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PÄÄKIRJOITUS

Mika Väyrynen

Maailma muuttuu, työelämän vaatimuk-
set muuttuvat, mutta Suomen Elintarvike-
työläisten Liitto SEL ry ei näytä muuttuvan. 
Näin voi jälleen kerran todeta, kun on pe-
rehtynyt SEL:n marraskuun aikana omal-
le jäsenistölleen ja eri työpaikoille toimit-
taman Elintae Tes Extra -nimisen lehden 
artikkeleihin. Ne osoittavat, että SEL on 
ryhtynyt keräämään joukkojaan kokoon 
tulevan kevään tes-kierrosta silmälläpitä-
en. Lehdessä muistellaan ylpeänä mm. ke-
vään 1994 lakkovuotta ja sitä kuinka la-
kolla torjuttiin työnantajan vaatimukset. 
Vaikka lehdessä ei suoraan sanota, niin 
lehden kirjoitusten henki on selvä: vuoden 
1994 lakkolaiset olivat suuria sankareita ja 
keväällä 2010 jokaisen itseään kunnioitta-
van elintarviketyöntekijän tulisi olla tarvit-
taessa valmis samanlaiseen taistoon kuin 
edeltäjät 16 vuotta aikaisemmin. 

Samaisen lehden ”Tes-pelissä” kerro-
taan, mitä tammi-helmikuussa elintarvike-
markkinoilla tulee tapahtumaan. Sen mu-
kaan ”työnantaja aloittaa viimeistään nyt 
hurjan propagandasodan siitä, miten huo-
nosti elintarviketeollisuudella menee tilas-
toista ja tutkitusta tiedosta huolimatta” 
(Tes Extra s. 10). Samoin lehdessä tode-
taan, että ”elintarviketeollisuuden palkan-
korotukset eivät vaikuta ruuan loppuhin-
taan” (Tes Extra s. 16). Näihin näkemyksiin 
voi todeta, että SEL on todella aloittanut 
oman propagandasotansa jo marraskuus-
sa. On täysin vastuutonta väittää ”tosiasi-
ana” omalle jäsenistölleen, että palkanko-
rotukset eivät vaikuttaisi ruuan hintaan. 
Vanhaa sanontaa mukaillen ”toisen pal-
kankorotus on toisen hinnankorotus”. 
Niin se vain on, vaikka vaikeaa palkan-
korotusten siirtäminen hintoihin nykypäi-
vänä onkin. Mutta jos 25 000 elintarvi-
ketyöntekijää lukee tuollaisia juttuja, niin 
aika moni valitettavasti voi niitä vielä us-

Voi TES EXTRA sentään
koakin. Ja mitä tulee siihen, miten elintar-
viketeollisuudella todellisuudessa menee, 
niin jokaisen työnantajan on syytä erik-
seen selvittää yrityksessään luottamusmie-
hille, työntekijöille ja työntekijäryhmille 
elintarviketeollisuuden todellista tilannet-
ta. Siis jo ennen tammi-helmikuuta ja use-
asti sen jälkeenkin ensi kevään aikana. 

On sääli, että tuollaisella piilovaikutta-
misella halutaan saada aikaan vastakkain-
asettelua työnantajien ja työntekijöiden 
välille. Yrityksillä on jo muutoinkin, aivan 
muista syistä, riittävästi haasteita edessä, 
ilman työntekijäjärjestön tuomia lisähaas-
teitakin. Miten työnantajat ja työntekijät 
voivat viedä yhdessä asioita eteenpäin, jos 
työntekijöihin pyritään vaikuttamaan tuol-
laisilla ”tarinoilla”? Mutta SEL:lle näyttää 
olevan tärkeämpää joukkojen kerääminen 
kokoon ”yhteisen vaaran” eli työnanta-
japuolen edessä. ”Paha” työnantajapuoli 
”uhkaa” taas TES:n heikennyksillä, ja sitä 
vastaan kaikkien työntekijöiden olisi yh-
dessä taisteltava. Sillä ei ole niin väliä, että 
taistelun ja mahdollisen taisteluvoiton seu-
rauksena yritykset ja työpaikat vähenevät. 
Tärkeämpää on pitää huolta siitä, että jär-
jestö pääsee näyttämään jälleen kyntensä 
ja tarpeellisuutensa. 

Lopuksi mukavampiin asioihin, ja aihee-
seen, josta tämä pääkirjoitus oli alkujaan 
tarkoitus kokonaisuudessaan kirjoittaa. 
Leipomoiden välinen SM-joukkuekilpailu 
käytiin lauantaina 21.11.2009 Ideaparkis-
sa ja Kangasalan ammattioppilaitoksessa. 
Korkeatasoisen kilpailun voitti Oy Fredr. 
Edv. Ekberg Ab, CoCo Konditoria Ay 
oli toinen ja Elonen Oy Leipomo kol-
mas. Tuhannet silmäparit saivat Ideapar-
kissa seurata taitavien leipomoalan am-
mattilaisten upeaa työskentelyä. Sitä oli 
ilo katsella. Kilpailun aikana valmistetuis-
ta piparkakkutaloista järjestettiin lopuksi 

hyväntekeväisyyshuutokauppa. Kilpailun 
voittaneen Ekbergin joukkueen päätöksel-
lä huutokaupan tuotto lahjoitetaan SOS-
lapsikylätoiminnan tukemiseen. Lue lisää 
kilpailusta sivulta 8. 

Nauttikaa joulusta ja joulunajasta, 
uudesta vuodesta ja pitäkää toisistanne 
hyvää huolta. 

On täysin vastuutonta väittää 
”tosiasiana” omalle jäsenis- 
tölleen, että palkankorotukset 
eivät vaikuttaisi ruuan hintaan.

Ps. Lue myös Elintarviketeollisuusliitto ry:n 
työmarkkinajohtajan Petri Linkonevan 
haastattelu s. 16.


