Näkemyksemme olivat täysin 
yhtenevät.

 Työmarkkinalaitoksen vas-
tine kanteluun paljasti kaikessa 
karmeudessaan organisaation 
sekavuuden, mistä seurasi seka-
vat ohjeet ja toiminta. Poliittisin 
perustein valitut luottamus- ja 
virkamiehet touhusivat kuka 
mitenkin. Erityisesti kunnostau-
tuivat Tampereen ja Joensuun 
henkiöstöjohtajat.

 Oikeuskansleri ei ilmeises-
ti ymmärtänyt asiasta mitään, 
joten hän kuittasi koko laajan 
asia-aineiston vain lyhyellä fraa-
silla, ettei ollut havainnut lakia 
rikotun.

 On pelottavaa mennä tällä 
taidolla kohti uusia selkkauksia. 
Kun Kunnallinen sopimusval-
tuuskunta ”laitostettiin” ny-
kyiseen muotoonsa, odotettiin 
johtoon hakijoita erityisesti 
työnantajajärjestöistä. Eräs jarru 
oli kuitenkin mm. se, että va-
kanssin tiedettiin olevan mer-
kattu kokoomukselle. Käteen jäi 
vain Markku Jalonen Tehystä, 
vastapuolelta.

 Kun vain näki, miten reh-
vakkaasti Jalonen asteli neu-

votteluhuoneesta ”raamisopi-
muksen” synnyttyä, ymmärsi 
kyllä Nykypäivän otsikon 30.9.: 
”Kuntatyönantajien Markku Ja-
lonen on tehnyt töitä keskitetyn 
ratkaisun eteen.”

 Toisten rahoilla keskitetyn 
ratkaisun mukavuuslipun alla 
oli kevyt purjehtia sopimussa-
tamaan vähemmälläkin taidol-
la. Nykypäivän kirjoituksessa 
Jalonen suorastaan pelkäsi, että 
teknologiateollisuus pääsee so-
pimukseen ja tuhoaa ”raami-
sopimuksen”.

”Raamisopimus” edustaakin 
enemmän julkisen sektorin kuin 
yritysten ajattelutapoja.

 Toinen käenpoika on Palta, 
jonka jäsenet ovat etupäässä val-
tion laitoksia tai yrityksiä, kuten 
Valvira, VR ja Finavia, joilla ei 
ole varsinaista yritysriskiä.

 Omin voimin olisikin vaikea 
selvitä reilusti 140 sopimukses-
ta. Niinpä Hietalan luistaminen 
rintamasta olikin tavallaan odo-
tettu.

Hesarin henki liikkui 
neuvottelujen päällä
Hyvin pian kävi ilmi, että He-
sarin päätoimittajan vaihdos ei 
tarkoittanut ainoastaan sitä, että 
linja pysyy ennallaan, vaan että 
se pysyy ja pahenee.

 Tämän osoitti viimeistään 
pääkirjoitus 25.1., jossa Kivinie-
men vaalihuijausta tuettiin niin 

vahvasti ja sellaisin sanakääntein, 
että se kertoi uuden päätoimitta-
jan Mikael Pentikäisen ja hänen 
vanhan puoluetoverinsa yhtei-
sestä hankkeesta, kun rakennet-
tiin ”yhteiskuntasopimusta”.

 Sen jälkeen Hesari opasti jär-
jestöjä tiiviisti kohti keskitettyä 
sopimusta ja kilpailijaa metallin 
neuvotteluille. Sekä pääkirjoi-
tukset että päätoimittajan ”mel-
lastaminen” pääkirjoitussivulla, 
kuten Suomen Kuvalehden 
Leena Sharma sanoi, ylittivät 
aiemmat mittasuhteet.

 Tässä tupohypetyksessä ei 
edellä mainitulla kirjoituksellani 
ollut mitään mahdollisuuksia, 
siitäkään huolimatta, että päätoi-
mittajan kanssa oli käräjöinnin 
päätteeksi sovittu kirjallisesti leh-
den vastaisuudessa suhtautuvan 
kirjoihini ja kirjoituksiini jour-
nalistin ohjeiden mukaisesti.

Kuitenkin lehden pääkirjoi-
tusnikkari itsekin säikähti 1.10., 
mihin lehti oli maata johtamas-
sa. ”Työmarkkinoiden asetelma 
on vaarallinen” oli oikea otsikko. 
Se kertoi leikin vaarallisuuden, 
mutta kertomatta jäi kirjoittajan 
oma osuus.

  Marjo Ollikaisen kynästä 
saatiin sitten 8.11. oikein gangs-
terijournalismin jytky, räävitön 
hyökkäys Risto Alankoa kohtaan 
lähes yli sivun otsikolla. Nyt oli 
ilmiselvästi tarkoitus eliminoida 
tämä tupon ainoa este vastaisuu-
dessakin.

Hesarin entinen pääkirjoi-
tustoimittaja Martti Valkonen 
kertoo kirjassaan Sananvapaus 
kauppatavarana, miten niitä, 
jotka eivät kuulu toimituksen 
kaveripiiriin, voidaan kohdella 
miten tahansa, kun taas siihen 
kuuluvat saavat erityiskohte-
lun.                                   

Alanko ei selvästikään kuu-
lu tähän piiriin, kun taas Ole 
Johansson ilmiselvästi kuuluu. 
Hänet nostettiin kolme päivää 
myöhemmin samaisen Olli-
kaisen kirjoituksella ja vieläkin 
näyttävämmällä otsikolla sekä 
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  Monet merkit viittaavat 
mm. siihen, että vuorotteluva-
paakorvausta ei alun alkaenkaan 
ollut tosiasiassa tarkoitettu kar-
sittavaksi, vaan se oli vain pantu 
syötiksi tupolle, siis uhkapeli-
rahaksi.

 Se tiedetään joka tapaukses-
sa, että Urpilainen oli pannut 
Säätytalossa rahaa ”jemmaan” 
yritysveron (minimaaliseksi) 
keventämiseksi tuposyöttinä 
työnantajille.

 Budjettivalta ei ole tarkoi-
tettu tällaisia teatteritemppuja 
varten, enkä ole ainakaan kuul-

lut, että mainittua hallinnon 
perusoppia olisi Suomessakaan 
kumottu, vaikka ei olekaan aina 
kunnioitettu.

  Asiassa saattavat täyttyä 
myös kiristyksen tunnusmerkit, 
mutta näytön saaminen voi olla 
ylivoimaisen vaikeaa.

Käymme yhdessä ain´
On hämmästyttävää, miten pal-
jon parivaljakko Katainen-Urpi-
laisen europrojektissa ja tupo-
projektissa on yhteisiä piirteitä.

  Molemmat ovat ylätason 

hankkeita ja perustuvat siihen 
uskoon, että viisaus on keskitetty 
jonnekin tavallisten kansalaisten 
päiden yläpuolelle, joten näistä 
ei tarvitse välittää, vaan heidän 
ohitseen ja ylitseen voidaan oi-
koa huoletta (Hyvästit muumi-
maalle s. 108)

 Molemmat ovat demarien 
projekteja, minkä kaikki tietävät 
tuposta, mutta eivät ehkä muista 
Lipposen sanoja, että ”EU on so-
sialidemokraattinen projekti” ja 
edustaa nykypäivän sosialismia. 
Jostakin kumman syystä kokoo-
mus on hurahtanut molempiin.

 Kummallakaan ei ole demo-
kratian kanssa mitään tekemis-
tä. Paniikki, joka syntyi Kreikan 
ilmoittaessa järjestävänsä kan-
sanäänestyksen, on varsin paljas-
tava. Aamulehden heinäkuussa 

Sekä tupo että euro ovat sosialidemokraattisia projekteja, joihin kokoomuskin on hurahtanut

tekemä mielipidekysely kertoi, 
että vain kolmasosa kansalaisista 
kannattaa enää tupoa, kokoo-
muslaisista vain 23 prosenttia. 
Kyllä kansakin jo tietää, että tä-
mä teatteri kuuluu muumimaa-
han, jolle meidän on sanottava 
hyvästit.

 Molemmat ovat kuin huu-
metta parivaljakolle. Tavoite on 
täysin vallannut mielet ja sumen-
tanut terveen harkintakyvyn. He 
elävät kuvitteellisessa haavemaa-
ilmassa, mikä houkuttelee otta-
maan rankkoja riskejä.

Molemmissa voidaan husee-
rata kuin siat vatukossa mistään 
normaalisäännöistä piittaamatta.

Molempien ylimpänä suo-
malaisena suojelijana toimii 
Helsingin Sanomat.

 Systeemin pyörittäjät mo-
lemmissa ovat narsisteja, joiden 
toimet voi ymmärtää lukemal-
la Jorma Mylllärniemen kirjan 
Narsismi – vamma ja voimavara. 
Myllärniemi sanoo aivan oikein, 
että narsismi selittää myös mo-
net yhteiskunnalliset ilmiöt.

 Kun on tällainen voima-
vara, voi jopa nauttia tästäkin 
hurlumheistä pelurin tavoin, 
kuten Katainen on kertonut 
nauttivansa. Huvittavaa on, 
miten jokaisen kokouksen 
päätteeksi otettavassa ”perhe-
kuvassa” osanottajat taistelevat 
hyvästä paikasta. Surkuhupai-
saa on, miten Ranskan Sarkozy 
leikkii Napoleonia de Gaullen 
valtuuksin.

  Meillä Halonen murjot-
taa siitä, että hän ei enää pääse 
paistattelemaan eturiviin tähän 
kuvaan. Muuta tekoahan hänellä 
ei siellä ollut.

 Kummassakaan hankkeessa 
ainakaan poliitikot eivät ymmär-
rä yhtään mitään siitä, mistä on 
kysymys, mutta noudattavat 
tiukasti Tenavien Tellun sään-
töä: ”Tärkeintä tässä on näyttää 
itseään viisaammalta.”

 Oikeastaan kysymys onkin 
suuruudenhulluudesta, kun 
nämä Hesarin Brysselin kir-
jeenvaihtajan Annamari Sipi-
län sanoin ”keskinkertaisuudet, 
tomppelit ja kääpiöt” uskovat 
pystyvänsä luomaan satojatu-
hansia työpaikkoja ja talous-
kasvua, vaikka eivät edes tunne 
sektoria, jossa kasvu ja työpaikat 
syntyvät eivätkä ymmärrä sen 
kieltä.

Talousnobelisti Joseph Stig-
litz on kirkas poikkeus päivys-
tävien sekonomistien joukossa. 
Suomessa käydessään hän puhui 
Kauppalehdessä mm.”epäkasvu- 
ja epävakaussopimuksesta”. Sillä 
onkin yhteinen piirre ”työllisyys-
sopimuksen” kanssa siinä, että 
molemmissa tavoitteet perustu-
vat hyviin toiveisiin.

puolen sivun kuvalla ”raamiso-
pimuksen” sankariksi. Hesari on 
ani harvoin tehnyt yhdestäkään 
yritysjohtajasta yhtä näyttävää ja 
positiivista juttua.

 Hesarin kaari tuhopolitiikan 
tukijana Anneli Sundbergin kir-
joituksesta 9.12.1981 Marjo Ol-
likaisen kirjoitukseen 11.11.11 
on mahtava. Hesari ansaitsee 
lähestyvänä 30-vuotismerkki-
päivänä pienen huomionosoi-
tuksen.

  Avoimen keskustelun tu-
kahduttaminen tuposta ja sen 
vaihtoehdoista rinnastuu siihen, 
mitä Alpo Rusi sanoo tuoreessa 
kirjassaan Neuvostoliiton asioi-
den avoimen käsittelyn kieltä-
misestä meillä. Se syvensi lamaa, 
koska ei voitu varautua Neuvos-
toliiton romahdukseen.

 Samasta syystä ei voitu va-
rautua tupokauden päättymi-
seen ja hakea parempia keinoja 
kriisistä selviytymiseen. Nyt 
kärsitään siitä seuranneesta se-
koilusta.

Pystyykö 
oikeuskansleri 
selvittämään 
Ihalaisen toimet – tai 
haluaako selvittää?
Vaikka tupoteatterissa onkin 
koettu yhtä ja toista, ei Lauri 
Ihalaisen kaltaisella operoinnilla 
ole esikuvaa. Oikeuskanslerin on 
näin ollen selvitettävä, onko hän 
koplannut ”raamisopimuksen” 
työstämisessä roolinsa entisen 
työnantajansa johdossa ja sen 
aseman säilyttämisen ynnä oman 
puolueensa aseman vahvistami-
sen tavalla, joka ei mahdu lain 
raameihin.

  Tuposta on kehittynyt 
vallankäyttömekanismi, jolla 
demokratian normaalia pää-
töksentekomenettelyä oiotaan 
tavalla, joka on tosiasiassa jär-
jestelmäkorruptiota. Sitä ei vain 
ole noteerattu sellaiseksi, sillä se 
on yhtä vakiintunut maan tapa 
kuin vaalirahoitus.

  Sillä ostetaan järjestöiltä 
sopimuksia pallotellen budjet-
tivaroilla ja muilla eduilla, kuten 
mm. Sauli Niinistö on valtiova-
rainministeriaikanaan kertonut.

 On selvitettävä, mitä määrä-
rahoja tällä kertaa on ilmeisesti 
ensisijassa Ihalaisen toimesta 
käytetty tavalla, joka on hallin-
non perusoppeihin kuuluvan 
tarkoitussidonnaisuuden peri-
aatteen vastaista.

 Tällä opilla on hieno rans-
kankielinen nimikin détourne-
ment de pouvoir, ja se tarkoittaa, 
että hallintotoimi ei ole lain mu-
kainen, jos se on tehty muodol-
lisesti oikein mutta hallinnolle 
vieraassa tarkoituksessa.
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www.openfinland.net 4.11.11
Ylen valaiseva keskustelu!

Hyvinvointiyhteis-
kunta saa rahansa 
automaatista
Tänään 4.11. kuultiin Ylen Ajan-
tasassa erittäin mielenkiintoinen 
ja valaiseva keskustelu. Aiheena 
oli ajatusleikki siitä, miten alet-
taisiin luoda hyvinvointiyhteis-
kuntaa, jos työ aloitettaisiin nyt 
puhtaalta pöydältä. Kysymyksiä 
asetteli Ylen toimittaja Kati Lah-
tinen, ja vastaajina olivat Tampe-
reen yliopiston sosiaalipolitiikan 
professori Anneli Anttonen ja 
vihreiden guru ja kansanedustaja 
Osmo Soininvaara.

 Paljon hyviä asioita tuotiin 
esille, koulutuksesta moninaisiin 
hoivapalveluihin. Yhteistä niille 
on, että niihin tarvitaan melkoi-
nen määrä rahaa.

 Kuitenkaan sanallakaan ko-
ko keskustelussa ei mainittu sitä, 
miten nuo varat hankittaisiin. 
Yrittäjää, yrittäjyyttä tai yritys-
toimintaa ei keskustelijoiden aja-
tusmaailmassa tai sanastossa ollut.

 Tyhjältä pöydältä on paha 
jakaa mitään. Ensin on saatava 
”pötyä pöytään”. Ei riitä, että 
puhuu pötyä.

 Katainenkin puhui pötyä 
Ylen kanavilla 19.5. väittäessään, 
että ”jokainen varmasti tietää, et-
tä vahva julkinen talous on ainoa 
tae hyvinvointiyhteiskunnalle”. 
Rahoituslähteestä hän ei mainin-
nut mitään.

 Samaa kielivät Stubbin pu-
heet EU:n priimusvaltioiden 
keskinäisestä kerhosta. Suomi 
on selvästikin hänelle liian pie-
ni maa, kuten myös nykyinen 
ministerinsalkku.

 Myllärniemi sanoo, että nar-
sisti ei pysty näkemään omia vi-
kojaan ja puutteitaan eikä näin 
ollen korjaamaan käyttäytymis-
tään ennen kuin ehdottoman 
pakon edessä.

EU sanelee 
kuntauudistuksenkin
Tämä usko yläkerrassa, ”komen-
tosillalla”, asuvaan viisauteen 

hallitsee koko nykyisen halli-
tuksen toimintaa. Hallituksen 
ykkösketjun ollessa keskittynee-
nä euroon ja tupoon saa kun-
taministeri Henna Virkkunen 
soveltaa sitä kaikessa rauhassa 
kuntien runttaamiseksi yhteen.

 Nämä projektit linkittyvät 
keskenään muutenkin. Kokko-
lalainen Sven-Olof Jakobsson 
kertoi Hesarissa 24.9. (yllättä-
vää, että julkaistiin) ulkominis-
teriön arkistossa olevan neuvot-
telumuistion osoittavan, että 
kuntien yhdistäminen sovittiin 
EU:n liittymisneuvotteluissa.

Jakobssonilla on hallussaan 
myös neuvotteluissa laadittu 
kartta uuden kuntajaon poh-
jaksi.

Tämä nyt on ihan 
liikaa
Varsinkin liian kallista huvia, 
vaikka kyseessä onkin juhlanäy-
tös. Olisi riittänyt vähempi ja 
vaatimattomampikin. On nähty 
mahtavia dramaattisia kohtauk-
sia ja loistavia roolisuorituksia, 
vakuuttavia vihapuhemonolo-
geja.

 On saatu heti alusta lähtien 
lakkoja ja lakon uhkia ja riitoja 
siitä, mitä raamimaakarit ovat 
askarrelleet ja mitä raameihin 
mahtuu. Tosiasiassa sinne mah-
tuu mitä tahansa, sillä ammatti-
liitoilla on erinomainen tilaisuus 
kiristää lakoilla sinne erilaista 
tavaraa.

 Raamit venyvät, mutta eivät 
pauku, koska homma hoidetaan 

hiljaisuudessa pimeän aikaan. 
Jälleen toimii työmarkkinoiden 
vanha sääntö: työehtosopimuk-
sen tulee olla kuin naisen kenkä, 
pieni päältä ja suuri sisältä.

  Työehtosopimusten nor-
maali rytmi on pantu sekaisin, 
kaikki on runtattu sulkeisjär-
jestykseen takarajana 24.11. 
olkoonpa niiden voimaantulo-
päivä mikä tahansa.

 Kataiselle ja Urpilaiselle ei 
jäänyt muuta mahdollisuutta 
kuin todeta raamistaan, että hy-
vin meni, raami piti. He olivat 
sitoneet kohtalonsa siihen niin 
tiukasti, että muussa tapauksessa 
he joutuisivat poistumaan tupo-
teatterin ja muultakin näyttä-
möltä raamit kaulassa.

 Metallin lakko menee suo-
raan Kataisen piikkiin. On 
hyvinkin ilmeistä, että kes-
kusliittojen työryhmähanke 
jyrää alan avantgardistisen työ-
elämäprojektin, kuten yt-laki 
lähes 40 vuotta sitten silloiset 
hankkeet.

 Ensimmäisessä Ylen päämi-
nisteritentissään Katainen runoi-
li, että tulee saada sellainen kes-
kusliittosopimus, ”josta jokainen 
pystyy näkemään, että se lisää 
työpaikkoja, lisää talouskasvua 
ja lisää suomalaisten yritysten 
kilpailukykyä”.

 Fantastista! Mutta miksikö-
hän mm. Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Mikko Simolinna ei 
näe siinä mitään merkkejä tällai-
sista ominaisuuksista, ainoastaan 
vaaran merkkejä.

Niitä ei näe edes Evan Sixten 
Korkman, vaikka sai, mitä oli 
13.8. Aamulehdessä tilannut. 
Nyt hän lyttäsi tuloksen maan-
rakoon samassa lehdessä päivää 
vaille kaksi kuukautta myöhem-
min.

 Jopa Hesari havaitsi 14.11., 
että susihan siitä tulikin. Edes 
työrauhahaaveet eivät toteutu-
neet, ja aivan uusia sotkuja ja 
riitoja sikisi.

 Vaikutus työllisyyteen menee 
miinuksen puolelle, 1-2 prosent-
tia. Jos talous romahtaa, koko 
paketti hajoaa ja kaikki numerot 
menevät uusiksi. Lopputulos voi 
olla vieläkin synkempi kuin Hol-
kerin ja Liikasen jäljiltä.

  Jos tästä opittaisiin, että 
moiseen ei pidä enää koskaan 
sortua, olisi ”raamituposta” jo-
takin hyötyäkin, tosin kovalla 
hinnalla hankittua.

”Tämä on SAK:n voiman-
näyte”, sanoi Lauri Lyly SAK:n 
valtuuston kokouksessa 24.11. 
Ei siis järjen näyte.

Sama kaiku on askelten
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Onko presidentti-
ehdokkaista suunnan 
näyttäjiksi?
Aiemmin mainituilla yrittäjäpäi-
villä muut kärkiehdokkaat pait-
si Timo Soini olivat paneelissa 
vastaamassa mm. kysymykseen, 
olisiko järjestön oltava mukana 
”työmarkkinapöydässä”, joka 
tarkoittaa tuponeuvotteluja.

 Lipposta lukuun ottamatta 
kaikki vastasivat myönteisesti, 

Timo Mikaman piirros, jolla hän kuvaa toimittaja ja kirjailija 
Matti Hokkasen sanoja Kansan Uutisissa: Vasemmistopuolueet 
ovat jääneet ay-liikkeen pihteihin vastustamaan muutosta.

OSuVa -kesäextra 2000

sijaan suunnistamaan kohti tu-
popöytää, missä se olisi ollut vää-
rässä seurassa saamatta mitään 
aikaan. Puheenjohtaja tarvitsi 
kuitenkin julkisuutta poliittisen 
uransa nosteeksi.

  Tähän järjestelmäkorrup-
tion haisevaan raatoon yrittäjiä 
ei pidä enää houkutella. Se on 
suoraan pimeyden ytimestä.

 Nyt olisi presidenttiehdok-
kailla enemmän kuin tuhannen 
euron paikka osoittaa arvojoh-
tajuutta ja lähteä viemään kehi-
tystä kohti nykypäivää. Halonen 
lupaili sitä heti virkakautensa 
aluksi, mutta SAK;n entisenä 
lakimiehenä hänellä ei ollut sii-
hen mitään edellytyksiä, joten 
tässäkin tuli 12 vuoden viive.

Ministerinä Niinistö ihmet-
teli työsuhteiden ”auringon- 
tarkkaa” säätelyä. Miten lienee 
presidenttinä?

 Väyryselle se olisi jopa uusal-
kiolaisuutta, sillä Alkiokin luotti 
ihmisiin eikä ”komentosillan” 
päällepäsmäreihin.

Niinpä ei Ihalaisenkaan raa-
meihin mahtunut yhtään työl-
listämisen esteen poistamista 
EU-suosituksesta huolimatta. 
Lisää vain tuli.

 Yleisesti tunnettua on, miten 
kohtuuton rasite naisvaltaisille 
aloille on, että valtio ei ota kan-
taakseen perhevapaiden kustan-
nuksia. Nyt tämä äijäporukka 
tasasi kustannuksia siten, että 
pidensi isyysvapaata ja pani var-
muuden vuoksi lukituksen, että 
kustannusjako pysyy  ennallaan. 
Fantastista!

www.openfinland.net 27.9.11

Kataisen hallitus 
seuraa Holkerin latuja 
loppuun saakka
Jotkut väittävät, että historia ei 
toista itseään. Kuinka lienee, 
mutta hämmästyttävän tar-
koin Kataisen hallitus hiihte-
lee Holkerin hallituksen latuja 
vuodelta 1987 (OSuVa, Jytkyn 
jälkeen s. 5). Silloin demareilla 
oli etukäteiskäsikirjoitus, jonka 
porvaripoliitikot yrittivät yri-
tysjohtajien kanssa solmimansa 
kassakaappisopimuksen avulla 
murtaa mutta törmäsivät Mau-
no Koiviston ”manuaaliseen” 
käsikirjoitukseen. Saatiin Hol-
kerin nukkehallitus, joka seurasi 
kuuliaisesti Sorsan ja Koiviston 
ohjausta.

 Nyt ainakaan näin selke-
ää ennakkokäsikirjoitusta ei 
ollut, vaan demarit ujuttivat 
oman käsikirjoituksensa Jyrki 
Kataisen korvien väliin ennen 
kaikkea Eero Heinäluoman 
johdolla Säätytalon kärsimys-
näytelmäksi venyneessä teat-
terissa. Sen jälkeen on SDP:n 
tahdissa marssittu kuuliaisesti 
sekä euro- että työmarkkina-
politiikassa kuten myös kunti-
en yhdistämisessä. Keskitys ja 
komentelu ovat ylimmät oh-
jeet. Tahtipuikko on siirtynyt 
Heinäluomalta tukevasti Jutta 
Urpilaisen kouraan.

Kohti uusia 
sankaritekoja
Euroopan asiat on jo saatu täysin 
sekaisin, mikä ei tosin johdu yk-
sin suomalaisesta parivaljakosta. 
Nyt lähestytään uusia sankarite-
koja. ”Tasa-arvotupon” isä Ka-
tainen on toteuttamassa ennen 
vaaleja lupaamaansa ”työlli-
syyssopimusta”. Se onkin help-
poa, kun Urpilainen on käynyt 
herhiläisen tavoin työnantajien 
kimppuun sekä uhkauksin että 
verohelpotuslupauksin. Katai-
sen on tarvinnut vain antaa yhtä 
vahvaa tukea kuin keskusta Väy-
ryselle, 110 prosenttia. Media 
antaa Hesarin johdolla tiukkaa 
tulitukea.

 Tämä onkin tuottanut tulos-
ta. EK oli poikkeuksellisen mää-
rätietoisesti seurannut edellisten 
vaalien jälkeen alkanutta ja viral-
lisin päätöksinkin vahvistettua 
linjaansa, että neuvottelut käy-
dään liitto- ja yrityskohtaisesti. 
Nyt alkoivat kuitenkin ensin 
työnantajapuolen omat rivit ra-
koilla merkkinä siitä, että linja 
on murrettavissa (Jytky-OSuVa 
s. 11). Sitten meni EK:n hal-
lituksessakin ”pupu pöksyyn”. 
Sen puheenjohtaja, Wärtsilän 
toimitusjohtaja Ole Johansson 
ilmoitti 23.9., että kaikki käy 
neuvottelupöytään.

 Nyt lähestytään jo kliimak-
sia. Lehtitietojen mukaan 29.9. 
keskusjärjestöt sopivat palkois-
ta, ja tapaamisessa hallituksen 
kanssa saadaan ilmeisesti samana 
päivänä tietää, paljonko ”verotus 
kevenee”.

 Tuloksena on sitten ilmei-
sesti sellainen ratkaisu, ”josta 
jokainen pystyy näkemään (siis 
sokean Reetan siskokin), että se 
lisää työpaikkojen määrää, lisää 
talouskasvua ja lisää suomalais-
ten yritysten kilpailukykyä”, 
kuten Katainen runoili ensim-
mäisessä pääministeritentissään 
Suomi-radiossa viime viikon-
vaihteessa.

 Tällainen satumainen muu-
mimaasopimus solmittiin myös 

Holkerin hallituksen aikana. Sitä 
kutsuttiin silloin supertupoksi, 
ja sen sankari oli Erkki Liika-
nen, joka suurin ponnisteluin 
onnistui poikkeuksellisesti py-
syttelemään lähes vaatimatto-
man näköisenä.

 Kirjoitin tuolloin Kekäle-
kirjassani, että ”tämä superpa-
ketti näyttää lopullisesti var-
mistavan talouden syöksymisen 
niihin vaikeuksiin, joilta sen piti 
pelastaa tasavalta”.

 Toimittajat havaitsivat he-
ti, että tämä oli juuri sellainen 
sopimus, jota Katainen nyt pe-
räänkuuluttaa. Holkeri nosti 
kiitossanoissaan Liiikasen mes-
siaanisiin korkeuksiin (Kekäle, 
s. 155), missä hän onkin sittem-
min pysytellyt, ruhtinaallisten 
palkintojen kera.

Valtioneuvos 
Katainen?
Holkeri oli yhtä pahasti ulalla 
kuin Katainen tänään. Hänet 
kruunattiin valtioneuvokseksi ja 
haudattiin valtiollisin menoin, 
mikä odottanee aikanaan myös 
Kataista. Valtio ei vain vielä ole 
tiedossa.

  Tänään tilanne on sikäli 
pahempi, että koko Eurooppa 
on sekaisin. Seurauksia tästä 
interventiosta on jo näkyvissä. 
EK:n uskottavuus on mennyt 
eikä taida palata. Liitot siirty-
vät odotusvaihteelle lopettaen 
vähäisenkin ajatustoimintansa, 
ja kun Teknologiateollisuuden 
pahasti myöhässä aloittamal-
ta yritystason yhteistyöpolulta 
kerran eksytään, voi se mennä 
kokonaan umpeen.

  Kunnallisen työmarkki-
nalaitoksen johtaja Markku 
Jalonen pidättelee kuvassa 
hymyään.  Sopimuskierros on 
pelastettu. Jälleen voi jakaa ve-
ronmaksajien rahoja huoletto-
masti, vaikka taidot ovatkin sitä 
tasoa, jonka Tehyn työtaistelu 
osoitti.

 Harvat näyttävät kantavan 
huolta siitä, että Suomen tule-
vaisuus on veitsen terällä. Kaik-
ki tuntuvat matkustavan aa-aa 
-luokassa. 

Neuvoja kyllä satelee, erityi-
sesti niiltä, jotka ovat saattaneet 
Suomen tähän tilanteeseen. Kär-
jessä on kaikkein röyhkeimmin 
valtuutensa ylittäneen euroop-
palaisen instituution EKP:n 
Suomen haarakonttorin johtaja 
Erkki Liikanen.  è

                                                                                    
 
 

Vaihtoehtotupo
Jotta tupo olisi ollut sellainen, että jokainen asiaa ymmärtävä 
näkee sillä saavutettavan Kataisen mainitsemat tavoitteet, sen 
olisi pitänyt olla koko lailla erilainen. Tässä malli:
1. Sopimus on voimassa puolitoista vuotta.
2. Yleisiä palkankorotuksia ei sopimusaikana suoriteta,  

elleivät osapuolet työpaikalla toisin sovi.
3. Osaamiseen ja työn tulokseen sekä työntekijän kehityk-

seen perustuvia korotuksia suoritetaan siten, että niiden 
periaatteet käsitellään yt-menettelyn mukaisesti tai muuten 
paikallisten osapuolten sopimalla tavalla.

4. Hallitus sitoutuu kumoamaan yt-lain sopimuksen voi-
massaoloaikana.

5. Hallitus sitoutuu toteuttamaan EU:n suosituksen yritysten 
hallintokuorman kevennyksestä siten, että kevennys on 
vähintään suosituksen mukainen 25 prosenttia vuoden 
06 tasosta ja että se painotetaan erityisesti työllistämisen 
esteisiin.

6. Yritysverotus uudistetaan siten, kuin elinkeinoelämän 
järjestöt ovat esittäneet.

7. Liitot sopivat sopimusalakohtaisesti, miten asianomaisella 
alalla toteutetaan teknologiateollisuuden työelämäprojek-
tin kaltainen tai vastaava hanke.

8. Paikallisesti sovitaan, miten mahdollisen laman vauriot 
paikallisten osapuolten yhteystyön avulla minimoidaan 
ja yritys käännetään nousuun (”lamantapposopimus/” 
Hyvästit muumimaalle, s. 65)

9. Yksilöllinen irtisanomissuoja ja näyttötaakka palautetaan 
vastaamaan ILO-sopimuksen alkuperäistä tarkoitusta.

järjestön jäsen Väyrynen suo-
rastaan vaati sitä useampaan 
kertaan (www.openfinland.net 
29.10).

 Kyseessä on paha harha, joka 
on tullut yrittäjille ja Suomelle 
todella kalliiksi. Sille tarjoutui 
jo 1980-luvulla tilaisuus lähteä 
suunnan näyttäjäksi polulle, jon-
ka metalli on viimein aloittanut 
ja josta Harjuniemi on palkittu.

 Järjestö kuitenkin jätti tilai-
suuden käyttämättä ja lähti sen 



16 OSuVa – Osaavan Suomalaisen Vapautus

Kaksi kirjaa, joiden pelätään muuttavan Suomea! 
Siksi niistä vaietaan.

Ellei ole kirjakaupassa, saat suoraan : tilaukset@kustannustaito.fi

”Muumimaata” myös www.kauko-kustannus.fi

30 vuotta!
Katainen ja Urpilainen: Saatte oman kappaleenne.

Lukekaa! Tai antakaa avustajienne lukea.

Muillekin riittää:  www.kauko-kustannus.fi
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