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uto- ja kuljetusalan
työntekijäliitto AKT ja
ammattiliittojen kes-
kusjärjestö SAK ovat

viime päivät pesseet urakalla bus-
silakon jälkipyykkiä. Kannattiko
rettelöinti, vai tuhlattiinko pie-
neen riitaan liikaa ay-liikkeen ar-
vovaltaa? Ja ennen kaikkea:
kuinka pahasti bussimiesten pul-
listelu sotki tupo-kuvioita?

Pari viikkoa kestänyt lakko
tuotti sopimuksen, jossa kiis-
tanalaiset bussiyhtiöt Connex ja
Concordia antavat vakituisessa
työsuhteessa oleville osa-aika-
kuljettajilleen mahdollisuuden
siirtyä kokoaikatyöhön.

Pääkaupunkiseudun kunnal-
lista sopimusliikennettä ajavat
firmat lupaavat myös olla lisää-
mättä osa-aikaista työvoimaa
tämän työehtosopimuskauden
aikana. AKT:n puheenjohtaja
Timo Räty (sd) ja Autoliikenteen
työnantajaliiton ATL:n toimitus-
johtaja Hannu Parvela tekevät
selvityksen lakkoon johtaneista
epäkohdista.

»Tuohon olisi päästy ilman kal-
lista lakkoakin», harmittelee
akt:lainen pääluottamusmies,
jonka mukaan läheskään kaikki
osa-aikaiset eivät edes halua ko-
kopäivätyöhön.

Lakko ajoittui herkkään het-
keen. Työmarkkinoiden keskus-
järjestöt olivat juuri aloittamassa
neuvotteluja 2–3-vuotisesta tulo-
poliittisesta kokonaisratkaisusta.

Useat työmarkkinatoimijat
epäilevät, että Räty tavoittelikin
ensisijaisesti tupon kaatamista.
Automiesten sopimus ulottuu
tammikuuhun 2006, eikä siis ole
nyt katkolla. Ilman tupon mää-
rittämää yleistä linjaa AKT pää-
sisi ensi syksynä puristamaan sa-
tamien, öljyliikenteen ja kaupan
automiehille parempia palkan-
korotuksia.

50 000 auto- ja kuljetustyöläi-
sen edunvalvoja on äärimmäisen
varakas liitto. Sen lakkorahasto
nousee jopa 50 miljoonaan eu-
roon.AKT omistaa mm. asunto-
osakkeita, lomakeskuksia ja met-
sää.

Liiton voima perustuu siihen,

että myös satamien ahtaajat ovat
järjestäytyneet AKT:hen. Pu-
heenjohtaja voi yhdellä nuijanis-
kulla pysäyttää sekä maasta läh-
tevän että maahan tulevan lii-
kenteen.

Tuposopuilu ei kuulu AKT:n
tapoihin. Kahden edellisen pu-
heenjohtajan Risto Kuisman (sd)
ja Kauko Lehikoisen (sd) nimiä

on lähes mahdoton löytää vuo-
sien mittaan tehtyjen tuponmu-
kaisten sopimuspaperien alareu-
noista. Rätyä kutsutaan sak:lai-
sessa kentässä Pikku-Kuismaksi.

»Räty meni
liian pitkälle»

Työtuomioistuin totesi viime
viikkojen lakot laittomiksi neljä

kertaa, aina yksimielisesti. Jopa
ay-liikkeen edustajat kannattivat
työtuomioistuimessa lakkosak-
kojen langettamista AKT:lle.

»Räty meni sen rajan yli, jota
ei missään nimessä olisi saanut
ylittää. Laittomat lakot tahraavat
ay-liikkeen julkisivua ja antavat
lisäintoa työnantajien vaatimuk-
sille lakko-oikeuden rajoittami-
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Työmarkkinoilla mietitään, pystyykö AKT:n itsepäinen puheenjohtaja
Timo Räty koskaan korjaamaan bussilakon aiheuttamia kolhuja.
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sesta», valittaa lakkoa hyvin lä-
heltä seurannut sak:lainen vai-
kuttaja.

AKT ja autoliikenteen työn-
antajat löysivät sovun vasta kun
SAK:n puheenjohtaja Lauri Iha-
lainen ja Elinkeinoelämän kes-
kusliiton EK:n toimitusjohtaja
Leif Fagernäs olivat tulleet hätiin.

»Ilman Ihalaista ja Fagernäsiä

olisi koko homma mennyt täy-
delliseksi bordelliksi», kuuluu ni-
mettömänä pysyttelevän ay-vai-
kuttajan tuomio.

Lakon lopettamiseen tarvittiin
myös Ihalaisen Rätyyn kohdis-
tamaa »isällistä ripitystä».

»Lauri teki ennen SAK:n hal-
lituksen kokousta Rädylle tiet-
täväksi, että nyt saa pelleily
riittää», kerrotaan sisäpiireistä.

Epäluuloinen
työnarkomaani

Duunaripuolella pidettiin koko
ajan selvänä, ettei Räty selviä la-
kosta kunnialla ilman Ihalaisen
apua.

»Räty tiesi sen itsekin. Hän lo-

pettikin pottuilemisen Ihalaiselle
miltei heti lakon alettua», nau-
rahtaa tunnettu ay-johtaja.

Normaalioloissa Räty on Iha-
laisen terrierimäinen kriitikko.
Useat ay-johtajat todistavat yh-
täpitävästi: hän ei ole »rakenta-
vimpia voimia» SAK:n hallituk-
sessa.

»Mies paukuttaa Ihalaiselle
poskeaan minkä ehtii. Neuvoo ja
opettaa», häntä luonnehditaan.

Rädyn mielestä SAK:n nyky-
johto vähättelee kuljetusalan eri-
tyisongelmia.

»Rädyn esittämä kritiikki on
epäoikeudenmukaista. SAK:n
hallitus keskittyy eniten juuri
kuljetuksen ja palvelualan on-

gelmiin. Molemmille aloille yri-
tetään luoda osa-aikaisen työ-
voiman käyttöä koskevia peli-
sääntöjä», parahtaa eräs ay-vai-
kuttaja.

Lapsenkasvoista ja pieniko-
koista, lakonlopettamispäivänä
40 vuotta täyttänyttä Rätyä luon-
nehditaan teräväksi juristiksi.
Häneen liitetään usein myös
luonnehdinta »työnarkomaani».
Kun hän oli SAK:ssa laki-
miehenä, häntä kiellettiin mene-
mästä toimistoon ennen kuutta.
Aamuvirkku mies laukaisi mon-
ta kertaa hälytyslaitteet parku-
maan.

Jalassa oleva motorinen vika
on estänyt Rätyä hankkimasta
ajokorttia. Lahdessa asuva liitto-
johtaja tekee kodin ja Helsingin
Hakaniemen väliset matkat päi-
vittäin linja-autolla. Silti hän ehtii
komentopaikalleen liittotoimis-
ton kulmahuoneeseen yleensä
ennen kuin muu väki on saa-
punut töihin.

Rätyä pidetään äärimmäisen
epäluuloisena.

»Käsky kulmahuoneeseen käy
kuulemma herkästi, mikäli hän
epäilee jonkun alaisensa toimi-
neen taitamattomasti», sanoo
akt:lainen pääluottamusmies.

Rädyllä on vähän todellisia
luottohenkilöitä. Parhaiten sujuu
yhteistyö viestintäpäällikkö Hilk-
ka Ahteen (sd) kanssa. Moniin
toimihenkilöihin hänen kerro-
taan pitävän yhteyttä vain säh-
köpostin välityksellä. AKT:n 
hallituksen kokoukset ovat usein
puheenjohtajan yksinpuheluita.

Monet ay-johtajat tähdentä-
vät, ettei työnantajien Parvela-
kaan ole joustava veikkonen.
AKT ja ATL eivät ole kyenneet
tekemään vuosikymmeniin yh-
tään sopimusta ilman ulko-
puolisten, valtakunnansovitte-
lijan ja keskusjärjestöjohtajien
apua.

Tämä selittää osittain autoalan
lakkojen yleisyyttä.Toisten neu-
vottelemille sopimuksille on
helppo viitata kintaalla ja toisten
neuvottelemista teksteistä syntyy
helposti tulkintaerimielisyyksiä.

Jatkossakin. �
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� AKT jäi bussilakossa yhtä
yksin kuin puheenjohtaja Timo
Räty Lahden työmatkabussissa.

� Kannattiko lakkoon lähteä,
AKT:n puheenjohtaja Timo
Räty?

»Ilman muuta. Työnantaja
alkoi käyttäytyä ikään kuin
osa-aikaista työvoimaa voisi
käyttää rajattomasti. Nyt on-
nistuttiin luomaan pelisään-
nöt osa-aikaisten kuljettajien
käytölle näissä kahdessa fir-
massa.»

Olisitteko päässeet sopuun
ilman Lauri Ihalaisen ja Leif
Fagernäsin vahvaa panosta?

»Totta kai se helpotti. Au-
toliikenteen työnantajaliitto ei
halunnut neuvotella ensin ol-
lenkaan. Myös EK halusi py-
syä siitä sivussa. EK tuli pöy-
tään, kun tukilakot ja -lakon-
uhat alkoivat uhata satamia ja
kemikaalikuljetuksia. EK:n
mukaantulo mahdollisti myös
SAK:n osanoton neuvotte-
luihin.»

Ette ole edes väittänyt lak-
koja laillisiksi. Sovellatteko
Lapuan lakia, jonka mukaan
automiesten oikeustaju tulee
nostaa kirjoitetun lain ylä-
puolelle?

»Tuo on aivan liian pitkälle
sanottu. Jos työnantaja jou-

tuisi aina oikeuteen, kun se
rikkoo työntekijän oikeuksia,
olisi kolmasosa Suomen työn-
antajista koko ajan syytteessä.
Työnantajat jättävät paljon
työehtosopimusten ja työso-
pimusten määräyksiä noudat-
tamatta.»

Monet nykyiset ay-johtajat
ja mm. Risto Kuisma pelkää-
vät, että laittomat lakot pilaa-
vat ammattiliittojen maineen.

»Ei niin sanottu laiton lak-
ko pilaa ay-liikkeen mainetta.
Sen tekee lakko, jolla ei ole
niiden ihmisten tukea, joita
lakko koskee.»

Oliko äskeisellä lakolla
akt:laisen kentän tuki?

»Muunlaista viestiä en ole
saanut.»

Monet työmarkkinajoh-
tajat epäilevät, että pyritte
kaatamaan tulopoliittisen
kokonaisratkaisun. Mitä vas-
taatte?

»En pyrkinyt. On huomat-
tava, että tupo-työryhmät jat-
koivat työskentelyään koko
lakon ajan. Se oli pelkkää
teatteria, että keskusjärjestö-
johtajat olivat hetken neuvot-
telematta keskenään.» �

Timo Räty: ”Lakko kannatti”
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