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Oikein hyvää vappua forssalaiset!
Täällä Forssassa ollaan työläisten maaperällä Kanta-Hämeessä. Olen
kunnioitettu saadessani pitää puheen juuri täällä.
Koen olevani suomalaisen työväenliikkeen syntysijoilla.
Forssan kokous 1903 oli merkittävä kokous työväelle. Työväenyhdistys
Kuhan talo oli kokousta varten koristeltu punalipuilla ja köynnöksillä, salin
perällä oli kaksi banderollia, joihin oli maalattu iskulauseet:
"Pois sorto, pois vääryys, pois väkivalta!" sekä "Oikeutta kaikille!".
Esiintymislavan sivuilla oli kaksi suurta piirustusta, joista toinen esitti seppää
ja toinen lastaan kantavaa äitiä.
Nuo teemat ”pois sorto, pois vääryys” sopivat iskulauseikseni tänään täällä
Forssassa puheessani Suomen porvarihallitusta vastaan.
Suomen hallitus ei kunnioita seppää eikä lastaan kantavaa äitiä,
harjoittamallaan politiikalla.
Ei kovin kaukana täältä sijaitsee myös Väinö Linnan romaanitrilogian, Täällä
Pohjantähden alla, syntysijat: Pentinkulman koulu ja Pappila. Tuo trilogia
kertoo rehellisesti sen mitä sata vuotta sitten tapahtui hävinneille, punaisille heille jotka loivat pohjan tämän päivän työväenliikkeen saavutuksille.
Täällä Pohjantähden alla- kirjasarja on minulle kuin Raamattu joillekin.
Suosittelen vappukansaa lukemaan tuon trilogian, jos ette muuten vielä ole
tätä elämystä kokeneet.
Forssan työt tulivat ensin tekstiiliteollisuudesta, sittemmin
rakennusteollisuudesta ja nyt elintarviketeollisuudesta, palveluista sekä
yksityisyrittäjyydestä.
Työ, työväen oikeudet ja oikeus juhlaan ovat vapun teemat.
Vappu on työläisten juhlapäivä!
Työväki juhlii vappuna, sadan vuoden aikana verellä ja hiellä hankittuja
saavutuksia, jotka johtivat hyvinvointivaltion syntyyn. Nuo kaikki saavutukset
Sipilän hallitus aikoo meiltä viedä pois.
Osan saavutetuista eduista Sipilä on jo meiltä pois ottanut.
Onneksi Sipilän hallituskausi päättyy ensi keväänä. Vielä he ehtivät Suomen
työväkeä kuitenkin riistää lisää.
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Sipilän hallitus vihaa nuoria, työttömiä, naisia ja kaikkia palkansaajia!
Sipilän hallitus on palkansaajavihamielinen.
Sipilä haluaa isäntävallan takaisin työpaikoille. Porvarihallitus on tehnyt 2015
vuodesta saakka kaikkensa heikentääkseen työläisten asemaa.
Kerrataanpa, mitä Sipilän hallitus on saanut aikaan.
Kansa puhui… ja valitsi Sipilän Suomen johtoon.
Hänen ensimmäinen heikennystavoitteensa oli:
 Suomi nousuun, 100 tuntia ilmaista työtä, joka iikka.
Muistan tuon kolmen vuoden takaisen ajan hyvin, koska samaan aikaan
minut valittiin PAMiin ja sitä kautta istuin SAK:n hallituksessa kun nämä
kurjistukset alkoivat.
Seuraava heikennysesitys tuli heti syksyllä 2015:
 Palkat ja työehdot -5%: kustannuskykyloikka.
SAK ei suostunut, vastaiskuna tuli pakkolait:
 sunnuntailisät pois, sairasajan palkka pienemmäksi, ylityökorvaukset
pois, vuosilomapalkan pienennys
Taistelimme, osoitimme Rautatientorilla mieltä kymmenientuhansien
työläisten kanssa. Lopputuloksena torjuimme pakkolait, jotka muuten rikkoivat
perustuslakiamme ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksia.
Mutta ei se mitään, Sipilän hallitus on testaillut kaikkea muutakin
harkitsematonta työläisillä ja sitten vain hups perunut laittomat kivat ideansa.
Voisi luulla, että Sipilän hallitus on kännissä kilpaa keksinyt juttujaan, kuka
parhaimmat työläiskyykytyksensä keksii. Sipilä ei tosin taida viinaa juoda, että
ihan selvästä päästä on ideoita työläisten kyykyttämiseksi keksitty.
Ensimmäinen esimerkki Sipilän hallituksen naisvihasta, oli lomarahojen
pienennys naisvaltaisella hoitoalalla.
Uskomattoman härski temppu, jonka naiset varmasti muistavat pitkään.

2016 saimme vastaamme ruttokolera Kikyn, eli emme yhtään mitään hyvää
työläisille. NOLLAN saa tekemättä mitään, vaan eipä saanutkaan, piti
taistella, että saatiin 0%, eikä miinus 5%.
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Sipilä lupasi Suomen mallin mukaisen yhdessä neuvottelemisen kulttuurin
palaavan takaisin, kun kiky solmittiin. Höpö, höpö, kukaan ei edes muista,
että Suomen mallista kikyä vääntäessä sovittiin. Ei tullut Suomen mallia, tuli
työnantajien yksipuolisesti sanelema 1,6% ”käskykoordinaatio”.
Sipilän hallitus on koko olemassaolonsa aikana tavoitellut pysyvästi
työantajavallan nousua ja palkansaajaliikkeen hajottamista. Kolmikantainen
neuvottelu, joka aikaisemmin tarkoitti neuvottelua, oikeaa neuvottelua,
yhdessä Suomen hallituksen sekä työntekijä- ja työnantajaliittojen kanssa,
romutettiin.
Neuvottelukulttuuri muuttui saneluksi ja kiristämiseksi.
Tällä neuvottelukierroksella siis koordinointiin työnantajakeskusjärjestö EK:n
toimesta 1,6% palkkalinjasta, joka oli työnantajien ehdoton itse keskenään
sopima keskitetty katto, josta ei voinut rehellinen työnantaja livetä, vaikka olisi
halunnutkin.
Juuri kun ”muste oli kuivunut” kikysopimuksesta, rikkoi Sipilän hallitus
sopimuksen aloittamalla aktiivimallin suunnittelemisen.
Tämä oli ja on osoitus Suomen hallituksen vihasta, kaikkein heikoimpia, eli
työttömiä kohtaan.
Sitten Sipilä rikkoi jo toista kikylupaustaan. Hallituksen piti jättää työttömiin
kohdistuvat leikkaukset tekemättä. Eipä näin käynyt.
Tuli siis aktiivimalli:
Sipilän hallitus ajattelee näin:
”Jos ei kurja työtön työtä löydä, on se hänen oma vikansa, ei suinkaan sen,
että työtä ei vain kaikille ole!!!
On törkeää kutsua tätä nöyryytysmallia AKTIIVImalliksi…
Jos tarjolla on yksi työpaikka, sitä hakevat kymmenet työntekijät ja vain yksi
palkataan. Eikä jokainen työpaikka mene työttömälle, vaan jo työssä olevalle.
Kelan ennakkotiedot kertovat, että yli 40 prosenttia työttömistä joutuu
tinkimään toimeentulostaan.
Samaan aikaan talouskasvun tuomaa vähäistä jakovaraa on jaettu Sipilän
hallituksen omille eturyhmille veronalennuksina.
Aktiivimallin hakupakko johtaa pätkätyöllistymiseen ja toimeentulon
paikkaamiseen sosiaaliturvalla.
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Koska on pakko ottaa vastaa pätkiä, palvelee tämä malli lopulta työnantajia
jotka saavat tarjota yhä epävarmempia työsuhteita nyt oikein hallituksen
siunaamalla suosituksella.
Ei ollut siis kyse työttömien aktivoinnista, vaan työn silppuamisesta
työnantajien pussiin.

SAK vaatii edelleen aktiivimallin perumista ja ehdottaa tilalle omaa
kannustavaa työllistymismalliaan.
Työttömille täytyy saada nopeasti työtä. Työvoimapalvelut pitäisi muuttaa
työtä etsiviksi, eikä karensseja työttömille keksiviksi.
Työnvälittäminen pitäisi perustua oman ammattitaidon säilyttämiseen ja
päivittämiseen, eikä nöyryytykseen joka pakottaa ottamaan vastaa työtä jota
ei osaa.

Suomen hallituksen työvoimapolitiikan suuri muutos:
Laitetaan yksityiset hoitamaan työnhankintapalvelut.
Miten yksityiset markkinatoimijat motivoituvat huolehtimaan kaikkein
vaikeimmin työllistettävistä, pitkäaikaistyöttömistä tai osatyökykyisistä? Ei
mitenkään, en usko.
Pohjoismaiset kokemukset Ruotsista ja Tanskasta kertovat, miten vahva ja
aktiviinen työvoimapolitiikka on tae hyvään työllisyyteen. Markkinat eivät
yksinkertaisesti sovellu kaikkeen, vaan tarvitaan vahvaa viranomaisroolia.
Tulkaa Sipilän hallitus: Keskusta, Kokoomus ja Siniset, edes näin työväen
juhlapäivänä hetkeksi pois sieltä markkinatalouden ja rahan huumasta.
Kuunnelkaa työväenliikettä ja ottakaa ripaus käytäntöä rahan hallitseman
ideologianne tilalle.

Palaan puheeni alkuun, jonka mukaan Sipilän hallitus vihaa myös erityisesti
nuoria.
Sipilän hallitus teki viimeisen kautensa budjetin eli kehysriihen muutama
viikko sitten. Ei ollut työväenliikkeelle yllätys, että jotain kurjistusta ja
työnantajien suosimista sieltä taas tulee.
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Näin kävi:
 heikennetään irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä
Suomessa irtisanomissuoja on jo ennestään kansainvälisesti vertailtuna
alhainen, joskin sitä on aiemmin paikannut taas korkeampi työttömyysturva.
Nyt leikataan molemmista, vain työnantajien eduksi.
Työntekijöiden suojelun ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on aivan
käsittämätön ajatus, että pienen yrityksen työntekijät olisivat heikomman
suojelun tarpeessa.
Tiedän itse, 20 vuotta pienten työpaikkojen riita-asioita PAMissa hoitaessani,
että tilanne on päinvastoin.
Pienillä työpaikoilla ei työntekijöillä usein ole luottamusmiestä, eikä ay-liikettä
puolustamassa. Pitäisikö heitä vielä lisää kurjuuttaa? Suomen hallituksen
mielestä kyllä!

Hyvät toverit, vielä yksi Sipilän hallituksen heikennys ja vihan kohde: nuoret
Hallitus päätti kehysriihessään, että se sallii alle 30-vuotiaiden vähintään
kolme kuukautta työttömänä olleille työsopimusten tekemisen
määräaikaisena ilman perustetta.
Jo aiemmin hallitus on mahdollistanut perusteettomat määräaikaisuudet
pitkäaikaistyöttömien palkkauksessa.
Miksi nuorten työehdot pitäisi olla muita ikäryhmiä huonompia?
Jos siis olet alle 30 vuotias ja teet työtä pienessä yrityksessä, sinua saa
kohdella huonommin kuin muita ja sinun tulevaisuutesi saa olla epävarmempi
kuin muiden.
Et uskalla tehdä lapsia, perustaa perhettä, ostaa ensiasuntoa, koska et
muuten saa lainaakaan, koska olet määräaikaisessa työsuhteessa. Vain
hyvätuloisilla rikkailla lapsilla on tulevaisuuden Suomessa mahdollisuus
hyvään elämään, ihan niin kuin 100 vuotta sitten.
Kiitos Keskusta, Kokoomus ja Siniset, viette Suomen yhdessä kohti 100
vuotta sitten vallinnutta tilannetta!
Haluan nostaa vielä puheeni lopuksi esiin yhden työläisjoukkueen, joka
taisteli työnantajien miinus 8% heikennysesityksiä vastaan
menestyksekkäästi.
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Pari kuukautta sitten PAMin siivoojia ja kiinteistöhoitajia vastaan
hyökkäsi työnantajaliitto ja juuri perustettu keltainen liitto SKTY
heikennysesityksineen.
Joku voisi kysyä minulta ivallisesti, onkos sekin Sipilän vika?
Vastaisin että on, koska Sipilän hallitus on luonut maaperän
työnantajahegemoniaa lisätessään niin hedelmälliseksi, että se rohkaisee
yrityksiä vaatimaan palkkoja ja työehtoja rajusti alas!
Jouduimme siivoojien työehdoista neuvotellessamme siis pattitilanteeseen,
johon tarvitsimme jäsenistön voimaa.
Torjuimme taisteluiden avulla heikennykset.
Siivoojat ja kiinteistöhoitajat marssivat ulos 74:ltä työpaikalta. He joutuivat
työnantajien uhkailun ja kiristyksen kohteeksi. Siitä huolimatta he pysyivät
yhteisessä rintamassa. Toivottavasti yhteinen rintama työläisten kesken
kasvaa. Saamme menettämämme edut takaisin, ilman jatkuvaa taistelua.
Joillakin työpaikoilla rehelliset työnantajat ymmärsivät tilanteen ja jopa
kehottivat työntekijöitään puolustamaan oikeuksiaan. Kovin isolla äänellä
työntekijöitä tukevat työnantajat eivät toki puhua uskaltaneet, etteivät joudu
EK:n kurittamiksi. On siis olemassa oikeudenmukaisia työnantajiakin.
Olimme neuvottelupöydässä yötä myöden, saimme kuitenkin torjutuksi isot
heikennykset.
Ilman joukkovoimaa emme olisi onnistuneet. Joukkovoima ja yhteinen
rintama on työväen voima, jonka Suomen hallitus aika ajoin unohtaa.
Toivon että jatkossa työväki saa oman siivunsa talouskasvusta.
Toivon myös, että Suomeen valitaan seuraavaksi hallitus joka oikeasti
ajattelee hyvinvoinnin kuuluvan myös heikommille ja työläisille!
Kaikesta kurjistuksista huolimatta, unohdetaan hetkeksi Suomen hallitus ja
muistetaan näin vappuna työläisten saavutukset, joita kuitenkin on vielä
paljon jäljellä!
Hyvää vappua työläiset! Ei unohda miksi vappua juhlitaan!
Kiitos!

Niina Koivuniemi
PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen vara
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järjestöjohtaja
050 592 2493
niina.koivuniemi@pam.fi
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