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YHDISTYKSEN KUULUMISIA
Elämä on täynnä yllätyksiä. Kesä pääsi tänä vuonna yllättämään pahanpäiväisesti. Toukokuussa alkanut kuukauden tavanomaista lämpimämpi jakso on harvinaista herkkua
Suomen leveysasteella. Toisaalta luonnon kannalta lämpö ja kuivuus olivat haitallisia,
joten luonto pyrki turvaamaan jatkuvuutensa siten, että odotettavissa on varsin pitkä
ruskeasävytteinen loppukesä lähes kaikkien kasvien kukittua ja siemennettyä reippaasti
etuajassa.
Kesän tiimellyksessä on koettu sekin yllätys, että Saksa ei olekaan ikuisesti vakituinen
osanottaja jalkapallon MM-kisojen loppupeleissä. Toisaalta sääntö näyttää edelleen
olevan se, että Espanja ei pysty lyömään kisaisäntää. Sääli heille, että kohtaaminen sattui pudotuspelivaiheessa.
Joitain kuukausia sitten vastaanotin vuosikokouksessa kutsun RDI:n puheenjohtajaksi
yllättäen ja hieman sekavin tuntein. Vaikka olen ollut RDI:n hallituksen jäsen joitain
vuosia, ei rivijäsenenä oleminen vaadi sellaista paneutumista yhdistyksen ja ammattiyhdistystoimintaan yleisesti kuin puheenjohtajalta edellytetään. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa kutsuimme RDI:n uudeksi sihteeriksi Juha-Matti Pakan, ja hänen
sekä vuosikokouksessa valitun hallituksen kanssa pyrin etsimään toiminnallemme uutta jatkuvuutta.
Elämme tällä hetkellä erästä yhdistyksemme historian haastavimmista vaiheista.
12.6.2018 meistä jokainen vastaanotti enemmän tai vähemmän yllättäen Pardian puheenjohtaja Niko Simolalta kirjeen, jossa kerrottiin Pardian hallituksen hyväksyneen
aiesopimuksen yhdistymisestä Ammattiliitto Pron kanssa. Pardiassa jatketaan ammattiliittojen yhdistymisen valmisteluita, ja päätös yhdistymisestä tehdään elokuun ylimääräisessä edustajakokouksessa. Ammattiliitto Pro on Pardian tavoin STTK:n alainen järjestö, johon kuuluu 110 000 jäsentä. Liittojen sulauttamisen jälkeen yhteinen jäsenmäärä olisi noin 140 000 henkilöä.
Mikä on Ammattiliitto Pro? Ammattiliitto Pro muodostettiin vuonna 2011 silloisen
Toimihenkilöunionin (TU) ja Ammattiliitto Suoran yhdistyttyä. TU perustettiin vuonna
2001 neljän teknisen alan ammattiliiton fuusiona ja Suora vuonna 1968 Suomen rahoitus- ja finanssialan ammattiyhdistykseksi. Nykyään Ammattiliitto Pron jäsenyhdistysten määrä on noin 230, ja monet sen jäsenyhdistyksistä edustavat kunta-alaa tai yksityissektorin teollisuuden toimihenkilöitä. Liikenne- ja viestintäalaa edustavia Ammattiliitto Pro:n jäseniä ovat mm. YLE:n ja MTV:n toimihenkilöt, monet ahtaus-, huolintaja ilmailualan järjestöt sekä Posti- ja logistiikka-alan toimihenkilöt ry. Sen sijaan Merimiesunioni, Ilmailualan unioni sekä Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat
SAK:n alaisia yhdistyksiä. Ammattiliitto Pro:n jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta an-
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siotulosta, enimmillään 57 euroa kuukaudessa. Tähän sisältyy Työttömyyskassa Pron
jäsenmaksu 10,50 €/kk (2018).
RDI:lle Pardian ja Ammattiliitto Pron yhdistyminen aiesopimuksen mukaisesti tarkoittaisi sitä, että osana Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden liitto RTTL ry:tä myös
RDI:stä tulisi Ammattiliitto Pron alainen jäsenyhdistys 1.1.2019. Pardian jäsenliitot
ovat vastaanottaneet aiesopimuksen vaihtelevin kommentein, koska osa Pardian jäsenyhdistyksistä on jo kertaalleen luopunut Ammattiliitto Pron jäsenyydestä. Elämmekin mielenkiintoista aikaa, kun odotamme elokuun lopulla pidettävän ylimääräisen
edustajakokouksen päätöksiä tulevaisuuden suhteen. Se on joka tapauksessa varmaa,
että syksy tuo mukanaan jotain muutosta ammattiyhdistyskenttään, ja siihen meidän
on oltava valmiita myös RDI:ssä. Tulevaisuudesta keskustelimme jo vuoden 2017 vuosikokouksessa ja äänestimme sen jälkeen ylimääräisessä vuosikokouksessa, mutta nyt
meille koittaa lopullisen ratkaisun aika. RDI:n hallituksessa pyrimme varmistamaan
sen, että jatkossakin meillä on eväitä toimia yhteiseksi hyväksi, vaikka se vaatisi meiltä
kaikilta uhrauksia.
Varsinkin tässä tilanteessa, kun koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala on
kokemassa ennennäkemättömät muutokset, on tärkeää, että panostamme itseemme ja
huolehdimme siitä, että meitä ei altisteta markkinavoimien vietäväksi. Meidän on turvattava oma kilpailukykymme työmarkkinoilla ja huolehdittava siitä, että ammattikuntamme arvostus nousee entisestään. Hallinnonalan virastouudistus, VR:n pilkkomissuunnitelmat ja rautateiden matkustajaliikenteen markkinoiden vapauttaminen ovat
esimerkkejä siitä, mihin yhdistystämme tarvitaan edelleenkin. Alalle on tullut ja tulee
jatkossakin uusia toimijoita, ja on tärkeää, että laajennamme katsantoamme näiden
muutosten myötä. Toisin sanoen, meidän on viimeistään nyt herättävä ruususen unesta
ja havainnoitava toimintaympäristömme muutokset, karistettava pölyt harteiltamme ja
tartuttava uuteen tulevaisuuteen. Yhteiseen hiileen puhaltaminen on entistä tärkeämpää kilpailutetussa monitoimijaympäristössä, jossa kustannustehokkuus on kaiketi
työnantajien näkökulmasta tärkein tavoite.
Ammattiyhdistystoimintaa on Suomessa harjoitettu vuonna 2019 jo 160 vuotta ja haluan uskoa, että sitä harjoitetaan vielä seuraavatkin 160 vuotta. Liittoja ja niiden jäsenyhdistyksiä on perustettu, fuusioitu ja hajotettu vuosien saatossa lukuisia kertoja. Historiasta muistamme, että ammattiyhdistystoiminta juontaa juurensa vähäosaisesta suorittavan portaan työntekijästä. Vasta viimeisten parin vuosikymmenen kuluessa korkeasti
koulutettujenkin on ollut pakko hyväksyä ammattiyhdistystoiminta osaksi omaa edunvalvontaansa, jos mielii turvata oman työpaikkansa jatkuvuuden. Ammattiyhdistyskään
ei voi taata kaikkia työpaikkoja, mutta muutostilanteessa ammattiyhdistys pyrkii puolustamaan jäsentensä työpaikkoja viimeiseen saakka. Nykyään insinöörien ja diplomiinsinöörien tarjonta alkaa olla samaa luokkaa kuin ammattikoulun käyneiden osaajien
tarjonta 1980-luvulla. Työnantaja ei tee suurta eroa AMK-insinöörin ja diplomiinsinöörin välillä. Itselläni on sekä AMK-insinöörin että diplomi-insinöörin tutkinto, ja
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voin sanoa sekä tutkintojeni perusteella että toimittuani opettajana eri ammattikorkeakouluissa ja Aalto-yliopistossa, että meidän on RDI:ssä vielä syytä tarkoin puntaroida
tulevaisuuden ammattiyhdistystoiminnan vaihtoehtoja ja pitää lippu korkealla RDI:n
puolesta.
Näissä mietteissä lopettelen todella kiireistä alkuvuotta, aloitan kesäloman ja toivotan
koko jäsenkunnallemme oikein hyvää ja rentouttavaa loppukesää!

Jouni Karhunen, pj

