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Suomalaisen sekatalouden menestyjä
Toisen maailmansodan jälkeen useimmissa läntisissä teollisuusmaissa luovuttiin vapaiden
markkinavoimien ohjailemasta kapitalismista ja siirryttiin sekatalouteen1, jossa valtiovalta
sovitteli pääoman ja työn välisiä ristiriitoja. Muutos edellytti tärkeitä myönnytyksiä niin
työväenliikkeen kuin elinkeinoelämänkin puolelta, minkä vuoksi on puhuttu historiallisesta
kompromissista. Työväenliike luopui sosialisoinnin vaatimuksista ja sai hyvitykseksi
oikeuden ammatilliseen järjestäytymiseen ja poliittisen hyväksynnän sekä aikaa myöten
hyvinvointivaltion. Ammattiyhdistysliike alkoi byrokraattistua, koska työnantajien ja
viranomaisten kanssa jatkuvasti käytävissä neuvotteluissa tarvittiin yhä lisää entistä
tietäväisempiä toimitsijoita. Kapitalistit puolestaan tunnustivat julkiselle vallalle osuuden
taloudessa, hyväksyivät työnantajan velvollisuuden osallistua sosiaaliturvan kustannuksiin
ja sallivat ammattiliittojen toiminnan työpaikoilla. Vastikkeeksi he saivat takuut
tuotantovälineiden yksityisomistuksen ja markkinatalouden säilyttämisestä sekä lupauksen
ulkomaankaupan vapauttamisesta. Uutta talouspolitiikkaa on luonnehdittu
interventionistiseksi liberalismiksi. Aiemmin sovelletusta liberalismista näet ei
pohjimmiltaan luovuttu vaan sitä täydennettiin sallimalla valtion ajoittaiset interventiot
talouteen. Hallittu yhteispeli julkisen vallan, ammattiliittojen ja yritysten välillä johti nopeaan
kasvuun, jota jatkui aina 1970-luvun alun valuutta- ja öljykriisiin saakka. Vuosina 19501973 maailman kokonaistuotanto lisääntyi keskimäärin 4,7 prosenttia vuodessa, kun taas
kansainvälinen tavaranvaihto enentyi 7,2 prosenttia vuodessa. Työn ja pääoman

1

Markkinatalouden ja suunnitelmatalouden aineksia yhdistelevästä talousjärjestelmästä on
englanninkielisessä kirjallisuudessa vanhastaan käytetty väljää nimitystä mixed economy. Barry
Eichengreenin (2006, 4) mukaan todellisuutta kuvaa täsmällisemmin käsite coordinated capitalism, joka
lienee suomennettavissa sovittelukapitalismiksi.
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pyrkimykset onnistuttiin miltei 40 vuodeksi sulauttamaan yhteiseksi kasvupolitiikaksi, joka
tuotti kummallekin taholle suotuisia tuloksia.2

Historiallista kompromissia ei missään maassa kiteytetty yhteen asiakirjaan vaan uusi
talouspolitiikka syntyi lukuisista samaa linjaa edustavista sopimuksista ja järjestelyistä.
Interventionistisen liberalismin oppi-isäksi on usein nimetty John Maynard Keynes ja
sekatalouspolitiikan toteuttajaksi sosiaalidemokratia. Reformistisessa
sosiaalidemokratiassa oli vanhastaan puolustettu asteittaista etenemistä selittämällä, että
jokainen työläisiä hyödyttävä yhteiskunnallinen uudistus oli peruuttamaton askel kohti
sosialismia. Sosialismiin siirtyminen säilyi muodollisesti sosiaalidemokratian tavoitteena.
Puolalais-amerikkalainen politiikantutkija Adam Przeworski katsoo, ettei
sosiaalidemokraateilla ollut ohjelmaa vallitsevan yhteiskunnan korjaamiseksi, kunnes
keynesiläisyys antoi heille sellaisen valmiina. Valtion tuli ohjata taloutta hyvinvoinnin
turvaamiseksi. Samalla sosialisointi kävi tarpeettomaksi, koska tuotantovälineiden käyttö
kansan eduksi varmistui jo niiden ollessa yksityisomistuksessa. Kapitalisteille piti kuitenkin
sallia voiton ottaminen, koska hyvinvointi rahoitettiin juuri pääoman tuotosta.3

Przeworskin yhdysvaltalainen kollega Peter Gourevich huomauttaa, että talouspolitiikka on
nimenomaan politiikkaa ja että politiikan toteuttamiseen tarvitaan enemmistö päättävissä
elimissä. Sekatalouspolitiikan käyttöön ottanut kolmen eturyhmän liittouma oli osassa
Eurooppaa rakentunut jo ennen sotaa, kuten amerikkalainen kansantaloustietieteilijä Barry
Eichengreen muistuttaa. Julkisen vallan asemaa talouden ohjaajana ei vieroksuttu siellä,
missä teollistumiseen oli aikanaan tarvittu valtion määrätietoista tukea. Eräissä maissa

2

Coates & Topham 1986, 26-38; Gourevitch 1987, 166-180; van der Wee 1991, 32-36, 48-56, 245-247;
Kauppinen 1992, 251-255, 285-286; Castel 1995, 601-620; Jessop 1996, 254-257; Cohn 2000, 86-87;
Gerstenberger 2002a, 18-21; Kittner 2005, 553-556.
3
Przeworski 1985, 35-46; Lichtenstein 2002, 98-99.
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1930-luvun alun syvä lama opetti työnantajajärjestöt ja ammattiliitot tekemään
vastavuoroisia myönnytyksiä tuotannon kannattavuuden ja työllisyyden turvaamiseksi.
Kompromissin syntyminen ja säilyminen helpottuivat suuresti, jos maan hallitus ryhtyi
sovun välittäjäksi ja takaajaksi. Sekatalouspolitiikka tuli läntisessä Euroopassa
vallitsevaksi vasta sotaa seuranneella jälleenrakennuskaudella, mutta sen mahdollistaneet
instituutiot syntyivät jo aiemmin.4

Suomessa sekatalouspolitiikka sai muodon, jota kansantaloustieteilijät Jukka Pekkarinen
ja Juhana Vartiainen varoittavat kutsumasta keynesiläisyydeksi. Täystyöllisyys on
keskeinen keynesiläinen päämäärä, jonka saavuttamiseksi valtio puuttuu talouteen.
Suomessakin talouteen kohdistettiin interventioita mutta ne eivät tähdänneet
kokonaiskysynnän kohottamiseen täystyöllisyyden edellyttämälle tasolle vaan myötäilivät
elinkeinoelämän eturyhmien, ennen muuta vientiteollisuuden ja pankkien tavoitteita.
Suomessa ei seurattu keynesiläisyyden ydinajatusta kokonaiskysynnän vakauttamisesta
korkealle, koska jatkuvasti korkea kokonaiskysyntä ei sinänsä kuulu minkään eturyhmän
tavoitteisiin. Taloudellinen kasvu sen sijaan hyödytti niin teollisuusyrittäjiä kuin
palkansaajiakin, ja julkinen valta ottikin talouskasvun esteiden raivaamisen näyttävästi
tehtäväkseen. Keynesiläisyys ei saanut maassamme ideologista läpimurtoa vaan politiikka
jäi palvelemaan talouden etuja. Taloutta koskeva päätöksenteko etääntyi
parlamentaarisesta politiikasta, sillä talouspolitiikkaa eivät johtaneet hallitusvaltaa
kulloinkin kantavat puolueet vaan keskuspankin ja valtiovarainministeriön virkamiehet.
Jatkosodan jälkeen poliittinen vasemmisto saavutti aiempaa paljon vahvemman sijan
parlamentaarisessa politiikassa muttei kyennyt kampeamaan vakiintuneita eliittejä
talouden johtoasemista. Silti työnantajien aiemmin syrjimä ammattiyhdistysliike kohosi
tunnustetuksi eturyhmäksi, jonka vaatimuksia palkankorotuksista ja sosiaalipoliittisista
4

Gourevitch 1987, 17-21; Eichengreen 2006, 3-7, 41-47.
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uudistuksista ei voitu ainakaan noususuhdanteen vallitessa enää jättää huomiotta.5 Monet
tutkijat6 ovat kuitenkin Suomen sodanjälkeistä talouspolitiikkaa eritellessään nähneet myös
poliittisen johdon eikä vain elinkeinoelämän ja virkamieskunnan eliitin päättäneen
tavoitteista ja keinoista eritoten kasvupolitiikan osalta.

Vientiteollisuuden laajentamiseksi tehtäviä investointeja tuettiin Suomessa 1950-luvulta
lähtien verohelpotuksin sekä raha- ja valuuttakurssipolitiikan keinoin. Investointien
rahoittamiseen tarvittiin ulkomaista lainarahaa, minkä vuoksi vallitsi jatkuva vaihtotaseen
alijäämä. Ulkomailta otettaviin luottoihin piti saada lupa Suomen Pankilta, joka johti
itsenäisesti raha- ja valuuttakurssipolitiikkaa. Toisen maailmansodan syttymisestä
alkanutta neljän vuosikymmenen jaksoa Suomen pankkihistoriassa on nimitetty kahlitun
rahan ajaksi, koska silloin pidettiin voimassa rahoitusmarkkinoiden tiukka säännöstely.
Luottokorkojen ei annettu muodostua markkinoilla. Talouskasvun katsottiin näet pääomien
puutteesta kärsivässä maassa edellyttävän alhaista reaalikorkoa, jollainen voitiin saada
voimaan vain hallinnollisin määräyksin. Anto- ja ottolainauskoroista päätettiin
neuvotteluissa, joita keskuspankki kävi talletuspankkien kanssa. Noin kymmenen vuoden
välein Suomen Pankki tuki suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä alentamalla Suomen
markan ulkoista arvoa. Devalvaatio kuitenkin osaltaan vauhditti suhdanneherkkyyden
ruokkimaa inflaatiota, jonka torjumiseksi ryhdyttiin 1960-luvun lopulla laatimaan niin
kutsuttuja tulopoliittisia ratkaisuja.7

5

Calmfors 1990, 29-30; Pekkarinen 1992, 323-331; Pekkarinen & Vartiainen 1995, ensimmäinen pääluku,
338-350.
6
Ks. Tarkka 1988, 200-204; Pohjola 1996, 33-35; Kuisma 2004, 117-123, 304-305; Pitkänen & Sauramo
2005, 18-22.
7
Tarkka 1988; Calmfors 1990, 33; Pekkarinen 1992, 323-331; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 182-191, 244251; Pohjola 1996, 43-49; Kullberg 1996, 14-18, 28-30; Kuisma 2004, 117-123; Pitkänen & Sauramo 2005,
23-32, 52-66.
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Keskusteltaessa valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhteesta nimetään usein vastakohdiksi
pluralismi ja korporatismi. Pluralismin vallitessa julkinen valta tyytyy erotuomarin osaan
yhteiskunnan vapaasti muotoutuvien eturyhmien mitellessä voimiaan. Korporatismin
oloissa taas voivat kamppailla eduista vain julkiselta vallalta nimenomaisen tunnustuksen
saaneet ja jatkuvaan ohjaukseen alistuvat yhteiskunnalliset toimijat. Todellisuus vastaa
harvoin näin pelkistettyjä malleja, ja etenkin pohjoismaissa yhteiskunnan ja valtion
suhteiden on havaittu sisältävän kummankin aineksia. Pohjoismaista välimuotoa, jossa
yhteiskunnallisiin ratkaisuihin osallistuminen sallitaan vain valtion hyväksymille eturyhmille
mutta tarvittava tunnustus suodaan lukuisille toimijoille, nimitetään
korporaatiopluralismiksi.8

Monitulkintaista käsitettä korporatismi on käytetty kovin eri tavoin myös silloin, kun sen
avulla on kuvattu julkisen vallan ja yhteiskunnan eri ryhmiä edustavien järjestöjen suhteita
Suomessa.9 Korporatismiin siirtyminen on ajoitettu yhtäällä jo ammattikuntien
perustamiseen Ruotsin valtakunnassa 1600-luvulla10, toisaalla vasta ensimmäisen
Liinamaa-sopimuksen allekirjoittamiseen vuonna 196811. Laajojen tulopoliittisten
ratkaisujen kokoaminen merkitsi joka tapauksessa ammattiyhdistysliikkeen kohoamista
vankaksi eturyhmäksi, sillä tulopolitiikka tähtäsi maan talouden vakauttamiseen julkisen
vallan, työnantajien ja työntekijöiden kolmikantayhteistyön avulla. Ammattiliitot suostuivat
tinkimään palkankorotusvaatimuksistaan, kun palkansaajille taattiin hyvitykseksi aiempaa
parempia sosiaalisia etuja. Vahvimpien eturyhmien valtakaudesta siirryttiin Pekkarisen ja
Vartiaisen mukaan niin kutsuttuun sosiaaliseen korporatismiin, kun valtio ei enää
osallistunut työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvotteluihin vain välittäjänä vaan

8

Ks. Helander 1981, 25-29, 68-73; Puoskari 1992, 69-72; Pierre & Peters 2000, 33-35;.
Käsitteiden korporatismi ja pluralismi erilaisesta käytöstä ks. Helander 1981, viides pääluku.
10
Ks. Kauppinen 1992, 43-44.
11
Ks. Helander 1981, 49.
9
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osapuolena, joka tarjosi haluamiensa sopimusehtojen vastikkeeksi talous- ja
sosiaalipoliittisia toimia. Kaikki yhteiskunnan ryhmät päästettiin jakamaan talouskasvun
tuomaa hyvinvointia mutta myös velvoitettiin kantamaan vastuuta taantuman tullen.
Suomen työmarkkinamallin muutoksia systeemiteorian keinoin tarkastellut Timo
Kauppinen12 nimittää tätä vaihetta yhteiskuntakorporatismiksi, joka korvasi vuoden 1956
yleislakon jälkeen vallinneen liittokorporatismin. Yhtä kaikki solidaarinen tulopolitiikka ei
kuitenkaan johtanut talouden pysyvään vakauteen.13

Talouskasvu pysähtyi 1970-luvulla kaikkialla markkinatalousmaissa, kun keynesiläisyyden
keinoin ei enää kyetty suoriutumaan kansainvälistä valuuttajärjestelmää horjuttavasta
inflaatiosta eikä tärkeimmäksi energialähteeksi tulleen öljyn hinnan moninkertaistumisesta.
Maailmankaupan kasvuvauhti putosi vähän alle neljään prosenttiin vuodessa. Monissa
maissa äänestäjät antoivat tukensa oikeistopoliitikoille, joiden johdolla keynesiläisestä
talouspolitiikasta siirryttiin markkinoiden itsekorjautuvuuteen uskovaan ja
suhdannepolitiikkaa vastustavaan monetarismiin. Suomessakin oikeisto lisäsi
kannatustaan ja nousi jakamaan hallitusvaltaa 1980-luvun lopussa. Jo tuon
vuosikymmenen alussa maassamme omaksuttiin monetarismin ohjelman perusluonteinen
tavoite purkaa rahoitusmarkkinoiden säännöstely. Asiasta ei käyty Suomessa
perusteellista yhteiskunnallista keskustelua eikä eduskuntakäsittelyä vaan ratkaisujen
tekeminen ja täytäntöönpano jätettiin Suomen Pankille. Suomessa 1990-luvun alussa
koettu romahdusmainen lama osoitti, ettei 1950-luvulla kehitetty vaurastumisohjelma enää
toiminut maailmantalouden uusissa oloissa, joissa pääomat liikkuivat esteettä ja
reaalikorot kohosivat korkeiksi. Mahdollisuus siirtää pääomaa vapaasti ulkomaille toi
samalla työehdoista sopimiseen uudenlaista epävarmuutta. Palkkamalttia osoittanut
12

Kauppinen 1992, 28-33, 43-67. – Vrt. Helander 1981, 30-32.
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ammattiliitto saattoi joutua huomaamaan, että alan työllisyys kylläkin parani mutta uudet
työpaikat syntyivät kaikki ulkomaille. Työmarkkinajärjestöjen välinen luottamus uhkasi
rapautua ja tulopolitiikka menettää tehonsa.14

Tässä esityksessä ei pyritä uuteen tulkintaan Suomessa harjoitetusta talouspolitiikasta tai
vallinneen korporatismin asteesta vaan rajoitutaan antamaan lisäainesta maassamme
sovellettuja talous- ja työmarkkinamalleja koskevaan tutkimukseen. Tarkastelen keinoja,
joiden avulla laivatyöntekijöiden ammattiliitto Suomen merimiesunioni – tai Suomen
Merimies-Unioni, kuten kirjoitetaan virallisissa yhteyksissä - jäsenkuntansa pienuudesta
huolimatta menestyi hyvin eturyhmien kamppailussa ja tulopoliittisessa järjestelmässä
vuosina 1944-1980. Enimmältään esitykseni edustaa sitä, mitä ansioitunut työelämän
historian tutkija Pauli Kettunen15 nimittää tavanomaiseksi ammattiyhdistyshistoriaksi.
Aiheena on
työläisten taistelu järjestöjensä vahvistamiseksi ja niiden nostamiseksi
työnantajien ja valtion tunnustamaksi kollektiiviseksi sopimusosapuoleksi.
Osittain aineisto antaa kuitenkin mahdollisuuden myös siihen, mitä Kettunen luonnehtii
sosiologisen ammattiyhdistystutkimuksen valtasuunnaksi: tuon esiin, miten kollektiivisen
sopimusjärjestelmän toimijaksi pääsemisestä seuraava institutionaalistuminen jähmettää
ammattiliittoa.

Järjestöhistorian konventioiden noudattaminen johtuu pitkälti siitä, että työni pohjautuu
Suomen merimiesunionin tilauksesta aiemmin laatimaani, syksyllä 2003 julkaistuun

13

Pekkarinen, Pohjola & Rowthorn 1992; Therborn 1992; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 338-350; Pohjola
1996, 33-35, 43.
14
Tarkka 1988, 228-238; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 163-167, 179-182, 380-391; Kullberg 1996, 16-26;
Gerstenberger 2002a, 20-21; Pitkänen & Sauramo 2005, 58-60, 63-66; Mansner 2005, 290-293; Kujala
2006, 585-586.
15
Ks. Kettunen 2001, 124-125.
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historiateokseen16. Tuossa teoksessa kuvaamani tapahtumat olen tässä esityksessä
pyrkinyt silloista perustellummin liittämään kauppamerenkulun, maailmantalouden sekä
Suomen talous- ja yhteiskuntapolitiikan kehityslinjoihin, joita käsittelevä niin koti- kuin
ulkomainenkin tutkimuskirjallisuus on saanut antoisaa täydennystä vuoden 2003 jälkeen.
Lisäksi olen vankentanut tutkimukseni lähdepohjaa perehtymällä Suomen
varustamoyhdistyksen ja sen edeltäjien painamattomaan alkuperäisaineistoon sekä
merimiesunionin pitkäaikaisen sihteerin Berndt Johansson-Uulan kirjeenvaihtoon.
Järjestöhistoriikkini kirvoittamien puheenvuorojen perusteella katsoin tähdelliseksi arvioida
erillisessä luvussa Suomen merimiesunionin pitkäaikaisen puheenjohtajan Niilo Vällärin17
ideologista suuntautumista.

Aluksi luon katsauksen Suomen merimiesunionin ja Niilo Vällärin oppivuosiin 1920- ja
1930-luvulla. Noiden vaikeiden aikojen kokemukset, etenkin pahaan tappioon päättyneen
ulkomaanliikenteen merimiesten lakon ja sitä seuranneen jälleenrakennuksen muistot,
olivat ohjaamassa liiton johtoa uudenlaisten keinojen käyttöön, kun toimintamahdollisuudet
äkisti laajenivat jatkosodan päätyttyä. Merimiesten liiton toimintaympäristössä käynnistyi
1980-luvun alussa perusluonteinen muutos, joka jatkuu yhä. Olen merkinnyt tutkimukseni
keskeisen tarkastelujakson päättymisvuodeksi 1980, koska katson Suomen
merimiesunionin nousseen tuon vuoden työtaisteluvoittonsa ansiosta mahtinsa huipulle.
Merenkulun työnantajien näkökulmasta lakon lopputulos merkitsi työvoimakustannusten
nousua kohtuuttomiksi. Varustamot käyttivätkin tehokkaasti hyväkseen Suomen Pankin
pian antamaa uutta mahdollisuutta siirtää pääomaa ulkomaille. Rahoitusmarkkinoiden
säätelyn purkamisesta alkanut Suomen talouden rakennemuutos ja suomalaisen
talousmallin murtuminen koskettivat jo varhain kauppamerenkulkua. Tämän esityksen
16

Soukola 2003.

17

viimeisessä luvussa kuvataan Suomen merimiesunionin puolustustaistelua kansainvälisten
pääoman- ja työvoimansiirtojen vapautta hyödyntävää merenkulun uutta järjestystä
vastaan. 1980-luvun ulosliputuksista alkanutta vaihetta koskevan tutkimustyön
päättäminen jää niille, jotka aikanaan näkevät tarinan loppuratkaisun.

17

Koska suomen kielessä ei ole w-kirjainta, sellaiset supisuomalaiset nimet kuin Varis, Vihuri, Vuori ja Välläri
saavat tässä esityksessä alkukirjaimekseen V:n.
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Merimiesliiton oppivuodet
Työpaikalla asuva ammattikunta
Suomessa asuvat ihmiset ovat kulkeneet merillä jo ikimuistoisista ajoista, joten maamme
historiasta ei voida osoittaa nimenomaista hetkeä, jolloin laivatyöstä tuli varsinainen
ammatti. Tärkeäksi virstanpylvääksi täytyy kuitenkin katsoa merimieshuonelaitoksen
perustaminen Ruotsin kuningaskuntaan vuonna 1748. Merimiehistä ryhdyttiin pitämään
rekisteriä ja heidän käskettiin osoittaa kuuliaisuutta niin kruunulle kuin kapteenillekin.
Merimieshuoneen tehtävät eivät rajoittuneet valvontaan ja kurinpitoon, vaan laitoksen tuli
lisäksi laatia laivatyöntekijöille kirjalliset ja laivanomistajan mielivallalta suojaavat
työsopimukset sekä antaa turvaa sairauden tai vanhuuden vuoksi uransa päättäneille
merimiehille. Uudistusta ei kuitenkaan toteutettu hyväntahtoisuudesta merimiehiä kohtaan
vaan valtakunnan oman kauppalaivaston tukemiseksi. Samalla pyrittiin varmistamaan
sotalaivaston miehistötäydennys sodan aikana. Tästä syystä merimiesten rekisteröintiin18
oli jo aiemmin ryhdytty suurissa merenkulkumaissa, ensinnä Espanjassa 1600-luvun
alussa.

Atlantilla harjoitettu kauppamerenkulku laajeni 1700-luvun kuluessa ripeästi. Elinkeino
kehittyi samaan aikaan myös Suomessa voimakkaasti: Itämeren vesille rajoittuvan
talonpoikaispurjehduksen lisäksi alettiin harjoittaa kaikkiin maanosiin ulottuvaa
valtameripurjehdusta. Miehiltä, jotka osallistuivat pienin aluksin tehtyihin
talonpoikaispurjehduksiin, vaadittiin toki vankkoja merenkulkijan taitoja, mutta kesäisillä
kaupparetkillä Itämeren satamiin voitiin hyvin käydä - yleensä maatalouteen liittyvän päätyön ohessa. Sen sijaan matkat Suomesta Juutinrauman tuolle puolen veivät tuon ajan
aluksilta niin paljon aikaa, että jo pestin ottaminen Välimerelle suuntaavaan laivaan
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merkitsi sitoutumista laivatyöhön vähintäänkin kuukausimääriksi. Amerikkaan tai
Etelämerelle purjehtivan aluksen miehistöön liittyvä saattoi odottaa näkevänsä Suomen
rannat seuraavan kerran vasta vuosien kuluttua. Valtameripurjehduksen kehittyminen johti
myös erikoistumiseen laivatyön eri tehtäviin ja siten kerrostumiseen merenkulkijoiden
keskuudessa, sillä isojen alusten hankkiminen loi Suomeenkin tarpeen kouluttaa
laivanpäällystöä. Ensimmäiset merikoulut tosin perustettiin maahamme vasta Venäjän
vallan aikana. Miehistöön kuuluvat, joita tässä esityksessä vastedes aina tarkoitetaan
puhuttaessa merimiehistä, taas saivat opetella työnsä sitä tekemällä, kunnes alan
ammattikoulutus vihdoin käynnistyi vuonna 1961.

Merenkulku kasvoi Suomessa 1800-luvulla tärkeäksi elinkeinoksi, jonka palveluksessa
työskenteli enimmillään arviolta 10 000 henkeä. Merimiehen työ jäi useimmille siihen
ryhtyneistä suomalaisista sittenkin läpikulkuammatiksi: moni hyvien ansioiden tai
seikkailujen toivossa merille lähtenyt nuori mies pysyi alalla korkeintaan muutamia vuosia.
Merenkulkumme kultakausi ei lopulta jatkunut kovinkaan pitkään. Isoimmatkin purjealukset
jäivät 1880-luvulta lähtien tappiolle kilpaillessaan kuljetuksista nopeiksi, luotettaviksi ja
kantokykyisiksi kehitettyjen höyrylaivojen kanssa. Uuteen tekniikkaan siirtyminen vei
kauan suomalaisilta laivanvarustajilta, joille tuotti vaikeuksia koota höyrylaivojen
ostamiseen tarvittavia suuria pääomia. Työvoiman kysyntä alalla alkoi vähetä, ja
ensimmäisen maailmansodan aattona suomalaisaluksissa oli työtä enää alle 6 000
merimiehelle. Suomen kauppalaivasto oli tosin alkanut 1900-luvun alussa taas kasvaa,
mutta lisätonnisto oli suureksi osaksi vanhentunutta, sillä suomalaisvarustajat hankkivat
rannikkopurjehdukseen ja avomeriliikenteeseen ennen muuta hinnaltaan edullisiksi
käyneitä purjealuksia. Samaan aikaan sisävesilaivasto kuitenkin koneistui. Pienet
höyrylaivat sopivat näet hyvin käyttöön maamme sisävesillä, joita hyödyntänyt liikenne
18

Ks. Bruijn 2005, 4-6.

20

kasvoi voimakkaasti 1800-luvun lopussa. Kanavien pidentämillä järvi- ja jokireiteillä
purjehduskausi jäi lyhyeksi, joten laivoissa ja niiden vetämissä lotjissa uurastavien täytyi
hankkia talvikaudeksi muuta työtä. Sisävesien laiva- ja lotjamiesten määrää onkin vaikea
arvioida, mutta suomalaismerimiehistä kolmanneksen lasketaan enimmillään kuuluneen
tähän ammattiryhmään. Työllistäjänä tärkein merenkulun lohko oli 1900-luvun alussa
edelleen rannikkopurjehdus, joka talvisesta hiljenemisestään huolimatta tarjosi selvästi yli
kolmanneksen kaikista suomalaisalusten työpaikoista. Ulkomaisiin aluksiin lienee jo 1800luvulla pestautunut satoja suomalaisia merimiehiä.

Ensimmäisen maailmansodan vuosina Suomen kauppalaivasto menetti arviolta peräti
puolet tonnistostaan. Jäljelle jääneistä laivoista vain joka viides kulki höyryn voimalla, kun
edistyneiden merenkulkumaiden kauppalaivastoissa jo selvä enemmistö aluksista oli
konevoimaisia. Toisaalta itsenäisen Suomen ulkomaankauppa hoidettiin Venäjänmarkkinoiden sukeutumisen vuoksi lähes kokonaan meritse, joten kuljetettavaa riitti niin
kotimaisille kuin ulkomaisillekin varustamoille. Avomeriliikenteessä käytetty suomalainen
tonnisto lisääntyi ja nykyaikaistui 1920-luvulla nopeasti. Samaan aikaan sisävesiliikenne
puolestaan taantui sitä mukaa kuin tieverkostoa parannettiin. Erityisesti matkustajaliikenne
väheni, sillä sisämaan matkalaiset siirtyivät käyttämään linja-autojen ripeästi kehittyvää
palvelua. Kaikkiaan merimiehille avautui itsenäisessä Suomessa aluksi paljon uusia
työpaikkoja, joiden määrä kuitenkin kääntyi laskuun jo muutaman vuoden kuluttua.
Suomalaisaluksissa oli 1920-luvun päättyessä virallisten tilastojen mukaan vähän yli 7 000
miehistöpaikkaa.

Merenkulkuelinkeinon erityispiirteisiin kuuluu, että työnantaja joutuu tarjoamaan
työntekijöille palkan lisäksi myös asunnon ja ravinnon. Jos alus ylipäänsä liikennöi
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kotisatamansa ulkopuolelle, siihen on järjestettävä henkilökunnalle yöpymis- ja ruokailutilat
sekä pestattava keittiöhenkilöstöä. Kansimiehen, kirvesmiehen ja kokin työt voidaan
katsoa merimiesammateista vanhimmiksi. Höyrykoneen voimin kulkevassa laivassa
tarvitaan lisäksi lämmittäjiä, rasvareita sekä korjausmiehiä, joita aikoinaan kutsuttiin
donkeymiehiksi eli dunkeiksi. Matkustajalaiva on aina uiva hotelli, johon pitää hankkia
asiakkaiden hyvinvoinnista huolehtivaa palveluhenkilöstöä: siivoojia, tarjoilijoita, myyjiä,
kampaajia, soittajia.

Merimieshuonelaitos jäi voimaan, kun Suomi liitettiin Venäjän valtakuntaan. Alkuunkaan
kaikki merenkulkualalla työskentelevät suomalaiset eivät kuitenkaan liittyneet
merimieshuoneiden tai niiden seuraajaksi 1870-luvulla perustetun merimieseläkelaitoksen
jäseniksi. Järjestelmä takasi asiakkailleen niukan vanhuudenturvan muttei kyennyt
tehokkaasti valvomaan heidän ammatillisia etujaan. Merenkulkijat ovat kautta aikain
kuljettaneet maasta toiseen rahtien lisäksi myös uusia ajatuksia ja ilmiöitä. Suomalaiset
merimiehet eivät kuitenkaan kuuluneet maansa ammattiyhdistysliikkeen soihdunkantajiin,
vaikka he kohtasivat ulkomaisissa satamissa ja aluksissa laivatyöntekijöiden
ammattiliittojen järjestäjiä sekä järjestäytyneitä ammattiveljiä jo 1800-luvun puolella.
Laivoissa työskentelevistä suomalaisista perustivat ensimmäisinä varsinaisen etujärjestön
merikapteenit ja perämiehet, joita valtakunnallisesti edustanut Suomen laivanpäällystöliitto
syntyi keväällä 1906. Konemestarien etuja valvova Suomen koneenkäyttäjäliitto
perustettiin samana vuonna. Päällystön kuuluvien paikallisia edunvalvontayhdistyksiä oli
toiminut silloin jo vuosia aiemmin. Päällystöjärjestöt jäivät elämään, mutta samaan aikaan
aloitetut ponnistelut merimiesten ammattiliiton luomiseksi eivät johtaneet todellisiin
tuloksiin vielä vuosikymmeneen.19
19

Suomen kauppamerenkulun ja suomalaisen merimiesammatin historiasta ennen toista maailmansotaa ks.
Pohjanpalo 1949; Suviranta 1958; Hautala 1967; Hoffman 1974; Pohjanpalo 1978; Brunila 1982; Rasila
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Merimiesten järjestäytyminen alkaa myöhään myös
Suomessa
Brittiläiset sosiaalihistorioitsijat ja fabiaanisosialistit Beatrice ja Sidney Webb julkaisivat
vuonna 1894 teoksensa Englannin ammattiyhdistysliikkeen historia, joka on sittemmin
vakiintunut alan klassikoksi. Heti ensimmäisessä virkkeessään Webbit esittivät seuraavan
määritelmän:
Ammattiyhdistys on, kuten me ymmärrämme, palkkatyöläisten pysyvä
liittäytyminen tarkoituksella pysyttää tai parantaa työehtojaan.
Käsityöläiset olivat jo keskiajalla liittyneet yhteen työehtojensa säilyttämiseksi tai
parantamiseksi. Ammattiyhdistykset edustivat kuitenkin Webbien mukaan uutta
ruumiillisen työn tekijäin edunvalvonnan muotoa, sillä ne olivat nimenomaan
palkkatyöläisten yhteenliittymiä. Ammattiyhdistyksiä eivät perustaneet itselliset
käsityöläiset tai sellaisiksi pyrkivät vaan työläiset, jotka oli irrotettu tuotantovälineiden ja
valmistamiensa tuotteiden omistamisesta.20

Sata vuotta myöhemmin alankomaalaiset historiantutkijat Catharina Lis, Jan Lucassen ja
Hugo Soly hylkäsivät Webbien määritelmän mutta katsoivat pariskunnan tavoin
ammattiyhdistysten aikakauden alkaneen vasta 1800-luvun alussa. Tutkijat olivat sillä välin
todenneet, että palkkatyötä esiintyi jo vuosisatoja ennen teollisuuden vallankumousta ja
että jo esiteolliset palkkatyöläiset käyttivät erimuotoisia työnseisauksia työnantajien
painostamiseen ja perustivat pysyviä avustuskassoja. Varhaisten brittiläisten
1982; Ahvenainen, Kaukiainen & Viitaniemi 1982; Kaukiainen 1988; Kaukiainen 1991; Malmberg 1994;
Pakkanen & Riimala 1994; Pietikäinen 1994a, 1994b, 1995; Vitikka 1994a; Kinnari 1995a; Ohvo 1995;
Suomen tilastollinen vuosikirja (Stv) 1921-1931. – Tilastollisessa vuosikirjassa julkaistiin taulu
”Kauppalaivaston miehitys” viimeisen kerran vuonna 1989, jolloin esitettiin vuotta 1987 koskevat luvut.
Taulussa ilmoitettiin kauppalaivaston työpaikkojen, ei niissä työskentelevien merenkulkijoiden määrä. Tämä
käy ilmi, kun päällystöön kuulumatonta henkilöstöä koskevia lukuja verrataan Suomen merimiesunionin
jäsenluvun kehitykseen. Kauppalaivastoon kuulumattomien alusten työpaikoista ei ole vastaavia tilastoja,
mutta valtion ja kuntien omistamissa laivoissa voidaan päätellä olleen vain muutamia satoja
miehistöpaikkoja. Miehistöpaikkaa kohti palkattavien työntekijöiden määrä kasvoi sitä mukaa kuin
merimiesten työaika lyheni.
20
Webb & Webb 1907-1909, 1, 37-41. – Vrt. Kuusi 1931, 263-266.
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ammattiyhdistysten on havaittu jatkaneen kisälliseurojen vuosisataista perinnettä paljon
suorempaan, kuin Webbit olettivat. Ammattiyhdistykset ja niiden muodostamat
ammattiliitot merkitsivät silti myös Lisin, Lucassenin ja Solyn mukaan selkeästi uutta
edunvalvonnan muotoa. Varhemmin työläiset olivat liittoutuneet saadakseen turvaa
työnantajien mielivaltaa ja työkyvyttömyyttä vastaan mutta ammattiliittoja he perustivat
kyetäkseen osallistumaan modernin kansallisvaltion toimintaan. Palkkatyöläiset pyrkivät
valtakunnalliseen järjestäytymiseen, kun he alkoivat uskoa voivansa käyttää
työtaistelukeinojen lisäksi myös valtakunnan elimiä etujensa ajamiseen. Myös saksalainen
oikeushistorioitsija Michael Kittner katsoo modernin kansallisvaltion antaneen
ammattiyhdistystoiminnalle sekä välineen että toimialueen rajat.21 Kysymykseen
ammattiyhdistysliikkeen ja valtion suhteesta palataan tässä esityksessä vielä monessa
yhteydessä.

Webbeihin on kohdistanut oman kritiikkinsä myös amerikkalainen oikeushistorioitsija
Robert Steinfeld, jonka mielestä pariskunta ei kuvannut oikein palkkatyöväen asemaa.
Steinfeld muistuttaa työsuhteita koskeneiden säädösten taanneen kehittyneissä
teollisuusmaissakin työnantajille tehokkaita painostuskeinoja vielä pitkään palkkatyön
yleistymisen jälkeen. Työntekijää, joka keskeytti yksipuolisesti työsuhteensa, uhkasi
anglosaksisissa maissa aina 1800-luvun lopulle saakka joko jo tehdystä työstä lankeavan
palkan menettäminen tai jopa vapausrangaistus. Kun työnantajien valtaa lopulta leikattiin,
tingittiin liberalismin ihanteista: työsuhdetta solmittaessa osapuolet eivät saaneet sopia
vapaasti ehdoista vaan valtiovalta takasi heikommaksi havaitulle osapuolelle
poikkeuksellisen mahdollisuuden vetäytyä sopimussuhteesta. Näin toimittiin Steinfeldin
mukaan järjestäytyneen työväestön kasvaneen joukkovoiman pelossa. Monet
suurteollisuuden työnantajat niin Britanniassa kuin Saksassa kuitenkin hyväksyivät nopean
21

Eisenberg 1986, 12-13, 86-98; Lis, Lucassen & Soly 1994; Kittner 2005, 168-169, 239-242.
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irtisanoutumisen, kunhan he itse saivat tilauskannan mahdollisesti heikentyessä
mutkattomasti vähentää tarpeettoman suureksi käyvää henkilökuntaansa.22

Saksalaiset yhteiskuntatieteilijät Heide Gerstenberger ja Ulrich Welke puolestaan
osoittavat, että merimiehiin kohdistettuja pakkokeinoja nimenomaan kovennettiin
merenkulkua harjoittavissa Saksan valtioissa 1800-luvun alussa. Saksalaiset
laivanvarustajat aloittivat tuolloin suuria investointeja edellyttävät kaukovesipurjehdukset ja
saivat julkisen vallan vakuuttuneeksi kurin ankaroittamisen välttämättömyydestä.
Gerstenbergerin ja Welken mukaan myös merenkulku teollistui, joskin erilaisin muodoin
kuin muut elinkeinot. Vastaava pyrkimys investointien turvaamiseen nähtiin myös Suomen
merenkulussa. Kun suomalaiset laivanomistajat ryhtyivät 1830-luvulta alkaen varsinaiseen
rahtipurjehdukseen, ulkomaiden satamissa miellyttävämpiä ja tuottavampia pestejä
etsimään häipyneiden merimiesten korvaamisesta uusilla koettiin aiheutuvan
kohtuuttomasti vaivaa ja kuluja. Lyhyehkön vesileipävankeuden tai piiskaamisen uhan ei
katsottu enää riittävän ehkäisemään karkaamisia. Esivalta otti laivanvarustajien lausumat
toivomukset huomioon vuonna 1851, jolloin pestin luvattomasta keskeyttämisestä
koituvien seuraamusten joukkoon lisättiin kuuden vuoden pakollinen sotapalvelus.
Asepalveluun kelpaamaton karkuri voitiin toimittaa puoleksi vuodeksi linnoitustöihin.
Rangaistuksia lievennettiin vuonna 1873 säädetyssä uudessa merilaissa, mutta
laivapalveluksesta paennut voitiin edelleen tuomita enimmillään puolen vuoden
vankeuteen. Vapaaehtoisesti kotimaahan palannut karkuri sai hänkin varautua sakkojen
maksamiseen tai kolmen kuukauden vapaudenmenetykseen.23

22

Kuusi 1931, 137-139; Eisenberg 1986, 93-94, 235-236; Orth 1991, 78-79, 107-117; Steinfeld 2001; Kittner
2005, 173-177, 258-261.
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Hautala 1967, 110-115; Kaukiainen 1992; Gerstenberger & Welke 1996; Gerstenberger 2001.
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Amerikkalainen merihistorioitsija Marcus Rediker niin ikään korostaa juuri merimiesten
joutuneen kohtaamaan vielä 1800-luvulla erityisen raskaita taloudenulkoisia pakotteita.
Tästä huolimatta hän luonnehtii valtameriliikenteen merimiehiä ensimmäisiksi
nykyaikaisiksi palkkatyöläisiksi. Kun ylellisyystuotteiden kuljetuksesta siirryttiin 1600luvulta alkaen massatavaroiden maailmanlaajuiseen ja yhä vilkkaampaan kuljetukseen,
laivanpäällikön toimivaltaa kasvatettiin, jolloin miehistöasemassa työskentelevät
puolestaan proletaaristuivat. Johtavaksi merenkulkumaaksi kohonneen Britannian
kauppalaivojen miehistöön kuuluvilla ei 1700-luvun alussa ollut mitään otetta
tuotantovälineisiin eikä useimmilla heistä ollut perinnäisiin käsityöläistaitoihin verrattavaa
erityistä ammattitaitoa. Merimiehet voivat myydä vain työvoimaansa ja saivat elantonsa
kokonaan palkkatuloista. Lisäksi he työskentelivät jatkuvasti lukuisten kaltaistensa
seurassa. Sellainen järjestely tuli tavarantuotannossa vallitsevaksi vasta seuraavalla
vuosisadalla, kun koneet ja niiden käyttäjät sijoitettiin tehdassaleihin. Merenkulussa työ oli
jo teollistumista edeltäneen kapitalismin kaudella järjestetty teolliselle kapitalismille
ominaiseen tapaan.24

Alankomaalainen Jaap R. Bruijn ei moiti sinänsä Redikerin näkemystä, jonka mukaan
ensimmäiset tehdasmaiset työyhteisöt syntyivät laivoissa, mutta epäilee merimiesten
proletaaristumista. Bruijnin mukaan merimiestyössä näet tarvittiin huomattavaa
ammattitaitoa. Gerstenberger ja Welke ovat samaa mieltä työn vaativuudesta mutta
korostavat merimiehen joutuneen jo purjelaivakaudella luopumaan itsellisen käsityöläisen
asemasta ja tyytymään alistetun palkkatyöläisen osaan. Arvostelemastaan Redikeristä
poiketen he sijoittavat murroksen vasta 1800-luvulle.25
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Rediker 1987, 77-78, 112-117, 199-200, 206, 208-209. - Merimiesten yleisen ja usein kohtuuttoman
viinanviljelyn Rediker tulkitsee osoittavan, miten työstä vieraantuminen piinasi laivatyöntekijöitä varhemmin
kuin monia muita ammattiryhmiä.
25
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Miten Redikerin tulkintaan suhtaudutaankin, anglosaksisessa maailmassa nimenomaan
merimiehiä voidaan syyttää tai ihailla lakon keksimisestä. Oloihinsa tyytymättömät
merimiehet yrittivät toukokuussa 1768 pysäyttää Lontoossa koko laivaliikenteen. Työstä
kieltäytyneet yllyttivät lähtöön valmistautuvissa aluksissa työskenteleviä tovereitaan
irrottamaan mastojen ylimmät osat eli prammitangot tai ainakin laskemaan niihin takiloidut
prammipurjeet. Kehotus, jota noudattanut miehistö vei päällystöltään kaikki mahdollisuudet
ajaa laiva avomerelle, tiivistyi alkukielellä yhteen sanaan: ”Strike!” Merenkulun käsite on
sittemmin vakiintunut englannin yleiskieleen ja moneen muuhunkin kieleen merkitsemään
työntekijöiden aloittamaa työnseisausta.26 Avoin työstä kieltäytyminen oli kuitenkin
merimiehille vaarallista, sillä se saatettiin tulkita kapinaksi, jollaiseen syyllistyneitä uhkasi
ruoskinta tai hirsipuu. Todellisia kapinoitakin koettiin aika ajoin. Jos päällystöönsä
tyytymättömät miehistön jäsenet onnistuivat valtaamaan aluksen, he muuttuivat saman
tien henkipatoksi ja päätyivät usein merirosvoiksi. Lakkoa ja kapinaa turvallisempi ja paljon
yleisempi vastarinnan muoto olikin huonoksi tai peräti vaaralliseksi havaitun pestin
yksipuolinen keskeyttäminen jossakin laivan poikkeamissatamassa. Merimiehen paras
turva pääomaa vastaan oli hänen liikkuvuutensa.27

Ammattiyhdistysten perustamisessa merimiehet eivät esiintyneet soihdunkantajina, vaikka
merenkulkijat28 olivat jo keskiajalla muodostaneet keskinäisiksi turvajärjestöikseen kiltoja ja
hengellisiä veljistöjä. 1600-luvulla perustettiin ensimmäiset merenkulkijoiden
avustuskassat eli merimieskirstut, joiden jäseniksi otettiin myös miehistöasemassa

26

Ks. Oxford English Dictionary: strike, merkitykset 17 ja 24; Landström 1969, 96 ja 1978, 96; Rediker 1987,
110, 205, 292; Orth 1991, 118; Shoemaker 2004, 116, 149-150; Rediker 2004, 25-26; T. Taylor sd.
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Woodman 2005, 213, 217-218.
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Merenkulkijoiksi lasketaan tässä esityksessä niin miehistöön kuin päällystöönkin kuuluvat. Merimiehiksi ja
laivatyöntekijöiksi kutsutaan vain miehistöasemassa olevia.
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työskenteleviä. Seuraavalla vuosisadalla voimistunut laivatyöntekijöiden liikehdintä
olojensa parantamiseksi ei kanavoitunut merimieskirstuihin vaan ilmeni spontaanina
laivakohtaisena niskurointina. Alankomaalaistutkija Karel Davids kiinnittää huomiota
siihen, että tyytymättömyyden purkauksia koettiin 1700-luvulla ennen muuta
valtamerialuksissa, kun taas useimmat merimieskirstujen jäsenet työskentelivät lähivesillä
purjehtivissa aluksissa. Kotimaan ja sen naapurien rannikoilla tai ainakin Euroopan vesillä
pysyttelevien alusten merenkulkijat muodostivat paljon kiinteämpiä yhteisöjä kuin
avomeripurjehtijat. Pitkään yhteisöllisyys ehkäisi yhteiskunnallisen tyytymättömyyden
purkauksia. Britanniassa alettiin kuitenkin 1700-luvulla perustaa pelkästään miehistölle
tarkoitettuja apukassoja sitä mukaa kuin laivanpäällystölle asetettuja pätevyysvaatimuksia
tiukennettiin ja juopa päällystön ja miehistöön kuuluvien välillä syveni myös
lähivesiliikenteessä.29

Laivatyöntekijöiden järjestäytyminen varsinaisiksi ammattiyhdistyksiksi alkoi, kun
lähivesipurjehtijat ryhtyivät käyttämään vanhoja organisaatioitaan uudenlaiseen
edunvalvontaan. Englannin koillisrannikon merimiehet lakkoilivat parempien palkkojen tai
alusten tiheämmän miehityksen puolesta vuosina 1792, 1796, 1806 ja 1815. Innoitusta
saatiin paitsi ajankohtaisista vallankumousaatteista myös alueen hiilikaivostyöntekijöiltä.
Työehdoista neuvottelevat työväen yhteenliittymät oli Britanniassa kielletty 1700-luvun
lopussa, mutta avustusjärjestöt saivat toimia laillisesti. Merimiesten ammattiliitoista
varhaisin aloitti toimintansa Koillis-Englannissa heti, kun järjestäytymiskielto kumottiin.
Vuoden 1824 lopussa perustettu Seamen’s Loyal Standard Association pyrki parantamaan
jäsentensä palkkoja ja työehtoja mutta oli järjestömuodoltaan merimieskirstu, johon ei
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otettu päällystöön kuuluvia. Järjestäytymisen läpimurtoa ei vielä koettu, vaan Britanniaan
syntyi valtakunnallinen merimiesliitto vasta kuusi vuosikymmentä myöhemmin.30

Karkaaminen tarjosi laivatyöntekijöille yhteen liittymistä vaarattomamman ja
tehokkaamman edunvalvonnan keinon vielä pitkään senkin jälkeen, kun kauppalaivaston
merimiehille kapinasta tuomittava rangaistus aleni hirttämisestä vankeudeksi ja
karkaamisesta lankeava seuraamus lieveni vankeudesta sakoksi tai palkanmenetykseksi.
Pestin kesken jättämisestä saattoi silti edelleen koitua pahoja ikävyyksiä. Yhdysvaltain
korkein oikeus31 totesi vuonna 1897, että työpaikaltaan omin luvin poistuneelle
kauppalaivaston merimiehelle voitiin määrätä vapausrangaistus, vaikka muiden alojen
vastaavia työsopimusriitoja ratkottaessa ei enää sovellettu rikoslakia. Laivasta
karkaaminen dekriminaalistettiin Yhdysvalloissa vuonna 1915.32 Sen sijaan Suomessa
vuonna 1924 säädetty merimieslaki antoi kapteenille valtuudet haettaa luvatta
välisatamassa maihin mennyt merimies voimakeinoihin takaisin alukseen. Vielä vuoden
1955 merimieslaissa pidettiin voimassa säännökset, joiden mukaan kotimaahan palaavaa
karkuria odotti aina sakkorangaistus tai, jos hänen teostaan oli koitunut vaaraa alukselle
tai ihmisille, jopa vuoden mittainen vankeus. Tuomioistuinten rankaisuvaltaan vedottiin
kuitenkin ani harvoin, sillä – tuonnempana puheeksi tulevan – kurinpitolautakunnan
antaman määräaikaisen tai pysyvän seilauskiellon katsottiin riittävän.33

Avomerialusten merimiehet ehkä työskentelivät ensimmäisinä tehdasmaisissa oloissa
mutta heidän työyhteisönsä olivat pieniä, pysyivät välillä kuukausimääriä eristäytyneinä
30
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ulkomaailmasta ja useimmiten hajosivat matkan päätyttyä ja toisinaan jo välisatamassa.
Näistä syistä merimiehiä varten perustetulle ammattiliitolle tuotti suuria vaikeuksia pitää
yhteyttä hankkimiinsa ja tavoittelemiinsa jäseniin vielä silloinkin, kun ainakin lain kirjain
salli järjestäytymisen.

Tiettävästi ensimmäinen valtakunnallinen merimiesten ammattiliitto perustettiin vuonna
1876. Uranuurtajajärjestö pyrki saman tien merimiesten ylikansalliseen edunvalvontaan,
sillä se halusi jäsenikseen niin australialaisia kuin uusiseelantilaisiakin laivatyöntekijöitä.
Yhdysvaltain länsirannikon merimiehet kävivät ensimmäisen, tappiollisen lakkonsa vuonna
1850 mutta vielä seuraavan vuosikymmenen jälkipuoliskolla laivatyöntekijöiden liiton
perustaminen osoittautui ennenaikaiseksi. San Franciscossa aloitti vuonna 1885
toimintansa rannikkopurjehtijoiden järjestö, joka yhdisti kuusi vuotta myöhemmin rivinsä
alueen - valtaosaltaan pohjoismaisten - höyrylaivatyöntekijöiden yhdistyksen kanssa.
Tällöin syntynyt Sailors’ Union of the Pacific toimii yhä ja nimeää edeltäjänsä maailman
varhaisimmaksi säilyneeksi merimiesammattiliitoksi. Samaan aikaan laivatyöntekijät
järjestäytyivät muillakin Yhdysvaltain merenkulkualueilla mutta perustivat omat
ammattiliittonsa. Länsi- ja itärannikon, Meksikonlahden ja suurten järvien merimiesjärjestöt
muodostivat vuonna 1892 valtakunnallisen mutta löyhän federaation. International
Seamen’s Union hajaantui muodollisesti vuonna 1938, käytännössä jo vuotta aiemmin.34

Keisarikunnaksi yhdistyneessä Saksassa niin sanottu sosialistilaki ja ankaran
viranomaisvalvonnan salliva yhdistyslaki tukahduttivat pitkään ammatillista
järjestäytymistä. Maahan perustettiin valtakunnallinen merimiesliitto Seemanns-Verband in
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Deutschland vuoden 1897 lopussa. Järjestö yhdistyi 12 vuotta myöhemmin uuteen
kuljetusliittoon, joka tavoitteli jäsenyyteensä myös satamatyöläisiä sekä hevos- ja
automiehiä.35 Ruotsissa kävi päinvastoin: merimiehet irtaantuivat vuonna 1903
kuljetusliitosta, joka oli perustettu kuusi vuotta aikaisemmin. Kansimiesten ja lämmittäjien
yhteinen liitto purkaantui sekin jo vuonna 1910, minkä jälkeen laivatyöntekijöiden eri
ammattiryhmät hajaantuivat peräti kuuteen eri järjestöön.36 Kuljetusalan kansainvälinen
ammattisihteeristö International Transportworkers’ Federation (ITF) perustettiin vuonna
1896 valvomaan myös merimiesten etuja.37

Varhaisin suomalainen laivatyöntekijöiden ammattiyhdistys, josta on jäänyt varmoja tietoja,
perustettiin Tampereella pian marraskuun 1905 suurlakon jälkeen. Ensimmäinen yritys jäi
vielä tarmottomaksi, mutta keväällä 1906 syntynyt Tampereen laiva- ja lotjamiesten
yhdistys jatkoi itsenäistä toimintaansa sisällissotaan saakka. Yhdistys otti jäsenikseen
miehistön lisäksi myös päällystöä. Turussa, Helsingissä, Viipurissa ja Jyväskylässä
perustettiin suurlakon innoituksesta työväenyhdistysten kylkiäisiksi kansimiehille ja
lämmittäjille tarkoitettuja ammattiosastoja, jotka kuitenkin kuihtuivat pian pois.
Rikkurivärväys menestyi vielä suomalaisten merimiesten keskuudessa paremmin kuin
ammattiyhdistysagitaatio. Rikkuruus Hampurin merimiesten keväällä 1906 käymän
tappiollisen lakon aikana teki alan suomalaisista työntekijöistä syrjittyjä ulkomaisissa
satamissa. Järjestäytymiseen saatiin uusi kouriintuntuva peruste: boikotista päästäkseen
suomalaisten merimiesten kannatti perustaa nopeasti oma ammattiliittonsa. Ponnistelut
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merimiesliiton synnyttämiseksi johtivat kuitenkin seuraavan vuosikymmenen aikana vain
muodollisiin tuloksiin.38

Ammattiyhdistysten keskusliitoksi vuonna 1907 perustettu Suomen ammattijärjestö (Saj)
sai runsaasti uusia jäseniä yhdeksän vuotta myöhemmin, jolloin työtä oli sotasuhdanteen
vuoksi runsaasti tarjolla mutta vastaavasti myös inflaatio pääsi rajuun vauhtiin.
Ammattijärjestön ja sen jäsenliittojen toimikunnat päättivät vuoden lopulla järjestää koko
maassa tilaisuuksia, joissa tuli valistaa työläisiä järjestäytymisen ja palkkojen korottamisen
välttämättömyydestä. Syksyllä 1912 toimintansa aloittanut Suomen kuljetustyöntekijäin
liitto (Skl) kutsui marraskuussa 1916 kansimiehiä ja lämmittäjiä Helsingin työväentalossa
järjestettävään kokoukseen, jossa oli tarkoitus lopultakin saattaa järjestäytyminen vakaalle
kannalle myös näiden puutteellista luokkatietoisuutta osoittaneiden ammattikuntien
keskuudessa. Olosuhteet katsottiin nyt aiempia otollisemmiksi, koska merimiehiä oleskeli
sodan vuoksi poikkeuksellisen paljon kotisatamissa ja koska teknisen kehityksen vuoksi
myös suomalaisten varustajien oli vastedes palkattava aluksiinsa ennen muuta kokeneita
ja ammattitaitoisia merimiehiä.

Aikoinaan itsekin merimiehenä työskennellyt Skl:n sihteeri Valfrid Perttilä perusteli
järjestäytymisen välttämättömyyttä muistuttamalla laivaväen työolojen ala-arvoisuudesta.
Perttilä piti alustuksensa sekä suomeksi että ruotsiksi, ja siitä pitäen merimiesten
ammattiyhdistystoiminnassa on Suomessa pyritty noudattamaan täydellistä
kaksikielisyyttä. Perttilä kehotti paikalle saapuneita noin 80 merimiestä pohtimaan, oliko
heidän parasta järjestäytyä Skl:ään ”vai olisiko joku muu muoto sopivampi”. Kokousväki
piti järjestöllistä yhteyttä muihin kuljetustyöntekijöihin tarpeellisena ja hyväksyi
38
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perustettavan merimiesten ja lämmittäjäin ammattiosaston liittymisen kuljetusliittoon. Sitä
varten pidettiin joulukuun kolmantena 1916 Helsingin työväentalon A-salissa uusi kokous,
jossa Helsingin merimies- ja lämmittäjäyhdistys todettiin perustetuksi sekä Suomen
kuljetustyöntekijäin liiton osastoksi numero 21.

Venäjällä maaliskuussa 1917 tapahtuneen vallankumouksen jälkeen myös Suomen
työväestölle koitti huumaavan vapauden ja kiihkeän toiminnan aika. Ammatillisten
järjestöjen jäsenmäärät kasvoivat valtavasti heti vallankumousta seuranneina viikkoina.
Helsingin merimies- ja lämmittäjäyhdistykseen liittyi vuoden 1917 aikana viitisensataa
jäsentä, ja järjestäytymisinto jatkui vahvana vielä seuraavan vuoden alussa. Merimiesten
ammattiyhdistyksiä syntyi vuonna 1917 jo varhaisesta keväästä lähtien myös muihin
Suomen vesiliikennekeskuksiin. Purjehduskauden 1917 mittaan Skl:n lehdessä saatiin
tämän tuosta julkaista voitonsanomia laivatyöntekijöiden kamppailuista olojensa
parantamiseksi.39 Tuolloiset työtaisteluvoitot teki kuitenkin tyhjiksi tappio, jonka
ammattiliittojen yleisesti tukema osapuoli kärsi Suomessa ennen seuraavaa
purjehduslautta käydyssä sisällissodassa.40

Ensimmäinen menestys jää lyhytaikaiseksi
Helsingin merimies- ja lämmittäjäyhdistys kuului niihin työväenjärjestöihin, jotka menettivät
toimitilansa ja lähes koko arkistonsa huhtikuussa 1918, kun saksalaiset valtasivat Suomen
pääkaupungin ja Sirkuskadun työväentalo paloi. Yhdistys pääsi jatkamaan pyrkimyksiään
merimiesten etujen valvomiseksi vasta talvella 1919.41 Helsingin työväentalossa
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järjestettiin helmikuun toisen päivän iltana merimieskokous, jossa pääkaupungin merimiesja lämmittäjäyhdistykselle muodostettiin väliaikainen toimikunta. Puheenjohtajaksi valittiin
jo perustamiskokouksessa toimikunnan jäsenyyteen hyväksytty Karl Ahonen, joka sai
myös edustaa osastoa kuljetustyöntekijäin liittotoimikunnassa.

Hitaasti elpyvä yhdistys ryhtyi syksyllä 1919 tavoittelemaan itsenäisempää asemaa
Suomen kuljetustyöntekijäin liitossa, jossa merimiesten asioiden ei katsottu tulevan
hoidetuiksi kunnolla. Kuljetusliiton johto vastusti hanketta, joten seuraavan vuoden
kesäkuussa perustettiin laivatyöntekijöitä varten itsenäinen ja valtakunnallinen järjestö.
Liiton nimeksi rekisteröitiin ”Suomen Merimiesten ja Lämmittäjäin Unioni” (Unioni).
Laivatyöntekijöiden uusi ammattiliitto ilmoitti pyrkivänsä hankkimaan jäsenilleen
”taloudellisia ja muita parannuksia sopimusten ja lainsäädännön uudistusten” avulla.
Unioni halusi yhteistoimintaan vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa, jotta merimiehiä
koskevat työehdot ja säädökset saataisiin kaikkialla yhtäläisiksi. Liitto ehdotti
laivanvarustajille neuvotteluja työehdoista ja palkoista, mutta harvat vastaamaan
vaivautuneet varustamot ilmoittivat sopivansa sellaisista kysymyksistä suoraan
merimiesten kanssa.

Suomen suuriruhtinaskuntaa varten vuonna 1873 säädetty merilaki vanheni yksin
merenkulun nopean teknisen kehityksenkin vuoksi jo ennen vuosisadan loppua.
Itsenäistynyt Suomi päätti osallistua Skandinavian maiden yhteiseen hankkeeseen
merilainsäädännön uudistamiseksi. Valmistelutyöhön kutsuttiin tammikuussa 1919
merilakikomitea, joka laati kahdessa vuodessa ehdotukset merityössä sovellettavia
työsopimuksia koskevaksi merimieslaiksi ja merimiehen työaikalaiksi. Ehdotukset otti
lämmittäjäin unionin toiminnasta vuosina 1919-1931 ks. Soukola 2003, 30-61 ja siinä mainitut lähteet sekä L.
Ehrnrooth 1928.
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käsiteltäväkseen sosiaalihallitus, joka pyysi myös Unionilta lausuntoa niistä. Valmistelu
venyi lopulta niin, että merimieslaki42 vahvistettiin vasta maaliskuussa 1924 ja tuli voimaan
seuraavan vuoden alussa. Työsopimussäädösten uudistukseen liittynyt laki saatiin
valmiiksi ilman isoja poliittisia ristiriitoja. Juuri sellaisia puolestaan herätti samaan aikaan
valmisteltu ja huhtikuussa 1924 vahvistettu laki merimiehen työajasta43. Lakiehdotus ei
lähimainkaan tyydyttänyt Unionia, jonka mukaan uudistus ei tuonut merimiehille
kummoisiakaan parannuksia vaan sen sijaan lisäsi laivanvarustajien ja laivanpäällystön
mahdollisuuksia pidentää alaistensa työrupeamia. Eduskunta siunasi lain merimiehen
työajasta vasta monivaiheisen ja –sanaisen käsittelyn jälkeen. Ulkomaanliikenteessä
kulkevia isohkoja aluksia koskevaa lakia alettiin soveltaa vuonna 1926.44

Ammattiliitot saavuttivat Suomessa työnantajien tunnustuksen vasta toisen
maailmansodan jälkeen, mutta maan valtiovalta ryhtyi kuulemaan palkkatyöläisten
etujärjestöjä asiantuntijoina työlainsäädännön uudistamisen kysymyksissä pian
ammatillisen keskusjärjestön perustamisen jälkeen.45 Käytännössä Unioni ei kyennyt
vaikuttamaan merimiehiä koskevan uuden työlainsäädännön sisältöön mutta se sai esittää
lainvalmistelun aikana näkemyksiään viranomaisille. Omasta puolestaan Unioni teki tuloksettomiksi jääneitä - aloitteita laivojen ruokajärjestyksen kohentamiseksi sekä passin
hankkimisen helpottamiseksi merimiesten osalta.

Yritys itsenäisen merimiesliiton rakentamiseen osui Suomen ammattiyhdistysliikkeen
laihoihin vuosiin: 1920-luvun alkuvuosina järjestäytyneiden osuus putosi
42
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teollisuustyöväestönkin keskuudessa alle viidennekseen ja Saj:n jäsenmäärä laski alle 50
000:n. Vuoden 1924 puolivälin jälkeen Unioni edusti enää hieman yli kahtasataa
merimiestä. Liitto arvioi suomalaismerimiesten kokonaismääräksi 10 800; heistä
työskenteli ulkomaanliikenteessä 3 800, rannikkoliikenteessä 4 000 ja sisävesillä 3 000.
Unioni tarjoutui näiden kaikkien edunvalvojaksi mutta sai kaukopurjehtijoistakin riveihinsä
vain murto-osan. Liiton johdossa arvioitiin mitättömän järjestäytymisen perussyyksi
suomalaisia merimiehiä vanhastaan vaivaava lyhytnäköisyys: uraa aloitettaessa siedettiin
kotimaisen aluksen kehnoa palkkaa ja surkeita työehtoja, sillä tarkoitus oli siirtyä
mahdollisimman pian jonkin suuren merenkulkumaan lipun alla purjehtivaan laivaan, jossa
ansiot ja olot olivat jo valmiiksi kunnolliset. Rannikkopurjehtijoista ja sisävesien
laivamiehistä harva elätteli tällaisia haaveita, mutta heidän järjestämisensä oli työn
kausiluontoisuuden vuoksi hankalaa.

Talousvaikeuksienkin lamauttama Suomen merimiesten ja lämmittäjäin unioni ryhtyi
vuoden 1925 alusta vastikään uudelleen muodostetun kuljetusliiton (Suomen
kuljetustyöläisten liitto, Skl) osastoksi. Liittoutumisen jälkeen Unioni sai osansa
ammatillisten järjestöjen jäsenmäärien nopeasta kasvusta, jota seuraavina vuosina
vauhdittivat talouden nousukausi sekä kilpailevien vasemmistopuolueiden Saj:ssä solmima
niin sanottu linnarauha. Maan kaikista laivatyöntekijöistä Unioni edusti vuonna 1927
edelleen vain pientä vähemmistöä mutta merenkulkuhallituksen tilastoihin perustuvien
laskelmiensa mukaan jo enemmistöä valtameri- ja rannikkoliikenteen alusten
aktiivimerimiehistä. Heikointa miehistön järjestäytyminen oli purjealuksissa.

Kirjaltajat järjestäytyivät Suomen työläisistä ensimmäisinä ja ottivat myös ennen muita
ammattikuntia tavoitteekseen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Päämäärään päästiin
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vuonna 1900. Suomen suurteollisuuden työnantajat puolestaan kieltäytyivät vielä pitkään
solmimasta edes paikallisia palkkasopimuksia. Työehtosopimuslaki, jossa taattiin
ammattiliitoille oikeus edustaa palkansaajia, tuli Suomessa voimaan vuoden 1925 alussa.
Silti työehtosopimuksia solmittiin vastakin vain harvoin ja silloinkin yleensä vain
paikallisesti tai yrityskohtaisesti, koska työnantajat vastustivat niitä edelleen. Toisaalta
myös ammattiliitoissa esiintyi näkemyksiä, joiden mukaan työläisten toimintavapautta ei
saanut rajoittaa tekemällä sopimuksia kapitalistien kanssa.46 Laki työriitojen sovittelusta tuli
voimaan vuonna 1926. Luotu järjestelmä perustui täyteen vapaaehtoisuuteen: osapuolille
tarjottiin mahdollisuus käyttää valtion tarjoamaa välitystä. Sosiaaliministeriön alaisuudessa
toimi tätä varten sivutoimisia sovittelijoita. Sovittelu sai niin ikään vähän vaikutusta, koska
monet työnantajat kieltäytyivät hyväksymästä ammattiliittoja neuvottelukumppaneikseen.47

Laivanvarustajia edustava Suomen merenkulkuliitto48 ei purjehduskauden 1927
lähestyessä edelleenkään kiinnittänyt huomiota Unionilta saamiinsa ehdotuksiin palkka- ja
työehtosopimuksen solmimisesta. Merimiesten järjestö rohkeni maaliskuussa 1927
koventaa keinoja ja pyysi kuljetustyöläisten liiton johdolta lupaa lakkouhkauksen
esittämiseen. Skl:n toimikunta myönsi luvan, koska tiedettiin järjestäytyneiden merimiesten
määrän nopeasti lisääntyneen ja ”mielialan joukossa kiihkeästi vaativan sopimuksen
aikaansaamista”. Työtaistelun puhkeamiseen varauduttiin vakavasti, sillä hankkeelle
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yhdistys. Ks. Ericsson 1957, 13-15, 20-22; Lastikka 1983, 169-171.
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pyydettiin tukea sekä Suomen ammattijärjestöltä että kuljetustyöläisten kansainvälisiltä
järjestöiltä.

Neuvotteluihin päästiin lopulta vajaata viikkoa ennen lakon julistettua alkamispäivää.
Suomen merenkulun ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus vahvistettiin
kiirastorstaina 14. huhtikuuta 1927. Ulkomaanliikennettä harjoittavien varustamojen
näkökulmasta oli järkevää taipua yleissopimukseen nopeasti vahvistuneen ammattiliiton
kanssa, koska siten turvattiin sekä työrauha että työvoimakustannusten pysyminen
alhaisempina kuin ulkomaisilla kilpailijoilla. Unioni puolestaan katsoi sopimuksen
saavuttamisen tärkeimmäksi ja tinki siksi sisältötavoitteestaan. Merimiesjärjestö ei
onnistunut nostamaan valtion merimiesten palkkoja ulkomaanliikenteessä maksettavien
tasolle. Merenkulkuhallitus ei myöskään suostunut työehtosopimussuhteeseen Unionin
kanssa.

Työehtosopimuksesta koituu luonnollisesti palkansaajille hyötyä vain siinä tapauksessa,
että asiakirjan allekirjoittanut ammattiliitto kykenee sopimuskauden aikanakin tehokkaasti
valvomaan heidän etujaan. Allekirjoitettujen sopimusten täytäntöönpanosta huolehtiminen
vaatii lähes jokaisen ammattiliiton toimitsijoilta paljon enemmän työtä kuin uusista
sopimuksista neuvotteleminen.49 Silti vuonna 1927 jo työehtosopimuksen saavuttaminen
kohotti selvästi Unionin arvostusta sekä merimiesten parissa että Suomen
kuljetustyöläisten liitossa. Unionin jäsenmäärä nousi pian toiselle tuhannelle, ja järjestössä
luonnehdittiin järjestäytymistä linjaliikenteen aluksissa jo hyväksi ja hakurahtilaivoissakin
keskinkertaiseksi. Rannikkopurjehtijoidenkin kehuttiin saavuttaneen äskettäin eräillä
seuduin jo ”aivan mallikelpoisen järjestymisen”, mutta kaukoliikenteen purjelaivoissa sekä

49

Ks. Lipset 1985, 426-427.
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sisävesien laiva- ja lotjamiesten parissa ammattiyhdistystyön myönnettiin olevan ”vasta
aivan alkuasteilla”.

Pian Unioni kuitenkin menetti saavuttamansa asemat poliittisen valtataistelun ja
maailmantalouden syvän laman vuoksi. Moskovasta johdettu kommunistinen liike omaksui
1920-luvun lopussa tiukan luokkataistelulinjan, jota myös Suomen kuljetustyöläisten liiton
johto ryhtyi noudattamaan. Jyrkkä siipi onnistui miehittämään Unionin koko johtokunnan
toukokuussa 1930 pidetyssä jatkovuosikokouksessa. Sosiaalidemokraatit ja niin kutsutut
hoipertelijakommunistit eivät taipuneet tappioon vaan perustivat tuota pikaa itsenäisen
merimiesliiton, jolle kaapattiin rekisterinimi ”Suomen Merimiesten ja Lämmittäjäin Unioni”.
Moskovalaismielisten haltuun jäänyt mutta toimintakyvyttömäksi osoittautunut vanha
merimiesjärjestö lakkautettiin niin kutsuttujen kommunistilakien perusteella elokuussa
1931. Kuljetustyöntekijöiden kansainväliset järjestöt antoivat valtataistelun alusta alkaen
tukensa Suomen järjestäytyneiden merimiesten vanhoille johtajille. Elokuussa 1930 sekä
International Transportworkers’ Federation että Skandinaviska
transportarbetarefederationen (SFT) ilmoittivat merkinneensä maltillisten perustaman
uuden Unionin jäsenekseen.

Karl Ahosen johtama uusi merimiesliitto sai puolelleen valtaosan järjestäytyneistä
laivatyöntekijöistä ja ilmoitti pian jäsenmääränsä nousseen toiselle tuhannelle. Uuden
Unionin nimiin saatiin myös siirretyksi vanhan omaisuus muttei varustamojen kanssa
solmittua työehtosopimusta. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö (SHO) ja muut suuret
varustamot noudattivat silti syyskuussa 1931 päättyneen sopimuksen ehtoja loppuun
saakka. Uutta työehtosopimusta laivanvarustajat eivät suostuneet allekirjoittamaan, minkä
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moni merimies luki Unionin johdon viaksi. Pahan työttömyyden oloissa lakkoon ryhtymisen
kannattajat eivät kuitenkaan saaneet jäsenäänestyksessä määräenemmistöä.

Riittämättömin voimin hyökkäyslakkoon
Suomen kauppalaivasto kasvoi maailmantalouden pahasta lamakaudesta huolimatta myös
1930-luvun alkuvuosina.50 Suomalaiset laivanvarustajat olivat hankkineet harkitsevasti
aluksia edellisellä vuosikymmenellä, jolloin tonnistosta maksettiin korkeita hintoja, ja
varoneet ottamasta valuuttalainoja, joiden maksaminen koitui monien muiden maiden
varustamoille raskaaksi taakaksi, kun kuljetukset vähenivät ja rahdit romahtivat. Laivoja
tarjottiin lamavuosina ulkomailta ostettavaksi erittäin huokeisiin hintoihin, sillä suurissa
merenkulkumaissa jouduttiin riisumaan ajoittain jopa viidennes tonnistosta.
Suomalaisvarustamoilla oli kuljetettavaa hankkimalleen lisäkalustolle, sillä ne onnistuivat
kasvattamaan selvästi osuuttaan maamme ulkomaankaupan kuljetuksista. Vielä 1920luvun lopussa Suomeen lastissa saapuneesta tonnistosta oli kotimaista kolmannes mutta
seuraavan vuosikymmen puolivälissä kymmenisen prosenttiyksikköä enemmän.
Lastattuna Suomesta lähteneen tonniston kotimaisuusaste kohosi samaan aikaan vähän
vajaasta neljänneksestä lähes kolmannekseen. Suomen tuonnista kulki vuonna 1933 jo
puolet ja viennistäkin lähes kolmannes siniristilippua kantavissa aluksissa. Ennen toisen
maailmansodan syttymistä tuontikuljetusten kotimaisuusosuus nousi lähes 60 prosenttiin
ja vientikuljetusten yli 40 prosenttiin.

Suomalaisten varustamojen menestys ankarasti kiristyneillä rahtimarkkinoilla perustui
kustannusten, eritoten palkkojen alhaisuuteen. Lamavuosina teollisuustyöläisten palkkoja
alennettiin Suomessa keskimäärin lähes kolmanneksella, mikä merkitsi elinkustannusten
50

Suomen kauppalaivastosta ja sen henkilöstöstä 1930-luvulla ks. Pohjanpalo 1949, 130-139; Ericsson
1957, 37-46; Ahvenainen, Kaukiainen & Viitaniemi 1982, 280-285; Valkonen 1987, 115-130; Pietikäinen &
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halpenemisesta huolimatta myös reaaliansioiden putoamista. Syyskuuhun 1931 saakka
voimassa olleen työehtosopimuksensa ansiosta ulkomaanliikenteen konevoimaisten
alusten merimiehet menettivät tulojaan vähemmän kuin maissa uurastavat
suomalaistyöläiset. Kansainvälisessä merimiesten ansiovertailussa suomalaiset kuuluivat
kuitenkin ilman muuta vähäosaisiin. Brittiläisessä tai ruotsalaisessa laivassa palvelevalle
merimiehelle maksettiin tariffien mukaan ainakin kaksi kertaa niin paljon kuin samaa työtä
suomalaisaluksessa puurtavalle ammattiveljelleen.

Kilpailuetu oli niin huomattava, että suomalaiset liikemiehet perustivat uusia varustamoja,
joiden käytettyinä ulkomailta ostetut alukset kykenivät kannattavaan toimintaan
kaukovesien hakurahtiliikenteessä. Vakiintuneet suomalaisvarustamot puolestaan
laajensivat linjaliikennettään. Lisäksi Suomesta tuli niin kutsuttujen ulosliputusten
kohdemaa: merenkulun ulkomaiset yrittäjät siirsivät kustannusten alentamiseksi useita
kymmeniä aluksia Suomen rekisteriin. Lippusiirrot suoritettiin vaivihkaa, niin että Suomeen
perustettiin laivan näennäinen omistajayhtiö. Sinivalkoisen lipun halpuutta käytettiin
hyväksi siinä määrin, että talvisodan aattona Suomen kauppalaivaston tonnistosta
viidennes oli vain nimellisesti suomalaisomistuksessa.

Merenkulun suurvaltojen vähittäinen toipuminen lamasta ei pysäyttänyt
suomalaisvarustamojen etenemistä. Talvisotaan päättyneen vuosikymmenen aikana
Suomen kauppalaivaston kantavuus kasvoi 350 000 bruttorekisteritonnista 650 000:een.
Yksikköjen määrä sitä vastoin väheni samalla aikavälillä 1 015:stä 837:ään, sillä aluskanta
nykyaikaistui. Vaurastuttuaan laivanvarustajat ryhtyivät rakennuttamaan uusia aluksia
sekä ulkomailla että kotimaassa. Valtamerikelpoiset purjelaivat alkoivat vuosikymmenen
Virrankoski 1994, 172-178; Pietikäinen 1994b; Kaukiainen 1994, 69-70; Stv 1930-1939; ITF:n vertaileva
palkkataulukko 1932 (SMU 23). AyA; Sly tkert 1932-1939.
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lopulla vihdoin kadota Suomenkin kauppalaivastosta, kun metallirunkoisten konealusten
osuus koko tonnistosta kohosi lähes yhdeksään kymmenesosaan. Kuitenkin vielä 1930luvun lopulla useampi siniristilippua kantava kauppalaiva liikkui tuulen kuin dieselmoottorin
voimin. Maahamme ryhdyttiin vasta kyseisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla
määrätietoisesti hankkimaan ajanmukaisia moottorialuksia, joiden osuus Suomen
kauppalaivaston koko tonnistosta jäi maailmansodan aattona vielä kuuteen prosenttiin.
Sisävesi- ja rannikkoliikenteen jo 1920-luvulla nähty taantuminen jatkui, kun
kotimaankuljetukset hoidettiin yhä enemmän maanteitse. Meriteitä käyttävä
matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä sitä vastoin kasvoi ripeästi, mutta
vähintäänkin puolet matkalaisista kuljetettiin jatkuvasti ulkomaisissa laivoissa.

Merenkulun työpaikkojen määrä väheni lamavuosina tonniston kasvusta huolimatta, sillä
paljon työvoimaa vaatinutta vanhentunutta kalustoa poistettiin käytöstä ja kustannuksia
säästettiin myös tinkimällä alusten miehityksestä. Aallonpohjavuonna 1931
suomalaislaivoissa oli alle 6 500 miehistöpaikkaa. Nousu alkoi seuraavana vuonna, ja
lamaa edeltänyt työpaikkojen määrä ylitettiin vuonna 1936. Viimeisenä toista
maailmansotaa edeltäneenä vuonna suomalaisissa aluksissa tarvittiin jo lähes 8 400
miehistön jäsentä.

Unioni oli tuskin päässyt irtaantumaan Suomen ammattijärjestöstä, kun se jo joutui
setvimään suhdettaan uuteen ammatilliseen keskusjärjestöön. Sosiaalidemokraattisen
ammattiyhdistysväen muodostama Ammatillisten järjestöjen valtuuskunta teki toukokuussa
1930 päätöksen uuden keskusjärjestön luomisesta.51 Suomen ammattiyhdistysten
keskusliitto (Sak) perustettiin Helsingissä 19. lokakuuta 1930 vain seitsemän liiton voimin.
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Liittorajoista päättäessään kokous luovutti Suomen merimiesten ja lämmittäjäin unionin
järjestettäväksi ”kaikki valtameri-, rannikko- ja sisävesiliikenteen laiva- ja merimiehet” siitä
huolimatta, että liitto jäi keskusjärjestön ulkopuolelle. Alkuvaiheissaan Sak edusti vain 15
000 palkkatyöläistä ja kykeni toimimaan lähinnä ulkomaisten veljesjärjestöjen antaman
talousavun turvin. Unionin hallituksen uusi jäsen Niilo Välläri vaati syksyllä 1931 elimeltä
kannanottoa keskusjärjestökysymykseen. Monitaitoinen työväenliikkeen toimitsija Välläri
oli joutunut lähtemään moskovalaismielisten kommunistien mielestä hoipertelevan
poliittisen suuntautumisensa vuoksi kuljetusliiton palveluksesta samassa kahinassa, joka
johti Unionin itsenäistymiseen ja uudelleenperustamiseen.52

Suhde keskusjärjestöön nousi tärkeimmäksi kysymykseksi Suomen merimiesten ja
lämmittäjäin unionin ensimmäisessä edustajakokouksessa, joka pidettiin tammikuussa
1932.53 Kokous hyväksyi merimiesliiton hallituksen aloitteen, jossa korostettiin Unionin
eronneen aikoinaan Saj:stä nimenomaan turvatakseen itsenäisyytensä ja poliittisen
sitoutumattomuutensa. Liitto katsoi yhteistoiminnan muiden ammattiliittojen kanssa
kuitenkin välttämättömäksi. Unioni tarjoutuikin liittymään Sak:hon mutta vain sillä ehdoin,
ettei liiton valtaa päättää omista asioistaan rajoitettu millään tavoin eikä liittoa pakotettu
minkään poliittisen puolueen tai suunnan välikappaleeksi. Samalla annettiin julkilausuma
Unionin täydellisestä poliittisesta sitoutumattomuudesta. Sak:n työvaliokunta torjui
sittemmin Unionin jäsenhakemuksen, koska keskusliiton jäsenyyttä piti anoa sääntöjen
määräämällä tavoin, ilman ehtoja.

51

Ammatillisten järjestöjen valtuuskunnan (Ajv) työvaliokunta Unionille 12.9., 2.10.1930; Unioni Ajv:n
työvaliokunnalle 27.9.1930 (SMU 25); Ajv:n työvaliokunnan 10.8.1930 järjestämän neuvottelukokouksen ptk
(SAK). AyA; U h 22.9.1930. SMU; Valkonen 1987, 19-28, 53-59.
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Valkonen 1987, 67-70, 86-89; Sak perkok: ptk, 106-109; MS 3/1931; U h 15.9., 26.10., 28.10., 23.11.1931.
SMU: Sipola 1966, 31-32. – Myös Välläri oli osallistunut Ajv:n työvaliokunnan Elannon hallintoneuvoston
huoneistossa 10.8.1930 järjestämään sosiaalidemokraattien ja hoipertelijoiden neuvonpitoon.
53
U edkok 1932: aloitteet, ptk.
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Unioni halusi visusti varjella itsenäisyyttään ja tunsi epäluuloa ammatillisia keskusjärjestöjä
kohtaan, koska järjestäytyneiden merimiesten katsottiin joutuneen kokemaan syrjintää ja
suoranaista sortoa kuuluessaan Suomen kuljetustyöläisten liittoon ja Suomen
ammattijärjestöön. Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton karsastaminen ei toki
juontunut pelkästään noista kokemuksista. Uuden keskusjärjestön perustamiskokouksessa
hyväksytystä päätöslauselmasta oli luettavissa, että kaikkien palkkatyöläisten etujen
poliittisesti sitoutumattomaksi valvojaksi julistautunut Sak aiottiin pitää
sosiaalidemokraattien otteessa.54 Unioni ei suostunut sitoutumaan ehdoitta hankkeeseen,
jonka se tulkitsi pohjimmiltaan puoluepoliittiseksi ja jonka talouden se tiesi huteraksi.55

Kuljetusalan ammattiliittojen kansainvälisten järjestöjen toimintaan merimiesten uusi liitto
sen sijaan pyrki alusta alkaen mukaan. Uutterimmin Unionin kansainvälisiä suhteita hoiti
liiton sihteeriksi nimitetty Niilo Välläri, joka tunsi henkilökohtaisesti ITF:n pääsihteerin Edo
Fimmenin. ITF sai Unionin propagandassa luonnehdinnan ”valtava kuljetustyöläisarmeija”,
jonka tukeen myös suomalaiset merimiehet voivat luottaa työtaisteluissaan. Vuoden 1932
lopussa Unionin johto ryhtyi suunnittelemaan seuraavan purjehduskauden alkuun
ajoitettavaa ulkomaanliikenteen konevoimaisia aluksia koskevaa lakkoa. Keskeiseksi
tavoitteeksi asetettiin palkankorotusten sijaan työehtosopimussuhteen palauttaminen.
Liiton voimien tiedettiin karttuneen, sillä jäsenmäärä oli kohonnut lähes 1 300:aan.
Varustamojen arveltiin silti saavan liikenteen käyntiin rikkurivoimin. Lakon voittamiseen
tarvittiin siis välttämättä saartotukea ulkomailta ja ennen muuta Britanniasta, jonne
suuntautui miltei puolet Suomen viennistä. Niilo Välläri tapasi huhtikuussa 1932 Lontoossa
Britannian kuljetustyöläisten liiton (TGWU) pääsihteerin Ernest Bevinin ja katsoi
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U edkok 1932: ptk; Karl Ahonen Sak:n 1. edustajakokoukselle. Sak edkok 1934: ptk, 27; merimies Eero
Koskinen Unionille 20.9., 18.11., 30.11.1932 (SMU 26). AyA; Sak perkok 1930: ptk, 56-62, 87-97, 113-114;
Valkonen 1987, 82-83.
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saaneensa takeet siitä, etteivät järjestäytyneet brittiläiset ahtaajat käsittele maan satamiin
Suomen merimiesten työtaistelun aikana saapuvien rikkurimiehitteisten suomalaislaivojen
lasteja. Unionilaisten valtava enemmistö kannatti jäsenäänestyksessä ryhtymistä
työtaisteluun, joka aloitettiin 29. huhtikuuta.

Suomen mannermaan johtavien konevoimaisten alusten omistajien uusi etujärjestö ei
suostunut minkäänlaisiin neuvotteluihin merimiesten ammattiliiton kanssa. Vuoden 1932
alussa toimintansa aloittanut Suomen laivanvarustajain yhdistys (Sly)56 noudatti
työehtosopimuksiin ehdottoman kielteisesti suhtautuvan Suomen työantajien keskusliiton
linjaa. Varustamot sitä paitsi katsoivat voivansa ottaa lakon vastaan, koska työhaluisia oli
saatavilla ilman erityistä rikkurivärväystäkin. Työnantajilla oli kaiken lisäksi paremmat
tiedot TGWU:n todellisista mahdollisuuksista tukea suomalaismerimiehiä kuin lakkolaisilla.
Unionin johdolle selvisi liian myöhään, ettei Bevinin johtama liitto voinut ryhtyä saartamaan
suomalaisaluksia vaarantamatta omaa asemaansa brittiläisten työnantajien tunnustamana
sopimuskumppanina. Kouriintuntuvaa tukea Unioni sai skandinaavisilta kuljetustyöläisten
järjestöiltä, joiden lähettämien varojen turvin kyettiin jakamaan lakkolaisille vähäisiä
avustuksia. Elokuun 1933 lopussa taistelu todettiin hävityksi ja lakko lopetettiin.57

Unionin johto joutui tekemään lakkotapahtumista tiliä joulukuussa 1933 järjestetyssä liiton
ylimääräisessä edustajakokouksessa. Entinen hallitus sai jatkaa mutta joutui kuulemaan
nuhteet lakon turhasta pitkittämisestä. Arvostelu kohdistui etenkin Niilo Välläriin, joka
merimieslakkoa johtaessaan vasta keräsi kokemusta kansainvälisestä
ammattiyhdistyspolitiikasta. Kaksi vuosikymmentä tapahtumien jälkeen Välläri selitti
merimieslakon erinomaiseksi voitoksi paitsi laivatyöntekijöiden myös koko Suomen
56
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työväenliikkeen kannalta. Vällärin mielestä juuri tuossa voimainmittelössä kasvoivat ne
kaaderit, joiden ansiosta Unioni kasvoi sodan jälkeen ”100-prosenttiseksi
taistelujärjestöksi”, joka kohotti ”Suomen merimiehet Euroopan ’panamalaisista’ maailman
edistyneimpien tasolle”. Sitä paitsi merimiehet ”mursivat työväen masennuksen ja
apaattisuuden muurin” osoittamalla muidenkin alojen työläisille, miten yhtenäinen
ammatillinen järjestö saattoi lapualaisterrorista huolimatta hankkia työtaistelussa
vähintäänkin torjuntavoittoja mutta myös uusia asemia.58

Amerikkalaishistorioitsija Bruce Nelson on Niilo Vällärin kanssa samaa mieltä sitä, ettei
hävitty työtaistelu välttämättä mene hukkaan. Nelsonin mukaan Yhdysvaltain länsirannikon
vesikuljetustyöntekijöiden vuonna 1934 käymä 83 päivän lakko antoi tappiollisuudestaan
huolimatta valtavasti uutta pontta niin ahtaajien kuin merimiestenkin edunvalvontaan.59
Joka tapauksessa työtaisteluhäviö sai Unionin itsensä etsimään muiden kotimaisten
ammattiliittojen tukea. Merimiesliitto tinki Sak:lle aiemmin esittämistään liittymisehdoista ja
merkittiin huhtikuussa 1934 keskusjärjestön jäseneksi. Unionin jäsenistölle vakuutettiin
liiton varmasti säilyttävän itsenäisyytensä merimiesten asioissa ja korostettiin
keskusjärjestön mahdollisuuksia antaa työtaisteluapua.60

Pieniä voittoja nousukaudella
Työtaistelutappion aiheuttama katkeruus alkoi väistyä jo seuraavan purjehduskauden
alussa, koska suomalaisvarustamot ryhtyivät pestaamaan lakkoon osallistuneita
merimiehiä rikkureiden tilalle. Unionin jäsenmäärä ei romahtanut vaan kääntyi vuonna
57
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1935 voimakkaaseen kasvuun, joka jatkui aina talvisodan syttymiseen asti. Tuolla
aikavälillä järjestäytyneiden merimiesten määrä liki nelinkertaistui ja kohosi lopulta yli 4
000:n. Ulkomaanliikenteen laivatyöntekijöistä vain harvat jäivät enää Unionin ulkopuolelle.
Nousukauden ja sisäpoliittisen liennytyksen ansiosta Suomen ammattiyhdistysliike eteni
yleisestikin 1930-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 1934 Sak:hon kuului 17 liittoa, joilla oli
yhteensä vähän runsaat 27 000 jäsentä, mutta neljä vuotta myöhemmin keskusjärjestö
edusti 19 liittoa ja jo yli 70 000 palkkatyöläistä.61

Vastustajan vahvistuminen havaittiin myös laivanvarustajain yhdistyksessä. Sly ei vielä
vuoden 1935 lopussa suostunut edes neuvottelemaan merimiesten ammattiliiton kanssa
mutta taipui kaksi vuotta myöhemmin käytännössä sopimaan Unionin kanssa
ulkomaanliikenteen palkoista, vuonna 1939 jo työehdoistakin. Varustamot eivät kuitenkaan
suostuneet työehtosopimuskumppanuuden virallistamiseen. Alan palkkaus ei myöskään
kohentunut merkittävästi vaan suomalaisaluksen merimiehet ansaitsivat Unionin tekemien
vertailujen mukaan vain puolet siitä mitä ruotsalaisessa tai brittiläisessä aluksessa
palvelevat.62

Palkkaliikkeidensä aikana Unioni rikkoi toistuvasti Sak:n sääntöjä, joiden mukaan
lakkouhkauksen esittämiseen piti pyytää lupa keskusjärjestön työvaliokunnalta.
Merimiesten liiton puheenjohtajaksi vuonna 1938 valittu Niilo Välläri korosti merenkulun
työtaistelussa tarvittavan omaperäistä taktiikkaa, koska alan työntekijät kulkivat maailman
merillä eivätkä olleet kutsuttavissa nopeasti koolle kuulemaan tapahtumien tuoreimpia
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käänteitä. Työtaistelun ajoittaminen oli tarkempaa kuin muilla aloilla, eikä oikean hetken
lyödessä voitu jäädä odottamaan keskusjärjestön johtoelimen istuntoa. Sak:n johto ei
kuitenkaan myöntänyt merimiesten liitolle tällaista erivapautta.

Genevessä lokakuussa 1936 pidetyssä Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
merityökonferenssissa hyväksyttiin muun muassa sopimukset merimiesten palkallisesta
vuosilomasta, merimiehen työajasta ja alusten miehityksestä, merimiehen
sairausvakuutuksesta sekä laivanvarustajan vastuusta merimiehen vammautumisen ja
kuoleman varalta. Työaikaa koskevassa sopimuksessa vahvistettiin ITF:n pitkään ajama
periaate kahdeksan tunnin työpäivästä ja 56 tunnin työviikosta merellä oltaessa. Suomi ei
kuulunut niihin ani harvoihin valtioihin, jotka ratifioivat merityökonferenssin hyväksymät
asiakirjat jo ennen toista maailmansotaa. Suomeen tosin asetettiin komitea
valmistelemaan Geneven sopimusten perusteella lakiesityksiä merityöajasta,
kauppalaivojen miehittämisestä ja merimiesten vuosilomasta. Myös Unioni sai edustajan
komiteaan, jonka työ ei johtanut lainsäädännön uudistuksiin ennen sotia.

Muualla valmisteltuja hankkeita kuitenkin toteutettiin. Merimiehiä koskeva erityinen
vuosilomalaki tuli voimaan kesäkuussa 1939.63 Laivatyöntekijöiden hyvinvointi riippui
olennaisesti siitä, millaista ruokaa ja millaiset asunnot työnantaja heille tarjosi.
Kauppalaivojen ruokajärjestyksestä annettiin vuoden 1939 alussa pitkään odotetut uudet
määräykset64, jotka eivät kuitenkaan tyydyttäneet merimiehiä eivätkä heidän liittoaan.
Unionin vaatimukset laivatyöväen asuinolojen parantamisesta ja merimieslainsäädännön
täytäntöönpanon tehostamisesta jäivät vaille riittävää pontta.
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Asetuskokoelma 164/1939.
Asetuskokoelma 273/1938.
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Laivatyöntekijöiden järjestö käy erillissotaa
Toinen maailmansota merkitsi Suomen kauppamerenkululle toisaalta ulkomaisen kilpailun
olennaista, joskin vain tilapäistä helpottamista mutta toisaalta myös suunnattomia
vaikeuksia. Suursodan ensimmäisinä päivinä alkaneita kalustotappioita ei kyetty
korvaamaan vaan tonnistosta menetettiin lopulta miltei kaksi kolmannesta. Suomi halusi
pysytellä erossa suurvaltojen välienselvittelystä, mutta puolueeton siniristilippu osoittautui
nopeasti riittämättömäksi suojaksi maailman merillä purjehtivalle kauppalaivalle.
Marraskuun 1939 loppuun mennessä tuhoutui sotatoimien vuoksi kuusi suomalaista
alusta, joiden miehistöihin kuuluneista 24 menehtyi. Saksa ei sallinut Suomen käydä
vapaasti kauppaa kolmannen valtakunnan vihollismaiden kanssa. Hakaristilippuiset
sotalaivat tarkastivat, takavarikoivat ja upottivatkin suomalaisaluksia, jotka olivat
kuljettamassa Britanniaan selluloosaa tai muita sotatarvikkeiksi tulkittuja tuotteita.
Tunnetusti Neuvostoliittokaan ei kauan kunnioittanut Suomen puolueettomuutta. Talvisota
toi upotusvaaran Suomen rannikoille, mutta edelleen suomalaisia kauppalaivoja tuhoutui
enemmän Pohjois-Atlantilla kuin kotivesillä. Moskovan rauhassa luovutetulle alueelle jäi
kuitenkin sadoittain proomuja sekä muita pieniä aluksia.

Talvisodan jälkeen paluu normaalioloihin oli merenkulkijoille vielä hankalampaa kuin muille
suomalaisille, sillä kulku Itämereltä Atlantille kävi mahdottomaksi, kun Saksa miehitti
huhtikuussa 1940 Tanskan ja Norjan. Suomen kauppalaivasto jakaantui käytännössä
kahteen osaan. Itämerelle jäi noin 60 prosenttia tonnistosta. Tanskan salmien sulun
toiselle puolen jääneelle osalle Suomen kauppalaivastoa olivat periaatteessa avoinna
maailman muut meret mutta kotimaan satamista käytössä vain Petsamon Liinahamari.
Suomen ulkomaankaupan uusi avainsatama sulkeutui, kun hyvitystä etsivä maamme liittyi
Saksan kesäkuussa 1941 Neuvostoliittoa vastaan aloittamaan hyökkäykseen. Petsamon-
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liikenteessä kulkeneista suomalaislaivoista 21 onnistuttiin siirtämään Itämerelle, jonka
ulkopuolelle jäi vielä 40 Suomeen rekisteröityä alusta.

Euroopan suurvaltojen sota laajeni vuoden 1941 loppuun mennessä maailmansodaksi.
Kehityksen askelista oli Suomen merenkulun kannalta tärkeimpiä Britannian joulukuussa
maallemme esittämä sodanjulistus, jonka perusteella saarivaltakunta ryhtyi
takavarikoimaan valvomillaan alueilla liikkuvia suomalaisia kauppalaivoja. Samoin
menetteli suhteiden katkaisemiseen tyytynyt Yhdysvallat. Länsiliittoutuneiden valtaamista
36 suomalaislaivasta tuhoutui uusien isäntiensä hallussa kahdeksan. Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen torjunnassa uupunut ja Saksan mahdollisuuksiin uskonsa menettänyt
Suomi taipui syyskuussa 1944 erillisrauhaan. Suomi katkaisi aseveljeytensä kolmanteen
valtakuntaan, joka otti haltuunsa Saksan satamissa ja Norjan rannikolla tavoittamansa
suomalaiset kauppalaivat. Takavarikoitujen joukossa oli 15 avomerialusta ja
viitisenkymmentä rannikkolaivaa.

Suomen kauppalaivaston kokonaisvetoisuus oli kesällä 1939 ollut noin 650 000
bruttorekisteritonnia. Torpedot, pommit ja miinat tuhosivat maailmansodan vuosina
kaikkiaan 77 suomalaista ulkomaanliikenteen kauppalaivaa, joiden yhteinen vetoisuus ylitti
140 000 bruttorekisteritonnia. Pienaluksia menetettiin noin 100 000 bruttorekisteritonnin
edestä. Moskovan välirauhan ankariin ehtoihin kuului sotakorvauksen maksaminen.
Vanhasta kauppalaivastosta luovutettiin Neuvostoliitolle 104 alusta, joiden yhteinen
vetoisuus kohosi 82 000 bruttorekisteritonniin. Lisäksi sodankin aikana aluksia menetettiin
tavanomaisissa havereissa, myytiin ja romutettiin. Elokuussa 1945 Suomella oli vain alle
260 000 bruttorekisteritonnin kauppalaivasto, joka tarvitsi palvelukseensa enää
viitisentuhatta merimiestä, kun laivoissa oli maailmansodan aattona ollut yli 8 000
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miehistöpaikkaa. Vielä ei ole käytettävissä tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni suomalainen
merenkulkija sai sotavuosina surmansa ammattiaan harjoittaessaan. Uhrien luku noussee
ainakin 350:een.65

Merimiesunionin johto kuului niihin suomalaistahoihin, jotka olettivat syksyllä 1939 maan
pystyvän pysyttelemään sodan ulkopuolella.66 Kun Neuvostoliiton maahanhyökkäys
käynnistyi, Unionin johto varautui Suomen kauppalaivaston ja laivatyöväen siirtymiseen
suurelta osin Ruotsin vesille. Kun Pohjanlahden taakse rakennetut vastaanottoasemat
osoittautuivat tarpeettomiksi, liitto ryhtyi vaatimaan merimiehille täyttä korvausta
kansakunnan kohtalon hetkellä osoitetusta luotettavuudesta. Suursodan jatkuessa
mihinkään perusluonteisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin ei kuitenkaan voitu ryhtyä eikä
sellaisiin ollut kaikilla tahoin haluakaan: työnantajat vastustivat edelleen
työehtosopimuksia.

Radikaalit näkemykset alkoivat saada pettyneen työväestön parissa kannatusta, ja etenkin
Sak:n johtoa syyteltiin saamattomuudesta. Unionin eriseuraisuutta keskusjärjestössä
vahvisti keväällä 1941 kysymys talouselämän säätelyä poikkeusoloissa koskevasta laista,
jonka nojalla valtioneuvosto sai työtaistelujen kieltämiseen ulottuvat valtuudet. Erityisesti
Niilo Välläri julisti lakko-oikeuden luovuttamattomaksi ja luonnehti siihen puuttuvaa
säädöstä luokkalaiksi, jollaista työväestön ei tarvinnut kunnioittaa. Jatkosodan
käynnistyttyä Välläri ilmoitti silti selkein sanoin järjestäytyneiden merimiesten puolustavan
Suomen itsenäisyyttä, jonka Neuvostoliitto jälleen yritti tukahduttaa. Sotaponnistuksiin
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osallistuminen ei kuitenkaan tarkoittanut tinkimistä merimiehen oikeuksista. Sota tosin
rajoitti kauppamerenkulkua mutta lisäsi tuntuvasti sen kannattavuutta, minkä vuoksi
merimiehiltä ei saanut Unionin mielestä vaatia erityisuhrauksia työnantajiensa hyväksi.

Unionissa ei koettu keväällä 1941 samanlaista jäsenryntäystä kuin useimmissa muissa
suomalaisissa ammattiliitoissa. Jatkosodan loppuun saakka liiton jäsenluku pysyi 3 600:n
tienoilla, tosin vain nimellisesti, sillä liitto ei kyennyt pitämään yhteyttä Itämeren sulun
ulkopuolelle jääneisiin jäseniinsä. Jatkosodan aikana Suomen ammattiyhdistysliike sai
yhteiskuntarauhan ylläpidossa tehtävän, jonka tärkeyttä työnantajatkaan eivät kiistäneet.
Palkkatyöläisten etuja valvoessaan ammattiliittojen tuli kuitenkin osoittaa malttia. Kun Niilo
Välläri paljasti marraskuussa 1941 Suomen kauppalaivastossa harjoitettavan keinottelua
miehistön muonaksi tarkoitetuilla elintarvikkeilla, laivanvarustajat kantelivat hänestä niin
päämajaan kuin valtioneuvostollekin. Viranomaisten kovistelema Välläri säilytti
henkilökohtaisen vapautensa mutta menetti paikkansa Sak:n työvaliokunnassa, koska
keskusjärjestö katsoi viisaaksi osoittaa ammattiyhdistysliikkeen ansaitsevan edelleen
vallanpitäjien luottamuksen.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö ja Suomen työnantajien keskusliitto (Stk) solmivat
huhtikuussa 1944 yleissopimuksen, jossa työmarkkinoiden keskusjärjestöt sitoutuivat
selvittämään riitansa neuvotteluin mutta jossa ei mainittu työehtosopimus-sanaa. Unioni ei
tunnustanut asiakirjaa, jossa liiton mukaan luovutettiin työnantajille valta ratkaista, milloin
ammatillinen järjestö kykeni edustamaan alansa työntekijöitä. Merimiesten katsottiin
menettävän kaikki edellytykset tehokkaaseen painostukseen, jos työtaistelun julistamisen
jälkeen täytyi odottaa kaksi viikkoa ennen tositoimiin ryhtymistä.
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Sodan vuoksi välttämättömäksi nähty talouden tiukka säätely ulotettiin palkkoihin
lokakuussa 1942, kun valtioneuvosto antoi määräykset työpalkkojen korottamisesta
elinkustannusten kohoamisen perusteella ja asetti säännösten toteutumista valvomaan
palkkaneuvoston. Unioni jatkoi sitkeästi palkkaliikkeitään vaikka tulokset jäivät
säännöstelyn vuoksi laihoiksi. Syksyllä 1944 Unioni vaati ulkomaanliikenteen merimiesten
palkkojen nostamista vastaamaan keskeisissä merenkulkumaissa sovellettavia. Suomi eli
yhä säännöstelytaloudessa, vaikkei maa enää käynyt sotaa Neuvostoliittoa vaan äskeistä
aseveljeään natsi-Saksaa vastaan. Uudessa poliittisessa tilanteessa laivanvarustajien
etujärjestöt taipuivat nopeasti solmimaan Unionin kanssa työehtosopimuksen. Silti sekä
laivanvarustajat että valtiovalta vastustivat niin suuren korotuksen tekemistä merimiesten
palkkoihin, että elinkustannusten nousu olisi korvautunut täysimääräisesti ja reaaliansiot
palanneet vuoden 1939 tasolle.

Työtaisteluun ryhtymiseen ajankohta oli mahdollisimman huono taloudelliselta kannalta,
koska laivaliikenne ulkomaille oli käytännössä pysähtynyt, mutta poliittisesti otollinen, sillä
Neuvostoliiton voittajan oikeudella Suomelta käyttöönsä vaatimat alukset oli ehdottomasti
saatava liikkeelle. Ulkomaanliikenteen konevoimaisten alusten kansi-, kone- ja
keittiöhenkilökuntaa koskenut työehtosopimus – ensimmäinen sitten vuoden 1931 allekirjoitettiin joulukuussa 1944 ja astui voimaan seuraavan vuoden alussa. Alan palkat
nousivat 7-15 prosentilla, kuten työantajat totesivat, eli markoissa laskien liki sata
prosenttia korkeammiksi kuin vuonna 1939, kuten Unioni korosti. Ilman
periaatekeskustelua Unionin johtoelimet olivat asettaneet tavoitteeksi
merimiestyöpaikkojen varaamisen pelkästään järjestäytyneille alan työntekijöille. Niin
sanotun suljetun työpaikan vaatimus jäi vielä toteutumatta.
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Merimiesunioni oli jo vuoden 1943 alussa kehottanut Sak:ta varautumaan sotaa
seuraavaan aikaan. Merimiesten liiton johdon mielestä rauhan palattua tuli ensin varmistaa
työväenliikkeen toimintaoikeudet ja sitten ryhtyä rakentamaa kattavaa sosiaaliturvaa.
Sak:n lokakuussa 1943 järjestetty edustajakokous hyväksyi kuitenkin keskusjärjestön
puheenjohtajan Eero A. Vuoren laatiman lähiajan toimintaohjelman, jota Niilo Välläri moitti
ylimalkaiseksi. Kun Suomi ja Neuvostoliitto solmivat välirauhan syyskuussa 1944, Välläri
pyrki ensimmäiseksi puhdistamaan itsensä ja järjestönsä natsi-Saksan apurin tahrasta.
Viattomuuden vakuuttelu osoittautui kuitenkin tarpeettomaksi. Sinnikkäästi palkkaliikkeitä
viritellyt Unionin johto oli säilyttänyt uskottavuutensa lähivesillä purjehtineiden
suomalaisten merimiesten silmissä, semminkin kun liiton puheenjohtaja oli joutunut
vakaviin vaikeuksiin arvosteltuaan vallanpitäjiä. Lisäksi niin ITF:n kuin STF:nkin johtajat
ilmoittivat ymmärtävänsä Suomen merimiesunionin vastustaneen fasismia siinä määrin,
kuin heidän maansa traagisessa tilanteessa suinkin oli käynyt päinsä. Suopea arvio
perustui ennen muuta siihen, että monet suomalaiset merimiehet olivat sodan aikana
vakoilleet saksalaisia liittoutuneiden hyväksi.
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Merimiesliitto saa hallintaoikeuden
laivatyöpaikkoihin
Suomen kauppalaivasto sotakorvausvuosina
Toisen maailmansodan päätyttyä Britannia ja monet muut Euroopan maat ryhtyivät
rakentamaan ripeästi uusia kauppalaivoja, kun taas suurimmaksi merenkulkumahdiksi
kohonnut Yhdysvallat riisui sotavuosina valmistamaansa ylimääräistä tonnistoa.
Kaukovesillä takavarikoituja suomalaisaluksia palautettiin sekä Saksasta että
Yhdysvalloista, mutta lisäystä maamme kauppalaivastoon saatiin toistaiseksi vain
ulkomailta ostetuista vanhoista aluksista, sillä kotimaiset telakat joutuivat vuosien ajan
keskittymään sotakorvaustuotantoon. Pääoman ja kovan ulkomaanvaluutan puutteen
aiheuttamista vaikeuksista huolimatta onnistuttiin hankkimaan käytettyä kalustoa niin
paljon, että suomalaiset varustamot omistivat vuoteen 1949 mennessä yli 500 000 tonnin
laivaston. Sitten kasvuvauhti laantui tuntuvasti, ja talvisodan aattona saavutettu
kokonaisvetoisuus ylitettiin vasta vuonna 1953. Kansainvälisesti katsoen Suomen
kauppalaivasto toipui sodasta hitaasti, sillä esimerkiksi Skandinavian merivallat onnistuivat
korvaamaan sotatappionsa neljä vuotta aiemmin.

Purjelaivat poistuivat sodan jälkeen lopullisesti Suomen kauppalaivastosta, mutta
uudenaikaistumisesta ei pidä puhua, sillä ulkomailta ostettiin etupäässä iäkästä, teknisesti
vanhentunutta sekä asuin- ja huoltotiloiltaan kehnoa kalustoa. Moottorialusten osuus
kokonaisvetoisuudesta ei kohonnut 1950-luvun alkuun mennessä vielä
viidennekseenkään. Ensimmäisinä sotaa seuranneina vuosina Suomen suppeahkon
ulkomaankaupan kuljetukset eivät juuri kiinnostaneet ulkomaisia varustamoja. Lisäksi
maamme rannikkovesillä liikkuminen oli tavanomaistakin vaarallisempaa, kunnes
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sotavuosina lasketut miinat saatiin 1950-luvun alussa vihdoin raivatuksi.
Sotakorvausvuosina kuljetettiin kotimaisin aluksin noin 55 prosenttia maastamme
lähteneistä ja noin 36 prosenttia tänne saapuneista lasteista. Ulkomaankaupasta hoidettiin
kumpaankin suuntaan tasaisesti noin 80 prosenttia meriteitse. Vastaavasti taas
suomalaisvarustamojen kyky kilpailla ulkomaisten satamien välillä kuljetettavista rahdeista
hiipui, koska hakurahtiliikenteen kannattavuudelle tärkeän halvan työvoiman saanti ehtyi
tuonnempana selostettavista syistä. Suomen kauppalaivasto tonniston täydentyessä lisää
työvoimaa. Merenkulkijoita tarvittiin vuonna 1948 jo miltei 8 700. Alan työpaikoista noin 2
100 oli tuolloin päällystötehtäviä. Vuosikymmenen lopussa miehistöpaikkojen määrä
notkahti alaspäin mutta vuonna 1951 niitä oli taas yli 6 000.67

Unioni valtaa uusia asemia
Sak:n valtuusto käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 15. lokakuuta 1944 niin kutsuttua
siirtymäkauden ohjelmaa. Keskusjärjestön työvaliokunnan laatimassa asiakirjassa
vaadittiin valtiovaltaa toteuttamaan tarkoin Moskovassa solmittu välirauhansopimus sekä
turvaamaan palkkatyöläisten toimeentulo ja muut oikeudet. Liikepankit ja vakuutuslaitokset
tuli ottaa yhteiskunnan valvontaan, työmaaterrorilaki ja sodanaikaiset poikkeusmääräykset
kumota ja palkkasäännöstely uudistaa. Toisaalta ammattiyhdistysliike asetettiin osaltaan
vastuuseen siitä, ettei elinkeinoelämää eikä sotakorvauksien maksamista häiritty
aiheettomasti. Ohjelmaluonnos ei tyydyttänyt Unionin hallitusta, jonka mielestä
ammattiliittojen tuli ehdottomasti pitää kiinni oikeudestaan häiritä tuotantoa, jos se oli
tarpeen työväen elinehtojen parantamiseksi. Puhuessaan keskusjärjestön valtuustolle
Unionin puheenjohtaja esitti siirtymistä puolustuksesta hyökkäykseen: tuli vaatia jo
lapualaiskaudella säädettyjen poikkeuslakien kumoamista, valtiollistamisen ulottamista
suurteollisuuteen, sotavoittojen takavarikointia, työehtosopimusten pakollistamista,
67
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palkkasäännöstelyn lakkauttamista ja reaalipalkkojen korottamista. Niilo Vällärin mielestä
työväenliikkeen tuli käyttää äkillisesti lisääntyneitä voimiaan hyväksi ”niin, että
työväenluokka saa mahdollisimman suuren hyödyn”. Siksi
teollisuus ja liike-elämä on asetettava kontrollin alaiseksi, jota hoitavissa
elimissä ammattiyhdistysväellä on riittävä edustus.
Suomen kuljetustyöntekijäin liiton puheenjohtaja Frans Hiilos tuki eräitä Vällärin ajatuksia,
mutta valtuuston enemmistö otti vaarin sosialisoinnin monimutkaisuudesta muistuttaneen
Eero A. Vuoren neuvoista ja tyytyi siirtymäkauden ajaksi rajallisiin päämääriin. Unioni
tahtoi yhä pyrittävän enempään ja teki keskusjärjestön valtuuston seuraavassa,
toukokuussa 1945 pidetyssä kokouksessa ehdotuksen toimista taloudellisen demokratian
laajentamiseksi. Valtuusto yhtyi periaatteessa Unionin näkemyksiin mutta jätti niiden
kehittämisen Sak:n työvaliokunnan tehtäväksi.68

Ammattiliittojen mahdollisuudet ajaa syvällisiä yhteiskunnallisia uudistuksia omin voimin
näyttivät vähäisiltä, kun eduskunta vahvisti lakkokiellon sisältävän valtalain vielä vuodeksi
1945. Merimies-lehdessä varoiteltiin työtaisteluita silti puhkeavan:
Jos työväki katsoo välttämättömäksi lakon avulla ajaa vaatimuksiaan, niin
lakkoa eivät estä eduskunnan päätökset eivätkä valtiovallan mahtikeinot. Sillä
järjestäytynyt työväkikin on mahti.
Viimeksi mainittu seikka ei ollut jäänyt huomaamatta pääministeri J.K. Paasikiveltä, jonka
johtama keskustan ja vasemmiston hallitus antoi tammikuussa 1945 täyden hyvityksen
periaatetta seuraavan palkkasäännöstelypäätöksen. Työväestö ei kuitenkaan enää
tyytynyt elinkustannusten nousun korvaamiseen vaan vaati reaaliansioidensa
kohentamista. Työnantajat katsoivat parhaaksi taipua, etenkin kun
palkankorotusvaatimuksia ryyditettiin lakkokiellosta ja lopulta saavutetuista
Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 170-174; Sly tkert 1945-1950; Stv 1945-1951.
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työehtosopimuksista huolimatta työnseisauksin. Poliittisen vasemmiston valta vankistui
tuntuvasti maaliskuussa 1945 järjestetyissä eduskuntavaaleissa, joissa julkisen
toimintansa aloittaneiden kommunistien johtama Suomen kansan demokraattinen liitto
(Skdl) sai suuren voiton. Sosiaalidemokraatit puolestaan menettivät niin lukuisia paikkoja,
että parlamenttiin jäi kahden paikan porvarillinen enemmistö. Paasikivi otti vasemmiston
kummankin siiven mukaan huhtikuussa muodostamaansa uuteen hallitukseen, johon tuli
kolmanneksi voimaksi suurin porvarillinen puolue maalaisliitto.69

Kolmen suuren hallitus määräsi huhtikuussa 1945 ylimääräisen yleisen palkankorotuksen,
joka kohensi tuntiansioita viidellä markalla. Merenkulkijajärjestöt vaativat yhdessä
vastaavaa tuhannen markan korotusta kaikkiin ulkomaanliikenteen kuukausipalkkoihin.
Varustamot selittivät ensin, ettei korotusta ollut aihetta maksaa ravintoetua nauttivalle
laivaväelle, mutta taipuivat lopulta vaatimukseen toukokuussa. Samaan aikaan
lakkautettiin palkkaneuvosto, josta Sak oli jo maaliskuussa vetänyt edustajansa ja siten
Merimies-lehden mielestä antanut kauan kaivatun merkin Suomen ammattiyhdistysliikkeen
tervehtymisestä. Palkkasäännöstelyn uudeksi elimeksi asetettiin hinta- ja palkkaneuvosto,
jossa vasemmisto sai enemmistön. Työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvoteltuaan
valtioneuvosto antoi 19. kesäkuuta 1945 uuden palkkasäännöstelypäätöksen. Unioni aloitti
Sly:n kanssa neuvottelut uuden päätöksen sallimista korotuksista heinäkuun alussa.
Tulokseen päästiin kymmenessä päivässä, ja ulkomaanliikenteen nimellisansioita
kohennettiin niin, että ne tulivat vastaamaan uusia yleisiä ohjepalkkoja.70
68
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Unioni oli käytännössä päässyt jo ennen sotia sopimaan ulkomaanliikenteen
laivatyöntekijöiden työehdoista ja palkoista, mutta vuonna 1945 liitto saavutti suuritta
ponnistuksitta valtakunnallisen työehtosopimuksen myös lähiliikenteessä.
Paikalliskokouksissa hyväksytty ehdotus työehtosopimukseksi jätettiin alan keskeisille
työnantajille huhtikuussa 1945. Suomen puunjalostustyönantajain liiton kanssa käydyt
neuvottelut eivät edenneet, mikä johtui Unionin johdon tulkinnan mukaan siitä, etteivät
suuret puutavarayhtiöt uskoneet merimiesliiton kykenevän uhkaamaan heitä vakavasti.
Unionin jäsenhankinta oli kuitenkin edennyt rannikoiden ja sisävesien laivaväen
keskuudessa niin rivakasti, että liitto uskaltautui koventamaan panoksia. Vastapuolen
vitkastelu yritettiin lopettaa korottamalla palkkavaatimuksia kymmenesosalla. Kun keino ei
tepsinyt, Unioni uhkasi toukokuun alussa työtaistelulla. Sak:n moitteisiin lakkovaroituksen
jättämisestä ilman keskusjärjestön suostumusta Unioni vastasi oppineensa edellisenä
vuonna, ettei työtaistelulupaa herunut suuryrityksiä vastaan. Keskusjärjestön työvaliokunta
pesi kätensä koko asiasta, jota selvittämään valtioneuvosto asetti sosiaaliministeri Matti
Janhusen johtaman välityskomission. Riitapuolia kuultuaan elin antoi 22. toukokuuta
välitysesityksen, jonka Unionin hallitus hyväksyi työehtojen osalta. Liitto joutui
jatkoneuvotteluissa tinkimään palkkatavoitteistaan, mutta vastikkeeksi maan hallitus takasi
lyhentävänsä lähivesien laivatyöntekijöiden työaikaa.71

Valtioneuvosto rajoitti 31. toukokuuta 1945 antamassaan päätöksessä rannikko- tai
sisävesialuksen miehistöön kuuluvien varsinaisen työajan korkeintaan 63 tuntiin viikossa.
Kaksi viikkoa myöhemmin Unioni solmi lähivesien lastiliikennettä koskevan
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työehtosopimuksen Suomen puunjalostusteollisuuden työnantajaliiton ja Suomen
rakennusaineteollisuuden työnantajaliiton kanssa. Kertoessaan virstanpylvään
saavuttamisesta Unionin jäsenistölle Niilo Välläri myönsi, etteivät ”kapitalistit joutuneet
taipumaan yksin työntekijäin joukkovoiman pakosta”. Järjestäytyneet merimiehet kuitenkin
kykenivät johtajansa mukaan huolehtimaan eduistaan myös ilman valtioneuvoston apua.
Vielä koettiin silti myös vastoinkäymisiä, sillä lähivesien matkustajaliikenteessä
sovellettavista työehdoista ei saatu aikaan yleistä sopimusta.72

Puolustusvoimien pääesikunta ryhtyi Suomen valtion elimistä ensimmäisenä Unionin
sopimuskumppaniksi. Työehtosopimus, jonka merimiesliiton ja pääesikunnan edustajat
allekirjoittivat 21. maaliskuuta 1945, ei luonnollisestikaan koskenut sotilaita vaan niitä
siviilejä, jotka työskentelivät puolustusvoimien omistamissa tai käyttöönsä ottamissa
aluksissa. Miinanraivauksessa palvelevat siviilit saivat sopimuksen ansiosta
hengenvaarallisesta työstä paljon paremman korvauksen kuin esimiehinään toimivat
upseerit. Unionin mukaan upseerit pyrkivät kateuksissaan korvaamaan
miinanraivauslaivueen siviilit ripeästi värvätyillä miehillä. Merenkulkuhallitus ryhtyi
neuvottelemaan Unionin kanssa työehtosopimuksesta saatuaan siihen kehotuksen
kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Ehdot saatiin selviksi huhtikuun 1945 alussa, jolloin
merenkulkuhallitus rupesi maksamaan laivojensa työsopimussuhteiselle henkilöstölle
samoja palkkoja, jotka oli määritetty vuoden alussa voimaan astuneessa
ulkomaanliikenteen kauppalaivojen sopimuksessa.73
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Kauppalaivastosta suljettu työpaikka
Friedrich Engels totesi Britanniassa havaitsemansa perusteella jo vuonna 1845, että
ammattiyhdistys pyrkii lopettamaan työläisten keskinäisen kilpailun työvoiman myynnissä
ja määräämään yksipuolisesti kyseisen tavaran hinnan.74 Jos halu jatkuvan työnsaannin
turvaamiseen onkin ammattiyhdistyksen perustamisen ensisijainen vaikutin, vaatimukset
palkkojen ja muiden työehtojen kohentamisesta kyetään ajamaan läpi sitä helpommin,
mitä korkeammaksi alan työläisten järjestäytymisaste nousee. Alhaisia
työvoimakustannuksia tavoitteleva yritys taas haluaa mahdollisimman monen työnhaluisen
pyrkivän palvelukseensa. Vain vahva ammattiyhdistys kykenee taivuttamaan työnantajan
palkkaamaan pelkästään järjestäytynyttä väkeä. Tällaiseen menettelyyn sitoutunutta
yritystä ryhdyttiin 1880-luvulla Yhdysvalloissa kutsumaan suljetuksi työpaikaksi.75 Itse ilmiö
tunnettiin paljon varhemmin, Michael Kittnerin mukaan jo sydänkeskiajalla. Kiertelevän
kisällin tuli uuteen kaupunkiin saapuessaan ilmoittautua paikalliselle kisälliyhdistykselle,
joka huolehti ammattitaitoaan täydentävän tulokkaan sijoittamisesta mestarin luo. Vahva
kisälliyhdistys saattoi kieltää jäseniään menemästä vastedes niiden mestarien
palvelukseen, jotka eivät tunnustaneet yhdistyksen oikeutta valita tilapäisesti työhön
päästettävät vaeltajat.76 Merenkulussa suljettua työpaikkaa tavoiteltiin ainakin jo 1820luvulla, jolloin järjestäytyneet rannikkopurjehtijat pysäyttivät Newcastlesta ja
Sunderlandista Lontooseen liikennöiviä laivoja kieltäydyttyään työskentelemästä
järjestäytymättömien kanssa.77
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Uusi yhdysvaltalainen keskusammattijärjestö American Federation of Labor (AFL) julisti
vuonna 1890, ettei järjestäytyneen työmiehen sopinut työskennellä järjestäytymättömän
rinnalla. Valtakunnallisten ammattikuntaliittojen muodostaman keskusjärjestön vaatimus
suljetusta työpaikasta herätti toisaalta työnantajat uuden vuosisadan alussa
järjestäytymään ja tehostamaan toimiaan nopeasti voimistuneita ammattiliittoja vastaan.78
Suomesta laittomasti saapunut siirtolainen Niilo Välläri liittyi vuonna 1917 United Mine
Workers of America –järjestöön, koska muuten hän ei olisi päässyt työhön Coloradon
Hannassa sijaitsevaan kivihiilikaivokseen. Monissa ankarissa, avointa sotaakin
muistuttaneissa voimainkoetuksissa karaistunut liitto oli sopinut kaivosyhtiön kanssa paitsi
työpaikan sulkemisesta myös liiton jäsenmaksun pidättämisestä suoraan palkasta. Eräät
suljetun työpaikan saavuttaneet ammattiyhdistykset olivat jo 1890-luvulla ottaneet käyttöön
jälkimmäisen menettelyn, vaikka se merkitsikin varainhankinnan luovuttamista työnantajien
hallintaan. Välläri ehti ennen karkotetuksi joutumistaan kuulua myös United Brotherhood of
Carpenters and Joiners of America –järjestöön (UBC), vanhakantaista ammattikuntalinjaa
noudattavaan kirvesmiesten ja puuseppien liittoon. Yhdysvaltain liityttyä ensimmäiseen
maailmansotaan UBC toimi kuin Suomen merimiesunioni Vällärin johdolla toisen
maailmansodan aikana: liitto ilmoitti tukevansa sotaponnisteluja mutta pitävänsä samalla
kiinni kaikista jäsenilleen hankkimistaan eduista. Välläri osallistui monien Ohiossa
käynnistettyjen rakennustyömaiden sulkemiseen järjestäytymättömiltä kirvesmiehiltä.79

Maailmansotien välillä järjestäytymispakko kohtasi Yhdysvalloissa ankaraa vastustusta.
Muistelmissaan Niilo Välläri kertoo saaneensa jatkosodan jälkeen AFL:n välittämän tiedon
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Louisianan osavaltion korkeimman oikeuden antamasta päätöksestä, jossa työnantajan
perustuslaillisten oikeuksien todettiin toteutuvan myös suljetun työpaikan järjestelmän
vallitessa. Todennäköisesti Välläri oli jo aiemmin kuullut, että moni AFL:n jäsenliitto oli
1940-luvun alussa varustelu- ja sotatalouden poikkeusoloissa onnistunut saavuttamaan
suljetun työpaikan järjestelmän. Jopa ammattiyhdistysliikettä kiivaasti vastustanut
autotehtailija Henry Ford oli keväällä 1941 sitoutunut pitämään palveluksessaan vain
United Auto Workers -järjestön jäseniä. Liittovaltiolta saamiensa tilausten jatkumisesta
huolestunut Ford oli sitä paitsi määrännyt palkanlaskijansa huolehtimaan liiton
jäsenmaksujen perinnästä.80

Niilo Välläri nimesi maaliskuussa 1945 Unionin julkaiseman Merimies-lehden
pääkirjoituksessa liiton keskeiseksi ja välittömäksi tavoitteeksi ulkomaanliikenteen alusten
miehistöpaikkojen varaamisen järjestäytyneille merimiehille. Unionin edustajisto omaksui
toukokuussa 1945 puheenjohtajan kannan: ”Ken ei halua järjestyä, saa mennä maihin.”
Sodan viivästyttämä Unionin viides varsinainen edustajakokous alkoi Helsingin
työväentalossa 20. heinäkuuta 1945. Merisatamissa pidetyistä saatekokouksista tuotiin
kokoukseen painokkaita terveisiä, että moneen otteeseen kaavailtu hanke täytyi nyt ajaa
nopeasti läpi. Varustamojen tulkittiin soveltavan uudenlaisia mustia listoja ja palkkaavan
vain nuoria merimiehiä. Kaukovesille lähteviin aluksiin halusi niin moni, että pesteistä
kerrottiin maksettavan lahjuksia, jollaiseksi kävi esimerkiksi kilo voita tai puoli syltä halkoja.
Edustajakokous totesi ehdotetun numerojärjestelmän toteuttamisen ulkomaanliikenteen
työhönotossa mahdolliseksi vain siinä tapauksessa, että Unioniin kuuluvat merimiehet
kerta kaikkiaan kieltäytyvät työskentelemästä järjestäytymättömien kanssa. Suljetun
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työpaikan ja siihen soveltuvan työhönottomenettelyn toteuttaminen jätettiin Unionin
hallituksen kontolle.81

Edustajakokoukseen kutsuttiin 18 varsinaisen edustajan ja heidän varamiestensä lisäksi
kuusi rannikko- ja sisävesipurjehtijoiden ylimääräistä edustajaa. Täydennyspaikkojen
haltijoille ei myönnetty äänivaltaa. Ulkomaisia vieraita saapui ITF:n ja STF:n lisäksi
Britannian merimiesliitosta ja skandinaavisista veljesjärjestöistä. Uuden ajan hengen
mukaisesti Unionikin kutsui kongressiinsa vieraita Neuvostoliitosta; sikäläisen
merimiesliiton, kuljetusliiton ja ammatillisen keskusjärjestön kolme lähettilästä saapuivat
paikalle toisena istuntopäivänä. Kotimaan ammatillisista järjestöistä käytti tilaisuuteen
saamansa kutsun 18 liittoa ja Sak, jonka sihteeri Emil Huunonen pääsi pitämään
tervehdyspuheenvuoronsa vasta ulkomaisten vieraiden jälkeen.82

Ensimmäisen kokouspäivän tärkeimpiin aiheisiin kuului keskusjärjestön sodanaikaisten
tekojen paheksuminen. Syytöksiä yritti tuloksetta torjua entinen hoipertelijakommunisti
Erkki Härmä, joka oli käytännössä hoitanut Sak:n puheenjohtajan tehtäviä siitä pitäen, kun
Eero A. Vuori oli kutsuttu valtioneuvoston jäseneksi syyskuussa 1944. Välläri vaati
rangaistusta sotaan syyllisille taantumuksellisille vehkeilijöille ja korosti Unionin
työskennelleen koko ajan fasistien turmioksi. Edustajakokous ei kuitenkaan antanut
tämänsisältöisiä julkilausumia. Järjestäytyneiden merimiesten tyrmistys siitä, miten
Suomen merenkulkuviranomaiset olivat sotavuosina lyöneet laimin alaa koskevien
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säädösten täytäntöönpanon, sen sijaan tuotiin nimenomaan julki. Velvollisuuksiaan
väistelleet virkamiehet tuli Unionin mielestä erottaa ja asettaa syytteeseen.83

Jäsenmaksujen korottaminen ymmärrettiin saatekokouksissakin välttämättömäksi,
olivathan niin hinnat kuin palkatkin kaksinkertaistuneet sitten edellisen edustajakokouksen.
Pitkän keskustelun jälkeen sekä maksuja että avustuksia päätettiin korottaa 150 prosentilla
joulukuun 1945 alusta. Sääntöjä muutettiin siten, että jäsenmaksukysymykset siirrettiin
hallituksen ja edustajiston ratkaistaviksi.84 Niilo Välläri valittiin yksimielisesti uudelleen
Unionin puheenjohtajaksi. Vain Kotkan saatekokouksessa85 kirjattiin Vällärin toimia
koskevia jäsenistön näkemyksiä. Merikaupungissa paheksuttiin vieläkin puheenjohtajan
siirtymistä Ruotsiin talvisodan aikana, joskin heti kiitettiin hänen myöhempää antifasistista
asennettaan. Lisäksi kotkalaiset moittivat Välläriä ”liiallisesta peräänantamisesta”
ulkomaanliikenteen palkkaneuvotteluissa. Unionin pitkäaikainen sihteeri Gustav
Tuomikoski valittiin äänestyksettä jatkamaan tehtävässään. Jotta sisävesien
laivatyöntekijöiden etuja valvottaisiin entistä tehokkaammin, Unioniin päätettiin perustaa
näihin kysymyksiin erikoistuvan toisen sihteerin toimi. Sen haltijaa valittaessa Tauno
Ahonen löi lähinnä merisatamissa asiamiehen tehtäviä hoitaneen Arvo Heiniön äänin 1611. Sisävesisihteerille ei myönnetty äänivaltaa Unionin hallituksessa, jonka varsinaisista
jäsenistä ei nähty tarpeelliseksi vaihtaa ketään. Viljo Syrjänen valittiin uudelleen johtamaan
edustajistoa.86

Unionin hallitus ilmoitti elokuun 1945 lopussa Suomen laivanvarustajain yhdistykselle
erikseen ja vasemmistolehtien välityksellä yleisesti, etteivät merimiesliiton jäsenet
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syyskuun alusta alkaen enää suostuneet työskentelemään aluksessa, jonka miehistöön
kuului yksikin järjestäytymätön. ”Nyt toteutetaan meillä länsimainen järjestys merenkulun
alalla”, kuulutettiin Merimies-lehdessä. Unioninkin yllätykseksi laivanvarustajat eivät
esittäneet minkäänlaista vastalausetta, vaikka liitto uhkasi työnantajien lakiin perustuvaa
oikeutta valita työntekijänsä. Työpaikan sulkemisen tiedettiin Amerikassa vaatineen
toisinaan ankaraa taistelua. Sly:n hallitus katsoi viisaimmaksi pidättyä kannanotosta ja
jäädä tarkkailemaan, miten Unionin ratkaisu vaikutti käytännössä. Työnantajien
keskusjärjestö kuitenkin vaati Unionin ilmoituksen peruuttamista perustuslakiin ja
työnvälitystä koskevaan kansainväliseen sopimukseen vedoten.87 Unionin johto muistutti
työpaikan valitsemisen kuuluvan niin ikään perusoikeuksiin ja kiisti loukkaavansa millään
tavoin merenkulun työantajien vapauksia, saivathan varustamot aivan vapaasti ottaa
palvelukseensa pelkästään järjestäytymättömiä työntekijöitä.88

Kuten kaikki osapuolet tiesivät mainiosti, sellaisia ei ollut saatavissa alkuunkaan riittävästi
vaan varustamojen täytyi taipua palkkaamaan pelkästään Unionin jäseniä. Varustamot
eivät hyväksyneet Unionin linjausta mutta ne joutuivat taipumaan siihen, koska
kauppalaivaston vähiin huvenneita aluksia ei ollut varaa päästää pysähtymään.89
Käytännössä kaikki kansi- ja konemiehet olivat jo järjestäytyneet, joten uusi linja merkitsi
vain osalle keittiöväkeä valintaa Unioniin liittymisen ja maihin jäämisen välillä. Edes
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yleissopimus muuten uhkasi raueta. Ks. Stk tvk 21.3., 5.9.1945, 6.2.1946; Stk h 28.11.1945. EkA.
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edelliseen vaihtoehtoon päätyneiden määrä ei ole tiedossa, sillä Unionin uusia jäseniä ei
tilastoitu ammattiryhmittäin.

Merenkulun työpaikkojen pysyvään varaamiseen unionilaisille ei riittänyt jäsenkirjojen
tarkastaminen työtoverien kesken. Merimiesten ammattiliitto valvoi Unionin tietojen
mukaan ”melkein kaikissa merenkulkumaissa” alan työnvälitystä, jonka uudistamiseen
käytiin hakemassa oppia Ruotsista. Pitkien neuvottelujen jälkeen Unioni solmi
toukokuussa 1946 Sly:n kanssa sopimuksen ulkomaanliikenteen merimiesten
pestaamisesta vuorojärjestyksessä. Merelle haluavien työnhakijoiden tuli ensiksi
ilmoittautua sellaisessa kunnallisessa työnvälitystoimistossa, jossa oli merimiesosasto eli
mylly. Pätevyytensä osoittavat hakijat kirjattiin ilmoittautumisjärjestyksessä
ammattiryhmänsä vuoroluetteloon. Sopimuksen tärkein ehto jäi kirjaamatta: työtodistusten
lisäksi laivapaikan hakijan täytyi esittää Unionilta saamastaan hyväksynnästä todistava
kontrollikortti. Liiton tarkastuksen läpäisseille hakijoille tarjottiin vapautuvia työpaikkoja
vuoronumeron mukaisesti. Kapteenin oli pestattava vapaaksi ilmoittamaansa tehtävään
joku kolmesta ensinnä työvuoroon tulevasta. Työhön pyrkivän puolestaan täytyi ottaa jokin
kolmesta hänelle osoitetusta pestistä, muussa tapauksessa hänen nimensä pudotettiin
vuorolistalla viimeiseksi. Kun työantajan ja työnhakijan tarpeet olivat kohdanneet,
merenkulkuhallituksen asettama katselmusmies suoritti tulokatselmuksen eli
mönsträyksen ja kontrollikortin kaksoiskappale palautettiin työnvälitystoimistoon.90

Unioni ajoi työpaikan sulkemisessa jyrkkää linjaa: pelkkä sitoumus järjestäytymisestä ei
riittänyt vaan liittoon täytyi kuulua jo ennen työn aloittamista. Silti Unioni ei ottanut täyttä
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määräysvaltaa työhönotossa vaan jätti työnantajalle mahdollisuuden valita kolmesta
paikanhakijasta. Järjestelmän valvonnan mahdollisista muodoista oli luontevaa valita
kontrollikortti, semminkin kun Unionin jäsenillä oli jo pitkä kokemus jäsenkorteista ja niiden
vastavuoroisesta tarkastamisesta miehistön jäsenten kesken.91

Järjestelmä suojasi vakiintuneiden laivatyöntekijöiden etuja: ”Kontrollikortilla voidaan
turvata Unionin jäsenille etuoikeus laivapaikkoihin”, sanottiin suoraan liiton kiertokirjeessä.
Pääsy kaukovesille suuntaavan aluksen miehistöön ei auennut järjestymishaluisillekaan
uusille työntekijöille, jos lähtösatamassa oli työttömiä Unionin jäseniä odottamassa
laivapaikkoja. Tällöin Unioniin ei otettu ensikertaisia jäseniä eikä päästetty palaamaan
välillä muihin liittoihin siirtyneitä entisiä merimiehiä. Milloin taas lähtöä tekevään laivaan ei
ollut saatavissa riittävästi unionilaista miehistöä, periaatteesta jouduttiin tinkimään ja
kirjoittamaan jäsenkirjoja anojien kelvollisuutta tutkimatta. Moni merille pyrkivä keksi
hankkiutua työhön sisävesialukseen ja ilmoitti Unionin jäsenkirjan saatuaan hetimmiten
nimensä ulkomaanliikenteen vuorolistalle. Kun uusien jäsenten ottamista ei haluttu
kokonaan lopettaa, Unionin edustajisto laati oman listansa siitä, missä järjestyksessä liiton
jäsenet pääsivät työhön kaukoliikenteen aluksiin. Ensimmäinen sija kuului työttömiksi
joutuneille kokeneille kaukovesipurjehtijoille. Toiseksi tulivat kyseeseen vähintään vuoden
ajan Unioniin kuuluneet rannikoiden ja sisävesien laivatyöntekijät. Kolmannen sijan saivat
muista liitoista palaavat entiset unionilaiset, joiden jälkeen saivat vuoron sellaiset aiemmin
järjestäytyneet, joille merenkulku oli uusi ala ja Unioni uusi liitto. Vasta viimeksi voitiin ottaa
palvelukseen juuri Unionin jäsenyyteen hyväksyttyjä merenkulun ja
ammattiyhdistysliikkeen tulokkaita. Merimiesten keskinäisessä solidaarisuudessa saatiin
havaita puutteita: mieluiseen työpaikkaan pääsemistä käytiin toisinaan pohjustamassa
laivan päällikön puheilla jo ennen työnvälityksessä asiointia. Moni merimies myös pyrki
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laajentamaan valinnanvaraansa siten, ettei kieltäytynyt huonoksi arvelemastaan pestistä
avoimesti vaan jätti yksinkertaisesti vastaamatta, kun myllyvirkailija huusi hänen
nimensä.92

Laivanvarustajat eivät varmastikaan olisi suostuneet Unionille työnantajien kannalta
vaarallisen paljon valtaa siirtäneeseen vuorojärjestelmään, jollei merimiesliitto olisi samalla
sitoutunut vastaamaan ammattikuntaan kuuluvien kunnollisuudesta. Jatkuvaan
juopotteluun tahi muuhun sopimattomaan käytökseen syyllistyneet taikka muulla tavoin
soveltumattomuutensa osoittaneet työntekijät tuli poistaa alalta joko määräajaksi tai
ainaiseksi. Jotta kurinpitokysymykset eivät häiritsisi työskentelyä laivoissa, osapuolet
asettivat yhteisen tutkimus- ja rankaisulautakunnan, joka antoi lopullisen päätöksen
kussakin käsiteltäväkseen jätetyssä tapauksessa. Unioni otti valvontavelvollisuutensa
vakavasti ja loi lisäksi oman rangaistusjärjestelmänsä, jonka tehokkuus perustui siihen,
että kontrollikortitta jäänyt merimies joutui armotta jäämään maihin. Unionin hallitus tutki
sille ilmoitetut juopottelut, varkaudet, huijaukset, päällekarkaukset ja muut moninaiset
merimiesten ammattikuntaa loukkaavat ja halventavat rikkomukset. Syyllisiksi katsottu sai
varoituksen tai tuli erotuksi liiton jäsenyydestä joko määräajaksi tai pysyvästi. Annetut
rangaistukset julkistettiin Merimies-lehdessä ja Unionin vuosikertomuksessa siten, että niin
rikkojan nimi kuin hänen tekonsakin tulivat kaikkien tietoon.93 Häpeärangaistuksia ei silti
pelätty riittävästi, sillä tarvetta niiden langettamiseen ilmeni sitkeästi vuodesta toiseen.
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Laivanvarustajien lisäksi myös valtiovalta myöntyi luovuttamaan Unionille mahdin valita
ulkomaanliikenteen merimiehet, kunhan sillä keinoin voitiin ”puhdistaa merimiehistö
huonommista aineksista ja tuntuvasti parantaa kuria sekä järjestystä laivoissa”.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antoi 16. syyskuuta 1946 merimiestyönvälitystä
koskevan yleiskirjeen, jonka sisältö vastasi täydelleen Unionin ja Sly:n sopimusta. Unioni
sai numerojärjestyksen käyttöön jo ennen lokakuista määräaikaa Kotkassa ja Turussa.
Helsingissä sen sijaan merimiestyönvälityksen johtaja kapteeni Frans Huhtala ilmoitti
laivapaikkoja jaettavan edelleen myös järjestäytymättömille merimiehille. Sly:n
toimitusjohtaja Hilding Hallberg kiiruhti tukemaan Huhtalaa ja muistutti niin työpaikan kuin
työntekijän valinnan kuuluvan suomalaisten perustuslaillisiin oikeuksiin. Sak puolestaan
totesi hyväksyvänsä Unionin toimet ja katsovansa suurissa merenkulkumaissa vallitsevan
suljetun työpaikan käytännön edulliseksi myös Suomen merenkululle. Unioni määräsi
syyskuussa 1946 Helsingin myllyn saartoon, joka johti Huhtalan erottamiseen alle
kahdessa viikossa.94

Kunnallinen merimiesten työnvälitystoimisto toimi edellä mainittujen kolmen kaupungin
lisäksi tuolloin vasta Raumalla ja Vaasassa. Unioni korosti tiedotuksessaan, että
numerojärjestystä soveltavaan satamaan pysähtynyt laiva sai ottaa uutta miehistöä vain
kyseisellä paikkakunnalla tai sen läheisyydessä toimivasta merimiesvälityksestä. Vajaasti
miehitetyn aluksen kyydissä ei saanut lähteä matkaan, vaan miehistön tuli pysäyttää
sellainen laiva ja odottaa asianmukaista täydennystä työvoimaan. Myllyttömissä satamissa
numerojärjestyksen toteuttaminen sujui kuitenkin kankeasti. Lopettaakseen eräiden
varustamojen ja kapteenien yritykset kiertää uutta järjestelmää Unionin hallitus uskoi
vuorojärjestyksen valvonnan tällaisilla paikkakunnilla asiamiehilleen. Gustav Tuomikoski
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epäili kaikkien merille pyrkivien etsiytyvän syrjäisiin satamiin, koska sivutoimiselta
asiamieheltä sai kontrollikortin sittenkin liian helposti. Merimiesliiton hallitus päätti silti
kohdata sellaisen vaaran, koska varustamoiden pelättiin muussa tapauksessa pääsevän
palaamaan vanhaan menettelyyn ja värväämään väkeä mielensä mukaan. Unioni ilmoitti
jo vuoden 1945 lopussa pyrkivänsä toteuttamaan suljetun työpaikan järjestelmän myös
lähiliikenteessä. Kotivesillä ei kuitenkaan voitu soveltaa numerojärjestystä eikä
aukottomasti estää Unioniin kuulumattomien pääsyä työhön.95

Osoittaakseen uuden järjestelmän peruuttamattomuuden Unioni julisti lokakuussa 1946
saartoon Helsinkiin palanneen höyrylaiva Argon. Ulkomaan linjaliikenteeseen erikoistunut
suurvarustamo Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö (SHO) oli elokuussa lähettänyt
Kööpenhaminassa korjatun aluksensa miehistön täydennykseksi kotimaasta viisi
järjestäytymätöntä laivatyöntekijää. Unionin hallitus kieltäytyi myöntämästä jäsenkirjoja ohi
numerojärjestyksen otetuille merimiehille, jolloin SHO syytti liittoa käyvän sopimuksen
rikkomisesta. Unioni puolestaan katsoi, ettei kiistan aihe kuulunut lainkaan
työehtosopimuksen alaan, ja uhkasi pysäyttää yhtiön muutkin laivat. Työriitojen
piirisovittelija Juho Hämäläinen tarjosi palveluksiaan, mutta välikohtauksen päätti kolmen
päivän kuluttua Argossa käynyt Unionin lähetystö, joka sai kaikki laivan täydennysväkeen
kuuluneet eroamaan toimistaan. Ahvenanmaalaisiin aluksiin lähetettiin tämän jälkeenkin
täydennystyövoimaa suoraan Maarianhaminasta ohi vuorojärjestyksen. Unioni pysäytti
laivan aina tällaisesta tapauksesta kuultuaan, joskin liitto ymmärsi ahvenanmaalaisten
laivanvarustajien pyrkimystä turvata laivojensa työpaikat maakunnan omalle väelle.
Oikeusoppineilta saatiin sitä paitsi tietää työnvälityksen kuuluvan Ahvenanmaan
AyA; U tkert 1945, 1946; MS 1946, 232, 244; HeSa 13.9., 14.9., 18.9. , 28.9.1946; Välläri 1951, 161.
95
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itsehallinnon piiriin. Ongelma ohitettiin vuoden 1946 lopussa, kun Unioni ja maakunnan
laivanvarustajien etujärjestö Ålands redarförening (Årf) solmivat vuorojärjestystä koskevan
sopimuksen. Maakuntahallituksen osaltaan siunaama asiakirja vastasi muuten
valtakunnallista sopimusta, mutta työpaikkojen välittäminen uskottiin toistaiseksi
Maarianhaminan pestauskonttorille, jonka valvontaan osallistui myös Unioni.96

Amerikkalaistutkija Frank T. Stockton kertoi viime vuosisadan alussa myös eräiden
ammattiyhdistyksiin kuuluvien työläisten arvostelevan suljetun työpaikan järjestelmää.
Ammattiliittojen vanhan veljeyden periaatteen epäiltiin tuhoutuvan, jos järjestäytyminen
tehtiin pakolliseksi. Järjestelmän kannattajien mielestä taas työehtosopimukset uhkasivat
ilman järjestäytymispakkoa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. Vain työhönottoa valvova
ammattiliitto pystyi pitämään jäsenkuntansa yhteisten tavoitteiden takana. Kaikki työläiset
eivät kavahtaneet rikkurin häpeäleimaa tai ammattiliiton maksamien avustusten
menettämistä mutta joka ikinen pelkäsi ammattinsa menettämistä. Stockton kiinnitti
huomiota siihen, että niin kutsuttujen vapaamatkustajien määrä nousi korkeaksi, jos
järjestäytyminen oli työnantajan hyväksymää mutta vapaaehtoista. Liiton hankkimista
hyvistä työehdoista pääsivät nauttimaan myös järjestäytymättömät, jotka eivät kuitenkaan
maksaneet jäsenmaksuja eivätkä sitoutuneet yhteiseen kamppailuun.
Järjestäytymättömien syrjiminen, siis viime kädessä suljettu työpaikka, oli Stocktonin
mukaan sitä paitsi Yhdysvalloissa ammattiliittoihin kuuluvien ainoa keino suojautua
työnantajien sortoa vastaan.97 Stockton julkaisi tutkielmansa suljetusta työpaikasta 24
vuotta ennen ammatillisen järjestäytymisen oikeuden turvanneen Wagnerin lain
säätämistä.
Hangon-asiamiehelle Veikko Lampiselle 25.1.1947; Lampinen Unionille 4.2.1947; Unionin Oulun-asiamies
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Kaiken kaikkiaan Stockton arvioi suljetun työpaikan olevan ammattiliitolle kaksiteräinen
miekka. Jos järjestelmä tulee kaikilla tuotannonaloilla vallitsevaksi, syntyy tehokas
työehtosopimusten järjestelmä. Toisaalta ammattiliitot saavat niin vahvan aseman, että
niiden johtajat saattavat horjahtaa käyttämään valtaansa väärin. Jos otetaan käyttöön liiton
laatima ja aivan joustamattomasti noudattama työhön hyväksyttävien lista, ei ainoastaan
riistetä työnantajalta oikeutta valita työntekijänsä vaan heikennetään väistämättä työn
tuottavuutta.98 Miltei kaksi vuosikymmentä Stocktonin jälkeen amerikkalais-puolalainen
Selig Perlman käsitteli suljetun työpaikan järjestelmää ammattiyhdistysten
pragmaattisuutta ja autonomiaa korostaneessa teoksessaan. Perlman katsoi
ammattiyhdistyksen, jolle työnantaja luovuttaa työhönoton, saavan itse asiassa
kollektiiviseen omistukseensa kaikki kyseisen yrityksen tarjoamat työpaikat.99

Suomen merimiesunioni ei ottanut työhönottoa täyteen hallintaansa, vaan varustamoille jäi
edelleen varaa valita työntekijänsä, joskin vain järjestäytyneiden joukosta.
Ulkomaanliikenteen merimiehiksi haluavilta kuitenkin vietiin järjestäytymättömyyden
oikeus. Uuden järjestelmän selvästikin vakavin epäkohta oli Unionin kulloisellekin johdolle
annettu mahdollisuus harjoittaa mielivaltaa liiton jäseniä kohtaan. Unionista erotettu
menetti merimiesammattinsa, eikä hänelle silti suotu mitään todellisia mahdollisuuksia
hakea oikaisua ratkaisuun.

Kotimaisia vertailuja suljetun työpaikan järjestelmän toteuttamisesta ei voida tehdä, koska
Suomen ammattiliitoista vain Unioni kykeni varaamaan alansa työpaikat jäsenilleen.
Järjestäytymispakon vaatimus oli silti rikkuruuden yleisyyden vuoksi kuulunut
97
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Suomessakin lakkoilevien teollisuustyöläisten yleisiin vaatimuksiin jo 1800-luvun lopussa.
Eräät Paperiteollisuustyöntekijäin liiton osastot vaativat kesällä 1945 asettamaan
työehtosopimuksen ehdoksi, ettei työnantaja saanut pitää palveluksessa
järjestäytymättömiä työntekijöitä. Sak:n johto ei antanut tukeaan sellaisille pyrkimyksille.
Työnantajaliitot näet eivät muodollisesti hyväksyneet työpaikkojen sulkemista senkään
jälkeen, kun laivanvarustajat olivat taipuneet siihen käytännössä. Vastarintaan saatiin
tukea vaikutusvaltaisilta oikeusoppineilta, jotka korostivat yhdistyksiin kuulumisen
vapaaehtoisuutta. Tähän vedoten Sak:n vuoden 1956 edustajakokous hylkäsi Unionin
aloitteen järjestäytymiseen pakottamisesta. Keskusjärjestön työvaliokunta muistutti
edistäneensä järjestäytymistä vuodeksi 1955 antamassaan julistuksessa, jossa tehtiin
täysin selväksi, ettei vapaamatkustajien etuja enää valvottu.100

Yhdysvalloistakaan ei juuri voida löytää samanaikaista vertailuaineistoa työpaikkojen
sulkemisesta. Ammattiliittojen kiivaasta vastustuksesta ja presidentti Trumanin vetosta
huolimatta kongressin republikaaninen enemmistön saattoi näet vuonna 1947 voimaan
niin kutsutun Taft-Hartley-lain. Siitä pitäen amerikkalaiset ammattiliitot eivät enää saaneet
kieltää jäseniltään työskentelyä järjestäytymättömien rinnalla, ryhtyä myötätuntolakkoon
eivätkä palkata kommunisteja toimitsijoikseen.101

Osittain irti palkkasäännöstelystä
Valtioneuvosto uudisti kesäkuussa 1945 palkkojen ja hintojen säätelyn, mistä huolimatta
etenkin hinnat nousivat jatkuvan tavarapulan vuoksi edelleen erittäin nopeasti. Monilla
aloilla työläiset seisauttivat tuotannon omin päin tehostaakseen vaatimuksiaan palkkojen
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korottamisesta. Ammattiliitot ja niiden keskusjärjestö pyrkivät estämään korpilakot, mutta
pelkät talouden vakauttamisen tärkeyttä korostavat vetoomukset eivät riittäneet lääkkeeksi
tyytymättömyyteen. Tiedotusvälineet seurasivat palkkaliikkeitä tarkoin, joten työläiset
voivat aiempaa helpommin vertailla ansiotasoa eri aloilla. Laivatyöntekijöistä ensimmäisinä
liikehtivät lähivesipurjehtijat, jotka vaativat elokuussa 1945 kohennusta elinkustannusten
nousun syömiin ansioihinsa, vaikka niitä koskeneen työehtosopimuksen solmimisesta ei
ollut kulunut edes kolmea kuukautta. Lahden seudun laiva- ja lotjamiehet valmistelivat
työnseisausta, jota Unionin hallitus ei ruvennut virallisesti tukemaan mutta jonka uhka sai
silti sosiaaliministeriön vakuuttumaan kiistan vakavuudesta. Asia vietiin hinta- ja
palkkaneuvostoon, joka aikanaan määräsi maksamaan lähivesilaivojen työntekijöille
syyskuun 1945 alusta lukien 15-20 prosenttia aiempaa korkeammat palkat. Valtion
merimiehet olivat sillä välin jo saaneet merkittävän kohennuksen ansioihinsa.
Merenkulkuhallitus maksoi alaisissaan aluksissa työskenteleville ”ulkomeren tariffin
mukaan”, joten palkkoja korotettiin heinäkuun 1945 alusta lukien. Samalla parannettiin
myös puolustusvoimien komentoon kuuluvien alusten työntekijöiden nimellistuloja.102

Ansiokehityksen tienraivaajan osan alallaan saaneet ulkomaanliikenteen laivatyöntekijät
puolestaan valittivat jo syyskuussa 1945 uusista palkoistaan, joihin he halusivat 25
prosentin korotuksen. Inflaatiota seurannut Suomen markan nopea devalvoituminen
koetteli erityisesti kaukovesillä kulkevia merimiehiä, jotka saivat kolmanneksen kotimaan
rahassa määritetystä palkastaan muiden maiden valuutoissa. Merimiehet joutuivat
käyttämään alati kallistuvaa vahvaa valuuttaa hankkiessaan työvaatteita ja monia muita
ammatinharjoituksessa välttämättömiä tarvikkeita ulkomaisista satamista. Perustelu
hyväksyttiin Sak:n työvaliokunnassa, vaikka Unioni vaati palkkasäännöstelypäätöksessä
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U h 30.7., 21.8., 30.8., 11.9., 10.10.1945. SMU; U tkert 1945; MS 1945, 202-203, 230; Bergholm 2005,
60-68.
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asetetut rajat rikkovaa korotusta. Sly ei puolestaan nähnyt mitään syytä palkkojen
nostamiseen. Asia siirtyi uutta työehtosopimusta koskeviin neuvotteluihin, jotka aloitettiin
joulukuussa. Numerojärjestyksen ja työajan lyhentämisen lisäksi Unioni tavoitteli palkkojen
korottamista pohjoismaiselle tasolle sekä määrittämistä kovassa valuutassa. Muut
merenkulkijajärjestöt tukivat Unionin vaatimusta kolmivahtijärjestelmään siirtymisestä
kaikissa yli 500 bruttorekisteritonnin aluksissa. Työehdoista päästiin sitkeiden
keskustelujen jälkeen sopuun joulun alla. Kahdeksan tunnin työaika tuli koskemaan kansija konemiehistöä vasta yli 1 300 bruttorekisteritonnin aluksissa. Taloushenkilökunnan
työvuorot kestivät merellä edelleen rahtilaivoissa kymmenen ja matkustajalaivoissa 12
tuntia. Niilo Välläri kuulutti Unionin saavuttaneen työaikakysymyksessä tärkeän voiton,
vaikka vielä jäätiinkin ”puolitiehen päämäärästä”.103

Osapuolet eivät päässeet yksimielisyyteen palkoista, joiden osalta käsittely eteni
tammikuussa 1946 Unionin lakkouhkauksen vuoksi aina valtioneuvostoon. Pääministeri
Paasikivi ei hyväksynyt maan hallituksen painostamista työtaisteluasein mutta katsoi
valtion virkamiesten menetelleen taitamattomasti riidan selvittelyssä. Hän näki
tarpeelliseksi hyväksyä merimiesten lopultakin kohtuulliset palkankorotusvaatimukset, joita
hallituksen iltakouluun kuultavaksi kutsuttu Välläri perusteli etevästi. Koska käyvässä
palkkasäännöstelypäätöksessä ei otettu huomioon ulkomaanliikenteen merimiesten
erityistarpeita, matruusin kuukausiansion sallittiin nousta 7 000 markkaan, mikä merkitsi
palkkasäännöstelyn päättymistä kaukovesien merimiesten osalta.104
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U h 11.9., 10.10., 8.11., 8.12., 14.12., 21.12.1945, 6.1.1946. SMU; Unioni Sly:lle 12.9., 8.11.1945; Sly
Unionille 21.9.1945; Unioni Sak:lle 10.12.1945 (SMU 51); Sak tvk 12.12.1945. AyA; MS 1945, 241-243 (Niilo
Välläri); MS 1946, 1-2 (Niilo Välläri).
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Hallituksen iltakoulun ptk 14.1.1946 (JKP); valtioneuvoston ptk 19.1.1946. VA; Heikkilä 1965, 113-116;
Sipola 1966, 55-57; Paasikivi 1985, 514-515; Bergholm 2005, 84-85. - Paasikivi kertoi päiväkirjalleen
merimieslakon uhkaa käsitellyn hallituksen iltakoulussa muttei käynyt erittelemään tapausta.
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Hinta- ja palkkaneuvoston palkkajaosto laati tältä pohjalta ulkomaanliikenteen
laivatyöntekijöille uuden palkkataulukon, jossa nimellisansioita kohennettiin eri
ammattiryhmissä 55-85 prosenttia. Suurten merenkulkumaiden aluksissa työskentelevät
matruusit ansaitsivat Unionin tietojen mukaan keskimäärin 9 800 markkaa kuussa.
Siniristilippuisessa kauppalaivastossa jäätiin siis vielä selvästi jälkeen merimiesten
kansainvälisestä ansiotasosta, mutta toisaalta vain 13 kuukautta aiemmin oli solmittu
työehtosopimus, jonka mukaan matruusille ja lämmittäjälle tuli maksaa 2 250 markkaa
kuussa. Merimiesten ja teollisuustyöntekijöiden palkkojen vertailu on erittäin hankalaa,
koska palkkaperusteet ovat hyvin erilaiset ja koska laivatyöntekijä saa työnantajaltaan
myös majoituksen ja ravinnon. Todettakoon kuitenkin, että miespuolisen suomalaisen
metallityöläisen keskituntiansioksi vuonna 1946 arvioidaan105 noin 52 markkaa. Yltääkseen
matruusin taulukon mukaiseen kuukausipalkkaan metallimies joutui siis työskentelemään
135 tuntia. Unioni taipui meriväen kokonaisansioita olennaisesti kartuttaneiden
sodanvaaralisien alentamiseen marraskuussa 1945. Maaliskuussa 1946 Suomen
rannikkovesillä kulkevan kauppalaivan mahdollisuudet törmätä miinaan arvioitiin jo niin
vähäisiksi, että 20 prosentin lisäys taulukkopalkkaan riitti Unioninkin mielestä
henkilökunnalle korvaukseksi vaaraan antautumisesta. Välimerellä ja eräillä Kaukoidän
vesialueilla purjehtiville maksettiin vielä kaksinkertaiset palkat, kunnes sodanvaaralisistä
luovuttiin työehtosopimusneuvotteluissa päätetyn mukaisesti kokonaan marraskuussa
1947.106
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Ks. Vattula 1983, 414-415. – Hinta ja palkkaneuvosto arvioi vuonna 1947 merimiehen kuukausityöajaksi
200 tuntia. Samaa kerrointa käytettiin yhdeksän vuotta myöhemmin, kun yleislakon jälkeen maksettua
ylimääräistä tuntipalkan korotusta muunnettiin laivatyöntekijöiden kuukausiansioiden enennykseksi.
Varustamoyhdistys puolestaan käytti aina vuoteen 1977 asti kerrointa 205,5 verratessaan keskituntiansioita
merimiesten kuukausiansioihin. Tuolloin uudeksi kertoimeksi otettiin 172. Ks. hpn 22.1.1947. KulA; Svy h
15.3.1977. SvyA; MS 1956, 79.
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U h 8.11.1945, 6.1., 14.1., 18.1., 6.3.1946, 23.10.1947; Sak tvk 12.1., 15.1.1946; merenkulkuhallitus
Unionille 20.12.1946; Unioni merenkulkuhallitukselle 31.12.1946 (SMU 56). AyA; U tkert 1945-1947; Sly tkert
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Palkkatyön yleistyttyä merenkulussa laivatyöntekijät menettivät heille keskiajalla yleisesti
tunnustetun oikeuden käyttää laivansa rahtitiloja ulkomailta hankkimiensa pienten
tavaraerien kuljettamiseen. Lontoossa vuonna 1600 perustettu Itä-Intian kauppaseura
kuitenkin turvautui vanhaan käytäntöön houkutellakseen kokenutta työvoimaa pitkiksi ja
vaarallisiksi tunnetuille Aasian-matkoille. Seuran laivaan pestin ottaneen merimiehen ei
tarvinnut maksaa rahtia, jos hän kuljetti paluumatkalla mukanaan itse kaukomailta
hankkimiaan tuliaisia.107 Suomalaiset merenkulkijat saivat vastaavan huomionarvoisen
tulonlisäyksen, kun valtiovarainministeriö myönsi maaliskuussa 1946 heille oikeuden tuoda
tullitta maahan elintarvikkeita ja kulutustavaroita perheensä käyttöön tai lahjaksi.
Valtameriliikenteen aluksessa työskentelevä sai tuoda kultakin matkaltaan maksutta
korkeintaan 30 kiloa tuliaisia, kun taas säännöllisessä vuoroliikenteessä työskentelevän
tullittomat tuomiset rajoitettiin enintään kymmeneen kiloon kerralla ja 20 kiloon
kuukaudessa. Säännöstelytaloudessa himoituksi ylellisyyshyödykkeeksi muuttunutta
kahvia sai sisältyä isompaan erään viisi kiloa, pienempään kaksi kiloa.108

Laivanvarustajaksi ryhtynyt jääkärieversti Ragnar Nordström pyrki 1930-luvulla
nujertamaan Suomen merimiesunionin mutta hyväksyi talvisodan jälkeen liiton
sopimuskumppanikseen.109 Nordströmin yrityksiin kuuluva Suomen Kalastus Oy
valmistautui keväällä 1946 seitsemän vuoden keskeytyksen jälkeen taas suuntaamaan
laivastonsa Islannin vesille. Sillinkalastajat alkoivat etsiytyä Unioniin, jonka kanssa yhtiö
tarjoutui neuvottelemaan. Sopimus kalastajien palkoista ja työehdoista valmistui nopeasti.
Kahtena seuraavana kesänä sillinpyytäjien työehdot jäivät ennalleen ja heidän

1945-1947; Välläri 1951, 154-156; Ericsson 1957, 73-75; Välläri 1964, 14; Markkanen 1973, 85; Lastikka
1983, 185; MS 1945, 248; MS 1946, 25-26 (Niilo Välläri), 35; MS 1947, 245.
107
Ks. Rediker 1987, 40-41, 130-133; Gerstenberger & Welke 1996, 20-23; Gerstenberger 2001, 39.
108
U h 25.4.1946. SMU; toimitsija Aarne Ahti Unionille 22.2.1947 (SMU 58). AyA; U tkert 1946; MS 1946,
101-102.
109
Ks. Soukola 2003, 144-149, 175 ja siinä mainitut lähteet.
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palkkataulukkoihinsa tehtiin vain inflaatiotarkistukset. Tällä lohkolla Unionille aiheuttivat
työnantajan sijasta huolta jäsenet, jotka liiton varoituksista huolimatta järjestivät
korpilakkoja ja syyllistyivät usein huolimattomuuteen työssään.110 Unioni ei puuttunut
varustamojen päätökseen jättää edellisillä retkillä juopotelleita miehiä pestaamatta. Liitto
myös hyväksyi kalastajien sopimukseen ehdon, että hutiloineen työntekijäin täytyi korvata
tynnyrilliset, joiden pilaantumisen hän oli aiheuttanut. Sillinkalastuksesta odotettiin
pyyntikaudella 1950 niin hyvää tulosta, että alalle tuli useita uusia yrittäjiä ja työntekijöiden
palkkoihin saatiin yli viidenneksen korotukset.111

Lähivesien laivaliikenteessä toimivat yhtiöt järjestäytyivät vuoden 1946 alussa Rannikon ja
sisävesistöjen laivaliikenteenharjoittajien työnantajaliitoksi (Rasila). Unioni esitti
maaliskuun 1946 lopussa uudelle neuvottelukumppanilleen vaatimukset, joita oli
valmisteltu vuoden alussa Helsingissä järjestetyssä neuvottelussa sekä vesistöalueittain
pidetyissä jäsenkokouksissa. Palkankorotusten lisäksi vaadittiin työajan lyhentämistä sekä
numerojärjestelmän toteuttamista myös sisävesillä. Konepäällystön liitto ja Unioni ehtivät
jo sopia yhteisesiintymisestä mutta taipuivat työantajien vaatimuksesta keskustelemaan
asioistaan erikseen. Rasilan ja Unionin käymät neuvottelut katkesivat kaikilta osin
tuloksettomina huhtikuun puolivälissä. Valtioneuvosto antoi toukokuun lopussa
lähivesialusten henkilökunnan työaikaa koskevan päätöksen, jossa rajoitukset jätettiin
ennalleen mutta ulotettiin sentään koskemaan myös keittiöväkeä. Merimiesliiton johto ei
uskonut enempiä parannuksia olevan sillä erää saavutettavissa vaan luopui
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U h 14.12.1945; 5.4., 17.4., 25.4., 1.8., 21.8., 26.9.1946, 6.4., 15.4., 11.6.1948. SMU; tiedottajan ilmoitus
2.8.1941 (ek henkilömappi 623). VA; Sak tvk 8.4.1948. AyA; U tkert 1946-1948; Välläri 1951, 164.
111
U h 26.4., 13.5., 6.10.1949. SMU; U h 18.5., 23.5., 13.9.1950 (SMU 71); Ahti Vällärille 7.6.1948; Välläri
Ahdille 12.6.1948 (SMU 63). AyA; U tkert 1949, 1950; Saarinen 1994, 320-321.
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työtaisteluhankkeistaan ja teki neuvottelupöytään palanneen Rasilan kanssa
työehtosopimuksen kesäkuussa 1946.112

Unioni kärsi tappion yrittäessään saada tuntuvasti korotetut ulkomaanliikenteen palkat
voimaan myös merenkulkuhallituksen aluksissa. Valtioneuvosto ilmoitti huhtikuussa 1946
määrittävänsä palkkajaoston neuvosta jäänmurtajien työsuhteiselle henkilökunnalle
rannikkoliikenteen taulukkopalkat, sillä eiväthän jäänmurtajat kulkeneet kaukovesille.
Unioni kuulutti pysäyttävänsä jäänmurtajat, sillä liitto katsoi merenkulkuhallituksen
merimiesten kokeneen valiojoukon ansaitsevan paremmat tulot kuin rannikkopurjehtijat.
Lakko näyttää jääneen ponnettomaksi, ja muutaman päivän kuluttua Unioni hyväksyi
valtiovallan tarjouksen raskaan työn lisästä. Korvaus nosti palkat jäänmurtajissa 15
prosenttia korkeammiksi kuin rannikkoaluksissa, joiden palkkataulukkoa noudatettiin
muissa merenkulkuhallituksen laivoissa. Puolustusvoimien alusten siviilihenkilökuntaa
koskenut työehtosopimus uusittiin kesäkuussa 1946. Merivartijatkin pyysivät Unionia
ryhtymään heidän etujensa valvojaksi, mutta rajavartiolaitos kieltäytyi neuvottelemasta
merimiesten ammattiliiton kanssa virkamiestensä palkoista. Valtion laivatelakka
puolestaan yhtyi kesäkuussa 1946 Unionin ja Rasilan solmimaan lähiliikenteen
työehtosopimukseen. Unioni sai pian kuulla loukanneensa naapurijärjestöään, sillä telakan
omistamien alusten päälliköt joutuivat tällöin merimiesliiton tekemän sopimuksen piiriin
vaikka kuuluivat Suomen laivanpäällystöliittoon. Tilanne olisi vältetty, jos telakan väkeen
olisi sovellettu puolustusvoimien sopimusta. Unioni myönsi erehdyksensä ja ryhtyi toimiin
sen oikaisemiseksi.113
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U h 6.1., 5.4., 17.4., 25.4., 16.5., 22.5., 3.6.1946; U e 17.5., 29.9.1946. SMU; sosiaaliministeriö Unionille
17.5.1946 (SMU 56). AyA; U tkert 1946; asetuskokoelma 429/1946; MS 1946, 49-50 (Niilo Välläri), 110-111
(Niilo Välläri), 124 (Niilo Välläri), 135-136; Välläri 1951, 162-163; Brunila 1982, 151; Mansner 1984, 147-148;
Pietikäinen 1995, 58.
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U h 5.4., 17.4., 16.5., 22.5., 24.5., 21.6., 15.7., 24.7., 1.8.1946; U e 29.9.1946. SMU; valtioneuvoston ptk
16.4.1946. VA; U tkert 1946; MS 1946, 99-101, 106; Markkanen 1973, 72.
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Merityökonferenssi linjaa uudet tavoitteet
J.K. Paasikiven valinta tasavallan presidentiksi maaliskuussa 1946 ei tuonut muutosta
hallituspohjaan. Pääministeriksi tuli Skdl:n Mauno Pekkala, jonka ministeristö pyrki
sopimaan etujärjestöjen, ennen muuta Sak:n kanssa talouden vakauttamisesta.
Kesäkuussa 1946 julkistettiin tuotannon ja elintason kohottamissuunnitelma eli tekoohjelma, johon sisältyi linnarauhaksi kutsuttu hinta- ja palkkasulku. ”Tietysti meidän on
meneteltävä siihen suuntaan, ettemme toiminnallamme aiheuta hintavyöryä”, korosti Niilo
Välläri Unionin edustajistolle mutta katsoi valtioneuvoston viime kädessä vastaavan
rahanarvon vakaudesta. Merimiesliiton puheenjohtaja vakuutti järjestäytyneen työväen
tukevan Pekkalan vasemmistoenemmistöistä hallitusta mutta varoitti ministeristöä
käyttämästä nauttimaansa myötätuntoa väärin: hintojen nousun pysäyttämisen nimissä ei
saanut määrätä yksipuolista palkkasulkua, silloin kun yritykset tuottivat ”tavattoman suuria
nettovoittoja”.114 Kesäkuussa kuulutettua linnarauhaa Unionin puheenjohtaja ei ehtinyt
kommentoimaan, sillä hän oli tuolloin konferenssimatkalla Yhdysvalloissa.

Merimieslakien uudistaminen jäi Suomessa sotavuosina kiireellisempien asioiden jalkoihin.
Talvisodan jälkeen Unioni oli varoittanut hankkeen keskeyttämisestä. Liiton mielestä
merimiesten kansakunnan kohtalon hetkellä osoittama kunnokkuus tuli pikaisesti palkita
saattamalla Suomen merimieslainsäädäntö lopultakin vuonna 1936 hyväksyttyjen
Geneven periaatteiden mukaiseksi.115 Rudolf Beckmanin johtama vuoden 1937
merityökomitea jatkoi työtään vielä jatkosodan vuosina mutta sen esitykset eivät johtaneet
tuloksiin.116
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U e 17.5.1946. SMU; U tkert 1946; MS 1946, 121-123 (Niilo Välläri); Pihkala 1982b, 338-340; Paavonen
1987, 131-136; Valkonen 1987, 526-528; Haataja 1993, 160-165; Bergholm 2005, 98-100.
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U h 12.8.1940, 13.1.1941; U e 7.9.1940. SMU; Unioni sosiaaliministeri Karl-August Fagerholmille
21.8.1940 (SMU 49). AyA; komiteanmietintö 1941: 2; MS 1940, 155-156; MS 1941, 80-83, 115-117;
Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 192-193.
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Ks. U tkert 1942-1945; komiteanmietintö 1943: 13; Soukola 2003, 228-230.
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Eduskunta sai talvella 1945 käsiteltäväkseen hallituksen esityksen merimiesten
työaikalaiksi. Unioni ei hyväksynyt alkuunkaan ehdotuksen sisältöä vaan kehotti Suomen
konemestariliiton tavoin kansanedustajia kaatamaan lakihankkeen, jonka liitot epäilivät
johtavan olojen suoranaiseen taantumiseen. Kun eduskunta hylkäsi aloitteen vaalien
aattona, Merimies-lehti julisti merenkulkijoiden saavuttaneen voiton. Menestys jäi kuitenkin
siltä osin vajaaksi, ettei uusi eduskunta kiirehtinyt säätämään merimiehiä tyydyttävää
työaikalakia. Suomen hallitus ei ryhtynyt sillä erää asiassa toimiin, koska merimiesten
työoloja koskevan kansainvälisen periaatteiston tiedettiin olevan uudisteilla. ITF ja
laivanpäällystön kansainvälinen järjestö International Mercantile Marine Officers’
Association (IMMOA) laativat sotavuosina yhteisen tavoiteohjelman, jota nimitettiin
juhlallisesti meriväen peruskirjaksi. Suomalaisetkin merenkulkijat pääsivät tutustumaan
ohjelmaan hyvissä ajoin, sillä Merimies-lehti julkaisi varmaankin Vällärin laatiman
suomennoksen asiakirjan luonnoksesta monessa osassa kesäkuusta 1944 alkaen.
Peruskirjan lopullinen teksti julkistettiin näyttävästi Liverpoolissa lokakuussa 1944.117

Kansainvälisen työjärjestön asettama merenkulun yhteiskomitea (Joint Maritime
Commission) hyväksyi peruskirjan tammikuussa 1945. Seuraavana kesänä tehtiin niin
STF:ään kuuluvien merimiesliittojen neuvottelukokouksessa, federaation
vuosikokouksessa kuin Unionin liittokokouksessa päätös edistää kaikin keinoin peruskirjan
toteutumista. Niilo Välläri asetti Unionin viidennessä edustajakokouksessa kaksi keskeistä
tavoitetta:
Jokaisesta suomalaisesta laivasta täytyy saada Unionin laiva. Ja olot laivassa
täytyy saada niin viihtyisiksi, ettei kenenkään tarvitse lähteä etsimään muualta
parempaa.
117

U h 23.2., 21.3., 6.4., 30.8.1945. SMU; VP 1944: HE 106; Työvm 19; Svm 170; ptk, 1581-1585, 15911596; VP 1945: lakialoite 40 (liitteet, 459-463); U tkert 1945; ITF tkert 1938-1946, 67-68, 73-78; MS 1944,
123-128, 151-155, 179, 182-186, 198-201, 220-222; MS 1945, 76, 79, 107; Reinalda 1997b, 141-143.
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Maailman kauppalaivastojen suursodassa kärsimiä tuhoja korjattaessa kansainvälinen
poliittinen tilanne suosi alan työntekijöiden hyvinvoinnin edistämistä. ILO kutsui
jäsenmaidensa edustajat Kööpenhaminassa järjestettävään tekniseen
merityökonferenssiin, jossa työstettiin marraskuun 1945 jälkipuoliskolla merenkulkijoiden
peruskirjan pohjalta luonnokset alan uusiksi ylikansallisiksi sopimuksiksi. Unionin
puheenjohtaja nimettiin merimiesten edustajaksi Suomen kolmikantaiseen valtuuskuntaan;
muut merenkulkijajärjestöt saivat lähettää kokoukseen asiantuntijan. Välläri kuului
työaikaa, miehitystä ja palkkoja käsitelleeseen komiteaan, joka suositteli matruusin
normipalkaksi 18:aa Britannian puntaa kuussa sekä laivatyöntekijöiden enimmäistyöajaksi
48 tuntia viikossa niin valtameripurjehduksessa kuin rannikko- ja sisävesiliikenteessäkin.118

Kööpenhaminan asiakirjojen vahvistaminen uskottiin varsinaiselle merityökonferenssille,
joka kokoontui Yhdysvaltain Seattlessa kesäkuussa 1946. ITF:n merimiesjärjestöt ja
IMMOA valmistautuivat merityökonferenssiin huolellisesti ja järjestivät jo tammi- ja
helmikuun vaihteessa Lontoossa yhteisen neuvonpidon. Merimiesliittojen yhteisistä
ponnisteluista Kööpenhaminan suositusten toteuttamiseksi ehdittiin vielä keskustella myös
ITF:n ensimmäisessä sodanjälkeisessä kongressissa, joka pidettiin Zürichissä
toukokuussa 1946. Unioni koki federaation toimintaan osallistumisen niin tähdelliseksi, että
lähetti huomattavista kustannuksista huolimatta puheenjohtajansa kumpaankin näistä
tilaisuuksista. Suomen järjestäytyneet merimiehet hyväksyttiin vaikeuksitta takaisin ITF:n
riveihin, semminkin kun heidän liittonsa maksoi nopeasti sotavuosina kertyneen
jäsenmaksuvelkansa federaatiolle ja korosti saavuttaneensa suoraselkäisen
antifasisminsa ansiosta maansa työväestön yleisen kunnioituksen. Lontoon neuvottelussa
ulkomaiset toverit sitä paitsi totesivat ihmetellen Suomen merimiesten työajan lyhentyneen
118

U h 21.8., 10.10., 8.11.1945. SMU; STF vsk 1945, 85-86; U edkok 1945: ptk; U tkert 1945; Sly tkert 1945;
MS 1945, 16, 47, 150-153, 267-268 (Niilo Välläri); Uhlén 1957, 206, 208; Reinalda 1997b, 143-144.
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ja palkkojen kohonneen lyhyessä ajassa pohjoismaiselle tasolle. Zürichissä Välläri koki
sittenkin vielä tarpeelliseksi kirkastaa liittonsa kilpeä ja muistuttaa taantumuksellisen
salaliiton juonitelleen Suomen natsi-Saksan aseveljeksi.119

Niilo Välläri oli vuonna 1936 todettu poliittisesti liian epäluotettavaksi edustaakseen
Suomen laivatyöntekijöitä ILO:n kokouksessa.120 Vuosikymmentä myöhemmin hän kelpasi
sellaiseen tehtävään niin valtioneuvoston kuin Sak:n työvaliokunnankin mielestä. Sly:n
toimitusjohtaja Hilding Hallberg matkusti Seattleen valvomaan merenkulun suomalaisten
työnantajien etuja. Valtiovallan ääntä käyttämään nimitettiin kaksi Yhdysvalloissa
oleskelevaa diplomaattia. Merityökonferenssi avattiin 6. kesäkuuta 1946, mutta vasta
kolmen viikon työskentelyn jälkeen onnistuttiin kokoamaan työaikaa, palkkoja ja miehitystä
koskeva sopimus. Niilo Välläri valittiin taas näitä kysymyksiä käsitelleeseen komiteaan ja
otti sittemmin kunnian siitä, että molemmat Suomen hallituksen edustajat jättivät huomiotta
Helsingistä saamansa onnettomat ohjeet ja tukivat muiden Pohjoismaiden hallitusten
edustajien tavoin merimiesten oikeuksia. Tarvittava kahden kolmanneksen enemmistö
saatiin siten viime tingassa kokoon ja työntekijöille edullinen sopimus vahvistetuksi.121

Seattlen merityökonferenssi hyväksyi lopulta yhdeksän sopimusta ja neljä suositusta. ITF
ilmaisi tuoreeltaan tyytyväisyytensä tuloksiin, vaikka asiakirjojen sanamuotoihin jäikin
federaation mielestä liikaa epätäsmällisyyksiä. Konferenssin työntekijäryhmä joutui toki
taipumaan kompromisseihin: ohjeellinen kansimiehen peruspalkka putosi 16:een
Britannian puntaan eli 64:ään Yhdysvaltain dollariin kuussa, ja kahdeksan tunnin työpäivä
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U h 8.12.1945, 13.2., 16.5.1946. SMU; Välläri ITF:n pääsihteerille Jaap Oldenbroekille 11.1.1945; Unioni
ITF:lle 30.5.1945 (SMU 37). AyA; U tkert 1946; ITF tkert 1938-46, 169-170, 217-218; ITF tkert 1946-1947,
77-78; MS 1946, 27-28 (Niilo Välläri), 125-130 (Niilo Välläri); Reinalda 1997b, 143-144.
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U h 24.7.1946. SMU; U tkert 1946; Sly tkert 1946; MS 1946, 145-147 (Niilo Välläri), 169-173 (Niilo
Välläri); Välläri 1967, 226-232; Brunila 1978, 11-17; Savolainen 1978, 45, 226-227.
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sekä 48 tunnin työviikko hyväksyttiin vain valtameriliikenteen kansi- ja konemiehistöä
koskeviksi normeiksi. Niilo Välläri piti näitä myönnytyksiä niin merkittävinä, että katsoi
konferenssin ylipäänsä päättyneen ”merimiehille laihemmin tuloksin kuin oli odotettu”.
Voimasuhteet työn ja pääoman kamppailussa olivat Unionin puheenjohtajan mukaan
kääntyneet kauppamerenkulun alalla vuorostaan varustajien eduksi, koska paljon
merimiehiä oli jäänyt vaille työtä Yhdysvaltojen kauppalaivaston supistamisen vuoksi. Kun
hallitukset, jopa niin kutsutut työväenhallitukset, mukautuivat varustamoiden tahtoon,
merenkulkijoiden täytyi Vällärin mielestä seurata Edo Fimmenin viisasta neuvoa ja
yhdistää järjestövoimansa:
Seattlen konferenssin tärkeimmät päätökset saadaan kyllä piankin voimaan,
jos valmistaudumme muussa tapauksessa pysähdyttämään merenkulun.
Seattlen jälkeen todettiin ensi kertaa ILO:n historiassa mahdolliseksi toteuttaa
työkonferenssin ratkaisut työehtosopimuksin. Tämän etenemisväylän käyttöön varautui
myös Välläri, joka tähdensi syyskuussa 1946 Unionin edustajistolle, että ellei ”oloja voida
lainsäädännöllä parantaa, on ne korjattava sopimuksilla”.122

Suomessa poliittinen tilanne oli niin otollinen uudistuksille, että lainvalmistelu päästiin
aloittamaan nopeasti: uusi merityökomitea järjestäytyi syyskuun 1946 alussa.
Hovioikeudenneuvos Rudolf Beckman kutsuttiin tämänkin komitean puheenjohtajaksi,
mutta Unionin edustajaksi nimitettiin nyt itse ”herra N. Wälläri”. Elimen työvaliokunnan
kolmanneksi jäseneksi tuli sisävesiliikenteen työnantajien edustaja merikapteeni Allan
Relander. Komitea paneutui aluksi asuntokysymykseen. Ennen sen esitysten
valmistumista eduskunnan käsittelyyn kuitenkin eteni merimiesten vuosiloman
pidentämistä tarkoittava lakialoite, jonka joukko kansandemokraattien ja
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U tkert 1946; ITF tkert 1946-1947, 78-80; ILO texts 1919-1966, 527-584; MS 1946, 169-173 (Niilo Välläri),
176-183, 196-203 (Niilo Välläri); U e 28.9.1946. SMU; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 193; Reinalda
1997b, 139, 143-144.
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sosiaalidemokraattien kansanedustajia oli tehnyt keväällä 1946. Parlamentin porvarilliset
jäsenet halusivat lykätä asian odottamaan Seattlen periaatteet huomioon ottavaa
kokonaisratkaisua. Unionin hallitus ja edustajisto katsoivat porvarien yksinkertaisesti vain
jarruttavan uudistusta ja päättivät järjestää kaiken suomalaisen laivaliikenteen
vuorokaudeksi pysäyttävän mielenosoituslakon, johon myös konemestarien ja
radiosähköttäjien liitot ilmoittivat yhtyvänsä. Työnseisausta lykättiin, kun pääministeri
Pekkala vakuutti henkilökohtaisesti Vällärille, että lomalain uudistusta jatketaan
merimiesten toiveiden mukaisesti. Myös Sak:n työvaliokunta sitoutui käyttämään
vaikutusvaltaansa merimiehille suopean ratkaisun nopeuttamiseksi vaikka moittikin
Unionia, joka oli jälleen ryhtynyt avoimeen taisteluun ilman keskusjärjestön suostumusta.
Välläri näki tarpeelliseksi vielä marraskuussa 1946 muistuttaa kolmellekin ministerille, että
”ellei esitystä ajeta sellaisenaan läpi, on hallituksen jäsenillä vastuu laivaliikenteen
seisauksesta”. Tällöin kansandemokraattinen sosiaaliministeri Janhunen taipui tuomaan
merimieslomalain uudistuksen eduskuntaan hallituksen esityksenä.123

Valtioneuvoston marraskuussa 1946 tekemä esitys lomalain uudistamisesta vastasi täysin
Unionin tavoitteita muttei saanut sellaisenaan valtiopäivien siunausta. Eduskunnan
työväenasiainvaliokunta päätti helmikuussa 1947 kerrostaa eri merenkulkijaryhmien
lomaedut siten, että päällystöön kuuluville oli kertyvä vuoden palveluksen jälkeen
lakiehdotuksen mukaiset 18 lomapäivää mutta miehistöön kuuluville vain 12. Unionin johto
tarttui kovimpiin käytettävissään oleviin keinoihin saadakseen muutoksen peruutetuksi:
liitto uhkasi estää koko purjehduskauden rannikko- ja sisävesiliikenteessä ja pysäyttää
myös ulkomaanliikenteen viimeistään heinäkuun 1947 alusta. Laivanpäällystöliiton
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U h 1.8., 13.9., 26.9., 11.10., 6.11., 14.11., 19.11., 20.12.1946; U e 28.9.1946. SMU; Sak tvk 8.10.,
12.10.1946; sosiaaliministeriö Unionille 3.8.1946 (SMU 56); Unioni Sak:lle 4.10., 8.11.1946 (SMU 55). AyA;
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äänenkannattaja Suomen Merenkulku puolestaan varoitti Unionia aiheuttamasta
varustamoille kohtuuttomia rasitteita:
Jos esitetään vaatimuksia, jotka ylittävät terveet kannattavaisuuslaskelmat
merenkulun alalla, silloin on jo oikeus puhua apinasta, joka sahaa poikki
oksan, millä se istuu.
Unionin painostus ja Rudolf Beckmanin neuvot tuottivat lopulta paremmin tulosta, ja
eduskunnan suuri valiokunta palautti lain sisällön ennalleen. Laki merimiesten
vuosilomalain muuttamisesta hyväksyttiin lopullisesti maaliskuussa 1947. Uudet
säännökset tulivat voimaan toukokuun alusta, mistä pitäen suomalaisaluksen miehistöön
kuuluva sai viiden vuoden palveluksen jälkeen lomaa 26 työpäivää. Lyhyemmästä
työsuhteesta kertyi vuosilomaa puolitoista päivää kutakin täyttä kuukautta kohti.124

”Nyt tietävät kaikki, että Merimies-Unioni on ratkaiseva tekijä merenkulun alalla”, riemuitsi
Välläri, joka kehuskeli Suomen merimiesten saaneen liittonsa tinkimättömyyden ansiosta
lomaedut, joiden vertaisista ammattiveljet eivät missään muualla maailmassa vielä
päässeet nauttimaan. Suomalaisvarustamojen etujärjestö puolestaan katsoi uuden
lomalain uhkaavan merenkulun kannattavuutta. Sly kehottikin valtioneuvostoa luopumaan
kevytmielisten yhteiskunnallisten uudistusten suosimisesta.125 Yleinen vuosilomalaki, joka
koski suomalaisyritysten hyväksi maissa palkkatyötä tekeviä, uusittiin toukokuussa 1946.
Työntekijä sai siitä pitäen oikeuden kahden viikon palkalliseen vuosilomaan työsuhteen
kestettyä vuoden. Vähintään viisi vuotta samaa työnantajaa palvelleen loma pidennettiin
kolmiviikkoiseksi.126
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Göteborgissa järjestettiin elokuussa 1946 STF:n merimiesjärjestöjen neuvottelukokous,
jossa etsittiin keinoja edistää Seattlen sopimusten toteutumista. Kokous päätyi vetoamaan
Pohjoismaiden hallituksiin, jotta merimiesten työaikaa koskevat säännökset muokattaisiin
yhdenmukaisiksi alueen kaikissa maissa. Unioni lähetti Göteborgiin kolmihenkisen
valtuuskunnan, mutta ITF:n vastaavaan neuvonpitoon, joka pidettiin kaksi kuukautta
myöhemmin Lontoossa, kustannettiin yksin Välläri. Palattuaan puheenjohtaja saattoi
kertoa Britannian merimiesliiton pyrkivän sisällyttämään Seattlessa kirjatut tavoitteet
tuleviin työehtosopimuksiinsa. Maan hallituksen uskottiin ratifioivan merityökonferenssin
hyväksymät asiakirjat, jos työnantajat ja työntekijät olivat jo keskenään sopineet niiden
noudattamisesta. Suomessa uudistustyö eteni merkittävän askelen huhtikuussa 1947, kun
Pekkalan hallitus antoi päätöksen kahdeksan tunnin työpäivän soveltamisesta myös
rannikko- ja sisävesiliikenteessä. Merimiehen työaikalain kokonaisuudistus sen sijaan
mutkistui ja lopulta pysähtyi kokonaan, kun merityökomitean enemmistö päätti vuotta
myöhemmin sallia lähiliikenteessä 24 tunnin työskentelyn kahden peräkkäisen
vuorokauden aikana ja 112 tunnin aherruksen kahden viikon aikana. Unionin edustaja näki
tällaisen säännöksen heikentävän selvästi merimiehen jo saavuttamia oikeuksia ja siten
loukkaavan Seattlen sopimusten perusperiaatetta. Välläri erosi merityökomiteasta ja sai
ratkaisulleen liittonsa hallituksen täyden tuen.127

Sosiaaliministeri Janhunen vakuutti Unionille, ettei Pekkalan hallitus aikonut antaa
eduskunnalle sellaista työaikalakiehdotusta, jota järjestäytyneet merimiehet eivät voineet
hyväksyä. Hallitus vaihtui kesällä 1948, kun Janhusen puolue Skdl kärsi pahan tappion
eduskuntavaaleissa. Vuoden 1946 merityökomitea hajaantui jättämättä varsinaista
mietintöä mutta sen työ ei jäänyt tuloksettomaksi. Karl-August Fagerholmin johtama
127

U h 21.8., 4.9., 13.9., 6.11.1946, 30.3.1948. SMU; Välläri sosiaaliministeriölle 25.3.1948; Unioni
sosiaaliministeriölle 30.3.1948 (SMU 62). AyA; ITF tkert 1946-1947, 80-81; U tkert 1946-1948; MS 1948, 77-
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sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus antoi 20. marraskuuta 1948 komitean
esityksen pohjalta asetuksen merimiesten asunnoista laivoissa. Uudet säännökset
koskivat vain asetuksen voimaantulon jälkeen rakennettavia laivoja, mutta
merenkulkuhallitukselle myönnettiin valtuudet määrätä varustamo ensi tilassa korjaamaan
vanhankin aluksen miehistötilat, jos ne havaittiin terveydelle haitallisiksi. Kolmikantainen
alustarkastuslautakunta, johon Unioni nimesi edustajakseen Gustav Tuomikosken, antoi
merenkulkuhallitukselle lausuntoja laivanomistajien asuntoasioissa esittämien
erivapausanomusten aiheellisuudesta.128 Suomi saattoi lainsäädäntönsä edistymisen
ansiosta toukokuussa 1949 ratifioida Seattlen sopimukset merimiesten vuosilomasta ja
asunnoista laivoissa.129

Seattlen minimipalkka saavutetaan
Elinkustannusten nousu hiljeni Suomessa huomattavasti vuoden 1946 loppuun kestäneen
linnarauhan ansiosta. Maan talouden vakautuminen jäi kuitenkin tilapäiseksi, sillä
seuraavana vuonna inflaatio pääsi uuteen laukkaan. Unioni oli osaltaan murtamassa
palkkasäännöstelyä, sillä liitto tavoitteli syksyllä 1946 aloitetuissa
työehtosopimusneuvotteluissa palkkoja, jotka vastasivat Seattlessa määritettyä
yleismaailmallista vähimmäistasoa. Matruusille vaadittiin kuukausipalkaksi 8 752 markkaa
- joka summa vastasi silloisen kurssin mukaan 16 brittipuntaa - ja siten kaikille
laivatyöntekijöille noin 20 prosentin kohennusta perusansioihin. Laivanvarustajat
78 (Niilo Välläri); Välläri 1951, 192-194; Uhlén 1957, 208-210; Lastikka 1983, 187-188.
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U h 15.4.1948. SMU; asetuskokoelma 794/1948; U tkert 1948-1950; Sly tkert 1948-1950; MS 1949, 1928, 60-61; Beckman 1957, 392-407; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 193-196. – Kansimiehenä s/s
Otavassa vuonna 1953 palvellut Sven-Erik Nylund kertoo, miten vanhaan alukseen oli rakennettu miehistölle
kahden hengen hytit ”Vällärin vaatimuksesta”. Väliseinien lisäksi asuinosastoihin piti rakentaa myös
säilytystilat miehistön jäsenten henkilökohtaisille tavaroille. S/s Caledonia II:n kirvesmies valitti vuonna 1955,
ettei varustamo suostunut palkkaamaan hyttien viimeistelyssä tarvittavaa lisätyövoimaa. Hytinrakennustyöt
hoituivatkin yleensä parhaiten, jos ne hoidettiin matkan aikana ja ainekset varastettiin lastista. Nylund 2005;
Sven-Erik Nylundin haastattelu; timpuri Aimo Hovi liittosihteeri Berndt Johanssonille 9.10.1955 (SMU 118).
AyA.
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VP 1948: HE 30; Työvm 2; ptk 622; asetuskokoelma 387, 388/1949; U h 4.11.1948. SMU; Sly tkert 1948;
MS 1948, 251, 263. – Mainittuun hallituksen esitykseen, jonka eduskunta hyväksyi keskustelutta, liitettiin
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todistelivat, ettei niin korkeita palkkoja maksettu edes ruotsalaisissa130 laivoissa, ja
katsoivat Unionin vaativan jäsenilleen kohtuuttomia etuja. Kun neuvottelut junnasivat
paikallaan, Unioni uhkasi pysäyttää ulkomaanliikenteen tammikuussa 1947. Iskua lykättiin
valtioneuvoston pyynnöstä viikolla, jotta piirisovittelija Juho Hämäläinen sai työrauhan.
Niilo Välläri kutsuttiin 23. tammikuuta 1947 valtioneuvoston edustajien puheille.
Sosiaaliministerit Matti Janhunen ja Erkki Härmä kertoivat Unionin puheenjohtajalle
valtioneuvoston vapauttavan ulkomaanliikenteen merenkulkijoiden palkat muodollisestikin
säännöstelystä. Liittoa pyydettiin vastavuoroisesti hyväksymään Hämäläisen laatima
sovintoesitys, jonka mukaan matruusin peruspalkaksi tuli 8 400 markkaa kuussa ja
taloushenkilökunta sai kolmannen puolipäivävapaan kuussa. Unionin hallitus ei lopulta
luottanut lakkoaseeseen, jonka käyttöön ei sitä paitsi saatu Sak:lta lupaa, vaan päätti
hyväksyä Hämäläisen ehdotukset kuultuaan työnantajien tehneen samoin.131

Unionin vaatimuksista kuulleessaan hinta- ja palkkaneuvoston työnantajaedustajat
epäilivät, että merimiesliiton puheenjohtajalla oli valmisteilla koko merenkulun ”rullaus”.
Vällärille ei heidän mielestään pitänyt antaa periksi eikä ulkomaanliikenteen osalta
tarvinnutkaan, eihän Suomi ollut vielä sitoutunut Seattlen tavoitteiden toteuttamiseen.
Sosiaalidemokraattinen ministeri Härmä ei kuitenkaan pitänyt sellaisia pohdintoja
tähdellisinä, sillä merimiehiä ei ollut varaa päästää lakkoon. ”Me olemme siinä suhteessa
pakkotilassa, ja sen me kaikki tiedämme.” Sotakorvaustuotanto ei saanut pysähtyä, joten

Seattlen kaikista asiakirjoista viralliset käännökset kotimaisille kielille sekä alkutekstit englanniksi ja
ranskaksi. Asetuskokoelman mainituissa numeroissa näytettiin ratifioidut asiakirjat neljässä kieliasussa.
130
Unionin ITF:ltä syyskuussa 1946 saamien palkkataulukoiden ((SMU 57). AyA) mukaan ruotsalaislaivan
matruusi kuitenkin ansaitsi kuussa 302 kruunua eli vähän alle 11500 silloista Suomen markkaa. Miltei
samaan taulukkoansioon ylsivät myös Ranskan ja Alankomaiden lippua kantavien alusten matruusit.
Tähtilippuisen aluksen matruusille maksettiin peräti 172 dollaria eli miltei 23500 markkaa kuussa.
131
U h 19.11., 20.12.1946, 15.1., 24.1., 29.1.1947. SMU; Sak tvk 27.12.1946, 21.1.1947. AyA; Sly h 4.1.,
24.1., 29.1.1947. SvyA; valtioneuvoston ptk 23.1.1947. VA; hpn 24.1.1947. KulA; asetuskokoelma 67/1947;
U tkert 1947; Sly tkert 1947; MS 1947, 25-27 (Niilo Välläri); Välläri 1951, 165; Pihkala 1982b, 338-340;
Mansner 1984, 276-279; Paavonen 1987, 147-163; Valkonen 1987, 527-528; Haataja 1993, 165-171;
Bergholm 1997a, 435-437.
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sille välttämättömiä raaka-aineita tuovan merenkulunkin täytyi jatkua.132 Valtiotyönantaja
oli syksyllä 1945 aivan samoin perustein todennut, ettei mitenkään voitu sallia
rautatieliikenteen seisahtuvan veturinkuljettajien työtaistelun vuoksi. Tuolloin ei kuitenkaan
suostuttu veturinkuljettajien vaatimuksiin vaan tunnetusti heidät saatiin taipumaan yksin
valtiolle kuuluvin pakkokeinoin: lakkolaiset uhattiin kutsua ylimääräisiin kertausharjoituksiin
ja komentaa jatkamaan normaaleissa työtehtävissään. Tuolloisessa poliittisessa
tilanteessa kertausharjoitusasetta ei selvästikään voitu käyttää yksityisiin työnantajiin
kohdistuvan työtaistelun tukahduttamiseen. Keino menetti kokonaan tehonsa keväällä
1950, kun voimantuntoaan kasvattaneet veturinkuljettajat eivät suostuneet lakonalaiseksi
julistamaansa työhön edes puolustusvoimien käskystä.133

Tammikuussa 1947 allekirjoitettu työehtosopimus, joka toi ulkomaanliikenteen
laivatyöntekijöiden palkkoihin keskimäärin 20 prosentin korotukset, solmittiin vain puoleksi
vuodeksi. Unioni sanoi sopimuksen irti toukokuun lopussa ja vaati Ruotsissa juuri
toteutettuihin parannuksiin vedoten kohennuksia suomalaismerimiesten työehtoihin.
Palkkoihin ei uskottu olevan saatavissa enennystä, koska uudelleen kootulta Pekkalan
hallitukselta134 oli luvassa määräys yleisestä palkankorotuksesta. Kesäkuussa käydyissä
neuvotteluissa laivanvarustajat myöntyivät vähäisiin työajan lyhennyksiin sekä
maksamaan tankkilaivojen merimiehille viiden prosentin palkanlisää kaukovesillä
purjehdittaessa. Työehtosopimuksen täydennykseksi laaditussa pöytäkirjassa, jonka
Unionin puolesta allekirjoittivat Gustav Tuomikoski ja Tauno Ahonen liiton hallituksen
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valtuuttamina, todettiin nimenomaan, ettei palkkoja enää muuteta vuoden 1947 loppuun
jatkuvalla sopimuskaudella.135

Unionin puheenjohtaja oli neuvottelujen aikaan ulkomailla pitkällä työmatkalla. Palattuaan
heinäkuussa kotimaahan Välläri tyrmistyi palkkojen jäädyttämisestä ja sai Unionin
hallituksen sanoutumaan irti lisäpöytäkirjasta sillä perustein, ettei koko elin ollut saanut
tutustua ehtoihin, ennen kuin Tuomikoski ja Ahonen olivat allekirjoittaneet asiakirjan.
Työnantajien ei tietenkään tarvinnut hyväksyä moista selitystä, eikä Sly suostunut uusiin
neuvotteluihin. Unionin puheenjohtaja piti palkkojen tarkistamista sitkeästi esillä, mihin
varustamot vastasivat syksyllä 1947 vaatimalla sodanvaaralisien poistamista.
Neuvottelujen aloittaminen tuli välttämättömäksi, kun valtioneuvosto antoi Sak:n
yleislakkouhkauksen edessä 3. lokakuuta 1947 päätöksen, joka toi huomattavat
yleiskorotukset perusansioihin ja palautti indeksiehdon palkkasäännöstelyyn: vastedes
palkkoja oli määrä korottaa 5,5 prosenttia aina elinkustannusindeksin noustessa viidellä
pisteellä. Merenkulun alalla päästiin lokakuun lopussa tulokseen, jonka kumpikin osapuoli
saattoi selittää voitokseen: sodanvaaralisien maksaminen lopetettiin mutta palkkoihin
tehtiin kesäkuun pöytäkirjan tavallaan mitätöivä ylimääräinen korotus. Palkkataulukoiden
kulmakiveksi vakiintunut matruusin kuukausiansio nousi marraskuun 1947 alusta 10 800
markkaan ja ylitti silloisen vaihtokurssin mukaan Seattlen normin. Vuodenvaihteeseen
saakka sovellettavassa taulukossa suomalaisille ulkomaanliikenteen laivatyöntekijöille
määritettiin ansiot, jotka Merimies-lehden mukaan olivat ”jotakuinkin samat kuin
maksetaan Englannissa”. Parempiin tuloihin tiedettiin yllettävän ainakin
ruotsalaisaluksissa, joissa matruusi sai peruspalkkaa 310 kruunua eli noin 11 750 Suomen
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markkaa kuussa, sekä Tyynellämerellä kulkevissa yhdysvaltalaisaluksissa, joissa matruusi
hankki taulukon mukaan kuukaudessa miltei 200 dollaria eli peräti yli 27 000 markkaa.136

Inflaatiovuosi 1947 jäi Unionin historiaan ennen muuta ensimmäisen menestyksekkään
jäänmurtajalakon ansiosta. Merimiesliitto esitti tammikuun 1947 lopussa valtiovallalle
vaatimuksen vastikään solmittuun ulkomaanliikenteen työehtosopimukseen liittyvän
palkkataulukon soveltamisesta myös merenkulkuhallituksen alaisissa laivoissa. Valtion
merimiesten varsinainen työaika tuli Unionin mielestä rajoittaa kaikissa oloissa
kahdeksaan tuntiin vuorokaudessa ja lomaedut laajentaa hallituksen eduskunnalle
antaman lomalakiesityksen mukaisiksi. Lisäksi muonaraha tuli poistaa ja työntekijöille
järjestää maksuton ruokailu. Helmikuussa aloitetuissa neuvotteluissa
merenkulkuhallituksen edustajat luonnehtivat vaatimuksia mullistaviksi; työpaikkaruokailun
järjestämistä ei nähty ylipäänsä mahdolliseksi. Välläri ja Tuomikoski asioivat 17.
maaliskuuta 1947 kauppa- ja teollisuusministeriössä ja saivat kuulla valtion merimiesten
palkoista sopimisen kuuluvan merenkulkuhallitukselle; sosiaalidemokraattinen ministeri
Uuno Takki totesi tehtäväkseen vain tulevien palkankorotusten rahoittamisen. Kun
merenkulkuhallituksen neuvottelijat puolestaan yhä kiistivät saaneensa valtuudet palkoista
päättämiseen, Unionin hallitus julisti seisauttavansa työt jäänmurtajissa aprillipäivänä, jollei
sitä ennen päästy sopimukseen.137

Maaliskuun viimeisellä viikolla Unionin puheenjohtaja selitti ensin tuloksetta palkkajaostolle
jäänmurtajien työntekijöiden tarvitsevan paremmat palkat, koska he tekivät raskasta työtä
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sekä joutuivat tämän tuosta oleskelemaan ulkomaiden satamissa ja silloin itse ostamaan
hintavia elintarvikkeita. Seuraavana päivänä Välläri ilmoitti talouspoliittiselle
ministerivaliokunnalle, ettei hänen liittonsa tyytynyt palkkajaoston ratkaisuun vaan vaati nyt
kahdeksan tunnin työajan ulottamista koko lähiliikenteeseen. Viime hetken
puhelinneuvottelut jäivät hyödyttömiksi, sillä Unioni ei suostunut edes lykkäämään
työtaisteluaan, jollei valtioneuvosto taannut työajan lyhenevän myös rannikko- ja
sisävesilaivoissa. Aprillipäivän päättyessä pysähtyivät kaikki suomalaiset jäänmurtajat,
mutta niiden merimiehet jäivät aluksiin, sillä Unionin hallitus epäili valtiovallan
suunnittelevan asevelvollisten komentamista jäänmurtajien miehistöiksi. Veturimiesten
kokemusten perusteella oli kai pikemminkin aihetta pelätä jäänmurtajalakkolaisten
joutumista tilapäiseen asepalvelukseen. Liitto varoitti valtiota ryhtymästä murtajien
väkivaltaiseen tyhjentämiseen ja ilmoitti vastaavansa sellaiseen pysäyttämällä koko
kauppalaivaston. Sitä paitsi Unionin ei tarvinnut maksaa avustuksia murtajalakkolaisille,
koska he kieltäytyivät vain osasta työtehtäviään eivätkä siksi menettäneet
palkkatulojaan.138

Toisena lakkopäivänä Erkki Härmä ja valtioneuvoston kansandemokraattiset jäsenet
halusivat suostuttavan työajan lyhentämiseen kaikissa merenkulkuhallituksen laivoissa.
Muiden sosiaalidemokraattisten ja maalaisliittolaisten ministerien äänin hallitus päätti
kuitenkin tarjota kahdeksan tunnin työaikaa vain jäänmurtajien työntekijöille.
Luonnonvoimat tulivat näyttävästi lakkolaisten puolelle huhtikuun neljäntenä, kun Turusta
kohti Tukholmaa höyrynneet matkustajalaivat Bore I ja Bore V juuttuivat jäihin
Maarianhaminassa. Koska aluksista, joiden matkustajien joukossa oli kiireisiä ulkomaisia
diplomaatteja, uhkasi loppua muona, pääministeri Pekkala soitti Vällärille ja pyysi Unionia
138
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sallimaan välittömät avustustoimet ihmisyyden nimissä ja ”jotta ei mitään ilkeää valtiollista
skandaalia syntyisi”. Pääministeri lupasi vastapalvelukseksi tukea merimiesliiton
tavoitteita. Välläri määräsi jäänmurtaja Sammon avustamaan Bore-laivat Tukholmaan
mutta jäämään sen jälkeen satamaan odottamaan työtaistelun päättymistä. Unionin
puheenjohtaja korosti lehdistölle liittonsa tehneen ainutkertaisen poikkeuksen.
Pääministeri tulkitsi välikohtauksen välttämisen voitokseen, mitä Hufvudstadbladetissa
paheksuttiin syvästi. Lehden mielestä valtioneuvosto ei saanut anoa armoa jäänmurtajien
työntekijöiltä, jotka vaaransivat pienen ryhmänsä139 etuja ajaessaan koko kansakunnan
hyvinvoinnin, vaan hallituksen tuli lopettaa moinen itsekkyys valtalain tarjoamin keinoin.
Lehden kantaan yhtyi J.K. Paasikivi, jonka mielestä oli ”hirmuinen” seikka, että
ammattiliitto kykeni asettumaan valtioneuvoston asemaan. ”Maassa ei ole mitään
hallitusta, niin voi sanoa”, tuskaili presidentti.140

Mauno Pekkalan hallitus horjuikin pahasti, mutta pääministeri lupasi kutsua ministeristönsä
koolle heti pääsisäisen jälkeen sorvaamaan Unionille kelpaavaa ratkaisua. Niilo Välläri
tapasi 9. huhtikuuta 1947 eduskuntatalossa valtioneuvoston jäsenistä Uuno Takin ja Yrjö
Leinon. Ministerit kertoivat hallituksen joutuneen kriittiseen asemaan ja ”pyysivät hartaasti”
Unionia suostumaan sellaiseen järjestelyyn, että liiton vaatimuksista toteutetaan heti vain
palkkojen korottaminen ja työajan lyhentäminen kahdeksantuntiseksi jäänmurtajissa. Muut
lakkolaisten tavoittelemat uudistukset tuli maalaisliiton jyrkän vastarinnan vuoksi lykätä
tuonnemmaksi, mutta vasemmiston ministeriryhmät lupasivat toteuttaa ne mahdollisimman
139
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pian. Kun sisäministeri Leino erikseen vakuutti oman puolueensa Skdl:n ponnistelevan
merimiesten hyväksi, Unionin hallitus päätti lopettaa lakon mutta edellytti työajan
lyhentämisen tulevan ainakin valtion muiden alusten osalta käsittelyyn jo seuraavalla
viikolla. Merimiesliitto ilmoitti työnseisauksestaan Sak:lle vasta ensimmäisenä
lakkopäivänä, ja keskusjärjestön työvaliokunta tyytyi vain toteamaan tapahtuneen.
Porvarillisissa lehdissä jäänmurtajalakko jäi lopulta vähälle huomiolle. Kauppalehti
kuitenkin käsitteli työtaistelun päättymistä pääkirjoituksessaan, jossa todettiin Pekkalan
hallituksen yrittävän selvitä vaikeuksistaan antamalla kaikessa peräksi ammattiliitoille.
Merimiesliitto puolestaan kuulutti tukevansa hallitusta, ”jossa työväellä on enemmistö ja
joka noudattaa kansanvaltaista ja työläisystävällistä politiikkaa” sekä varoitti saattavansa
ryhtyä järjestöllisiin toimenpiteisiin, jos maan hallitusta yritettäisiin muuttaa
oikeistolaisemmaksi tai estää kehitystä työtätekevien kansankerrosten etujen
mukaiseen suuntaan.141
Unioni halusi tietenkin Pekkalan hallituksen jatkavan tehtävässään, koska Takin ja Leinon
antamat poliittiset lupaukset eivät mitenkään sitoneet seuraavaa ministeristöä.

Maalaisliitto päätti merimiesliiton uhkauksesta piittaamatta vetää edustajansa hallituksesta,
joka jätti eronpyyntönsä 11. huhtikuuta 1947. Toimitusministeristöksi muuttumisestaan
huolimatta valtioneuvosto piti kiinni merimiehille luvatusta ja lyhensi
vasemmistoministerien äänin 24. huhtikuuta varsinaisen työajan rannikko- ja
sisävesiliikenteen aluksissa päälliköitä lukuun ottamatta kahdeksaan tuntiin
vuorokaudessa ja 56 tuntiin viikossa. Unionin hallitus oli sanonut tammikuun 1947 lopussa
irti lähiliikenteen vanhan työehtosopimuksen sekä kutsunut joukon alan työntekijöiden
edustajia ja heitä palvelevat liiton asiamiehet suunnittelukokoukseen. Helmikuusta lähtien
141
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oli käyty Rasilan kanssa tahmeita neuvotteluja, joita vauhdittaakseen Unioni oli uhannut
huhtikuussa lakolla. Kun valtioneuvosto huolehti työajan lyhentämisestä,
työmarkkinajärjestöt saattoivat keskittyä riitelemään palkoista. Sopu syntyi toukokuussa,
jolloin vahvistettuja palkkataulukkoja142 sovellettiin takautuvasti purjehduskauden alusta
lähtien. Uuden hallituksen kokoamisessa oli sillä välin epäonnistuttu, ja Pekkalan
ministeristö palasi paikalleen 20. toukokuuta.143

Työehtosopimus merenkulkuhallituksen ja Unionin välillä valmistui vasta kesäkuussa
1947. Tariffit määritettiin jäänmurtajien miehistöjen palkkojen perusteella siten, että muissa
merenkulkuhallituksen aluksissa palveleville maksettiin samasta työstä 15 prosenttia
vähemmän. Jo seuraavassa kuussa lakkoiltiin valtion laivoissa jälleen. Vuorossa olivat nyt
merenmittaus- ja tarkastuslaivat, joiden miehistöt pysyivät aluksissaan mutta suostuivat
tekemään vain kaluston ja miehistön ylläpidon kannalta välttämättömät työt. Unioni otti
käyttöön tällaiset aseet, koska palkkajaosto vaati soveltamaan valtion laivojen emäntiin
sisävesiliikenteen tariffia, siis alentamaan heille jo luvattuja tuloja. Riita pitkittyi ja kärjistyi
elokuun lopussa, kun merenkulkuhallitus ilmoitti keskeyttävänsä palkanmaksun
lakkoilijoille. Vastaukseksi Unioni käski jäseniensä poistua valtion laivoista, jolloin
kauppamerenkulku uhkasi katketa, koska majakkalaivojen toiminta estyi. Kiista sovittiin 17.
syyskuuta, kun merenkulkuhallitus luopui enimmältään emäntien ansioiden alentamisesta.
”Näin oli Unioni taas voittanut yhden pienistä taisteluistaan”, riemuittiin sittemmin Unionin
vuosikertomuksessa syystäkin, sillä liiton ohjeita noudattaneet lakkolaiset voivat jäädä

hallitusta tukeva julkilausuma yhdessä, mutta kuljetusliitto päätti sittenkin esiintyä yksin, jolloin Unionin piti
menetellä samoin.
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merenkulkuhallituksen palvelukseen ja saivat osittaisen työtaistelun ajalta jälkikäteen
täyden palkan.144

Hintojen jatkuvan kohoamisen havainnut Unioni jätti heinäkuun 1947 lopussa myös
Rasilalle kehotuksen tarkistaa palkkoja. Elokuussa käydyissä neuvotteluissa kiisteltiin
eritoten siitä, mitä toukokuussa oli sovittu pöytäkirjan ulkopuolella siltä varalta, että
valtioneuvosto määrää yleisen palkankorotuksen. Unioni oli mielestään myöntynyt
pidättymään siinä tapauksessa palkankorotusvaatimuksista kesäkuun 1947 loppuun, kun
taas Rasilan mukaan liitto oli suostunut siihen, ettei mainittuun ajankohtaan mennessä
annettuja yleiskorotuksia sovelleta lähivesipurjehduksessa. Kiistaan toi ratkaisun vasta
edellä mainittu lokakuun yleiskorotus. Unioni saattoi kuitenkin kirjata voitokseen, että
Rasila suostui maksamaan työaikarajoituksen ulkopuolelle jääneille lähiliikennelaivojen
kippareille ylimääräistä hyvitystä, jotta ylityökorvauksia saava muu henkilöstö ei ansainnut
esimiestään paremmin.145

Unioni sai edustajakokouskauden viimeiset työehtosopimuksensa solmituiksi vuoden 1948
ensimmäisinä kuukausina. Työtaisteluihin ei jouduttu, mutta ulkomaanliikennettä koskevat
neuvottelut etenivät niin nihkeästi, että ratkaisuun pääsemiseksi tarvittiin valtiovallan
toimia. Koska merimiesten palkat oli poistettu palkka- ja hintaneuvoston toimivallasta,
valtioneuvosto asetti erityisen sovintolautakunnan setvimään kiistaa mutta vasta sitten,
kun Unioni uhkasi lakolla. Hallitussihteeri Oiva Lahtisen johtamassa lautakunnassa
riitapuolten edustajat pääsivät sopuun muista kysymyksistä, mutta varustamot eivät
taipuneet Unionin vaatimukseen pyhätyökorvauksen laajentamisesta. Valtioneuvosto
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asettui Unionin puolelle ja antoi 5. helmikuuta 1948 valtalain nojalla päätöksen, jossa
työantaja velvoitettiin antamaan laivatyöntekijälle joko rahana tai vapaana täysimittainen
korvaus pyhäpäivänä merellä tehdystä työstä, keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle myös
satamassa oltaessa tehdystä pyhätyöstä. Velvoite rasitti laivanvarustajain yhdistyksen
mukaan suuresti Suomen merenkulkua, koska missään Skandinavian maassa ei alan
työntekijöille vielä ollut myönnetty yhtä laajaa pyhätyökorvausta.146

Niilo Välläri laski keittiöhenkilöstön saavan uusia palkallisia vapaapäiviä kahden
kuukauden edestä vuodessa. Vastaaviin etuihin olivat hänen mukaansa yltäneet siihen
saakka vain Yhdysvaltojen, Uuden-Seelannin ja Australian merimiehet. Unionin
puheenjohtaja oli ylpeä liittonsa uudesta voitosta mutta kehotti jäsenkuntaa kantamaan
vastuunsa siitä, ettei saavutettu huomattava sosiaalinen etu tuhonnut elinkeinon
kannattavuutta Suomessa.
Meidän täytyy – samalla kun jatkuvasti parannamme asemaamme – pitää
huoli siitä, että oksa, jolla istumme, ei mene poikki, että Suomen merenkulku
vaurastuu lisääntyneistä rasituksista huolimatta.
Merimiesten tuli Vällärin mielestä juuria työkulttuuristaan sellaiset turmiolliset piirteet kuin
velttoilu ja aiheettomat poissaolot.147

Toisaalta ulkomaanliikenteen peruspalkkoihin ei herunut korotuksia vaan koko vuoden
1948 ajan sovellettiin edellisen vuoden marraskuussa voimaan astunutta taulukkoa.
Edelleen säännöstelyn piiriin kuuluviin lähiliikenteen laivatyöntekijöiden palkkoihin saatiin
huhtikuussa 1948 allekirjoitetussa työehtosopimuksessa 15 prosentin korotus, jonka lisäksi
ansioihin tuli vielä kahdesta indeksikorotuksesta koitunut 11 prosentin kohennus.
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Merenkulkuhallituksen kanssa Unioni pääsi vaikeuksitta sopuun siitä, että jäänmurtajien
työntekijöille maksettiin palkat ulkomaanliikenteen sopimuksen mukaan ja että valtion muut
merimiehet saivat lähivesiliikenteen sopimuksessa määritetyt työehdot ja palkat. Helsingin
kaupungin omistaman satamajäänmurtaja Otson miehistö pyysi Suomen
kunnantyöntekijäin liiton suostumuksella apua Unionilta, jotta kaupunginhallitus yhtyisi
heidän osaltaan merimiesliiton ja merenkulkuhallituksen solmimaan sopimukseen. Näin
tapahtuikin mutta vasta lakkouhkauksen jälkeen.148

Jäsenhuolto monipuolistuu
Suljetun työpaikan järjestelmän toteutumisen jälkeen Unionin jäsenmäärä riippui ennen
muuta kauppalaivaston kyvystä tarjota työpaikkoja. Unioniin kuului vuoden 1948 lopussa
yli 6 500 jäsentä, noin 1 500 enemmän kuin kolmivuotisen edustajakokouskauden
alkaessa. Alaryhmiä koskevia tietoja on vain vuoden 1947 alusta, jolloin 5 721 jäsenestä 2
800 työskenteli lähivesialuksissa, 453 kuului naissukupuoleen, parisensataa toimi
esimiesasemassa ja 150 kalasti kaukovesillä. Sodasta toipuvassa Suomessa merimiehen
ammattiin riitti tulijoita, mutta moni kokeilija vaihtoi nopeasti alaa. Sisäänkirjoitettujen
osuus Unionin jäsenkunnasta pysyi vuodesta toiseen yli 50 prosentissa. Jäsenmaksujen
korottaminen todettiin välttämättömäksi jo syksyllä 1946. Silloin edustajisto suostui
hallituksen ehdotukseen nostaa kuukausittainen, perusansioiden mukaan porrastettu
jäsenvero ensimmäisessä luokassa 150 markkaan ja toisessa luokassa 115 markkaan.
Inflaatiosta huolimatta maksut pidettiin samoina koko vuoden 1947 ajan, ja silti jäsenistö
valitti Unionin jäsenyyttä kalliiksi. Vällärin mielestä taas oli jo nähty, että vähäisiä
jäsenmaksuja keräävillä liitoilla ”ovat saavutuksetkin perin pienet” mutta velat
skandinaavisille veljesjärjestöille isot. Edustajisto korotti Unionin jäsenmaksun vuoden
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1948 alusta ensimmäisessä luokassa 200 markkaan ja toisessa luokassa 125
markkaan.149

Unioni hankki sodan jälkeen uusia asiamiehiä etenkin lähivesiliikenteen keskuksista.
Inflaation laukatessa liiton työntekijöiden palkkoja korotettiin vähän väliä. Heinäkuussa
1945 otettiin tuon vuoden kolmannen korotuksen jälkeen käyttöön palkkataulukko, jonka
kärkitilaa pitänyt puheenjohtaja ansaitsi 11 500 markkaa kuussa. Päätoimisille asiamiehille
maksettiin paikkakunnan kalleudesta ja sen sataman suuruudesta riippuen 7 500 - 8 500
markkaa kuussa. Marraskuuhun 1947 mennessä Unionin puheenjohtajan kuukausipalkka
oli nostettu 23 000 markkaan. Tuolloin vahvistetussa palkkataulukossa määritettiin
merisatamien asiamiesten kuukausiansioksi 17 000 markkaa. Seuraavana vuonna
nimellispalkkoihin tehtiin inflaation hiljentymisen vuoksi vain 5 000 markan lisäykset.150

Palvellakseen paremmin kaukovesillä purjehtivia jäseniään Unioni päätti syksyllä 1946
seurata ruotsalaisen veljesjärjestönsä esimerkkiä ja asettaa joka alukseen
luottamusmiehen. Luottamusmiesten asemaa selkeytettiin Sak:n ja Stk:n toukokuussa
1946 allekirjoittamassa uudessa yleissopimuksessa. Unioni ei kuitenkaan yhtynyt
sopimukseen, koska se ei liiton mielestä uusittunakaan soveltunut noudatettavaksi
merenkulussa. Unioni oli jo 1930-luvulla asettanut laiva-asiamiehiä, joiden tehtäviin oli
kuulunut vain jäsenmaksujen kerääminen ja tietojen välittäminen liittoon.
Laivaluottamusmiehen tuli sen sijaan itse selvitellä miehistön ja päällystön välillä
puhkeavia kiistoja. Luottamusmieheltä vaadittiin työtoveriensa enemmistön kannatus ja
Unionin antama valtuutus. Hanke jäi kuitenkin kiireellisempien kysymysten jalkoihin, ja
148
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Unionin hallitus vahvisti lopulliset ohjeet laivaluottamusmiehille vasta lokakuussa 1947.
Luottamusmiesten valinnat olivat silloin jo päässeet alkuun, ja seuraavan vuoden loppuun
mennessä 133 suomalaisaluksessa toimi valtuutettu luottamusmies. Kaikki työtoveriensa
kannatuksen saaneet eivät oikein suoriutuneet tehtävistään, minkä vuoksi Unionin
edustajisto antoi liiton asiamiehille valtuudet nimetä tarvittaessa luottamusmieheksi
asemaan parhaiten sopiva miehistön jäsen. Eräät miehistöt näkivät tällaisen menettelyn
oikeuksiinsa kajoamiseksi, ja joistakin laivoista valitettiin luottamusmiehen puuttuvan
työtoveriensa yksityiselämään. Esimiesaseman ei katsottu Unionissa estävän toimimista
luottamusmiehenä, vaan tehtävän sai monesti hoitaakseen puosu tai stuertti.151

Elokuussa 1947 kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi lakkautetuilta merimieshuoneilta
jääneistä niin sanotuista lästimaksuvaroista merimiesten opiskelun edistämiseen 150 000
markkaa. Määrärahan turvin Unioni perusti yhdessä Työväen sivistysliiton ja Folkets
bildningsförbundetin kanssa merimiesten opintotoimikunnan. Suunnittelijaksi ja
järjestäjäksi palkattiin Berndt Johansson, joka oli työskennellyt pursimiehenä sekä
tutustunut merimiesten opiskeluun Ruotsissa ja Norjassa. Merimies-lehti ilmestyi vakaasti
joka kuukausi, mutta äänenkannattajan levikki voitiin paperin rajallisen saannin vuoksi
nostaa enimmillään 4 500 kappaleeseen. Unionin lehti sisälsi vuodesta 1946 alkaen
englanninkielisen tiivistelmän, jolle saatiin tilaa, kun tuotoltaan vähäpätöisiksi havaittujen
maksettujen ilmoitusten julkaiseminen lopetettiin. Kun paperisäännöstely päättyi
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aikakauslehtien osalta vuoden 1949 alussa, Merimiehen numerot paksuuntuivat 24sivuisista 32-sivuisiksi.152

Unioni pyrkii myös päällystön järjestöksi
Unionin kuudes varsinainen edustajakokous järjestettiin 21. ja 22. kesäkuuta 1948
totuttuun tapaan Helsingin työväentalossa. Kolmen menestyksekkään vuoden jälkeen liiton
jäsenistön saattoi odottaa antavan tukensa entiselle johdolle, mutta
ammattiyhdistysliikkeen poliittistuminen ulottui nyt selvästi myös Unioniin. Suomen
kommunistisen puolueen (Skp) ammattiyhdistysjaosto ei kiinnittänyt huomiota
merimiesliittoon suunnitellessaan toimintaa vuodelle 1948, mutta ryhmä puolueen linjaa
seuraavia liiton toimitsijoita ja jäseniä yritti juntata mieleisensä enemmistön
edustajakokoukseen. Haluttiin vankentaa kommunistien ja heidän myötäilijöidensä osuutta
Unionin johdossa, mutta mitään vyörytystä ei näytä tavoitellun, sillä Vällärin syrjäyttämistä
puheenjohtajan paikalta ei pohdittu. Kommunistit eivät onnistuneet junttaamaan
saatekokouksia mutta kokouksen aikana he menestyivät odotuksiaan paremmin
käännytystyössään. 153

Edustajakokouksen kutsuvieraiden ennennäkemättömän laajaan ja edustavaan joukkoon
kuului muiden muassa neljä valtioneuvoston jäsentä sekä ITF:n pääsihteeri Jaap
Oldenbroek.154 Kokouksen ratkaisuista eittämättä tärkein koski esimiesasemassa
työskentelevien merenkulkijoiden ottamista Unionin jäsenyyteen. Liiton tuli hallituksensa
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Johansson); MS 1945-1949.
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mielestä ryhtyä kaikkien merenkulun palkansaajien edunvalvojaksi ja uudistaa sääntönsä
sellaiseen tehtävään soveltuviksi. Ehdotus hyväksyttiin äänestyksettä ja lähes
keskustelutta. Yhtään puheenvuoroa ei käytetty, kun kokous hyväksyi hallituksen toisen
aloitteen, jossa asetettiin liiton tavoitteeksi Seattlen sopimusten mukaisen
merimieseläkejärjestelmän toteuttaminen Suomessa.155

Puheenjohtajan tehtävään valittiin uudelleen Niilo Välläri ”voimakkain suosionosoituksin”.
Ensimmäisen sihteerin paikalle ehdotettiin kolmea miestä, mutta lopulta edustajakokous
myönsi yksimielisesti uuden toimikauden Gustav Tuomikoskelle. Sisävesisihteerin
valinnan kokous päätti äänestyksen jälkeen jättää uuden hallituksen huoleksi. Myös
Helsingin ulkopuolella asuvien toimiminen Unionin hallituksessa todettiin nyt
hankaluudestaan huolimatta sittenkin tarpeelliseksi. Hallitukseen perustettiin tulevien
päällystöjäsenien edustajia varten kaksi uutta paikkaa, joiden täyttäminen jätettiin
myöhemmin päätettäväksi. Esimiehille varattiin kaksi paikkaa myös Unionin 18-jäseniseksi
laajennettuun edustajistoon. Unionin uusi hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan
Tauno Ahosen edelleen liiton toiseksi sihteeriksi.156

Unionin hallitus ehdotti jo syksyllä 1945 merenkulun päällystöjärjestöille yhteistyötä, jonka
kiinteyttämiseksi suunniteltiin pysyvää elintä. Suomen laivanpäällystöliiton ja Unionin välille
kehkeytyi kuitenkin keväällä 1946 vakava kiista lähiliikennealusten päällystön
järjestämisestä. Unioni ilmoitti tulkitsevansa työnantajan juonimaksi hyökkäykseksi
laivanpäällystöliiton pyrkimyksen vallata jäsenyyteensä lähivesialusten päälliköt, jotka
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aiemmin oli halveksien torjuttu kaukoliikenteen esimiesten järjestöstä. Mielialat
myrkyttyivät siinä määrin, että Unionin johto uhkaili vastatoimilla, jotta ”taantumuksellisen
Laivapäällystöliiton vaikutus [jäisi] pienemmäksi ja sen hajoittava toiminta lähiliikenteessä
saattaisi estyä”. Seuraavalla purjehduskaudella havaittiin myös Suomen konemestariliiton
tehostaneen toimintaansa sisävesillä ja värväävän riveihinsä aiemmin Unioniin kuuluneita
konemestareita ja jopa koneenhoitajia. Unionin johto ryhtyi puolestaan vaivihkaa
muokkaamaan sisävesialusten konemestarien mielialoja suopeiksi kaavailtuun yhteiseen
merenkulkijaliittoon ryhmittymiselle.157

Laivanpäällystöliiton edustaja toimi Niilo Vällärin mielestä merityökomiteassa paitsi
merimiesten myös heidän esimiestensä etuja vastaan. Maaliskuussa 1948 Unionin hallitus
hyväksyi Vällärin eron komiteasta ja päätti samalla ryhtyä toimeen päälliköiden
hankkimiseksi miehistöliiton riveihin. Lainvalmistelun jatkumisen varalta
sosiaaliministeriölle kiiruhdettiin ilmoittamaan, että Unionilla oli ”suurempi pätevyys
edustaa myös päällystöä kuin millään erillisillä päällystöä varten muodostetuilla
järjestöillä”. Semmoisia vastaan tähdätyn kampanjan käynnisti Vällärin Merimies-lehteen
laatima pääkirjoitus, jossa kerrottiin myös ulkomaanliikenteen päällystötehtävissä
työskentelevien toivovan meriväen kaikkien voimien kokoamista Unioniin.
Pakinointinimimerkkinsä Nils-Robertin takaa Välläri antoi kuitenkin ymmärtää, että
suostumalla nopeasti merenkulkijaliiton perustamiseen päällystöjärjestöt saattoivat vielä
välttyä Unionin kilpailulta, joka oli alkuun päästyään jatkuva ratkaisuun saakka.158
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Toimiessaan vielä Unionin sihteerinä Niilo Välläri oli kutsunut kapteenitason alapuolelle
jäävää päällystöä yhteisrintamaan miehistön kanssa. Perämiehet ja konemestarit tosin
ansaitsivat paremmin kuin miehistön jäsenet mutta olivat lopultakin pelkkiä palkkatyöläisiä,
Välläri kirjoitti helmikuun 1936 Merimies-lehdessä. ”Kaikkien meren raatajien yhteisrintama
varustajapääomaa vastaan on järjestettävä”, huudahti Välläri lopuksi mainittuaan
ulkomaisia esimerkkejä miehistön ja päällystön menestyksekkäistä yhteisesiintymisistä.
Hän ei kuitenkaan puhunut mitään eri merenkulkijaryhmiä edustavien järjestöjen
yhdistämisestä.159 Sak puolestaan oli jatkosodan vuosina tavoitellut riveihinsä myös
henkisen työn tekijöitä, ja keskusjärjestön työvaliokunta päätti kesäkuussa 1945 tehostaa
tällaista jäsenhankintaa. Kahden seuraavan vuoden aikana kävi kuitenkin selväksi, että
huomattava osa virkamiesten ja toimihenkilöiden järjestöistä halusi pysytellä omissa
keskusliitoissaan.160 Merimiesten liiton johto varmaankin tiesi näistä tuloksista mutta uskoi
yltävänsä parempiin.

Kun päällystöryhmän eli –jaoston perustaminen oli saanut Unionin edustajakokouksen
siunauksen, liiton hallitus löi lukkoon valtausohjelman, johon kuului mielialojen kartoitusta
ja hiljaista solutusta mutta samalla myös avointa propagandaa. Syksyllä 1948 Unioni
julkaisi Vällärin laatiman lentokirjasen Laivapäällystön edut – ja paikka, jossa todisteltiin
demokraattisen miehistöjärjestön toimineen jatkuvasti myös päällystön hyväksi.
Harvainvaltaisen laivanpäällystöliiton taas väitettiin hajottaneen merenkulun palkansaajien
rintamaa ja ajaneen ennen muuta varustajien etuja.161 Suomen laivanpäällystöliitto ryhtyi
valmistelemaan vastatoimia jo toukokuussa 1948 ja antoi heinäkuussa yhdessä Suomen
konemestariliiton kanssa julistuksen, jossa todettiin esimiespaikkojen kuuluvan
suomalaisissa kauppalaivoissa näihin liittoihin järjestäytyneille. Päällystöliittojen jäsenet
159
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kieltäytyivät työskentelemästä muihin järjestöihin kuuluvien esimiesten kanssa. Kevään
kuluessa Unioni oli arvostellut ankarasti myös konemestariliittoa, jonka lehdessä oli
korostettu esimiesten asemaa kauppalaivan työyhteisössä ja torjuttu Unionin vaatimukset
edustaa myös päällystöä.162

Todelliseksi vastustajakseen Unioni kuitenkin näki kansipäällystön järjestön, joka haluttiin
ehdottomasti pitää syrjässä merimieslainsäädännön uudistuksen valmistelusta. K-A.
Fagerholm muodosti heinäkuussa 1948 sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen,
jonka sosiaaliministeri Valdemar Liljeström ryhtyi syyskuussa kokoamaan uutta
merityökomiteaa. Unionille luvattiin aluksi kaksi paikkaa viisijäseniseen komiteaan. Elimen
järjestäytyessä merimiesliiton paikalle lähettämät Välläri ja Tuomikoski saivat kuulla
Suomen laivanvarustajain yhdistyksen kieltäytyneen lähettämästä edustajaansa, koska
työtekijöille ja työantajille ei ollut annettu yhtä monta paikkaa. Unionin kaksikko ilmoitti
tulkitsevansa komiteaan kutsutun konemestariliiton sihteerin edustavan koko
esimieskuntaa ja katsovansa, ”ettei varustajiston ole tarpeellista saada lisäedustajia
päällystöryhmien kautta”. Tässä suhteessa Unioni saikin tahtonsa läpi mutta taipui lopulta
lokakuussa myöntymään lisäpaikan antamiseen varustajille, koska koko valmisteluelimen
arveltiin jäävän muussa tapauksessa asettamatta. Rudolf Beckman kutsuttiin uudenkin
merityökomitean puheenjohtajaksi.163

Epäämättömän arvovaltatappion kärsinyttä Suomen laivanpäällystöliittoa lyötiin säälittä
lisää Merimies-lehdessä. Mitään esimiesten ryntäystä Unionin riveihin ei silti nähty.
Työpaikoilla harjoitetun agitaation tuloksista ei ole säilynyt raportteja, mutta syksyn 1948
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kuluessa miehistöjärjestön johdolle on täytynyt käydä selväksi, ettei päällystöliittojen
syrjäyttäminen onnistu. Kuva selveni seuraavana keväänä, kun monen Savon vesistöjen
kipparin havaittiin siirtyneen Unionista kilpailevan järjestön riveihin. Jäsenkunnaltaan
vähäiseen Suomen radiosähköttäjäliittoon välit eivät päässeet missään vaiheessa
katkeamaan. Lokakuussa 1948 päätettiin ryhtyä uudelleen yhteistyöhön konemestariliiton
kanssa, kunhan järjestö vain ei harjoittanut ”mitään vilppiä selän takana”. Unioni ja
laivanpäällystöliitto myönsivät toisilleen armahduksen syksyllä 1949, jolloin kaikkien neljän
merenkulun palkansaajajärjestön johtajat kävivät samaan pöytään sopimaan yhteisistä
tavoitteista alkavissa työehtosopimusneuvotteluissa.164 Suomen merenkulkijajärjestöt
jäivät erilleen ja harjoittivat vastakin vuoroin yhteistyötä, vuoroin kireää kilpailua.
Alankomaissa päällystön ja miehistön liitot sulautuivat yhteen vuonna 1996,165 mutta
Suomessa vastaava ratkaisu ei vuosikymmentä myöhemminkään vaikuta todennäköiseltä.

Merimiesten liitto puuttuu politiikkaan
Suomen ammattiyhdistysten keskusliitossa jatkosodan jälkeen käynnistynyt poliittinen
valtataistelu hankaloitti entisestään Unionin ja keskusjärjestön suhteita. Vapauduttuaan
sotapolitiikan takuumiehen roolista Suomen työväenliike nousi äkisti yhteiskunnan
vallanpitäjien joukkoon. Merimiesliitto ja erityisesti sen puheenjohtaja halusivat uutta
mahtia käytettävän perusluonteisten yhteiskunnallisten uudistusten ripeään
toteuttamiseen. Niilo Välläri neuvoi lokakuussa 1944 Sak:n valtuustoa kehottamaan
vasemmistopuolueita työskentelemään työväenliikkeen yhtenäisyyden hyväksi. Hän ei
ollut sopinut etukäteen Unionin hallituksen kanssa tällaisesta aloitteesta, johon
keskusjärjestön valtuusto ei ottanut kantaa. Välläri seurasi itse oppejaan ja yhtyi
sosiaalidemokraattien oppositioryhmään, joka liittoutui kommunistien ja sosialistien
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perustaman Skdl:n kanssa maaliskuun 1945 eduskuntavaaleissa. Turun eteläisessä
vaalipiirissä ja Mikkelissä vaaliliiton listoilla esiintyi Niilo Vällärin nimi. Unionin lehdessä
vannotettiin merimiehiä käyttämään äänivaltaansa ja muistutettiin liiton puheenjohtajan
tavoittelevan kansanedustajan valtakirjaa.166

Työväen yhtenäispuoluetta haluavia sosiaalidemokraatteja valittiin uuteen eduskuntaan
yhdeksän, mutta Välläri ei päässyt valtiopäiville. Hän luonnehti Merimies-lehden
pääkirjoituksessa vaalitulosta siinä suhteessa vasemmiston kannalta tappioksi, että
porvaripuolueet saivat enemmistön eduskuntaan. Maa oli joka tapauksessa saava uuden
hallituksen, jolta Unioni aikoi vaatia kouriintuntuvia parannuksia meriväen oloihin:
Merenkulkijoista riippuu ratkaisevasti kansakunnan hyvinvointi. Ja
merenkulkijat tulevat pitämään huolen siitä, että heidän oikeudenmukaisiin
vaatimuksiinsa suostutaan.
Kommunistien kanssa liittoutunut ryhmä erotettiin sosiaalidemokraattisesta puolueesta ja
liittyi toukokuussa 1945 Skdl:ään. Saadakseen liitossa vankemman aseman kommunistien
rinnalla vasemmistososialistit järjestäytyivät vuotta myöhemmin sosialistiseksi
yhtenäisyyspuolueeksi. Välläri valittiin puolueen keskustoimikunnan varajäseneksi, ja hän
julkaisi kirjoituksiaan puolueen äänenkannattajan Vapaan Pohjolan palstoilla. Parin
vuoden jälkeen Välläri kuitenkin jättäytyi syrjään yhtenäisyyspuolueen hiipuvasta
toiminnasta.167

Sosiaalidemokraatit taipuivat keväällä 1945 jakamaan valtaa Sak:ssa kommunisteille, joita
palkattiin keskusjärjestön toimitsijoiksi ja otettiin sen työvaliokunnan ulkojäseniksi.
Seuraava Sak:n edustajakokous päätettiin pitää jo keväällä 1946, vuoden etuajassa.
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Unioni arvosteli maaliskuussa 1946 Sak:n työvaliokuntaa niin sosiaalidemokraattien kuin
kommunistienkin suosimisesta. Maahan oltiin muodostamassa uutta hallitusta, koska
eduskunta oli valinnut pääministeri Paasikiven tasavallan presidentiksi. Ammatillisen
keskusjärjestön johto menetteli Unionin mielestä aivan oikein vaatiessaan edistysmielisiä
voimia hallitukseen mutta sopimattomasti neuvotellessaan erinäisten työväenkysymysten
ratkaisusta pelkästään sosiaalidemokraattien ja kommunistien kanssa. Oivallisimmaksi
yhteistyökumppaniksi osoitettiin jäsenmäärältään ylivoimaisesti suurin työväenpuolue Skdl,
jonka katsottiin sitä paitsi työskentelevän poliittisen työväenliikkeen yhtenäisyyden
puolesta. Sak:n johdon epäiltiin tavoittelevan sosiaalidemokraattien aseveliryhmän tavoin
Skdl:n enemmistön eristämistä ja siksi kelpuuttavan yhteistyökumppanikseen vain
puolueessa selväksi vähemmistöksi jääneet kommunistit.168 Ojennus annettiin Unionin
hallituksen nimissä mutta edusti selvästi ennen muuta Vällärin näkemyksiä. Sak:n
työvaliokunta169 sivuutti arvostelun ja totesi lähettäneensä kutsun yhteisneuvotteluihin aina
myös Skdl:n eduskuntaryhmälle.

Kun kokousedustajia valittaessa havaittiin kommunistien pääsevän enemmistöksi,
sosiaalidemokraatit päätyivät peruuttamaan ennenaikaisen kongressin, jotta he voivat
pitää valtansa ja estää ammatillisen keskusjärjestön hajaantumisen. Perusteeksi otettiin
vaalirikkeet, joihin havaittiin langetun monessa perusjärjestössä – tosin poliittisen rajalinjan
molemmin puolin. Kommunistit mukautuivat peruutukseen, kun heille annettiin hyvitykseksi
paremmat asemat Sak:n johdossa. Muodollinen peruutuspäätös syntyi silti keskusjärjestön
valtuustossa äänestyksen jälkeen. Sosiaalidemokraatit saivat taakseen 53 valtuutettua,
kun taas Unionin edustajat seurasivat liittonsa hallituksen ohjetta ja liittyivät 12 hengen
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vähemmistöön, joka äänesti ”SKDL:n kannan mukaisesti”. Unioni nimesi sopuvaalissa
edustajakokoukseen kuusikon, joka koostui pelkästään viimeksi mainitun puolueen
kannattajista.170

Sak:n viides edustajakokous järjestettiin alkuperäisen aikataulun mukaan kesäkuussa
1947. Vilkkaissa edustajavaaleissa sosiaalidemokraatit menestyivät erinomaisesti ja saivat
enemmistön keskusjärjestön päättävissä elimissä. Kansandemokraateille kuitenkin
annettiin kokoussalissa vallinneita voimasuhteita vastaava määrä paikkoja, joten
vähemmistön syrjimisestä varoittaneen Unionin ei tarvinnut toteuttaa uhkaustaan
edustajakokouksen laillisuuden kiistämisestä. Sen sijaan Sak:n työvaliokunta epäili
Unionin syyllistyneen laittomuuksiin edustajien vaalissa, koska äänestyslippuun oli täytynyt
merkitä jäsennumero. Työvaliokunta närkästyi muttei ryhtynyt vastatoimiin, kun
merimiesliiton hallitus kieltäytyi uhmakkaasti antamasta mitään selvitystä kysymyksessä,
joka ei sen mukaan kuulunut sivullisille. Unionin edustajistossa oli etukäteen päätetty
vastustaa vähemmistön jyräämistä siitä riippumatta, kumpi puolue oli saava enemmistön.
Virallisesti Unioni ei tiennyt omien edustajiensa puoluekantoja.171

Uuden miehityksen saanut Sak:n valtuusto kutsuttiin jo syyskuussa 1947 ylimääräiseen
istuntoon käsittelemään yleislakkouhan alaisena syntynyttä palkkaratkaisua sekä etenkin
kuljetusalalla esiintynyttä korpilakkoilua. Kokous asetti julkilausumaa laatimaan
viisijäsenisen valiokunnan, jossa Niilo Välläri oman kertomansa mukaan pyrki
sovittelemaan sosiaalidemokraattien ja kommunistien välillä. Hän joutui kuitenkin
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raportoimaan liitolleen, miten ammattiyhdistysliikkeessä vallitsi ”vaarallisen riitainen ja
hajanainen” henki. Unionin hallitus yhtyi jälkikäteen keskusjärjestön valtuuston
päätökseen, jonka mukaan korpilakkojen aikana työhön jääneitä ei saanut kohdella
rikkureina, koska he olivat noudattaneet Sak:n ohjeita.172

Unionin johto tiedosti kykenevänsä valvomaan merimiesten etuja tehokkaimmin silloin, kun
molemmat työväenpuolueet olivat vahvasti edustettuina maan hallituksessa. Kun Mauno
Pekkalan ministeristö ajautui hajoamistilaan huhtikuussa 1947, Unioni ja Suomen
kuljetustyöntekijäin liitto (Skl) neuvottelivat hallituspohjan säilyttämistä korostavan yhteisen
julkilausuman esittämisestä. Kun Skl sittenkin esiintyi asiassa yksin, Unionin johto antoi
edellä jo mainitun oman julistuksensa, jossa Pekkalan hallitus korotettiin puutteistaan
huolimatta työväestön kannalta Suomen historian parhaaksi ja varoitettiin merimiesten
vastustavan tarvittaessa järjestöllisin toimin pyrkimyksiä sosiaalipolitiikan
oikeistolaistamiseksi ja muuta ”taantumuksen juonittelua”. Sosialistisen
yhtenäisyyspuolueen keskustoimikunta oli vastikään esittänyt vastaavia näkemyksiä.
Välläri joutui puolustamaan valtioneuvoston poliittiseen rakenteeseen puuttumista vielä
seuraavana vuonna pidetyssä Unionin kuudennessa edustajakokouksessa. Käsiteltäessä
vuoden 1947 toimintakertomusta puheenjohtaja muistutti merimiesten hyväksi usein
sovelletun valtalain jäävän vaaralliseksi aseeksi mahdollisen oikeistohallituksen käsiin.
On selvää, että Unionin on pakko ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, ettei
merimiesten oloja huononneta muuttamalla maan hallitus taantumukselliseksi.
Tällainen puuttuminen politiikkaan täytyy olla sallittua ja tällaisesta
ennakkotoimenpiteestä on ollut kysymys.
Edustajakokous hyväksyi selityksen yksimielisesti.173
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Joulukuussa 1947 pidetyt kunnallisvaalit osoittivat poliittisen suunnan kääntyvän oikealle:
vasemmisto kärsi tappion mutta sosiaalidemokraatit menestyivät Etelä-Suomessa selvästi
kansandemokraatteja paremmin. Seuraavana kesänä käytävien eduskuntavaalien
tiedettiin voivan johtaa vasemmiston ja maalaisliiton hallitusyhteistyön päättymiseen. Niilo
Välläri varoitti vuoden 1948 alussa Unionin jäsenistöä porvarivallan paluusta, sillä
”merimiesten etuja eduskunnassa ja muualla ajavat vilpittömästi ja varauksetta ainoastaan
työväenpuolueiden edustajat”. Unionin puheenjohtaja salli kunkin työläisen valita vapaasti
luokkansa etuja ajavan kolmen puolueen välillä. Hän toivoi silti kernaasti vasemmiston
kokoontuvan vaaliliittoon ja kehotti ammattiyhdistysväkeä painostamaan työväenpuolueita,
jotta ne ”syrjäyttäisivät toisarvoiset erimielisyytensä” ainakin siksi aikaa. Välläri ei enää itse
pyrkinyt eduskuntaan mutta korosti vielä heinäkuussa 1948 järjestettyjen vaalien aattona
äänestämisen tähdellisyyttä ja muistutti Unionin puolueettomuuden ulottuvan vain
työväenpuolueisiin:
Me sanomme suoraan, että kenenkään merimiehen ei pidä äänestää minkään
porvarillisen puolueen ehdokkaita.
Vasemmisto tarvitsi niin merimiesten kuin heidän omaistensakin äänet. Kun eduskunnalta
epäluottamuslauseen saanut kommunistinen sisäministeri Yrjö Leino erotettiin
toukokuussa 1948, kommunistit ja kansandemokraatit järjestivät kannattajajoukkojensa
erimuotoista liikehdintää turvatakseen sisäministerin salkun pysymisen Skdl:n hallussa.
Tuloksettomiksi jääneisiin Leino-lakkoihin osallistui ennen muuta satamatyöntekijöitä.
Merimiesten yhtymisestä mielenosoitukseen ei ole säilynyt tietoja, eikä heidän liittonsa
ottanut asiaan minkäänlaista kantaa.174

Eduskuntavaaleissa toteutui Vällärin kammoama mahdollisuus: Skdl kärsi niin pahan
tappion, että sosiaalidemokraattien etenemisestä huolimatta eduskuntaan tuli vankka
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porvarillinen enemmistö. Heti tuloksen selvittyä Unionin hallitus päätti yksimielisesti ryhtyä
vastustamaan sellaisia ministerivalintoja, jotka voisivat vaarantaa työväen juuri
saavuttamat edut. Asiassa käännyttiin Suomen kuljetustyöntekijäin liiton puoleen, ja tällä
kertaa naapuriliitot julkistivat yhteisen kannanoton, jossa varoitettiin vaaleissa ”eräänlaisen
voiton” saavuttaneesta taantumuksesta. Kolmen vuoden ajan noudatettu hallitussuunta oli
julkilausuman mukaan ”turvannut kansamme vapauden ja olojemme elpymisen” ja tuli
vastakin säilyttää. Pyrkimykset supistaa työväenpuolueiden edustusta valtioneuvostossa
julistettiin työväenluokan ja koko kansakunnan aseman vaarantamiseksi, jonka
estämiseksi allekirjoittajaliitot ilmoittivat tarttuvansa viipymättä kaikkiin käytössään oleviin
”järjestöllisiin voimakeinoihin”. Vastaavanlaiseen esiintymiseen kehotettiin myös Sak:ta.
Keskusjärjestön johto puolestaan vaati Unionia pikaisesti selittämään, miksi merimiesten
ammattiliitto rikkoi Sak:n ohjelmaan otettuja periaatteita ja sekaantui valtioneuvoston
muodostamiseen. Liittojen uhmailevan esiintymisen tulkittiin sitä paitsi tärvelleen Sak:n
mahdollisuuksia vaikuttaa hallitusratkaisuun. Sak:n työvaliokunnan kansandemokraattinen
vähemmistö katsoi Skl:n ja Unionin julkilausuman sisältävän sentään ”paljon asiaa”, jos
kohta myös ”eräitä ylilyöntejä”.175

Unionin hallitus käsitteli julkilausumaa jälkikäteen 30. heinäkuuta 1948. Asiakirja
hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti, kunhan siihen lisättiin selitys, ”että nyt on
Suomessa työväen hallitus”. Sellaiseksi siis kelpuutettiin myös – ulkoministerin salkun
saanutta ammattidiplomaattia lukuun ottamatta - pelkästään sosiaalidemokraateista
koostuva ministeristö, jollaisen K.-A. Fagerholm oli muodostanut edellisenä päivänä.
Tällaisen tulkinnan jälkeen ei jäänyt mitään aihetta ryhtyä toteuttamaan julkilausumassa
esitettyjä uhkauksia. Keskustelun päätteeksi Välläri omi ansion työväen hallitusvallan
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jatkumisesta suurelta osin juuri Unionille ja kuljetusliitolle, joiden yhteinen esiintyminen oli
hänen mielestään vankentanut muiden ammattiliittojen asennetta siinä määrin, että
”taantumus pelästyi”. Sak:lle ilmoitettiin Unionin pitävän vastakin kiinni
mielipiteenvapaudestaan ja pysäyttävän ”äärimmäisessä tapauksessa” työväenhallituksen
puolesta koko kauppamerenkulun. Suomen kuljetustyöntekijäin liitto puolestaan menetti
syksyllä 1948 riveistään enimmältään sosiaalidemokraattisesti suuntautuneet
autoalantyöntekijät eikä voinut toistaiseksi keskittää voimiaan uuden hallituksen
horjuttamiseen.176

Porvarillinen lehdistö oli vähän aikaisemmin paheksunut äänekkäästi Unionin yritystä
painostaa oikeuslaitosta. Hämeenlinnan raastuvanoikeus totesi kesäkuussa 1948 Niilo
Vällärin herjanneen niitä suomalaisia merenkulkijoita, jotka jouduttuaan sodan aikana
saksalaisten vangeiksi olivat langenneet Gestapon palvelukseen. Unionin puheenjohtajalle
annettiin neljän kuukauden vankeusrangaistus, jonka Unionin kuudes edustajakokous
tuoreeltaan tulkitsi hyökkäykseksi Suomen järjestäytyneitä merimiehiä vastaan.
Edustajakokous velvoitti liiton hallituksen julistamaan yleisen merimieslakon, jollei
väärämielistä tuomiota purettu. Tasavallan presidentti J.K. Paasikivi katsoi Unionin
esiintymisen osoittavan ”tavatonta yhteiskunnan rappeutumista”. Merimiesliiton
tuomitsijoihin yhtyi myös Suomen Sosialidemokraatti, jossa selitettiin oikeuslaitoksen
uhkailun kumpuavan Niilo Vällärin syndikalistisesta aatemaailmasta. Kansandemokraattien
lehdet sen sijaan tervehtivät toverillisesti merimiehiä, jotka uskalsivat vastustaa
Hämeenlinnan luokkatuomiota.177 Tapaus eteni aina korkeimpaan oikeuteen, joka vahvisti
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lokakuussa 1950 Vällärin syyllisyyden mutta lievensi hänen rangaistuksensa sadaksi
päiväsakoksi. Unioni toteutti uhkauksensa työnseisauksesta mutta järjesti rangaistuksen
ratkaisevan lieventymisen vuoksi vain kahden tunnin mittaisen mielenosoituslakon 2.
helmikuuta 1951.178

Unionin ja Skl:n hallituskysymyksessä antama julkilausuma tulkittiin porvarillisessa
lehdistössä uudeksi näytteeksi siitä, miten häikäilemättömään eduskunnan sivuuttavaan
painostukseen kommunistit saattoivat ryhtyä. Pääkirjoituksissa korostettiin, ettei Suomen
hallitusmuoto antanut ammattiliitoille mitään osuutta valtioneuvoston muodostamisessa.
Suomen Sosialidemokraatti puolestaan tunnusti ammattiliitoillekin oikeuden esittää
asiassa näkemyksiä mutta tuomitsi kaikenlaisen vaatimisen. Oikeistosta aina
sosiaalidemokraatteihin saakka kyseltiin, aikoiko Sak todella sietää jäsenliitoiltaan moista
käytöstä. Skdl:n lehdissä taas semmoinen kirjoittelu tulkittiin ”suurpääoman ja
hallitussuunnanmuuttajain” hyökkäykseksi ja muistuttiin, miten taantumukselle ja sitä
palvelevalle oikeistososiaalidemokratialle oli aikanaan kelvannut perustuslain sijasta oikein
hyvin Lapuan laki.179

Antaessaan tukensa Fagerholmin ministeristölle Unionin johto irtaantui selvästi
kansandemokraateista, sillä sekä Skp että Skdl julistivat uuden hallituksen taantumuksen
välikappaleeksi ja porvariston vallankaappauksen valmistelijaksi. Välläri neuvotteli uuden
pääministerin kanssa elokuussa 1948. Myös sosiaaliministeri Valdemar Liljeström
osallistui keskusteluun, jonka hedelmiin kuului Unionin toivoman kokoonpanon
määrääminen uudelle merityökomitealle. Aikanaan Unionin vuosikertomuksessa
3.7.1948; SSd 20.8.1947, 3.7.1948; Työkansan Sanomat (TyökS) 6.7.1948; VaSa 20.8.1947; Uusi Päivä
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korostettiin, etteivät järjestäytyneet merimiehet liittyneet työnseisauksiin, joita aloitettiin
hallituksen horjuttamiseksi lokakuussa 1948 satamissa ja Arabian tehtaassa. Tapahtumaaikaan tähän näkökulmaan ei kuitenkaan kiinnitetty Unionin johdossa huomiota vaan
paheksuttiin Sak:n työvaliokunnan enemmistön päätöstä leimata kyseisiin lakkoihin
osallistuneet järjestörikkureiksi, vaikka kyse oli asianomaisten liittojen hyväksymistä
taistelutoimista.180

Keskusjärjestö uhkaa kurinpalautuksella
Sak:n valtuusto omaksui marraskuussa 1948 vaatimuksen yleisestä viiden ja puolen
prosentin palkankorotuksesta. Päätös syntyi sosiaalidemokraattien äänin muttei lainkaan
miellyttänyt Fagerholmin hallitusta, jonka investointeja suosivaan vakauttamispolitiikkaan
ei sopinut reaalipalkkojen korottaminen. Sak:n työvaliokunnan sosiaalidemokraatit
taipuivat puolueensa päättävien elinten painostukseen ja ajoivat joulukuussa pidetyssä
keskusjärjestön valtuuston ylimääräisessä kokouksessa läpi vaatimuksen peruuttamisen.
Kansandemokraatit tahtoivat tavoitteesta pidettävän kiinni vaikka olivat marraskuussa
katsoneet sen liian maltilliseksi ja vaatineet 20 prosentin yleiskorotusta. Unionin valtuutetut
eivät osallistuneet ryhmäkokouksiin eivätkä äänestykseen. Liitto oli juuri aloittanut
ulkomaanliikenteen uutta työehtosopimusta koskevat neuvottelut, joissa ei uskottu
voitavan saavuttaa mitään huomattavia kohennuksia merimiesten palkkoihin.
Työnantajapuoli ilmoitti heti alkuun, ettei palkkoja voitu nostaa lainkaan vaan että niitä tuli
pikemminkin laskea. Unioni asettikin päätavoitteekseen työajan lyhentämisen, mistä piti
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liiton mielestä sopia työehtoneuvottelujen yhteydessä, koska uuteen eduskuntaan ei voinut
luottaa sellaisessa kysymyksessä.181

Laivanvarustajien ehdotuksesta keskusteluihin osallistui jo toisesta istunnosta lähtien
työriitojen piirisovittelija, pankinjohtaja Juho Hämäläinen. Sopua ei silti saatu syntymään,
vaan Unioni ilmoitti 15. tammikuuta 1949 aloittavansa ulkomaanliikennettä koskevan
työtaistelun helmikuun alussa, jollei palkkoja korotettu viidenneksellä ja kahdeksan tunnin
työaikaa saatettu voimaan kaikissa ulkomaanliikenteen aluksissa. Lakkolaisten tuli jäädä
työpaikoilleen mutta kieltäytyä kaikista tehtävistä, jotka eivät liittyneet aluksen tai miehistön
välttämättömään ylläpitoon. Tammikuun viimeisellä viikolla Unionin hallitus päätti kuitenkin
hyväksyä Hämäläisen sovintoesityksen ja tyytyä kymmenen prosentin palkankorotuksiin.
Laivanvarustajat tarvitsivat vastaavan ratkaisun tekemiseen vielä useita päiviä.
Valtioneuvoston jäsenten väliintulon jälkeen saavutettu yksimielisyys koski vasta palkkoja.
Unioni ei suostunut allekirjoittamaan työehtosopimusta, ennen kuin työaikakysymykseen
oli saatu liittoa tyydyttävä ratkaisu. Sellaisen etsimiseksi lakkoa lykättiin kuukaudella.
Epäonnistuneen tiedotuksen vuoksi työt tosin ehtivät pysähtyä hetkeksi monessa
kaukomaan satamaan pysähtyneessä suomalaislaivassa. Työaikakiistassa Juho
Hämäläinen laati osapuolten pyynnöstä välitysratkaisun, jonka mukaan Suomessa tuli
toistaiseksi soveltaa Ruotsin tuoretta merityöaikalakia. Tämä ei kuitenkaan koskenut niitä
säännöksiä, jotka loukkasivat suomalaismerimiesten jo saavuttamia etuja. Unionin
johtoelimet hyväksyivät ehdotuksen, joten maaliskuun puoliväliin lykätty lakonuhka voitiin
purkaa. Ehdoksi asetettiin, että hallituksen vastikään eduskunnalle antama esitys
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merityöaikalaiksi hyväksyttiin nopeasti.182 Unioni ei silti ryhtynyt mihinkään vastatoimiin,
vaikka työaikauudistus juuttui valiokuntakäsittelyyn.

Lakkouhastaan Unioni sai myös kielteisiä tuloksia: vakavan riidan kotimaisen
keskusjärjestönsä kanssa. Sak:n työvaliokunta kutsui merimiesliiton puheenjohtajan
puheilleen selittämään, miksi keskusjärjestön edustajia ei ollut kutsuttu mukaan
ulkomaanliikenteen työehtoja koskeviin neuvotteluihin ja miksi lakkouhkaus oli esitetty
ilman keskusjärjestön lupaa. Välläri kertoi liittonsa pyrkineen säästämään Sak:n vaikeaan
asemaan joutumiselta, koska keskusjärjestön tiedettiin vastustavan palkankorotuksia.
Työvaliokunta ei pitänyt kuulemastaan vaan vaati Unionin lakkouhkauksen peruuttamista.
Unionin hallituksessa kummasteltiin aiempaa paljon kovasanaisempaa puuttumista
merimiesliiton omapäiseen työtaistelukäytäntöön mutta perääntymiseen ei nähty aihetta.
Tällöin Sak:n työvaliokunnan sosiaalidemokraattinen enemmistö ojensi Unionia kohti
järeän aseen, johon tarttumisesta oli jo yksityisesti vihjailtu Vällärille: työtaisteluun
ryhtyminen työvaliokunnan kiellosta huolimatta julistettiin perusteeksi erottaa merimiesliitto
keskusjärjestöstä.183

Uhkaus menetti ajankohtaisuutensa, kun työnantajien kanssa sopuratkaisuun pyrkinyt
Unioni siirsi lakkonsa alkamispäivää. Sak:n puheenjohtajat Emil Huunonen ja Väinö Tattari
saapuivat helmikuun neljäntenä pidettyyn Unionin hallituksen kokoukseen. Reippaan
sananvaihdon päätteeksi arvovaltaiset vieraat totesivat jääneensä paitsi takeita siitä, että
Unioni vastedes noudattaa Sak:n sääntöjä. Unionissa ei kannettu asiasta huolta vaan
uskottiin keskusjärjestön luopuvan rankaisutoimista, koska lakkoa ei lopulta tullutkaan.
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Arvio osui oikeaan, mutta Sak:n työvaliokunta päätti silti äänestyksen jälkeen antaa
Unionille Huunosen ehdottaman viimeisen varoituksen. Tattari vastusti Unionin
painostamista, sillä hän katsoi liiton saaneen epävirallisen luvan poiketa palkkaliikkeissään
tarpeen tullen Sak:n sääntöjen kirjaimesta. Huunosen ryhmässäkin nähtävästi kavahdettiin
erotuspuheita, sillä vieraillessaan maaliskuussa Unionin edustajiston kokouksessa Sak:n
sosiaalidemokraattinen järjestösihteeri Olavi Lindblom valitti kiistan kärjistymistä. Lindblom
selitti merimiesliiton joutuneen sattumalta kohteeksi, kun Sak näki tarpeelliseksi ryhtyä
lujittamaan järjestökuria riveissään.184

Ristiriitoja ei etsitty mutta niitä kyllä osattiin odottaa jo Sak:n valtuuston seuraavassa
kokouksessa. Unionin puheenjohtaja pahoitteli tilaisuuden edellä oman liittonsa
edustajistolle Sak:ssa käytävää poliittista valtapeliä:
… kun kokous aloitetaan, niin heti kummankin puolueen miehet ryhtyvät
pitämään ryhmäkokouksiaan. Se johtaa työväen ammatillisen rintaman
heikkenemiseen.
Välläri oli havainnut taistelun levinneen myös liittoihin, joskaan ei vielä Unioniin, jonne sitä
ei saanut päästääkään. Hän oli vastustanut Sak:n valtuuston istuntojen keskeyttämistä
ryhmäkokouksien pitämistä varten. Elimen kokoontuessa toukokuussa 1949 Unionin
edustajat pidättyivät osallistumasta ”sellaisten päätösten tekoon jossa poliittiset ryhmät
tappelivat keskenään”. Merimiesliiton puheenjohtaja vaati niin sosiaalidemokraatteja kuin
kansandemokraatteja lopettamaan toistensa ryvettämisen ammatillisissa järjestöissä.
Sellainen teki hänen mielestään kaikista ammatillisista kysymyksistä puoluepoliittisia ja
ajoi jäsenistöä ulos ammattiyhdistyksistä.185

183

U h 21.1.1949. SMU; Sak tvk 18.1., 29.1., 1.2..1949. AyA; U tkert 1949
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Toisaalta Välläri nousi vastustamaan Paperiteollisuustyöntekijäin liiton kommunistiselle
johdolle osastojen tekaisemisesta vaadittuja moitteita186, koska samaan syntiin
langennutta Suomen maa- ja sekatyöväen liiton sosiaalidemokraattista johtoa ei ollut
rangaistu. Niin ikään Arabian lakkoa ei saanut Vällärin mielestä nimittää laittomaksi, koska
asianomainen osasto oli keskeyttänyt työt täysin omia sääntöjään seuraten. Unionin
edustajat eivät suvainneet ”työvaliokunnan sisäisten erimielisyyksien tuomista valtuustoon”
vaan yhtyivät niihin, jotka arvostelivat korpilakkojen suosimisesta syytetylle Väinö Tattarille
annettuja nuhteita. Unionin hallitus antoi vielä julkilausuman, jossa vaadittiin lopettamaan
jäseniä karkottava poliittinen riitely ammattiyhdistysliikkeessä. Syyllisiä ei pitänyt etsiä
vaan käydä yhteistyöhön vanhoja kaivelematta.187

Purjehduskauden 1949 tiedettiin jäävän vallankin sisävesillä hiljaiseksi, koska suuri osa
puutavarakuljetuksista voitiin hoitaa jo leudon ja vähälumisen talven aikana maitse.
Maaliskuussa Unioni aloitti työehtosopimusneuvottelut Rasilan kanssa ja vaati palkkoihin
kymmenen prosentin kohennusta, vaikka työnantajien yliote tiedettiin niin vahvaksi, ettei
työtaistelua voitu ajatellakaan. Toukokuussa allekirjoitettu sopimus toikin vain vähäisiä
parannuksia työehtoihin. Lähivesiliikenne myös loppui tuona vuonna normaalia
aikaisemmin, minkä vuoksi laivatyöntekijöitä koetteli tavanomaista pahempi
syystyöttömyys. Unionissa tiedettiin sisävesiliikenteen väistämättä vähenevän sitä mukaa
kuin maan sodasta kärsinyt autokalusto koheni ja öljytuotteiden tuonti vakiintui.
Matkustajaliikenteen lisäksi yhä suurempi osa tavarakuljetuksista siirtyi maanteille.188
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Ulkomaanliikenteen merimiesten todellinen ansiotaso riippui suuresti palkan ostovoimasta
ulkomaiden satamissa. Tulot vähenivät tuntuvasti heinäkuussa 1949, kun Suomen markka
devalvoitiin 18 prosentilla. Unioni kiiruhti muiden merenkulkijajärjestöjen tukemana
vaatimaan devalvaatiohyvitystä varustamoilta, jotka tietenkään eivät halunneet ottaa
vastatakseen valtioneuvoston ja Suomen Pankin ratkaisuista. Neuvotteluissa ei päästy
yhtään eteenpäin ilman Juho Hämäläistä. Hänkään ei nähnyt sovintoesityksen antamista
mahdolliseksi niin kauan kuin Unioni tavoitteli 11 prosentin ylimääräistä korotusta ja
työnantajat kiistivät koko hyvitysvaateen. Seitsemän muuta Sak:n jäsenliittoa vaati toimia
keskusjärjestöltä, jota Unioni ei puolestaan halunnut mukaan neuvottelemaan merimiesten
palkoista.189 Merenkulkijajärjestöt valmistautuivat yhteiseen työtaisteluun, mutta samaan
aikaan kehkeytyi muilla aloilla lakkoaalto, joka uhkasi pian hajottaa Suomen
ammattiyhdistysliikkeen. Unionikaan ei kyennyt pysyttelemään repivän riidan ulkopuolella.

Unioni ei vaaranna sopimuksiaan
Kemin alueen paperi- ja uittotyöläisten palkkariidat kärjistyivät heinäkuussa 1949
työtaisteluiksi, jotka vain laajenivat, vaikka Sak:n sosiaalidemokraattinen johto eväsi
keskusjärjestön tuen näiltä korpilakoiksi katsomiltaan työnseisauksilta. Suomen
kommunistinen puolue ryhtyi hyödyntämään tilannetta ja kehittämään Fagerholmin
hallitusta horjuttavaa joukkoliikettä, jossa avainaseman sai puolueen tavoin asemiaan
menettänyt Suomen kuljetustyöntekijäin liitto. Kärkijoukoksi valittiin satamatyöntekijät,
joiden oli määrä keskeyttää työt 18. elokuuta. Kun Unionilta kysyttiin etukäteen kantaa
mahdolliseen satamalakkoon, liiton hallitus ilmoitti jäsenille, Sak:lle ja lehdistölle, etteivät
merimiehet tee lakonalaista työtä. Satamassa, jonka paikallinen ahtaajien ammattiosasto
oli asianmukaisesti julistanut lakkotilaan, merimiehet eivät saaneet osallistua lastaukseen
189
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Pekkarinen & Vartiainen 1995, 244-247.

122

tai lossaukseen eivätkä kuljettaa rikkurien palveluksia hyödyntänyttä alusta enää lakon
kestäessä. Lakonmurtajien käyttämiin laivojen nostolaitteisiin ei sitä paitsi saanut antaa
höyryä. Sak:n työvaliokunta ei myöntänyt Skl:n hakemia lakkolupia, mistä huolimatta työt
pysähtyivät satamissa elokuun 18:ntena.190

Laivanvarustajat uhkasivat heti haastaa Unionin työtuomioistuimeen laivatyöntekijöiden
satamalakkolaisille antaman tuen vuoksi. Työnantajat tulkitsivat Unionin rikkovan
työehtosopimusta, koska liitto käski jäsentensä kieltäytyä tehtävistä, jotka nimenomaan
kuuluivat merimiehille. Käytyään pääministeri Fagerholmin puheilla Välläri kääntyi niin
varovaiseksi, että hän neuvoi Unionin hallitusta pidättymään merimieslakon aloittamisesta,
ennen kuin juuri aloitetun jäsenäänestyksen tulos oli saatu syyskuussa selville, sillä
nyt on tilanne muuttunut niin paljon, että jokaista pienintäkin sääntöjen ja
sopimusten kohtaa on noudatettava tai muuten selitetään menetellyn lain
vastaisesti. … Uitto- ja satamatyöläisten menettelyä ei ole viisasta noudattaa.
Puheenjohtaja oli omin päin antanut kiertokirjeitse määräyksen jäsenäänestyksen
toimittamisesta. Lisäksi hän oli jo perääntynyt satamalakon tukemista koskevista Unionin
ohjeista ja sallinut Hangossa rikkurivoimin puretun höyrylaiva Tornatorin lähteä Ruotsiin.
Sak:n työvaliokunta erotti 24. elokuuta sosiaalidemokraattien äänin Skl:n ja kolme muuta
kiellettyyn työtaisteluun ruvennutta liittoa jäsenyydestään ja vaati Unionia selvittämään,
miksi liitto tuki keskusjärjestön kieltämää lakkoa.191

Unionin hallituksen jäsenet luonnollisesti kavahtivat aiempien päätösten peruuttamista,
jonka tiedettiin kalvavan ikävästi liiton arvovaltaa. Taloudenhoitaja Arvo Kangasmaa
ehdotti kääntymistä ITF:n puoleen, olihan kuljetustyöntekijäin keskinäinen solidaarisuus
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viime kädessä kansainvälinen kysymys. Unionin puheenjohtaja oli ilmoittanut kirjeitse
ITF:n pääsihteerille liittonsa ryhtyvän tukemaan satamalakkoa mutta kertonut samalla
pelkäävänsä jo ihmishenkien menetykseen johtaneen kriisin Suomen työmarkkinoilla yhä
kärjistyvän. Unionin hallituksen jäsenille Välläri epäili federaation halua puuttua koko
asiaan. Hän muistutti Skl:n paitsi tulleen erotetuksi Sak:sta myös käytännössä eronneen
ITF:stä ja liittyneen kommunistien johtaman Fédération syndicale mondiale –järjestön
(FSM) kuljetustyöläisten jaostoon. Huhtikuussa 1949 Unionin hallitus oli yksimielisesti
todennut ITF:n ”riittäväksi kuljetusalan keskusliitoksi” ja päättänyt jäädä syrjään FSM:n
puuhaamasta vastaavasta jaostosta.192

Työnantajien ja Sak:n johdon jyrkkien tulkintojen jälkeen Unionilla ei Vällärin mielestä ollut
varaa ryhtyä työnseisaukseen, joka vähänkään rikkoi liiton tai sen keskusjärjestön
sääntöjä. Puheenjohtaja katsoi ahtaajille luvattujen toimien merkitsevän juuri sellaista
lakkoilua ja muistutti skandinaavisten varustamojen joka tapauksessa huolehtivan rikkurien
käsittelemien lastien kuljettamisesta sekä pakottavan lamautetut suomalaiset kilpailijansa
alusten riisumiseen ja irtisanomisiin. Kun Aarne Ahti ja Viljo Syrjänen vaativat jatkamaan
satamalakon tukemista, Kangasmaa muutti ehdotustaan ja suositti töiden hoitamista
tavalliseen tapaan siihen saakka, kunnes ITF:ltä saatiin ohjeita tai välitysapua. Kantaan,
joka merkitsi päätöksen lykkäämistä epämääräiseen tulevaisuuteen, ilmoittivat yhtyvänsä
myös Välläri ja Tauno Ahonen. Kun ratkaisuun ei muuten päästy, suoritettiin äänestys,
joka päättyi tasatulokseen 4-4. Puheenjohtajan ääni ratkaisi Kangasmaan ehdotuksen
voiton. Yksimielisesti silti torjuttiin Sak:n tulkinta elokuun lakkojen laittomuudesta, ja
merimiesliitto ilmoitti kohtelevansa kaikkia asianomaisten liittojen pysäyttämiin töihin
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ryhtyviä rikkureina. Seuraavana päivänä annetussa kiertokirjeessä Unionin johto vähätteli
tukitoimien peruutuksen merkitystä satamalakon kannalta ja korosti selkkauksen
kansainvälisyyttä: koska ulkomaiset laivat jatkoivat kuljetuksia, lakon tukemisesta täytyi
ensin sopia ylikansallisten järjestöjen kanssa.193

Työnantajien ja ammatillisen keskusjärjestön näkemysten mukaileminen ei kuulunut Niilo
Vällärin tunnusomaisiin piirteisiin. Unionin puheenjohtajan elokuussa 1949 kokema
mielenmuutos perustui epäilemättä suuresti niihin varoituksiin ja uhkauksiin, joita
pääministeri Fagerholm ja laivanvarustajien edustajat esittivät. Korpilakkoliittoja ei
rangaistu pelkästään Sak:sta erottamisella vaan lisäksi ne menettivät
työehtosopimuksensa ja mahdollisuutensa solmia vastakaan sellaisia. Unionin hallituksen
käännyttämisessä nousi hätääntyneeltä vaikuttaneen puheenjohtajan sijasta keskeiseen
osaan Arvo Kangasmaa, entinen lämmittäjä, joka oli kolme vuotta aiemmin valittu Unionin
taloudenhoitajaksi. Kangasmaa oli siinä suhteessa yllättävä perääntymistien osoittaja, että
hän osallistui Skp:n ammatillisen jaoston toimintaan194 ja tunsi elokuun offensiivin
lähtökohdat ja tavoitteet. Sittemmin Kangasmaa selitti195 kavahtaneensa niitä korvauksia,
joita työtuomioistuin olisi voinut määrätä Unionin maksettaviksi. Voidaan siis hyväksyä
Tapio Bergholmin196 arvio, jonka mukaan Kangasmaa valvoi sittenkin mieluummin
ammattiliittonsa kuin puolueensa etuja. Antti Kujala197 puolestaan kertoo, miten paperiliiton
kommunistinen johto veti talvella 1946 tukensa Kankaan tehtaan korpilakolta
hyvityssakkojen ja sopimuskäytännön romuttumisen pelossa. Unionin hallituksen
kokouksissa ei keskusteltu liiton ratkaisujen vaikutuksesta satamalakon saati koko
192
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lakkoaallon kohtaloon, vaikka luonnollisesti kaikki ymmärsivät merimiesten tuen
katoamisen heikentävän vakavasti ahtaajien asemaa.

Laatiessaan kuohunnan lopputuloksen jo selvittyä Merimies-lehteen raporttia198 Unionin
hallituksen osuudesta Välläri myönsi varustamojen esittämän uhkauksen painaneen
harkinnassa eniten:
Työnantajataholla selitettiin kuitenkin heti, että jos merimiehet kieltäytyvät
sellaisen työn suorittamisesta, jonka he ovat tehneet normaalioloissa ja joka
on merimiestyötä, katsotaan se lakoksi ja työehtosopimuksen rikkomiseksi.
Tällainen tulkinta ratkaisi Unionin menettelyn.
Niilo Vällärin luotsaama Unioni siis menetteli elokuussa 1949 aivan samoin kuin Ernest
Bevinin johtama Britannian kuljetusliitto 16 vuotta aikaisemmin: lakkoon ryhtyneelle
veljesliitolle luvattu tuki jätettiin lopulta antamatta, koska ei haluttu vaarantaa omia
työehtosopimuksia eikä niihin perustuvaa asemaa. Epäilemättä Välläri itsekin muisteli
syksyllä 1949 Suomen merimiesten omaa tappiollista lakkoa, sillä hän totesi kokemuksen
opettaneen, miten ennen suurtaistelun aloittamista tuli varmistua ”työläisten rintaman
eheydestä” koko kyseisellä tuotannonalalla. “Voittoa ei yleensä saavuteta toisten avulla.”

Rasila uhkasi niin ikään sanoa työehtosopimussuhteen irti, jos Unioni ulottaa lakkolaisten
tukemisen lähivesiliikenteeseen. Unionin voimattomuuden tuolla lohkolla tiedosti liiton koko
hallitus, joka päätti yksimielisesti ilmoittaa kaikkien laivaväelle normaalisti kuuluvien töiden
jatkuvan lähivesialuksissa. Näin todettiin toimittavan, koskei lakkoliitoilta ollut saapunut
asianmukaisia avunpyyntöjä ja koskei Unioni voinut ”vaarantaa järjestönä itseään ja
jäsentensä etuja”. Sak:n valtuusto kutsuttiin syyskuun 1949 alussa ylimääräiseen
kokoukseen sinetöimään korpilakkoliittojen kohtaloa. Tilaisuuden aattona Unionin hallitus
piti avustusten epäämistä pidettiin ankarimpana rangaistuksena, joka saatiin langettaa
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keskusjärjestön sääntöjä rikkoneelle mutta omia sääntöjään noudattaneelle ammattiliitolle.
Silti päätettiin esittää Sak:n valtuustolle vain ylimalkainen uhkaus eroamisen
harkitsemisesta, jos keskusjärjestö vahvistaa korpilakkoliittojen erottamisen. Sak:n
katsottiin silloin ryhtyvän poliittisiin toimiin, sillä työtaistelut oli aloitettu palkankorotusten
saavuttamiseksi. Aarne Ahti jäi yksin kannattamaan jyrkempää kielenkäyttöä.199

Kolmipäiväiseksi venyneessä kokouksessaan Sak:n valtuusto vahvisti työvaliokunnan
erotuspäätökset ja vapautti Väinö Tattarin keskusjärjestön toisen puheenjohtajan
tehtävästä. Välläri luki kokouksessa merimiesliiton hallituksen hyväksymän julkilausuman.
Poliittisten ryhmien välillä käytyihin äänestyksiin kaksi unionilaista valtuutettua eivät
osallistuneet. Arvo Heiniön mielestä heidän olisi pitänyt käyttää äänivaltaansa
vähemmistön puolesta, mutta lopulta Unionin hallitus hyväksyi vastalauseitta liiton
valtuustoedustajien toiminnan. Välläri sai hallitukselta vasta äänestyksen jälkeen valtuudet
vastata Skdl:n lehdissä julkaistuihin väitteisiin, joiden mukaan Unionin puheenjohtaja oli
käydessään elokuun viimeisellä viikolla ITF:n kokouksessa Rotterdamissa luvannut
liittonsa yhtyvän federaation taisteluun kommunismia vastaan.200 Hänen selitettiin juuri
siksi painostaneen liiton luopumaan paitsi satamalakon tukemisesta myös
devalvaatiohyvityksen vaatimisesta. Hallitus kuitenkin totesi yksimielisesti, että väite
Vällärin harjoittamasta painostuksesta oli sinänsä perätön.201
199
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Elokuussa aloitetut lakot päättyivät tuloksettomina syyskuun puoliväliin mennessä. Viisi
Sak:sta erotetuista järjestöistä käytti vielä syksyn kuluessa hyväkseen niille tarjottua
katumismahdollisuutta ja pääsi palaamaan keskusjärjestön riveihin. Sen sijaan Suomen
kuljetustyöntekijäin liitto sekä Suomen metsä- ja uittotyöväen liitto jäivät pysyvästi Sak:n
ulkopuolelle. Unioni piti sinänsä johdonmukaisesti kiinni syyskuun alussa omaksumastaan
kannasta ja tuki kaikkien erotettujen liittojen jäsenyyden palauttamista. Joulukuussa 1949
pidetyssä Sak:n valtuuston ylimääräisessä kokouksessa kuljetusliiton sekä metsä- ja
uittotyöväen liiton paluun puolesta äänesti kuitenkin vain toinen Unionin edustajista, ja hän
sai siitä hyvästä jälkikäteen moitteet liittonsa hallitukselta. Varajäsenenä kokoukseen
lähetetty Arvo Kangasmaa näet ei tukenut oman liittonsa aloitetta vaan
kansandemokraattien ehdotusta ja osallistui sitä paitsi kyseisen poliittisen ryhmän
erilliskokoukseen. Vastedes sellainen käytös nimenomaan kiellettiin unionilaisilta. Vaikka
kaikkien korpilakoista rangaistujen järjestöjen ei sallittu palata Sak:hon, merimiesliiton
johto ei tehnyt sellaista johtopäätöstä, että tuli järjestää jäsenäänestys keskusjärjestöön
kuulumisesta. Rikkureita ei Unionissa taaskaan suvaittu, mutta koska lakonmurtoon
osallistuneet unionilaiset eivät olleet tehneet merimiestyötä, he saivat selvittää välinsä
korpilakkoilleiden liittojen kanssa. Unionin hallitus ei ruvennut itse ruotimaan tapauksia
vaan tulkitsi eronneiksi kaikki lakonalaiseen työhön ryhtyneet liiton jäsenet, joilta maksut
olivat jääneet hoitamatta kolmen kuukauden ajan.202

järjestäytyneet merimiehet joutuivat hakemaan toimintaohjeensa keskeisen oikeistolehden sivuilta. Skp:n ja
Skdl:n pää-äänenkannattajien julkaisema hyökkäys Unionin puheenjohtajaa vastaan oli selvä kosto Suomen
Sosialidemokraatissa 3.9.1949 näkyvästi julkaisusta Vällärin lausunnosta, jonka mukaan FSM:n
kuljetusjaoston puuhaama Suomen meriliikenteen saarto ei millään tavoin koskettanut suomalaisia
merimiehiä, he kun toteuttivat vain oman liittonsa ja ITF:n päätöksiä.
202
U h 14.9., 12.12., 20.12.1949. SMU; U kk 12/1949 (SMU 61). AyA; U tkert 1949; Sak tkert 1949; MS
1949, 268-269, 271, 299, 331; MS 1950, 8; Soikkanen 1991, 306-307; Bergholm 1997b, 351, 359-362;
Rentola 1997, 96-100.
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Tiukan ja poliittisesti värittyneen äänestyksen jälkeen Unionin hallitus päätti olla
lahjoittamatta varoja rahastolle, joka ilmoitti jakavansa avustusta Kemin lakon
tukahduttamisen vuoksi kärsimään joutuneille. Välläri luonnehti rahastoa selkeästi
poliittiseksi järjestöksi, jollaisia Unioni ei saanut tukea. Puheenjohtaja sai kuitenkin
kantansa hyväksytyksi vain hallituksen vasemmistoryhmän kokousteknisen
huolimattomuuden vuoksi. Näennäisen vähäpätöisestä seikasta käyty kiista koettiin
painavaksi, sillä poikkeuksellisesti pöytäkirjaan merkittiin kunkin hallituksen jäsenen
ottama kanta.203

Peruutettuaan tukensa satamalakkolaisille Unioni pääsi taas muiden
merenkulkijajärjestöjen rinnalle neuvottelupöytään Sly:n kanssa. Syyskuussa 1949
Suomen markan ulkoista arvoa alennettiin uudelleen, nyt 44 prosentilla. Varustamot
myönsivät periaatteessa laivahenkilöstön kärsivän tappiota devalvaatiosta, mutta
hyvityksestä ei näyttänyt syntyvän sopua. Jäsenäänestyksessä Unionin johto sai
vakiintuneeseen tapaan lähes soraäänittä lakkovaltuudet. Vasemmistoryhmän Aarne Ahti
halusi niitä myös käytettävän, kun Juho Hämäläinen lopulta laati välitysehdotuksen, jossa
palkkoihin luvattiin vain seitsemän prosentin korotus. Välläri suositti taipumista Hämäläisen
ehdotukseen, jonka hän tiesi muiden merenkulkijajärjestöjen ja varustajienkin hyväksyvän.
Ratkaisuun tarvittiin äänestys, jossa puheenjohtajan kanta voitti 5-4. Helsingissä samana
päivänä pidetty jäsenkokous antoi tukensa hallituksen päätökselle. ”Huolellisen harkinnan
jälkeen ja yleistä tilannetta silmälläpitäen” Sly:n hallitus päätti suostua maksamaan
Hämäläisen ehdottamat devalvaatiohyvitykset.204
203

U h 6.10.1949. SMU; J. Salminen 1995, 207-208, 214. - Aarne Ahti, Veikko Ahokki, Arvo Heiniö, Arvo
Kangasmaa ja Viljo Syrjänen vaativat avustuksen myöntämistä. Vällärin ehdotuksen puolesta äänestivät
puheenjohtajan lisäksi Tauno Ahonen, Viljo Rosenborg ja Gustav Tuomikoski. Kun heti perään äänestettiin
tarkoitukseen käytettävästä rahamäärästä, Ahokki jätti äänestämättä. Vaali päättyi siten tasatulokseen, ja
puheenjohtajan kannan mukaisesti vahvistettiin lahjoitussummaksi nolla markkaa.
204
U h 16.8., 24.8., 25.8., 3.9., 9.9.1949. SMU; Sly h 7.9.1949. SvyA; U tkert 1949; Sly tkert 1949; MS 1949,
262, 294-296, 298, 300-301 (Aarne Ahti); Parviainen 1988, 6; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 244-247. –
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Jää murtaa vastustuksen Unionin tieltä
Asettaessaan vuoden 1949 lopussa tavoitteita seuraavia työehtosopimuksia varten
Unionin johto totesi tilanteen sekä poliittisesti että taloudellisesti vaikeaksi. Palkkoihin ei
voitu juuri saada korotusta, koska ”varustajat ovat valmiit panemaan laivat seisomaan, jos
liiaksi kiristetään vaatimuksia”. Välläri ja Tuomikoski varoittivat taistelun mahdollisuuksiin
uskovia merimiesliiton hallituksen jäseniä, että rikkureita oli saatavissa ja Unionin
nujertaminen kiinnosti monia tahoja. Merenkulkijajärjestöt esiintyivät neuvotteluissa
yhteisrintamassa, jommoinen yhteistyö Sak:n ulkopuolella olevien järjestöjen kanssa
herätti epäilyksiä keskusjärjestön työvaliokunnassa. Sak vaati samaan aikaan
aikapalkkoihin yleistä kymmenen prosentin korotusta, jota ilmoittivat vastustavansa
työnantajien lisäksi maataloustuottajat ja Suomen Pankki. Kompromissia tavoitellut
Fagerholmin hallitus määräsi tammikuun 1950 alussa palkkoja nostettavaksi heti 7,5
prosentilla ja palkkasäännöstelyn lopetettavaksi helmikuun puolivälissä. Vapautus
annettiin kuitenkin vain ehdollisesti, sillä palkoista päättäminen oli siirtyvä takaisin
valtioneuvostolle, jolleivät työmarkkinajärjestöt päässeet kolmessa kuukaudessa sopuun
työvoiman hinnasta. Aikaraja ei luonnollisestikaan koskenut ulkomaanliikenteen
merenkulkijoiden palkkoja, jotka oli jo aiemmin siirretty säännöstelyn ulkopuolelle.
Ulkomaanliikennettä harjoittavien laivanvarustajien ja merenkulkijajärjestöjen välillä käydyt
neuvottelut sujuivat Juho Hämäläisen välittäjänpalveluksista huolimatta poikkeuksellisen
tahmeasti. Unionin hallitus katsoi lopulta äänestyksen jälkeen parhaaksi jättää käyttämättä
Sak:n myöntämän lakkoluvan ja varustajien tavoin hyväksyä Hämäläisen huhtikuun alussa
laatiman sovintoesityksen. Palkkoja korotettiin muodollisesti 12:lla mutta tosiasiallisesti

Suomen markan devalvointi liittyi Länsi-Euroopan maiden yleiseen pyrkimykseen parantaa kilpailukykyään
Yhdysvaltoihin nähden korottamalla dollarin ostokurssia. Ks. van der Wee 1986, 441-442; Eichengreen
2006, 76-79.

130

vain viidellä prosentilla, sillä edellisenä syksynä saatu devalvaatiokompensaatio laskettiin
nyt mukaan perusansioihin.205

Unionin ja muiden merenkulkijajärjestöjen vaatimukset sotavuosina asetettujen
valuuttarajoitusten poistamiseksi johtivat lopulta menestykseen helmikuussa 1950, kun
Suomen Pankki palautti kaukoliikenteen purjehtijoille merimieslain mukaisen
mahdollisuuden nostaa palkkansa ulkomaan satamassa vaikka kokonaan pysähdysmaan
rahassa. Merenkulkijat arvostivat tätä oikeutta suuresti, vaikka Suomen markan
vaihtokurssin heikkeneminen tietenkin pienensi käteen jäävän kovan valuutan määrää.
Suomen keskuspankki kehotti merimiehiä pidättyvyyteen nostoissaan ja muistamaan, että
täkäläiset valuuttasäännökset koskivat heitä edelleen: vierasta rahaa ei saanut myydä eikä
tallettaa pankkiin ulkomailla eikä tuoda kotimaahan ohi tulliviranomaisten.206

Voitettuaan helmikuussa käydyt presidentinvaalit J.K. Paasikivi nimitti Fagerholmin
hallituksen tilalle Urho Kekkosen johtaman vahvasti maalaisliittolaisen ministeristön.
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen 13 vuotta jatkunut hallitustaival katkesi, ja
ainakin Unionin puheenjohtajan mielestä työväenhallituksen seuraaja ”osoittautui heti
työläisvihamieliseksi”. Vastaavia tilannearvioita tehtiin myös Sak:n johdossa, sillä
keskusjärjestö otti toukokuun alussa käyttöön järeimmät aseensa ja uhkasi yleislakolla,
jollei ammattiyhdistysliikettä tyydyttävään yleiseen palkkaratkaisuun päästy viimeistään 7.
toukokuuta 1950. Työnantajien ja palkkatyöväen etujen valvojat pääsivät eduskunnan
puhemieheksi siirtyneen Fagerholmin välityksellä viime tingassa neuvotteluratkaisuun.
205

U h 7.11., 12.12., 20.12., 28.12.1949. SMU; U h 9.1., 2.2., 20.2., 29.3., 4.4.1950 (SMU 71); Sak tvk
8.11.1949, 9.1., 17.1., 21.2., 24.2., 28.3., 15.4.1950. AyA; Sly h 3.11., 13.12., 28.12.1949, 18.1., 25.1., 14.3.,
23.3., 31.3., 3.4.1050. SvyA; U tkert 1950; Sly tkert 1950; MS 1950, 5, 35-37 (Niilo Välläri), 101-103; Sak
tkert 1950; Mansner 1984, 327-331; Soikkanen 1991, 366; Haataja 1993, 181-182.
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U h 28.12.1949. SMU; U h 23.1.1950 (SMU 71); U yk 21.5.1947 (Turku) (SMU 58); Unioni Suomen
Pankille 8.1. ja 25.7.1947, 6.7.1948 (SMU 62); Suomen Pankki Unionille 21.5.1947 (SMU 114); Välläri ITF:lle
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Kekkosen hallitus joutui vastoin tahtoaan hyväksymään niin kutsutun F-sopimuksen, joka
toi palkkoihin 15 prosentin yleisen korotuksen. Unionin mielestä F-korotus kuului myös
ulkomaanliikenteen merimiehille. Sen sijaan Sly ilmoitti katsovansa neuvottelut asiasta
turhiksi, olihan alalla voimassa tuore työehtosopimus. Unioni ei muiden
merenkulkijajärjestöjen tavoin rohjennut antaa työnantajille mahdollisuutta tulkita
esiintymistään sopimuksen irtisanomiseksi vaan peräytyi. Työehtosopimukseen sisältynyt
indeksiehto toi kuitenkin merimiehille kolme viiden prosentin palkankorotusta ennen
vuoden 1950 loppua, mikä sai Sly:n valittamaan merenkulun työvoimakustannusten
nousseen Suomessa jo brittiläisen tason yläpuolelle.207

Vakiintuneeseen tapaan Unioni vaati jäänmurtajien työntekijöiden ansioihin samoja
kohennuksia kuin ulkomaanliikenteessä maksettaviin palkkoihin. Muille valtion merimiehille
taas tuli myöntää samat korotukset kuin yksityisen rannikkoliikenteen laivatyöntekijöille.
Lisäksi Unioni vaati sisällyttämään uuteen sopimukseen työaikaa koskevat määräykset,
jotka noudattivat liiton hyväksymää ehdotusta uudeksi merityöaikalaiksi.
Merenkulkuhallitus halusi kuitenkin odottaa ulkomaanliikenteen työehtosopimuksen
vahvistamista, ja valtioneuvosto puolestaan ilmoitti työaikakysymysten ratkaisemisen
kuuluvan kokonaan eduskunnalle. Kun neuvottelut Unionin ja Sly:n välillä tulivat
ratkaisuvaiheeseen, Sak:n luvin aloitettu lakko pysäytti jäänmurtajat aprillipäivänä.
Valtiovalta antoi nopeasti perään, ja työtaistelun alkuperäiset syyt saatiin poistetuksi jo
huhtikuun kolmantena. Murtajat seisoivat senkin jälkeen vielä kaksi päivää, kunnes uusi
kauppa- ja teollisuusministeri Sakari Tuomioja myöntyi siihen, että aluksissaan pysyneille
jäänmurtajien työntekijöille maksettiin palkka myös lakkopäiviltä. Jäänmurtajamiehistöt
20.9., 29.10.1949; ITF:n apulaispääsihteeri Paul Tofahrn Vällärille 4.11.1949 (SMU 68). AyA; U tkert 1950;
MS 1950, 37-38.
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taistelivat sillä kertaa vain omien etujensa puolesta. Merenkulkuhallituksen muiden alusten
työntekijöiden palkoista saatiin sovituksi vasta heinäkuun lopussa, jolloin palkkoihin
laskettiin keväältä viivästyneen kymmenen prosentin korotuksen jälkeen vielä 15 prosentin
F-lisä.208

Kevään työehtosopimuksista käytiin pitkä keskustelu Unionin edustajiston kokoontuessa
toukokuun kuudentena. Moni vasemmistosiipeen kuuluva epäili Unionin puheenjohtajan ja
muiden neuvotteluihin osallistuneiden toimitsijoiden pimittäneen liiton hallituksen jäseniltä
olennaisia tietoja. Arvioitiin palkkojen suorastaan laskeneen ulkomaanliikenteessä
hätiköidysti hyväksyttyjen ehtojen vuoksi. Lopulta johdon toiminta hyväksyttiin
äänestyksittä, sillä luottamuksen peruuttamisesta ei tehty suoraa ehdotusta. Lähiliikenteen
laivatyöntekijöiden palkoista ja työehdoista päästiin toden teolla neuvottelemaan vasta
keskusjärjestöjen F-sopimuksen valmistuttua. Merenkulkijajärjestöt yhdistivät voimansa
Rasilaa vastaan ja hyväksyivät kesäkuussa ratkaisun, joka toi palkkoihin edellisen
hallituksen tammikuussa myöntämän 7,5 prosentin parannuksen, 11 prosentin
indeksikorotuksen ja F-sopimuksen mukaisen 15 prosentin lisäyksen.209

Työmarkkinajärjestöjen sopimusvapaus kesti vain syksyyn 1950, jolloin palkat otettiin
uudelleen valtioneuvoston valvontaan. Juhannuksena alkaneen Korean sodan synnyttämä
yleismaailmallinen noususuhdanne tuntui nopeasti myös Suomessa: vientituotteiden
menekki ja hinnat paranivat mutta myös kotimarkkinahinnat nousivat. F-ratkaisun
soveltamista koskeneet kiistat kärjistyivät kesän päättyessä laajaksi ja sitkeäksi, tällä
207

U h 18.5., 23.6., 29.7.1950 (SMU 71); Sak tvk 5.5., 8.5., 24.5.1950. AyA; U e 6.5.1950. SMU; Sly 14.6.,
6.7., 20.7., 24.8.1950. SvyA; U tkert 1950; Sly tkert 1950; MS 1950, 99-101; Pihkala & Soikkanen 1982, 362;
Mansner 1984, 331-341; Soikkanen 1991, 371-383; Hokkanen 2002, 60-64; Bergholm 2005, 280-287.
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U h 20.2., 5.3., 13.3., 29.3., 25.4., 29.7.1950 (SMU 71). AyA; Markkanen 1973, 72-73, 97; TyökS 2.4.,
6.4.1950; SSd 6.4.1950; Hbl 2.4., 6.4.1950; HeSa 6.4.1950; Kauppalehti 5.4.1950; US 2.4., 6.4.1950.
209
U e 6.5.1950; U h 28.12.1949. SMU; U h 9.1., 25.4., 18.5., 31.5., 13.6.1950 (SMU 71). AyA; Arvo
Kangasmaa Skp:n ay-jaostolle 20.8.1950 (Skp ay He). KA; U tkert 1950; MS 1950, 170-171.
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kertaa sosiaalidemokraattien johtamaksi lakkoliikkeeksi. Kekkosen hallituksen toimet
työmarkkinoiden rauhoittamiseksi raukesivat tyhjiin, ja lokakuun alussa Sak uhkasi taas
yleislakolla – Unionin johdon mielestä liian kevyin perustein. Suurtaisteluun ei nytkään
tarvinnut ryhtyä, sillä sosiaaliministeri Teuvo Auran johtama sovittelulautakunta sai ajoissa
aikaan monitulkintaisen sopimuksen, jonka vaikutuksesta palkkoihin esitettiin tuoreeltaan
aivan ristiriitaisia arvioita. Valtioneuvostokaan ei ollut tyytyväinen ratkaisuun, jota kutsuttiin
välitysmiehen mukaan A-sopimukseksi. Hallitus julkisti marraskuun alussa
vakauttamisohjelman, jossa palkat jäädytettiin ja työehtosopimusten säännökset
indeksikorotuksista mitätöitiin valtalain nojalla.210

Vaikka palkkasulku ei koskenut ulkomaanliikenteen merimiehiä, Kekkosen hallituksen
päätös ei saanut vähääkään ymmärrystä Unionilta. Liitto ilmoitti aloittavansa yleisen
merimieslakon, jos työnantajien kanssa aiemmin sovitut indeksikorotukset estetään.
Sosiaaliministeriöstä tiedotettiinkin pian, että kaukoliikenteen alusten ja jäänmurtajien
työntekijöille lankeavat indeksikorotukset voitiin poikkeuksellisesti toteuttaa. Neuvottelut
uudesta työehtosopimuksesta aloitettiin joulukuussa 1950. Lähes alusta alkaen käytettiin
työriitojen sovittelijan palveluksia mutta vasta tammikuun 1951 lopussa edettiin niin
pitkälle, että Juho Hämäläinen teki sovintoesityksen. Unionin johto hylkäsi ehdotuksen,
joka toi sen laskelmien mukaan reaalipalkkoihin riittämättömän 7,5 prosentin korotuksen,
sekä uhkasi pysäyttää ulkomaanliikenteen ja jäänmurtajat 19. helmikuuta. Muutkin
merenkulkijajärjestöt antoivat työtaisteluvaroituksen.211
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Sak tvk 17.10., 18.10.1950; U h 10.10., 20.10.1950 (SMU 71). AyA; Mansner 1984, 340-352; Soikkanen
1991, 386-394; Haataja 1993, 182-183; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 121-122, 301-303; Hokkanen 2002,
67-70; Mertanen 2004, 61-63; U tkert 1950; MS 1950, 294, 321-326 (Niilo Välläri), 326-329; PT 41-43/1950.
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Äänestyksien jälkeen Unionin hallitus hyväksyi 13. helmikuuta Hämäläisen uuden
sovintoesityksen, jossa kahdeksan prosentin yleisen indeksikorotuksen lisäksi maksettavat
ansionkohennukset porrastettiin ammattitaidon mukaan: kokeneet merimiehet saivat
enemmillään 18 prosentin lisäyksen peruspalkkoihinsa, kun taas aloittelijat joutuivat
tyytymään vähimmillään vain viiden prosentin parannukseen. Erimittaisia korotuksia
puolustaessaan Niilo Välläri vetosi samaan perusteluun, jonka hän oli kaksi vuotta
aiemmin sanonut suoraan myös Sak:n työvaliokunnalle. Koska ulkomaanliikenteen
aluksiin pyrki jatkuvasti työhön kokematonta väkeä, joka ei aikonut jäädä alalle vaan tahtoi
vain seikkailla ja nähdä maailmaa, Unioni ei noudattanut niin kutsuttua solidaarista
palkkapolitiikkaa. Liitto katsoi, ”että ammattimiesten tulee saada tuntuvasti paremmat
palkat kuin vasta-alkajille maksetaan”. Muidenkin maiden merimiesliitot menettelivät
samoin, muistutti Välläri ja varoitti kalvamasta suomalaisen kauppamerenkulun
kannattavuutta vaatimalla jungmanneille suhteettoman korkeita tuloja. Keskustelussa
esitettiin sellaisiakin näkemyksiä, että merille hakeuduttiin sittenkin ennen muuta työn
tarpeessa ja että juuri kehnot alkupalkat karkottivat kunnollista ainesta laivatyöstä.
Työehtosopimuksen allekirjoittaminen viivästyi yllättäen, kun sanomalehdet kertoivat
elinkustannusindeksin putoamisesta ja laivanvarustajat tulkitsivat sovitun
indeksikorotuksen niin muodoin sittenkin perusteettomaksi. Unioni taas katsoi
valtioneuvoston painaneen keinotekoisesti indeksilukua alaspäin ja vaati työnantajia
pysymään sovitussa. Niin Sly kuin maan hallituskin perääntyi täysimittaisen merimieslakon
uhatessa.212

Jäänmurtajaväen palkat määräytyivät ulkomaanliikenteen sopimuksen mukaan, mutta nyt
Unioni vaati samalla järjestettäviksi myös muiden valtion merimiesten asiat.
212

U h 13.2., 22.2. 1951 (SMU 71); Sak tvk 18.1.1949. AyA; U tkert 1951; Sly tkert 1951; MS 1951, 67-69
(Niilo Välläri).
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Merenkulkuhallitukselle esitettiin lisäksi joukko koko merimieskuntaa koskevia mutta
valtiovaltaan kohdistuvia vaatimuksia, joista syntyi työtaisteluun johtanut kiista. Monet
merenkulkijat olivat sumeilematta käyttäneet väärin erioikeuttaan tuoda maahan tullitta
tavaraa. Eräänkin Yhdysvalloissa käyneen aluksen miehistö naamioi ylimääräiset
tuomisensa yli 600 tuliaispaketiksi, joiden tekaistujen vastaanottajien nimet oli poimittu
puhelinluettelosta. Tullihallitus puuttui menoon syksyllä 1949 ja pudotti tuomisten
suurimman sallitun määrän 15 kiloon kuukaudessa. Mahdollisuus pienimuotoisen
salakuljetuksen tuomiin lisäansioihin kuului vuosikymmenestä toiseen niihin tekijöihin,
jotka houkuttelivat suomalaisia miehiä ja naisia laivatyöhön. Varhaisvuosistaan alkaen
Unioni oli vannottanut jäseniään välttämään salakuljetusta ja neuvoi heitä noudattamaan
visusti uusiakin rajoituksia. Liitto yritti syksyllä 1950 taivutella niin tullihallitusta kuin
valtiovarainministeriötäkin ymmärtämään merimiesten erityistarpeita tavarantuonnissa.
Kun myötätuntoa ei herunut, Unioni vaati talvella 1951 palauttamaan voimaan
merenkulkijoita koskevat vuoden 1946 tullimääräykset. Niihin piti tehdä vielä sellainen
täsmennys, että pitkältä retkeltä palaavat saivat tuoda tullitta enimmäiserän tavaraa
jokaista matkakuukautta kohti. Lisäksi merimiehen asunto- ja ravintoedun verottaminen tuli
lopettaa ja laivatyötä varten hankittava ulkomaanpassi saada leimaveroa maksamatta.213

Tilannetta yritettiin selvittää eduskuntatalossa 2. maaliskuuta 1951 käydyssä
neuvottelussa, jossa Välläri sai taas vastaansa Emil Huunosen. Sak:n entiselle
puheenjohtajalle annettiin sosiaaliministerin salkku, kun sosiaalidemokraatit sopivat
tammikuussa 1951 hallitusvallan jakamisesta maalaisliiton kanssa; pääministerinä jatkoi
Urho Kekkonen. Korkeiden virkamiesten tukemana ministeri Huunonen selitti Unionin
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MS 1/1923, 11/1931; Kuljetustyöläinen 1926, 71; Kuljetustyöläinen 1927, 37-38; U h 25.8., 9.9., 6.10.,
19.10., 7.11.1949. SMU; Välläri m/s Anjan miehistölle 10.9.1949 (SMU 69); Sak tvk 27.2.1951; U h 9.9.,
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vaatimusten toteuttamisen edellyttävän lainmuutoksia ja kuuluvan siis eduskunnalle. Sak
asettui Unionin taakse, mistä huolimatta Huunonen ”yritti jälleen hurjailla”
myöhemmissäkin neuvotteluissa. Muut sosiaalidemokraattiset ministerit eivät kyenneet
löytämään lupailemaansa ratkaisua, vaan merimiesliitto pysäytti jäänmurtajat maaliskuun
kahdeksantena.214

Vuoden 1951 jäänmurtajalakko sai tiedotusvälineissä huomiota aivan toisessa määrin kuin
edellisvuotinen vastaava työtaistelu. Emil Huunonen piti ensimmäisenä lakkopäivänä
lehdistötilaisuuden, jossa hän selitti valtiovallan myöntyneen kaikkiin niihin Unionin
vaatimuksiin, joiden toteuttamiseksi ei tarvittu uusia säädöksiä. Oikeistolehdissä
jäänmurtajalakko tuomittiin Suomen koko elinkeinoelämän vastuuttomaksi
vaarantamiseksi, ja laivanvarustajain yhdistys uhkasi Unionia korvausvaatimuksilla.
Unionin puheenjohtajaan aiemmin kohdistamistaan syytöksistä huolimatta kommunistien
Työkansan Sanomat antoi puheenvuoron Vällärille, jonka mukaan lakon puhkeamisen
aiheutti ministeri Huunosen härkäpäisyys. Maalaisliiton eduskuntaryhmässä pääministeriä
neuvottiin tarttumaan lakon nujertamiseksi koviin keinoihin, joiden menestykseen
Kekkonen ei kuitenkaan uskonut. Niinpä valtioneuvosto kutsui Juho Hämäläisen
sovittelemaan kiistaa sekä asetti vero- ja tullikysymyksiä selvittelemään kolmijäsenisen
komitean, jonka puheenjohtajaksi nimitettiin valtiovarainministeriön osastopäällikkö Yrjö
Seitola. Niilo Välläri edusti merimiehiä ja hallitusneuvos Nikolai Saarnio työnantajaa.215
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Passikysymyksessä Unioni sai tahtonsa läpi nopeasti, kun hallitus antoi eduskunnalle
esityksen216 asianmukaisen muutoksen tekemisestä leimaverolakiin. Valtioneuvosto taipui
pian myös tarjoamaan vuoden 1946 tullimääräyksen palauttamista voimaan, mutta se ei
enää riittänyt merimiesliitolle. Unioni vaati laivaväelle oikeutta tuoda maahan tuliaisten
lisäksi saman verran tavaraa, josta tuli maksaa tulli mutta jota varten ei tarvinnut hankkia
tuontilisenssiä. Uudessa Suomessa epäiltiin, että ”taustalla lienee hämäriä juonitteluja”.
Työkansan Sanomat taas nimesi juonien punojaksi valtioneuvoston, joka yritti riistää
merimiesten oikeuksia, vaikka nämä tarjoutuivat maksamaan niistä tullia. Saadakseen
lakon loppumaan valtiovalta suostui lopulta siihen, että tullittomien tuliaisten
enimmäismäärät palautettiin toistaiseksi vuoden 1946 tasolle. Laivaväen sallittiin lisäksi
tuoda maahan tullattavaa tavaraa ilman lisenssiä, kunhan kertatuomisten kokonaisarvo ei
ylittänyt 10 000 markkaa. Jäänmurtajat palasivat liikenteeseen 16. maaliskuuta.217

Unioni julisti saavuttaneensa täydellisen voiton, minkä lisäksi liiton puheenjohtaja pyrki
pontevasti tekemään tunnetuksi ministeri Huunosen kärsimän tappion murskaavuuden.
Välläri ei selvästikään ollut unohtanut talvella 1949 Sak:n silloiselta puheenjohtajalta
saamaansa läksytystä. Taistelun tauottua Välläri halusi myös oikaista sellaiset väitteet,
että jäänmurtajamiehistöt olivat joutuneet kamppailemaan itselleen vieraiden tavoitteiden
puolesta. Hän korosti ulkomaanliikenteen ansiotasosta nauttivan jäänmurtajaväen
ponnistaneen vuorostaan voimansa kaukovesille purjehtivien toveriensa puolesta ja
muistutti luontoisetujen verottomuuden koituvan kaikkien merenkulkijoiden hyödyksi.218
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Esityksen mukainen leimaverolain muutos (asetuskokoelma 264/1951) astui voimaan jo 15.5.1951.
U h 13.3., 29.3., 27.4.1951 (SMU 71); Sak tvk 3.4.1951. AyA; U tkert 1951; US 14.3.1951; HeSa 14.3.,
17.3.1951; TyökS 14.3., 17.3.1951; MS 1951, 107-108, 99-102 (Niilo Välläri), 111 (Niilo Välläri), 139, 142143, 200-202 (Aarne Ahti).
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Lähivesialusten työntekijöiden palkoista ei jäänmurtajalakon jälkeen syntynyt riitaa, vaan
asiasta allekirjoitettiin sopimus Unionin ja Rasilan välillä 24. huhtikuuta 1951. Asopimuksen mukainen 15 prosentin keskimääräinen palkankorotus jyvitettiin
ammattitaidon perusteella, niin että päälliköiden perusansiot kohenivat 19 prosentilla,
muiden ammattitaitoisten työntekijöiden 15-17 prosentilla ja aloittelevien
laivatyöntekijöiden kymmeneksellä. Kaksi päivää myöhemmin Suomen konemestariliitto
aloitti lähiliikennettä koskevan työtaistelun, jota Unioni ilmoitti tukevansa vaikka katsoikin
työnantajien olleen taipumassa myönnytyksiin ja naapuriliiton siten tarttuneen turhan
hätäisesti lakkoaseeseen. Unioni kielsi jäseniään hoitamasta konemestareille normaalisti
kuuluvia tehtäviä sekä työskentelemästä aluksessa, johon ilmaantui rikkuri konemestariksi.
Liitto erotti armotta ne jäsenensä, jotka uhmasivat tätä käskyä siihen vedoten, että
valtioneuvosto kielsi konemestarilakon valtalain nojalla.219

Välläri pelastaa asemansa
Unioni pysytteli syksyn 1949 jälkeenkin Sak:ssa puoluejaon ulkopuolella mutta vaati
johdonmukaisesti kahden vielä keskusjärjestöstä suljetun liiton ottamista takaisin.
Kolmannen linjan kulkeminen ei kuitenkaan tyydyttänyt Skp:tä, joka pyrki Sak:n
kuudennen varsinaisen edustajakokouksen lähestyessä ottamaan Unionin tiukemmin
otteeseensa. Puolueen kannattajilla sentään oli muodollisesti enemmistö merimiesliiton
hallituksessa. Valittaessa talvella 1951 Unionin edustajia keskusjärjestön
edustajakokoukseen kommunistit pyrkivät varmistamaan menestyksensä levittämällä
jäsenten pariin junttalistoja. Tarvittiin vain allekirjoittajia monistetulle tekstille, jossa
vannotettiin muitakin jäseniä äänestämään listalle otettuja tovereita. Junttaus tuli Vällärin
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U e 16.12.1950. SMU; U h 29.12.1950, 27.4., 11.5.1951 (SMU 71). AyA; U tkert 1951; MS 1951, 133,
134-135 (Niilo Välläri), 140-141.
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tietoon, kun Unionin Vaasan-asiamieheltä lipsahti yksi kaavake liiton keskustoimistoon
postitettavien asiakirjojen joukkoon.220

Välläri näyttää suhtautuneen Unionin kuudennen edustajakokouksen jälkeen
merimiesliiton kommunistisiin toimitsijoihin samoin kuin hänen entisen järjestönsä
UMWA:n johtoon sillä välin noussut John L. Lewis. Yhdysvaltain kaivostyöläisten liiton ja
teollisuusliittojen muodostaman Committee for Industrial Organization –keskusjärjestön
(CIO) puheenjohtaja vastusti kommunismia mutta palkkasi silti järjestöihinsä toimitsijoiksi
aatesuunnan avoimia kannattajia, koska he osoittivat tarmokkuutta kenttätyössä.
”Kumpikos se saa linnun, metsästäjä vai koira?” kuului Lewisin selitys.221

Välläri alkoi talvella 1951 epäillä ajokoiriensa luotettavuutta ja ryhtyi vastaiskuun. Unionin
puheenjohtaja järjesti Helsinkiin pysähtyneissä laivoissa jäsenkokouksia, joissa nimettiin
ehdokkaita Sak:n vaaleihin. Edustajakokoukseen ja valtuustoon suositeltiin kommunistien
listalla esiintyviä miehiä mutta myös puheenjohtajaa itseään sekä yleisesti
sosiaalidemokraateiksi mainittuja Tauno Ahosta ja Berndt Johanssonia. Unionin hallitus
päätti kiivaan, sättimistäkin sisältäneen väittelyn jälkeen noudattaa Sak:n lähettämiä
ohjeita vaalin toimittamisesta. Ehdokkaiden asettelu sallittiin niin laivakokouksille kuin
asiamiesten järjestämille paikalliskokouksillekin. Merimies-lehdessä ehdokkaita ei silti
esitelty tasapuolisesti. Jäseniä kehotettiin antamaan äänensä tovereille, jotka oli nimetty
aktiivipalveluksessa olevien merimiesten kansoittamissa laivakokouksissa ja jotka ”eivät
hyväksy politiikan sotkemista ammatillisiin järjestöihin”. Satamakokouksissa nimettyihin
ehdokkaisiin ei taas lehden mukaan voinut siinä suhteessa luottaa. Unionin
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äänenkannattajan avoimen puolueellinen kirjoittelu222 ärsytti liiton hallituksen
vasemmistolaisia jäseniä siinä määrin, että he yrittivät estää kyseisen numeron
levittämisen. Päätoimittajan asemaansa suorasukaisesti hyödyntänyt Välläri voitti asiasta
käydyn äänestykseen selvästi, koska kaksi vasemmistosiipeen kuulunutta tuki
puheenjohtajaa.223 Kertoessaan jäsenäänestyksen tuloksista Merimies-lehti riemuitsi
kommunistien tappiosta. Valituiksi tulleista viidestä vain Aarne Ahti ja Arvo Heiniö oli
mainittu kommunistien junttalistalla, eivätkä hekään olleet lehden mukaan antaneet
nimiään Skp:n käyttöön. Lopulta Unionin valtuuskuntaan tuli yksi puolueelleen uskollinen
kommunisti, kun Viljo Syrjänen kutsuttiin varamiessijalta mukaan.224

Unioni teki Helsingissä kesäkuussa 1951 järjestetylle Sak:n kuudennelle
edustajakokoukselle aloitteen puoluepoliittisen toiminnan kieltämisestä keskusjärjestössä
ja sen jäsenliitoissa sekä jo syntyneiden poliittisten ryhmien hajottamisesta. Lisäksi
merimiesliitto vaati niin Suomen kuljetustyöntekijäin liiton kuin Suomen metsä- ja
uittotyöväen liitonkin hyväksymistä uudelleen Sak:hon sekä keskusjärjestön liitoilta
perimien jäsenmaksujen yhtenäistämistä. Edustajakokous ei kiinnittänyt mitään huomiota
kehotuksiin luopua poliittisesta riitelystä. Sosiaalidemokraattien kokoukseen saama
vankka enemmistö kaatoi selkein luvuin ehdotuksen erotettujen
kommunistienemmistöisten liittojen laskemisesta takaisin keskusjärjestöön.
Jäsenmaksukysymyksessä Unioni sentään saavutti jonkinlaisen moraalisen voiton, sillä
edustajakokous hyväksyi suosituksen keskusjärjestön jäsenmaksuperinnän
222

Äskeistä jäänmurtajalakkoa tukenut Työkansan Sanomat kertoi 4.4.1951 Unionin äänenkannattajan
toimivan ”sosdem-juntan asialla” ja korosti Vällärin itsensä sitoutuneen poliittisesti, osallistuihan hän
jatkuvasti ”Marshall-järjestöksi muodostetun” ITF:n kokouksiin. Vapaa Sana puolestaan julkaisi seuraavana
päivänä vasemmiston junttalistan ilmoituksen kaltaisena ja kehotti merimiehiä äänestämään siinä mainittuja
tovereita.
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tasapuolistamisesta. Sitä paitsi Unioni sai oikaistuksi Sak:n alkavaa historiankirjoitusta,
niin että merimieslakko nimettiin vuoden 1933 selvästi suurimmaksi suomalaiseksi
työtaisteluksi.225

Edustajakokouksen huomionarvoisin ratkaisu vei Sak:n eroon Fédération syndicale
mondialesta. Pariisissa syyskuussa 1945 perustetun FSM:n, jota Suomessa nimitettiin
yleisesti Maailman ammattiyhdistysten liitoksi, oli määrä pysytellä poliittisten kiistojen
yläpuolella. Kylmän sodan kiihtyessä suurvaltojen välillä kommunististen ja eikommunististen ammattijärjestöjen yhteiselo ei kukoistanut. Rivejä repi erityisesti kysymys
kansainvälisten ammattisihteeristöjen226 asemasta. Varsikin ITF:ssä epäiltiin FSM:n
kommunistienemmistöisen toimitsijakunnan pyrkivän tukahduttamaan
ammattisihteeristöjen itsenäisyyden ja alistamaan ne pelkiksi maailmanliiton käskyjä
toteuttaviksi osastoiksi. Britannian TUC ja muut länsimieliset keskusjärjestöt erosivat
talvella 1949 FSM:stä, joka jäi täysin kommunistien valvontaan ja ryhtyi korvaamaan
ammattisihteeristöjä elinkeinoittaisilla jaostoilla. Stalinistisen linjan torjuvat ammatilliset
järjestöt perustivat marraskuussa 1949 Lontoossa uuden kansainvälisen liiton, joka sai
nimen International Conference of Free Trade Unions (ICFTU) ja jonka ensimmäiseksi
pääsihteeriksi nimettiin hankkeen valmistelusta suurelta osin huolehtineen ITF:n
toiminnanjohtaja Jaap Oldenbroek. Sak oli jäänyt FSM:n ainoaksi sosiaalidemokraattien
johtamaksi jäseneksi mutta katkaisi lopulta kuudennessa edustajakokouksessaan yhteydet
Pariisissa keskuspaikkaansa pitävään maailmanliittoon. Samalla suomalainen
keskusjärjestö päätti, ettei se liity ICFTU:hun vaan jää kansainvälisten ammatillisten
224

U h 27.4., 26.6.1951 (SMU 71). AyA; Sak edkok 1951: ptk, 46; MS 1951, 146-148, 163-165 (Niilo Välläri),
165-167 (Niilo Välläri); MS 1957, 25-27 (Niilo Välläri); PT 19/1951.
225
U h 8.3.1951 (SMU 71); U yk 25.2.1951 (Kotka) (SMU 39). AyA; Sak edkok 1951: ptk, 106-107, 220-222,
248-249, 287-288; aloitteet, 51-53, 62, 140-141; Sak tkert 1951; U tkert 1951; MS 1951, 77-79.
226
Bob Reinalda (1997d) antaa historiallisen katsauksen ammatillisten keskusjärjestöjen muodostamien
kansainvälisten liittojen sekä eräillä elinkeinoaloilla toimivien ammattiliittojen muodostamien ylikansallisten
ammattisihteeristöjen työnjaosta ja ristiriidoista.

142

yhteisjärjestöjen ulkopuolelle. Tässä asiassa käytyihin äänestyksiin Unionin valtuutetut
eivät osallistuneet, sillä merimiesliitto asetti kansainvälisessä toiminnassaan ITF:n
ehdottomaan etusijaan.227

Unionin seitsemäs varsinainen edustajakokous järjestettiin kolme viikkoa Sak:n kongressin
jälkeen. Edustajien valinta suoritettiin vasta heinäkuun 1951 alussa, mutta
valmistautuminen ratkaiseviin jäsenkokouksiin alkoi jo varhain keväällä. Päästyään perille
kommunistien junttauksesta Sak:n vaaleissa Niilo Välläri ilmoitti Unionin hallituksen
vasemmistolle pitävänsä huolta siitä, että poliittiset juonittelijat ajetaan ulos liitosta.
Puheenjohtaja uskoi saavansa siihen ilman muuta ulkomaanliikenteessä työskentelevän
jäsenistön täyden tuen. Unionin hallitus päätti tiukan äänestyksen jälkeen erottaa erään
sisävesiasiamiehen, jota Välläri syytti vehkeilystä. Hallitus kuitenkin perui lähtöpassit, jotka
puheenjohtaja antoi liiton Vaasan-asiamiehelle.228

Uhkaillessaan puhdistuksilla Välläri itse asiassa kaivoi kuoppaa itselleen, sillä moni
Unionin enimmältään kansandemokraatteihin suuntautuneista toimitsijoista ja asiamiehistä
alkoi epäillä oman asemansa joutuvan pian uhatuksi. Tätä pelkoa kiiruhti hyödyntämään
kommunistipuolueen ammatillinen jaosto, joka sai puolueen yleisjohdolta tehtäväkseen
huolehtia Vällärin syrjäyttämisestä. Käännytystyön tärkein voitto oli Kotkan-asiamiehen
Arvo Heiniön saaminen liittokokouksen valtaamiseksi tarvittavan junttauksen
pääjärjestäjäksi. Heiniö ei kantanut Skp:n jäsenkirjaa vaan kuului sosialistiseen
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yhtenäisyyspuolueeseen.229 Sitä paitsi Heiniö oli saanut 1930-luvulla Välläriltä arvokasta
apua henkilökohtaisten vaikeuksiensa selvittämisessä.230

Merimiesliiton valtaamiseen riitti enemmistö kolmessa tärkeimmässä saatekokouksessa,
sillä Helsingissä, Turussa ja Kotkassa valittiin yhteensä 21 kaikkiaan 35
kokousedustajasta. Turussa 6. heinäkuuta 1951 järjestetty valintatilaisuus sai ilman
äänestystä valmiiksi listan kahdeksasta liittokokousedustajasta. Kokousväki asettui
yksimielisesti kannattamaan niin Vällärin kuin liiton hallituksenkin valitsemista uudelleen
tehtäviinsä. Seuraavana iltana Helsingissä pidetty kokous sujui kumoussuunnitelmien
mukaan. Edustajista käytiin lippuäänestys, jossa kaikki yhdeksän paikkaa menivät
kommunistien ehdokkaille. Kotkan neljä edustajaa valittiin 8. heinäkuuta äänestyksettä
vasemmistosiivestä.231

Kommunistit laskivat saaneensa kaikki edustajanpaikat kolmea tai neljää lukuun ottamatta.
Turun saatekokouksen ponsien perusteella arvio vaikuttaa liioittelulta, mutta Vällärikin tiesi
kyllä vasemmiston hankkineen kokoukseen ehdottoman enemmistön. Pelastaakseen
asemansa hänen täytyi iskeä nopeasti takaisin. Heinäkuun kymmenentenä pidettiin
Helsingissä uusi saatekokous, joka kumosi kolme päivää aiemmin tehdyt päätökset ja
valitsi edustajakokoukseen uudet miehet, tällä kertaa puhtaasti välläriläisen yhdeksikön.
Ensimmäinen saatekokous julistettiin mitättömäksi sillä perustein, ettei siinä käsitelty
edustajakokoukselle tehtyjä aloitteita. Sellainen säännöissä asetettu tehtävä oli täytetty
huolellisesti Kotkan saatekokouksessa. Liiton toimiva johto määräsi siitä huolimatta
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”Yhteenveto Merimies-Unionin liittokokouksesta”; ” Yhteenveto Merimies-Unionin edustajakokouksesta”
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tilaisuuden uusittavaksi, koska paikalla oli ollut vain muutamia aktiivipalvelusta suorittavia
merimiehiä. Uudessa kokouksessa valittiin Heiniön vastalauseesta huolimatta kokonaan
toiset edustajat liittokokoukseen. Saatekokous uusittiin myös Hangossa.232 Voimakkaan
molemminpuolisen junttauksen vuoksi sen paremmin ensimmäisten kuin uusittujenkaan
valintakokousten tuloksista ei voida luotettavasti päätellä, miten vankka kannatus
kommunisteilla oli järjestäytyneiden merimiesten keskuudessa.

Edustajavalinnoista käytiin pitkä väittely Unionin hallituksen kokouksessa heinäkuun
11:ntenä. Puheenjohtajan mukaan edustajanvaltuuksien myöntäminen tai epääminen piti
lykätä liittokokouksen alkuun kiistattomasti valittujen edustajien päätettäväksi, kun taas
Vilho Ahokki, Arvo Kangasmaa, Valdemar Luukkonen ja Viljo Syrjänen antoivat hallituksen
valtuutuksen Helsingin, Kotkan ja Hangon ensimmäisissä kokouksissa, kuten myös
Turussa, Vaasassa ja Kuopiossa nimetyille edustajille. Enemmistöön liittyi myös Gustav
Tuomikoski, jonka mielestä Välläri oli rikkonut uusintakokouksia järjestäessään paitsi
Unionin sääntöjä myös yhdistyslakia. Puheenjohtajaa tuki vain Viljo Rosenborg, kun taas
Aarne Ahti ja Arvo Heiniö jättivät äänestämättä.233

Unionin puheenjohtaja ”ja hänen kannallaan olleet eivät voineet hyväksyä tällaisia
puolueellisia ratkaisuja” vaan sanelivat pöytäkirjaan vastalauseensa. He tarttuivat
välittömästi myös kouriintuntuvampiin keinoihin hallituksen päätöksen kumoamiseksi.
Puheenjohtaja pyysi yhdistyslain asiantuntijalta professori Veli Merikoskelta
232
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liittokokousedustajien valintaa koskevan lausunnon, joka valmistui jo 13. heinäkuuta 1951.
Merikosken mukaan Helsingin ensimmäisessä saatekokouksessa rikottiin selvästi Unionin
sääntöjä, koska edustajakokoukselle tehdyt aloitteet jätettiin kokonaan käsittelemättä.
Professori ei nähnyt liiton säännöissä estettä sille, että laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen paikalliskokous purkaa edellisessä vastaavassa kokoontumisessa tehdyt
päätökset. Vällärin tulkinta kiistattomien edustajien oikeudesta päättää kiisteltyjen
valtuuksista sai niin ikään Merikosken hyväksynnän. Vielä vankempaa tukea Välläri sai
käännyttyään hädässään sosiaalidemokraattisen liikkeen johtajien puoleen. Sak:n
puheenjohtaja Aku Sumu ja Sdp:n puheenjohtaja Emil Skog halusivat luonnollisestikin
estää Unionin ajautumisen kommunistien valtaan. He osoittivat merimiesliiton uhatulle
puheenjohtajalle neuvonantajaksi Toivo Anttilan, kokeneen junttamiehen, joka työskenteli
ammatillisen keskusjärjestön luennoitsijana.234

Unionin puheenjohtaja hoiti tehtäviinsä kuuluvan edustajakorttien jakamisen Anttilan
ohjeita seuraten kylmäverisen puolueellisesti: hän löi tunnustamilleen edustajille
toimittamiinsa valtakirjoihin liiton leiman, kun taas vasemmistoryhmän hyväksymät
edustajat saivat leimattomat kortit. Merimiesliiton edustajakokouksen oli määrä järjestäytyä
Helsingin työväentalossa 15. heinäkuuta 1951 kello 11. Istuntosaliin laskettiin vain ne,
jotka esittivät järjestysmiehille Unionin leimalla varustetun valtakirjan. Lisäksi kokoussaliin
päästettiin Unionin vanhan hallituksen jäsenet sekä kutsuvieraat, joista nimekkäin oli
belgialainen Omer Becu, ITF:n uusi pääsihteeri. Välläri avasi kongressin, joka otti
ensimmäiseksi tehtäväkseen päättää, keillä oli oikeus osallistua tilaisuuteen ja sen
kuluessa käytäviin äänestyksiin. Puheenjohtaja luki professori Merikosken lausunnon,
minkä jälkeen Helsingin, Kotkan ja Hangon jälkimmäisissä saatekokouksissa, kuten myös
234

U h 11.7.1951 (SMU 71). AyA; U edkok 1951: ptk (Tp); Veli Merikosken lausunto 13.7.1951 (U eda 1951).
SMU; MS 1951, 233-236; SSd 16.7., 19.7.1951, 27.1.1957 (Toivo Anttila); Toivo Anttilan haastatteluihin ja
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Oulussa, Porissa, Raumalla, Maarianhaminassa, Paraisilla, Lahdessa ja Lauritsalassa
nimetyt toverit todettiin kiistattomasti valituiksi edustajiksi. Heistä 21 vastasi
nimenhuudossa.235 Ratkaisu noudatti sääntöjen kirjainta, paitsi että sen tehneillä
edustajilla oli vain Niilo Vällärin antama todistus valtuuksiensa kiistattomuudesta.

Arvo Kangasmaa ja Viljo Syrjänen tuomitsivat ratkaisun oikeusmurhaksi ja kuuluttivat
hallituksen enemmistön tunnustamien edustajien kokoontuvan raittiusyhdistys Koiton
talossa. Ulosmarssiin236 liittyi juuri kiistattomiksi julistetuista edustajista kolme.
Työväentalossa harvennein rivein jatkunut kongressi muutti työjärjestystään ja siirtyi
suoraan henkilövalintoihin. Yksimielisesti valittiin Niilo Välläri uudelleen Unionin
puheenjohtajaksi ja Aarne Ahti hänen varamiehekseen. Niin ikään äänestyksettä valittiin
liittosihteereiksi Tauno Ahonen ja Berndt Johansson sekä hallituksen viisi muuta jäsentä.
Kello löi siinä vaiheessa jo iltakuutta, joten kokous jäi tauolle. Illalla vietettiin vielä Unionin
30-vuotisjuhlaa237 Koiton talossa, jonka suojissa oli vain muutamaa tuntia aiemmin laulettu
Kansainvälistä rinnakkaisen edustajakokouksen päätteeksi. Arvokkaan juhlan jälkeen liiton
vasta valittu hallitus kiiruhti vielä Neitsytpolulla sijaitsevaan keskustoimistoon238 pitämään
ensimmäistä istuntoaan, jossa Arvo Kangasmaa erotettiin taloudenhoitajan tehtävästään.
Kommunisteja puhdistettiin myös paikallisasiamiesten joukosta. Välläriläiset pitivät
muuhun muistitietoaineistoon perustuva Risto Reunan lausunto 10.10.2001.
235
”Yhteenveto Merimies-Unionin liittokokouksesta” (Skp ay He). KA; U edkok 1951: aloitteet;
edustajakokousta valmistelevan komitean ptk 14.7.1951; U edkok 1951: ptk; U edkok 1952: ptk (Tp). SMU;
U tkert 1951; SSd 16.7.1951; TyökS 17.7.1951; MS 1951, 230-237; MS 1961, 228-232; Välläri 1967, 349350; Välläri 1964, 48-50.
236
Tällaista vetoa Välläri ja Anttila eivät nähtävästi osanneet odottaa vaan olettivat sisään laskemansa
kommunistisen vähemmistön pysyvän sitkeästi paikalla. Tähän ainakin viittaa Sdp:n ammattiyhdistysjaoston
arkistossa ((Sdp ay Haa 13). TA) säilynyt luettelo edustajakokouksen kaavailluista henkilövalinnoista.
237
Unionin hallitus päätti jo keväällä 1950 juhlistaa liiton 30 vuotta aiemmin antamaa ensimmäistä
itsenäisyysjulistusta. Juhlajulkaisun otti kirjoittaakseen Niilo Välläri. Monien hankaluuksien vuoksi juhlan
järjestäminen ja historiikin julkistaminen viivästyivät seuraavan vuoden puolelle. Ks. U h 29.3., 6.5., 10.11.,
22.11.1950 (SMU 71). AyA.
238
Unioni oli vanhastaan pitänyt keskustoimistoaan vuokratiloissa, talvisodasta lähtien taas Helsingin
työväentalon suojissa. Marraskuussa 1948 liitto osti huoneiston Ullanlinnasta. Helsingin vuokralautakunnan
vaatimuksesta osa Neitsytpolku 2:ssa sijaitsevista tiloista jouduttiin jättämään asunnoksi, mutta

147

Neitsytpolulla vahtia läpi yön, vaikka puheenjohtaja oli jo edustajakokouksen lounastauon
aikana käynyt varmistamassa keskustoimiston lukituksen.239

Koitossa kokoontuneet edustajat valitsivat Unionin puheenjohtajaksi Arvo Heiniön ja
sihteeriksi Hangossa Unionin asiamiehenä toimineen Veikko Lampisen.
Edustajakokouskauden vuosikertomuksia käsiteltäessä paheksuttiin Unionin
satamalakkolaisille lupaaman tuen perumista, Merimies-lehden puolueellista kirjoittelua
sekä opintosihteeri Johanssonin harjoittamaa sosiaalidemokraattista junttausta.
Kansandemokraattien lehdistö julisti Koitossa pidetyn kokouksen kiistattoman lailliseksi.
Unionin myönnettiin saavuttaneen sodanjälkeisinä vuosina jäsenistölleen monia
merkittäviä etuja mutta menestyksen nähtiin perustuneen muiden alojen työläisistä
piittaamattomaan häikäilemättömyyteen. Merimiesliiton valtataistelu kehkeytyi julkisestikin
tärkeäksi puoluepoliittiseksi kysymykseksi, sillä Suomen Sosialidemokraatti asettui
voimakkaasti tukemaan välläriläisiä.240

Maanantaiaamuna 16. heinäkuuta välläriläiset veivät heti virka-ajan alkaessa
yhdistysrekisteritoimistoon tiedot henkilövaihdoksista Unionin hallituksessa.
Edustajakokousta jatkettiin kello yhdeksältä, jolloin ryhdyttiin käymään läpi
toimintakertomuksia. Erotetulle taloudenhoitajalle Arvo Kangasmaalle ei myönnetty tili- ja
vastuuvapautta, sillä häntä syytettiin huomattavan taloudellisen tappion aiheuttamisesta
Unionille. Laivatyöntekijöiden arkipäivään varmaankin eniten vaikuttanut kongressin
päätös koski jäsenmaksujen korotusta. Puheenjohtajan aloitteesta Unionin hallituksen
toimistokäyttöön liikeni silti 165 neliömetriä. Ks. Soukola 2003, 37, 58, 73-74, 171, 244 ja siinä mainitut
lähteet.
239
U h 29.3., 6.5.1950, 16.5., 4.6., 15.7.1951 (SMU 71). AyA; U edkok 1951: ptk (Tp); pöytäkirjakonsepti (U
eda 1951). SMU; U edkok 1951: aloitteet; U tkert 1951; MS 1951, 237, 243; MS 1961, 270-273; TyökS
17.7.1951; Välläri 1967, 350; Skp:n ammatillinen jaosto 27.7.1951 (Skp ay Ca). KA.
240
”Yhteenveto Merimies-Unionin liittokokouksesta” (Skp ay He). KA; Skp:n ammatillinen jaosto 27.7.1951
(Skp ay Ca). KA; TyökS 17.7.1951; VaSa 17.7., 18.7.1951; SSd 16.7.1951.
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jäsenille palautettiin äänivalta liiton edustajakokouksessa kaikissa niissä kysymyksissä,
jotka eivät koskeneet heidän omaa toimintaansa. Niilo Vällärin asemaa vankennettiin
silläkin tavoin, että hänet valittiin myös Unionin edustajiston puheenjohtajaksi.241

Kumpikin Unionin hallituksista etsi viranomaisten vahvistusta laillisuudelleen. Myös
Koitossa valittu hallitus toimitti muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin, jota hallinnoiva
oikeusministeriö kuuli kummankin osapuolen ja myös Sak:n perusteluita. Oikeusministeri
Teuvo Aura tutustui henkilökohtaisesti asiaan, joka ei silti selvinnyt. Oikeuslaitoksen
puoleen ehti ensimmäisenä kääntyä välläriläinen hallitus.242 Kommunistit eivät
alkuaankaan luottaneet menestykseen oikeustiellä, vaan oman väen kesken kamppailu
myönnettiin hävityksi jo heinäkuussa 1951. Skp:n ammatillisen jaoston kokouksessa
nähtiin epäonnistumisen aiheutuneen ennen muuta siitä, että hienon alkumenestyksen
tuonut edustajakokouksen enemmistön valtaaminen oli jäänyt ”pieneksi klikkipuuhaksi”. Oli
näet lyöty laimin kommunismin asiaa edistävä joukkojen valistaminen, ”kamppailu rauhan
ja yhtenäisyyden puolesta”. Välläriläisten myönnettiin hoitaneen vastajunttauksensa
tehokkaasti. Julkisesti Koiton hallitus kuitenkin jatkoi taistelua ja levitti vastarintaan
innostavia lentolehtisiään merimiesten keskuuteen. Arvo Kangasmaa kiisti syyllistyneensä
mihinkään väärinkäytöksiin vaan väitti Vällärin itsensä puuttuneen taitamattomasti asioihin
ja hankkineen Unionille paljon tarpeettomia menoja.243
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U h 18.5., 11.12.1950; 20.7.1951 (SMU 71). AyA; U edkok 1951: ptk (Tp); U e 16.12.1950. SMU; U edkok
1951: aloitteet; TyökS 17.7.1951.
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U h 20.7.1951 (SMU 71). AyA; U h 5.1., 22.1.1952. SMU; Skp:n ammatillinen jaosto 18.7.1951 (Skp ay
Ca). KA; Välläri 1967, 352-353; TyökS 20.7., 1.9.1951, 23.1., 7.5.1952; SSd 5.3., 7.5.1952; HeSa 8.5.1952;
MS 1951, 286; MS 1952, 60-62, 88-90; U tkert 1952.
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Skp:n ammatillinen jaosto 27.7.1951 (Skp ay Ca); ”Yhteenveto Merimies-Unionin liittokokouksesta”;
”Yhteenveto Merimies-Unionin edustajakokouksesta” (Skp ay He). KA; TyökS 22.7.1951; VaSa 20.7.,
21.7.1951; SSd 22.7.1951.
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Johto alistaa jäsenkunnan
Vällärin johtama hallitus erotti kiireen kaupalla liiton koittolaiset asiamiehet ja varoitti
merimiehiä suorittamasta heille jäsenmaksujaan. Aarne Ahdin, Arvo Heiniön ja Viljo
Syrjäsen kanssa ryhdyttiin heti keskustelemaan heille työväentalossa myönnettyjen
hallituspaikkojen vastaanottamisesta, mutta ratkaisuun pääseminen vei voittajien riveihin
kutsutuilta vielä kuukausia. Asemansa vankaksi tiennyt Välläri salli kolmikon harkita
pitkään mutta pakotti sen lopulta nöyryyteen. Ahti, Heiniö ja Syrjänen joutuivat
allekirjoittamaan uskollisuudenvakuutuksen, jossa he pahoittelivat osallistumistaan Koiton
kokoukseen ja sitoutuivat vastedes välttämään kaikkia Unionia tai merimiesten etuja
vahingoittavia puuhia.244

Heiniö ja Ahti jäivät entisiin toimipaikkoihinsa, Syrjänen puolestaan sijoitettiin valvomaan
Unionin lomakodin rakennustöitä. Uskollisuusvakuutus vaadittiin kaikilta muiltakin
unionilaisilta, joiden tiedettiin olleen läsnä Koitossa. Joka ei allekirjoittanut, se erotettiin
liitosta ja joutui luopumaan merimiesammatista. Lokakuun 1951 alkuun mennessä saatiin
vakuutus seitsemältä muulta toverilta, kun taas erotettujen listaan lisättiin vielä 18 nimeä.
Syyskuun lopussa Arvo Kangasmaa taipui osallistumaan tiliensä selvittämiseen sekä
luovuttamaan haltuunsa jääneen Unionin kassan.245

Välläriläiset uskaltautuivat vuoden 1951 lopussa pyytämään valtansa tunnustamista
suoraan merimiehiltä. Joulukuun puoliväliin kestäneen jäsenäänestyksen lopputulos tosin
pyrittiin sumeilematta varmistamaan suopeaksi työväentalon hallitukselle.
Vastausvaihtoehdot muokattiin sellaisiksi, että jäsen joutui joko antamaan tukensa sille,
244

U h 20.7., 26.7., 7.8., 27.8., 6.9., 24.9.1951 (SMU 71); U kk 12 ja 14/1951 (SMU 61). AyA; U h 29.1.1952.
SMU; Koiton hallituksen kiertokirje 18.7.1951; ”Yhteenveto Merimies-Unionin edustajakokouksesta”. (Skp ay
He). KA; MS 1951, 243-251, 264.
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että ”Unionin toimintaa jatketaan entisellä tarmolla merimiesten taloudellisten ja
sosiaalisten oikeuksien ja etujen puolesta” ja että liitto pidetään ”riippumattomana kaikista
poliittisista puolueista”, tai sitten hyväksymään ”Unionin alistamisen kommunistien
määräysvaltaan ja Unionin varojen käyttämisen kommunistien tarkoituksiin”. Kaiken lisäksi
äänestyslippuun piti merkitä kantansa ilmaisijan jäsennumero. Tästä huolimatta
kommunistit kehottivat merimiehiä käyttämään äänivaltaansa ja asettumaan Koitossa
valitun ”laillisen hallituksen taakse”, sillä ”Välläri jos kukaan on poliittinen peluri”.
Jäsenäänestys päättyi silti välläriläisten kannalta erinomaisen suotuisaan tulokseen: 2 363
äänestäneestä 2 135 hyväksyi työväentalon tilaisuuden oikeaksi edustajakokoukseksi, kun
vain 99 halusi antaa kyseisen arvon Koiton kokoukselle. ”Näin vähäiseksi tuskin kukaan
uskoi kommunistien kannatusta”, rehenteli Niilo Välläri ja sai ITF:n johdolta lämpimät
onnittelut. Selittäessään odottamatonta tulosta Koiton hallitukselle muuan merimies taas
korosti, että äänestyslipun sanamuoto antoi hallitukselle mahdollisuuden syyttää kaikkia eivaihtoehdon valinneita Unionin vahingoittamisesta. Kun jäsennumerot tiedettiin, Koiton
puolesta äänestäjät voitiin erottaa liitosta sekä saman tien ajaa pois mereltä.246 Tämän
seikan Unionin puheenjohtajakin tunsi epäilemättä oikein hyvin.

Unionia repivä kaksoisvalta ei tullut käsittelyyn Sak:n työvaliokunnassa, ennen kuin Välläri
selosti marraskuussa 1951 liittonsa aloittamaa palkkaliikettä keskusjärjestölle
osoittamassaan kirjeessä. Työvaliokunnan kommunistisen vähemmistön vastalauseesta
piittaamatta keskusjärjestön puheenjohtaja Aku Sumu totesi Vällärin ilmoituksen tulleen
merkityksi tiedoksi. Välläriläinen liittojohto katsoi välttämättömäksi varmistaa
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U h 26.7., 24.9., 1.10., 9.11., 16.11., 30.11., 7.12.1951 (SMU 71). AyA; U tkert 1951; MS 1951, 275-276,
317-318.
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U h 24.9., 7.12., 19.12.1951 (SMU 71); U kk 15 ja 16/1951 (SMU 61); ”Merimiehille” (SMU 1); Välläri
Omer Beculle 20.12.1951; Unioni skandinaavisille merimiesjärjestöille 20.12.1951; Becu Vällärille
29.12.1951 (SMU 72). AyA; ”Vanhan Lämmittäjän” päiväämätön muistio (Skp ay He). KA; Välläri 1967, 351352; MS 1951, 291-293 (Niilo Välläri), 294; MS 1952, 3-7 (Niilo Välläri), 8-9.
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uskottavuutensa lisäksi myös laillisuutensa, sillä yhdistysrekisteritoimisto ei ottanut
vastaan kummankaan hallituksen ilmoituksia niin kauan kuin asiasta nostetut oikeusjutut
jatkuivat. Vällärin aloitteesta kutsuttiin koolle uusi edustajakokous, jota
ennenaikaisuudestaan huolimatta kutsuttiin varsinaiseksi, sillä 2. toukokuuta 1952
järjestettävässä tilaisuudessa tulivat käsittelyyn kaikki sääntömääräiselle liittokokoukselle
kuuluvat asiat. Kokousta valmisteltaessa ei ollut aikomuskaan sallia poliittisten suuntien
avointa kilpailua. Edustajat nimettiin samojen sääntöjen mukaan ja samoilla paikkakunnilla
kuin edellisenä kesänä, mutta valintoja ei tällä kertaa riitautettu.247

Helsingin työväentalon tutuissa tiloissa järjestetystä edustajakokouksesta248 ei kaikesta
huolimatta kehkeytynyt voittajien riemujuhlaa, vaan välläriläinen johto joutui vastaamaan
ankaraan arvosteluun. Vaalisalaisuuden loukkaaminen syksyisessä jäsenäänestyksessä
mainittiin räikeäksi esimerkiksi hävinneiden poliittisesta painostamisesta. Kokous hyväksyi
toimintakertomuksen asianomaisen kohdan äänestyksettä mutta päätti samalla
yksimielisesti, että merimiesliitto noudattaa vastedes jäsenäänestyksissään Sak:n
soveltamia menetelmiä. Moni paheksui sitä, että Koiton kokoukseen osallistuneet oli
leimattu järjestään kommunisteiksi ja pakotettu joko allekirjoittamaan uskollisuusvakuutus
tai luopumaan merimiesammatista. Vaadittiin erotettujen ottamista takaisin Unionin
jäsenyyteen, mutta sääntöjä tulkittiin ahtaasti ja kysymys siirrettiin liiton edustajistolle.

Kokous eteni, ikään kuin vuoden 1951 edustajakokousta ei olisi koskaan pidetty. Toimintaja tilikertomukset tarkastettiin jälleen vuodesta 1948 alkaen. Samassa salissa heinäkuussa
1951 hyväksytyt sääntöjen muutokset uusittiin nyt kaikki, eikä niitä otettu vielä tässä
247

Sak tvk 8.11., 14.11.1951; U kk 1 ja 8/1952 (SMU 61). AyA; U h 25.1., 11.2., 7.4., 19.4., 1.5.1952; U
edkok 1952 ptk (Tp). SMU; konsepteja Unionin edustajakokoukselle esitettävistä aloitteista 1952 (Skp ay
He). KA; MS 1952, 34.
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tilaisuudessa huomioon. Lisäksi liittokokousta koskevat säännökset muokattiin uuteen
asuun. Siitä pitäen edustajat valittiin saatekokousten sijasta yleisessä
jäsenäänestyksessä, johon paikalliskokoukset saivat asettaa ehdokkaita. Liittokokouskausi
pidennettiin neljäksi vuodeksi. Vällärille myönnettiin uusi puheenjohtajakausi, kun
vastaehdokkaaksi nimetty Arvo Heiniö ilmoitti kahdesti kieltäytyvänsä ehdottomasti
tehtävästä. Aarne Ahti valittiin vastaväitteittä uudelleen varapuheenjohtajaksi. Heiniö torjui
myös ensimmäiseksi liittosihteeriksi pyrkimisen, jolloin paikan sai Berndt Johansson.
Hallituksen muut jäsenet valittiin lippuäänestyksessä, jossa Heiniö keräsi lähes
enimmäismäärän ääniä. Paljon ei jäänyt jälkeen Tauno Ahonen, jonka uusi hallitus valitsi
edustajakokouksen suosituksesta liiton toiseksi sihteeriksi.

Äänestyksittä valittu Unionin uusi edustajisto kokoontui jo kolme viikkoa myöhemmin
käsittelemään ”Koiton sakkiin” kuuluneiden jäsenoikeuksien palauttamista. Arvo
Kangasmaan ja 15 muun erotetun kirjelmä, jossa julistettiin Koiton kokous lailliseksi ja
vaadittiin panemaan ”herra Wälläri” palkattuine avustajineen vastuuseen ”törkeistä Unionin
sääntöjen ja yhtenäisyyden rikkomisista”, ei odotetusti tuottanut tulosta. Unionin
hallitukselle annettiin kuitenkin valtuudet palauttaa jäsenyys sellaiselle erotetulle, joka laati
henkilökohtaisen anomuksen ja sitoutui vastedes noudattamaan liiton sääntöjä ja
päätöksiä. Unionin hallituksen uusi kokoonpano merkittiin kesäkuun puolivälissä
yhdistysrekisteriin. Välläri katsoi puolustusministeri Emil Skogille esittämiensä epäsuorien
uhkausten jouduttaneen asiaa.249

Työväentalossa heinäkuussa 1951 valittuun Unionin hallitukseen nimettiin kolme näkyvää
kansandemokraattia Niilo Vällärin tuoreeltaan esittämän selityksen mukaan siksi, ettei
248

U edkok 1952: ptk (Tp); U h 2.5.1952. SMU; U tkert 1952; MS 1952, 131-134 (Niilo Välläri), 134-136; PT
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vasemmistoa haluttu sulkea liiton ulkopuolelle. Muistelmissaan puheenjohtaja myönsi
avoimesti, että siirrolla pyrittiin hajottamaan koittolaisten johtoryhmä.250 Ahdille, Heiniölle ja
Syrjäselle esitettiin tarjous, jota Skp ei Vällärin onneksi kyennyt ylittämään.
Kumouksellisilta vietiin kolme tunnettua johtohahmoa ja samalla hämmennettiin syvästi
sitä suurta osaa merimieskunnasta, jonka tiedettiin kannattavan kansandemokraatteja.
Uskalias keino osoittautui lopulta tehokkaaksi, sillä toukokuun 1952 edustajakokouksessa
unionilaisten tyytymättömyys liiton johtoa kohtaan ei enää kanavoitunut kommunistien
johdettavaksi. Aarne Ahti ja Arvo Heinonen saattoivat vakaasti jatkaa työtään Unionin
palveluksessa, mutta Viljo Syrjäsen epäiltiin jo kesällä 1952 ruvenneen uudestaan
vehkeilemään kangasmaalaisten kanssa. Muutamaa kuukautta myöhemmin Syrjänen
erotettiin Vällärin vaatimuksesta niin Unionin palveluksesta kuin jäsenyydestäkin.251
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U e 21.5.1952; U h 7.7.1952. SMU; Välläri Beculle 21.6.1952 (SMU 72). AyA; MS 1952, 176-178.
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Yksinvaltias työläisaristokratian asialla
Suomen kauppalaivaston rauhallinen rakennemuutos
Suomi suoritti sotakorvauksensa loppuun syyskuussa 1952. Seuraavana vuonna
kauppalaivastomme sotatuhot saatiin lopulta korvatuiksi: kokonaisvetoisuus kohosi lähes
670 000 bruttorekisteritonniin. Kaikkiaan 1950-luku oli Suomen kauppalaivastolle kasvun
vuosikymmen, joskin eteneminen jäi kansainvälisesti vertaillen hitaaksi. Suomalainen
tonnisto lisääntyi 1950-luvulla vähän alle 30 prosenttia, kun taas koko maailman
kauppalaivaston kuljetuskyky kasvoi samaan aikaan lähes puolella. Tasaisesti ei edetty
sen paremmin Suomessa kuin maailmallakaan. Korean sodan aiheuttamasta
noususuhdanteesta hyötyi myös kauppamerenkulku, mutta kasvusysäys ehtyi puolentoista
vuoden jälkeen. Suezin kriisin syksyllä 1956 merenkululle antama vauhditus lakkasi sekin
pian tuntumasta, minkä jälkeen elinkeino ajautui taantumaan. Vuosina 1958 ja 1959
viidennes Suomen kauppalaivaston tonnistosta jouduttiin riisumaan rahtien puutteessa.
Suomeen kyettiin edelleenkin hankkimaan lähinnä vain käytettyjä aluksia, mutta ostettu
kalusto ei enää ollut vanhentunutta. Ainakin alukset nykyaikaistettiin telakalla, ennen kuin
ne nostivat siniristilipun. Moottorialusten osuus vetoisuudesta pysyi kansainvälisesti
katsoen vaatimattomana mutta nousi 1950-luvun jälkipuoliskolla vihdoin suuremmaksi kuin
höyryalusten.

Seuraavalla vuosikymmenellä Suomen talous eteni kaikkiaan reippaasti, jolloin myös
maan kauppalaivasto saattoi kasvaa samaa vauhtia kuin koko maailman tonnisto. Suomen
kauppalaivaston kokonaisvetoisuus ylitti vuonna 1966 miljoonan bruttorekisteritonnin rajan
ja kohosi neljä vuotta myöhemmin jo lähes 1 400 000 bruttorekisteritonniin. Teollistuminen,
kaupungistuminen ja autoistuminen lisäsivät suuresti öljytuotteiden kulutusta, minkä vuoksi
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suomalaisvarustamojen täytyi ja kannatti hankkia nykyaikaisia säiliöaluksia. Tankkilaivojen
osuus Suomen kauppalaivaston kokonaisvetoisuudesta nousi 1960-luvulla
kolmannekseen. Yleisen vaurastumisen ansiosta myös matkustajaliikenne kasvoi 1950luvun lopulta lähtien nopeasti. Perinnäisten matkustajalaivojen sijasta uusien asiakkaiden
palvelemiseksi hankittiin lukuisia niin sanottuja autolauttoja, jotka kuljettivat ihmisten lisäksi
myös heidän henkilöautojaan sekä lastattuja hyötyajoneuvoja. Höyryalukset käytännössä
katosivat suomalaisvarustamojen laivastoista 1960-luvun kuluessa.

Rakennemuutoksesta voidaan puhua myös siltä osin, että suomalaisvarustamot hankkivat
suurempia ja uudempia aluksia kuin ennen. Siniristilippua kantavien laivojen keski-ikä oli
1950-luvun alussa 33 vuotta mutta putosi vuosikymmenen loppuun mennessä 18 vuoteen.
Suomalaisvarustamojen vuonna 1970 omistamat laivat taas olivat kyntäneet meriä
keskimäärin vain kymmenkunta vuotta. Kun kauppalaivaston vetoisuus yli kaksinkertaistui
vuosien 1950 ja 1970 välillä, yksikköjen määrä väheni lähes 150:llä. Jakson päättyessä
Suomeen oli rekisteröity 509 vähintään 19 nettorekisteritonnin kauppalaivaa.
Uudenaikaista kalustoa hoitamaan tarvittiin suhteellisesti aiempaa vähemmän työvoimaa,
minkä vuoksi alalle syntyi varsin vähän uusia työpaikkoja. Kauppalaivastomme tarvitsi
1950-luvun alussa noin 9 000 merenkulkijaa, miehistöasemassa työskenteleviä noin 6
200. Seuraavan vuosikymmenen puolivälissä Suomen kauppalaivasto tarjosi noin 10 000
työpaikkaa, joista seitsemisentuhatta oli miehistötoimia. Työpaikkojen määrä kääntyi
lievään laskuun 1960-luvun loppuvuosina. Kotimaisissa kauppalaivoissa oli vuonna 1970
noin 6 800 miehistöpaikkaa ja noin 2 700 päällystötehtävää. Suomen ulkomaankaupan
kuljetuksista hoidettiin 1950- ja 1960-luvulla edelleen yli 80 prosenttia meriteitse.
Jälkimmäisellä vuosikymmenellä kotimaiset varustamot onnistuivat vielä jonkin verran
lisäämään sodan jälkeen kasvanutta osuuttaan rahdeista. Suomen lippua kantavissa
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aluksissa kulki 1960-luvulla maan meritse tapahtuneesta viennistä noin 60 prosenttia ja
tuonnistakin yli 40 prosenttia. Laivanvarustus kannatti tuolloin Suomessa hyvin, mutta vain
siinä tapauksessa, että yrittäjä kykeni hankkimaan ajanmukaisen kaluston; moni
pienvarustamo joutui lopettamaan toimintansa.252

Palkankorotusten sijaan verohelpotuksia
Urho Kekkosen toinen hallitus solmi työmarkkinajärjestöjen kanssa toukokuussa 1951 niin
sanotun linnarauhan eli sopimuksen hintojen ja palkkojen jäädyttämisestä määräajaksi.
Seuraavana kesänä pidettyjen eduskuntavaalien jälkeen jatkettiin maalaisliiton ja
sosiaalidemokraattien hallitusyhteistyötä; pääministerin paikka jäi edelleen Urho
Kekkoselle. Syyskuussa 1951 muodostetun ministeristön päätavoitteeksi asetettiin
talouden vakauttaminen, jota tarkoittavan tasapaino-ohjelman allekirjoittivat hetimmiten
valtioneuvosto sekä palkansaajien, työnantajien ja maataloustuottajien keskusjärjestöt.253
Vakautussopimus merkitsi Pekkarisen ja Vartiaisen mukaan siirtymistä suomalaisen
tulopolitiikan ensimmäiseen vaiheeseen.254 Palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöt
saivat palkkapolitiikassa aiempaa näkyvämmän aseman. Valtio osallistui silti edelleen
aktiivisti Sak:n ja Stk:n kaupanhierontaan sekä kävi toisaalla tulonjaon kannalta yhtä
tärkeitä neuvotteluja maataloustuottajien edustajien kanssa. Vakauttaminen onnistui
aluksi, mutta suhdanteiden heiketessä syksyllä 1955 sopimusjärjestelmä murtui.
Tulopolitiikasta luovuttiin ja inflaation hillitsemisessä sekä tulonjaon säätelyssä
turvauduttiin taas kireään talouspolitiikkaan.255
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Lastikka 1983, 189-192, 205-207; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 171-176, 249-253; Kaukiainen
1992, 72-76; Pietikäinen 1994d; Pietikäinen 1994e; Pietikäinen 1994f, 242-247; Riutta 1994a; Riutta 1994b;
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Kujala (206, 194-195) puolestaan nimeää jo F-sopimuksen, johon Kekkosen ensimmäinen hallitus
pakotettiin liittymään kolmanneksi osapuoleksi, Suomen ensimmäiseksi kolmikantaan perustuvaksi
tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi.
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Unioni kuulutti kannattavansa ilman muuta vakautusta muttei luvannut luopua
inflaatiokorotuksesta, jota vaille merimiehet olivat liittonsa johdon mukaan jääneet vain
indeksiteknisen temppuilun vuoksi. Kauppamerenkulun työnantajat puolestaan vetosivat
vakautussopimukseen ja vastustivat palkankorotuksia. Merenkulkijajärjestöjen ja
laivanvarustajien vuoden 1951 lopussa käymät työehtoneuvottelut sujuivat tahmeasti,
minkä vuoksi osapuolet päättivät jatkaa vanhojen sopimusten soveltamisaikaa helmikuun
15. päivään 1952. Keskustelut jatkuivat tammi- ja helmikuussa tuloksettomina, vaikka
niihin osallistui myös piirisovittelija Kaarlo Kalliala.256

Maaliskuun 1952 alussa Unionin hallitus hylkäsi Kallialan laatiman välitysesityksen, koska
ehdotettua ikälisän kaltaista viiden prosentin palkankorotusta ei pidetty alkuunkaan
riittävänä, olihan ulkomaanliikenteen merimiesten palkat vapautettu säännöstelystä jo
vuosia aiemmin. Samoin menetteli radiosähköttäjien liitto, mutta päällystöjärjestöt
hyväksyivät Kallialan ehdotuksen jatkoneuvottelujen lähtökohdaksi. Pääministeri
Kekkonen kutsui Niilo Vällärin luokseen ja syytti Unionia maan talouden ajamisesta
sekasortoon. Kekkonen neuvoi liittoa luopumaan työtaistelusta, josta ei ollut edes esitetty
asianmukaista varoitusta. Välläri torjui syytökset ja kiiruhti jo seuraavana päivänä, ilman
liittonsa hallituksen siunausta, toimittamaan sosiaaliministeriöön muodollisen
lakkovaroituksen. Ulkomaanliikenne oli määrä pysäyttää 29. maaliskuuta 1952. Kalliala ei
saanut Unionin johtoa taipumaan vaan epäili merimiesten liiton aikovan ”rikkoa maan
taloussuunnitelmat”. Sovittelija luovutti riidan ratkomisen valtioneuvostolle, joka siirsi
työtaistelua kahdella viikolla. Puolustusministeri Skog ryhtyi selvittämään kiistaa ja sai
Vällärin kanssa aikaan kompromissin, jonka mukaan merimiesten perusansioita
256
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parannettiin tehtävän vaativuudesta riippuen viidellä, seitsemällä tai kymmenellä
prosentilla.257

Unionin hallitus hyväksyi ratkaisun mutta valtioneuvosto ei. Ruotsalaista kansanpuoluetta
edustanut sosiaaliministeri Ralf Törngren kutsui Unionin johdon kuultavakseen 2.
huhtikuuta. Ministeri vaati Kallialan aiemman sovintoesityksen hyväksymistä ja varoitti
valtiovallan muussa tapauksessa kaventavan merimiesten vero- ja valuuttaoikeuksia. Sitä
paitsi hallitus aikoi ottaa merimiehen työaikalain uudistamisen pohjaksi - tuonnempana
esiteltävän - lex Heljaksen, jota Unioni vastusti jyrkästi. Varsinkin jälkimmäinen uhkaus
ärsytti Unionin edustajia, jotka totesivat merimiesten vastaavan sellaisiin toimiin ilman
muuta lakolla. Kun Törngren vuorostaan muistutti lakkoilevien merimiesten voivan joutua
jatkamaan työtään reservipalveluksessa, Unioni päätti lopettaa neuvottelut ja käynnistää
työtaistelun pikimmiten, vaikka valtioneuvoston määräämä lykkäys ei ollut vielä päättynyt.
Kotimaan satamissa oleskelevat ulkomaanliikenteen alukset pysäytettiin 10. huhtikuuta,
joka oli kiirastorstai. Ulkomaan satamiin saapuvat alukset oli määrä seisauttaa kaksi
päivää myöhemmin.258

Palkankorotusvaatimuksesta huolimatta lakko kohdistui ennen muuta valtioon. Helsingin
Sanomat kehottikin maan hallitusta tarjoamaan merimiehille vaikkapa luontoisetujen
verotuksen kevennystä. Lehden mukaan Unioni toimi ”puhtaasti syndikalistisella pohjalla”:
merimiesten liitto ei osallistunut kommunistien järjestämiin poliittisiin lakkoihin muttei
myöskään piitannut yleisestä edusta. Laivanvarustajat olivat antaneet valtiovallan
huolehtia Unionin taivuttamisesta vakautuspolitiikan taakse mutta ottivat ohjat heti
työtaistelun puhjettua. Sly:n Herbert Andersson tarjosi Unionille jo ensimmäisen
257
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lakkopäivän iltana neuvotteluja, joihin ehti siihen hätään Välläri yksinään. Vielä
kiirastorstain puolella kumpikin osapuoli hyväksyi Skogin välitysehdotuksen, jonka pohjalta
saatiin ulkomaanliikenteen uusi työehtosopimus valmiiksi pitkänäperjantaina. Ilman
palkankorotusta jäivät vain ne merimiehet, joilla oli alle puolen vuoden työkokemus.
Unionin johto myönsi tuloksen laihaksi mutta muistutti muiden alojen palkkaliikkeiden
epäonnistuneen kokonaan. Ministeri Törngren sai monta armotonta iskua Niilo Vällärin
pilkkakirveestä.259

Lyhyeen työtaisteluun osallistuivat myös merenkulkuhallituksen alaisten laivojen miehistöt.
Jäänmurtajien työntekijät lakkoilivat tuolloin omienkin tulojensa parantamiseksi. Valtion
muiden merimiesten ansioihin taas ei saatu kohennusta, koska ne kuuluivat palkkasulun
alaan. Lähivesiliikenteen työehtosopimus saatiin silti solmituksi vasta kesäkuussa 1952.
Unioni katsoi saaneensa sentään jonkinlaisen voiton, kun työnantajat taipuivat luopumaan
laivatyöntekijöiden kannalta hankalasta vapaapäivien järjestelystä. Merikalastussopimus
uusittiin aivan entisin ehdoin. Alan työntekijät oli edellisenä vuonna ruvettu ryhmittelemään
kokemuksen perusteella kolmeen palkkaluokkaan. Lisäksi he saivat saalisosuutta
pyyntituloksen mukaan. Kalastajien perusansiot korotettiin vuonna 1953
ulkomaanliikenteen uusia palkkoja vastaaviksi mutta sopimus uusittiin muilta osin
sellaisenaan. Silliä nousi tuolla pyyntikaudella heikosti, eikä kaukovesikalastus
seuraavinakaan vuosina tuottanut kovin hyviä tuloksia. Kalastajien työehtoihin ei sen
vuoksi kyetty hankkimaan kohennuksia.260
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Merimiehen työaikalain uudistaminen kohtasi Unionin näkökulmasta pahan takaiskun
maaliskuussa 1950, kun eduskunnan työväenasiainvaliokunta hylkäsi Fagerholmin
hallituksen asiassa tekemän esityksen. Valiokunnan porvarillinen enemmistö perusti oman
esityksensä maalaisliittolaisen kansanedustajan Lennart Heljaksen aloitteeseen ja halusi
sallia lähivesiliikenteessä 56 tunnin viikoittaisen enimmäistyöajan. Täysistuntokäsittelyssä
valiokunnan ehdotus vei voiton, mutta vasemmisto sai lykätyksi valmiin säädöksen
lepäämään yli vaalien. Unionin puheenjohtaja kehotti liiton jäseniä muistamaan, että
uudessa eduskunnassa lex Heljaksen hyväksymiseen tarvittiin vain yksinkertainen
enemmistö. Koska ulkomaanliikenteen merimiehistä vain harvat pääsivät käyttämään
äänivaltaansa, täytyi Vällärin mielestä tarttua eduskunnan sivuuttaviin keinoihin kehnon
säädöksen estämiseksi:
Kun merimiehille ei suoda aina äänestysmahdollisuutta, on merimiehillä
oikeus käyttää konkreettisempia keinoja. Työaikakysymys ratkaistaan
ulkopuolella parlamentin, koska parlamentti heittää merimiehille kiviä leivän
asemesta.
Muodollinen ratkaisu tapahtui kuitenkin valtiopäivillä, ja Unioni toi asian tärkeyden
työväenpuolueiden eduskuntaryhmien tietoon. Muut merenkulkijajärjestöt yrittivät
puolestaan vaikuttaa eräisiin porvarillisiin kansanedustajiin. Lepäämään jätetty ehdotus
työaikalaiksi hylättiin 27. toukokuuta 1952 ainoassa käsittelyssä äänin 127-45. Lex
Heljasta vastaan äänestivät sosiaalidemokraattien ja kansandemokraattien lisäksi myös
monet maalaisliittolaiset, sillä pääministerin puolue ei halunnut hallituksen hajoavan.
Samalla eduskunta hyväksyi niukasti Heljaksen esittämän ponnen, jonka mukaan uuden
työaikalain tuli vastata asiasta muissa pohjoismaissa annettuja säädöksiä, joskaan
rannikko- ja sisävesiliikenteen kannattavuutta ei saanut vaarantaa.261
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Uuden säädöksen valmisteluun ryhdyttiin ripeästi, ja jo syyskuussa 1952 merenkulun
etujärjestöt saivat arvioitavakseen sosiaaliministeriössä laaditun lakiluonnoksen.
Lausuntokierroksen jälkeen ehdotuksen viimeistely ei tuntunutkaan etenevän, ja Unioni
katsoi helmikuussa 1953 tarpeelliseksi kiirehtiä valtioneuvostoa asiassa. Hallitus julkisti
kaksi kuukautta myöhemmin esityksensä, jossa rajattiin vetoisuudeltaan alle 19
nettorekisteritonnin alukset työaikarajoitusten ulkopuolelle ja sallittiin työajan pidentäminen
lähiliikenteen aluksissa. Unionin johto syytti pääministeri Urho Kekkosta ja sosiaaliministeri
Emil Huunosta valtioneuvoston ja tasavallan presidentin tietoisesta harhauttamisesta
saatuaan kuulla herrojen väittäneen, että ehdotus oli syntynyt yhteistyössä
merenkulkijajärjestöjen kanssa ja tyydytti niitä. Neljän merenkulkijajärjestön puheenjohtajat
kävivät J.K. Paasikiven luona sanoutumassa irti ehdotuksesta ja pyytämässä presidenttiä
pysäyttämään kehnon lakihankkeen. Unioni ei tosin jättänyt asiaa presidentin väliintulon
varaan vaan varoitti julkisesti niin maan hallitusta kuin eduskuntaakin, että laivatyöntekijät
vastaisivat työaikansa pidentämiseen seisauttamalla Suomen kauppamerenkulun
kokonaan. ”Merimiesten kanssa ei sovi leikitellä”, korostettiin laiva- ja paikalliskokouksissa.
Niin uskoi myös Paasikivi, joka pyysi puolustusministeri Skogia selvittämään asian.
Unionin luottamusta nauttivat sosiaalidemokraattiset poliitikot viivyttivät tehokkaasti
hallituksen esityksen pääsyä työväenasiainvaliokunnan käsittelyyn, mikä toisaalta merkitsi
uudistustyön pysähtymistä jälleen vuosikausiksi. Vanha, jo vuonna 1924 säädetty
työaikalaki oli menettänyt merkityksensä, sillä merimiehen työaikaa säädeltiin käytännössä
työehtosopimuksin.262

Korean sodan laukaiseman merenkulun korkeasuhdanteen hiipuminen tiedostettiin
syksyllä 1952 Unionissakin, ja liitto päättikin tavoitella ansioihin vain pieniä parannuksia.
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Sellaistenkin saaminen tiedettiin miltei mahdottomaksi, sillä Sly ilmoitti lokakuussa 1952
”työehtosopimusneuvottelujen helpottamiseksi” yhteisesti kaikille merenkulkijajärjestöille,
että palkankorotusvaatimuksien esittäminen oli turhaa. Vuoden lopussa käydyissä
neuvotteluissa ei edetty vähääkään, joten jälleen jouduttiin jatkamaan vanhojen
sopimusten soveltamista yli vuodenvaihteen. Merimiesten tuloihin voitiin toivoa
kohennusta vain valtiovallalta. Hallitusta vaadittiin korottamaan merenkulkijan
palkkatulovähennys 15 prosentista 25:een sekä laajentamaan hänen tullivapauttaan siten,
että maksutta saisi tuoda kotimaahan kuukausittain 15 000 markan arvosta tavaraa.
Ensimmäisen tavoitteen ottivat omakseen myös laivanpäällystön, konepäällystön ja
radiosähköttäjien liitot. Neljä merenkulkijajärjestöä asettivat valtiovallan kanssa
neuvottelemaan yhteistyötoimikunnan, johon tuli kaksi edustajaa kustakin järjestöstä.
Elimen puheenjohtajuus uskottiin Niilo Vällärille.263

Valtioneuvosto torjui merenkulkijoiden tulli- ja verohelpotusvaatimukset mutta nimesi
osastopäällikkö Eero A. Vuoren sovittelemaan ulkomaanliikenteen
työehtosopimusneuvotteluja. Vuoren välityksellä Unioni ja Sly pääsivät tammikuun 1953
lopussa yksimielisyyteen aiemman sopimuksen uusimisesta lähes sellaisenaan; vain
ylityökorvauksia korotettiin vähäisen. Merenkulkijajärjestöjen yhteistyötoimikunta päätti
käyttää verokysymyksen ratkaisemiseksi tarvittaessa vaikka lakkoasetta, joten ”taistelu
siirtyi varsinaisilta työmarkkinoilta valtioneuvostoa vastaan”. Kun maan hallitukselle
esitettyyn uhkavaatimukseen ei saatu vastausta, toimikunta päätti aloittaa 24. helmikuuta
lakon, joka koski Suomen satamiin pysähtyneitä kotimaisia laivoja sekä jäänmurtajia,
pelastusaluksia ja hinaajia. Tieto kotimaan satamien sulkemisesta annettiin julkisuuteen
vasta viime hetkellä. Merenkulkijoiden vaatimukset oli leimattu sopimattomiksi lehdissä
1952 ja 1953; Välläri 1967, 354-356; Lastikka 1983, 193; Paasikivi 1986, 342-343.
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Uudesta Suomesta aina Vapaaseen Sanaan saakka, ja yllättäen alkanut työtaistelu
tuomittiin julkisessa sanassa laajalti. Suomen Sosialidemokraatin mielestä oli ”jotensakin
outoa ja kaikkien ammattiyhdistysperiaatteiden vastaista”, että ammatillinen järjestö ensin
luopui työnantajille esittämistään vaatimuksista ja ryhtyi sitten kiristämään jäsenilleen
yhteiskunnalta erityisetuja, joiden kustantamiseksi toiset työläiset joutuivat maksamaan
lisää veroja. Sak:n työvaliokunta ei ollut saanut lakosta mitään ilmoitusta ennakkoon ja
vaati Unionilta kirjallista selvitystä tapauksesta. Merenkulkijoiden vaatimusten torjumista
kannatettiin vankasti eduskunnassa, jolle ministeri Huunonen esitti ensimmäisenä
lakkopäivänä selonteon hallituksen tuloksettomiksi jääneistä toimista selkkauksen
välttämiseksi. Vain kansandemokraatit kieltäytyivät yhtymästä hallitukselle annettuun
luottamuslauseeseen. Unionin johto puolestaan luotti ennestäänkin kovin heikosti
Huunoseen, jota nyt nimiteltiin liiton lehdessä merimiehiä vihaavaksi valehtelijaksi.264

Saatuaan eduskunnan tuen hallitus määräsi valtalain nojalla merenkulun työtaistelun ”heti
lopetettavaksi”. Työriitaa selvittämään luvattiin asettaa ensi tilassa valtalaissa edellytetty
lautakunta, johon kukin merenkulkijajärjestö sai nimetä edustajansa. Ratkaisu saatiin
kuitenkin aikaan neuvotteluissa, joita käytiin 25. helmikuuta Skogin, Vuoren ja Vällärin
kesken. Valtiovalta taipui maksamaan niin kutsuttua purjehdusrahaa hyvitykseksi
jäänmurtajien työntekijöille, jotka jäivät vaille ulkomaanliikenteen merenkulkijoita koskevaa
verohelpotusta. Muiden vero- ja tullikysymyksien sen sijaan korostettiin kuuluvan
eduskunnalle, joten lakkolaisten vaatimukset tuli ensin käsitellä Seitolan komiteassa.
Välläri tyytyi näihin lupauksiin, kunhan pääministeri antoi kaikille merenkulkijajärjestöille
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vakuutuksen niiden täyttämisestä. Samana iltana lakkoilevien järjestöjen johtajat pääsivät
Kekkosen puheille. Pääministeri varoitti vieraan vallan voivan ottaa isännyyden Suomessa,
jos maa ajettiin vastuuttomalla lakkoilulla kaaokseen, mutta lupasi hallituksen kyllä pitävän
Skogin sanat. Niilo Välläri selvästikin halusi osoittaa tehokkuutensa myös lakon
lopettamisessa, sillä hän soitti jo valtioneuvoston linnasta joukon puheluita, joiden ansiosta
jäänmurtajat lähtivät tuota pikaa aukomaan väyliä.265

Porvarillisissa lehdissä selitettiin merenkulkijajärjestöjen rintaman rakoilleen ja lakkolaisten
joutuneen tyytymään laihaan kompromissiin. Uusi Suomi tulkitsi merenkulkijoiden
luovuttaneen toivottomaksi havaitsemansa kamppailun. Työkansan Sanomien mukaan
taas koko Vällärin
lakkomanööveri oli silmänkääntötemppu, jolla koetaan saada merimiehet
uskomaan hänen taistelevan heidän palkkojensa puolesta.
Unionin puheenjohtaja puolestaan korosti merenkulkijarintaman pysyneen lujana
päällystöliittojen eräiden johtohenkilöiden epäröinnistä huolimatta ja voittaneen taistelunsa.
Voiton hedelmistä päästiin kuitenkin nauttimaan vasta tuonnempana, sillä ensin täytyi
valmistella ja vahvistaa uudet vero- ja tullisäädökset. Vauhdittaakseen uudistustyötä
Unioni pysäytti jäänmurtajat jälleen 16. maaliskuuta. Vällärin mukaan painostusta
päätettiin lisätä, koska Seitolan komitean järjestäytyessä uudelleen 13. maaliskuuta 1953
kävi ilmi, ettei pääministeri ollut ilmoittanut elimen puheenjohtajalle mitään
merenkulkijajärjestöjen kanssa tekemästään välipuheesta. Unioni ei luottanut
valapattoiseksi havaitsemansa Kekkosen selityksiin, vaan painostuslakko lopetettiin vasta,

MS 1953, 35-38 (Niilo Välläri), 76-78; U tkert 1953; Sly tkert 1953; Markkanen 1973, 87-88; A. Mattila 1992,
252.
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U h 27.2.1953. SMU; Unioni skandinaavisille merimiesliitoille 26.2.1953 (SMU 77). AyA; MS 1953, 67-71
(Niilo Välläri); U tkert 1953; A. Mattila 1992, 252.
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kun hallitusneuvos Seitola oli kolme päivää myöhemmin ilmoittanut komiteansa saaneen
valtuudet käsitellä merenkulkijajärjestöille luvattuja uudistuksia.266

Uusi jäänmurtajalakko herätti niukasti huomiota, etenkin kun lämmin kevätsää piti
laivaväylät auki. Voimannäyte saatettiin antaa toisellakin tapaa aivan turhaan. Eräät
Välläriin hyvin kielteisesti suhtautuvat porvarilehdet lainasivat tuoreeltaan Seitolaa, joka
kiisti saaneensa mitään uusia ohjeita. Sellaisia ei tarvittu, koska komitealla oli koko ajan
ollut Unionin tarkoittamat valtuudet. Merenkulkuhallitus ja Unioni neuvottelivat maaliskuun
1953 lopussa jäänmurtajia koskevasta työehtosopimuksesta. Koska valtion merimiesten
palkat määräytyivät laivatyöntekijöiden yleisten sopimusten mukaan, ainoaksi
järjestettäväksi kysymykseksi jäi jäänmurtajissa työskenteleville talvella luvattu
purjehdusraha. Tätä verohyvityksen vastiketta sovittiin maksettavan 1 500 markkaa
toimintakauden kultakin kuukaudelta. Sopimuksen vahvistaminen työnantajan puolelta
kuului kauppa- ja teollisuusministeriölle. Asiakirjan otti lisäksi tutkittavakseen pääministeri
Kekkonen, joka kielsi maksamasta purjehdusrahaa ja siten Unionin mielestä ”vielä kerran
petti sitoumukset”. Valmis sopimus jäi lopulta allekirjoittamatta. Lähivesiliikenteen
työehtoja vähäisen kohentanut sopimus sen sijaan vahvistettiin toukokuun 1953 lopussa.
Säännösteltyihin palkkoihin ei voitu saada korotuksia.267

Jäänmurtajat pysyvät siviilikomennossa
Laivanvarustajat torjuivat joulukuussa 1953 käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa
jyrkästi kaikki vaatimukset palkkojen korottamisesta. Unionin johto vakuuttui nopeasti siitä,
ettei mitään korjauksia ollut saatavissa sen paremmin palkkoihin kuin työehtoihinkaan, ja

266

U h 19.3.1953; U e 14.6.1953. SMU; U kk 4/1953 (SMU 78). AyA; U tkert 1953; Sly tkert 1953; Hbl 26.2.,
17.3.1953; HeSa 27.2., 17.-20.3.1953; US 26.2.1953; ÅU 27.2.1953; TyökS 28.2.1953; VaSa 17.3.1953; MS
1953, 67-71 (Niilo Välläri), 99-100 (Niilo Välläri); SMFS 1953, 35-38; Markkanen 1973, 73.
267
Maakansa 17.3., 20.3.1953; US 18.-20.3.1953; U h 30.12.1952, 1.4., 10.4., 14.4., 21.5., 10.6.1953. SMU;
U kk 7/1953 (SMU 78). AyA; Sly h 3.3., 17.3., 8.4.1953. SvyA; U tkert 1953.

166

hyväksyi sopimuksen uusimisen käytännössä entisin ehdoin. Lähivesialusten
työntekijöiden säännösteltyihin palkkoihin ei niin ikään saatu kohennusta vuonna 1954.
Toukokuussa Rasilan kanssa allekirjoitettu työehtosopimus toi silti korjauksen tapaan, jota
käytettiin lastaus- ja purkamisteitä mitattaessa. Työnantajat taipuivat maksamaan
ylimääräistä korvausta, jos keskimääräinen kärräysmatka ylitti lastauksessa 50 metriä tai
purkauksessa 25 metriä. Merenkulkuhallituksen kanssa ei tuona vuonna voitu neuvotella
palkoista, ja vaatimukset purjehdusrahan myöntämisestä jäivät vaille tulosta.268

Unioni viritti lakkoaseen myös talvella 1954, vaikka palkat pysyivät kaikilla sopimusaloilla
auttamattomasti ennallaan. Valtiovalta teki viimeistään kevään 1953
jäänmurtajakonflikteista sellaisen johtopäätöksen, että kyseiset alukset oli järkevää siirtää
Ruotsin mallin mukaan puolustusvoimien hallintaan ja miehittää sotilailla. Urho Kekkonen
muodosti heinäkuussa 1953 jo neljännen ministeristönsä. Sosiaalidemokraatit jäivät pois
hallituksesta, jonka antaman talousarvioesityksen mukaan kolme jäänmurtajaa tuli siirtää
puolustusvoimien alaisuuteen. Suunnitelman jäänmurtajien sotilaallistamisesta oli laatinut
laivaston komentaja pääministerin toimeksiannosta. Eduskunnassa tiedettiin
merenkulkijajärjestöjen vastustavan hanketta. Niinpä sotilaskäyttöön päätettiin siirtää vain
Voima, merenkulkuhallituksen jäänmurtajista uusin ja uljain. Rajoitettukin
sotilaallistaminen, jonka uhka oli Unionissa tiedostettu jo vuosia aiemmin, sai tuomion
kaikilta merenkulkijajärjestöiltä. Merimies-lehti luonnehti suunnitelmaa täysin järjettömäksi,
sillä puolustusvoimat ei lehden mukaan kyennyt huolehtimaan jäänmurtajista ilman
siviilimerimerenkulkijoita. Heitä taas ei voitu alistaa sotilaskomentoon, sillä ”vapaa mies ei
kuuntele preussilaista kirkumista”. Lehti katsoi Kekkosen sitä paitsi taistelevan tuulimyllyjä
vastaan. Jos näet merimiehiltä vietiin jäänmurtaja-ase, heidän täytyi käyttää oikeuksiensa
268
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puolustamiseen keinoja, jotka koskivat koko kauppalaivastoa ja aiheuttivat paljon
enemmän kustannuksia kansantaloudelle.269

Merenkulkijaliittojen painostus ei tuottanut riittävää tulosta, vaan eduskunta hyväksyi
helmikuussa 1954 Voiman siirtämisen puolustuslaitoksen alaisuuteen. Seuraavana
päivänä merenkulkijajärjestöjen edustajat menivät alukseen, ja neuvonpidon jälkeen niin
miehistö kuin päällystökin ilmoitti lähtevänsä Voimasta, jos eduskunnan ratkaisu pantiin
täytäntöön. Kanta saatettiin viranomaisten ja lehdistön tietoon. Unionin puheenjohtaja
huomautti lisäksi, ettei poistuvaa laivaväkeä kannattanut korvata sotilain, sillä merimiehet
aikoivat estää kauppalaivoja seuraamasta sotilaallistettua murtajaa. Kekkosen neljännen
hallituksen marraskuussa 1953 korvannut Sakari Tuomiojan johtama virkamieshallitus ei
kajonnut Voimaan ennen talvipurjehduskauden päättymistä. Ralf Törngrenin noustua
monipuoluehallituksen pääministeriksi Voima miehitettiin toukokuussa 1954 yksinomaan
merivoimien päällystöllä ja alipäällystöllä, sillä kaikki vanhaan henkilökuntaan kuuluneet
kieltäytyivät jatkamasta työssään. Merenkulkijajärjestöt osuivat oikeaan epäillessään, ettei
laivastolla ollut riittävästi kantahenkilökuntaa jäänmurtajia varten. Muiden murtajien
siviilityöntekijöitä yritettiin houkutella Voimaan, mutta vakanssit eivät kelvanneet, vaikka
niihin siirtyville luvattiin palkankorotus.270

Unioni puuttui sotilaiden ohjaaman Voiman kulkuun vasta tammikuussa 1955, kun jäät
seuraavan kerran alkoivat puristaa Suomen satamia. Merimiesten liiton taistelutahtoa ei
ainakaan heikentänyt se seikka, että pääministerin salkku oli edellisen vuoden lokakuussa
269

U h 23.5.1950, 8.3., 13.3., 29.3.1951 (SMU 71). AyA; U h 12.10., 26.10.1953. SMU; MS 1953, 324-325;
SMFS 1953, 245-247; U tkert 1954; Välläri 1964, 19-20; Välläri 1967, 195-196; Koivisto 1968, 382-384;
Merenkulkulaitos 1917-1967, 112-114; Pohjanpalo 1978, 214-215; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992,
226-231; Laurell 1993, 194-196.
270
U h 26.2., 15.3.1954. SMU; VP 1953: ptk, 3353-3365; U tkert 1954; MS 1954, 104-106 (Niilo Välläri);
Välläri 1964, 20-21; Välläri 1967, 196-197; Koivisto 1968, 384; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 230;
Hokkanen 2002, 150-151.

168

palannut Urho Kekkosen haltuun. Unionin hallitus päätti ”saattaa pääministerinkin
järjestykseen” ja ilmoitti 12. tammikuuta 1955, etteivät merimiehet suostuneet seuraamaan
Voimaa, koska se merkitsi alistumista sotilaskomentoon. Kauppalaivan näet täytyi aina
noudattaa sitä avustavan jäänmurtajan päällikön määräyksiä. Uhkaus pantiin toteen, kun
laivasto komensi Voiman helmikuussa avustamaan liikennettä Haminan ja Kotkan välillä.
Unioni pysäytti kaikki noihin satamiin saapuneet suomalaiset kauppalaivat, jotka eivät
kyenneet selviytymään matkastaan ilman jäänmurtaja-apua. Laivasto joutui pian
vetäytymään: Voima siirrettiin jäätiedusteluun ja puolustusministeri Skog saapui 17.
helmikuuta Unionin toimistoon etsimään ratkaisua kiistaan. Seuraavana päivänä
järjestettiin neuvottelu, johon osallistuivat kaikki merenkulkijajärjestöt sekä valtiovallan
puolelta merenkulkuhallitus, laivasto sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Viranomaiset
taipuivat palauttamaan Voiman siviilihallintoon, kun taas merenkulkijat suostuivat
väliaikaiseen sekamiehitykseen ja hyväksyivät aluksen käyttämisen laivaston tehtäviin
jäänmurtokauden ulkopuolella.271

Lähes viisikymmenpäinen joukko kansanpuolueen, ruotsalaisen kansanpuolueen ja
kokoomuksen kansanedustajia teki maaliskuussa Voiman tapauksesta välikysymyksen,
jossa valtioneuvostoa arvosteltiin eduskunnan sivuuttavaan painostukseen taipumisesta ja
vaadittiin toteuttamaan eduskunnan Voima-päätös kauppamerenkulun turvaamiseksi.
Välikysymykseen vastasi pääministeri Kekkonen, joka korosti valtioneuvoston suojanneen
Voima-toimillaan maan etuja. Oman puolueensa eduskuntaryhmälle Kekkonen kuitenkin
tuskaili hallituksensa joutuneen Vällärin ja Sak:n käskyläiseksi. Hallituspuolueiden
eduskuntaryhmät ilmoittivat pitävänsä pääministerin vastausta tyydyttävänä, ja hallitus sai
täysin odotetun luottamuslauseen. Välikysymyskeskusteluun ei sen sijaan mikään taho
271
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ollut tyytyväinen. Laimeiksi moitittuja puheenvuoroja selostettiin lavealti sanomalehdissä,
joista monet korottivat Unionin puheenjohtajan näytelmän päähenkilöksi.272 Keskustelua
yleisölehteriltä tarkkaillut Välläri sai seuraavana päivänä kuvansa useampaan lehteen kuin
Kekkonen konsanaan.

Maalaisliiton Maakansa joutui puolustamaan pääministeriä ja paheksui Unionia, jonka
tulkittiin toteuttavan silkkaa syndikalismia. Uusi Suomi moitti pääministeriä siitä, että hän
väisti perusluonteisen kysymyksen, joka koski lisääntyvän syndikalismin pysäyttämistä.
Lehti luonnehti syndikalistiseksi Unionin kaltaista ammattiliittoa, joka saalisti itsekkäästi
etuja ”kansanvaltaisen järjestyksen periaatteita ja valtioelimien auktoriteettia” uhmaten.
Hufvudstadbladet taas vaati nimenomaan Niilo Vällärin suitsimista. Lehti katsoi siihen
tarvittavan valtiovaltaa, sillä oikeat merimiehet ahersivat laivoissaan maailman merillä
eivätkä kyenneet puuttumaan siihen, miten itsepäisen Vällärin pieni klikki toimi Helsingissä
heidän nimissään mutta heidän todellisia etujaan vastaan. Niilo Välläri itse totesi koko
välikysymyksen olleen ”pelkkää parlamenttipärinää” ja näkyy ottaneen paljon vakavammin
ne lukuisat synkeät uhkaukset, joita hän sai kimpaantuneilta kansalaisilta. Eduskunta
päätti seuraavana syksynä muuttaa Voima-politiikkaansa: alus palautettiin joulukuusta
1955 lähtien kauppa- ja teollisuusministeriön hallintaan. Unioni oli saavuttanut kiistattoman
voiton, Vällärin mielestä vielä ”ensiluokkaisen tärkeässä periaate- ja
oikeuskysymyksessä”.273
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Eduskunnan käydessä välikysymyskeskustelua Voiman tapauksesta Unionin ja
merenkulkuhallituksen edustajat tapasivat allekirjoittaakseen työehtosopimuksen. Jälleen
Unioni saattoi kirjata tililleen voiton, sillä valtion merimiehet saivat viimein purjehdusrahan,
jota tosin maksettiin enintään tuhat markkaa purjehduskuukautta kohti. Lähivesiliikenteen
työehtosopimus valmistui toukokuussa 1955. Sisävesienkin purjehduskausi oli jo
alkamassa, joten Unionin johtavat toimitsijat allekirjoittivat asiakirjan, ennen kuin liiton koko
hallitus ehti tutustua siihen. Menettelyä arvosteltiin muttei itse sopimusta, sillä lähivesien
laivatyöntekijät saivat kuuden prosentin korotuksen perusansioihinsa.274

Syndikalismi ja vällärismi
Voima-kiistaa käytäessä kukaan ei väittänyt Unionin pyrkivän sosialistiseen
vallankumoukseen ja ottamaan sen jälkeen koko Suomen merenkulun hallintaansa.
Ärhäkkää ammattiliittoa syytettiin syndikalismista, vaikka järjestö ei tosiasiassa
kannattanut ammattiyhdistysliikkeen kyseisen suunnan keskeisimpiä tavoitteita. Unionin
porvarilliset arvostelijat eivät selvästikään tunteneet syndikalismin ohjelmaa tai
toimintamuotoja mutta halusivat lyödä röyhkeäksi ja kohtuuttomaksi tulkitsemaansa
ammattiliittoon syndikalismiin yhdistämänsä vastuuttomuuden ja väkivaltaisuuden leiman.
Unionin puheenjohtaja sen sijaan oli perehtynyt aatesuuntaan, jota hänen väitettiin
edustavan. Vaellusvuosinaan Amerikassa Niilo Välläri tutustui ja välillä osallistuikin
aktiivisti liikkeeseen, joka käytti itsestään nimeä Industrial Workers of the World. Lyhenne
IWW vääntyi amerikansuomalaisten kielessä Tuplajuuksi.

Chicagossa kesällä 1905 perustettu IWW julisti ohjelmansa johdannossa pääoman ja työn
välisen ristiriidan sovittamattomuutta:
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Työväenluokalla ja työnantajaluokalla ei ole mitään yhteistä … Näiden kahden
luokan välillä täytyy taistelun jatkua niin kauan kunnes maailman työläiset
järjestäytyvät luokkana, ottavat haltuunsa maan ja tuotantolaitokset, poistavat
palkkajärjestelmän ja elävät sovussa luonnon kanssa … Työväenluokan
historiallinen tehtävä on kapitalismin kukistaminen.
IWW:n historiaan perehtynyt amerikkalaistutkija Melvyn Dubofsky kuvailee liikkeen
aatemaailmaa amerikkalaisittain maustetuksi sekoitukseksi marxismia, darwinismia,
anarkismia ja syndikalismia. IWW:n ideologia syntyi, kun eurooppalaisilta teoreetikoilta
etsittiin täydennystä amerikkalaista yhteiskuntaa tarkkailtaessa vaistonvaraisesti
heränneeseen ajatteluun. IWW-aatteen väkevin juonne oli alkukantainen kiliasmi: koittaa
vielä suuren kumouksen päivä, jolloin köyhät ja kurjat perivät maan. Valta pitää ottaa
kapitalisteilta työläisille, koska vain proletariaatti toimii koko ihmiskunnan hyväksi. Kumous
ei tule itsestään, mutta politiikan keinot ovat tehottomia sen edistämiseen.275

Politiikan vähättelyyn ei itse asiassa tarvittu mitään ideologisia perusteita, sillä IWW
tavoitteli ja sai vastakaikua väeltä, joilla ei ollut äänivaltaa USA:n poliittisessa
järjestelmässä: kiertelevät kausi- ja sekatyöläiset, lapsityöläiset, naiset, tummaihoiset ja
siirtolaiset. IWW peri hyvin alhaiset liittymis- ja jäsenmaksut, sillä eihän noilla yhteiskunnan
hylkiöillä ollut varaa enempään. Amerikkalaiset ammattikuntaliitot valitsivat vanhastaan
jäsenensä tarkoin, mutta IWW:n riveihin kelpasivat kaikki palkkatyöläiset ammattitaitoon,
kansallisuuteen, uskontoon ja ihonväriin katsomatta. Jäsenyyteen ei vaikuttanut myöskään
siirtyminen työpaikasta tai tuotannonalalta toiseen. Pysyvää liittobyrokratiaa ei sallittu eikä
mitään jäsenetuja tarjottu. Erilaisia avustuksia jäsenilleen jakavia ammattikuntaliittoja
syytettiin työväenluokan harhauttamisesta ja omistajaluokan auttamisesta.
Työehtosopimuksia ja suljettua työpaikkaakin pidettiin näennäisinä saavutuksina. IWW itse
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ei suostunut tekemään työnantajien kanssa minkäänlaisia sopimuksia, koska se ei
tunnustanut kapitalisteille mitään oikeuksia.276

IWW:n ideologia jäi lopultakin epäselväksi, mitä Dubofsky pitää yhtenä liikkeen
epäonnistumisen syynä. Julistettiin vallankumousta mutta sen jälkeen luotavaa uutta
yhteiskuntaa ei osattu juuri kuvailla. Johtajat tavoittelivat suurta päämäärää mutta
jäsenkunta ennen muuta välittömiä parannuksia ankariin oloihinsa. Asetelma kääntyi
kuitenkin päälaelleen, kun tulkittiin yhden suuren ammattiliiton tunnusta, joka Martinin
mukaan erotti IWW:n muista syndikalistien liikkeistä. Johtajisto kaavaili jonkinlaista
teollisuusliittojen yhteisrintamaa. Rivijäsenistöä taas viehätti nopeita tuloksia lupaava suuri
yhteisliitto, jollainen kuitenkin sopi vain vallankumouksen välineeksi. Suurin syy liikkeen
vaikeuksiin toki oli sen käytännössä noudattama itsemurhataktiikka: IWW toimi aloilla, joilla
työnantajat jyrkästi kieltäytyivät tunnustamasta ammattiyhdistyksiä, eikä sillä ollut riittävästi
voimaa todellisen haasteen esittämiseen. Haluttomuus solmia sopimuksia ei tietenkään
parantanut IWW:n neuvotteluasemaa. Yhdysvaltain liityttyä ensimmäiseen
maailmansotaan IWW näyttäytyi kansallisen turvallisuuden vaarantajaksi, jolloin
jäsenlukunsa yli sadantuhannen nostanut liike murskattiin erittäin ankarin ja
laillisuudeltaan vähintäänkin kyseenalaisin ottein.277

Viranomaisten tukema työnantajien suuri vastaisku oli juuri menossa, kun laiton
suomalaissiirtolainen Niilo Välläri viehättyi IWW:n julistuksesta. Tiedonjanoinen Välläri
kirjoittautui vuoden 1917 lopussa Minnesotan Duluthissa toimivaan Work People’s College
–opinahjoon, missä syndikalismia saarnattiin myös suomen kielellä. Vanhuksena Välläri
kertoi innostuksensa Tuplajuun ohjelmaan laantuneen jo luokkataistelukoulussa ja etenkin
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heti opintojen jälkeen. Ryhdyttyään kirvesmieheksi hän liittyi edellä selostetulla tavoin
UBC-järjestöön ja tutustui jo toiseen amerikkalaiseen ammattikuntaliittoon, joka pystyi
tehokkaasti valvomaan jäsentensä etuja. Välläri karkotettiin kotimaahansa syksyllä 1920.
Hänen tiensä vei välillä Suomen poliittisen työväenliikkeen vasempaan sivustaan ja sen
tärkeimpiin silloisiin keskuksiin: Pietariin ja Tammisaareen. Välläri tuskin pystyi
seuraamaan taistelua, jota käytiin vuosina 1920-luvun alussa Yhdysvaltain länsirannikolla
hetkeksi elpyneen IWW:n ja American Federation of Labor -keskusjärjestöön (AFL)
kuuluvan merimiesten ammattikuntaliiton välillä. Jälkimmäinen eväsi kaiken tukensa
merimieslakolta, jonka edellinen julisti keväällä 1923. IWW:n merimieshaara kärsi
lakossaan murskaavan tappion eikä enää sen koommin kyennyt uhmaamaan sen
paremmin laivanvarustajia kuin ammattikunnittaista järjestäytymistä kannattavia
kilpailijoitaankaan. Välläri palasi ammattiyhdistystoimitsijan tehtäviin 1920-luvun lopulla.
Edellä on jo nähty, ettei hän silloin liittynyt marxilais-leniniläiseen koulukuntaan, jonka
mukaan ammattiyhdistysliikkeen tulee auttaa kommunistista puoluetta ensin kapitalismin
kukistamisessa ja sitten sosialismin rakentamisessa. Juhlavissa yhteyksissä Välläri silti
kiirehti siirtymistä sosialismiin.278

Suomen merimiesunioni osoitti marxismi-leninismiä vain kesän 1930 kestäneen
kommunistivallan aikana, jolloin järjestö ei toimintakyvyttömyytensä vuoksi ansainnut
ammattiliiton nimeä. En pysty osoittamaan, missä vaiheessa Välläri itse luopui sosialismiin
siirtymisen tavoitteesta. Helmikuussa 1936 päiväämässään Merimies-lehden
pääkirjoituksessa Unionin silloinen sihteeri toisteli IWW:n julkilausuman linjauksia:
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Miehistö on sovittamattomassa eturistiriidassa kapitalistisia varustajia vastaan.
Ja niin kauan kuin yksityiskapitalismi vallitsee, jatkuu taistelu miehistön ja
laivanvarustajain välillä.
Puoli vuotta myöhemmin hän kuitenkin antoi samalla foorumilla279 seuraavia ohjeita
merenkulun valtiontukia harkitseville kansanedustajille:
On itsestään selvää, että merimiehet toivoisivat maan kauppalaivaston
edelleen kasvavan … Merimiehet toivovat kukoistusta maan merenkululle,
mutta se on mahdollista vain siinä tapauksessa, että merimiehillä on
inhimilliset elinehdot, että he pystyvät palkallaan ylläpitämään myös perheen.
Ehkä Välläri elätteli kuolemaansa saakka jonkinlaisia haaveita työväenvallasta. Joka
tapauksessa hän ei enää voinut uskottavasti esiintyä sosialismin esitaistelijana sen jälkeen
kun hän oli elokuussa 1949 johtanut liittonsa perääntymistä satamatyöntekijöiden
kumoukselliseksi näyttäytyneen lakon tukemisesta. Viimeistään noista ajoista lähtien
Välläri tavoitteli ammattitaitoisille laivatyöntekijöille mahdollisimman edullisia oloja
kapitalistisessa yhteiskunnassa ja taloudellisesti menestyvien varustamojen
palveluksessa.

Jo Vällärin 1930-luvun toimista Suomen merimiesunionin johtotehtävissä voidaan
mielestäni päätellä, että hän omaksui Amerikassa nimenomaan ammattikuntaliittojen
menetelmät. Niiden hän tiesi tuottavan parhaiten tulosta, kun kamppailtiin jäsenistön
palkkojen ja työehtojen parantamiseksi. Jatkosodan jälkeen Unioni sai mahdollisuuden
edetä askel kerrallaan, eikä mitään suurta päämäärää enää tarvittu. Vällärin kokema
mielenmuutos kulki samaan suuntaan, joskaan ei yhtä pitkälle, kuin AFL:n legendaarisen
puheenjohtajan Samuel Gompersin kääntymys280. Nuoruudessaan Gompers luki Marxia ja
kannatti tinkimätöntä luokkataistelua mutta totesi kolmessa vuosikymmenessä
työnantajien tunnustavan toimintaoikeudet ja tekevän myönnytyksiä vain sellaisille
ammattiyhdistyksille, jotka edustivat pelkästään ammattitaitoista työväkeä ja tyytyivät
279
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maltillisiin vaatimuksiin. Hän ilmoitti myös julkisesti kannattavansa kapitalismia. Karl Marx
luonnehti ammattiyhdistyksiä sosialismin kouluiksi,281 mutta sittemmin on havaittu
ammattiliitoissa toimimisen kasvattavan työläisistä pikemminkin kapitalistisen
yhteiskunnan maltillisia korjailijoita. Asiaa on markkinatalouden kannattajien näkökulmasta
selitetty niin, että saavutettavissa olevia palkankorotuksia ja muita kohennuksia
arvioidessaan työläiset alkavat ymmärtää ja lopulta puolustaa tuotannonalansa
kokonaisetuja. ”Ammattiyhdistysliike on vastavallankumous!” kuuluu muuan tätä tulkintaa
tiivistävä iskulause.282 Suomen merimiesunionin ja Niilo Vällärin tapaus antaa näyttöä siitä,
että markkinatalouteen integroituminen etenee vahvasti ammattiliitossa, joka kykenee
hankkimaan jäsenilleen kouriintuntuvia etuja.

Vällärin johtama Unioni tavoitteli työehtosopimuksia ja suljettua työpaikkaa, jommoiset
päämäärät IWW hylkäsi. Sopimussuhde ei Vällärin mielestä vienyt ammattiliiton
taistelutehoa, sillä myötätuntolakkoon voitiin ryhtyä aina tarpeen vaatiessa. Vaikka
kaikkien ulkomaanliikenteen laivatyöntekijöiden täytyi liittyä Unioniin, he eivät saaneet
siellä tasavertaista kohtelua. Unioni ajoi ennen muuta merenkulun pysyvien ja
ammattitaitoisten työntekijöiden, siis alan työläisaristokratian etuja. Kaikkien alojen
työntekijöiden järjestäminen suureksi yhteisliitoksi kohotettiin IWW:n keskeiseksi
tunnukseksi, mutta sellainen järjestömuoto oli täysin vieras Unionille. Työmahdollisuuksien
niukkuuden tiedostavan ammattikuntaliiton perustehtäviin kuuluu valvoa, että sen jäsenistö
edustaa alan parasta työvoimaa. Foster Rhea Dulles kertoo klassikkoteoksessaan Labor
in America varhaisten yhdysvaltalaisten ammattiyhdistysten ottaneen jäsenikseen vain
taattuja ammattimiehiä, joilta edellytettiin rangaistusten uhalla tuntuvien jäsenmaksujen
suorittamista, ahkeraa osallistumista yhdistyksen kokouksiin sekä hyvää käytöstä. Jäseniä
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kannustettiin kehittämään jatkuvasti työtaitojaan.283 Dulles lähimain piirtää Vällärin
ihannekuvan Suomen merimiesunionista.

Saadakseen ja säilyttääkseen suljetun työpaikan järjestelmän Unioni otti huolehtiakseen
laivatyöntekijöiden kurinpidosta ja pyrki myös edistämään jäsentensä ammattikoulutusta.
IWW taas ei kiinnittänyt huomiota jäsentensä ammattipätevyyteen tai elämäntapoihin.
Tulevaa sosialismia ei liikkeessä juuri hahmoteltu, mutta ehkäpä yhteisliitto olisi
vallankumouksen toteutettuaan ryhtynyt kouluttamaan, kasvattamaan ja ojentamaan
työläisiä. Siten meneteltiin ainakin Neuvostoliitossa, sitten kun Lenin284 oli osoittanut
työkurin lujittamisen ja työn tuottavuuden kohottamisen uudessa järjestelmässä
ammattiliittojen asiaksi.

Unioni pyrki vuoden 1948 edustajakokouksen jälkeen Suomen merenkulun kaikkien
palkansaajien edustajaksi. Kahdeksan vuotta myöhemmin merimiesten liitto oli
perustamassa kuljetusalan palkansaajajärjestöjen yhteistä federaatiota, kuten
tuonnempana kerrotaan. Koko elinkeinon työntekijöiden kokoaminen samaan järjestöön
heidän ammattipätevyyksiinsä katsomatta sopii syndikalistiseen ajatteluun, mutta niin
sanottua teollisuusliittoperiaatetta noudattivat – tai ainakin julistivat – myös sellaiset
kapitalismiin mukautuvat keskusjärjestöt kuin Sak ja AFL:stä eronneiden elinkeinoittaisten
liittojen muodostama Congress of Industrial Organizations (CIO). Tässä yhteydessä ei ole
tärkeää se, että Unioni koetti nielaista itseään selvästi pienemmät päällystön liitot puhtaasti
valtapoliittisista vaikuttimista ja tahtoi tiivistää kuljetusalan liittojen yhteistyötä kyetäkseen
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vastustamaan yhtaikaa sekä työnantajia että poliittisesta vehkeilystä epäilemäänsä
keskusjärjestön johtoa. Olennaista on, ettei Unioni selvästikään aikonut käyttää laajennutta
mahtiaan palkkatyöjärjestelmän kumoamiseen vaan palkkatyön ehtojen muuttamiseen
työntekijäin eduksi.

Välläri kiistatta vähätteli mahtinsa vuosina valtiovaltaa ja poliittista toimintaa samanlaiseen
sävyyn kuin IWW aikoinaan. Epäluulo poliitikkoja kohtaan kuuluu kuitenkin paitsi
syndikalismin myös työehtojen kohentumiseen tyytyvän ammattiyhdistysliikkeen piirteisiin.
Ammattikuntaliittojen keskusjärjestö AFL ryhtyi 1900-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä valikoivasti tukemaan vaaleissa Yhdysvaltain demokraattisen puolueen
ehdokkaita. Samuel Gompers vannotti silti ammattiliittoja turvaamaan mahdollisimman
pitkälti omiin voimiinsa, sillä työväen kannalta parhainkin laki voitiin kumota, jos poliittinen
valta vaihtui.285 Gompers ei varmaankaan olisi hyväksynyt Lisin, Lucassenin ja Solyn
edellä esiteltyä väittämää, jonka mukaan ammattiyhdistykset ovat ennen muuta valtiota
painostavia kansalaisjärjestöjä. International Seamen’s Unionin puheenjohtaja Andrew
Furuseth taas ei selvästikään jakanut aikalaisensa Gompersin epäluuloa
lainsäädäntöelimiä kohtaan. Furuseth ponnisteli vuosien ajan saadakseen poliittiset
päättäjät hyväksymään merimiesten työ- ja asuinolojen kohentamisen, ja hänelle usein
annetaan kunnia Yhdysvaltain merimieslain uudistamisesta vuonna 1915.286 Seuraavan
sukupolven amerikkalaiset ammattiyhdistysjohtajat tukivat varauksitta liikkeensä
toimintaoikeuksien turvaksi säädettyjä liittovaltion lakeja.
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Niilo Välläri oli jo nuorena miehenä toiminut Suomen sosialistisen työväenpuolueen
puheenjohtajana287 ja meni jatkosodan jälkeen mukaan sosialistisen yhtenäisyyspuolueen
ja Skdl:n288 toimintaan. Myöhemmin hän kuitenkin jyrkästi kiisti valtioelinten oikeuden
sekaantua yhteiskunnan eturyhmien keskinäisiin asioihin. Minkä työmarkkinajärjestöt olivat
keskenään sopineet, se täytyi Vällärin mielestä eduskunnan ja valtioneuvoston hyväksyä
ja panna osaltaan täytäntöön.289 Tällaiseen ajatteluun ei 1950- ja 1960-luvun Suomessa
tarvinnut kaivaa aineksia kolmen vuosikymmenen takaisesta amerikkalaisesta
syndikalismista. Perustellummin voi sanoa Vällärin kuvanneen todenmukaisesti ja
puolustaneen kärkevästi Suomen silloista työmarkkinajärjestelmää. Järjestäytyneiden
suomalaisten merimiesten johtaja osasi toimia erinomaisen tuloksekkaasti oloissa, joita
voidaan Jon Pierren ja B. Guy Petersin käsittein nimittää korporaatiopluralismiksi. Niilo
Välläri hyödynsi merimiesten olojen kohentamisessa liittonsa työtaisteluvoiman lisäksi
myös valtion elimiä. Hän halusi turvata saavutetut edut säädöksin eikä luottanut pelkkiin
työmarkkinaosapuolten sopimuksiin.

Vahvimmat IWW-aatteen jäljet Niilo Vällärin ajattelussa toi esiin vuoden 1956 yleislakko.
Unionin puheenjohtaja pahoitteli vielä muistelmissaankin290 sitä, että työväenliikkeen
vahvinta asetta käytettiin tuolloin vajaatehoisesti. Silloinkaan Välläri ei puhunut
tuotantovälineiden ottamisesta ammattiliittojen haltuun vaan perusluonteisten
sosiaalipoliittisten uudistusten toteuttamisesta. Ehkä häneen silti yhä vetosi haave
oikeudenmukaisen yhteiskunnan kertaheitolla toteuttavasta suuresta kumouksesta, jota
johti työläisjoukkojen ammattijärjestö.
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Suomen ammattiyhdistysliikkeessä raja syndikalismiin tunnetusti piirrettiin jo ennen
sisällissotaa. Ammattiliittojen ja niiden keskusjärjestön perustaminen kavensi
vakiintuneiden paikallisten ammattiyhdistysten päätösvaltaa ja kasvatti jäsenistön
jäsenmaksutaakkaa. Suomessa alkoi kehittyä 1910-luvun alussa
ammattiyhdistysoppositio, joka etenkin Turussa otti liikkeen keskittämiseen
kohdistamaansa kritiikkiin aineksia Skandinavian maissa esiin nousseesta syndikalismista.
Suomen ammattijärjestön edustajakokouksessa vuonna 1912 asetettiin
järjestömuotokysymystä selvittämään komitea, joka sai työnsä valmiiksi vasta viisi vuotta
myöhemmin. Pauli Kettunen luonnehtii Eero Haapalaisen laatimaa komitean mietintöä
keskitetyn ammattiyhdistysliikkeen ohjelmajulistukseksi. Asiakirjassa sanouduttiin irti
syndikalismista, jonka edustajien katsottiin ajavan ammattiyhdistyksiä paikalliseen,
suoraan ja käytännössä poliittiseen toimintaan. Palkkatyöläisten voimat tuli koota
valtakunnallisiin ja elinkeinoittaisiin ammattiliittoihin, joiden keskusjohtojen ratkaisuihin
jäsenyhdistysten täytyi luottaa.291

Syndikalismin kannatus jäi Suomessa vähäiseksi, mutta vuoden 1917 poikkeusoloissa
maassa koettiin runsaasti paikallisia, ilman valtakunnallisten ammattiliittojen lupaa ja
ohjausta aloitettuja työtaisteluita. Myös moni kuljetusliiton uusista laivatyöläisten osastoista
lakkoili omin päin saavuttaakseen itse asettamansa vaatimukset, jotka saattoivat poiketa
paljonkin naapuriosastojen esittämistä.292 Saj ja sen jäsenliitot näkivät puutteellisesti
suunnitellun ja johdetun liikehdinnän vahingolliseksi mutta niillä ei ollut tehokkaita keinoja
joukkojen hillitsemiseen. Silti järjestäytyneet palkkatyöläiset kuulivat pian sisällissodan
jälkeen taas kehotuksia spontaaniin joukkotoimintaan. Kumousta kuuluttaneet kommunistit
ja vasemmistososialistit saivat 1920-luvun alussa johtoaseman Suomen
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ammattiyhdistysliikkeessä, jonka voimien heikkouden vuoksi he kuitenkin joutuivat
sivuuttamaan opit ammattiyhdistysten johtamisesta vallankumouksellisiin aktioihin ja
tuotannon kontrolloijiksi. Pauli Kettusen mukaan Saj:n, sen jäsenliittojen ja niiden
jäsenosastojen suhteet muotoutuivat pitkälti Haapalaisen linjausten mukaan. Järjestöjen
pysyvyyttä ei haluttu vaarantaa, kunnes Moskovassa julistettiin vuosikymmenen lopussa
kapitalismin kuolinkamppailun alkaneen. Sosiaalidemokraattien vuonna 1930
perustamassa Sak:ssa keskitystä lujitettiin antamalla korkein päätösvalta keskusjärjestölle
ja eritoten sen työvaliokunnalle. Jatkosodan jälkeen keskusjohtoisuuden periaatteesta
pyrittiin pitämään kiinni, semminkin kun maan alta nousseet kommunistit tavoittelivat
valtaa ammattiyhdistysliikkeessä ja myös sosiaalidemokraatteja äänestävät palkkatyöläiset
ryhtyivät korpilakkoihin elinolojensa kohentamiseksi.293

Turun ammattiyhdistyshistoriaan perehtyneen Kari Teräksen mukaan kaupungin
metallityöläisten 1920- ja 1930-luvulla käymät kuuluisat lakot olivat reagointia alan
keskittymiseen ja ennakoivat suomalaisten työmarkkinasuhteiden kehitystä paikallisista
valtakunnallisiksi.294 Aurajoen suun järjestäytyneiden merimiesten osoittama aktionismi
taas viittasi pikemminkin menneeseen. Niilo Välläri sai 1930-luvulla yhä uudestaan
vastaansa Unionin helsinkiläistä johtoa kärkevästi arvostelevan turkulaisen opposition.
Helsingissä epäiltiin vielä kesän 1930 puhdistuksen jälkeenkin Turun omapäisten
merimiesten ja toimitsijoiden lähentyvän kommunismia. Keväällä 1937 turkulaiset kuitenkin
tarttuivat keinoihin, jota Aurajoen kaupungissa 1910-luvulla syndikalismia julistanut
Arbetet-lehti oli suositellut. Unionin Turun-toimitsijat tekivät paikallisten rannikkolaivurien
kanssa palkkasopimuksen omin päin, ilman liiton johdon valtuutusta. On hyvin vaikeata
arvioida, oliko Arbetetin neljännesvuosisata aiemmin esittämällä lokalismin puolustuksella
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vielä vaikutusta liittojohdon sivuuttamiseen. Vällärin kanta paikalliseen sopimiseen sen
sijaan tunnetaan tarkoin, koska hän teki sen pikimmiten selväksi Unionin turkulaisille
toimitsijoille. Unionin silloinen sihteeri varasi liiton hallitukselle oikeuden vahvistaa kaikkien
palkkaliikkeiden tavoitteet ja neuvoteltujen sopimusten ehdot - ja seurasi siten täsmälleen
Eero Haapalaisen 20 vuotta aikaisemmin muotoilemaa295 linjausta. Keskusjohtoisuuden
vaatimus sai vankkaa käytännöllistä pontta sitä, että Turussa hyväksytyt Itämeren ylittäjien
palkat alittivat selvästi käyvässä ulkomaanliikenteen sopimuksessa määritetyt.296

Kun Välläriä syytettiin 1950- ja 1960-luvulla syndikalismista, kyse ei yleensä ollut siitä, että
keskitetyn ammattiyhdistysliikkeen kannattajat olisivat nähneet merimiesunionin
toiminnassa sellaisia vahingollisia piirteitä kuin lokalismia ja spontaania joukkoaktiivisuutta.
Välläriä nimittelivät tuolloin syndikalistiksi ennen muuta Unionin toimien porvarilliset
paheksujat, jotka katsoivat liiton lyhytnäköisesti vaarantavan maan koko elinkeinoelämän
edut pienen ammattikunnan pyyteiden vuoksi.297 He eivät todistelleet merimiesunionin
johtajaa ammattiyhdistysliikkeen voimien tuhlaajaksi vaan leimasivat yhteiskunnan
viholliseksi ammattiyhdistysjohtajan, joka oli työnantajien ja valtiovallan näkökulmasta
harmillisen taitava ja tehokas.

Toisinaan Välläriä toki luonnehtivat syndikalismin toteuttajaksi myös sellaiset, jotka olivat –
tai joilla oli hyvät edellytykset olla - perillä keskitetyn suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen
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tavasta määrittää periaatteensa sanoutumalla irti kyseisestä suuntauksesta. Tuon
perinteen tunteminen ei välttämättä kannustanut käyttämään syndikalismi-käsitettä
huolellisesti. Sosiaalidemokraatteja monessa hallituksessa edustanut Tyyne Leivo-Larsson
antoi muistelmissaan298 seuraavan selityksen Vällärin toiminnalle:
USA:sta hän oli saanut eräitä syndikalistisia aatteita, ja siitä johtui, että hän
häikäilemättömästi ajoi omia näkemyksiään sen ryhmän hyväksi, jota hän
edusti.
Suomen työmarkkinoiden järjestösuhteita tutkinut kansantaloustieteen professori Carl Erik
Knoellinger299 kuvaili vuonna 1959 merimiesunionia seuraavasti:
Merimies-Unioni on jo parin vuosikymmenen ajan ollut toimintatarmoisen Niilo
Wällärin, Suomen ammattiyhdistysliikkeen ehkä kaikkein kiinnostavimman
henkilön, johdossa … ”hän on luultavasti ainoa ammattiyhdistysmies
Pohjolassa, joka on kehittänyt, muuttanut ja menestyksellisesti toteuttanut
ammattiyhdistyssyndikalismin periaatteita” ... Myöhempinä vuosina Wälläri on
– saadakseen vaatimuksensa täytetyiksi – taitavasti käyttänyt hyväkseen sitä
seikkaa, että Suomi on talvisaikaan riippuvainen jäänmurtajalaivastosta. Onkin
sanottu, että hän on ”käyttänyt järjestöään jäänmurtajana”.
Knoellingerin luonnehdinnoista ensimmäinen ja kolmas todennäköisesti miellyttivät
suuresti Unionin puheenjohtajaa, joka kirjoituksissaan usein muistutti voitoistaan.
Keskimmäiseen arvioon Välläri kuitenkin suhtautui ristiriitaisesti.

Unionin puheenjohtaja saattoi vielä 1950-luvulla hyvinkin kokea syndikalistin maineen
yhdeksi aseekseen: vastustajille jäi pelottavan epäselväksi, mitä omapäinen
”merensulkuneuvos” tavoitteli kullakin erää ja loppujen lopuksi. Välläri ei vaatinut oikaisua,
kun häntä vuonna 1955 luonnehdittiin Skdl:stä irtaantuneen sosialistisen
yhtenäisyyspuolueen lehdessä300 syndikalismin kehittäjäksi ja menestyksekkääksi
soveltajaksi. Sanellessaan muistelmiaan301 runsasta vuosikymmentä myöhemmin
ammattiyhdistysliikkeen eheytyksen ja tulopolitiikan läpimurron kynnyksellä Välläri
298
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kuitenkin ruoti tuplajuulaista vaihettaan, jotta ”jokainen näkisi, miten suuri ero on
syndikalismilla ja Suomen Merimies-Unionin toiminnalla”.

Katsoin tähdelliseksi tarkastella erikseen kysymystä Vällärin syndikalismista, koska kaikki
eivät edelleenkään usko Unionin kiistellyn puheenjohtajan vanhuudenpäivien vakuutteluja.
Asiaa ei pohdittu tämän tutkimuksen ensimmäisen version sisältäneessä Suomen
merimiesunionin järjestöhistoriikissa. Kyseisen teoksen302 julkistamistilaisuudessa
lokakuussa 2003 käytettiin yleisöpuheenvuoro, jossa Vällärin suoraviivainen toiminta
merimiesten etujen valvojana samastettiin syndikalismiin. Kaksi vuotta myöhemmin
minuun otti yhteyttä muuan IWW:n historiaan tutustunut suomalaistoimittaja, joka tulkitsi
Vällärin saaneen ehtymättömiä innoitteita tuplajuulaisuudesta.303

Niilo Välläri käytti sumeilematta ja useimmiten menestyksekkäästi hyväkseen kaikkia
ulottuvilleen tulleita ja tarpeellisiksi katsomiaan keinoja edistääkseen Suomen
merimiesunionin tavoitteita ja turvatakseen oman asemansa. Vuoden 1951 koettelemusten
jälkeen Välläri alkoi yhä lujemmin katsoa merimiesten etujen tehokkaan valvomisen
edellyttävän hänen autoritaarista johtajuuttaan. Silti hän kuului ilman muuta niihin Seymour
Martin Lipsetin304 kuvaamiin ammattiyhdistysjohtajiin, jotka itsevaltaisuutensa ja
byrokraattisuudestaan huolimatta säilyttävät kutsumuksensa työväen elinolojen
parantamiseen. Kaiken kaikkiaan Välläriä on niin vaikea sijoittaa mihinkään
ammattiyhdistysteorian lohkoon, että katson parhaaksi avata hänelle oman kaistan ja
luonnehtia häntä välläristiksi.
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Palkankorotusten sijaan uudistuksia
Tammikuussa 1955 solmittu ulkomaanliikenteen työehtosopimus ei tuonut kohennusta
merimiesten ansioihin. Merenkulkijajärjestöt päättivät luopua palkankorotusvaatimuksista,
koska laivanvarustajat sitoutuivat tukemaan palkkalaistensa linjaa merimieslakia
uudistettaessa ja merenkulkijain työeläkejärjestelmää perustettaessa. Vuoden 1948
merityökomitea sai joulukuussa 1952 valmiiksi ehdotuksen uudeksi merimieslaiksi. Asia
eteni eduskuntakäsittelyyn vasta kaksi vuotta myöhemmin, kun Kekkosen viides hallitus
teki komitean mietintöön perustuvan esityksen. Laki valmistui kolmessa kuukaudessa,
minkä Unionin puheenjohtaja luki laivanvarustajien ja merenkulkijajärjestöjen tekemän
sopimuksen ansioksi. Niilo Välläri näki merenkulun työnantajien ilman muuta pitäneen
huolta siitä, että ehdotuksen taakse asettui riittävä määrä porvarillisia kansanedustajia.
Merimieslakiin ei tehty mitään mullistavia muutoksia, mutta elokuussa 1955 voimaan tullut
uusi säädös paransi tuntuvasti laivatyöntekijän turvaa sairastumisen ja irtisanomisen
varalta. Lisäksi kurinpitorangaistusten määrääminen siirrettiin laivan päälliköltä
lautakunnalle, johon kuului kapteenin lisäksi kaksi laivaväen edustajaa. Työmoraalin
kohentamiseen aina pyrkinyt Välläri muistutti merimiehille, että uusien oikeuksien lisäksi
heille annettiin myös aivan uudenlaista vastuuta, joka tuli kantaa tunnollisesti. Lisäksi
puheenjohtaja vannotti kohtelemaan rehdisti naispuolisia työtovereita, joita siitä pitäen
voitiin kohdata valtamerilaivoissakin.305

Merimieshuoneet ja niihin perustuva eläkelaitos oli lakkautettu eduskunnan päätöksestä
vuonna 1936. Unioni oli kannattanut ratkaisua, koska liitossa katsottiin vanhan
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järjestelmän hyödyttävän vain päällystöä.306 Merenkulkijoiden eläketurva oli sen jälkeen
jäänyt kansaneläkkeen varaan. Asian järjestäminen tiedostettiin polttavaksi kysymykseksi
vuoden 1948 merityökomiteassa, jonka neuvosta valtioneuvosto asetti keväällä 1952
erityiskomitean pohtimaan asiaa. Nelihenkisen komitean johtoon nimitettiin
sosiaaliministeriön vakuutusosaston päällikkö Teivo Pentikäinen. Niilo Välläri edusti
elimessä yksin kaikkia merenkulkijoita. Komitea joutui tekemään uraauurtavaa työtä, sillä
Suomessa ei vielä ollut millään alalla työeläkejärjestelmää. Malliksi ei otettu Ruotsin
vuosikymmenen ikäistä järjestelmää, jossa eläkkeen suuruus riippui palveluasemasta.
Määrävuosien ajan miehistöön kuuluneet laivatyöntekijät saivat kaikki samansuuruista
eläkettä.307 Pentikäisen komitea puolestaan halusi otettavan huomioon merenkulkijan
kokonaisansiot. Niin kutsuttu ansaintaperiaate sisältyi eläkekysymyksestä Seattlen
merikonferenssissa hyväksyttyyn sopimukseen. Sen perusteella Unioni oli laatinut keväällä
1948 oman esityksensä, jolle liitto pyysi ja saikin eduskuntapuolueiden tukea. Ajatus
työntekijän oikeudesta saada elatusta työsuhteen nojalla nostettiin vuonna 1953 esiin
myös köyhäinhoitolain uudistuskomiteassa. Teivo Pentikäinen itse muisteli sittemmin
hakeneensa mallia Norjan merimieseläkejärjestelmästä.308

Suurimman osan suunnittelu-urakasta suoritti osastopäällikkö Pentikäinen, joka komitean
jäsenistä ainoana hallitsi vakuutusalan ennestään. Esitellessään komitean työtä Unionin
306
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hallitukselle maaliskuussa 1954 Välläri arveli eläkelain ehtivän eduskunnan käsittelyyn
seuraavana syksynä. Komitea tarvitsi kuitenkin vielä vuoden saadakseen ehdotuksensa
lausuntokierrokselle. Ehdotettu eläkejärjestelmä koski yhtä hyvin päällystöä kuin
miehistöäkin mutta vain ulkomaanliikenteessä kulkevien suomalaisalusten väkeä.
Virkamiehen eläke-etuja nauttivia lukuun ottamatta valtion jäänmurtajien henkilöstö tosin
rinnastettiin tässäkin suhteessa kaukovesillä purjehtiviin. Kustannuksista joutuivat
vastaamaan yhtäläisesti niin työntekijät, työantajat kuin valtiokin. Kultakin työntekijältä oli
tarkoitus periä eläkekassaan neljä prosenttia perusansioista. Unionin hallitus pahoitteli
lähivesiliikenteen laivatyöntekijöiden jäämistä vaille työeläketurvaa mutta hyväksyi
suunnitelman sellaisenaan, koska laki haluttiin voimaan mahdollisimman nopeasti. Liiton
jäsenistön keskuudessa tyytymättömyyttä esiintyi paljon enemmän, sillä nuoruuttaan tai
verevintä aikuisuuttaan elävät laivatyöntekijät eivät vielä osanneet kaivata turvaa
vanhuuden tai sairauden varalta. Eläkemaksut koettiin pakkoveroksi, jonka tuoton valtio
aikoi käyttää aivan muihin tarkoituksiin kuin merimiesten hyväksi.309

Unionin johto oli jo taivuttanut laivanvarustajat tukemaan eläkeuudistusta eikä oman
jäsenistön annettu romuttaa hanketta. Syyskuussa 1955 Unionin hallitus järjesti
jäsenäänestyksen, jossa niputettiin yhteen merimieseläkejärjestelmän perustaminen sekä
valtiolta vaadittavat verohelpotukset ja työantajilta vaadittavat palkankorotukset. Tavoitteita
ei voinut erottaa toisistaan, vaan yhdenkin tukeminen merkitsi kaikkien hyväksymistä. Jos
jäsenellä oli ”halu vastustaa merimiesten elintärkeitä etuja”, hän sai järjestödemokratian
nimissä toki ilmaista kantansa, mutta silloin hänen täytyi hylätä tavoitteista jokainen.
”Meriväki turvataan nyt vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta mustista voimista ja
sabotööreistä välittämättä”, uhosi Välläri. Puheenjohtaja sai kuitenkin liiton asiamiehiltä
309
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kuulla ja itse laivoissa käydessään havaita, ettei eläkeuudistuksen hyödyllisyyttä korostava
propaganda näyttänyt tuottavan sanottavia tuloksia. Jäsenäänestyksen
kysymyksenasettelu osoittautui lopulta oivasti muotoilluksi, sillä marraskuussa havaittiin
Unionin johdon asettamien tavoitteiden saaneen taakseen 2 641 jäsentä, kun taas
merimiesten elintärkeiden etujen vastustajiksi ilmoittautui vain 53 unionilaista.310

Urho Kekkosen viides ministeristö käsitteli toukokuussa 1955 valmistunutta
merimieseläkekomitean mietintöä aivan tuoreeltaan ja antoi tuota pikaa eduskunnalle
samansisältöisen lakiesityksen. Hallitus ei silti antanut ilman muuta tukeaan hankkeelle,
sillä pääministeri ei halunnut hyväksyä valtion vetämistä merimieseläkkeiden kolmanneksi
maksumieheksi. Hänellä oli kuitenkin ollut Unionin puheenjohtajan kanssa ”jo sen verran
konflikteja, ettei hän Wällärille itselleen halunnut soitella”. Välläri sai hallituksen sisältä
arvokkaaksi liittolaisekseen Tyyne Leivo-Larssonin. Pentikäisen tietojen mukaan asian
runnasi läpi valtioneuvostossa juuri sosiaalidemokraattinen sosiaaliministeri, joka
muistelmissaan kertoo neuvoneensa Välläriä hillitsemään Unionin harjoittamaa
painostusta.311

Valtiopäivillä merimiesten eläkelaki tuli sisällön kannalta ratkaisevaan toiseen käsittelyyn
vasta joulukuussa 1955. Säädöksen työväenasianvaliokunnassa saamaan muotoon ei
varsinaisesti kajottu mutta sen kieliasua oikaistiin siten, että varmistettiin myös Ålands
redarföreningin edustajien pääsy mukaan perustettavan merimieseläkekassan hallintoon.
Laivanvarustajat olivat sitoutuneet merenkulkijaliittojen kanssa tekemässään
sopimuksessa tukemaan eläkeuudistusta, jota merimiehet puolestaan kannattivat Unionin
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jäsenäänestyksen tulosten perusteella liki yksimielisesti. Merimieseläkelaki läpäisi
kolmannen käsittelyn äänestyksittä. Tasavallan presidentin tammikuussa 1956 vahvistama
laki astui voimaan tuon vuoden heinäkuussa. Merimiehen normaaliksi eläkeiäksi määrättiin
60 vuotta, kun taas päällystöön kuuluvia odotti vanhuuseläke yleensä vasta 65 vuoden
iässä. Merenkulkija saattoi päästä nauttimaan eläkettä jo ennen määräikää, jos hänellä oli
takanaan siihen vaadittu määrä palvelusvuosia tai jos hän menetti työkykynsä pysyvästi.
Enimmillään eläkettä maksettiin 50 prosenttia aiemmista ansioista. Maksut sen sijaan
yhdenmukaistettiin siten, että jokaiselta lain piiriin kuuluvalta kauppalaivaston työntekijältä
pidätettiin neljä prosenttia palkasta. Varojen käytöstä ja eläkkeiden myöntämisestä
huolehtimaan perustettiin jo talvella 1956 Merimieseläkekassa, jonka hallituksessa Unionia
edusti Niilo Välläri. Kassan asiamieheksi palkattiin oikeustieteen kandidaatti Jaakko
Oravisto. Ensimmäisen toimintavuotensa loppuun mennessä kassa oli myöntänyt 43
eläkettä vanhuuden tai palvelusajan sekä 21 eläkettä työkyvyttömyyden perusteella.
Vällärin kuolinvuoden 1967 lopussa noin 15 000 vakuutettua kuului merimieseläkelain
piiriin ja lähes 900 entistä merenkulkijaa nautti sen perusteella myönnettyä eläkettä.312

Eläkejärjestelmän kustannuslaskelmat jouduttiin tekemään niin puutteellisen aineiston
perusteella, että vakuutetun perheenjäsenet jouduttiin varovaisuussyistä aluksi jättämään
turvan ulkopuolelle. Merimieseläkekassan ensimmäisinä toimintavuosina kertyi kuitenkin
tarvittavaa tilastotietoa, ja keväällä 1960 voitiin jättää viranomaisille ehdotus etujen
täydentämisestä perhe-eläkkeellä. Laskelmien mukaan maksuja ei tarvinnut korottaa, sillä
merenkulkijan leskelle taattiin vain 40 prosenttia ja puoliorvoksi jäävälle lapselle vain 20
prosenttia eläkkeestä, joka vainajalle oli kertynyt kuolinpäivään mennessä. Hallituksen
tämänsisältöinen ehdotus sai eduskunnan hyväksynnän syksyllä 1960 ja astui voimaan
312
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seuraavan vuoden heinäkuussa. Unioni oli jo aiemmin vaatinut valtioneuvostolta tällaista
laajennusta merimiehen eläketurvaan, joka ei liiton mielestä vieläkään tullut riittävän
hyväksi. Unioni katsoi vääryydeksi, että palvelu ulkomaisessa aluksessa katkaisi eläkkeen
kertymisen, vaikka vieraan lipun alle hakeuduttiin yleensä silloin, kun kotimaisissa
aluksissa ei ollut riittävästi avoimia työpaikkoja.313

Muiden alojen suomalaiset työläiset voivat ikääntyessään ja heiketessään luottaa vain
kansaneläkelain takaamaan vaatimattomaan turvaan, kunnes yleinen työeläkejärjestelmä
perustettiin vuonna 1962. Merimieseläkejärjestelmän synty antoi yhden lähtökohdan
uudistukselle, jonka tekniseen valmisteluun Teivo Pentikäinen antoi keskeisen panoksen.
Kauppalaivaston työntekijöitä varten luotua mallia ei seurattu sellaisenaan: yleisen
työeläkkeen kustannuksia ei jaettu kolmikantaisesti vaan työnantaja joutui huolehtimaan
niistä yksin. Kyse oli erittäin merkittävästä yhteiskunnallisesta ratkaisusta, jonka
toteuttamiseksi tarvittiin myös pitkällinen ja monimutkainen poliittinen valmistelu.
Hankkeen toteutumisesta on kiitetty yhtä hyvin työnantajien asevelihenkeä kuin suurissa
mielenosoituksissa huipentunutta palkansaajien joukkoliikettä. Vuoden 1962 uudistus toi
työeläketurvan myös sisävesien laivatyöntekijöille. Unioni sai edustuksen metsäalan
eläkekassaan, johon kuului parituhatta merimiesliiton jäsentä.314

Merenkulkijat saivat tienraivaajan osan myös perhe-eläkejärjestelmää luotaessa. Merellä
työskentelevien leskille ja orvoille vuonna 1961 myönnetty turva antoi mallin perheeläkkeiden liittämiseen työeläkejärjestelmään. Uudistus toteutettiin lopulta siten, että
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työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat asiasta kevään 1966
työehtosopimusneuvotteluissa. Rafael Paasion uusi kansanrintamahallitus laati eturyhmien
tahdon mukaisen esityksen, jonka uusi vasemmistoenemmistöinen eduskunta hyväksyi.315
Merenkulkijat eivät luonnollisestikaan halunneet tinkiä saavuttamistaan eläke-eduista. Kun
maalaisliitto ja Skdl ehdottivat vuonna 1963 työeläkejärjestelmän siirtämistä
Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi, merenkulkijajärjestöt julistivat puolustavansa kaikin
voimin Merimieseläkekassan itsenäisyyttä. Unionin menetelmät kelpasivat muillekin
palkansaajajärjestöille, kun ne alkoivat kokea työeläkejärjestelmän uhatuksi. Toukokuussa
1966, jolloin kansanrintamahallitus oli vasta muodosteilla, palkansaajien etujärjestöt
ilmoittivat yhteisessä muistiossaan vastustavansa työeläkkeisiin kajoamista kaikin keinoin.
Niilo Välläri neuvoi käyttämään mahdollisimman kärkevää ilmaisua, sillä ”asiat on
poliitikoille sanottava riittävän jyrkästi, muutoin he eivät sitä usko”. Vastaan singahti
luonnollisesti jälleen kerran syyte asiattomasta painostuksesta, mutta niin kutsutussa
eläkejärjestelmien sodassa ei lopulta tarvinnut pysäyttää edes merenkulkua. Voiton saivat
hajautetun hallinnoinnin ja työeläkejärjestelmän itsenäisyyden kannattajat, joiden
liittokuntaan ryhmittyivät niin palkansaajien kuin työnantajienkin keskusjärjestöt sekä
poliittisista puolueista sosiaalidemokraatit, kokoomus ja vihdoin vasemmistoyhteistyöhön
mielivät kansandemokraatitkin.316

Markkalinjalla
Unioni uskaltautui vuoden 1955 lopussa jälleen tavoittelemaan palkankorotuksia, olihan
juuri säädetty tärkeiksi ymmärretyt uudistuslait. Merimiesten ansioihin ei ollut moneen
vuoteen saatu kohennusta, jota nyt päätettiin vaatia vähintään 15 prosenttia.
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Kauppamerenkulun suhdanteiden selvästä paranemisesta nähtiin merkiksi työvoimapula.
Unionin johdon mukaan ongelma johtui ennen muuta siitä, että kokeneetkin merimiehet
olivat joutuneet palkkojen huonouden vuoksi etsimään elantoa maista. Varustamojen
yhdistyksessä tiedostettiin, ettei merimiesten palkkoja oikeastaan ollut korotettu neljään
vuoteen. Laivanvarustajat myös myönsivät elinkeinonsa kannattavuuden parantuneen
mutteivät silti hyväksyneet Unionin vaatimuksia. Päällystöliitot tavoittelivat vielä suurempia
korotuksia jäsentensä palkkoihin, mistä huolimatta merenkulkijajärjestöt sopivat
yhteisrintamasta neuvotteluissa. Sly tarjoutui joulukuun 1955 puolivälissä kohottamaan
suomalaisten ulkomaanliikenteen merimiesten ansiotason osapuilleen samaksi, josta
tanskalaiset ja norjalaiset laivatyöntekijät nauttivat. Se merkitsi keskimäärin 6,2 prosentin
palkankorotusta, jonka Unionin hallitus katsoi riittämättömäksi. Aiemmista vaatimuksista
päätettiin pitää kiinni mutta neuvotteluja ei haluttu päästää katkeamaan, sillä valtiovallan
siinä tapauksessa osoittaman sovittelijan odotettiin pitäytyvän Sak:n valtuuston
suositukseen ja esittävän enintään viiden prosentin korotuksia palkkoihin.317

Merenkulkijaliitot ja laivanvarustajat pääsivät tammikuun 1956 alussa sopuun ilman
ulkopuolista apua. Työnantajat taipuivat korottamaan palkkoja 14 prosentilla mutta saivat
läpi vaatimuksensa kahden vuoden sopimusajasta. Työntekijäjärjestöt kirjasivat kuitenkin
varaumat, joiden mukaan uusiin neuvotteluihin tuli sinä aikana ryhtyä, jos keskusjärjestöt
Sak ja Stk sopivat elinkustannusindeksin nousuun perustuvasta palkkojen yleisestä
tarkistuksesta. Myös Suomen markan devalvointi nimettiin perusteeksi aloittaa
tarkistusneuvottelut. Kaukoliikenteen suomalaisaluksen matruusin peruspalkka kohosi
vuoden 1956 alusta 22 050 markkaan kuukaudessa. Neljä vuotta aikaisemmin saadun
edellisen korotuksen jälkeen matruusi oli ansainnut taulukon mukaan 19 340 markkaa
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kuussa. Vuoden 1955 päättyessä suomalainen metallimies, joka oli edellisinä vuosina
saanut useita palkankorotuksia, ansaitsi tunnissa keskimäärin 186 markkaa. Matruusin
kuukaudessa ansaitseman taulukkopalkan sai siis metallityössä kokoon jo 119 tunnissa.
Ruotsin merimiesliitto solmi helmikuussa 1956 maan ulkomaanliikennettä harjoittavien
laivanvarustajien kanssa työehtosopimuksen, jossa matruusin peruspalkaksi määritettiin
625 kruunua eli lähes 39 000 Suomen markkaa kuussa.318

Hyvien uutisten lisäksi Unionin johto kertoi helmikuussa 1956 jäsenistölle myös huonoja:
maataloustuottajien ahneuden vuoksi Suomen ammattiyhdistysliike saattoi pian joutua
taistelemaan elinkustannusten alentamiseksi. Eduskunta ei syksyllä 1955 enää uudistanut
taloudellista valtalakia, joten talvisodasta lähtien jatkunut hintojen ja palkkojen säännöstely
päättyi seuraavan vuoden alussa. Maataloustuottajain keskusliitto korotti tammikuussa
1956 maidon, voin ja juuston tuottajahintoja. Sak puolestaan vaati helmikuussa yleislakolla
uhaten hyvitystä elinkustannusten kohoamisesta. Joko valtioneuvoston piti palauttaa
hinnat vuodenvaihteessa vallinneelle tasolle tai työnantajien tuli myöntää 12 markan
yleinen korotus tuntipalkkoihin. Kun Stk ei suostunut ylimääräiseen korotukseen eikä
presidentinvaalien rampauttama valtioneuvosto kyennyt selvittämään selkkausta, Sak
aloitti yleisen työnseisauksen maaliskuun ensimmäisenä.319

Unionin jäsenistä jäivät suurlakon ulkopuolelle parhaillaan kaukovesillä purjehtivat. Sen
sijaan kotimaan satamiin pysähtyneitä aluksia ei päästetty lähtemään merelle.
Jäänmurtajien sallittiin avustaa vain merihätään joutuneita laivoja. Miehistöt jäivät
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unionilaistapaan paikoilleen ja suorittivat kaikki aluksen tai laivaväen huoltoon liittyvät
tehtävät. Talvi tuli yleislakkolaisten tueksi, sillä jäät haittasivat pahoin Suomeen omin avuin
pyrkiviä ulkomaisia aluksia. Unioni myös osallistui niin sanottuun bensiinisotaan, jossa Sak
pyrki pysäyttämään aluksi työtaistelutoimien katveeseen jääneen maantieliikenteen. Kun
keskuslakkotoimikunta ei näyttänyt onnistuvan polttoaineiden jakelun katkaisemisessa,
Niilo Välläri otti yhteyttä Shell-yhtiön johtoon ja varoitti liittonsa saartovoimasta.
Merimiesten liitto pystyi yleislakon päättymisen jälkeenkin estämään polttoaineiden tuonnin
suomalaisilla tankkilaivoilla ja pelotteli saarrolla niitä öljy-yhtiöitä, jotka nyt vastustivat
huoltoasemien sulkemista. Vällärin uhkaus saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että öljy-yhtiöt
taipuivat yhteiskuntarauhan säilymisestä huolestuneen valtioneuvoston painostaessa
sopimaan Sak:n kanssa polttoaineiden myynnin rajoittamisesta. Bensiinisodan kahakointi
jatkui vielä senkin jälkeen, kun itse yleislakko oli jo ohi. Unioni ja veturinkuljettajien liitto
jatkoivat Helsingin satamien saartoa lakon jälkeenkin, kunnes Helsingin kaupunginhallitus
suostui peruuttamaan rangaistukset, joilla se oli uhannut lakkoon osallistuneita
pääkaupungin kunnallistyöntekijöitä.320

Miltei kolmiviikkoiseksi venynyt yleislakko päättyi 20. maaliskuuta 1956, kun Stk ja Sak
hyväksyivät pääministeriksi palanneen K.-A. Fagerholmin tekemän sovintoesityksen. Sak
sai läpi näkyvimmän vaatimuksensa, joka koski 12 markan korotusta tuntipalkkoihin.
Merimiehille palkanlisä kertyi kuukausipalkkoihin, jotka kohenivat ulkomaanliikenteessä 2
000 markalla. Lähivesien omaruokaisille laivatyöntekijöille maksettiin 2 400 markan
erityiskorotus. Unionin hallitus koki liiton aseman kyllin vahvaksi, jotta ”tiettyä varovaisuutta
noudattaen” voitiin ”kokeilla sisävesien kestävyyttä” ja vaatia työtaistelulla uhaten
sopimustekstiin mainintaa järjestäytyneiden työntekijöiden oikeudesta kieltäytyä
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työskentelemästä järjestäytymättömien kanssa. Rasila hyväksyi lopulta vain maininnan
siitä, että Unioni oli esittänyt tällaisen vaatimuksen. Samalla työnantajat kirjasivat oman
kantansa, jossa korostettiin Sak:n ja Stk:n yleissopimuksen turvaavan myös vapauden olla
järjestäytymättä. Palkkojen osalta Unioni sen sijaan sai tahtonsa läpi, ja lähivesien
laivamiehille myönnettiin perusansioihin keskimäärin kolmen prosentin kohennus. Juuri
siihen uusia työehtosopimuksia koskeva palkankorotusraja asetettiin yleislakon
lopetussopimuksessa. Merenkulkuhallituksen alaisia laivoja koskevaa työehtosopimusta
Unioni ei vuonna 1956 solminut lainkaan, sillä kädet haluttiin säilyttää vapaina siltä varalta,
että – tuonnempana käsiteltävissä - vero- ja tullikysymyksissä tarvittiin painostustoimia.
Yleislakossa voitettu yleinen palkankorotus maksettiin toki myös valtion merimiehille.321

Viimeinkin työttömyyskassa merimiehille
Unionin yhdeksäs varsinainen edustajakokous pidettiin 4. ja 5. heinäkuuta 1956.
Kokouspaikka vuokrattiin jälleen kerran Helsingin työväentalosta mutta edustajat valittiin
ensimmäisen kerran suorassa jäsenäänestyksessä. Vuoden 1952 edustajakokouksessa
hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti Unionin hallitus muodosti viisi vaalipiiriä, joiden välillä
edustajanpaikat jaettiin jäsenmaksukertymän perusteella.322 Niilo Välläri havaitsi
unionilaisten valinneen edustajansa viisaasti:
Tilanne on rauhoittunut täydellisesti eikä rähinämiehistä ole enää mitään
vaaraa.
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Kahden perin poikkeuksellisen edustajakokouksen jälkeen palattiin siinä suhteessa
vanhoihin ja vakiintuneisiin muotoihin, että salissa nähtiin lukuisa joukko arvokkaita
kutsuvieraita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.323

Niilo Välläri julisti Unionin saavuttaneen päättyneen edustajakokouskauden aikana
suurempia voittoja kuin koskaan. Edustajat eivät kiistäneet puheenjohtajan näkemystä
vaan hyväksyivät kautta koskevat toimintakertomukset äänestyksittä ja miltei
keskustelutta. Kokouksen huomionarvoisin päätös koski työttömyyskassaa, jollainen
päätettiin lähes kahden vuosikymmenen suunnittelun jälkeen perustaa Unionin yhteyteen.
Kolme vuotta aiemmin Sak:n valtuusto oli tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan
keskusjärjestön jokaisen jäsenliiton tuli perustaa työttömyyskassa. Merimiesten tiedettiin
vanhastaan kavahtavan ylimääräisiä liittoveroja, joten Unionissa asia vietiin
jäsenäänestykseen, vaikka merimiesten työttömyyskassan perustaminen oli hyväksytty jo
moneen otteeseen ja todettu vuonna 1949 peräti kiireelliseksi. Lokakuuhun 1953
jatkuneessa äänestyksessä kantansa ilmaisseista vain niukka enemmistö kannatti kassan
perustamista, joten hankkeesta luovuttiin. Vuoden 1956 edustajakokous kuitenkin tulkitsi
äänin 21-7 tuolloin jäsenistöltä saadun valtuutuksen riittäväksi ja hyväksyi hallituksen
laatiman suunnitelman työttömyysavustusten maksamisesta ja rahoittamisesta.324

Kukin Unionin jäsen velvoitettiin maksamaan 75 markkaa kuussa työttömyyskassaan,
josta hänellä oli mahdollisuus saada avustusta 12 kuukausierää suoritettuaan. Avustus
porrastettiin huollettavien määrän ja jäsenyyden keston mukaan siten, että vuoden
jäsenenä olleelle naimattomalle merimiehelle maksettiin 180 markkaa työttömyyspäivältä,
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kun taas kymmenen vuoden ajan maksuja suorittanutta perheellistä ammattitoveria tuettiin
650 markalla työttömyyspäivää kohti. Kassa aloitti toimintansa 1. lokakuuta 1956 ja
avustusten maksamisen vuotta myöhemmin. Toiminta perustui vuonna 1934 säädettyyn
työttömyyskassalakiin, joka velvoitti valtion maksamaan vähintään puolet suoritetuista
avustuksista ja puolet hallintokuluista. Omavastuuajaksi määrättiin kassan säännöissä
kuusi ensimmäistä työttömyyspäivää. Peräkkäisten korvauspäivien enimmäismäärä
rajattiin 45:een. Laissa kiellettiin pakottamasta työttömyyskassan jäsentä liittymästä
ammattiliittoon. Unionissa meneteltiin päinvastoin: liiton jäseneksi pääsi vain sellainen,
joka sitoutui liittymään myös merimiesten työttömyyskassaan.325

Unionin avustusjärjestelmää päätettiin muutenkin kohentaa vuoden 1956
edustajakokouksessa. Hautauskuluihin ja useimpien sairauksien hoitokuluihin vanhastaan
myönnettävien avustusten summia korotettiin 50 prosentilla ja otettiin käyttöön
äitiysavustus, jota maksettiin paitsi jäsenille myös jäsenten vaimoille. Turvan
laajentamisen rahoittamiseksi jouduttiin kultakin jäseneltä perimään 125 markkaa kuussa.
Unionin jäsenverojen pitäminen kustannuksia vastaavina oli jäänyt liiton edustajiston
tehtäväksi niinä aikoina, jolloin liiton edustajakokouksissa hoidettiin talousarviota
tärkeämpiä kysymyksiä. Vuoden 1956 edustajakokouksen päätösten vuoksi Unionin
jäsenyyden hinta nousi ensimmäisessä luokassa 300 markasta 500:aan ja toisessa
luokassa 200 markasta 400:aan kuussa. Merimies-lehdessä myönnettiin korotus huimaksi
mutta korostettiin jäsenpalvelun vastaavasti parantuvan roimasti. Sitä paitsi lisämaksu söi
enimmilläänkin vain kymmeneksen tuon vuoden palkankorotuksista, muistutti lehti.326
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Henkilövalinnoista edustajakokous ei äänestänyt kertaakaan vaan hyväksyi eroavan
hallituksen esittämät nimilistat sellaisinaan. Unionin toisen sihteerin toimi oli jäänyt vaille
hoitajaa jo kesäkuussa 1952, jolloin Tauno Ahonen irtisanoutui, koska häntä oli mielestään
”aiheettomasti syytelty poliittisesta junttatyöstä Unionin piirissä”. Vuoden 1956
edustajakokous valitsi lähivesikysymyksiin paneutuvan toisen sihteerin toimeen Olavi
Keitelen, joka oli aikanaan työskennellyt ulkomaanliikenteessä pursimiehenä ja keväästä
1953 alkaen niin Unionin toimitsijana kuin merimiesten opintotoimikunnan asiamiehenä.
Vielä eläkeläisenä Unionin hallitukseen kuuluneen Gustav Tuomikosken pitkä rupeama
merimiesliiton palveluksessa päättyi vuoden 1956 edustajakokoukseen.327

Yksimielisesti hyväksytyssä julkilausumassa edustajakokous peräsi Suomen valtiolta
toimia maan kauppalaivaston kehittämiseksi. Tuli lopettaa tuontitullin periminen ulkomailta
ostettavista aluksista sekä muutenkin helpottaa kauppalaivoihin kohdistuvaa verotusta.
Lähivesiliikenteen kehittäminen vaati Unionin mielestä Saimaan kanavan kunnostamista ja
avaamista liikenteelle. Liitto uskoi mahdollisuuksiin palauttaa Suomen itäraja vähintäänkin
kanavan taakse, olihan Moskovassa edellisenä talvena tuomittu Stalinin rikokset. Koska
Neuvostoliitossa nyt ilmeisesti ymmärrettiin ”stalinilaisen ajan valloituspolitiikka kaikkien
sosialismin periaatteiden vastaiseksi”, Suomen hallituksen piti Unionin mielestä osoittaa
itänaapurin johdolle, ”miten Karjalan ja Saimaan kanavan palauttaminen vaikuttaisi
Suomen talouselämään edistävästi”.328

Tällainen puhe ei kesällä 1956 herättänyt Suomessa suurtakaan kohua. Neuvostoliitto oli
vuoden alussa luopunut Porkkalan tukikohdastaan ja saattoi Kremlistä kantautuneiden
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huhujen mukaan ryhtyä määrätietoisesti oikaisemaan Stalinin kaudella aiheuttamiaan
vääryyksiä. Juuri Unionin edustajakokouksen aikoihin monet suomalaiset uskoivat
Karjalan palauttamisen toteutuvan aivan pian, olihan Neuvostoliiton presidentti Klim
Vorošilov tulossa maahamme valtiovierailulle. Maalaisliiton Maakansa katsoikin
aiheelliseksi tyynnytellä intoa pääkirjoituksessaan, koska toiveet saattoivat vielä
osoittautua turhiksi. Kansandemokraattien Vapaa Sana puolestaan nimesi Unionin Karjalalausunnon näytteeksi siitä, miten Välläri pani tarmonsa joutavuuksiin eikä puolustanut
merimiesten etuja. Helsingin Sanomatkin virnuili, miten ”Wälläri ennätti jo Saimaan
kanavalle”.329

Urho Kekkosen Suomessa julkinen keskustelu Suomen itärajan siirtämisestä vaimeni
ennen pitkää kokonaan, kun taas Saimaan kanavan kunnostaminen330 toteutui ja
korotettiin idänpolitiikan mestarinäytteeksi. Suomen hallitus pyysi jo pari vuotta jatkosodan
päättymisen jälkeen kauttakulkulupaa rajan katkaisemalla kanavalla, ja Unionin johto sai
kesällä 1954 kuulla, että Neuvostoliitto tarjoutui luovuttamaan vesitien suomalaisten
käyttöön. Merimies-lehti antoi tukensa kanavan avaamiselle, koska siitä oli koituva lisää
käyttöä pientonnistolle ja työtä laivaväelle. Lehti kuitenkin muistutti ulkomaisten
merimiesten saaneen huonoa kohtelua monissa kommunistien hallitsemissa maissa ja
edellytti, että Saimaan kanavaa käyttävien suomalaisalusten työntekijöille taattiin
”henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus”.331

Saimaan kanavaa koskeneissa neuvotteluissa päästiin ratkaisuun vuoden 1960 lopulla,
jolloin Neuvostoliitto ilmoitti vuokraavansa kyseisen vesitien Suomelle 50 vuodeksi.
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Syyskuussa 1962 allekirjoitettu vuokrasopimus koski sekä kanavaa että ranta-aluetta sen
molemmin puolin. Unionin mielestä vyöhyke tosin jäi liian kapeaksi. Vanhentuneen ja
sodassa vaurioituneen kanavan kunnostaminen jäi kokonaan vuokraajan vastuulle.
Valtavan urakan taloudellista kannattavuutta rohjettiin epäillä, mutta Niilo Välläri kuului
niihin, joiden mielestä sijoitus kannatti tehdä, koska sen voitiin odottaa virkistävän suuresti
Itä-Suomen talouselämää. Unionin puheenjohtaja kutsuttiin mukaan joulukuussa 1960
asetettuun komiteaan, joka laati sittemmin toteutetun suunnitelman kanavan
uudistamisesta. Työt saatiin päätökseen elokuussa 1968, vuosi Niilo Vällärin kuoleman
jälkeen.332

Unioni vaihtaa keskusjärjestöä
Unionin ja Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton välille ei saatu luoduksi
luottamuksellisia välejä senkään jälkeen, kun kummassakin järjestössä oli ankarasti
nujerrettu kommunistien valtapyyteet. Sak:n johto ei edelleenkään hyväksynyt Unionin
omavaltaisuutta työtaistelujen aloittamisessa, kun taas merimiesliitto piti tiukasti kiinni
toimintavapaudestaan. Osallistuessaan Sak:n valtuuston kokouksiin Unionin
puheenjohtaja havaitsi poliittisen riitelyn yhä vain jatkuvan keskusjärjestössä.
Pääsyyllisiksi Välläri näki kommunistit, jotka kieltäytyivät tukemasta vastuuntuntoisen
ammattiyhdistysväen vakauttamispyrintöjä ja vaativat aivan kohtuuttomia
palkankorotuksia. Syksyllä 1954 Sak painosti yleislakolla uhaten Törngrenin hallitusta
alentamaan elinkustannuksia. Unioni antoi keskusjärjestön johdolle täyden tuen ja
paheksui kommunisteja, joiden vaatimukset palkkojen korottamisesta Välläri leimasi
keinotteluksi työväen kustannuksella. Suurtaistelun vaara väistyi, kun maalaisliitto ja
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sosiaalidemokraatit sopivat uuden, Sak:n vaatimaa talouspolitiikkaa toteuttavan hallituksen
muodostamisesta. Ralf Törngren sai luovuttaa pääministerin salkun takaisin Urho
Kekkoselle.333

Törngrenin hallitukseen kuulunut Aku Sumu joutui eroamaan Sak:n puheenjohtajan
paikalta, koska hän oli suostunut ministeriksi sosiaalidemokraattisen puolueen pyynnöstä
mutta vastoin ammatillisen keskusjärjestön työvaliokunnan tahtoa. Sumun seuraajaksi
valittu Eero Antikainen sai ensimmäisen puheenjohtajavuotensa jälkeen lämpimän
tunnustuksen Unionin johdolta. Antikaisen kehuttiin suhtautuneen
erikoisella ymmärtämyksellä Unioniin ja sen erikoisasemaan, jonka vuoksi
yhteistyö on tullut kitkattomaksi, jota se eräiden aikaisempien puheenjohtajien
aikana ei ollut.
Sak:n pääsihteeri Olavi Lindblom nautti merimiesliiton erityistä luottamusta. Lindblom
kuului myös sosiaalidemokraattiseen eduskuntaryhmään ja käytti Voima-välikysymystä
käsiteltäessä voimakkaasti Unionin toimia puolustavan puheenvuoron. Voiman
sotilaallistamisen todellinen tarkoitus oli Lindblomin mukaan jäänmurtajalakkojen
lopettaminen ja viime kädessä ammattiyhdistysliikkeen nujertaminen. Suojasäänkin aikana
Unionin puheenjohtaja löysi keskusjärjestöstä sentään jotakin arvosteltavaa. Sak:n tuli
Vällärin mielestä viimeinkin liittyä pohjoismaisten veljesjärjestöjensä seuraan vapaiden
ammattiyhdistysten maailmanliiton ICFTU:n riveihin. Suomen tasavallan piti toki varoa
ratkaisuja, jotka Neuvostoliitossa voitiin tulkita vihamielisiksi, mutta
ammattiyhdistysliikkeen ei tarvinnut eikä sopinut myötäillä maan virallista ulkopolitiikkaa.334
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379-384; Haataja 1993, 237-243; Bergholm 2001, 39.
334
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Muodollinen päätös suurlakkouhkauksen esittämisestä tehtiin Sak:n valtuuston
kokouksessa 16. helmikuuta 1956. Niilo Välläri ilmoitti liittonsa tukevan keskusjärjestön
työvaliokunnan vaatimuksia ja toivoi käytettävän ”koko ammattiyhdistysvoimaa tämän
tilanteen selvittämiseksi”. Pelkkä uhkaus yleisestä työnseisauksesta ei tällä kertaa tuonut
Sak:n tavoittelemaa ratkaisua, sillä hallitus, joka oli menettänyt sosiaalidemokraattiset
jäsenensä, pääministerinsä ja toimintakykynsä, ei pystynyt tekemään konfliktin
purkamiseen tarvittavia myönnytyksiä. Unionin hallitus pyrki osaltaan edistämään
suurtaistelun onnistumista ja otti kuuliaisesti vastaan Sak:n antamia ohjeita. SuurHelsingin ammatillisen paikallisjärjestön pyynnöstä Unioni lahjoitti 200 000 markkaa
lakkolaisten avustamiseen. Ehdoksi asetettiin, että vähintään kolmannes summasta tuli
käyttää järjestäytyneiden helsinkiläistyöläisten, muun muassa Unionin omien jäsenten
hyväksi.335

Lakon päätyttyä Niilo Välläri iloitsi palkkatyöläisten voitosta sekä siitä, että Unioni saattoi
ensimmäisen kerran varauksetta kiittää Sak:n johtoa ”päättävästä ja harkitusta
esiintymisestä”. Hän syytti lakon aikana koetuista välikohtauksista ”provokatooristen
ainesten” lisäksi ”kiihkeämielisiä poliisimiehiä”. Ammattiyhdistysliikkeen voima oli
suurtaistelussa osoittautunut jykeväksi, ja Unionin puheenjohtaja uskoi sen edelleen
vahvistuvan, sillä järjestäytymättömien työläisten keskuudessa versoi parhaillaan paitsi
oikea luokkatietoisuus myös halu päästä voittajan puolelle.336 Unionin päättävissä elimissä
varmasti käytiin tuoreeltaan keskustelua yleislakon opetuksista, mutta lausuttuja ajatuksia
ei tallennettu pöytäkirjoihin.
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Sak v 16.2.1956; Sak tvk 21.1., 31.1., 8.2., 23.2., 1.3.1956; Niilo Välläri Omer Beculle 21.2.1956 (SMU
96). AyA; U h 5.3., 12.3.1956. SMU; Sak tkert 1956.
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Yleislakon kokemukset osoittivat suomalaisille kuljetusalan ammattiliitoille, että niiden tuli
tiivistää yhteistyötään. Alan kansainvälisiin järjestöihin kuulumisen ei enää katsottu
riittävän, vaan huhtikuun 1956 alussa perustettiin kotimaista yhteistoimintaa johtamaan
Kuljetusalan ammattiliittojen federaatio (Kaf). Unionin lisäksi mukaan tulivat veturimiesten,
muiden rautatieläisten ja autoalantyöntekijöiden järjestöt sekä luotsien ja majakkamiesten
liitto. Satamatyöntekijöistä liittyivät Kaf:n riveihin ne, jotka eivät kuuluneet varjoelämäänsä
jatkavaan Suomen kuljetustyöntekijäin liittoon vaan Sak:laiseen Suomen työläisliittoon.
Federaatio ilmoitti ajavansa paitsi kuljetustyöntekijöiden myös koko kuljetusalan ja viime
kädessä kansakunnan etuja. Säännöissä korostettiin jäsenjärjestöjen täyttä itsenäisyyttä,
ja päättäviin elimiin tulikin jäsenlukuun katsomatta yhtä paljon edustajia kustakin liitosta.
Federaation toimikunta valitsi keskuudestaan työvaliokunnan, joka taas nimesi
puheenjohtajakseen Unionin edustajan Niilo Vällärin. ”Siinäpä se on sukeutumassa entistä
vankempi Vällärin nyrkki”, varoitti Maakansa. Eräissä porvarillisissa lehdissä Kaf nähtiin
ennen muuta Sak:n uuden taktiikan välineeksi: kun yleislakon avulla oli saatu vain
näennäistä menestystä, ammatillinen keskusjärjestö pyrki nyt lamauttamaan talouselämän
välläriläisin keinoin, pysäyttämällä kuljetukset.337

Ensinnä Kaf:n kuitenkin halusi pysäyttää käynnistetyt poliisikuulustelut, joissa selviteltiin
rautatieläisten toimia Kokkolassa yleislakon aikana. Työnseisauksen tehostamiseksi
järjestetyistä erityisistä tempauksista uhkasi koitua oikeusseuraamuksia. Laivaliikenteen
seisahtumisen uhka sai kuitenkin pääministeriksi palanneen K.-A. Fagerholmin
painostamaan asiassa poliisia, joka keskeytti kuulustelut. Esivalta palasi kuitenkin
myöhemmin asiaan. Niin kutsuttuun operaatio iltatähteen osallistuneet veturimiehet saivat
lopulta sakkorangaistuksen, jollainen tuomittiin myös heidän ammattiliittonsa
337

U h 6.4., 16.4.1956; U e 7.4.1956. SMU; U tkert 1956; MS 1956, 92-93, 204-205; Maakansa 5.4.1956;
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puheenjohtajalle ja järjestösihteerille.338 Syksyyn 1956 mennessä Kauppalehti oli
havainnut Vällärin sittenkin käyttävän aseitaan itse mutta nyt kuljetusalan kaikkien
järjestäytyneiden työntekijöiden voimin:
Kysymyksessä on väärentämätön diktatuurivallan tavoittelu – noin 40 000
jäsentä käsittävän KAF:n pyrkimys määräämään asioista, jotka välillisesti tai
välittömästi koskevat yli neljää miljoonaa kansalaista.
Vällärin valtaan alistuminen merkitsi lehden mukaan ”aavistamattoman suurta vaaraa
maalle”.339

Kesäkuussa 1956 pidettyyn Sak:n edustajakokoukseen Unioni lähetti liiton edustajiston
nimeämän valtuuskunnan. Merimies-lehdessä edustajakokousta luonnehdittiin edellisiä
paljon sopuisammaksi. Puoluepolitiikan todettiin tosin väistyneen ennen muuta siitä
syystä, etteivät kommunistien pieneksi supistuneen ryhmän voimat eivät enää riittäneet
taisteluun vallasta. Sak:lle vahvistettiin uusi talouspoliittinen ohjelma, joka sai myös
Unionin tuen, koska keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin hintojen nousun estäminen. Unionin
aloitteet eivät saaneet kokouksessa menestystä. Järjestäytyneiden työntekijöiden sallittiin
edelleen työskennellä järjestäytymättömien rinnalla ja päätös Sak:n liittymisestä
ICFTU:hun siirrettiin keskusjärjestön työvaliokunnan tehtäväksi. Kyseisen elimen 15
paikasta yhtä tarjottiin Unionille, mutta liitto ei halunnut sitoutua mahdollisiin
enemmistöpäätöksiin perustuviin Sak:n linjauksiin vaan pysytellä vastakin mahdollisimman
itsenäisenä. Samalla tosin menetettiin mahdollisuus vaikuttaa keskusjärjestön pääsihteerin
valintaan. Kuten Unioninkin valtuuskunta havaitsi, myös Sak:n vuoden 1956
edustajakokouksessa päätöksiä sanelivat ”poliittiset korpraalit”. Edelleen pidettiin
ryhmäkokouksia mutta nyt niissä suunnittelivat iskujaan sosiaalidemokraattien kaksi
lahkoa. Enemmistöryhmä otti molemmat puheenjohtajan paikat ja jätti pääsihteerin
ja 39/1956; Välläri 1964, 59-60; Sipola 1966, 117-118; Välläri 1967, 285-287; Kettunen 1976, 302-304.
338
Välläri 1967, 278; Kettunen 1976, 297-298; Mertanen 2004, 245, 313-314, 321; Bergholm 2005, 494-495.
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valinnan työvaliokunnan päätettäväksi. Ilman äänestyksiä valittiin ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi edelleen Eero Antikainen ja hänen varamiehekseen paperiliiton
sisäisissä taistoissa karaistunut Vihtori Rantanen. Vähemmistöryhmän Olavi Lindblom sai
jatkaa pääsihteerin tehtävässä, mutta hänen asemansa riippui siitä pitäen pelkästään
työvaliokunnasta.340

Sak:n hajoamisesta ei vielä ole laadittu kattavaa tutkimusta, mutta Antti Kujala on
äskettäin käsitellyt paperiliiton historiassaan341 laajasti myös keskusjärjestötason
ratkaisuja. Tässä esityksessä pyritään vain seuraamaan monisyisiä tapahtumia Unionin
näkökulmasta. Niilo Vällärin yllättävä sovinnollisuus Sak:ta kohtaan keväällä 1956
varmaankin kumpusi yleislakon antamasta voimantunteesta. Ammattiyhdistysliikkeen
voimakkaimpaan aseeseen oli kuin olikin tartuttu, ja tulosten rajallisuus johtui ennen muuta
johtajien lakon jälkeen osoittamasta taitamattomuudesta. Vuosikymmentä myöhemmin
Välläri yhä ylisti lakon toteutusta ja pahoitteli syvästi silloin näkyviin tulleiden
mahdollisuuksien hukkaamista:
Yleislakko oli eheä ja suurenmoinen voimannäyte … Se olisi antanut
erinomaiset psykologiset edellytykset ammattiyhdistysliikkeen voimistamiselle,
mutta niitä ei osattu käyttää hyväksi lähimainkaan riittävässä määrässä.342
Luottamus Unionin ja Sak:n johdon välillä ei kestänyt montakaan kuukautta
keskusjärjestön edustajakokouksen jälkeen. Niilo Välläri paheksui Merimiehen palstoilla343
Sak:n johtokolmikon näyttävää esiintymistä sosiaalidemokraattisen puolueen kärjistyvän
valtataistelun tuoksinassa: Antikainen ja Rantanen taittoivat peistä skogilaisen siiven
puolesta, kun taas Lindblom kulki puhujana lujittamassa leskisläistä siipeä.
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Palkkatyöläisten yleislakossa saavuttama voitto osoittautui näennäiseksi jo syksyllä 1956,
sillä maataloustulolakiin perustuva elintarvikkeiden hintojen kohoaminen ja muiden
elinkustannusten kallistuminen leikkasivat reaalitulojen kasvun. Sak:n puheenjohtajat ja
monet ammattiliitot vaativat hintojen kohoamisen täyttä hyvittämistä palkoissa, kun taas
Unioni kuului niihin liittoihin, jotka pitivät tärkeimpänä maataloustuloratkaisun
peruuttamista. Liittojen puheenjohtajien neuvotteluissa Niilo Välläri kehotti soveltamaan
vaihteeksi epäsolidaarista palkkapolitiikkaa: vahvojen järjestöjen tuli muista piittaamatta
ottaa kaikki ulottuvillaan olevat edut ja antaa samalla kirvelevä opetus aina toisilta apua
odottaville järjestäytymättömille työntekijöille.344 Jäsenkadosta kärsinyt keskusjärjestö oli
ilmoittanut vuodelle 1955 antamassaan julistuksessa lopettavansa järjestäytymättömien
etujen valvonnan.345 Nähtävästi Välläri ei katsonut Sak:n panneen uhkausta riittävän
tarmokkaasti täytäntöön.

Välirikkoon ajauduttiin, kun Unionin johto katsoi poliittisen riitelyn ja talouspolitiikkaa
koskevan kiistan lankeavan Sak:ssa yksiin. Unionin hallitus toimitti marraskuun 1956
alussa Sak:n työvaliokunnalle uhkavaatimuksen, jossa tiukattiin lopettamaan
”puoluepoliittinen juonittelu” keskusjärjestössä, etenkin pääsihteeri Lindblomin
vainoaminen. Jos Sak:n työvaliokunta ei antanut viikon kuluessa tyydyttävää vastausta,
Unioni aikoi lopettaa jäsenmaksujen suorittamisen keskusjärjestölle ja valmistautua
eroamaan sen riveistä. Unionin puheenjohtaja kutsuttiin Sak:n ei-kommunististen
toimihenkilöiden neuvotteluun perustelemaan liittonsa esittämiä väitteitä. Vällärin mukaan
näyttö oli niin selvä, että todisteiden kyselijöitä sopi syyttää tekopyhyydestä. Unionin
hallitus yhtyi johtajansa kantaan ja päätti pikemminkin koventaa otteita. Samaan aikaan
344
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merimiesliiton ja keskusjärjestön välejä tulehdutti erilainen asennoituminen Unkarin
kansannousuun, jonka Neuvostoliiton asevoimat tukahduttivat. Unioni ja Kaf yhtyivät
STF:ään kuuluvien merimiesjärjestöjen kokouksessa marraskuun 1956 alussa
hyväksyttyihin julkilausumiin, joissa tuettiin Unkarin kansan vapauspyrintöjä sekä
kehotettiin pohjoismaiden ammattiyhdistysliikettä jäädyttämään suhteensa Neuvostoliiton
ja sen liittolaisten ammatillisiin järjestöihin. Unioni lahjoitti Punaiselle Ristille 100 000
markkaa käytettäväksi Unkarin lasten hyväksi, ja liiton toimitsijat keräsivät keskuudestaan
vähän runsaat 20 000 markkaa samaan tarkoitukseen. Sak:n työvaliokunta järjesti
rahankeräyksen Unkarin pakolaisten hyväksi mutta edes elimen ei-kommunistinen
enemmistö ei ottanut julkisesti kantaa tapahtumien poliittiseen sisältöön.346

Antikainen ja Rantanen yrittivät yksityisissä keskusteluissa vakuuttaa Vällärille, että
ryhmäkuntaisuus oli jo juurittu pois ammatillisesta keskusjärjestöstä. Tällaisiin puheisiin
Unionissa ei luotettu etenkään sen jälkeen, kun saatiin tietää skogilaisten järjestäneen
Sak:n valtuuston istunnon edellä junttakokouksen hämeenlinnalaisen hotelli Aulangon
miellyttävissä tiloissa. Niilo Välläri ja Aarne Ahti esittivät 9. joulukuuta 1956 Sak:n
valtuustolle Unionin vastalauseen, jossa tuomittiin yhä jatkuva poliittinen peli ja eritoten
jäsenistön rahojen tuhlaaminen ”Aulangon kapakkakokouksen” kaltaiseen vehkeilyyn.
Unionin edustajat merkkauttivat pöytäkirjaan pidättyneensä äänestämästä, kun valtuusto
hyväksyi sosiaalidemokraattien voimin työvaliokunnan laatiman talouspoliittisen
julkilausuman, jota Välläri luonnehti luvattoman epämääräiseksi. Lisää paheksuttavaa
saatiin jo seuraavalla viikolla, kun Unionin toimistoon saapui useita kappaleita
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Työväenjärjestöjen tiedotuskeskus –nimeä käyttävän organisaation uutta lehteä.
Julkaisusta voitiin lukea Sak:n ryhtyneen tiedotuskeskuksen osakkaaksi, ja muut lähteet
kertoivat keskusjärjestön puheenjohtajien myöntäneen toimintaan miljoonan markan
avustuksen työvaliokunnalta lupaa kysymättä. Sosiaalidemokraattinen puoluelehdistö tuki
leskisläistä siipeä, minkä vuoksi skogilaiset käyttivät johtamiaan Sak:ta ja Työväen
urheiluliittoa hyväksi saadakseen oman sanansaattajan.347

Tuota pikaa Unionin johto koki uuden järkytyksen. Kaf oli ilmoittanut Suomen
rautatieläisten liiton puheenjohtajan W.E. Backmannin edustajakseen valtioneuvoston
asettamaan kulkulaitosneuvostoon. Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa
liikennepolitiikkaa suunnittelevaa elintä laajennettiin alan ammatillisten järjestöjen
edustajalla, jonka valinnan Sak:n työvaliokunta otti oikeudekseen. Tehtävään nimettiin
Suomen veturimiesliiton puheenjohtaja Gösta Widing. Unioni ei tavoitellut edes
varamiespaikkaa kulkulaitosneuvostossa, mutta Niilo Välläri kantoi ilmiselvästi yhä kaunaa
siitä, että Sak oli kaksi vuosikymmentä aiemmin syrjäyttänyt hänet ILO:n
merityökonferenssista. Merimiesliitto toimitti vuoden 1957 alussa Sak:n työvaliokunnalle
jyrkän vastalauseen, jossa keskusjärjestöä syytettiin kansainvälisen oikeuden rikkomisesta
ja demokratian periaatteiden loukkaamisesta. Unioni toi kantansa myös pääministeri K.-A.
Fagerholmin tietoon ja uhkasi tarpeen vaatiessa pysäyttää Suomen kauppamerenkulun
kokonaan. Radion mielipideohjelmassa Välläri esitteli liittonsa linjaa koko Suomen
kansalle.348
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Sak:n työvaliokunta vastasi kovin ottein ja antoi Unionille vakavan varoituksen.
Puheenjohtaja Eero Antikainen katsoi Unionin ennen kaikkea loukanneen
ammattiyhdistysliikettä esiintymisellään ja työläisedustajien valinnan sitä paitsi kuuluvan
ilman muuta keskusjärjestölle. Merimiesliiton hallitus puolestaan kiisti toimineensa millään
tavoin ”vastoin SAK:n sääntöjä ja ammattiyhdistysliikkeessä hyväksyttyjä menettelytapoja”.
Varoitus katsottiin näin ollen täysin aiheettomaksi. Lakkouhkausta ei tarvinnut panna
toteen, koska valtioneuvosto laajensi nopeasti kulkulaitosneuvostoa, jossa varattiin paikka
toisellekin työläisedustajalle. Jupakka päättyi siltä osin Kaf:in tappioon, että jo Unkarikysymyksessä Sak:ta myötäilleet veturimiesliitto ja Työläisliitto erosivat federaatiosta
tammikuussa 1957. Osa satamatyöväestä halusi kuitenkin edelleen nauttia Kaf:n ja
Unionin sekä niiden kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen tarjoamaa turvaa. Helsingin,
Turun ja Mäntyluodon ahtaajaosastot irtaantuivat Työläisliitosta ja muodostivat
helmikuussa Suomen satamamiehet –nimisen järjestön, joka pääsi pian niin Kaf:n kuin
STF:nkin jäseneksi. Sak:n riveihin Suomen satamamiehiä sen sijaan ei otettu, sillä
keskusjärjestö suunnitteli omaa ahtaajajärjestöään, johon haluttiin mukaan myös Skl:n
rippeet. Eriseuraisuuden vakavuus kävi ilmi jo helmikuussa 1957, kun Turun ja
Mäntyluodon ahtaajat ryhtyivät lakkoon. Sak ja Työläisliitto julistivat kyseiset satamat
avoimiksi työmaiksi ja puolustivat Unionin mielestä avoimesti rikkuruutta.349

Unioni varoitti laivanvarustajia käyttämästä lakonmurtajien palveluksia ja esitti taas yhden
vastalauseen Sak:n johdolle. Merimies-lehti valmisteli liiton jäsenkuntaa seuraaviin askeliin
selostamalla keskusjärjestön johdon syntejä. Merimiesten rahojen kulumisesta poliittisiin
vehkeilyihin ei lehden mukaan tarvinnut kantaa huolta, sillä Unioni ei ollut maksanut
jäsenmaksua Sak:lle enää vuoden 1956 viimeisellä neljänneksellä. Sak:n valtuusto
349
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kokoontui maaliskuun 1957 lopussa ylimääräiseen kokoukseen, jossa päätettiin täysin
Unionin toiveiden mukaisesti jättää palkkakysymykset liittojen hoidettaviksi. Kuukautta
myöhemmin skogilaiset kärsivät tappion sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa. Vihtori
Rantanen johti vähemmistön ulosmarssia, ja Sak:n johtajat jäivät puolueen päättävien
elinten ulkopuolelle. Unionin johto toivoi poliittisen riidan rauhoittuvan leskisläisten voiton
jälkeen myös ammattiyhdistysliikkeessä mutta havaitsi skogilaisten päinvastoin pyrkivän
entistä suorasukaisemmin hyödyntämään Sak:n voimavaroja. Keskusjärjestön valtuuston
kokoontuessa kesäkuussa 1957 Unionin puheenjohtaja tiukkasi tuloksetta Sak:n
puheenjohtajalta selvitystä siitä, millä perustein ammattiyhdistysliikkeen varoja käytettiin
poliittiseen toimintaan. Kyseisellä foorumilla viimeiseksi jääneessä puheenvuorossaan
Välläri jakoi kuitenkin tunnustusta Sak:n työvaliokunnalle, joka vihdoin ymmärsi suosia
ennen muuta järjestäytyneitä työntekijöitä hyödyttäviä palkkaratkaisuja.350

Unionin lippu liehui ammatillisen keskusjärjestön 50-vuotisjuhlan kunniaksi helluntaina
1957 Helsingissä järjestetyssä kulkueessa, mutta jo viikkoa myöhemmin Sak uhkasi
erottaa merimiesliiton jäsenyydestään. Siinä välissä Unioni ilmoitti tukevansa Suomen
satamamiehet –yhdistyksen pyrkimystä suljetun työpaikan järjestelmään niissä satamissa,
joissa järjestö kykeni takaamaan työvoiman riittävyyden. Jos tällaisessa satamassa
pysähtyvän aluksen purkamiseen tai lastaukseen käytettiin muuta työvoimaa, Unionin
jäsenet kieltäytyivät kuljettamasta alusta eteenpäin. Merimiesliitto ei saanut
laivanvarustajien uutta edunvalvojaa Merenkulun työnantajaliittoa puoltamaan Suomen
satamamiesten pyrkimyksiä, sillä suomalaiset varustamot eivät enää halunneet sekaantua
ahtaajien järjestösuhteisiin.351 Unioni pystyi kuitenkin antamaan suojatilleen talousapua;

1999, 263-264; Soukola 2000a, 69-70.
350
U h 26.3., 1.4., 2.5.1957. SMU; Sak v 28.3., 7.6.1957. AyA; U tkert 1957; MS 1957, 54, 62-63, 111-113
(Niilo Välläri), 177-178; Skog 1971, 399-407; Peltoniemi 1990, 70-77; Bergholm 1997a, 746-747.
351
Ks. Mtl h 20.6., 21.6., 2.7., 20.8.1957. SvyA.
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aluksi Suomen satamamiehille lahjoitettiin 100 000 markkaa ja lainattiin 400 000. Samoina
päivinä perustettiin Sak:n suojeluksessa Satamatyöntekijäin liitto (Sl), johon tulivat mukaan
Työläisliitossa pysyneet ahtaajaosastot sekä keskusjärjestön ulkopuolelta Skl:n
satamatyöläisjäsenet. Sl:n kilpailijaa ei tietenkään haluttu päästää lujaan asemaan
yhdelläkään laiturilla, joten Unionia vaadittiin kiireesti peruuttamaan tukensa Suomen
satamamiehille. Kun Unionin hallitus kieltäytyi, Sak:n työvaliokunta erotti uppiniskaisen
merimiesliiton keskusjärjestöstä 25. kesäkuuta 1957. Perusteet saatiin siitä, että Unioni oli
jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta ja tuki keskusjärjestöön kuulumatonta liittoa.352

Niilo Välläri muistutti Merimies-lehden pääkirjoituksessa Unionin toimineen aiemminkin
keskusjärjestön ulkopuolella ja todisteli pesäerosta koituvan vahinkoa nimenomaan
Sak:lle, joka menetti lujimman lenkkinsä ja vuodessa kahden miljoonan markan
jäsenmaksutulot. Välläri kuitenkin lupasi liittonsa palaavan Sak:n riveihin, kunhan
keskusjärjestössä lopetettiin poliittinen juonittelu ja palattiin ”vapaan
ammattiyhdistysliikkeen linjoille”. Unionin edustajisto siunasi yksimielisesti liiton hallituksen
toimet asiassa. Vielä kesäkuun puolella Sak:n työvaliokunta vihdoin anoi ICFTU:n
jäsenyyttä. Heti tämän Unionissa myönteisesti arvioidun ratkaisun perään Sak:n
työvaliokunta kuitenkin vapautti Olavi Lindblomin keskusjärjestön pääsihteerin tehtävästä.
Suomen satamamiehet ei Unionin avusta huolimatta kyennyt missään sulkemaan Sl:ään
kuuluvia ammattiveljiä työpaikoilta. Toisaalta päinvastaisetkin yritykset jäivät
tuloksettomiksi. Suomen satamamiehet ei kyennyt kasvamaan ammattiliitoksi vaan
yhdistyi keväällä 1960 Suomen autoalantyöntekijäin liittoon, joka omaksui nimen Suomen
auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (Akt). Unioni tuki uutta järjestöä antamalla anteeksi
352
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Suomen satamamiehille myöntämänsä lainan. Niilo Välläri ryhtyi oikein Akt:n
kummisedäksi ja otti liiton puolesta henkilökohtaisesti yhteyttä ITF:n puheenjohtajaan
Omer Becuun. Federaatio ryhtyi tukemaan aineellisestikin Akt:n toimintaa; Unionin
valvomaa apua saapui parin vuoden ajan, enimmillään miltei puolen miljoonan Suomen
vanhan markan arvosta kuussa.353

Syksyllä 1956 Kaf:n tarkoitusten epäilijöille oli korostettu, ettei federaatio missään
tapauksessa pyrkinyt uudeksi keskusjärjestöksi. Silti Merimies-lehti totesi Kaf:n olevan
”kaikin puolin laillinen kuljetusalan ammatillinen keskusjärjestö”, kun federaatio merkittiin
yhdistysrekisteriin runsasta vuotta myöhemmin. Rautatieläisjärjestöjen mukana federaatio
oli kuitenkin menettänyt yli puolet alkuperäisestä lähes 40 000 hengen jäsenvoimastaan.
Niilo Välläri osallistui syyskuun 1957 alussa ”SAK:n politisoimista vastustavien
ammattiyhdistysmiesten” neuvotteluun, jossa todettiin tarpeelliseksi perustaa
ammattiyhdistysliikkeen hajaantumisen estämiseksi toimiva valtuuskunta. Unionin hallitus
päätti liittyä ammattiyhdistysliikkeen terveyttäjien rintamaan saatuaan liiton
puheenjohtajalta vakuutuksen siitä, ettei liike tavoitellut uutta keskusjärjestöä.
Ammattiliittojen eheyttämisvaltuuskunnalle asetettiin samassa kuussa sihteeristö, jolle
tarkoitettu posti neuvottiin lähettämään Unionin toimistoon.354

tkert 1957; MS 1957, 208, 224-226, 228-231; PT 24-25, 26/1957; Välläri 1967, 283-284; Soukola 2000a, 7072.
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Välläri); MS 1958, 69-70; MS 1959, 84-85, 111-114; U tkert 1957-1960; Sak tkert 1957; PT 27-30/1957;
Bergholm 1997a, 763-789; Bergholm 2000, 142-146, 214-215.
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Eheyttämisvaltuuskunta kokoontui uudelleen joulukuussa 1957, jolloin käytettiin entistä
kovempaa kieltä. Sak:n johdon todettiin menneen ”yhä pitemmälle puoluepolitikoinnissa”.
Siitä katsottiin selkeäksi näytöksi huomattavien varojen myöntäminen skogilaisten Päivän
Sanomat –lehdelle, joka oli aloittanut ilmestymisensä syyskuussa 1957. Lisäksi
keskusjärjestön johtajien tulkittiin tavoitelleen itselleen suurtyöantajien mielisuosiota ja
siksi valvoneen kehnosti palkkatyöläisten etuja. Unionin puheenjohtaja ounasteli Sak:n
jäsenmäärän piakkoin romahtavan ja katsoi keskusliiton tehtävien lankeavan siinä
tapauksessa väliaikaisesti Kaf:lle.355

Rauhantoiveet sosiaalidemokraattisen liikkeen sisällissodassa raukesivat heinäkuussa
1958 käytyjen eduskuntavaalien jälkeen. Sak:n johtajien edustaman siiven odotettua
heikompaa vaalimenestystä paikkasi kymmenen puoluejohdon hyväksymiltä listoilta
valitun kansanedustajan siirtyminen skogilaisten ryhmään. Leskisläinen siipi puolestaan
elvytti toimintansa ammattiyhdistysliikkeessä. Sak:sta irtaantuneiden järjestöjen kokoajaksi
perustettiin lokakuussa Helsingissä Ammattiliittojen yhteistyöjärjestö sekä valittiin sille
johtoelimet ja toimihenkilöt. Ylimääräiseen istuntoon kokoontunut Unionin edustajisto
hyväksyi yksimielisesti merimiesten liiton liittymisen yhteistyöjärjestöön.356

Eheytysvaltuuskunnasta poiketen Ammattiliittojen yhteistyöjärjestö (Ayj) sai selkeän
rakenteen ja toimivan johdon. Niilo Välläri ja Berndt Johansson edustivat Unionia Ayj:n
hallituksessa. Sak:n rakoilu kuitenkin pysähtyi, eikä Ayj saanut riveihinsä kaikkia
keskusjärjestön ulkopuolelle siirtyneitä liittoja vaan edusti vain noin 20 000 järjestäytynyttä
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työläistä. Sak:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi tuli vuoden 1959 alussa Reino Heinonen,
mutta Ayj ei katsonut Eero Antikaisen poistumista riittäväksi takeeksi keskusjärjestön linjan
muuttumisesta. Vastapuolella taas tulkittiin Kaf:n olemassaolo turhaksi ja Niilo Välläri
riidankylväjäksi. Sosiaalidemokraattien poliittinen kahtiajako sinetöityi toukokuussa 1959,
kun skogilaiset eli simonistit järjestäytyivät omaksi puolueekseen, joka ristittiin työväen ja
pienviljelijäin sosiaalidemokraattiseksi liitoksi. Ammattiyhdistysliikkeen eheyttämistä
koskeneissa salaisissa keskusteluissa saavutettiin silti tuloksia kesästä 1959 lähtien.
Syyskuun alussa tiedotettiin julkisuuteen, ettei Sak:sta irtaantuneiden liittojen paluulle
keskusjärjestöön ollut mitään periaatteellisia esteitä. Suunnitelmiin tuli arvaamaton muutos
marraskuussa 1959, kun Vihtori Rantanen kannattajineen erosi Sak:n työvaliokunnan eikommunistisesta ryhmästä ja liittoutui kommunistien kanssa. Työvaliokunnassa
enemmistöksi noussut liittouma torjui helmikuussa 1960 eheytysmallin, jonka Heinosen
ryhmä oli laatinut Ayj:n kanssa. Kun Sak:n valtuusto oli toukokuussa varmentanut
ratkaisun, Ayj:ssä ryhdyttiin valmistelemaan kilpailevan ammatillisen keskusjärjestön
perustamista.357

Järjestäytyneiden merimiesten ei tarvinnut Vällärin mielestä huolestua noista tapahtumista
mitenkään, olihan Unioni oppinut elämään vailla minkään keskusjärjestön tukea.
Painostusvoiman säilymisestä saatiin näyttöä vuoden 1959 lopussa, kun Kaf ja Unioni
uhkasivat käyttää järjestöllisiä toimenpiteitä, jollei federaatiolle annettu sijaa
kulkulaitosneuvoston uudessa koostumuksessa. V.J. Sukselaisen hallitus suostui pian
nimittämään neuvostoon Kaf:ia edustamaan Suomen autoalantyöntekijäin liiton
puheenjohtajan Siivo Koution. Vanhasta keskusjärjestöstä koitui Unionille silti yhä harmia,
sillä Sak vaati oikeusteitse jäsenmaksusaataviaan merimiesliitolta. Helsingin
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raastuvanoikeus hyväksyi kanteen ja velvoitti Unionin huolehtimaan lokakuun 1956 ja
kesäkuun 1957 välillä kertyneestä liki 1 750 000 markan laskusta. Toisaalta merimiesten
liitto sai turvatuksi 4 750 000 markan osuutensa Sak:n ja sen suurten jäsenliittojen vuonna
1941 perustaman mutta oikeuskäsittelyssä puretun kiinteistösijoitusyhtiö Saki Oy:n
varoista. Kaikki Sak:sta eronneet liitot eivät tulleet syksyllä 1960 mukaan uuteen
keskusjärjestöön, jonka palvelukseen toisaalta vapautui joukko vastikään Sak:sta
erotettuja kokeneita toimitsijoita. Unionin hallituksessa tehtiin perustamiskokouksen
aattona varauksia. Keskusjärjestön piti pysytellä visusti erossa politiikasta ja saada
johtajakseen joku Sak:n riidoissa ryvettymätön toveri. Ennen kaikkea tuli taata jäsenliitoille
täysi vapaus päättää omista asioistaan, muun muassa työtaisteluista.358

Unioni lähetti seitsenhenkisen valtuuskunnan Helsingin työväentalossa 5. marraskuuta
1960 järjestettyyn tilaisuuteen, jossa perustettiin kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen
turvaajaksi julistautuva Suomen ammattijärjestö (Saj, Saj II). Kokouksen harvoista pitkistä
puheenvuoroista yhden käytti Unionin puheenjohtaja, joka katsoi tarpeelliseksi selittää,
miksi vanhan keskusjärjestönsä kanssa alinomaa riidellyt merimiesliitto nyt osallistui uuden
perustamiseen. Hän korosti Unionin saaneen takeet siitä, että kunkin jäsenliiton annetaan
hoitaa palkkaliikkeensä itsenäisesti. Niilo Välläri otettiin jäseneksi Saj:n hallitukseen, ja
Unioni sai kolme paikkaa keskusjärjestön valtuustoon. Unionin merkitys Saj:lle nähtiin
suurimmaksi vastustajan riveissä: Palkkatyöläinen leimasi uuden kilpailevan
keskusjärjestön ilmoittaman jäsenmäärän suuresti liioitelluksi ja katsoi Unionin
jäänmurtaja-aseen voimattoman Saj:n ainoaksi vaikuttamisen keinoksi. Saj:n perustavaan
kokoukseen osallistui valtuutettuja kymmenestä järjestöstä. Ensimmäisen
Kujala 2006, 242-243.
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toimintavuotensa päättyessä uusi keskusjärjestö ilmoitti edustavansa vähän yli 60 000
palkkatyöläistä. Jäsenliittojen luku oli tuolloin noussut 14:ään.359

Arvo Heiniön mielestä Unionin yhtymistä uuteen keskusjärjestöön ei hoidettu oikein, koska
häntä ei ollut kutsuttu liiton hallituksen asiaa käsitelleeseen kokoukseen ja koska päätös
sitä paitsi kuului edustajistolle. Unionin edustajisto kutsuttiinkin ylimääräiseen istuntoon,
jossa ”keskusteltiin pitkähkösti asiasta” mutta hyväksyttiin lopulta hallituksen toimet
äänestyksettä. Siinä välissä Niilo Välläri oli ennättänyt esiintyä Saj:n puhemiehenä
Brysselissä sijaitsevassa ICFTU:n päämajassa, jonka isännäksi oli juuri noussut aiempi
ITF:n pääsihteeri Omer Becu. Välläri oli jo Saj:n perustavassa kokouksessa kertonut,
miten hänen vanhoihin tovereihinsa lukeutuva Becu oli luvannut toimia uudessakin
asemassaan Suomen kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen hyväksi. ICFTU:n
toimeenpaneva valiokunta ottikin heti marraskuussa 1960 Saj:n keskusjärjestöjen
liittoumaan, jonka jäsenyyteen tosin jäi myös Sak. Välläri nimitettiin Saj:n kansainvälisten
asioiden jaoston puheenjohtajaksi, jonka tehtäviin kuului uuden keskusjärjestön
edustaminen ICFTU:n elimissä.360

Merimiehille hankitaan tulli- ja veroetuja
Uudistettu Seitolan komitea ehdotti syksyllä 1953 tullilakiin sellaista muutosta, että
ulkomaanliikenteen aluksessa palveleva merenkulkija sai luvan tuoda maahan tavaraa
tullitta ja muitta maksuitta. Tosin maksut oli määrä periä myös kaukopurjehtijoilta, jos ne
ylittivät 6 000 markkaa kuussa. Valtiovalta ei kuitenkaan pitänyt minkäänlaista kiirettä
Seitolan komitean suosituksien toteuttamisessa. Päinvastoin, syksyllä 1955 Suomen
28.10.1960 (SMU 87). AyA; U tkert 1957-1959, 1961; MS 1959, 12-13, 61-6; MS 1960, 48, 183-187 (Niilo
Välläri); MS 1961, 408; Hbl 4.3.1959; Kansan Uutiset (KU) 4.3.1959; Bergholm 2000, 56-60.
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Pankki ilmoitti kiristävänsä kauppalaivaston henkilökuntaa koskevia valuuttamääräyksiä.
Arvoltaan yli 20 000 markan tavaroiden tuontiin tarvittava lupa annettiin vastedes vain
sellaiselle, joka talletti puolet palkkarahoistaan henkilökohtaiselle valuutanvaraustilille
valtionpankkiin. Ilmoituksen saapuessa Unionin puheenjohtaja oli sairaalahoidossa, mutta
muiden merenkulkijajärjestöjen edustajat riensivät Vällärin sairasvuoteen ääreen
sopimaan yhteisestä vastalauseesta. Valtioneuvostoa vaadittiin estämään laittomiksi
katsotut Suomen Pankin määräykset ja myöntämään merenkulkijalle tuonti- ja
jälleenmyyntilupa kaikelle tavaralle, jonka hän kykeni ostamaan ulkomailla
palkkarahoillaan.361

Painostus sai Suomen Pankin peruuttamaan määräyksensä. Unioni jatkoi hyökkäystä heti
seuraavan vuoden alussa ja vaati valtiovarainministeriötä viimein seuraamaan Seitolan
komitean linjaa tullikysymyksessä. Inflaation vuoksi piti vielä rajasummia korottaa
kolmanneksella. Helmikuussa 1956 Unionin hallitus arveli, että valtiovarainministeriön
”herrat tuntuvat jo riittävästi pehminneiltä”, ja toukokuussa tullilakiin tehtiin
merenkulkijajärjestöjä täysin tyydyttäviä muutoksia. Tuon vuoden heinäkuusta alkaen
merenkulkija sai kerralla 24 000 markan alennuksen tullista ja muista tuontia koskevista
veroista, mikäli hän ei ollut kolmeen kuukauteen käyttänyt tätä erivapauttaan.
Viranomaiset olivat jo aiemmin myöntyneet siihen, että kauppalaivaston työntekijä sai
myydä palkkarahoillaan ulkomailla ostamansa tavarat. Tullihelpotusta kannatti
luonnollisesti hyödyntää tuomalla maahan hintavaa tavaraa, jonka kysyntä oli runsasta ja
tarjonta niukkaa ja josta normaalisti kannettiin korkeaa tullia. Säännöstelytalouden
purkamisen jälkeenkin länsimaisten henkilöautojen tuontia rajoitettiin valuuttavarantojen
360
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säästämiseksi. Länsiauton hankkiminen suoraan ulkomailta oli mainio sijoitus, sen
ymmärsivät yhtä hyvin kauppalaivaston työntekijät kuin myös monet liikemiehet, jotka pian
ryhtyivät ostamaan merimiehiltä tuontilupia.362

Niin sanottujen merimiesautojen tuontia oli julkisuudessa arvosteltu jo ennen tullilain
muuttamista, ja paheksuvat äänet voimistuivat sitä mukaa kuin toiminta laajeni. Vuoden
1956 aikana merenkulkijat toivat Suomeen yli 2 400 autoa ja seuraavana vuonna lähes 3
500. Kaikkiaan maassa oli jälkimmäisen vuoden lopussa noin 130 000 rekisteröityä
henkilöautoa. Maakansa väitti syyskuussa 1956 monien merimiesten tuovan autoja
maahan keinottelijoiden eli jobbarien laskuun. Kauppa hoidettiin lehden mukaan
useimmiten niin, että jobbari talletti tarvittavan summan merimiehen palkkatilille ja otti
Suomeen tuodun auton heti haltuunsa. Voitot eivät menneet merenkulkijoille vaan valuivat
”erinäisten välikäsien taskuun”. Lehti välitti pääkirjoituksessaan lukijoilleen huhun, jonka
mukaan Kaf sai osuuden jokaisen merimiesauton jälleenmyyntihinnasta. Vastaavia
syytöksiä esitettiin myös Kauppalehdessä. Niilo Välläri närkästyi tällaisista kirjoituksista ja
korosti liittonsa lehdessä, että merimies joutui todistamaan todella ansainneensa ostoksiin
ulkomailla käyttämänsä rahat. Sitä paitsi 24 000 markkaa ei lähimainkaan riittänyt autosta
perittäviin tuontimaksuihin. Autokauppa joka tapauksessa kiinnosti menettelyjen
monimutkaisuudesta huolimatta lukuisia ulkomaanliikenteen merimiehiä, ja muuan Unionin
jäsen kehottikin vuoden 1957 alussa liittoa perustamaan yhtiön huolehtimaan
merimiesautojen jälleenmyynnistä. Välläri torjui aloitteen suorasukaisesti: ”Hoitakoon kukin
autokauppansa niin hyvin kuin taitaa. Se ei kuulu Unionille.” Vähän aikaisemmin Merimies-
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lehti oli nähnyt aiheelliseksi muistuttaa, että säädösten noudattaminen kuului merimiehelle
siinä missä tullimiehellekin.363

”Kateus on suuri” maakrapujen parissa, se oli kyllä havaittu Merimies-lehden
toimituksessakin, missä silti arveltiin merimiesautojen tuonnin hiipuvan nopeasti. Unioni
toimi itse ennusteen toteutumista vastaan vaatimalla jäsentensä tuontioikeuksien
laajentamista siten, että perimättä jätettävän tullin raja piti nostaa 12 000 markkaan
kuussa. Lisäksi piti sallia maksuvapauden hyödyntäminen puolivuosittain. Merimiehen tuli
siis saada tuoda kerralla maahan tavaraerä, josta normaalisti perittäisiin tuontimaksuja 72
000 markkaa. V.J. Sukselaisen toinen hallitus ei piitannut merimiesliiton toiveista vaan
päätti maaliskuussa 1959 rajoittaa kauppalaivaston työntekijöiden oikeutta käydä
ulkomaankauppaa. Vastedes kukin merenkulkija sai tuoda maahan vain yhden auton
kolmessa vuodessa. Hanke sai lämpimän tuen porvarillisilta sanomalehdiltä, jotka iloitsivat
niiden mielestä yhteiskunnan etua vahingoittavan keinottelun lopettamisesta.
Merenkulkijajärjestöt kävivät puolestaan oitis vastahyökkäykseen kaikin voimin ja
ilmoittivat pysäyttävänsä koko suomalaisen siviilimerenkulun, jollei valtioneuvosto perunut
päätöstään kolmessa päivässä. Unioni esitti valtiovallalle samalla muitakin vaatimuksia ja
aikoi pitää niistä tiukasti kiinni. Liiton voimaa ja keinovalikoimaa näet oli Vällärin mukaan
erehdytty vähättelemään: ”… on jopa letkauteltu, ettei Unionista tarvitse piitata, kun ei ole
jäitä”. Neuvotteluyhteys saatiin syntymään ripeästi, ja pian pääministeri Sukselainen kertoi
hallituksensa paitsi peruuttavan ulkomaankaupan säännöstelystä huolehtivalle
lisenssivirastolle antamansa määräyksen myös suostuvan Unionin vaatimiin tullivapauden
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U h 25.5.1955. SMU; Stv 1955-1962; Maakansa 26.9.1956; Kauppalehti 25.6., 25.9.1956; MS 1956, 250,
307-309 (Niilo Välläri), 310-311; MS 1957, 100-101, 114-116; MS 1959, 150-152; Moisala 1983, 206-207;
Silvasti 2001, 179-180; Robert Herdinin haastattelu.
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laajennuksiin. Toisaalta pääministeri vaati merenkulkijajärjestöjä puolestaan estämään
keinottelun merimiesautoilla.364

Kauppa- ja teollisuusministerin tehtäviä hoitanut Pauli Lehtosalo vaati alan liittoja
perustamaan yhtiön huolehtimaan kaikista merenkulkijoiden lisenssitavarakaupoista.
Tuontilupien jälleenmyyntiyrityksen perustamista voitiin päätellä kannatettavan myös
jäsenistön parissa, sillä moni merimies oli kertonut Unionin toimitsijoille kärsineensä
tappiota ja joutuneensa viranomaisten kovistelemaksi luovutettuaan tuontilisenssinsä tai
valuuttatilinsä hämäräperäiselle keinottelijalle. Maaliskuun viidentenä 1959 laadittiin
yhtiöjärjestys Oy Sea-Import Ab –nimen saaneelle yhtiölle. Tuonnempana esiteltävä
Merenkulkijain säätiö merkitsi puolet yhtiön osakkeista. Muiksi osakkaiksi ryhtyivät
tasaosuuksin neljä merenkulkijajärjestöä ja yhtiön toimitusjohtaja, johon tehtävään
nimitettiin liikemies Oleg Jakovlev.365

Merimiesautokauppaa arvostelleet lehdet toivottivat Sea-Importille menestystä keinottelun
kitkemisessä. Kansandemokraattien pää-äänenkannattaja Kansan Uutiset puolestaan
pilkkasi ammattiliittojen heittäytymistä liiketoimintaan ja käytti tuontilupia välittävästä
yrityksestä nimeä Vällärin autopörssi. Unionin hallitus joutui myöntämään, ettei Sea-Import
kyennyt takaamaan valuuttatilistään luopuville merimiehille samanlaisia voittoja kuin
jobbarit. Jäsenistöä neuvottiin silti tyytymään Sea-Importin hankkimaan 15 prosentin
tuottoon, sillä keinottelijan tarjoama 30-40 prosenttia oli laitonta tuloa. Sea-Importin taival
alkoi kankeasti, sillä Suomen laivanpäällystöliitto päätti jo kesäkuussa 1959 luopua
osakkeistaan. Vuoden loppuun mennessä myös Suomen konemestariliitto vetäytyi Sea-
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U h 29.10.1958, 3.3., 5.3., 26.3., 29.4., 2.5., 12.5., 14.5.1959. SMU; U kk 5/1959 (SMU 78). AyA; Sly 5.5.,
2.7.1959. SvyA; U tkert 1957-1959; MS 1957, 167; MS 1959, 75-78 (Niilo Välläri), 86-88; IS 4.3.1959;
Kauppalehti 4.3.1959; US 4.3.1959; HeSa 4.3.1959; Hbl 5.3.1959.
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U h 27.2., 3.3., 5.3.1959. SMU; U kk 6-8/1957 (SMU 78). AyA; MS 1959, 88-89.
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Importista ja perusti oman tuontiyhtiönsä. Uusiksi osakkaiksi tulivat Unionin ja Suomen
radiosähköttäjäliiton henkilökuntansa turvaksi perustamat eläkesäätiöt. Sea-Importin
perustaminen ei riittänyt sammuttamaan muiden kansalaisten merenkulkijoita kohtaan
tuntemaa kaunaa, jonka tulkiksi Suomen Kuvalehti ryhtyi syyskuussa 1959. Lehti paheksui
pääkirjoituksessaan merimiesten pyrkimyksiä laajentaa ”omalaatuista laillista
salakuljetusoikeuttaan”, jommoinen katsottiin oikeusvaltioon sopimattomaksi. Unionin
puheenjohtaja korosti tuimassa vastineessaan merimiesten saavan vain osan auton
tuontimaksuista anteeksi. Välläri kummeksui, ettei arvovaltaisessa lehdessä ymmärretty,
miten Suomen kansantaloudenkin kannalta merimiesten oli paljon suotavampaa tuoda
kotimaahan arvokkaita tavaroita kuin tuhlata palkkarahansa ”ulkomaiden kapakoissa ym.
sellaisissa paikoissa”.366

Sea-Import teki vuonna 1961 laillista menettelyä suosivien merenkulkijoiden puolesta
kauppoja kaikkiaan lähes 490 miljoonan markan edestä. Merimiesautojen kysyntä kääntyi
kuitenkin pian laskuun, kun autojen tuontisäännöstely lopetettiin heinäkuussa 1962.
Lisäksi Sea-Importia vahingoitti kesällä 1962 syvä epäluottamus toimitusjohtajan ja
muiden omistajien välillä.367 Niilo Välläri julkaisi Merimies-lehdessä lokakuussa 1962
nimimerkkikirjoituksen, jossa hän selitti Unionin jäsenistölle Sea-Importin päässeen voitolle
vaikeuksistaan. Kauppalehti puolestaan tulkitsi Vällärin nykäisseen ”vapaaehtoisesti tapin
paattinsa pohjasta” ja myöntäneen Sukselaisen hallituksen lehmänkauppojen ansiosta
syntyneen Sea-Importin harjoittaneen koko tuontisäännöstelyn ajan harmaata
autokauppaa. Lehti joutui kuitenkin välittömästi peruuttamaan Sea-Importin johtokunnan
jäsenten luontoiseduista levittämänsä perättömät tiedot ja julkaisi yhtiön vakuutuksen
366

U h 9.6., 16.6., 18.6., 4.8.1959. SMU; HeSa 13.3.1959; SSd 13.3.1959; KU 14.3.1959; Kauppalehti
17.3.1959; Åland 17.3.1959; Suomen Kuvalehti 37/1959, 42/1959 (Niilo Välläri); MS 1959, 264-265, 266,
313-314; MS 1960, 347-350, 392-394; MS 1961, 114, 144, 260; Voik 1961-296; U tkert 1959-1960.
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liiketoimien kaikinpuolisesta rehellisyydestä. Menestyksekkääksi Sea-Importia ei
kuitenkaan enää saatu, vaikka autojen tilalle yritettiin löytää muita maahantuonnin
kohteita. Sea-Importin kannattamattomaksi muuttunut toiminta päätettiin lopettaa vuoden
1970 lopussa.368

Unioni uusi uhkauksensa seisauttaa kauppamerenkulku jo toukokuun 1959 lopussa. Silloin
Sukselaisen hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä tullilain muuttamiseksi
löydettiin kohta, jossa kiellettiin myymästä edelleen tullitta ulkomailta tuotuja tavaroita.
Laivat jatkoivat lopulta kulkuaan mutta asian eteneminen valtiopäivillä pysähtyi, jolloin
myös hallituksen jo lupaama tullivapauksien laajeneminen jäi toteutumatta. Vuoden
lopussa Unioni käytti jonkin verran kevyempää painostuskeinoa ja ilmoitti jättävänsä
jäänmurtajia koskevat työehtosopimukset allekirjoittamatta, jollei valtiovalta luopunut
jälleenmyyntikiellosta. Vastoin odotuksiaan Unionin johto joutui taas syytetyksi
eduskunnan uhkailusta. Paheksuntansa esitti paitsi Helsingin Sanomat myös Päivän
Sanomat, jonka mielestä eduskunnan oli ”kerta kaikkiaan pantava kapula Wällärin pyörien
väliin”. Kansan Uutiset puolestaan selitti Unionin vaativan keinotteluoikeuksia
palkankorotusten sijaan, koska Välläri ajoi ennen muuta varustamoiden asiaa.369

Tullisäädösten uudistaminen lykkääntyi lopulta eduskuntavaalien yli, mutta Unionikin sai
edustajan kauppa- ja teollisuusministeriön valmistelun jatkajaksi syksyllä 1961 asettamaan
merimiestuontitoimikuntaan. Merenkulkijajärjestöt taipuivat sellaiseen myönnytykseen, että
laivahenkilöstön tuliaisista banaaneille ja sokerille voitiin määrätä yläraja: kumpaakin
367

U h 14.4.1959, 27.1.1960, 15.3., 10.8., 21.8.1962. SMU; U tkert 1959-1962; MS 1960, 54-56; MS 1962,
145-146; Hbl 25.2.1962; Moisala 1983, 201-207, 231; Robert Herdinin haastattelu.
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U h 8.8., 1.10., 30.12.1963, 25.1., 13.5.1964, 23.3.1967, 2.11.1970. SMU; Sea-Importin johtokunnan ptk
1963-1966, 1.4.1968; Sea-Import tkert 1964-1967; Sea-Importin yhtiökokouksen ptk 27.4.1971 (SMU 81,
109, 110, 116, 117, 120). AyA; U tkert 1962-1970; MS 1962, 432, 433-434 (Niilo Välläri), 520-521; MS 1963,
35-38, 117-119, 136-137 (Niilo Välläri); MS 1964, 26; Kauppalehti 13.-15.11.1962; Savolainen 1978, 264.
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tuotetta sai tuoda 20 kilogrammaa kuukautta kohti. Merenkulkijat olivat hankkineet
huomattavia lisätuloja toimittamalla edulliseen hintaan elintarvikekauppiaille kyseisiä
Suomen kansan himoitsemia herkkuja, joiden ammattimaiset maahantuojat valittivat
tilapäistuojien hyötyvän kohtuuttomista kilpailueduista.370

Merimiestuontitoimikunnan nimi siirtyi elimelle, joka kutsuttiin vuoden 1962 alussa
antamaan merimiesten tuontilupia koskevia suosituksia lisenssivirastolle. Jo parin
kuukauden jälkeen Unionin puheenjohtaja vakuuttui siitä, ettei virasto ottanut huomioon
toimikunnan näkemyksiä vaan myönsi tuontilupia epäluotettavillekin hakijoille. Välläri
taivutti liittonsa hallituksen esittämään kauppa- ja teollisuusministeriölle paheksuntansa
tällaisesta jobbarien suosimisesta, vaikka hallituksen eräiden jäsenien mielestä piti yhtä
hyvin karttaa myös merimiesten holhoamista. Unionin johtoelin havaitsi lisenssiviraston
suorastaan sabotoivan merimiestuontitoimikunnan työtä ja totesi, että ”herroja on syytä
pitää tiukalla”. Vastaavasti ulkomaankauppaa valvovat viranomaiset kiinnittivät erityistä
huomiota ulkomaanliikenteen merimiehiin, joiden harjoittamaa viihde-elektroniikan tuontia
yritettiin vuoden 1963 alussa hillitä. Patentti- ja rekisterihallituksen kehotuksesta tullihallitus
antoi määräyksen, jonka mukaan tavaramerkkisuojan alaisia tuotteita sai tuoda maahan
yksityiskäyttöönkin vain siinä tapauksessa, että tavaramerkin edustuksen yksinoikeuden
haltijalle maksettiin korvaus. Meriväkeä suututtanut päätös koski käytännössä ennen
muuta suosittuja Blaupunkt-merkkisiä radioita. Unionin hallitus vaati viranomaisia
lopettamaan välittömästi tällaisen merimiesten oikeuksien polkemisen, ja maaliskuussa
kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti kumonneensa määräyksen, jonka oli havaittu
369

U h 28.5., 30.5., 9.6., 26.10., 28.10., 3.12., 14.12.1959. SMU; MS 1959, 183-185 (Niilo Välläri); HeSa 15.
ja 16.12.1959; Päivän Sanomat (PS) 16.12.1959; KU 15.12.1959.
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13/1979 liitteineen (SMU 80); U kk 3/1962 (SMU 99). AyA; MS 1962, 109-111, 125-126, 139-141 (Niilo
Välläri), 183-184; Holger Löfströmin lausunto. – Gerstenberger ja Welke (1996, 124-126) kuvaavat, miten
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perustuvan tavaramerkkiasetuksen väärään tulkintaan.371 Suomalainen kuluttaja sai
vastakin ostaa Blaupunktin merimieheltä hintaan, joka alitti radioliikkeen pyytämän.

Seitolan komitea ehdotti helmikuussa 1952 merenkulkijoiden verotuksen keventämistä
siten, että ulkomaanliikenteessä ansaitusta tulosta piti saada vähentää 15 prosenttia, ei
kuitenkaan enempää kuin 50 000 markkaa. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen toteuttavan
lainmuutoksen jo tuon vuoden toukokuussa, ja vähennysoikeus tuli voimaan lokakuun
alusta. Seuraavana vuonna merenkulkijajärjestöt saivat läpi vaatimuksensa vastaavan
vähennysoikeuden myöntämisestä myös ahvenanmaalaisille ulkomaanliikenteen
purjehtijoille. Vähennysprosentin korottamista tuloksetta tavoitellut Unionin johto yhtyi
STF:n syksyllä 1954 omaksumaan vaatimukseen, että merimiesverolait tuli kaikissa
pohjoismaissa uudistaa norjalaista esimerkkiä seuraaviksi. Norjassa oli vuodesta 1947
lähtien peritty merenkulkijoilta niin sanottua lähdeveroa, jota maksettiin korkeintaan 15
prosenttia ansioista. Veroa määritettäessä ei otettu huomioon luontoisetuja eikä maksajan
kotipaikkakunnan veroäyriä. Kun vastaavien säännösten valmistelu ei näyttänyt pääsevän
Suomessa alkuun, Unionin puheenjohtaja uhkasi helmikuussa 1956 pääministeri Kekkosta
kauppamerenkulun pysäyttämisellä, jollei hallitukselta kuulunut pikaisia toimia asiassa.
Vaatimus esitettiin salassa julkisuudelta mutta otettiin niin vakavasti, että valtioneuvosto
ilmoitti hyvissä ajoin ennen määräaikaa asettavansa komitean laatimaan
merimiesverolakia.372

Niilo Välläri kutsuttiin jäseneksi komiteaan, joka piti yhteyttä muissa pohjoismaissa
vastaavaa uudistusta valmisteleviin elimiin ja jätti mietintönsä aivan vuoden 1957 lopussa.
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U h 5.1., 11.1., 1.3., 30.4.1962, 18.1., 22.1., 14.2., 6.3.1963. SMU; U tkert 1962-1963.
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Luontoisetujen arvioinnin ja kotikuntien veroäyrien erilaisuuden todettiin aiheuttavan suurta
eriarvoisuutta kauppalaivaston henkilökuntaan kuuluvien verotuksessa. Samassa
aluksessa palvelevilta ja samanlaisissa perhesuhteissa eläviltä merimiehiltä voitiin periä
samansuuruisesta tulosta aivan eri määrä veroa. Kun veroilmoituksen jättäminen ja
muutoksenhaku lisäksi tuottivat kaukovesien purjehtijoille suuria vaikeuksia, komitea katsoi
olevan ”tarpeen järjestää merimiehille tulon lähteellä tapahtuva lopullinen verotus”.
Laivapalveluksessa kertyneestä ansioista tuli pidättää tarkoitusta varten laaditun taulukon
mukaan lopullinen vero jo palkanmaksun yhteydessä. Puolison tulot eivät vaikuttaneet
purjehtijan verotukseen. Meriväkeä, joka ei päässyt nauttimaan monista verotuloin
rahoitettavista yhteiskunnan palveluista,373 suotiin kohdeltavaan eri tavoin kuin muita
kansalaisia. Merenkulkijan täytyi silti maksaa maissa hankkimistaan sivuansioista normaali
vero. Unioni antoi täyden tukensa komitean ehdotukselle, jota valtioneuvosto puolestaan
muutti siten, että merimiehen vanhan vähennysoikeuden ylärajaan tehtävää
inflaatiokorotusta pienennettiin. Sellaiseen heikennykseen Unionin johto tyytyi ja suostutteli
kansanedustajia siunaamaan uudistuksen mahdollisimman nopeasti.374

Merimiesverolaki hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa 1958 ja tuli voimaan seuraavan
vuoden alusta. Lain täytäntöönpanijaksi perustettiin valtiovarainministeriön alaisuuteen
merimiesverokonttori, jonka tuli laatia vuosittain pidätystaulukot ja tilittää merimiesveron
tuotosta lainmukaiset osuudet valtiolle, kunnille ja Kansaneläkelaitokselle. Niilo Välläri
edusti Unionia merimiesverokonttorin hallituksessa. Laki koski suomalaisissa vähintään
sadan bruttorekisteritonnin vetoisissa ulkomaanliikenteen ja rannikkoliikenteen
kauppalavoissa, kalastusaluksissa, jäänmurtajissa ja pelastusaluksissa työskenteleviä
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Jo Saksan keisarikunnassa oli havaittu merimiesten jäävän paitsi sitä vaatimatontakin sosiaaliturvaa,
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tehtävään katsomatta. Jo seuraavana vuonna oikaistiin Unionin havaitsema epäkohta ja
lain piiriin otettiin myös merenkulkuhallituksen tarkastus- ja merenmittausalusten väki.
Merimiesammatin harjoittajan täytyi hankkia vuosittain erityinen verokortti, josta kävi ilmi,
minkä taulukon mukaan vero tuli suorittaa.375

Palkat paranevat, työaika lyhenee
Elinkustannusten nopea kohoaminen antoi Unionin mielestä vuoden 1957 alussa riittävän
perusteen korottaa merimiesten palkkoja kesken sopimuskauden. Merenkulun
työnantajaliitto (Mtl), jolle ulkomaanliikenteen laivanvarustajat olivat edellisenä vuonna
uskoneet työehdoista ja palkoista neuvottelemisen, piti kuitenkin kiinni sopimuksen
kirjaimesta. Mtl muistutti, etteivät keskusjärjestöt olleet sopineet yleisestä palkkojen
tarkistamisesta. Tällöin Unioni tarttui italialaiseksi kutsuttuun työtaisteluaseeseen376 ja
neuvoi jäseniään pitämään siitä pitäen vihonviimeistä piirtoa myöten kiinni
meriturvallisuusmääräyksistä. Hidastelu hankaloitti monen aluksen matkantekoa, mutta
työnantajat pitivät linjansa. Mtl suostui tarkistusneuvotteluihin vasta elokuussa 1957, kun
palkkoja oli monella muulla alalla korotettu hieman. Unionin johto tyytyi vastentahtoisesti
kolmen prosentin korotukseen ja lohduttautui sillä, etteivät muut liitot olleet saavuttaneet
yhtään enempää. Välipuhe vanheni muutamassa viikossa, sillä syyskuussa Suomen
markka devalvoitiin 39 prosentilla. Unioni vaati ulkomaanliikenteessä täyttä
devalvaatiohyvitystä, jollaiseksi laskettiin 27 prosentin korotus peruspalkkoihin, merimiehet
kun nostivat yleensä kaksi kolmannesta ansioistaan ulkomaan valuutassa. Varustamot
tarjosivat viiden prosentin korotusta peruspalkkoihin ja sen lisäksi maksettavaa 15
375

U h 18.11., 29.11.1958, 6.2., 9.6.1959. SMU; U kk 15/1958 (SMU 78). AyA; asetuskokoelma 208/1958,
448/1958, 526/1959; U tkert 1958 ja 1959; MS 1958, 171, 201-207, 421-423, 438.
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prosentin devalvaatiolisää. Pitkän keskustelun jälkeen Unionin hallitus päätyi
hyväksymään tarjouksen, jota parempaa ei uskottu saatavan.377

Sopimuskauden päättymisen vuoksi ryhdyttiin marraskuussa 1957 taas neuvottelemaan
työehdoista ja palkoista. Pitkään ennallaan pysyneitä erilliskorvauksia korotettiin ja
naispuoliset työntekijät saivat tasokorotuksen, joka kavensi hieman palkkaeroa
sukupuolten välillä. Seuraava ulkomaanliikenteen työehtosopimus solmittiin vuoden 1958
lopussa. Puolet edellisen sopimuskauden devalvaatiohyvityksestä liitettiin peruspalkkoihin,
joita sen jälkeen korotettiin kolmella prosentilla. Devalvaatiolisän toisen puoliskon
määrittämisestä käytiin vielä kiista, jossa Unioni katsoi viisaammaksi luovuttaa. Aina
helmikuulle 1960 venyneissä seuraavan neuvotteluissa laivanvarustajat torjuivat palkkojen
korottamisen mutta suostuivat liittämään devalvaatiohyvityksen kokonaan perusansioihin.
Unionin johto myönsi tuloksen tältä osin laihaksi mutta korosti sopimuksen tuovan pian
työehtoihin huomattavan korjauksen, sillä vuoden jälkipuoliskolla ulkomaanliikenteessä
siirryttiin 45 tunnin työviikkoon. Matruusi sai peruspalkkaa edelleen 30 750 markkaa
kuussa, ja hänen keskikuukausituloikseen arvioitiin 40 700 markkaa. Suomalainen
metallialan ammattityöntekijä hankki tuolloisen keskituntiansionsa perusteella edellisen
summan 123 tunnissa ja jälkimmäisen 162 tunnissa. Ruotsalaisaluksessa palvelevalle
matruusille taas maksettiin peruspalkkaa 745 kruunua eli lähes 47 000 markkaa. Unionin
tietojen mukaan paremmin ansaitsivat vain Yhdysvaltain tähtilippua kantavien alusten
työntekijät. Ruotsalaislaivoissa työskentelikin tuolloin paljon ulkomaalaisia merimiehiä;
Unionin arvion heidän joukossaan oli noin 1 400 suomalaista.378
377

U h 23.1., 30.1., 19.2., 25.2., 4.4., 12.4., 31.7., 6.8., 19.8., 16.9., 27.9., 4.10.1957. SMU; Välläri Berndt
Johanssonille 25.1.1957 (SMU 96). AyA; Sly h 14.10.1955; Merenkulun työnantajaliiton (Mtl) yk 10.4.1956;
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(Niilo Välläri), 327-329 (Niilo Välläri), 329-330; MS 1958, 8-11; Markkanen 1973, 83-84; Pihkala & Soikkanen
1982, 364; Parviainen 1988, 6-7.
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Yleislakkoa seuranneina vuosina Unioni ei suostunut allekirjoittamaan työehtosopimuksia
merenkulkuhallituksen kanssa, sillä liitto halusi pitää jäänmurtaja-aseen jatkuvassa
valmiudessa. Palkat määräytyivät ulkomaanliikenteen kulloisenkin sopimuksen mukaan,
mutta ulkomaanvaluutan kallistumisesta syyskuussa 1957 valtion merimiehet saivat
tyydykettä vasta sitten, kun devalvaatiohyvitys tuli osaksi ulkomaanliikenteen merimiesten
peruspalkkaa. Merenkulkuhallitus ei suostunut vakinaistamaan koko
jäänmurtajahenkilökuntaansa mutta myöntyi Unionin vaatimuksesta tarjoamaan entistä
useammalle murtajassa palvelevalle työtä myös kesäkuukausiksi. Kaikkia suomalaisia
jäänmurtajia ei omistanut valtio, vaan satamia pitivät talvisin auki yleensä kunnalliset
murtajat. Unioni mieli jo 1940-luvun lopulla satamajäänmurtajien työntekijöitä
jäsenkuntaansa, mutta liiton järjestämispyrinnöt saivat tällä saralla pontta vasta yleislakon
jälkeen. Purjehduskaudella 1955 Unioni painosti Kemin kaupungin maksamaan
satamajäänmurtajansa Ajoksen kapteenille rannikkoliikenteen sopimuksen mukaista
päällikön palkkaa. Saartouhkauksen avulla saatu voitto ilahdutti Välläriä suuresti, olihan
kommunisteilla vahva asema Kemin kunnallispolitiikassa.379

Kesällä 1956 Unioni vaati satamajäänmurtajien omistajia ottamaan käyttöön saman
palkkataulukon, jota noudatettiin valtion jäänmurtajissa. Liitto varoitti, etteivät
merenkulkuhallituksen työntekijät seuraavana talvena avaa väyliä vastahankaan
asettuvien kaupunkien satamiin. Vuoden loppuun mennessä satamakaupungit hyväksyivät
yksi kerrallaan Unionin ehdot. Syksyllä 1959 Unioni sanoi irti kaikki satamamurtajien
sopimukset, jotta työehdot päästiin yhdenmukaistamaan. Neuvottelujen tuloksekkuudesta

SvyA; U tkert 1957-1960; Mtl tkert 1957-1960; MS 1960, 39-42 (Niilo Välläri), 254; Stv 1965; Vattula 1983,
414-417; Robert Herdinin haastattelu.
379
U h 12.12.1949, 19.12.1957, 31.10.1958, 29.1., 6.2., 27.2.1959. SMU; U tkert 1955-1960; MS 1955, 281283; Pohjanpalo 1978, 292-294; Laakso 1999.
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huolimatta Unioni ei allekirjoittanut uutta sopimusta, koska liitto halusi pitää pienetkin
murtajat iskuvalmiina.380

Unionin toimitsijat kävivät kesällä 1958 tutustumassa työoloihin maantielautoilla, joiden
järjestäytyneiden työntekijöiden kuultiin olevan tyytymättömiä siihenastiseen edustajaansa
Työläisliittoon. Asia eteni kuitenkin verkkaisesti. Syksyllä 1959 Unioni toimitti tie- ja
vesirakennushallitukselle ehdotuksen vaijerittomien lossien työntekijöiden
työehtosopimukseksi ja torjui vastaanottajan viittailut aiempiin väleihinsä Työläisliiton
kanssa. Neuvotteluihin päästiin keväällä 1960. Tuon vuoden kesäkuussa solmittiin
sopimus, jonka mukaan maantielauttojen työntekijöille kuului samat työ- ja palkkaehdot
kuin merenkulkuhallituksen pienten alusten merimiehille.381

Joukko kunnantyöntekijäin liittoon tyytymättömiä satamaluotseja Helsingistä, Turusta ja
Kotkasta tarjoutui talvella 1958 siirtymään merimiesten järjestöön, johon moni heistä oli
kuulunut aiemman purjehtijanuransa aikana. Hanke alkoi kuitenkin toteutua vasta kaksi
vuotta myöhemmin. Pääkaupungin satamaluotsit liittyivät Unionin jäsenkuntaan vuoden
1960 alusta lukien, ja liitto ryhtyi heti toimiin heidän ansioidensa parantamiseksi. Unioni
kieltäytyi allekirjoittamasta satamajäänmurtajien henkilökuntaa koskevaa sopimusta,
ennen kuin liittoon kuuluvan muun satamahenkilökunnan asiat oli saatu kuntoon.
Unionilaista satamahenkilöstöä koskeva sopimus saatiin Helsingin virkamiesten kanssa
käydyissä takkuisissa neuvotteluissa valmiiksi maaliskuun 1960 lopussa. Kaupungin
päättävät elimet eivät kuitenkaan hyväksyneet satamahenkilöstön palkkojen korottamista,
380

U h 2.6., 13.8., 7.9., 11.9., 15.11., 30.11., 7.12.1956, 7.10.1958, 20.3., 26.3., 14.8., 28.10., 3.12.1959.
SMU; U tkert 1955-1959; MS 1957, 18, 24; MS 1959, 132-134.
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U h 16.7.1958, 4.3., 9.3., 23.6.1960. SMU; Unioni tie- ja vesirakennushallitukselle (tvh) 16.3.1960;
Unionin ja tvh:n neuvottelun ptk 17.6.1960 (SMU 95); Olavi Keitele Arvo Heiniölle 9.3.1960; Keitele Unionin
Vaasan-asiamiehelle Jalmari Linjamäelle 30.6.1960; Keitele Unionin Oulun-asiamiehelle Lauri Nikulalle
22.7.1960 (SMU 87). AyA; U tkert 1960; MS 1960, 251-252; Hänninen 1995, 325-329. - Vaijerittomien
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minkä vuoksi Unioni pani pääkaupungin laivaliikenteen saartoon aprillipäivästä alkaen.
Lisäksi valtion jäänmurtajia estettiin avustamasta aluksia Hangon itäpuolella. Mtl:n
ankarasti paheksuma ja sanomalehdissä suurta kohua herättänyt saarto lopetettiin jo
muutaman päivän jälkeen. Unioni katsoi näet saaneensa takuut siitä, että Helsinki nostaa
satamahenkilöstönsä palkkoja ja luopuu lakkoilleiden virkailijoidensa rankaisemisesta.
Kotkan satamaluotsit liittyivät Unioniin maaliskuussa 1960, ja seuraavina kolmena vuonna
heidän ammattiveljensä seurasivat esimerkkiä useimmissa Suomen
satamakaupungeissa.382

Yksityisessä lähivesiliikenteessä Unionin mahti jäi 1950-luvun lopulla edelleenkin
vajavaiseksi. Oli tyydyttävä vähäisiin työ- ja palkkaehtojen korjauksiin, sillä voimat eivät
riittäneet työtaisteluihin. Unionin johto katsoi kuitenkin valvoneensa mahdollisimman
tehokkaasti myös liiton lähivesillä työskentelevien jäsenten etuja. Heillekin kun hankittiin
vuosittain palkankorotukset, jotka ylittivät muilla aloilla keskimäärin saavutetut. Erityisen
merkittäväksi voitoksi mainittiin neuvottelutarjouksenkin aluksi torjuneen Rasilan
taivuttaminen työviikon lyhentämiseen myös lähivesillä 45-tuntiseksi heinäkuusta 1960
alkaen.383

Ruotsissa säädettiin kesäkuussa 1959 laki, joka lyhensi merimiesten työviikon 45tuntiseksi. Syksyllä 1959 Unioni esitti vaatimuksen vastaavan uudistuksen toteuttamista

maantielauttojen henkilökunta oli suoraan tie- ja vesirakennushallituksen palveluksessa, kun taas vaijerilliset
lossit oli vanhastaan vuokrattu urakoitsijoille. Näiden erojen selvittämisestä kiitän Carita Ojalaa.
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U h 11.1., 6.5.1958, 23.1., 27.1., 4.3., 12.3., 23.3., 26.3., 1.4., 2.4., 4.4., 5.4., 11.5., 21.4., 1.6., 12.11.,
30.12.1960, 9.5., 14.9., 27.11.1961, 5.1., 7.11.1962, 11.1., 18.1.1963. SMU; U kk 8/1960 (SMU 99); Olavi
Keitele Unionin Turun-asiamiehelle Risto Arolle 24.1.1961; Unionin Haminan-asiamies J.W. Lempiäinen
liitolleen 29.11.11961; Keitele Lempiäiselle 1.12.1961 (SMU 88); U kk 1/1960 (SMU 119). AyA; Mtl h 4.4.,
8.4.1960; Sly vsk 8.4.1960. SvyA; U tkert 1960-1963; Mtl tkert 1960; MS 1960, 47, 111-115 (Niilo Välläri),
119-120, 139-140, 155; MS 1961, 390; MS 1962, 469; IS 1.4.1960; HeSa 1.4., 2.4., 3.4., 6.4.1960; SSd
5.4.1960; US 6.4.1960; Välläri 1964, 30-31; A. Mattila 1992, 312-313.
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U h 17.12.1956, 19.2., 24.7., 31.7., 19.12.1957, 30.4.1958, 26.3., 21.12.1959, 16.1., 27.1., 9.3., 12.3.,
26.3.1960. SMU; U tkert 1956-1960; MS 1958, 151-153.
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myös Suomessa. Merenkulun työehtoneuvottelujen osapuolet eivät jääneet odottamaan
lainsäätäjän toimia vaan sopivat, kuten edellä näimme, ruotsalaisen työajan
noudattamisesta myös suomalaisissa aluksissa. Sopimansa pohjalta merenkulun
työmarkkinajärjestöt jättivät maaliskuussa 1960 valtioneuvostolle esityksen
merityöaikalaiksi. Eduskunta ryhtyi kuitenkin toden teolla käsittelemään asiaa vasta
seuraavan vuoden alussa. Suomalaisalusten miehistöjä koskevan työaikalain
muokkaaminen vastaamaan muissa pohjoismaissa vastikään vahvistettuja säädöksiä ei
enää herättänyt suuria ristiriitoja, vaan uusi merityöaikalaki ja laki työajasta
kotimaanliikenteessä hyväksyttiin valtiopäivillä maaliskuussa 1961. Säädökset tulivat
voimaan tuon vuoden syyskuussa.384

Viimeinkin ammattikoulu merimiehille
Merimiesten ammattitaidon edistämisestä vanhastaan kiinnostunut Unioni esitti kesällä
1948 valtioneuvostolle, että laivaston koululaiva Suomen Joutsen tuli muuttaa
merimiesammattikouluksi.385 Niilo Välläri otti Unionille ja viime kädessä itselleen kunnian
siitä, että hanke toteutui. Niin kävi merimiesten liiton lakkouhkausten jälkeen mutta vasta
vuosia myöhemmin.386 Valtion merimiesammattikoulusta annettiin asetus helmikuussa
1961, ja oppilaitos pääsi aloittamaan toimintansa Turkuun hinatun Suomen Joutsenen
tiloissa tuon vuoden huhtikuussa.387 Kansi- ja konelinjan kurssi kesti 110 työpäivää, kun
taas vuodesta 1962 lähtien järjestetty talouspuolen oppijakso vei enimmillään 220
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(SMU 52); Niilo Välläri Berndt Johanssonille 26.5.1960 (SMU 87). AyA; U tkert 1959, 1960; MS 1959, 232233, 403; MS 1960, 18-22 (Niilo Välläri), 44; ÅU 17.1., 18.1.1960; TuSa 17.1., 18.1.1960; Välläri 1964, 3335; Välläri 1967, 244-246.
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työpäivää. Maarianhaminassa avattiin syksyllä 1961 ruotsinkielinen
merimiesammattikoulu. Valtakuntaan tarvittiin silti Unionin mielestä välittömästi lisää alan
oppilaitoksia, joista ensimmäinen piti perustaa Helsinkiin. Merimiesliitto varoitti
saattavansa sulkea Helsingin satamat, jollei pääkaupungin kunnallishallinto luopunut
ynseydestään hanketta kohtaan. Keväällä 1962 Helsinki ilmoitti suostuvansa vaihtoon,
jossa valtio sai merimiesammattikoululle Lauttasaaresta halutun tontin ja pääkaupunki
puolestaan valtiolta telakan rakentamiseen sopivan alueen muualta. Lauttasaaren
merimiesammattikoulu aloitti toimintansa uudessa rakennuksessaan elokuussa 1966.388

Alkuunkaan kaikki merimiesuralle pyrkivät eivät ymmärtäneet ammattitaidon hankkimisen
tärkeyttä eivätkä osanneet arvostaa Unionin ponnisteluja alan koulutuksen tehostamiseksi.
Suomen Joutsenen ensimmäisille kursseille hakeutui täysi määrä oppilaita, mutta heistä
osa keskeytti opiskelunsa jo parin kuukauden jälkeen. Merimiesliitto ei alkuunkaan
hyväksynyt tällaista välinpitämättömyyttä, saati sitten sisäoppilaitoksen elämää aika ajoin
häirinnyttä juopottelua. Unioni saattoi käyttää häiriköiviin oppilaisiin omaa
kurinpitovaltaansa, koska ammattikoulun aloittajat kirjattiin liiton jäseniksi. Ryhtiä yritettiin
kohentaa varoittamalla, ettei kurssin keskeyttäjiä hyväksytty enää järjestäytyneiden
merimiesten joukkoon; ammattikoulu avasi tien ammattitaitoon eikä oikotietä
laivapaikkaan. Parin vuoden kuluttua jouduttiin Suomen Joutseneen kuitenkin jo etsimään
oppilaita merimiesten työnvälityksestä, sillä harva aloitteleva merimies uskoi saavansa
muodollisesta ammattipätevyydestä käytännön hyötyä. Sellaisen turvaamiseksi Unioni
pyrki varaamaan ammattikoulusta valmistuneille etusijan vapautuviin työpaikkoihin.
Merimies-lehdessä muistutettiin koulutuksen nopeuttavan ylenemistä. Tosin Unionin
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johtokin näki huomautettavaa Suomen Joutsenen koulun toiminnassa: opettajakunnan
unionilaisille jäsenille maksettiin vähemmän korvausta kuin heidän työtovereilleen. Asiaan
ei kuitenkaan saatu korjausta, koska palkkiot oli määritetty muodollisen pätevyyden
mukaan.389

Vanhetessaan Niilo Välläri sai ilmeisen pettyneenä havaita, miten hänen vuosikymmeniä
kestänyt ponnistelunsa merimiesten elintapojen jalostamiseksi jäi vaille satoa. Merenkulun
kurinpitolautakunnan korvasi vuonna 1965 merenkulkijain kurinvalvontalautakunta,
kauppa- ja teollisuusministeriön asettama ja merenkulkuhallituksen alaisuudessa toimiva
elin, joka käsitteli myös päällystöön kuuluvien rikkomuksia. Uudellekin elimelle riitti
kokoontumisen aiheita. Edelleen Unionin hallitus käytti järjestystä häirinneisiin merimiehiin
omaakin rankaisuvaltaansa. 1960-luvulle leimallinen sukupolvien välinen kuilu aukesi
hajottamaan myös merimieskuntaa. Vanhat unionilaiset murehtivat, etteivät nuoret
ammattiveljet juuri piitanneet työmoraalin perinnäisistä vaatimuksista eivätkä
kunnioittaneet merimiesten asemaan huomattavia kohennuksia taistelleiden veteraanien
työtä. Toisinaan laivoihin olikin vaikea löytää luottamusmiehiä, koska harva halusi joutua
rellestävien työtoveriensa kaitsijaksi. Luottamustehtäviin ryhtyvät eivät toisaalta välttämättä
täyttäneet kaikkia kunnollisuuden vaatimuksia, vaan aika ajoin ilmi tuli niin kavalluksia kuin
juopotteluakin. Välläri korosti kaikille Unionin palveluksessa oleville, ettei merimiesliiton
edustaja saanut ylipäänsä esiintyä humalassa julkisesti, saati sitten työssään.390
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Huolenpitoa sekä jäsenistä että henkilöstöstä
Uusista jäsenryhmistä huolimatta Unioni pysyi ennen muuta ulkomaanliikenteen
merimiesten järjestönä. Valmistautuessaan keväällä 1960 ensimmäiseen
edustajakokoukseensa Sak:sta eroamisen jälkeen Unioni valvoi kaikkiaan vähän yli 7 500
laivaliikenteen työntekijän etuja. Jäsenkuntaan arvioitiin kuuluvan parisataa sillinkalastajaa
ja noin 250 lähivesiliikenteen työntekijää; loput luokiteltiin varsinaisiksi merimiehiksi.391
Unioni pyrki huolehtimaan myös jäsentensä hyvinvoinnista. Liitto oli ostanut keväällä 1949
Lohjan maalaiskunnan Suittilassa sijaitsevan 15 hehtaarin maatilan, jonne rakennettiin tilat
järjestäytyneiden merimiesten lomakodille ja järjestökoululle. Lomakodin edullinen
täysihoito kiinnosti lähinnä niitä lukuisia kaukovesiliikenteen merimiehiä, joilla ei ollut
vakinaista asuntoa Suomessa. Majoittujien määrä saattoi nousta huonon työllisyyden
vuonna yli 800:aan. Silloin moni laivapaikan odottaja joutui asumaan Suittilassa velaksi.392

Merimiesten opintotoimikunta organisoitiin uudelleen vuoden 1954 kuluessa. Työväen
sivistysliitto ja Sak jäivät sivuun toiminnasta, joka jäi kokonaan merenkulkijajärjestöjen
vastuulle. Ainakin Unionin johdossa nähtiin asioiden hoidon sujuvoituvan ja itse
opiskelunkin tehostuvan. Laivatyöntekijöiden perus- ja ammattisivistyksen kohentamiseen
saatiin rahallista avustusta valtiolta sekä Jenny ja Antti Vihurin rahastolta. Laivakirjastojen
ylläpitoon ja täydentämiseen Unioni joutui vuosittain käyttämään huomattavia summia
omista varoistaan, sillä lästimaksurahastosta suoritettava avustus ei riittänyt kattamaan
kuluja.393 Unioni tuki jäsentensä opiskelua työväen oppilaitoksissa jakamalla heille
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apurahoja Edo Fimmenin nimeä kantavasta rahastosta. Unionin jäsenten keskuudessa
toimitettiin Niilo Vällärin heinäkuussa 1957 vietetyn 60-vuotispäivän kunniaksi keräys, joka
tuotti yli 315 000 markkaa. Päivänsankari luovutti koko summan Fimmen-rahastoon.
Varallisuus lisääntyi niin tuntuvasti, että rahaston nimi nähtiin tarpeelliseksi muuttaa
Fimmen-Välläri-rahastoksi.394

Vanhamallinen opintotoimikunta ehdotti vuoden 1950 lopussa merimiesten kannustamista
urheilun pariin, sillä valistuksen ja kilpailujen järjestämiseen oli tarjolla
veikkausvoittovaroja. Merenkulkijoiden ja laivanvarustajien järjestöt perustivat yhdessä
Suomen merimieslähetysseuran ja urheilun keskusjärjestöjen kanssa kauppalaivaston
urheilutoimikunnan. Vastoin oletuksia valtionapu ei läheskään kattanut kustannuksia, vaan
niihin joutui Unionikin osallistumaan. Vastikkeeksi liitto sai nimetä urheilutoimikunnan
sihteerin, joka ohjasi päätoimisesti merimiesurheilua. Suomalaismerimiesten innostus
urheiluun havaittiin paljon odotettua suuremmaksi. Lajivalikoima laajeni nopeasti: pian
laivatyöntekijöiden kesken kilpailtiin jalkapallossa, yleisurheilussa, uinnissa, soudussa ja
painonnostossa.395

Vuoden 1955 merimieslaissa säädettiin kurinpitorangaistukseksi palkan pidättäminen
enintään seitsemän päivän ajalta. Siitä, miten kurinpitosakoista kertyneet varat käytettiin
merimiesten ja heidän omaistensa huoltoon, tuli määrätä erikseen annettavassa
asetuksessa. Jo lakia valmisteltaessa Unioni ryhtyi luomaan omaa
sakotusjärjestelmäänsä. Niilo Välläri suositteli Suomen meriväelle amerikkalaista mallia,
jossa rikkomukseen syyllistynyt jäsen joutui maksamaan sakkoa liitolleen. Kertyneet rahat
koottiin tammikuusta 1954 lähtien huoltorahastoon, jonka tuli avustaa sairauden tai
394
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ikääntymisen vuoksi työkykynsä menettäneitä merimiehiä ja heidän perheitään.
Valtioneuvosto uskoi merimieslain perusteella koottujen sakkovarojen käytön säätiölle,
jonka hallintoon tulivat mukaan kaikki suomalaiset merenkulkijajärjestöt.
Sosiaaliministeriön valvoman Merenkulkijain säätiön hallituspaikat jyvitettiin siten, että
Unioni sai elimeen viisi edustajaa ja päällystöjärjestöt yhteensä kuusi. Säätiö aloitti vuoden
1956 alussa toimintansa, joka aikaa myöten supistui Pohjois-Espoosta hankitun
rantapalstan ja sille 1980-luvun alussa valmistuneen mökin hoitamiseksi.396

Suomeenkin perustettiin marraskuussa 1960 kauppalaivaston huoltoneuvosto, jollaiset
elimet olivat muissa pohjoismaissa tarjonneet ulkomaanliikenteen merenkulkijoille
virkistystä ja viihdykettä jo vuosikymmenen ajan. Merenkulkijoiden ja laivanvarustajien
järjestöjen lisäksi Suomen merimieslähetysseura sekä Merimieskotisäätiö olivat
perustamassa yhdistysmuotoista huoltoneuvostoa. Skandinavian maissa valtio kantoi
puolet vastaavien elinten kustannuksista, mutta Suomessa valtiovallan ei haluttu
byrokratian pelossa osallistuvan hankkeeseen suoraan. Yhdistyksen hallitukseen kutsuttiin
kuitenkin sosiaaliministeriön edustaja, joksi nimettiin hallitussihteeri Veikko Kanerva.
Hänelle ojennettiin myös puheenjohtajan nuija, joten Niilo Välläri sai tässä elimessä tyytyä
kakkosmiehen asemaan. Kauppalaivaston huoltoneuvosto otti huolehtiakseen
merimiesurheilusta sekä laivakirjastoista ja muista merimiesten opintotoimikunnan
tarjoamista palveluista. Tehtävästä suoriutuminen tuotti kuitenkin aluksi vaikeuksia.
Huoltoneuvoston johtamisesta ja rahoituksesta riideltiin moneen otteeseen ensimmäisinä
toimintavuosina. Unioni näki saaneensa liian vähäisen aseman huoltoneuvoston
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hallituksessa, edustihan liitto sentään kahta kolmasosaa merenkulkijoista ja suoritti kaksi
kolmasosaa jäsenmaksuista. Varustamotkin katsoivat joutuvansa maksamaan liikaa
huoltoneuvoston kassaan, olihan tarkoitukseen myönnetty valtionapu peräisin
laivanomistajilta kannetuista lästimaksuista.397

Unionin henkilökuntaa ei sanottavasti laajennettu 1950-luvun jälkipuoliskolla, vaikka
työttömyyskassan perustaminen epäilemättä lisäsi toimistotyöntekijöiden tehtäviä. Unionin
hallitus omaksui vuoden 1952 alussa Sak:n suositteleman periaatteen, jonka mukaan
ammattiliiton tuli maksaa toimitsijalleen palkkaa, joka ylittää hieman alan eniten
ansaitsevan ammattityöntekijän tulot. Tiedettiin, ettei Unionin palveluksessa
työskennellyttä hevin otettu takaisin laivaan, ja katsottiin, että toimitsija muutenkin ”joutuu
kuluttamaan itseään enemmän kuin muu työläinen”. Merimiesten liitossa toimitsijan
kohtuullinen ansiotaso määritettiin stuertin kulloisenkin taulukkopalkan perusteella.
Henkilöauto kuului 1950-luvun lopusta lähtien Unionin toimitsijan työvälineisiin. Omilla
autoillaan työmatkoja tehneet merimiesliiton toimitsijat saivat keväästä 1958 lähtien
työnantajaltaan korvausta polttoainekuluistaan. Henkilökohtaisia työsuhdeautoja ryhdyttiin
hankkimaan vasta vuosia myöhemmin. Järjestääkseen henkilökunnalleen työeläketurvan
Unioni perusti eläkesäätiön, jonka peruspääomaksi siirrettiin liiton huoltorahastosta kaksi
miljoonaa silloista markkaa. Säätiö aloitti toimintansa vuoden 1959 alussa. Vain kolme ja
puoli vuotta myöhemmin tuli voimaan yleinen työeläkelaki, jolloin Unionin eläkesäätiön
tehtävä rajoittui huolehtimiseen perhe-eläkkeistä ja muista liiton työntekijöilleen tarjoamista
lisäeduista.398
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Edustajakokous latistuu seremoniaksi
Marraskuussa 1959 Unionin hallitus ryhtyi valmistelemaan liiton seuraavaa
edustajakokousta, joka päätettiin järjestää huhtikuussa 1960. Noihin aikoihin tiedettiin
myös Suomen autoalantyöntekijäin liiton pitävän liittokokouksensa, ja ulkomailta
kutsuttaville vieraille tarjottiin mahdollisuus käydä kummassakin tilaisuudessa samalla
Suomen-matkalla. Puheenjohtaja Välläri ilmoitti hallitukselle ja kokousta seuranneille
asiamiehille suostuvansa jatkamaan tehtävässään. Samalla hän esitti ”omassa
keskuudessa” sovittavan siitä, ettei edustajakokouksessa vaihdeta muitakaan
toimihenkilöitä. Koska kyseessä oli ”maan vaikutusvaltaisin ammatillinen järjestö”, Välläri
katsoi tärkeäksi, että ”oma väki” esiintyy jo kokouksen valmisteluvaiheessa
mahdollisimman yksimielisesti. Jäsenkentältä voitiin näet odottaa ”jonkinlaista pihinää” ja
ulkopuoleltakin yrityksiä puuttua liiton asioihin. Ehdotus hyväksyttiin vastalauseitta, joskin
Arvo Heiniö huomautti sitoutuvansa yksimielisyyteen vain henkilövalinnoissa ja varasi
oikeuden esittää eriäviä mielipiteitä asiakysymyksissä.399 Hallituksen päätöksestä valita
itsensä uudelleen ei luonnollisestikaan kerrottu jäsenistölle. Vällärin kuulostelema pihinä
merimiesten parissa osoittautui niin vaimeaksi, että edustajanvaltakirja annettiin vain
viidelle sellaiselle toverille, jonka nimeä ei mainittu liittojohdon Merimies-lehdessä
julkaisemassa suositeltavien ehdokkaiden listassa.400

Järjestäytyneiden merimiesten edustajat pitivät neuvoa ja tekivät päätöksiä 19. ja 20.
huhtikuuta 1960. Näyttämönä oli jälleen kerran Helsingin työväentalo. Kutsuvieraista
sädehti ehdottomasti suurinta arvovaltaa ITF:n pääsihteeri Omer Becu, joka korosti
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tervehdyspuheessaan valppautta taistelussa kommunismia vastaa. Becu kiitti Unionia
järkähtämättömästä seisomisesta itään työnnetyllä vaikealla vartiopaikalla ja lupasi liitolle
apua federaatioltaan. Kuluneen edustajakokouskauden toimintakertomukset hyväksyttiin
keskustelutta, kuten myös puheenjohtajan suullinen selostus alkuvuoden tapahtumista.
Kun siirryttiin henkilövalintoihin, Arvo Heiniö nousi ehdottamaan entisten toimihenkilöiden
valitsemista uudelleen. Ensimmäistäkään riitasointuista puheenvuoroa ei käytetty vaan
Niilo Vällärille päinvastoin pidettiin suoranainen ylistyspuhe. Puheenjohtaja kiitti hänelle
osoitetusta luottamuksesta. Hän myönsi ehtineensä ikään, jossa jo sai tai ehkä piti siirtyä
syrjään, mutta kertoi luopuneensa eroaikeista ”toverien pyynnöstä”. Hallitukseen nimitettiin
vain yksi uusi vakinainen jäsen, ja hänkin oli käytännössä täyttänyt vapautuneen paikan jo
edellisenä vuonna.401

Tyytymättömyyden oireeksi voitaneen tulkita jäsen Vilho A. Peltosen tekemä aloite, jossa
kehotettiin tiivistämään Unionin asiamiesten kosketusta merimiehen arkeen. Peltosen
mielestä liiton toimitsijanpaikat tuli puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviä
lukuun ottamatta täyttää vain vuodeksi kerrallaan ja velvoittaa jokainen liiton toimitsija
kautensa päättyessä palaamaan laivatyöhön. Ajatus ei jäänyt aivan vaille tukea, mutta
Unionin hallitus sai hyväksytyksi päinvastaisen tulkintansa. Liiton todettiin saavan
palvelukseensa yhä tietävämpää ja osaavampaa väkeä, jos toimitsijat - johtavaan
asemaan valittavia lukuun ottamatta - nimitettiin vakinaisiksi eikä vain
edustajakokouskaudeksi kerrallaan. Uuden hallituksen tuli valmistella tarvittavat sääntöjen
muutokset seuraavaan liittokokoukseen mennessä. Arvo Heiniö esitti
edustajakokouksessa myös ennalta lupaamaansa arvostelua muttei kohdistanut
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kritiikkiään Unionin johtoon vaan liiton jäsenistöön, jota hän moitti laivakirjastoista
lainattujen niteiden huolimattomasta käsittelystä.402

Niilo Välläri luonnehti vuoden 1960 edustajakokousta Merimies-lehdessä403
mallikelpoiseksi, tehtiinhän kaikki ratkaisut äänestyksittä. Päätösten vähälukuisuuden
vuoksi kokousta voi yhtä hyvin epäillä tarpeettomaksi, etenkin kun Suomen
ammattiyhdistysliikkeen hajaannusta ja Unionin toiminnan näköaloja ruotiva
yleiskeskustelu jäi käymättä. Eräät merimiehet huomauttelivatkin tuoreeltaan, että ratkaisut
oli sovittu jo etukäteen. Unionin Kotkan-asiamies Unto Tevalin katsoi puolestaan liiton
johdon saaneen tällaisista puheista huolimatta kiistattoman luottamuslauseen jäsenistöltä.
Tevalinin mielestä kokous ”oli tosiaankin elämys näin ensikertaa mukana olleelle”, saihan
siellä tavata vanhoja laivatovereita ja ihmetellä hienoja ulkomaisia vieraita.404

Unioni lakkoilee myös Saj:n puolesta
Unionin hallitus kieltäytyi yhtymästä Sak:n ja Stk:n lokakuussa 1960 solmimaan
runkosopimukseen, jonka mukaan vanhat työehtosopimukset tuli uudistaa kahdeksi
vuodeksi. Merimiesliitossa arvioitiin tilanne rahtimarkkinoilla niin suopeaksi, että kannatti
tavoitella huomattavia palkankorotuksia. Neuvottelujen odotettiin kuitenkin pitkittyvän, ja
voimakeinojen tarpeen varalta hankittiin jäsenistöltä työtaisteluvaltuudet. Vuoden lopussa
laivanvarustajat esittivät tarjouksensa, jonka Unionin hallitus hyväksyi työehtojen osalta
kahdeksi vuodeksi mutta palkkojen osalta vain vuodeksi. Ulkomaanliikenteen merimiesten
perusansiot kohenivat seitsemällä prosentilla. Vastaavan palkankorotuksen saivat myös
lähiliikenteen laivatyöntekijät. Allekirjoittaessaan sopimuksen Rasilan kanssa
maaliskuussa 1961 Unioni esitti varauman, että Suomenlinnan lautan kymmenen
402
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unionilaisen työntekijän asiat tuli selvittää erikseen. Helsingin kaupungin, valtionyhtiö
Valmetin ja puolustusministeriön omistama Suomenlinnan Liikenne Oy oli Unionin
tulkinnan mukaan liittynyt Rasilan jäseneksi päästäkseen soveltamaan lähiliikenteen
ehtoja, jotka olivat työnantajalle edullisemmat kuin valtion merimiehiä koskevat.
Suomenlinnan lautan miehistölle kuului Unionin mielestä samat edut kuin Helsingin
kaupungin satamajäänmurtajien sekä maantielauttojen työntekijöille. Kun Unionin
neuvottelutarjoukseen ei edes vastattu, liitto julisti lautan lakkotilaan 20. huhtikuuta
1961.405

Kuljetusyhteyden katkeaminen siviileiltä Helsingin eteläsataman ja Suomenlinnan välillä
kirvoitti ärtyneitä kommentteja pääkaupungin lehdiltä. Suomenlinnan Liikenne vei asian
työtuomioistuimeen, joka totesi kolme viikkoa kestäneen työtaistelun laittomaksi ja määräsi
Unionin maksamaan 300 000 markkaa hyvityssakkoa. Niilo Välläri katsoi koko jupakan
sittenkin Rasilan juoneksi ja lupasi käydä vastaiskuun heti, kun kiireesti irtisanottu sopimus
lähivesityönantajien kanssa oli rauennut. Unionin sihteeri Olavi Keitele katsoi jo vuoden
1961 lopussa Suomenlinnan Liikenteen olevan ”niin tehokkaasti motitettu”, että ”vain ihme”
saattoi pelastaa yhtiön taipumasta kaikkiin merimiesliiton vaatimuksiin. Suomenlinnan
Liikenne Oy:n johdossa nähtävästi tehtiin sama johtopäätös, sillä yhtiö tarjosi pian itse
Unionille neuvotteluja. Maaliskuussa 1962 allekirjoitetussa sopimuksessa yhtiö sitoutui
maksamaan työntekijöilleen palkat, jotka vastasivat valtion merimiesten sopimuksessa
määritettyjä. Kaksi vuotta myöhemmin Unioni vei työtuomioistuimeen kiistan
Suomenlinnan lautan työntekijöille maksettavista pyhätyökorvauksista mutta hävisi senkin
jutun. Aluksen päällystön ja miehistön välit pysyivät pitkään kireinä. Rasila ja Unioni
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puolestaan pääsivät nihkeiden neuvottelujen jälkeen sopuun kesäkuussa 1962, kun
järjestöt solmivat satamahinaajia koskevan erillissopimuksen. Helsingin satamahinaajissa
sovellettavat palkat tulivat voimaan kaikissa merisatamien hinaajissa, jotka palvelivat
enimmältään ulkomaanliikennettä.406

Merenkulkuhallitus ja Unioni allekirjoittavat huhtikuussa 1962 monen vuoden keskeytyksen
jälkeen taas valtion merimiehiä koskevan työehtosopimuksen.407 Silti merimiesliitto pysäytti
kuukautta myöhemmin kaikki merenkulkuhallituksen alukset. Jo edellisenä vuonna
voimatoimiin johtanut kiista ei koskenut työ- tai palkkaehtoja vaan hajaantuneen
ammattiyhdistysliikkeen voimasuhteita. Maaliskuussa 1961 Unioni seisautti tarkastusalus
Helsingin vastalauseeksi siitä, ettei valtioneuvosto ollut nimennyt Saj:n edustajaa
valtuuskuntaan, jonka edusti Suomea kansainvälisen työjärjestön ILO:n konferenssissa.
Helsinki pääsi jatkamaan kulkuaan, kun Unioni tulkitsi saaneensa valtioneuvostolta
lupauksen, että kilpailevista ammatillisista keskusjärjestöistä kumpikin todetaan ILOkelpoiseksi. Jäät olivat jo sulaneet, kun kävi ilmi, että valtuuskuntaan pääsi silti vain Sak:n
edustaja. Seuraavan vuoden alussa Saj:n lähetystö kävi useiden ministerien luona
varoittamassa, ettei moinen menettely enää käynyt päinsä. Huhtikuussa 1962 nimitettiin
kuitenkin uusi, maalaisliittolaisen Ahti Karjalaisen johtama porvarihallitus, johon otettiin niin
kutsutuiksi ottopojiksi mukaan myös kolme Sak:n johtoon kuuluvaa ammattiministeriä.
Sosiaaliministerin salkun saanut Sak:n pääsihteeri Olavi Saarinen ilmoitti pian, ettei
hallitus aikonut nimittää ILO-valtuuskuntaan ketään Saj:läistä edes neuvonantajaksi. Niilo
Välläri ei saanut pääministeriä puuttumaan ILO-kysymykseen, joten toukokuun 1962
406
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alussa Unioni katsoi välttämättömäksi pysäyttää kaikki valtion laivat sekä lopettaa
ulkomaanliikenteen alusten avustaminen satamissa.408

Ajankohdan keväisyyden vuoksi jäänmurtajien pysäyttäminen haittasi laivaliikennettä vain
Perämerellä, mutta luotsien ja muiden satamissa saamiensa jäsenryhmien avulla Unioni
sai saartoonsa tehoa myös etelässä. Hallitus antoi perään, kun Kaf ilmoitti 10. toukokuuta
satamatyönjohtajien ja Akt:läisten ahtaajien liittyvän Unionin rintamaan. Kauppa- ja
teollisuusministeri Toivo Viherheimo kutsui Unionin puheenjohtajan neuvotteluihin, joissa
päästiin nopeasti ratkaisuun. Rauhan vakuudeksi Välläri vaati vielä pääministerin
allekirjoituksen, koska ministeri Saarinen sanoutui irti sovitusta. Saj:n pääsihteeri Jaakko
Rantanen nimitettiin tarkkailijaksi ILO-valtuuskuntaan, ja kaikki Unionin sekä Kaf:n
taistelutoimet lopetettiin.409

Oppositioon jääneet sosiaalidemokraatit olivat ainoa poliittinen suunta, joka ei
voimakkaasti paheksunut työnseisausta. Porvarilehdissä Unionia syytettiin paitsi valtavien
taloudellisten tappioiden aiheuttamisesta myös kapinaa lähentelevästä valtiovallan
uhmaamisesta. Muuan kansalainen lähetti maanpetturiksi tulkitsemalleen Niilo Vällärille
tappouhkauksen oikein sähkeitse. Kansan Uutiset puolestaan luonnehti Unionia Saj:n
nyrkiksi, joka oli pannut sosiaalidemokraattien hyväksi toimeen ”poliittisluontoisen
saarron”. Lehdessä vilautettiin myös Tamminiemi-korttia: Unionin työtaistelun katsottiin
paitsi olevan ”asiallisesti täysin aiheeton” myös kohdistuvan ”Tasavaltamme Presidenttiä ja
hänen arvovaltaansa vastaan”. Niin ikään kansandemokraattinen Uusi Päivä puolestaan
407
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syytti samaan aikaan Unionia ja Kaf:ia Karjalaisen oikeistohallituksen pönkittämisestä.
Päivän Sanomat selitti Saj:n jääneen sittenkin tyhjin käsin, sillä tarkkailija sai ILO:n
konferensseissa ”lähinnä turistin oikeudet”. Savijaloilla seisovan Unionin puheenjohtaja oli
lehden mielestä taas kerran käyttänyt törkeästi ”merimiesten järjestöä poliittisten
hämäräpuuhiensa tukena”. Niilo Vällärin mielestä Unioni taisteli toukokuussa 1962 ennen
muuta ammattiyhdistysliikkeen perusoikeuksien puolesta ”diktatuurikomentoa ja
eräänlaista korporativismia vastaan”. Koska ”SAJ itse ei pystynyt tehokkaasti
puolustamaan oikeuksiaan, oli Merimies-Unionin ryhdyttävä hakemaan oikeutta SAJ:lle”.
Välläri ei peitellyt, että merimiehiä kannusti solidaarisuuden lisäksi tietoisuus siitä, miten
suuresti vapaa ammattiyhdistysliike oli kohentanut heidän asemaansa.410

Ei kulunut vuottakaan, kun Unioni tarttui jälleen voimakeinoihin suojellakseen vapaiksi
ammattiliitoiksi julistamiaan Saj:n jäsenjärjestöjä. Suomen rautatieläisten liiton
puheenjohtajan paikalta valtiovarainministeriksi kutsuttu Onni Koski antoi joulukuussa
1962 määräyksen, jonka mukaan valtion laitosten tuli neuvotella työehdoista kunkin alan
edustavimman ammattiliiton kanssa. Linjauksesta ei koitunut suoraa uhkaa Unionille, jota
edustavampaa järjestöä merenkulkuhallituksen laivatyöntekijöiden parissa ei toiminut.
Merimiesliitto ryhtyi kuitenkin puolustamaan niitä Saj:hin kuuluvia rinnakkaisjärjestöjä, jotka
kilpailivat Sak-liittojen kanssa valtion palveluksessa työskentelevien kannatuksesta. Niilo
Vällärin mielestä näet valtioneuvosto loukkasi kollektiivista neuvotteluoikeutta, jota
koskevan kansainvälisen sopimuksen Suomi oli ratifioinut. Pelkkä saartouhkaus ei tuonut
tulosta, jolloin Unioni esti jäänmurtajien kulun Mäntyluodon pohjoispuolella 18. tammikuuta
1963. Vällärin ja pääministeri Karjalaisen käymissä neuvotteluissa ei saatu tuloksia, joten
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U h 5.5.1962. SMU; U kk 2/1963 (SMU 99); SSd 5.5., 6.5., 10.5.1962; Hbl 5.5., 8.5.1962; US 6.5., 8.5.,
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jäänmurtajalakon muodon saanut saarto laajennettiin viisi päivää myöhemmin koskemaan
myös lounais- ja etelärannikkoa.411

Unionin puheenjohtajalle saapui taas maanpetturuuden tunnusmerkistöä ja seuraamuksia
valaisevia sähkeitä.412 Sanomalehdet suorastaan kilpailivat jäänmurtajien pysäyttämisen
tuomitsemisessa, joskin perusteet vaihtelivat suuresti. Niilo Vällärin mukaan saarto oli
”puhtaasti solidaarisuustaistelua, jota ei käydä rahasta vaan veljellisestä velvoituksesta”.
Työtaistelun poliittisuutta korostettiinkin monessa julkaisussa, muun muassa Lontoon
Timesin pääkirjoitussivulla. Oikeustieteellinen aikakauskirja Lakimies julkaisi
merenkulkuneuvos Allan Virangon artikkelin, jossa Unionin työtaistelutaktiikka otettiin
esimerkiksi siitä, miten ”vaaralliseen vallattomuuteen” Suomen työmarkkinoilla oli luisuttu.
Juristin koulutuksen hankkinut Viranko katsoi useimmat Unionin lakoista paitsi
häikäilemättömiksi myös selkeästi laittomiksi. Maakansa kehotti etsimään lopultakin keinot
merenkulun jatkuvan terrorisoinnin lopettamiseksi. Päivän Sanomat puolestaan neuvoi
seuraamaan pohjoismaista esimerkkiä: ”kapina-amiraali” Vällärin ”yksityissota
yhteiskuntaa vastaan” saatiin päättymään vain, jos jäänmurtajat sotilaallistettiin. Uuden
Suomen mielestä kuitenkin mentiin harhaan, kun Unionia syytettiin pelkästään valtiota
vastaan lakkoilemisesta, koituihan vahinko laivaliikenteen seisauksesta aina
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U h 4.1., 7.1., 11.1., 18.1., 22.1., 23.1.1963. SMU; Unioni merenkulkuhallitukselle 15.1.1963 (SMU 107).
AyA; U tkert 1963; MS 1963, 3-7 (Niilo Välläri); Välläri 1967, 257-260; Loikkanen 1973, 70; Markkanen 1973,
74, 111-112.
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Mauno Manninen sähkeitse Niilo Vällärille 2.3. ja 14.3.1963 (SMU 106). AyA. – Niilo Vällärille saapui
vuosien saatossa lukuisia niin nimettömiä kuin allekirjoitettujakin kirjallisia vihanpurkauksia. Unionin
puheenjohtajalle annettiin sellaisia luonnehdintoja kuin ”tavattoman suuri roisto ja konna mieheksi”, ”niin
hävitön ihminen kuin olla osaa”, ”Suomen Cassius Clay” ja ”Hitler”. Psyykkisen tasapainonsa kadottaneet
suomalaiset saattoivat tulkita Vällärin tehokkaaksi kaukoparantajaksi tai epäillä hänen suojelevan sekä
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vientiteollisuuden kannettavaksi. Silti Kansan Uutiset katsoi, että Unionin saarto oli itse
asiassa ”peliä paperikapitalistien hyväksi”.413

Varmaankin osuvinta kritiikkiä esittivät ne, jotka näkivät koko taistelun turhaksi. Kyse oli
asiasta, jonka ajamiseen arvioitiin toisenlaisten keinojen sopivan paremmin. Samaan
aikaan puhkesi monia muitakin työtaisteluita, ja Unionin saarron seuraaminen loppui
tiedostusvälineissä melko lyhyeen. Yleensä Unioni voitti jäänmurtajalakkonsa nopeasti,
mutta nyt päästiin vasta neljän viikon kamppailun jälkeen tavoitteeseen, joksi oli asetettu
vain Saj-liittojen asemaa koskevien neuvottelujen aloittaminen. Helmikuun puolella saarto
alkoi viimein haitata vientiä siinä määrin, että Yhtyneiden Paperitehtaiden pääjohtaja
Juuso Walden saapui huolineen Niilo Vällärin luo. Vähän myöhemmin
valtakunnansovittelija Juho Lehtinen tarjosi Unionille välityspalvelujaan. Lehtinen sai 15.
helmikuuta 1963 valmiiksi ehdotuksensa, jonka mukaan kiistakysymystä selvittämään tuli
asettaa kolmihenkinen ja –kantainen sovintolautakunta. Unioni hyväksyi suosituksen ja
lopetti saarron, kun lautakunnan puolueettomaksi puheenjohtajaksi ryhtyi liiton luottamusta
1930-luvulta lähtien nauttinut Toivo Tarjanne, joka juuri oli jäänyt eläkkeelle korkeimman
oikeuden presidentin virasta.414

Tarjanne ei saanut helppoa tehtävää, sillä Unioni nimesi edustajakseen Saj:n pääsihteerin
Jaakko Rantasen ja valtiotyönantaja puolestaan pankinjohtaja Aarre Simosen.
Ennakkotapaus syntyi kiistassa, jota käytiin Kaf:iin kuuluvan Ilmakuljetusalan ammattiliiton
sekä Sak:laisen Työläisliiton välillä. Edelliselle myönnettiin jäsenmäärän perusteella mutta
413

Välläri kauppa- ja teollisuusministeri Viherheimolle 31.1.1963 (SMU 107). AyA; Hbl 7.1., 16.2.1963;
Maakansa 8.1., 11.1., 13.1., 15.1., 18.1., 23.1., 24.1., 16.2.1963; PS 27.1., 16.2.1963; KU 6.2., 10.2.,
15.2.1963; Kauppalehti 29.1.1963; The Times 25.1.1963; US 19.1.1963; Viranko 1963.
414
TuSa 19.1.1963; HeSa 17.2.1963; IS 23.1.1963; U h 26.1., 2.2., 5.2., 14.2.1963. SMU; MS 1963, 77;
Sipola 1966, 72-75; Välläri 1967, 262-266; Loikkanen 1973, 75-76, 78; Klockare 1972, 117-118; Markkanen
1973, 112-114; Savolainen 1978, 253-254, 264-265; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 231; A. Mattila
1992, 291, 313.
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vasta äänestyksen jälkeen oikeus neuvotella lentokenttähenkilöstön työehtosopimuksesta.
”Yksi ammattiyhdistysliikkeen kaikkein tärkeimmistä oikeustaisteluista oli päättynyt
täydelliseen voittoon”, kehuskeli Niilo Välläri. Talven 1963 työtaisteluista huomattavimpiin
kuului keskusjärjestöjen ulkopuolelle siirtyneiden viranhaltijaliittojen muodostaman
Virkamiesten yhteisjärjestön lakko. Neliviikkoiseksi venynyt työnseisaus kosketti
merimiehiä jo senkin vuoksi, että tullivirkailijoiden lakkoillessa suomalaiset
ulkomaanliikenteen alukset juuttuivat satamiin. Kun pääministeri Karjalainen uhkasi
maaliskuun lopussa lakkolaisia virkamiesaseman menetyksellä, Unioni ja Kaf ilmoittivat
pysäyttävänsä merenkulun kokonaan aprillipäivästä alkaen, jollei pakkomääräystä
peruutettu. Valtioneuvosto kutsui lakkoa johtavat liitot välittömästi jatkamaan neuvotteluja,
joissa päästiin nopeasti sopuun. Niilo Välläri luki onnellisen käänteen johtamiensa
järjestöjen yhteisesiintymisen ansioksi. Saman käsityksen jakoi niin moni veturimies, että
heidän liittonsa palasi Kaf:n riveihin. Unioni ja Suomen kirjatyöntekijäin liitto antoivat
lakkoileville virkamiehille myös suoraa talousapua.415

Kevään 1963 kamppailut maan hallitusta vastaan eivät päättyneet siihenkään, vaan vielä
taitettiin peistä lakko-oikeuden puolesta. Vuoden alkukuukausina käytyjen lukuisten
työtaisteluiden tuoksinassa elinkeinoelämän äänenkannattaja Kauppalehti vaati lakkojen
rajoittamista, ja monissa ammatillisissa järjestöissä epäiltiin Karjalaisen hallituksen
valmistelevan tuon toiveen täyttäviä säädöksiä. Unionin aloitteesta Kaf ja Saj ryhtyivät
kokoamaan järjestörintamaa tällaista suunnitelmaa vastaan. Mukaan tulivat kaikki
palkansaajien keskusjärjestöt Sak:ta lukuun ottamatta sekä suurimmat itselliset
ammattiliitot. Yli 300 000 virkamiestä tai työntekijää edustanut lähetystö kävi 20.
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U h 14.2., 1.3., 11.3., 5.4.1963. SMU; Jaakko Rantasen selostus Saj:n valtuustolle 27.5.1963 (Saj II). VA;
U tkert 1963; Saj tkert 1963; Mtl tkert 1963; HeSa 27.-29.3.1963; US 27.-29.3.1963; Välläri 1964, 44-45;
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toukokuuta 1963 pääministeri Ahti Karjalaisen ja oikeusministeri J.O. Söderhjelmin luona.
Hallitusherroille korostettiin, etteivät järjestöt hyväksyneet toimintavapauksiensa
kaventamista. Pääministeri selitti pakkosovittelua, uhkasakkoja ja muita vastaavia
työehtoneuvottelujen ryhdistäjiä kaavaillun vasta valtiovarainministeriössä, ei vielä itse
valtioneuvostossa. Työtaisteluoikeuden pyhäksi katsonut Niilo Välläri puolestaan tulkitsi
juuri kyseisen lähetystön pelästyttäneen hallituksen niin, ettei kavalan Sak:n hyväksymien
lakkokieltojen valmistelua uskallettu jatkaa.416

Kaukovesialuksissa työskentelevien merimiesten palkoista käytiin syksystä 1961 lähtien
neuvotteluita, joissa Unioni sai lakolla uhattuaan lopulta läpi vaatimuksensa yleisestä 7,5
prosentin korotuksesta. Sopimus meni työehtojenkin osalta umpeen vuoden 1962 lopussa.
Hitaasti edenneiden neuvottelujen kuluessa Unionin johto päätti tyytyä taulukkopalkkojen
korottamiseen 5,5 prosentilla, sillä enempää ei uskottu saatavan ”ilman erittäin voimakasta
järjestöllistä esiintymistä”. Vain solmimisvuotta koskenut sopimus allekirjoitettiin
helmikuussa 1963.417 Vastaavaan yleiskorotukseen päädyttiin myös Rasilan kanssa
käydyissä neuvotteluissa. Unionin johto totesi jälleen kerran järjestäytymisasteen
lähivesiliikenteessä yhä niin alhaiseksi, ettei liitto kyennyt voimakeinoin pakottamaan
työnantajia perusluonteisiin korjauksiin.418

Unionin ja merenkulkuhallituksen välillä käytiin parhaillaan neuvotteluja valtion merimiehiä
koskevasta työehtosopimuksesta, kun jäänmurtajasaarto alkoi tammikuussa 1963.
Merenkulkuhallitus tarttui koviin keinoihin ja määräsi jäänmurtajien kapteenit
416
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21.5.1963; U tkert 1963; Saj tkert 1963; MS 1963, 55-59 (Niilo Välläri), 59-63 (Olavi Keitele), 236-237; Välläri
1967, 272-274; Reuna 1987, 345-348.
417
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kuulustelemaan kaikkia työstä kieltäytyviä alaisiaan. Niskurointia jatkavia uhattiin
erottamisella. Kun pelottelu ei tehonnut, kokeiltiin hämäystä. Jäänmurtaja Sisuun yritettiin
värvätä tilapäinen, työhaluinen miehistö tekaistun hätätapauksen varjolla. Hanke paljastui,
koska meripelastustehtävät oli luonnollisesti rajattu saarron ulkopuolelle, ja epäonnistui,
koska aluksen päällystö ei halunnut osallistua huijaukseen. Vällärin tietojen mukaan
jäänmurtaja Voiman kapteeni sen sijaan kehotti alaisiaan eroamaan Unionista ja
perustamaan valtion merimiesten oman liiton. Tyrmistynyt puheenjohtaja syytti Merimieslehdessä valtiovaltaa keltaisen liiton puuhaamisesta. Hänen epäluulonsa maan hallitusta
kohtaan olikin perusteltua, sillä puolustusvoimien aluksille oli annettu määräys pitää
jatkuvalla liikkeellä Helsingin satamia sulina ja ministerien kesken harkittiin jopa Unionin
lakkauttamista. Solidaarisuudesta ylläpidetty jäänmurtajasaarto oli hädin tuskin päättynyt,
kun Unioni varoitti pysäyttävänsä murtajat uudelleen maaliskuun 1963 alussa, jollei valtion
merimiesten palkkoja kohennettu riittävästi. Neuvottelutieltä oli jo raivattu ylikäymättömät
esteet, ja sopu saavutettiin nopeasti. Vakiintuneeseen tapaan jäänmurtajien ja
tarkastusalusten työntekijät saivat peruspalkkoihinsa samat korotukset kuin
ulkomaanliikenteen merimiehet.419

Valtakunnansovittelija Justus Ripatin syksyllä 1963 johtamissa keskusjärjestöjen
neuvotteluissa ei saatu aikaiseksi uutta runkosopimusta, mistä huolimatta seuraavana
talvena solmituissa työehtosopimuksissa noudatettiin yleisesti niin kutsuttua R-linjaa.
Sak:n tavoittelema ja saavuttama kuuden prosentin yleinen palkankorotus ei riittänyt
neuvotteluista syrjäytetylle Saj:lle, joka vaati elinkustannusten nousun täyttä korvaamista.
Unionin hallitus yhtyi ulkomaanliikenteen osalta oman keskusjärjestönsä tavoitteeseen ja
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lupaili suostua indeksiehdon vastikkeeksi kahden vuoden sopimuskauteen. Yksityisesti
Niilo Välläri kuitenkin vihjasi työrauhan selvästi lujittuvan, jos varustamot suostuvat yleisen
tason selvästi ylittäviin palkankorotuksiin. Laivanvarustajat eivät suostuneet kumpaankaan
kauppaan. Ripatti ryhtyi välittämään kiistassa, koska Unioni uhkasi lakolla. Sovittelijan
sijasta tilanteen laukaisivat päällystöjärjestöt, jotka irtaantuivat merenkulkijoiden
yhteisrintamasta ja solmivat Mtl:n kanssa yksivuotiset sopimukset. Kun päällystö hyväksyi
11 prosentin yleiskorotuksen ilman indeksiehtoa, täytyi merimiesten tyytyä samaan. Jo
puolisen vuotta myöhemmin Niilo Välläri sai maataloustuotteiden hintojen kohoamisesta
aiheen opettaa päällystöjärjestöille, miten lyhytnäköisesti ne olivat menetelleet. Enin osa
hajottamisen palkkioksi saaduista palkankorotuksista oli menetetty, joten oli viisainta pitää
seuraavalla kerralla merenkulkijoiden rintama taas lujana.420

Merenkulkuhallituksen kanssa päästiin talvella 1964 riidattomasti sopimukseen heti, kun
ulkomaanliikenteen ratkaisu oli selvinnyt. Samaan aikaan saatiin loppuun useita kuukausia
kestäneet neuvottelut kunnallisten jäänmurtajien työntekijöiden asioista. Suomen
kaupunkiliitto tarjosi marraskuussa 1963 keskitettyjä neuvotteluja satamajäänmurtajien
miehistöjen palkka- ja työehdoista. Unioni ei pitänyt ajatuksesta, koska epäiltiin joillakin
paikkakunnilla jouduttavan tinkimään saavutetuista eduista. Sopimukset tehtiinkin
satamakohtaisesti, mutta niiden ehdoista annettiin kaupunkiliiton ja Unionin laatima
valtakunnallinen suositus.421 R-linjan seuraamista ei voitu välttää pitkien neuvottelujen
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jälkeen valmistuneessa lähiliikenteen sopimuksessa, joka allekirjoitettiin Unionin ja Rasilan
välillä maaliskuussa 1964.422

Solidaarisuuden velvoitteet saivat Unionin sormeilemaan työtaisteluasetta myös keväällä
1964. Akt:hen kuuluvat autonkuljettajat menivät maaliskuun kolmantena lakkoon, jota Kaf
oli jo etukäteen luvannut tukea. Työnseisauksen vuoksi Unioni teki jo edellisenä vuonna
harkitsemansa ankaran linjauksen ja kuulutti pysäyttävänsä kaikki sellaiset autolautat,
joihin laskettiin Akt:n jäsenistöön kuulumattoman kuljettajan ohjaama linja- tai kuormaauto. Varustamot vastasivat arvelevansa työnseisauksen aiheuttavan merenkululle niin
suuret tappiot, että pysäytettävien alusten miehistöt täytyi sanoa irti. Unioni uhkasi
puolestaan kehottaa jäseniään huolehtimaan tehtävistään italialaisen täsmällisesti. Liitto
ilmoitti vielä pysäyttävänsä jäänmurtajat, jos lakkoilevat autonkuljettajat tarvitsivat niin
tuntuvaa apua. Lakko kuitenkin vuoti alusta lähtien ja vaikeudet havainnut Kaf perääntyi
lupauksistaan. Samoin menetteli Unioni, kun sosiaaliministeri Olof Ojala pyysi Välläriä
järjestämään neuvottelurauhaa. Jäänmurtajien piti pysähtyä 12. maaliskuuta, mutta iskua
lykättiin kahdella vuorokaudella. Niiden kuluessa Akt taipui tappioonsa ja allekirjoitti
huonoksi katsomaansa R-linjaa noudattavan sopimuksen.423

Työtaistelusta riitti aineksia riitelyyn pitkään sen jälkeen, kun autonkuljettajat olivat
palanneet työhön. Heti lakon alkaessa arvosteltiin julkisesti ja voimakkaasti
valtakunnansovittelijan sijaista, joka Kaf:n mielestä ajoi työnantajien ja Sak:n asiaa eikä
siksi yrittänytkään edistää sopua. Merimies-lehdessä syytettiin rikkuruudesta Sak:ta, jonka
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autoalalla toimivan rinnakkaisliiton jäsenet jatkoivat työtä Akt:läisten ammattiveljiensä
lakkoillessa. Työnantajat taas haastoivat Akt:n työtuomioistuimeen vastaamaan siitä, ettei
liitto ollut koettanut estää Unionin tukitoimia vaikka olisi kyennyt siihen Kaf-jäsenyytensä
ansiosta. Työtuomioistuin hyväksyi kanteen ja määräsi Akt:n suorittamaan 2 000 uuden
markan hyvityssakon. Unionin johto katsoi tuomion törkeäksi, pantiinhan Akt maksamaan
merimiesliiton teoista. Sopimattomasti oli Niilo Vällärin mielestä menetellyt myös Akt:n
puheenjohtaja Olavi Aarnio, joka ei ollut ajoissa pyytänyt veljesjärjestöiltä tehokasta tukea.
Aarnio ei myöntänyt arkailleensa tai velttoilleensa. Hän tunnusti Vällärin opettajakseen
mutta epäili tämän pyrkivän kohtuuttomin syytöksin tuhoamaan oppilaansa uran.424

Unioni sai joulukuussa 1964 itsekin kutsun työtuomioistuimeen, koska liitto edelleen
kieltäytyi laskemasta Sak:laisten kuljettajien ohjaamia hyötyajoneuvoja suomalaisiin
ulkomaanliikenteen aluksiin. Pian alkaneiden työehtosopimusneuvottelujen edistämiseksi
kanne peruttiin, mistä huolimatta Vällärin melkoisiin pituuksiin venyvä viha löysi taas
uuden kohteen. Vaikka työtuomioistuin teki aika ajoin ratkaisuja Unionin hyväksi,425 liiton
puheenjohtajan mielestä kyseisen oikeuspaikan puolueettomuuteen ei voitu luottaa niin
kauan kuin enemmistö sen jäsenistä edusti työmarkkinoiden riitapuolia ja työntekijöiden
äänen käyttäminen oli uskottu pelkästään Sak:lle. Kaiken lisäksi päätökset olivat lopullisia,
vaikka muutoksenhaun mahdollisuus kuului erottamattomasti suomalaiseen
oikeusjärjestykseen. Vällärin mielestä Saj:n pitikin
harkita toimenpiteitä tällaisen omituisen tuomioistuimen muuttamiseksi niin,
että oikeusturva olisi taattu tai koko laitoksen lakkauttamiseksi.
Välläri myönsi työehtosopimusten riitakohtia käsittelevän tuomioistuimen tarpeelliseksi
muttei käynyt pohtimaan, oliko hän itse tehnyt virheen ehdottaessaan lokakuussa 1944
424

Välläri Aarniolle 28.6.1964; Aarnio Vällärille 16.7.1964 (Keitele). SMU; työtuomioistuimen tuomiot 19611964, 408-411; U tkert 1964; MS 1964, 103-105 (Olavi Keitele), 106-109 (Niilo Välläri), 111-113 (Niilo
Välläri); A. Mattila 1992, 320-321; Bergholm 2000, 173.
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Ks. U h 29.5., 1.6., 14.6.1961, 3.12., 29.12.1964; MS 1961, 195-198 (Niilo Välläri), 199; SSd 1.6.1961.
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Sak:n valtuuston kokouksessa, että Suomeen perustettavalle työtuomioistuimelle tuli antaa
laaja toimintavalta.426

Uusia jäsenryhmiä
Itämeren autolauttaliikenne alkoi kasvaa nopeasti 1960-luvun alussa. Työskentelyyn
uudentyyppisissä matkustajalaivoissa liittyi monia kysymyksiä, joihin Unionissa ei ollut
aiemmin paneuduttu. Autolauttojen tuotoista huomattava osa kertyi ravintoloinnista sekä
alkoholin ja tupakan myynnistä, minkä vuoksi taloushenkilöstöön kuuluville maksettiin
peruspalkan lisäksi tarjoilupalkkiota. Henkilökunnan osuudeksi laivaravintoloiden ja –
myymälöiden tuotosta vakiintui kahdeksan prosenttia, mutta palkkion suuruudesta käytiin
silti jatkuvasti kiistaa. Lisäksi riideltiin siitä, kuuluiko myös kansi- ja konehenkilöstölle osa
tarjoilupalkkiosta.427 Lisäkorvauksia maksettiin muustakin autolautoissa tehtävästä työstä:
esimerkiksi hyttien siivoojat saivat petirahaa ja autojen lastaukseen ja purkaukseen
osallistuvat kansimiehet lastinkäsittelykorvausta. Tulkintaerimielisyyksiä syntyi runsaasti,
vaikka ulkomaanliikenteen työehtosopimukseen liitettiin erillinen matkustajalaivoja koskeva
osa. Runsas kysyntä toi alalle myös häikäilemättömiä yrittäjiä, jotka käyttivät
kehnokuntoista kalustoa. Uusissakin aluksissa havaittiin laivaväen työtä hankaloittavia
suunnitteluvirheitä, minkä vuoksi Unioni vaati saada - ja ainakin eräissä tapauksissa saikin
- tarkastaa etukäteen uudisrakennusten piirustukset. Matkustajamäärien kasvu yllätti silti
huolellisetkin suunnittelijat, minkä vuoksi autolauttojen taloushenkilökunnan työtaakka
usein kasvoi kohtuuttomaksi. Ahtaudesta kärsittiin niin matkustajien kuin henkilökunnankin
tiloissa.428
426

U h 14.6.1963, 31.3., 22.10., 6.11.1964. SMU; MS 563-565 (Niilo Välläri); Välläri 1967, 320-329; Sak v
15.10.1944. AyA. – Työtuomioistuimen perustamisesta ks. Vuorio 1954; Paavonen 1987, 110-111.
427
Absolutismistaan ja ateismistaan tunnettu Niilo Välläri tokaisi kerran, etteivät muut laivatyöntekijät saa
kadehtia tarjoiluhenkilöstön korkeita tuloja, sillä viinanmyyjät eivät pääse taivaaseen. Sven-Erik Nylundin
haastattelu.
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U h 11.5., 13.5., 14.5., 1.6., 23.6., 1.7., 1.10.1960, 10.2., 13.3., 29.3., 4.4., 19.4., 2.5., 9.5., 14.6.,
17.6.1961, 1.2., 7.2., 30.6., 27.7., 7.9., 14.9., 16.10., 31.10., 7.11.1962, 20.5.1963, 21.2., 23.6., 24.9., 25.9.,
22.10.1964; Unionin Maarianhaminan-asiamies Ludvig Lönnroth liitolleen 3.10., 8.11.1962, 3.5.1963 (LL).
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Perinnäisten merimiesammattien harjoittajien lisäksi autolautat antoivat
ansiomahdollisuuksia muun muassa muusikoille ja satamissa työskenteleville siivoojille.
Unioni halusi kummankin ammattiryhmän jäsenyyteensä. Satamasiivoojat pyrkivät itsekin
merimiesten yhteiseen rintamaan, joten Unioni laati ja solmi autolauttavarustamojen
kanssa ensimmäisen heitä koskevan työehtosopimuksen kesällä 1964. Varustamot
käyttivät kernaasti ulkomaista halpatyövoimaa tanssimusiikin tuottamiseen. Unionin
hallitus puolestaan päätti soveltaa suljetun työpaikan periaatetta tinkimättömästi myös
muusikkoihin: suomalaisessa laivassa työskennellessään soittajien täytyi kansallisuuteen
katsomatta maksaa jäsenmaksut Unionille, muussa tapauksessa alus ei irronnut laiturista.
Jyrkkä linja sai laivamuusikot liittymään Unioniin, mutta liitto ei kyennyt hankkimaan heille
työehtosopimusta. Turussa perustettiin huhtikuussa 1970 Laivamuusikot–yhdistys, joka
liittyi Unioniin jaoston kaltaiseksi jäsenjärjestöksi. Suojautuakseen ohjelmatoimistojen
harjoittamalta riistolta laiva-, ravintola- ja popmuusikkojen uudet järjestöt liittoutuivat
samana vuonna Musiikkialan ammattiyhdistysten federaatioksi, jolla ei ollut käytössään
samanlaisia painostuskeinoja kuin Unionilla. Merimiesten liitto uhkasi seuraavan vuoden
alussa pysäyttää autolautat, jollei muusikkojen ja muiden esittävien taiteilijoiden
työehdoista aloitettu neuvotteluja. Ratkaisevia tuloksia ei vieläkään saavutettu, mutta
huhtikuussa 1971 merenkulun työantajaliitot sitoutuivat valvomaan, että ohjelmatoimisto
solmi asianmukaisen kirjallisen työsopimuksen jokaisen autolauttaan pestaamansa
muusikon kanssa.429

SMU; Lönnroth Unionille 14.6.1960; Berndt Johansson Arvo Heiniölle 15.6.1960 (SMU 87); Lönnroth
Unionille 15.4.1961; Johansson Lönnrothille 8.6.1961 (SMU 88); Mtl Unionille 4.9.1962; Unionin ja kolmen
varustamon sopimukset tarjoilupalkkiosta purjehduskaudeksi 1960 (SMU 119); Unionin ja Bore-yhtiön
sopimus tarjoilupalkkioista 4.5.1962 (SMU 119), 27.4.1964 (SMU 94); Unioni merenkulkuhallitukselle
26.5.1964; merenkulkuhallitus Unionille 7.7. ja 25.7.1964; Unioni Finnlinesille 26.11.1964 (SMU 119). AyA;
Mtl vsk 26.4.1962. SvyA; U tkert 1960-1964; MS 1960, 246-248; MS 1962, 82-83; MS 1963, 145, 544-545
(Olavi Keitele); Riutta 1994a, 284; Riutta 1994b, 286-287.
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U h 14.2., 21.2., 25.2., 28.2., 25.4., 27.7., 2.10.1964, 24.5., 28.6., 14.9., 13.12.1966, 5.1.1967, 24.4.1970,
5.4., 21.4.1971. SMU; Unioni Mtl:lle 14.7.1964 (SMU 94); satamasiivoojat Irja Mäkeläinen ja Sylvi Perko
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Islannin vesille lähti 1950-luvun kesinä Suomesta sillinpyyntiin vain muutama alus.
Kalastajien perusansiot määräytyivät ulkomaanliikenteen palkkataulukoiden mukaan,
mutta alan pysähtyneisyyden vuoksi heidän työehtoihinsa ei saatu korjauksia. Tälläkin
edunvalvonnan lohkolla Unioni kääntyi vaatimuksineen valtion puoleen. Sillinkalastajat
saivat osapuilleen puolet tuloistaan saalisosuuksista, joista perittiin tavanomainen tulovero.
Unionin mielestä saalisosuus tuli määrittää osaksi merimiestuloa. Eduskunta hyväksyikin
merimiesverolakiin tällaisen kaukokalastajien tuloja tuntuvasti enentävän muutoksen, joka
tuli voimaan pyyntikaudella 1964. Myös suomalaiset ammattikalastajat havaitsivat 1950luvun jälkipuoliskolla troolauksen tuottoisimmaksi menetelmäksi Itämerellä harjoitetussa
silakanpyynnissä. Troolarilaivasto kasvoi nopeasti mutta tulokset eivät useinkaan
vastanneet odotuksia, sillä pienyrittäjät joutuivat tyytymään ulkomailta hankittuun
vanhentuneeseen kalustoon. Etujensa valvojaa etsivät troolikalastajat kääntyivät keväällä
1964 Unionin puoleen, sillä moni heistä oli aikoinaan purjehtinut ulkomaanliikenteessä ja
kuulunut merimiesten liittoon. Unioni otti noin 600-henkisen joukon vastaan, koska
troolikalastajien katsottiin olevan yksityisyrittäjyydestään huolimatta ”sosiaalisesti … täysin
varsinaisiin palkkatyöntekijöihin verrattavissa”. Troolikalastajia varten muodostettiin
Unioniin jaosto, jolle ryhdyttiin rakentamaan asiamiesverkostoa.430

Pian myös monet rannikkokalastajat pyrkivät ja pääsivät Unionin riveihin. Merimiesten liitto
aloitti kalastajien asian ajamisen siten, että Niilo Välläri ja Berndt Johansson menivät maaja metsätalousministeriöön esittämään joukon vaatimuksia. Valtion tuli Unionin johdon
Vällärille 27.6.1966 (SMU 108). AyA; Mtl h 14.5.1971. SvyA; U tkert 1964, 1970, 1971; Musiikkialan
ammattiyhdistysten federaation tkert 1970. PEN; MS 1964, 313-314 (Olavi Keitele); MS 1970, 473; MS 1971,
204-206 (Olavi Keitele).
430
U h 6.5.1958, 29.4.1959, 30.4., 19.7.1962, 9.5.1963, 13.5., 15.5., 1.6.1964; Lönnroth Unionille 26.5.,
27.10., 9.12.1964; U yk 6.2.1965 (Maarianhamina) (LL). SMU; Unionin Reposaaren-asiamies Svante
Jokelainen Olavi Keitelelle 23.4.1962 (SMU 89); U kk 5/1962, 13/1964 (SMU 99). AyA; asetuskokoelma
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mielestä järjestää kalastajille halpakorkoisia lainoja sekä tulli- ja verohelpotuksia, ylipäänsä
tarjota heille elinkeinotukea samanlaisin perustein ja muodoin kuin maanviljelijöillekin.431
Välläri näyttää antaneen paljon suuremman arvon näiden tapahtumien muodolle kuin
sisällölle, sillä hän tulkitsi pienyrittäjien suojelijaksi ryhtymisen suorastaan historialliseksi
käänteeksi Unionin toiminnassa. Hän myös uskoi muutoksen vaikuttavan aikaa myöten
suuresti koko maan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään.432 Arvatenkin Vällärin
mielessä kajasteli palkkatyöläisten ja pienyrittäjien laajamittainen yhteistyö suurpääomaa
vastaan. Unioniin liittyneitä yli neljääsataa kalastajaa taas näyttää houkutelleen etenkin
työttömyysturva. Ammattikuntaa varten perustettiin aina Tenojoelle saakka ulottunut
palkkioasiamiesten verkosto. Jäsenverojen periminen osoittautui silti työlääksi, vaikka
maksuvelvollisuus koski vain pyyntikautta. Valtiovallan kanssa käymissään neuvotteluissa
Unioni sai aikaan, että kalastajille ryhdyttiin maksamaan tukea rehukalan kuljettamisesta.
Ammattikalastus ei vilkkaimmillaankaan saanut kovin suurta osuutta Suomen
kansantaloudessa eikä kalastajien etujen valvonnasta niin muodoin tullut keskeistä
Unionin toimintalohkoa. Liiton kalastajajaosto tosin jatkoi työtään silakan- ja sillinpyytäjien
hyväksi aina 1970-luvun loppuun saakka. Suomalaiset joutuivat lopettamaan
valtamerikalastuksen vuonna 1976, koska sillinpyyntiä rajoitettiin Koillis-Atlantilla
kalakannan uhkaavan ehtymisen vuoksi ja koska Islanti ulotti oman kalastusalueensa 200
meripeninkulman päähän rannikostaan.433

579/1963; U tkert 1958-1964; U edkok 1964: ptk; MS 1958, 154; MS 1963, 221-222; MS 1964, 198-199
(Niilo Välläri), 299-301 (Niilo Välläri); Saarinen 1994.
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U h 27.7., 13.8., 7.9., 24.9., 6.10.1964, 8.1., 10.2., 20.2., 29.6., 6.7.1965; U e 5. ja 6.5.1967. SMU;
Unionin Vaasan-asiamies Jalmari Linjamäki liitolleen 28.9.1964; Johansson Linjamäelle 4.12.1964 (SMU
91); U kk 21/1964 (SMU 99). AyA; MS 1964, 592-593, 593-595 (Niilo Välläri), 595-596.
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U tkert 1964.
433
U h 1.12.1967, 15.3.1968, 10.5.1977, 28.12.1979, 1.12.1980. SMU; Unionin kalastusjaoston kk 2/1968, 46/1971 (SMU 120); U kk 9/1968 (SMU 100). AyA; U tkert 1965-1980; Saarinen 1994, 321; Robert Herdinin
haastattelu.
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Uusien ammattiryhmien järjestäytyminen Unioniin näkyi liiton jäsenluvussa, joka kääntyi
nousuun 1950-luvun lopussa huolimatta ulkomaanliikenteen huonoista suhdanteista ja
virallisen tilaston osoittamasta merimiestyöpaikkojen väliaikaisesta vähenemisestä.
Seuraavalla vuosikymmenellä kasvu jatkui, ja 10 000 jäsenen raja ylitettiin kuin
edustajakokouksen juhlistamiseksi vuonna 1964. Unioni ei vieläkään pitänyt tilastoa
jäsentensä jakautumisesta ammattiryhmiin, mutta liiton johto tiesi hyvin taloushenkilöstön
ja naisten osuuden nousseen nopeasti. Joukkojen enentymisestä huolimatta Unionin
jäsenmaksuja havaittiin aiheelliseksi korottaa talvella 1962, koska niin elinkustannukset
kuin merimiesten ansiotkin olivat nousseet tuntuvasti edellisen, keväällä 1959 tehdyn
tarkistuksen jälkeen. Sitä paitsi Unioni oli ryhtynyt maksamaan kauppalaivaston
huoltoneuvostolle kuukausittain 50 markkaa kutakin jäsentään kohden. Huhtikuusta 1962
alkaen Unionin jäsenyys maksoi ensimmäisessä maksuluokassa 800 markkaa ja toisessa
maksuluokassa 600 markkaa kuussa. Korotuksista oli taas luvassa mutinaa kentältä, sen
Niilo Välläri tiesi. Puheenjohtaja luotti kuitenkin siihen, että järkevät unionilaiset
ymmärtävät liiton hädän hetkellä tarjoaman avun arvon ja oivaltavat, miten ”kaikki se,
minkä Unioni saa, tulee jäsenistölle itselleen”.434

Unioni oli jo vuonna 1956 sopinut ulkomaanliikenteen työnantajien kanssa, että liiton
jäsenmaksu saatiin periä suoraan jäsenen palkasta. Myös Unionin mielestä päällystölle
kuului maksaa korvaus tällaisen pidätyksen suorittamisesta. Merenkulkijajärjestöt eivät
kuitenkaan päässeet keskenään sopuun menettelystä, joten uudistus lykkääntyi. Uuteen
järjestelmään pyrittiin kaksi vuotta myöhemmin merimiesten omin voimin, mutta monessa
aluksessa kukaan ei suostunut kantomieheksi. Niinpä asiamiehet joutuivat edelleen
kiertämään satamaan saapuneissa laivoissa keräämässä maksuja ja leimaamassa
434

U h 12.5., 16.5.1959, 26.2.1962; U e 17.5.1959, 26.2.1962. SMU; U kk 12/1959 (SMU 78). AyA; U tkert
1958-1964; MS 1959, 189-190; MS 1961, 365-366 (Niilo Välläri); MS 1962, 378-381 (Olavi Keitele); Sipola

257

jäsenkirjoja. Myös merenkulussa käsikannon ajan päätti suljetun työpaikan järjestelmästä
huolimatta vasta vuoden 1968 Liinamaa-ratkaisu, jonka yhteydessä työnantajat sitoutuivat
perimään ammattiyhdistysten jäsenmaksut suoraan työntekijöidensä palkoista.435

Välläriläistä demokratiaa
Unionin hallitus koostui vuoden 1956 edustajakokouksen jälkeen lähes pelkästään liiton
toimitsijoista. Käytännössä hallituksen kokouksiin osallistuivat ne elimen jäsenet, joiden
asemapaikka oli Helsingin keskustoimisto. Järjestelyn ansiosta oli tietysti mahdollista
kokoontua nopeasti, jopa vallan ilman valmisteluaikaa tekemään ratkaisuja, jotka eivät
sietäneet viivyttelyä. Toisaalta korvat suljettiin kentän ääneltä, sillä Turunkin katsottiin
sijaitsevan niin kaukana, ettei siellä toimitsijantehtävää hoitanutta hallituksen jäsentä
useinkaan ehditty kutsua elimen istuntoon. Arvo Heiniö paheksui sitä, että Unioni rehenteli
taistelevansa kansanvallan puolesta vaikka samaan aikaan liiton hallituksen sisäpiiri teki
päätöksiä elimeen edustajakokouksessa valittujen vakinaisten jäsenten selän takana.
Näistä piirteistä samoin huolestunut Aarne Ahti osallistui viimeisen kerran Unionin
hallituksen kokoukseen 14. syyskuuta 1962. Kolme päivää myöhemmin Unionin
varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja menehtyi sydänkohtaukseen.436

Kansandemokraattinen lehdistö väitti 1950-luvun alussa merimiesten liiton menestyksen
synnyttäneen Niilo Vällärissä ”sen tyypillisesti amerikkalaisen ammattiliitojohtaja-asenteen,
että Unioni on yhtä kuin hän itse ja että hän määrää kaiken”.437 Yhdysvaltalainen politologi
Seymour Martin Lipset omisti klassikkoteoksessaan The political man paljon huomiota

1966, 34-36.
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U h 7.9.1956, 11.1., 31.1.1958; 10.2.1969. SMU; U kk 5/1958 (SMU 78). AyA; MS 1956, 39-41 (Niilo
Välläri); MS 1958, 27-29; Robert Herdinin haastattelu.
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U h läsnäolotilastot 1956-1960; U h 21.4.1960, 17.6., 14.9.1961, 1.2., 17.5., 8.6., 14.9., 20.9.1962,
4.9.1963. SMU; Heiniö Unionille 11.5.1962 (SMU 91). AyA; MS 1962, 367 (Niilo Välläri), 415-416; Robert
Herdinin haastattelu.
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ammattiyhdistyksissä esiintyvään harvainvaltaisuuteen. Varsinkin suurten ammattiliittojen
täytyy rakentaa omat pysyvät byrokratiansa, koska ne joutuvat jatkuvasti vastatusten
yritysten, työnantajajärjestöjen ja viranomaisten hallintokoneistojen kanssa.
Keskusjohtoisuus kuuluu sekin väistämättä monista paikallisyhdistyksistä koostuvan
ammattiliiton piirteisiin, koska liiton eri osastojen ei voida sallia sopivan toisiaan vastaaviin
tehtäviin käytettävän työvoiman myynnistä toisistaan poikkeavin ehdoin.438 Ammattiliitto
saa useimmat virkailijansa omien jäsentensä joukosta. Toimitsijaksi ryhtyvä työläinen
pääsee yleensä nauttimaan aiempaa paremmasta elintasosta mutta toisaalta joutuu
työnantajien karsastamaksi eikä voi enää odottaa menestystä varsinaisessa ammatissaan.
Kerran valitusta toimitsijan urasta on syytä pitää tiukasti kiinni, minkä vuoksi virkailijakunta
pyrkii parhaansa mukaan valvomaan jäsenkunnan mielipiteenmuodostusta ja
ehkäisemään kaikenlaisen opposition järjestäytymisen. Toimitsija tietää asemansa
riippuvan liiton korkeimman johdon eikä rivijäsenten tahdosta.439

Toisaalta ammattiliiton jäsenet eivät usein kaipaakaan jäsendemokratiaa, kunhan järjestön
toimiva johto vain hankkii heille parhaat mahdolliset työehdot. Jos ansiokehitys tyydyttää
palkansaajia, heitä on vaikea saada kiinnostumaan edes etujärjestönsä
paikallistoiminnasta. Niinpä Lipset katsoi, että harvainvaltaisestikin hallinnoituun
ammattiliittoon kuuluminen on taloudellisista eduistaan piittaaville palkansaajille aina
parempi vaihtoehto kuin järjestäytymättömyys. Sitä paitsi ammattiyhdistysten olemassaolo
turvaa kansanvaltaa. Tämä kuitenkin edellyttää ehdottomasti sitä, että palkansaajien
järjestöt ovat riippumattomia sekä valtiovallasta että työnantajista.440 Merimiehet viettävät
438

Kuten edellä kerrottiin, Välläri joutui keväällä 1937 selventämään tätä periaatetta lokalismiin hairahtuneille
turkulaisille merimiehille.
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Lipset 1985, 387-405; Lichtenstein 2002, 154; Jacobs 2006, 250-251.
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Lipset 1985, 405-410, 428-433. – Sven-Erik Nylund muistelee unionilaisten hyväksyneen 1950-luvulla
Vällärin mahdin juuri siksi, että he arvostivat puheenjohtajan tehokkuutta edunvalvojana. Seuraavalla
vuosikymmenellä Nylund siirtyi laivanpäällystöliittoon ja havaitsi sen jäsenten toivovan, että heilläkin olisi
Vällärin kaltainen peräänantamaton johtaja. Sven-Erik Nylundin haastattelu.
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työpaikalla asumisensa vuoksi runsaasti aikaa ammattitoveriensa seurassa ja kuuluvat
Lipsetin mukaan siksi niihin ammattikuntiin, joiden keskuudessa ammattiyhdistysharrastus
on poikkeuksellisen innokasta. Merimiesliitoissa onkin aika ajoin koettu jäsenistön
oppositioliikkeitä ja vallankeikauksia.441

Kuten edellä nähtiin, Suomen merimiesunionissa johdon kaataminen onnistui vuonna 1930
ja miltei onnistui 21 vuotta myöhemmin. Kumpikin kumousliikkeistä oli kommunistien ulkoa
ohjaama, mutta Unionin edustajakokouksissa esiintyi jäsenistön tyytymättömyydestä
kummunneita oppositioita aina vuoteen 1952. Sen jälkeen Niilo Välläri ja hänelle
kuuliainen toimitsijakunta pitivät huolta siitä, että edustajakokousten päätökset ja joskus
puheetkin tiedettiin jo ennalta.

Kun oikeistopoliitikot ryhtyivät Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen vaatimaan
ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuuksien kaventamista, he leimasivat ammattiliitot
korruptoituneiden tai vähintäänkin vastuuttomien yksinvaltiaiden johtamiksi talouden ja
kansanvallan rapauttajiksi. Republikaanit voittivat vuoden 1946 kongressivaaleissa, ja
seuraavana vuonna säädettiin edellä jo mainittu Taft-Hartley-laki.442 Ammattiliittojen
syyttäminen epädemokraattisuudesta ei suinkaan päättynyt siihen, mutta Richard
Freeman ja James Medoff havaitsivat lähes neljä vuosikymmentä myöhemmin sellaiset
väitteet suuresti liioitelluiksi. Amerikkalainen ammattiliitto vaihtoi 1970- ja 1980-luvulla
puheenjohtajaansa keskimäärin kahdeksan vuoden välein. Haastattelututkimusten
mukaan järjestäytyneiden palkansaajien suuri enemmistö osallistui liittonsa tai ainakin
paikallisosastonsa toimintaan ja koki voivansa vaikuttaa päätöksiin. Viranomaisetkin
löysivät harvoin huomauttamisen aihetta ammattiliittojen vaaleista. Ammattiyhdistysten
441
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toimitsijoiden väärinkäytökset varainhoidossa ja varsinkin sekaantuminen
järjestäytyneeseen rikollisuuteen ylitti Yhdysvalloissa herkästi uutiskynnyksen. Liittojen ja
niiden virkailijoiden suurta enemmistöä ei kuitenkaan ollut edes epäilty rötöksistä.443

Monet Freemanin ja Medoffin kuvaamista demokraattisuuden piirteistä voidaan, kuten
tuonnempana todetaan, havaita 1970- ja 1980-luvun Unionissa. Niilo Välläri kuitenkin
pysyi liittonsa komentajana tunnetuimpien amerikkalaisten ammattiyhdistysjohtajien
tapaan ei vain vuosikymmenien ajan vaan kuolemaansa saakka. Selvästikin myös moni
puheenjohtajan hoviin kuulumaton unionilainen katsoi Vällärin korvaamattomaksi.
Jäsenkunnan ei tästä huolimatta suotu osallistuvan johdon valintaan, se nähtiin Unionin
edustajakokouksessa sekä vuonna 1960 että neljä vuotta myöhemmin. Keskusjohto
turvasi asemansa mutta jätti rivijäsenten toiveiden lisäksi huomiotta myös kentältä
saatavissa olevan informaation. Siksi Vällärin piirissä ei aikaa myöten enää tunnettu
suomalaisten laivatyöntekijöiden olosuhteita.

Unionin vuoden 1964 edustajakokouksen edellä ei liiton hallituksessa sovittu ainakaan
avoimesti kaikkien toimihenkilöiden valitsemisesta uudelleen. Paikalliskokousten tekemien
esitysten perusteella laadittu edustajaehdokkaiden lista asetettiin jäsenäänestykseen
442

Ks. Dulles 1950, 370-376; Barbash 1976, 249-251; Gourevitch 1986, 176-177, 226-227; Dubofsky 1994,
199-208; Lichtenstein 2002, 114-118, 143-144; Hogler 2005; Jacobs 2006, 13, 77, 117.
443
Freeman & Medoff 1984, 22, 207-217. - Järjestäytyneen rikollisuuden tunkeutuminen
ammattiyhdistysliikkeeseen on silti USA:ssa vakava ongelma, kuten oikeustieteilijä James B. Jacobs on
äskettäin osoittanut. Rikolliset saivat jo viime vuosisadan alussa jalansijan monissa AFL-liitoissa, jotka
ryhtyivät vastaamaan työnantajien terroriin ja ostivat palveluksia väkivaltaisten keinojen osaajilta. Samuel
Gompers sulki silmänsä ilmiöltä, josta hän ei halunnut työnantajien ja viranomaisten saavan asetta
ammattiyhdistysliikkeen nujertamiseen. Samoin menettelevät edelleen monet rehellisesti toimivat
yhdysvaltalaiset ammattiliitot, jotka usein tulkitsevat rikollisten soluttautumista koskevan keskustelun
hyökkäykseksi järjestäytymisvapautta vastaan. Jacobs neuvoo järjestäytyneitä palkansaajia luopumaan
passiivisesta asennoitumisesta järjestöjään kohtaan. Jos jäsenistö osallistuu aktiivisti osastonsa ja liittonsa
toimintaan, se voi näet ehkäistä rikollisjärjestöjen pyrkimykset ennalta. Jos taas mafia onnistuu
kaappaamaan ammattiliiton, jäsenkunnan on käytännössä mahdotonta saada johtoa vaihdetuksi omin
voimin. Suomen merimiesunionin vaiheissa näkyy runsaasti harvainvaltaisuutta ja jäsenistön passiivisuutta,
ei kuitenkaan järjestäytyneen rikollisuuden pukinsorkkaa. Tietenkään suomalaiset ammattiliitot eivät ole
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ilman mainintaa liittojohdon suosituksista. Tästä huolimatta edustajakokous, joka pidettiin
Helsingin työväentalossa 15. ja 16. elokuuta 1964, sujui vähintäänkin yhtä yksimielisesti
kuin edeltäjänsä. Moottorilaiva Pirjon miehistön edellisenä keväänä ilmaisema huoli
osoittautui aiheettomaksi: Niilo Välläri ei vielä vetäytynyt vanhuuden lepoon. Unionin
hallitus sai uusia jäseniä vain siitä syystä, että elimen paikkalukua lisättiin kahdella.
Kalastajia edustavan toisen lisäjäsenen valinta jätettiin kyseisen jäsenryhmän tehtäväksi.
Liiton jäsenmäärän kasvun ja monimuotoistumisen vuoksi myös muita päättäviä elimiä
laajennettiin: edustajiston paikkaluku nostettiin 18:sta 24:ään, kun taas
edustajakokoukseen kutsuttiin vastedes 35:n sijasta 50 valtuutettua. Uudistustyö ulotettiin
jäsenmaksukäytäntöön saakka. Kuukausivero korotettiin ensimmäisessä maksuluokassa
kymmeneksi markaksi ja toisessa luokassa seitsemäksi markaksi. Lisäksi hallitus sai
valtuudet perustaa uusia maksuluokkia, jos eri jäsenryhmien katsottiin tarvitsevan sellaisia.
Sääntöjen uusimisen jälkeen kokous nimesi tavoitteita, joita kohti tuli ponnistella
seuraavan nelivuotiskauden aikana. Merimiesten vuosilomaa tuli pidentää, suomalaisten
kauppalaivaston miehityssäännöksiä täsmentää, merimiesten ammattikoulutusta kehittää
ja yksipuolisesti työnantajien etuja ajavat merimieskatselmusmiehet häätää asemistaan.444

Niilo Vällärin kokouksen aluksi pitämä puhe jäi pitkäaikaisen johtajan testamentiksi
järjestäytyneille merimiehille. Puheenjohtaja kuvaili seikkaperäisesti Unionin päättyneen
nelivuotiskauden aikana saavuttamia voittoja. Eteenpäin oli päästy kaikilla lohkoilla
huolimatta Suomen ammattiyhdistysliikkeen hajanaisuudesta ja aina lakonmurtoon saakka
alentuvan Sak:n vehkeilyistä. Pitkän aikavälin tavoitteeksi puheenjohtaja asetti
yritysdemokratian toteuttamisen ja nimesi malliksi Saksan liittotasavallassa noudatetun
ilman muuta suojassa mafia-luokan rikollisjärjestöiltä, jos sellaisia syntyy maahamme. Ks. Jacobs 2006,
eritoten 76-79, 101-103.
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myötämääräämisjärjestelmän. Juuri työväen myötävaikutusoikeutta445 tuli Vällärin mielestä
kiittää Länsi-Saksan nopeasta vaurastumisesta, jota kutsuttiin talousihmeeksi.446

Edustajakokous antoi puheenjohtajan aloitteesta julkilausuman, jossa Unioni ilmoitti
ryhtyvänsä tarvittaessa järjestöllisiin toimenpiteisiin, jotta
merenkulkijajärjestöt saavat edustuksen kaikissa merenkulkua ja
merenkulkijoita koskevia asioita käsittelevissä laitoksissa ja elimissä sekä
varustamoissa.
Kalastajien liittyminen merimiesten rintamaan sai lehdistössä suuremman huomion kuin
julkilausuma yritysdemokratiasta. Helsingin Sanomat kuitenkin huolestui siitä, että
”Merimies-Unioni näyttää nyt keksineen ainutlaatuisen oikotien yritysten johtoelimiin”. Jos
Välläri saa tahtonsa läpi, muutkin ammattiliitot vaativat pian hallintoneuvostopaikkoja,
varoitti lehti. Työnantajien ja työntekijöiden välistä rajaa tuli Helsingin Sanomien mielestä
toki hämärtää. Miksi Vällärin suosittelema ja Länsi-Saksassa sovellettu keino ei käynyt,
sitä lehti ei selittänyt.447

Niilo Välläri otti 1950-luvun lopulta lähtien merenkulkupoliittisten linjausten esittämisen
kiinteäksi osaksi toimenkuvaansa ja puolusti kauppamerenkulun suomalaisyritysten
oikeuksia. Maan oma tonnisto oli Unionin puheenjohtajan mukaan jäänyt liian pieneksi,
koska niin yksityiset tuonti- ja vientiliikkeet kuin Suomen valtiokin syrjivät kotimaisia
varustamoja ja tarjosivat alan ulkomaisille yrittäjille kuljetuksia edullisemmin ehdoin.
Korkeintaan 500 bruttorekisteritonnin vetoisista pienaluksista vallitsi Vällärin mukaan
444

U h 4.10.1963, 21.2., 25.2., 31.3., 21.5., 1.6., 16.6., 23.6., 27.7., 3.8., 13.8.1964. SMU; m/s Pirjon
laivakokous Unionille 7.3.1964 (SMU 112); U kk 15 ja 16/1964 (SMU 99). AyA; U edkok 1964: aloitteet; ptk;
MS 1964, 239-242 (Niilo Välläri), 273 (Olavi Keitele), 307-308.
445
Myötämääräämisoikeuden (Mitbestimmung) perusteella työntekijät ja heitä edustavat ammatilliset
järjestöt saivat valita vähemmistön yrityksen hallintoneuvoston jäsenistä. Teollisuuden suuryrityksiä
koskeneesta järjestelmästä ja länsisaksalaisen vasemmiston siihen kohdistamasta kritiikistä ks. Hartwich
1984, 147-152; Deppe 1989b, 488-501; Eichengreen 2006, 32-33.
446
U edkok 1964: kutsuvieraiden saapumisilmoitukset; järjestelyjä koskeva aineisto (SMU 93). AyA; U edkok
1964: ptk.
447
U edkok 1964: ptk; HeSa 17.8., 18.8.1964; US 17.8.1964; Hbl 17.8.1964; SSd 17.8., 19.8.1964.
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Suomessa erityisen paha pula, jonka helpottamiseen hän etsi keinoja yhdessä eri alojen
liikemiesten, päällystöjärjestöjen ja eräiden ministerien kanssa. Merimiesten liitto tuki
vuonna 1960 perustettua Suomen pienvarustamoyhdistystä, joka vaati valtiota auttamaan
pientonniston hankintaa verohelpotuksin ja halpakorkoisin lainoin. Unionin jäsenet eivät
vastustaneet puheenjohtajansa pyrkimyksiä, merkitsihän aluskannan kasvu työpaikkojen
lisääntymistä. Vetoomukset eivät kuitenkaan tuottaneet tuloksia, vaan eduskunta leikkasi
pienalushankintojen edistämiseen tarkoitetun määrärahan vuoden 1962 talousarviosta.448

Parlamentaarisen tien tukkeuduttua Unionin hallitus päätyi tavanomaiseen
johtopäätökseensä ja uhkasi voimatoimin sellaisia suomalaisia rahdinantajia, jotka syrjivät
kotimaista tonnistoa,
niitä isänmaallisuudellaan kerskuvia suuria herroja, jotka muka yhteiskunnan
hyväksi toimiessaan vahingoittavat sekä suomalaista elinkeinoa että
yhteiskuntaa.
Välläri ei myöskään hylännyt pientonnistoasiaa, joka tulikin Saimaan kanavan
kunnostamisen vuoksi yhä ajankohtaisemmaksi. Kun mitään ratkaisevaa edistystä ei nähty
moneen vuoteen, Unionin puheenjohtaja päätti ryhtyä itse toimeen. Syyskuussa 1966
Unionin johdon edustajat, ryhmä pienvarustajia ja eräät muilla aloilla toimivat yrittäjät
perustivat yhteisen varustamon. Yhtiö sai nimen Oy Finnso Ltd ja tehtävän ”harjoittaa
merenkulkua, rahtausta, huolintaa, ahtausta ja merikalastusta sekä niihin liittyvää
toimintaa”. Erityisesti pyrittiin hankkimaan asemia Saimaan kanavaa käyttävässä
liikenteessä. Toimitusjohtajaksi nimitettiin Suomen pienvarustamoyhdistyksen
puheenjohtaja merikapteeni Eelis Lenkkeri, kun taas Niilo Välläristä tuli hallituksen
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U h 27.2., 19.9., 21.10., 29.10., 29.11.1958. SMU; Sly h 9.6.1960. SvyA; U tkert 1960 ja 1961; MS 1957,
137-140 (Niilo Välläri); MS 1958, 3-6 (Niilo Välläri), 219-222 (Niilo Välläri), 411-413 (Niilo Välläri); MS 1959,
255-259 (Niilo Välläri); MS 1960, 255-256; MS 1962, 27-28; Pohjanpalo 1965, 130-132.
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puheenjohtaja. Näiden miesten asemaa yhtiössä kuvastaa se, että kaksi ensimmäiseksi
hankittavaa alusta päätettiin nimetä heidän vaimojensa mukaan.449

Unioni ei sijoittanut hankkeeseen omia varojaan eikä sitoutunut epäsuorastikaan yhtiöön
kovin vahvasti: liiton eläkesäätiö merkitsi Finnson nimellisarvoltaan sadan markan
osakkeita 50 kappaletta ja Sea-Import 100. Yhtiön omistus jakautui varsin tasaisesti. Kyse
oli eräänlaisesta kansanrintamahankkeesta, sillä Finnson osakkaiksi ja hallituksen
jäseniksi ryhtyi monia sosiaalidemokraattien, kansandemokraattien ja keskustapuolueen
näkyviä hahmoja. Hankkeen poliittinen hyväksyttävyys oli tärkeää paitsi Neuvostoliiton
suopeuden takaamiseksi myös siksi, että Finnsosta piti tulla yritysdemokratian
soihdunkantaja Suomessa. Unionin puheenjohtajan mukaan liiton edustus yhtiön johdossa
takasi sen, että työntekijöitä kohdeltiin oikeudenmukaisesti. Henkilöstölle luvattiin jopa
maksaa osuudet yhtiön voitoista.450

Mitään jaettavaa ei kuitenkaan koskaan kertynyt, sillä Finnso luotiin pikemminkin
hurskaiden toiveiden kuin huolellisten laskelmien pohjalle. Osakeannissa Finnsolle kertyi
omaa pääomaa vain 200 000 markkaa, joten alushankinnat täytyi rahoittaa lainavaroin.
Vielä vuoden 1966 puolella yhtiö tilasi Unkarista kaksi 1 200 bruttorekisteritonnin
kuivalastialusta. Finnson kotimaisille rahoituslaitoksille jättämät luottohakemukset torjuttiin,
minkä yhtiön johto näki merkiksi ajojahdista, jota ”suurpääoman sormet olivat johtamassa”.
Sveitsistä luvattiin laina, jolle ei kuitenkaan löydetty takaajaa. Epätoivoinen Niilo Välläri
tarttui kyseenalaiseen keinoon ja pyysi Unionia takaamaan Finnson luoton. Ennen kuin
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U h 25.10., 7.11.1962, 4.9.1963, 12.5.1965, 12.7., 26.7., 28.9.1966; Finnson yhtiöjärjestys 29..9.1966;
Finnso h 30.11.1966, 17.1.1967. SMU; Sly h 30.9.1966. SvyA; U tkert 1966 ja 1967; MS 1962, 407-409
(Niilo Välläri), MS 1966, 482-483 (Niilo Välläri); Savolainen 1978, 262-264; Lahtonen 1996, 34-37.
450
Luettelot Finnson osakkaista ja hallituksen jäsenistä. SMU; Sea-Importin johtokunnan ptk 22.8.,
30.9.1966 (SMU 81). AyA; U tkert 1966; MS 1966, 482-483 (Niilo Välläri), 573 (Niilo Välläri); Sven-Erik
Nylundin haastattelu.
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Unionin edustajisto ehti kokoontua käsittelemään asiaa, liiton hallitus nousi kuitenkin
epävirallisissa neuvotteluissa puheenjohtajaa vastaan ja torjui uhkarohkean hankkeen.
Pelastajaksi näytti ilmaantuvan Suomen valtion perustama pientonnistolainarahasto.
Finnson johto katsoi saaneensa valtiovallalta sitoumuksen 400 000 markan lainasta.
Luottoa ei sittenkään herunut, koska yhtiön huomattiin tilanneen niin suuria aluksia, ettei
rahasto saanut sääntöjensä mukaan tukea sellaisten hankintaa. Yritys Finnson
osakepääoman kolminkertaistamiseksi valui niin ikään hukkaan, ja laivoitta jäänyt
varustamo ajautui vararikkoon marraskuussa 1967. Yrityshanke jäi vähäpätöiseksi mutta
sen kaatuminen sai paljon huomiota Uudessa Suomessa: lehti kertoi Finnson konkurssista
ja poliisitutkintaan johtaneista tiliepäselvyyksistä näyttävästi etusivullaan.451

Yritysdemokratia näytti tulleen Niilo Vällärille paljon tärkeämmäksi kuin jäsendemokratia.
Unionin puheenjohtaja järjesti syyskuussa 1965 Turkuun pysähtyneen autolautta Skandian
tiloissa keskustelutilaisuuden, johon hän kutsui laivan miehistön valtuutettujen lisäksi myös
laivanvarustajien edustajia. Hän kertoi jälkeenpäin Unionin hallitukselle havainneensa, että
laivan luottamusmies Reijo Anttila takertui ”liiassa innokkuudessaan” pikkuseikkoihin ja
aiheutti miehistön keskuudessa ”ärtymystä”. Anttila oli uskaltautunut sanasotaan Unionin
puheenjohtajan kanssa jo 1950-luvulla. Liiton hallitus totesi syyskuussa 1966, ettei Anttila
ollut ojentunut saamistaan muistutuksista vaan aiheutti ”jatkuvasti riitaisuutta aluksella”.
Niinpä hallitus päätti peruuttaa Anttilalle myöntämänsä luottamusmiesvaltuudet. Erotettu ei
tyytynyt kohtaloonsa vaan kutsui koolle laivakokouksen, jossa yksimielisesti kehotettiin
luottamusmiestä jatkamaan tehtävässään. Anttila vaati tämän nojalla Unionin hallitusta
perustelemaan ratkaisunsa. Liiton johto ei koskaan esittänyt sellaista selvitystä mutta perui
erottamisen talvella 1967. Saadakseen asiassa viimeisen sanan hallitus totesi kuulleensa
451

U h 28.10., 22.12.1966, 5.1., 6.2., 9.2., 9.10., 28.11., 2.12.1967, 11.1.1968; U e 12.10.1967; muistio
Finnson alushankinnoista. SMU; U edkok 1968: ptk, 46-47; MS 1967, 540-541 (Olavi Keitele); US
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monesta lähteestä, että Anttila oli ”ilmeisesti muuttanut tapansa” ja siksi kelpasi taas
luottamusmieheksi.452

Reijo Anttila katsoi joutuneensa Vällärin hovin vainoamaksi ennen muuta siitä syystä, että
hän luottamusmiehen toimessaan jatkuvasti vaati Unionia puuttumaan autolauttojen
työntekijöitä koetteleviin epäkohtiin. Laivaväen majoitus- ja ruokailutiloista oli selvät
säädökset, joita ei kuitenkaan noudatettu. Messeihin mahtui kerrallaan yleensä vain pieni
osa miehistöstä. Alkuunkaan kaikille työntekijöille ei ollut järjestetty hyttipaikkaa, minkä
vuoksi monet joutuivat yöpymään pyykkituvassa tai komeron kokoisissa pimeissä ja
tunkkaisissa tiloissa. Näissä oloissa ei kukoistanut solidaarisuus työtovereiden kesken,
vaan yösijoista käytiin väliin kovaotteistakin kilpailua. Unionin toimitsijat eivät suvainneet
jäsenistön oma-aloitteista edunvalvontaa vaan halusivat säilyttää kentän vakaasti
otteessaan. Nelisen vuosikymmentä voimainmittelön jälkeen Reijo Anttila korosti
arvostavansa yhä Niilo Vällärin uurastusta Unionin yhteiskunnallisen painon
kasvattamiseksi. Vällärin onnistui vastuksista huolimatta tunkeutua vaikutusvaltaisiin
asemiin, joita myös tarmokkaimmat hänen seuraajistaan ovat voineet hyödyntää. Samalla
hän kuitenkin sivuutti jäsenten arkipäiväiset asiat, jotka jäivät paljolti hoitamatta, koska
liiton asiamiesten kannatti keskittyä puheenjohtajan mielistelyyn.453

Ylityöt kuriin
Unioni sanoi vuoden 1964 päättyessä irti kaikki työehtosopimuksensa ja vaati
ulkomaanliikenteen palkkoihin 12 prosentin yleiskorotusta. Kun varustamot tarjosivat vain
R-linjan mukaista 3,8 prosentin kohennusta, Unioni ilmoitti kieltäytyvänsä noudattamasta
24.11.1967; Savolainen 1978, 263-264, 281; Lahtonen 1996, 37-38, 39-44; Robert Herdinin haastattelu.
452
U h 17.1.1964, 6.9.1966, 19.1., 6.2.1967. SMU; U yk 11.10.1966 (Norrtälje); Välläri Anttilalle 8.2.1967.
RA; MS 3/1993; Savolainen 1978, 266-268; Reijo Anttilan haastattelu.
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vanhaa sopimusta sen muodollisen voimassaoloajan jälkeen; vuoden 1965 alusta alkaen
liiton jäsenet eivät siis saaneet pestautua suomalaisaluksiin. Niilo Vällärin tavatessaan
Mtl:n puheenjohtaja Nils Wetterstein varoitti laivanvarustajien suunnittelevan vastatoimia.
Työnantajat kuitenkin korottivat tarjouksensa 7,5 prosenttiin, jonka merenkulkijaliitot
totesivat hyväksyttäväksi. Laivanpäällystöliitto ja radiosähköttäjät kiiruhtivat
allekirjoittamaan sopimukset, jolloin Unioni jäi neuvottelemaan yksin muista ehdoista.
Unioni saavutti tärkeimmän vaatimuksensa, kun laivanvarustajat peruuttivat
työtuomioistuimessa nostamansa kanteen, joka koski merimiesten liiton toimia
järjestäytymättömien autonkuljettajien sulkemiseksi autolautoilta. Vielä jouduttiin
neuvottelemaan matkustajalaivoissa sovellettavasta erillissopimuksesta, joka saatiin
laadituksi helmikuussa 1965.454

Syksyllä 1965 Unioni noudatti Saj:n jäsenjärjestöilleen antamaa kehotusta sanoa irti kaikki
päättymässä olevat työehtosopimukset. Joulukuussa käynnistyneissä neuvotteluissa Mtl
sai taas kuulla, ettei merimiesliitto hyväksynyt vanhan sopimuksen soveltamista
vuodenvaihteen jälkeen. Unioni kielsi jäseniään ottamasta uutta pestiä, jollei palkkaan
luvattu 15 prosentin korotusta. Linjaa pehmennettiin kuitenkin neuvottelurauhan hyväksi.
Ratkaisuun ei päästy, ennen kuin Stk:n puheenjohtaja Päiviö Hetemäki ja Sak:n
puheenjohtaja Vihtori Rantanen antoivat helmikuun 1966 alussa suosituksen niin sanotun
HR-linjan noudattamisesta työehtosopimuksissa seuraavien kolmen vuoden aikana. Antti
Kujala katsoo HR-sopimuksen ennakoineen myöhempiä tulopoliittisia sopimuksia, koska
siihen liittyi valtiovallan sitoutuminen yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Laivanvarustajat eivät
453

U h 19.4.1963, 21.1., 17.7.1964; Unionin Maarianhaminan-asiamies Ludvig Lönnroth liiton Helsinginasiamiehelle Holger Löfströmille 21.11.1968 (LL) . SMU; U yk 18.10.1964 (Norrtälje). RA; Reijo Anttilan
haastattelu.
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U h 29.10., 3.12., 8.12., 29.12.1964, 5.1., 8.1., 12.1., 15.1., 27.1., 10.2.1965. SMU; pöytäkirjoja, muistioita
ja Vällärin muistiinpanoja työehtosopimusneuvotteluista 1964-1965 (SMU 85). AyA; Mtl h 4.1., 8.1.,
15.1.1965. SvyA; U tkert 1965; Mtl tkert 1965; MS 1964, 555-557 (Niilo Välläri), 609-611 (Niilo Välläri); MS
1965, 6.
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halunneet poikettavan HR-linjalta, kun taas merenkulkijajärjestöt katsoivat suositellut
palkankorotukset liian alhaisiksi ja kolmen vuoden sopimusajan liian pitkäksi.455

Ulkomaanliikenteen laivaväen työ- ja palkkaehdoista sovittiin lopulta helmikuun 1966
lopulla vain yhdeksi vuodeksi. Peruspalkat sekä markkamääräiset lisät nousivat vain 5,8
prosentilla, mutta erilaisiin uusiin pätevyyslisiin oikeutetut saivat kokonaisansioihinsa
kymmenen prosentin kohennuksen. Kaikkia ulkomaanliikenteen merimiehiä koski
viikoittaisen työajan lyheneminen 44 tuntiin huhtikuussa 1966. Lisäksi pidennettiin
vuosilomia: vuoden työsuhteen jälkeen sai vastedes vapaaksi 24 työpäivää ja viiden
vuoden palveluksen jälkeen lomapäiviä kertyi 30. Maaliskuussa 1966 Unioni lupasi
tukensa lakkoon valmistautuville satamatyönjohtajille: järjestäytyneet merimiehet eivät
saaneet seurata merelle rikkurien ahtaamaa alusta. Varustajat vastasivat sanomalla irti
lakon vuoksi laituriin jääneiden noin 40 aluksen miehistöt. Solidaarisuuttaan osoittaneet
merimiehet saivat lopulta pitää työpaikkansa, koska päästökatselmuksia ei ehditty pitää
ennen nelipäiväiseksi jääneen työtaistelun päättymistä.456

Unioni esitti elokuussa 1966 niin merenkulkuhallitukselle kuin Merenkulun työnantajaliitolle
vaatimuksen ylitöiden rajoittamisesta. Merimiesten liiton havaintojen mukaan etenkin
matkustajalaivojen talous- ja myyntihenkilökunta joutui jatkuvasti tekemään laittoman
paljon ylitöitä. Unionin mielestä työnantajat eivät halunneet palkata riittävästi työntekijöitä
ja vetosivat siksi pelkkiin tekosyihin. Liitto antoi jäsenilleen ohjeen tehdä ylitöitä
korkeintaan merityöaikalaissa sallitut 18 tuntia viikossa, jollei sen ylittävältä määrältä
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U h 28.9., 6.10., 26.10., 8.11., 17.12.1965, 10.1., 21.1., 31.1., 1.2., 14.2.1966. SMU;
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maksettu kaksinkertaista palkkaa. Merenkulkuhallitus puolestaan ryhtyi syytetoimiin
sellaisia kapteeneja vastaan, joiden aluksissa oli rikottu työaikalakia. Unioni sen sijaan piti
laivanomistajien määräyksiä noudattanutta päällystöä syyttömänä ja ryhtyi jakamaan
paremmin tähdättyjä rangaistuksia. Syksyn kuluessa liitto pysäytti työaikarikkomusten
vuoksi useita aluksia ja saatuaan Mtl:ltä haasteen työtuomioistuimeen uhkasi seisauttaa
Finnlinesin, SHO:n, Boren ja Siljan liikennöinnin kokonaan.457

Kiistaa ryhtyi lokakuun 1966 puolivälissä sovittelemaan sosiaalidemokraattinen kauppa- ja
teollisuusministeri Olavi Salonen, jonka välitysehdotuksen Unioni hyväksyi mutta Mtl
hylkäsi. Unioni pysäytti sopimuksesta kieltäytyneiden varustamoiden alukset, jolloin
työtuomioistuin rankaisi merimiesten liittoa työehtosopimuksen rikkomisesta.
Hyvityssakkoa määrättiin 6 000 markkaa, minkä lisäksi Unioni joutui korvaamaan Mtl:n
oikeudenkäyntikulut. Entistä sotkuisemman vyyhdin selvittäminen siirtyi
valtakunnansovittelija Keijo Liinamaalle, jonka välityksellä Unioni pääsi pian sopuun
ahvenanmaalaisten varustamoiden työnantajaetuja valvovan Utrikessjöfartens
arbetsgivareföreningin sekä Suomen pienvarustamoyhdistyksen kanssa. Oman
näkemyksensä halusivat tuoda esiin myös laivanpäällystöliitto ja konepäällystöliitto, jotka
lähettivät yhteisen kirjeen valtakunnansovittelijalle. Järjestöjen mielestä jouduttiin
päällystön kannalta ”kestämättömään tilanteeseen”, jos merimiehiltä täytyi pyytää
suostumus ylimääräisiin ylitöihin. Kaikesta huolimatta myös mannermaan varustamot
tekivät 21. lokakuuta 1966 Unionin kanssa sopimuksen, joka perustui jo Salosen
ehdotuksessa mainittuihin ehtoihin. Merimies voitiin vain hätätapauksessa määrätä
tekemään vastoin tahtoaan enemmän ylitöitä kuin 18 tuntia viikossa. Asiakirja tosin erosi
ahvenanmaalaisten varustajien allekirjoittamasta siltä osin, että Mtl:n jäsenet sitoutuivat
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ottamaan takaisin palvelukseensa kamppailun tiimellyksessä irtisanotut laivatyöntekijät.
Mtl:n tulkinnan mukaan Ahvenanmaan varustamot olivat syyllistyneet välistävetoon, kun
taas mannermaan laivanvarustajien järkkymättömyys oli tehnyt tyhjäksi 47 alusta
pysäyttäneen laittoman lakon.458

Ratkaisu tiedettiin tilapäiseksi, ja ylityökysymys tuli uudelleen esiin jo seuraavissa
työehtosopimusneuvotteluissa. Asiassa riitaantuneet merenkulun työnantajajärjestöt eivät
kyenneet muodostamaan yhteistä neuvottelukuntaa, vaan mannermaan ja Ahvenanmaan
varustamojen edustajat kohtasivat Unionin valtuuskunnan erikseen. Joulukuussa 1966
Unionin hallitus päätti tavoitella kuoppakorotusten lisäksi 12 prosentin yleiskohennusta
palkkoihin. Lisäksi laivanvarustajia vaadittiin tukemaan Unionin ehdotuksia merityöaikaa
koskevien säädösten uudistamiseksi. Vain järjestäytyneiden merimiesten edustajia
kuitenkin kuului lähetystöön, joka kävi 9. tammikuuta 1967 jättämässä pääministeri Rafael
Paasiolle esityksen merityöaikalaiksi. Unioni vaati työnantajien kanssa äskettäin sovittujen
järjestelyjen kirjaamista säädökseen sekä viikoittaisen työajan lyhentämistä 43 tuntiin.
Kankeasti edenneissä neuvotteluissa laivanvarustajat suostuivat työajan lyhentämiseen
mutta tarjosivat vain HR-linjan mukaisia vaatimattomia palkankorotuksia. Kumpikaan
osapuoli ei toivonut taistelua, joten pitkän jahkailun jälkeen laadittiin sopimus lopulta
nopeasti tammikuun 1967 lopussa. Palkkoihin tuli seitsemän prosentin yleiskorotus, mutta
Unionin laskujen mukaan ammattimiesten kokonaisansiot paranivat vähintään
kymmeneksellä. Työaikaa sovittiin lyhennettäväksi asteittain siten, että vuonna 1970
merimiehillä oli 40 tunnin työviikko. Vastikkeeksi tästä Unioni peruutti esityksensä

1966; MS 1966, 447-451 (Niilo Välläri); HeSa 1.9.1966; Välläri 1967, 314-315; Markkanen 1973, 77-78.
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merityöaikalaiksi. Ulkomaanliikenteessä kulkevan suomalaislaivan matruusi ansaitsi
vuoden 1967 palkkataulukon mukaan 600-620 markkaa kuussa. Suomalaiselle
metallimiehelle maksettiin samaan aikaan keskimäärin 4,24 markkaa tunnilta, joten hän sai
kokoon merimiehen kuukauden perusansion 142 tunnissa. Matruusin keskimääräiseksi
kuukausituloksi taas arvioitiin 796 markkaa, jonka summan metallimies hankki 188
tunnissa.459

Muilla Unionin sopimusaloilla Vällärin viimeiset vuodet kuluivat melko rauhallisesti. Liiton ja
merenkulkuhallituksen välillä käydyt kiistat eivät koskeneet valtion merimiesten palkkoja,
jotka vahvistettiin säännöllisesti yksityisten työnantajien allekirjoittamien sopimusten
mukaisiksi. Luotsi- ja majakkamiesliiton edustajakokous päätti maaliskuussa 1966
yhdistää järjestön Unioniin siten, että henkilöjäsenet kirjattiin unionilaisiksi mutta liitto ja
sen osastot jäivät silti yhä toimiviksi yksiköiksi. Unioni oli jo aiemmin edustanut kunnallisia
satamaluotseja ja otti mielellään riveihinsä myös näiden valtiota palvelevat ammattiveljet.
Luotsi- ja majakkamiesliitto puolestaan oli jo vuosikymmenen alussa vedonnut
palkkaliikkeessään Unionin, Kafin ja jopa ITF:n tukeen. Sen liitto katsoi ansainneensa
autettuaan Suomen ja koko maailman järjestäytyneitä merimiehiä taistelussa kunnollisten
työehtojen puolesta. Niilo Vällärin mielestä merimiesten ja luotsien liittoumalla oli
enemmän voimaa kuin kummallakaan silloisista ammatillisista keskusjärjestöistä,
sillä tämä meren yhteisrintama pitää käsissään valtakunnan elinhermoa. Jos
meren veljeskuntaan suhtaudutaan asiallisesti ja oikeudenmukaisesti, tulee
elinhermo toimimaan moitteettomasti.
Osa luotsi- ja majakkamiehistä yritti oikeusteitse estää Unioniin yhtymisen, jolle
tuomioistuin ei kuitenkaan löytänyt esteitä yhdistyslaista. Niinpä merimiesten kanssa
liittoutuminen vahvistettiin Luotsi- ja majakkamiesliiton seuraavassa edustajakokouksessa
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keväällä 1967. Järjestöön kuului viitisensataa jäsentä, joista noin neljäsataa oli ottanut
Unionin jäsenkirjan vuoden 1966 loppuun mennessä. Luotsien liitto toimi merimiesten liiton
osastona aina helmikuuhun 1988 saakka. Ero ei johtunut tyytymättömyydestä Unioniin
vaan keskusjärjestön vaihtamisesta.460

Mitä ilmeisimmin Niilo Välläri katsoi suomalaisten merimiesten jo saavan oikeutta, sillä
Unioni varoi katkaisemasta valtakunnan elinhermoa. Pahennusta herättäneet
jäänmurtajalakot loppuivat eikä luotsilakkojakaan koettu. Uudella työtaistelunyrkillä
iskeminen ei ollutkaan Unionin johdon yksin ratkaistavissa, koska Luotsi- ja
majakkamiesliitto säilytti itsenäisen päätösvaltansa. Liittoutuminen kuitenkin teki uudelleen
ajankohtaiseksi kiistan, jota edellisen vuosikymmenen lopussa oli käyty luotsien
osallistumisesta kuljetusalan ammattiliittojen julistamiin saartoihin. Merenkulkuhallituksen
mukaan luotseilla ei ollut laillista perustetta kieltäytyä opastamasta niin kutsuttuja
mukavuuslippulaivoja, jollaisten karkottamista Suomen vesiltä käsitellään tuonnempana.
Unioni ryhtyi kesäkuussa 1966 tukemaan brittiläisen veljesjärjestönsä National Union of
Seamenin työtaistelua: lakkolaisille lähetettiin tuhannen punnan avustus ja Suomeen
saapuvilta, siis rikkurien miehittämiltä brittialuksilta kiellettiin kaikki apu luotsausta myöten.
Merenkulkuhallituksen pääjohtaja Helge Jääsalo saapui henkilökohtaisesti Unionin
keskustoimistoon ilmaisemaan huolestumisensa siitä, että luotsit rikkoivat solidaarisuuden
nimissä virkavelvollisuuttaan. Unionissa taas huolestuttiin vakavasti siitä, että ITF väisti
solidaarisuuden velvoitteet ja kieltäytyi tukemasta brittimerimiesten työtaistelua. Federaatio
sortui Vällärin mielestä Britannian ammatillisen keskusjärjestön TUC:n tavoin poliittiseen
peliin ja puolusti työläisten sijasta maan hallitusta, joka tuolloin koostui työväenpuolueen
Välläri), 55-58 (Niilo Välläri), 59-60 (Olavi Keitele); Välläri 1967, 318-319; Vattula 1983, 416-417; Stv 1968.
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asettamista ministereistä. Lakon viimeisinä päivinä ITF vaihtoi kantaansa ja kehotti kaikkia
ahtaajien ja merimiesten liittoja tukemaan Britannian merimiehiä, jotka saavuttivat
taistelullaan 40 tunnin työviikon.461

Lakon päätyttyä merenkulkuhallitus ei unohtanut asiaa vaan neuvoi elokuussa 1966 sekä
Unionille että Luotsi- ja majakkamiesliitolle lähettämässään kirjeessä jättämään luotsit
vastedes saartotaisteluiden ulkopuolelle. Muussa tapauksessa merenkulkuhallitus aikoi
ryhtyä ”ehkä jyrkkiinkin toimenpiteisiin”. Keskusteltuaan uhkauksesta pääministeri Paasion
kanssa Välläri laati Merimies-lehteen pääkirjoituksen, jossa hän vakuutti Unionin pitävän
huolta ”luotsien ja majakkamiesten oikeuksien loukkaamattomuudesta”. Tehokasta
veljellistä tukea annettiin keväällä 1967, kun luotsit ja majakkamiehet saivat kohennuksen
palkkoihinsa eikä heidän tarvinnut toteuttaa uhkaustaan työtaistelusta. Pian sen jälkeen
saatiin tietää, ettei merenkulkuhallitus edelleenkään sallinut luotsien osallistuvan
saartoihin. Rangaistus odotti kaikkia luotseja, jotka antoivat panoksensa Unionin
suunnittelemaan boikottiin sotilasvallankaappauksen juuri kokeneen Kreikan lippua
kantavia aluksia vastaan. Kaiketi tästä rohkaistuneena Unioniin yhtymistä vastustaneet
luotsit ilmoittivat niin ikään vastustavansa ”kaikkia poliittisia saartoja ja lakkoja”.462

Lähivesiliikenteen kaksivuotisen työehtosopimuksen rauettua keväällä 1966 Rasila ja
Unioni ryhtyivät taas selvittämään keskinäiset asiansa vuodeksi kerrallaan. Huhtikuussa
1966 allekirjoitetussa sopimuksessa palkkoihin tehtiin ensin 3,1 prosentin indeksitarkistus
ja sitten seitsemän prosentin yleiskorotus. Viikkotyöaika lyhennettiin 44 tuntiin. Vuotta
Sakari Harjula Niilo Vällärille marraskuussa 1961 (SMU 118). AyA; U tkert 1965-1967; MS 1966, 115-117
(Niilo Välläri), 214-216, 582-583; Merilahti 2003, 35-45, 48-54.
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myöhemmin viikkotyöaika ja ylityökorvausten maksuperusteet tulivat lähivesillä samoiksi
kuin ulkomaanliikenteessä. Lisäksi palkkoja ja markkamääräisiä lisiä korotettiin seitsemällä
prosentilla. Monet tie- ja vesirakennushallituksen (tvh) kanssa urakkasopimuksen tehneet
lossimiehet kääntyivät Unionin puoleen saadakseen kohennusta ansioihinsa. Merimiesten
liiton voimin ”lossimiesten tuntipalkkoja vaadittiin edes sellaisiksi, että luvut iljettiin paperille
kirjoittaa”. Tyydyttäviin tuloksiin ei päästy, sillä tvh maksoi ylipäänsä työvoimasta huonosti.
Maaliskuussa 1966 Unioni sopi tvh:n kanssa siitä, että urakkasopimuksen tehneet
lossimiehet voivat halutessaan siirtyä aikapalkkaukseen. Sopimus koski aluksi vain 22
lossia ja niitäkin vain sitä mukaa kuin urakkasopimukset päättyivät. Unionin johto arveli
kuitenkin avanneensa tien, joka oli johtava ”rosvoroopekauden” loppumiseen lähivuosina.
Ammattiyhdistysliikkeen eheytymisen vuoksi Unioni kuitenkin menetti lossimiesten
ammattikunnan, jonka tuli liittorajasopimusten mukaan liittyä uuteen Valtion työntekijöiden
liittoon. Lossimiehet toivat selvästi mutta tuloksetta julki halunsa pysyä merimiesten
liitossa, jonka tuella heistä oli yli puolet kyennyt purkamaan urakkansa ja siirtymään
aikapalkkaukseen.463

Heinäkuusta 1967 lähtien Unionilla oli 70-vuotias puheenjohtaja. ”Ei Wälläri ole
ensimmäinen jonka aivokoneisto rämettyy ijän mukana”, oli arveltu jo 13 vuotta aiemmin
mutta ilmeisen ennenaikaisesti. Vuonna 1964 alkaneella puheenjohtajakaudellaan Vällärin
kerrotaan kuitenkin antaneen selviä merkkejä henkisten voimiensa ehtymisestä.
Vuosikymmeniä kestänyt hellittämätön uurastus mursi lopulta myös miehen fyysisen
terveyden. Kaikesta päätellen puheenjohtaja halusi silti ilman muuta jatkaa tehtävässään
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ainakin edustajakokouskauden loppuun. Unionin seuraavaan liittokokoukseen oli vielä
vuosi aikaa, kun Niilo Välläri menehtyi aivohalvaukseen 25. elokuuta 1967. Järkyttynyt
Unionin hallitus päätti lykätä uuden johtajan valinnan sääntömääräiselle
edustajakokoukselle. Siihen saakka Olavi Keitelen tuli hoitaa puheenjohtajan tehtäviä ja
kaiken jatkua ennallaan, ”ikäänkuin N. Wälläri olisi vain pitkällä matkalla”.464

Unioni tukee eheytystä
Unioni lähetti kaikkiaan yhdeksän valtuutettua Suomen ammattijärjestön ensimmäiseen
varsinaiseen edustajakokoukseen, joka avattiin Helsingin työväentalon juhlasalissa 27.
syyskuuta 1964. Niilo Välläri esiintyi tilaisuudessa paitsi keskusjärjestön hallituksen
jäsenen myös Kaf:n puheenjohtajan roolissa. Hän esitteli avausistunnossa ilmeisen
ylpeänä federaationsa saavutuksia: Kaf ei suinkaan pyrkinyt konfliktiin valtiovallan kanssa,
mutta se voi saada yhteiskunnan liitokset natisemaan siinä määrässä, että on
viisainta ryhtyä harkitsemaan asioita kylmemmällä päällä, jos kuumilla päillä
tehdään tyhmyyksiä.
Saj:n kansainvälisen jaoston nimissä Välläri käytti puheenvuoron ammattiyhdistysliikkeen
pyrkimyksistä lisätä mahdollisuuksiaan vaikuttaa ylikansalliseen taloudelliseen
yhdentymiseen. Euroopan talousyhteisössä eli EEC:ssä ammatillisille järjestöille oli
Vällärin mukaan jo tunnustettu asema ratkaisujen valmistelussa. Edustajakokous velvoitti
Saj:n uuden hallituksen toimimaan osaltaan sen hyväksi, että samaan päästiin myös
Euroopan vapaakauppaliitossa eli EFTA:ssa, johon Suomi oli liittynyt ulkojäseneksi. Kun
keskusteltiin Saj:n tehtävistä työehtosopimusneuvotteluissa, Välläri käytti puheenvuoron
oman liittonsa puolesta ja neuvoi keskusjärjestöä vastakin tyytymään neuvonantajan
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osaan. Vahvojen liittojen tuli hänen mielestään edelleen saada yleislinjauksiin sitoutumatta
ottaa kaikki saavutettavissaan olevat edut.465

Niilo Välläri valittiin uudelleen Saj:n hallitukseen, jonka kokoonpanosta ei äänestetty.
Keskusjärjestön puheenjohtaja Veikko Oksanen sai niin ikään vastustuksetta jatkaa
tehtävässään. Kutoma- ja neuletyöväen liiton puheenjohtaja Oksanen joutui kuitenkin jo
vuotta myöhemmin luopumaan luottamustoimestaan Saj:ssä. Variksen komiteaksi
sittemmin kutsuttu vapaamuotoinen keskustelupiiri ryhtyi syksyllä 1964 pohtimaan
ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisestä. Niilo Välläri ja Veikko Oksanen kuuluivat niihin
Saj-liittojen puheenjohtajiin, jotka osallistuivat professori Heikki Variksen koordinoimiin
keskusteluihin. Saj:n hallitus ei hyväksynyt Variksen komitean linjauksia vaan totesi
lokakuussa 1965, että sellaisten hahmotteluun sekaantunut Oksanen oli vahingoittanut
keskusjärjestöä. Oksanen tulkitsi saaneensa vakavan epäluottamuslauseen ja jätti
paikkansa täytettäväksi. Unionin puheenjohtaja tuomitsi Saj:n hallituksen enemmistön
ratkaisun valheellisin perustein tehdyksi ja jäi vastalauseeksi sivuun elimen toiminnasta.
Unionin hallitus hyväksyi Vällärin esiintymisen ja vaati Saj:n valtuustoa peruuttamaan
Oksaselle annetut moitteet. Unionin puheenjohtaja puolusti valtuuston kokouksessa
Oksasta ja tuomitsi Saj:ssä havaitsemansa junttauksen niin ankarasti, että Rautatieläisten
ammattiyhdistysten liiton edustajan Mauno Alppisen mukaan
kippari Wälläri tanssitti tässä yhdeksänhäntäistä kissaa SAJ:n nuorten
laivapoikien pakaroille, niin että oikein vieläkin polttaa.
Väärää tuomiota ei Unionin johdon mielestä oikaistu kylliksi, sen verran kuitenkin, että
Välläri alkoi taas käydä Saj:n hallituksen kokouksissa. Unioni päätti jatkaa omia
ponnistelujaan eheytyksen hyväksi ja luokitteli Akt:n näkemyksistä piittaamatta myös
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Sak:n autoväenliittoon kuuluvat kuljettajat niihin, ”joilla oli oikeus tulla lautoille ilman
häiriöitä”.466

Eheytyksen mahdollisuudet paranivat tuntuvasti kesällä 1966, kun Sak:n
edustajakokouksessa seurattiin sosiaalidemokraattien ja kommunistien tekemää
sopimusta vallan jakamisesta. Hajaannuksen kauden rautahampaaksi leimautunut Vihtori
Rantanen joutui yllätyksekseen lähtemään. Ammatillisista keskusjärjestöistä suuremman
sai johtaakseen Suomen maaseututyöväen liiton puheenjohtajana toiminut Niilo
Hämäläinen, jonka tärkeimmäksi tehtäväksi osoitettiin ammattiyhdistysliikkeen
eheyttäminen. Johdon lisäksi Sak:ssa uusittiin säännöt, niin että jäsenliitot saivat vastedes
päättää itse työtaisteluistaan. Epäluulo Sak:ta kohtaan ei suinkaan sammunut Unionissa
kokonaan, mutta merimiesten liitto halusi osallistua laajapohjaisiin neuvotteluihin, joita sen
entisen keskusjärjestön työvaliokunta tarjosi elokuussa 1966. Eheytys tuli Unionin
hallituksen mielestä toteuttaa siten, että perustettiin kokonaan uusi keskusjärjestö, johon
liittyvät niin Sak:n ja Saj:n jäsenjärjestöt kuin itsellisetkin liitot. Omaa keskusjärjestöään
Unioni vaati aloittamaan Sak:n kanssa neuvottelut ilman ennakkoehtoja. Tuli tehdä kaikki
mahdollinen, jotta saatiin ”hajallaan olevat joukot yhdistetyksi”. Saj:n johto taas torjui
kilpailevan keskusjärjestön tarjouksen kansanvaltaisuuden nimissä. Kanta ei muuttunut,
vaikka merimiesten liitto uhkaili keskeyttävänsä jäsenmaksujen suorittamisen silloiselle
keskusjärjestölleen. Kaimansa Hämäläisen kanssa käymissään keskusteluissa sekä
muistelmissaan Välläri totesi johtajavaltaiseksi muuttuneen Saj:n vetoavan pelkkiin
tekosyihin. Unionin puheenjohtaja erosi Saj:n kansainvälisten asioiden jaostosta, koska
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Saj edkok 1964: ptk, 161-167; U h 25.8., 6.10., 26.10., 8.11., 29.11., 8.12.1965, 28.4.,10.5.1966,
28.2.1967; U e 29.6.1965, 22.6.1966. SMU; Heikki Varis Unionille 21.10.1965; Varis Vällärille 3.11.1965
(SMU 84). AyA; Saj v 28.11.1965, 8.5.1966 (Saj II). VA; U tkert 1965 ja 1966; MS 1966, 211-214 (Niilo
Välläri), 219-220 (Niilo Välläri), 314-316; eheytyskatsaus; Välläri 1967, 295-298; Hämäläinen 1975, 49-50;
Suonoja 1977, 255-257; Laaksovirta 1994, 155-158; Bergholm 2000, 206-207; Kujala 2006, 280.
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hän katsoi keskusjärjestön toimitsijoiden kaapanneen haltuunsa edustajakokouksen
jaostolle myöntämät valtuudet.467

Saj ei lähettänyt edustajiaan tammikuussa 1967 aloitettuihin varsinaisiin
eheytysneuvotteluihin, joihin Niilo Välläri ja Olavi Keitele osallistuivat Kaf:n valtuutettuina.
Kevään 1967 kuluessa myös Unioni tuli järjestönä mukaan keskusteluihin ja vaati Saj:ltä
käytännön tekoja hankkeen hyväksi. Merimiesliiton johdon mielestä Saj:n jäsenmäärän
kasvun pysähtyminen johtui keskusjärjestön härkäpäisen kielteisestä asennoitumisesta
uudistunuttakin Sak:ta kohtaan. Välläri sai puheenjohtajan aseman liittojohtajista
koostuvassa suuressa eheytysneuvottelukunnassa. Keitele puolestaan kutsuttiin
työryhmään, joka valmisteli esityksiä neuvottelukunnan käsittelyyn. Kaksikko neuvoi
toukokuussa 1967 Saj:n valtuustoa velvoittamaan keskusjärjestön hallituksen
osallistumaan eheytysneuvotteluihin. Valtuuston vankka enemmistö näki kuitenkin Saj:n
hallituksen ylimalkaisen kannanoton riittäväksi. Tyrvännössä lokakuun 1967 alussa
kokoontunut suuri neuvottelukunta asetti tavoitteeksi puolueisiin sitoutumattoman uuden
keskusjärjestön. Kannastaan lopulta tinkineen Saj:n edustajat osallistuivat eheytyksen
läpimurtoa merkinneeseen tilaisuuteen, mutta Niilo Välläri oli kuollut kuusi viikkoa
aikaisemmin.468

Mutkattomaksi eheytyksen tie ei vieläkään oiennut. Pian Tyrvännön kokouksen jälkeen
Saj:n tutkimusjohtaja Niilo Koljonen paljasti kansanvaltaisuuttaan kuuluttaneen
keskusjärjestön saaneen tuntuvaa talousapua Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelulta.
467

U h 23.8., 28.10., 7.12., 13.12.1966. SMU; Sak Kaf:lle 22.8.1966; Kaf Sak:lle 2.9.1966 (SMU 115). AyA;
MS 1966, 307-310; Välläri 1967, 299-302; Klockare 1972, 149-160; Hämäläinen 1975, 51-63, 76-84;
Suonoja 1977, 257-261; Peltoniemi 1990, 148-171; Laaksovirta 1994, 158-163; Kujala 2006, 292-293.
468
U h 10.3., 23.3., 10.4., 26.9., 21.11.1967; U e 5. ja 6.5. 1967. SMU; Sak Vällärille 5.1.1967;
eheytysneuvottelukunnan ja eheytystyöryhmän pöytäkirjat 1967 (SMU 84); Sak Kaf:lle 7.1.1967 (SMU 115).
AyA; Saj v 8.5.1967 (Saj II). VA; U tkert 1967; MS 1967, 2, 410-411 (Olavi Keitele); eheytyskatsaus;
Hämäläinen 1975, 97, 110-114; Suonoja 1977, 261-263; Laaksovirta 1994, 163-166.
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Tiedot CIA:n täyttämästä pimeästä kassasta vuotivat pikimmiten sanomalehtiin. Saj:n johto
erotti Koljosen, eikä häntä päästetty puhumaan keskusjärjestön valtuuston istunnossa.
Asian tarkkaa tutkimista vaatineen Unionin edustajat kuuluivat valtuuston vähemmistöön,
joka esitti vastalauseen Koljosen vaientamisesta; katsottiin näet pahaksi virheeksi, ettei
Koljoselta tiukattu julkisesti näyttöä syytteilleen. Skandaalin vuoksi Saj menetti
auttamattomasti uskottavuutensa ja samalla mahdollisuutensa vaikuttaa
eheytyshankkeeseen. Uuden keskusjärjestön periaatteen tultua vahvistetuksi eheytyksen
visaisin kysymys koski rinnakkaisliittojen yhdistämistä. Maan ainoana merimiesliittona
pysynyttä Unionia sellaiset ongelmat eivät ahdistaneet, mikä varmasti alun alkaenkin
helpotti liiton asettumista eheytyksen kannalle. Heinäkuussa 1968 pidetyssä Unionin
edustajakokouksessa hyväksyttiin suosionosoituksin julkilausuma, jossa merimiesliitto
ilmoitti eroavansa Saj:stä, jollei keskusjärjestö tuon vuoden syyskuun loppuun mennessä
”ratkaissut kantaansa eheyttämiseen positiivisesti myös käytännössä”. Saj:n johdon
antaman vakuutuksen vuoksi erouhkaus vedettiin toistaiseksi takaisin. Keskusjärjestön
toisessa edustajakokouksessa, joka pidettiin syyskuun 1968 lopussa, ei ruodittu Koljosen
tapausta mutta sentään eheytystä, josta neuvottelemiseen keskusjärjestön hallitus sai
”aikaisempaa laajemmat valtuudet”. Unionin johdon mielestä Saj:n hallitus ei käytännössä
hyödyntänyt uusia valtuuksiaan.469

Kolmas keskusjärjestö luotiin lopulta siten, että Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto
muutti nimensä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöksi, uusi sääntönsä sekä otti
jäsenyyteensä kaikki yhdistämisohjelman hyväksyneet ja Saj:stä eronneet liitot.
Järjestelyjä koskeva sopimus solmittiin maaliskuussa 1969. Unionin hallitus ei halunnut
469

U h 16.10., 24.10.1967, 21.8., 23.9., 17.10.1968. SMU; eheytysneuvottelukunnan pöytäkirjat 1968 (SMU
84). AyA; U edkok 1968: ptk; Saj edkok 1968: ptk; U tkert 1967 ja 1968; Saj tkert 1967 ja 1968; Sak tkert
1967 ja 1968; MS 1967, 471-473; MS 1968, 387, 518-520 (Olavi Keitele); PS 14.10.1967; US 14. ja
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allekirjoittaa asiakirjaa, koska sopuun liittyviä talouskysymyksiä ei sen mielestä selvitetty
kyllin tarkoin. Sitä paitsi sopimukseen sisältyvä vallanjakolausuma tulkittiin merkiksi siitä,
että politiikkaa oltiin taas salakuljettamassa ammattiyhdistysliikkeeseen ”Troijan
puuhevosilla ja poliittisten imettäjäin välityksellä”. Näiden esteiden raivaamiseksi
eheyttämistyöryhmä ja Unionin hallitus neuvottelivat moneen otteeseen seuraavina
kuukausina. Kesäkuussa 1969 kokoontunut vanhan Sak:n viimeinen edustajakokous oli
samalla uuden keskusjärjestön perustamistilaisuus. Paikalle saapui sittenkin myös
järjestäytyneiden merimiesten yhdeksänhenkinen valtuuskunta, sillä Unionin hallitus
vakuuttui viime tingassa siitä, ettei liiton itsenäisyys vaarannu uudessa yhteisössä. Vanhan
Sak:n ulkopuolelta uuteen Sak:hon otettiin Unioni ja viisi muuta Saj:stä juuri eronnutta
järjestöä sekä viisi villiä liittoa. Aluksi uuteen keskusjärjestöön ryhmittyi 34 ammattiliittoa,
joihin kuului kaikkiaan noin 470 000 palkansaajaa. Suomen ammattiliittojen
keskusjärjestön (Sak) johtavaksi elimeksi perustettiin hallitus, johon Unionin ainoaksi
edustajaksi nimettiin puheenjohtaja Olavi Keitele. Syksyllä 1969 Saj taipui lopettamaan
toimintansa kolmen vuoden kuluessa. Kadonneen keskusjärjestön rahoituslähteistä ei
koskaan saatu täyttä selkoa.470

15.10.1967; KU 15.10.1967; SSd 15.10.1967; Klockare 1972, 171; Hämäläinen 1975, 114-118; Suonoja
1977, 263-264; Laaksovirta 1994, 167-174; Bergholm 2000, 224-228; Kujala 2006, 294-295.
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U h 15.3., 11.4., 5.6., 16.6., 27.6.1969; U v 8.3.1969. SMU; Sak edkok 1969: ptk; U tkert 1969; Saj tkert
1968-1972; Sak tkert 1968 ja 1969; MS 1969, 151-155 (Olavi Keitele), 293-295 (Olavi Keitele), 483-484
(Olavi Keitele), 485; eheytyskatsaus; Klockare 1972, 163-165; Hämäläinen 1975, 143-151, 167-175;
Suonoja 1977, 267-270; Laaksovirta 1994, 177-183; Bergholm 2000, 256-261. – Antti Kujala (2006, kuudes
pääluku) on osoittanut, että Suomen ammattiyhdistysliikkeen hajaannuksen kaudella kumpikin osapuoli otti
vastaan ulkomaista talousapua.

281

Tulopolitiikkaa Unionin ehdoin
Unioni vakauttaa erikseen
Ensimmäinen Unionin edustajakokous, johon Niilo Välläri ei osallistunut, alkoi Helsingin
työväentalossa 22. heinäkuuta 1968. Kokouksen erotti aiemmista myös osanottajien
lukuisuus, sillä jäsenistö oli valinnut 50 edustajaa käyttämään korkeinta päätösvaltaa.
Vieraita oli kutsuttu ja saapunut runsaasti niin kotimaasta kuin ulkomailtakin, joten
ensimmäinen istuntopäivä vierähti lähes loppuun tervehdyspuheita kuunneltaessa.
Valtioneuvoston terveiset järjestäytyneille merimiehille toi pääministeri Mauno Koivisto,
joka valitti ammattiyhdistysliikkeen hajanaisuuden haittaavan pahoin maan talouden
vakauttamista. Vasta muutaman kuukauden ajan pääministerin salkkua kantanut
sosiaalidemokraatti Koivisto tuskin vitsaili kertoessaan henkilökohtaisesti iloitsevansa siitä,
ettei tämä hallitus vielä tähän mennessä ole joutunut pahemmin
erimielisyyksiin Merimies-Unionin kanssa.
Merimiesliiton linjausten voitiin päätellä kiinnostavan valtiovaltaa suuresti, sillä paikalla
nähtiin lisäksi kuuden keskusviraston edustajat. Valtuuskuntansa lähettäneiden yhdeksän
ulkomaisen veljesjärjestön joukkoon kuului myös ensi kertaa sitten vuoden 1951 kutsun
saanut Neuvostoliiton meri- ja jokityöväen liitto.471

Edustajakokouksen ratkaisuista sai luonnollisesti eniten huomiota Niilo Vällärin seuraajan
valinta. Puheenjohtajan paikkaa tavoittelivat sen väliaikainen hoitaja Olavi Keitele ja
Unionin sihteeri Berndt Johansson. Kummankin tiedettiin nauttineen pitkään Vällärin
luottamusta, joten ratkaisu tehtiin ennen muuta henkilöiden välillä. Linjakysymykseksi
nousi vain suhde Saj:hin, jota Johansson ilmoitti ryhtyvänsä puheenjohtajaksi päästessään
pontevasti painostamaan mukaan eheytykseen. Lehdistön odottamaa tiukkaa kamppailua
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ei lopulta nähty, vaan vaali päättyi Keitelen voittoon äänin 42-8. Muidenkin keskeisten
johtopaikkojen miehittämisestä äänestettiin. Hallituksen rivi- ja varajäsenpaikat sentään
saatiin miehitetyiksi äänestyksittä, kuten myös edustajisto, jota ryhdyttiin nimittämään
valtuustoksi.472

Edustajakokous hyväksyi Unionille uudet säännöt mutta jätti järjestörakenteen ennalleen ja
tyytyi lähinnä ajantasaistamaan kieliasua. Jäsenistö oli tehnyt kokoukselle useita aloitteita
sääntöjen tarkistamiseksi. Sääntövaliokunnan käsittelyn jälkeen hyväksyttiin kuitenkin liiton
hallituksen kokonaisesitys, jonka tulkittiin sisältävän kaikki kentältä kuullut perustellut
ajatukset. Muitakin aloitteita tehtiin poikkeuksellisen paljon, mikä voidaan tulkita merkiksi
merimiesten uskosta siihen, ettei liiton johto enää sanellut edustajakokouksen ratkaisuja
etukäteen. Kokous katsoi silti monessa kysymyksessä hallituksen esityksen jäsenaloitetta
paremmaksi.473

Unionin uusi puheenjohtaja jakoi jälkikäteen tunnustusta liiton jäsenkunnalle, jonka
taholta tulleet mielipideilmaisut edustivat tervettä ajattelua ja antoivat asioitten
käsittelylle uusia impulsseja.
Iloa Olavi Keitele kertoi saavansa myös siitä, että junttamiesten työ oli jäänyt vaille satoa.
Selvästikin Keitele viittasi Johanssonin puheenjohtajaehdokkuuteen kuvaillessaan
värikkäin mutta salamyhkäisin ilmaisuin, miten kokouksessa oli tylysti torjuttu yritys käyttää
ammattiyhdistysliikkeen eheytystä keppihevosena Unionin vyöryttämiseksi
puoluejuonittelijoiden valtaan. ”Poliittinen haihattelu Unionissa tuli tuomituksi”, minkä
vuoksi Keitele ei nähnyt tarpeelliseksi nimetä vallankaappaushankkeen taustavoimaa.
Kokoukseen osallistuneet Reijo Anttila ja Robert Herdin puolestaan katsovat kyseen olleen
471

U h 11.1., 25.1., 26.2., 22.3., 8.4., 2.5., 8.5., 16.5., 28.5., 12.6., 18.7.1968. SMU; U edkok 1968: ptk; MS
1968, 323-326 (Olavi Keitele), 352 (Pekka Kinnari), 373-382.
472
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puhtaasta henkilövalinnasta, jossa kärsi tappion tarmokkaammin suostuttelua harjoittanut
osapuoli mutta johon ei liittynyt mitään poliittista vehkeilyä. Edustajakokouksen
tapahtumista lehdistöä kiinnosti puheenjohtajavaalin lisäksi vain jo edellä mainittu
julkilausuma, jossa Saj:ltä vaadittiin nopeaa yhtymistä eheytyksen valtavirtaan.474

Saadessaan varsinaisen nimityksen Unionin puheenjohtajan tehtävään Olavi Keitele oli jo
käynyt läpi yhden työehtosopimuskierroksen liittonsa vastuullisena neuvottelijana.
Kauppataseen alijäämän syvenemisestä huolestunut valtioneuvosto alensi lokakuussa
1967 Suomen markan vaihtoarvoa yli 31 prosentilla. Ulkomaanliikenteen
työehtosopimuksessa työnantajat olivat sitoutuneet korvaamaan merimiehille osan
devalvaatiotappiosta. Hyvityksen suuruudesta taitettiin kuitenkin peistä kolmen viikon ajan,
kunnes varustamot myönsivät miehistöön kuuluvien kuukausipalkkoihin kuuden prosentin
ja kymmenen markan korotuksen. Unioni vaati ulkomaanliikennettä avustavalle
henkilöstölle vastaavaa hyvitystä myös satamajäänmurtajia omistavilta kaupungeilta ja
Rasilalta. Työtuomioistuin tutki asian Rasilan pyynnöstä ja totesi Unionin vaatimuksen
perustelluksi.475

Sopimusneuvottelujen käynnistyessä joulukuussa 1967 ulkomaanliikenteen varustamot
ilmoittivat, ettei niillä ollut merenkulun huonojen suhdanteiden vuoksi varaa juuri korottaa
palkkoja. Kun Unioni puolestaan tavoitteli nopeasta inflaatiosta huolimatta reaaliansioiden
nousua, keskustelut jauhoivat viikkokausia paikallaan. Vanha sopimus raukesi tammikuun
1968 lopussa, mutta uusi saatiin valmiiksi vasta viikkoa myöhemmin. Peruspalkkoihin tuli
473

U edkok 1968: aloitteet; ptk; MS 1968, 384-388; Soukola 2003, 373-374.
MS 1968, 367-372 (Olavi Keitele); HeSa 24.7.1968; US 25.7.1968; Reijo Anttilan ja Robert Herdinin
haastattelut.
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U h 31.10., 9.11., 28.11., 1.12., 11.12., 29.12.1967, 11.1.1968. SMU; työtuomioistuimen tuomiot 19651967, 446-449; U tkert 1967; Mtl tkert 1967; MS 1967, 455-458 (Olavi Keitele); MS 1968, 4-5 (Olavi Keitele);
Parviainen 1988, 7-8. – Tällä kertaa Britannia devalvoi kuukautta myöhemmin kuin Suomi. Ks. Eichengreen
2006, 237-238.
474
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helmikuun alusta 6,5 prosentin ja kesäkuun alusta vielä 3,5 prosentin parannus. Erilaisiin
lisiin tehtyjen korotusten laskettiin tuoneen ansioihin vielä 3-4 prosentin kohennukset.
Matkustaja-aluksia ja satamasiivoojia koskevat erilliset sopimukset saatiin valmiiksi
maaliskuun 1968 lopussa. Merenkulkuhallitus myöntyi osaltaan maksamaan
devalvaatiohyvitystä ja allekirjoitti helmikuun 1968 puolivälissä Unionin kanssa
kaukovesiliikennettä koskevia ratkaisuja myötäilleen työehtosopimuksen. Rasila ja Unioni
pääsivät maaliskuun puolivälissä sopuun kotivesipurjehtijoiden palkoista ja työehdoista
mutta ajautuivat pian työtaistelun partaalle neuvotellessaan ulkomaanliikennettä
avustavien hinaajien erityiskysymyksistä. Rasila halusi edellisvuotisen oikeuskäsittelyn
kouluttamana kumota kaukovesipurjehtijoille myönnettyjen etujen automaattisen
koitumisen myös hinaajaväen hyväksi mutta taipui lopulta toukokuun 1968 alussa
pitämään periaatteen voimassa. Satamajäänmurtajia omistavat kaupungit suostuivat ilman
lakonuhkaa soveltamaan ulkomaanliikenteen uusia palkkataulukkoja.476

Valtiovallan, työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sekä muiden keskeisten taloudellisten
etujärjestöjen välillä käytiin lokakuun 1967 devalvaation jälkeen Suomen talouden
vakauttamista koskeneita neuvotteluja, jotka johtivat tulopoliittisen kokonaisratkaisuun
maaliskuussa 1968. Keskusteluja johtaneen tulopoliittisen virkamiehen Keijo Liinamaan
nimeä kantaneessa sopimuksessa määrättiin vuoden 1969 palkankorotuksille tiukka
yläraja mutta vastikkeeksi taattiin palkansaajille joukko sosiaalisia parannuksia. Vastikään
muodostettu Mauno Koiviston hallitus antoi eduskunnalle esityksen taloudelliseksi
valtalaiksi, jollainen säädettiin huhtikuun alussa. Olavi Keitele ilmoitti heti sekä
pääministerille että Merenkulun työnantajaliitolle, ettei Unioni voinut sitoutua niin kutsutun
Liinamaan paperin ehtoihin. Merimiesten liitto ilmoitti kannattavansa talouden
476

U h 11.12., 29.12.1967, 11.1., 25.1., 2.2., 5.2., 7.2., 15.2., 21.2., 15.3., 28.3., 2.5.1968. SMU; Mtl h
16.2.1968. SvyA; U tkert 1968; Mtl tkert 1968; MS 1968, 55-59 (Olavi Keitele), 59, 262, 330-334 (Lauri
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vakauttamista mutta katsoi välttämättömäksi sopia ammattikunnan erityislaatuisista
asioista vastakin erikseen ja sitoutumatta etukäteen työrauhaan. Sitä paitsi merimiehet
olivat jo kustantaneet itselleen ne sosiaaliset edut477, joilla palkankorotuksista pidättyminen
nyt luvattiin korvata.478

Vakautussopimus solmittiin työmarkkinoiden osapuolia sekä maataloustuottajia edustavien
keskusjärjestöjen tai vastaavien kesken, joten itse Liinamaan paperiin ei tarvittukaan
merimiesunionin puumerkkiä. Asiakirjasta jäi puuttumaan myös siihen toivottu Saj:n
allekirjoitus. Unioni teki silti ratkaisunsa itse ja lopulta pikemminkin rikkoi kuin noudatti
keskusjärjestönsä linjaa. Palkkatyöläisten keskusjärjestöistä pienempi otettiin mukaan
vakautusneuvotteluihin vasta aivan loppuvaiheessa, jolloin Saj ei kyennyt enää
vaikuttamaan sopimuksen sisältöön eikä muutenkaan käyttämään tilannetta edukseen.
Julkisuuteen Saj kertoi kieltäytymisensä johtuvan siitä, ettei ollut annettu
kyllin selviä ja vakuuttavia tietoja vakauttamissopimuksen pitävyydestä
kaikkien osapuolten kohdalta.
Sosiaalidemokraattinen puolue ei enää julkisesti tukenut Saj:tä vaan Sdp:n päääänenkannattaja näki ammattijärjestön ratkaisussa ”yleisen edun kannalta” sopimatonta
”järjestöpoliittista taktikointia”. Kuukautta myöhemmin Saj ilmoitti tiiviiden
jatkoneuvottelujen jälkeen valtioneuvostolle tukevansa vakautusohjelmaa ja kehotti
jäsenliittojaan neuvottelemaan työehtosopimusten uusimisesta Liinamaan muotoilemien
ehtojen pohjalta. Saj ei edelleenkään allekirjoittanut Liinamaan paperia mutta perusteli

Nikula); A. Mattila 1992, 314.
477
Ensimmäisen Liinamaa-sopimuksen sosiaalipakettiin kuului työeläkkeiden korottaminen,
työttömyyskassojen maksukyvyn parantaminen sekä ammattiliittojen jäsenmaksujen periminen suoraan
palkasta. Ks. Myllymäki 1979, 53, 67-69. Keitele liioitteli liittonsa saavutuksia ainakin siltä osin, ettei Unioni
ollut saanut omin voimin aikaiseksi jäsenmaksujen suoraperintää.
478
U h 28.3., 8.4., 8.5.1968. SMU; U tkert 1968; MS 1968, 163-168 (Olavi Keitele), 168; Hämäläinen 1975,
131-134; Urmas 1975, 235-251; Myllymäki 1979, 43-69; Ruohonen 1981, 90-104; Pihkala & Soikkanen
1982, 366-369; Mansner 1990, 273-292; A. Mattila 1992, 372; Kyntäjä 1993, 116-118; Laaksovirta 1994,
191-194; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 285-286, 310-315; Bergholm 2000, 254-255; Kujala 2006, 299-302.
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pidättymistään nyt toisin: keskusjärjestö ei halunnut sitoa jäsenliittojaan
vakautussopimuksen ehtoihin.479

Suomen työmarkkinasuhteiden muutoksia systeemiteoreettisen mallin pohjalta tutkinut
Timo Kauppinen ulottaa korporatismi-käsitteen kattamaan kaikki julkisen vallan ja
työmarkkinajärjestöjen välillä eri aikoina vallinneet vuorovaikutussuhteet.480 Hän korostaa
etujärjestöjen ja valtion tekemien strategisten ratkaisujen eli korporatististen valintojen
merkitystä. Tulopoliittisen järjestelmän perustaminen edellytti ammattiyhdistysliikkeeltä
sellaista valintaa, että vuoden 1956 suurlakosta saakka harjoitusta liittokohtaisesta
sopimisesta luovuttiin ja hyväksyttiin siirtyminen valtion ja työmarkkinoiden
keskusjärjestöjen yhteistyöhön. Liittokorporatismista edettiin yhteiskuntakorporatismiin.
Talvisodasta suurlakon aattoon vallinnutta säännöstelytalouden aikaa Kauppinen nimittää
valtiokorporatismiksi, koska valtio silloin viime kädessä määräsi hinnat ja palkat.481
Muistamme kuitenkin Suomen merimiesunionin murtaneen palkkasäännöstelyn
ulkomaanliikenteen merimiesten osalta jo vuonna 1946. Liinamaan sopimusta laadittaessa
Unioni päätti pitäytyä monia menestyksiä tuoneessa itsenäisessä edunvalvonnassa.
Kauppisen käsittein Unioni ei siis halunnut luopua liittokorporatismista, jota se oli päässyt
harjoittamaan poikkeuksellisen varhain.

Antti Kujala luonnehtii ilman lisämääreitä korporatistiseksi valtiovallan ja elinkeinoelämän
muodostamaa järjestelmää, johon niin yhtenäistyneet ja vahvistuneet työntekijäjärjestöt
kuin työväenpuolueetkin sidottiin tulopolitiikan keinoin. Ammattiyhdistysliike ja poliittinen
vasemmisto tarvittiin tukemaan Suomen kansallista vaurastumisstrategiaa, joka perustui
nopeaan talouskasvuun suurten investointien avulla. Hankkeen turvaamiseksi haluttiin
479
480

Ks. Saj tkert 1968; Urmas 1975, 251-255; SSd 28.3., 24.4.1968; HeSa 28.3., 29.3., 24.4.1968.
Vrt. Helander 1981, 9-13.
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hillitä korkotason, palkkojen ja kulutuksen lisäksi myös työmarkkinoiden kuohuntaa.482
Suomen merimiesunionissa herätti epäilystä juuri viimeksi mainittu tavoite:
merimiesten liitto ei halunnut sitoutua ohjelmaan, johon liittyi uhka työtaisteluoikeuden
rajoittamisesta. Unioni asetti etusijaan merimiesten vaurastumisen eikä luopunut
vapaaehtoisesti tuon tavoitteen edistämisessä hyviksi havaituista keinoista.

Merenkulun poikkeusaseman ymmärtänyt Keijo Liinamaa kävi huhtikuun 1968 alussa
merenkulkijajärjestöjen sekä varustamoiden edustajien kanssa neuvotteluja alan
erityisestä vakautusohjelmasta. Unioni lupasi esiintyä pidättyvästi palkkaneuvotteluissa,
kunhan merimiesten luontoisetuja parannettiin. Ilmainen kotimatka piti esimerkiksi saada jo
12 kuukauden eikä vasta kahden vuoden palveluksen jälkeen. Asiat mutkistuivat samassa
pahoin, kun tupakkavalmisteveroa koskevaa lakia muutettiin siten, että merimiehet
joutuivat maksamaan tupakkatuotteista tuntuvasti aiempaa korkeamman tuontimaksun.
Unioni katsoi veronkorotuksen sopivan huonosti vakauttamisohjelmaan ja tehosti
lakkouhkauksin vaatimustaan merimiesten tupakkatullin palauttamisesta ennalleen.
Valtioneuvostossa kysymykseen paneuduttiin toden teolla vasta elokuussa 1968, jolloin
kansliaministeri Jussi Linnamo ja Keijo Liinamaa ilmoittivat Unionin edustajille hallituksen
tuovan tullilain oikaisun tuota pikaa eduskunnan käsittelyyn. Merimiehelle luvattiin
aiempien tullivapauksien lisäksi oikeus tuoda maksutta maahan päästökatselmuksen
yhteydessä kartonki savukkeita sekä kerran kuussa alkoholia sama määrä, joka sai olla
mukana ulkomailta saapuvalla matkustajalla. Eduskunnan marraskuussa hyväksymä
muutos tuli voimaan vuoden 1969 alussa.483

481

Kauppinen 1992, 33-42, 51-61. – Vrt. Helander 1981, 31-32.
Kujala 2006, 301. – Silti vakautushankkeen julki lausuttuihin tavoitteisiin ei kuulunut pyrkimys
työtaistelujen ehkäisemiseen, eikä valtiovallalle myönnetty valtuuksia työrauhaan pakottamiseen. Ks. Urmas
1975, 248-249; Myllymäki 1979, 52-55.
483
U h 8.4., 12.6., 21.8., 4.9., 23.9.1968. SMU; Mtl h 26.4., 6.6.1968. SvyA; asetuskokoelma 200/1968,
648/1968, 735/1968; Mtl tkert 1968; MS 1968, 557 (Olavi Keitele).
482
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Neuvottelut vakautusta tukevasta ulkomaanliikenteen työehtosopimuksesta aloitettiin
lokakuussa 1968. Tulokseen päästiin joulukuussa, minkä vuoksi uutta sopimusta ryhdyttiin
soveltamaan heti vuoden 1969 alusta alkaen. Peruspalkat paranivat 33 markalla kuussa,
kun niitä yleisen vakautuslinjan mukaan olisi saanut korottaa enintään 28 markalla.
Matruusin taulukkopalkka kohosi 695 markkaan kuussa. Vuoden 1968 marraskuussa
saavutettu sopimus työajan lyhentämisestä tuli niin ikään voimaan vuoden 1969 alussa,
josta pitäen merimiehen laskennallinen työviikko kesti 40 tuntia. Käytännössä työ jatkui
entiseen malliin, joten merellä vahtimiehet työskentelivät viikossa edelleen 56 tuntia ja
päivämiehet 43 tuntia. Nyt työntekijälle kuitenkin kertyi 40 tunnin jälkeen vastiketta, jonka
perusteella hän sai joko rahakorvauksen tai ylimääräistä vapaata. Suomalaiselle
metallimiehelle maksettiin samaan aikaan keskimäärin 5,18 markkaa tunnissa, joten
hänen täytyi työskennellä 135 tuntia yltääkseen matruusin taulukkopalkkaan. Matruusin
keskikuukausipalkan ansaitsemiseen metallimies tarvitsi 203 tuntia, peräti 41 tuntia
enemmän kuin yhdeksän vuotta aiemmin. Yrjö Kaukiainen toteaakin Suomen merimiesten
onnistuneen juuri 1960-luvulla merkittävästi kohentamaan tulojaan, jotka kasvoivat tuolloin
selvästi nopeammin kuin muiden alojen suomalaistyöntekijöiden ansiot keskimäärin.
Matkustajalaivojen henkilöstöä sekä rantasiivoojia koskevat muut lisäsopimukset saatiin
valmiiksi vuoden 1969 alussa ilman erityisiä kiistoja. Ulkomaanliikenteen osalta
vahvistettua linjaa seurattiin myös sopimuksissa, jotka Unioni solmi kevättalvella 1969
merenkulkuhallituksen, Rasilan sekä satamajäänmurtajia omistavien kaupunkien
kanssa.484
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U h 17.10., 7.11., 30.11., 17.12.1968, 3.1., 11.1., 17.1., 5.2., 10.2., 21.2., 15.3.1969; U v 8.3.1969. SMU;
Mtl h 30.10., 16.12.1968, 18.2.1969. SvyA; U tkert 1969; Mtl tkert 1968; MS 1968, 543-544; MS 1969, 6-7
(Olavi Keitele), 194-195 (Martti Taberman); Lastikka 1983, 209; Vattula 1983, 416-417; Stv 1980.
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Vakautuksen turvaamiseksi solmittiin syyskuussa 1969 uusi tulopoliittinen ratkaisu, niin
sanottu Liinamaa II. Moni ammattiliitto vaati ottamaan alansa erityiskysymykset
edelliskertaista paremmin huomioon. Naapurijärjestöt näet olivat havainneet Unionin
menetelleen järkevästi, kun se hyväksyi varauksin Liinamaan ensimmäisen paperin.
Toiseen vakautussopimukseen sisällytettiinkin niin kutsuttu alakohtainen järjestelyvara.
Unioni hyväksyi periaatteessa Liinamaa II:n mutta varasi tietysti oikeuden neuvotella
merenkulun erityiskysymyksistä. Sellaiset keskustelut käynnistettiin saman tien kaikkien
merenkulkijajärjestöjen voimin. Merenkulun työnantajaliitto ja Unioni saivat vielä ennen
vuodenvaihdetta aikaan sopimuksen ulkomaanliikenteen työehdoista ja palkoista.
Perusansioita korotettiin 37 markalla ja pätevyyslisiä kolmella markalla kuukaudessa,
minkä lisäksi kukin kaukovesialuksen merimies sai kokonaisansioistaan lasketun yhden
prosentin tulonlisän. Valtion merimiesten asioista sovittiin ulkomaanliikenteen
työehtosopimuksen pohjalta tammikuussa 1970, jolloin valmistuivat myös satamasiivoojia
sekä matkustajalaivojen miehistöjä koskevat erillissopimukset. Jälkimmäisen asiakirjan
allekirjoitus tosin venyi maaliskuun alkuun, jolloin Unioni sai torjutuksi naispuolisia
keittiöapulaisia eli pentterityttöjä uhanneet tulonleikkaukset. Samaan aikaan liitto pääsi
Rasilan kanssa sopuun lähivesialusten työntekijöiden palkoista ja työehdoista mutta kävi
eräiden kaupunkien kanssa satamajäänmurtajia koskevia neuvotteluja miltei vappuun
saakka.485

Vuosi 1970 toi merenkulun työsuhteisiin kaksi huomattavaa uudistusta. Alan
työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat huhtikuussa 1970 niin kutsutun
varustamopalvelusopimuksen, jonka mukaan merimies saattoi siitä pitäen ryhtyä
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U h 29.7., 4.9., 6.10., 15.10., 5.11., 10.12., 22.12.1969, 21.1., 10.2., 19.2., 2.3., 23.3., 24.4.1970. SMU;
Mtl h 3.12.1969, 19.1.1970. SvyA; Sak tkert 1969; U tkert 1969 ja 1970; Mtl tkert 1969; MS 1969, 387-390
(Olavi Keitele); MS 1970, 3-7 (Olavi Keitele), 77 (Olavi Keitele); Myllymäki 1979, 69-74; Ruohonen 1981,
107-109; Mansner 1990, 303-309; Kyntäjä 1993, 138; Laaksovirta 1994, 194-201.
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varustamon eikä vain jonkin aluksen palvelukseen. Ikimuistoisestihan laivan päällikkö oli
pestannut miehistön alaisuuteensa aluksen omistajan eli laivanisännän puolesta. Uusi
menettely paransi tuntuvasti merimiehen mahdollisuuksia pitkäaikaiseen työsuhteeseen ja
salli varustamon siirtää tarvittaessa työvoimaa yksiköstä toiseen aiempaa joustavammin.
Jo edellisenä keväänä työmarkkinoiden keskusjärjestöt olivat allekirjoittaneet sopimuksen
luottamusmiesjärjestelmän uudistamisesta. Unioni hyväksyi asiakirjan muttei katsonut sen
soveltuvan sellaisenaan merenkulkuun. Ulkomaanliikenteen työnantajajärjestöjen kanssa
asiasta käydyt neuvottelut johtivat tulokseen vasta joulukuussa 1970, jolloin allekirjoitettu
merenkulun luottamusmiessopimus astui voimaan seuraavan vuoden alussa.
Varustamojärjestöt muistuttivat jäsenyrityksilleen luottamusmiesjärjestelmän edistävän
työrauhaa ja järjestystä laivoissa sekä kehottivat hankkimaan kullekin luottamusmiehelle
lukittavan kaapin asiakirjojen ja toimistovälineiden säilyttämistä varten. Työnantajapuoli
myönsi miehistön keskuudestaan valitsemien edustajien kouluttamisen tähdelliseksi ja
suostui vuoden 1971 työehtosopimusta laadittaessa periaatteessa siihen, että
luottamusmieskurssilla vietetyltä ajalta maksettiin palkkaa.486

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ryhtyi tulopolitiikan takuumieheksi kesällä 1969,
jolloin hän käytti arvovaltaansa maataloustulolain Liinamaa II:een liittyvän muutoksen
toteuttamiseksi. Neljän vuoden ajan maata hallinnut kansanrintama koki pahan takaiskun
maaliskuun 1970 eduskuntavaaleissa, minkä jälkeen keskitetyn tulopoliittisen ratkaisun
kokoaminen onnistui vasta sen jälkeen, kun vähemmistökommunistien
yleislakkosuunnitelmista vakavasti huolestunut valtionpäämies ryhtyi välittäjäksi. Sak:n
valtuusto hyväksyi niin sanotun UKK-sopimuksen sosiaalidemokraattien äänin 4.
joulukuuta 1970. Unionin valtuuskunta pysyi vakiintuneeseen tapaan poissa poliittisista
486

U h 11.4.1969, 23.3., 24.4., 23.11., 28.12.1970. SMU; Mtl h 3.3., 18.12.1970, 12.9.1972. SvyA; U tkert
1970 ja 1971; MS 1969, 221-222 (Olavi Keitele); MS 1970, 191-193 (Olavi Keitele); 216-218; MS 1971, 5
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ryhmäkokouksista ja ilmoitti liiton jäävän syrjään myös UKK-ratkaisusta, jossa ei otettu
lainkaan huomioon merenkulkijoiden oloja. Kansandemokraattien johtama
Rakennustyöläisten liitto mutta myös enemmistöltään sosiaalidemokraattinen Suomen
metallityöväen liitto päätyivät samanlaiseen ratkaisuun ja kävivät vuoden 1971
alkukuukausina pitkät ja raskaat työtaistelut.487

Merenkulun sopimusaloilla neuvottelut sen sijaan johtivat tuloksiin ilman voimatoimia.
Tammikuun 1971 lopussa valmistunut ulkomaanliikenteen työehtosopimus toi
peruspalkkoihin kaksi kohennusta: kuukausipalkkoja korotettiin helmikuun alusta 74
markalla ja syyskuun alusta vielä 42 markalla. Ulkomaanliikenteessä kulkevan
suomalaisaluksen matruusin peruspalkka kohosi vuoden 1971 lopussa 857 markkaan
kuussa. Ammattitaitoinen suomalainen metallimies ansaitsi työtaistelunsa jälkeen saman
verran keskimäärin 131 tunnissa. Matruusin 1 297 markan keskikuukausipalkan
saavuttamiseksi metallityötä piti tehdä 198 tuntia. Merimiesten sopimuksessa noudatettiin
hyvin epäsolidaarista linjaa, joten kokeneet ammattityöntekijät ylsivät paljon
taulukkopalkkoja korkeampiin tuloihin. Yleinen pätevyyslisä nousi 50 prosentilla eli 60
markkaan kuussa. Lisäksi vähintään viisi vuotta ammatissa toimineelle taattiin ikälisä,
vaikka työnantaja olisikin välillä vaihtunut. Ulkomaanliikenteen pääsopimus antoi taas
mallin työehtojen ja palkkojen järjestelyihin merenkulun muilla lohkoilla. Satamasiivoojia
koskeva lisäsopimus valmistui jo vuoden 1970 puolella ja matkustajalaivojen miehistöjä
koskeva helmikuun 1971 lopulla. Kaupunkien satamajäänmurtajien miehistöjen

(Olavi Keitele), 20-23; Beckman 1957, 337-341.
487
U v 29.11.1970; U h 8.12.1970. SMU; U tkert 1970; Sak tkert 1970 ja 1971; Mtl tkert 1970; MS 1970, 411413 (Olavi Keitele), 502; Ruohonen 1981, 126-133; Pihkala & Soikkanen 1982, 368; Uimonen 1984, 117118; Mansner 1990, 310-338; A. Mattila 1992, 373, 387-389; Kyntäjä 1993, 160-162; Pekkarinen &
Vartiainen 1995, 318-319; Suomi 1996, 490-507; Helin 1998, 345-347.
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työehdoista allekirjoitettiin sopimus 2. maaliskuuta 1971. Pitkään jatkuneet neuvottelut
Rasilan ja Unionin välillä johtivat tulokseen kolme päivää myöhemmin.488

Monen vuoden ajan Unioni oli päässyt tyydyttäviin tuloksiin lakkoilematta, mistä huolimatta
liitto perusti maaliskuussa 1971 työtaistelurahaston. Vastaisten taisteluiden varalle
sijoitettiin 300 000 markkaa Suomen Työväen Säästöpankkiin, joka sitoutui tarvittaessa
vapauttamaan varat välittömästi ja vielä lainaamaan liitolle saman verran. Sillä keinoin oli
tarkoitus rahoittaa noin kaksi kuukautta kestävä työtaistelu. Lisäksi pankki lupasi myöntää
lakkoon joutuneille Unionin jäsenille enintään 2 500 markan lainoja asuntolainojen
lyhennyksiä varten sekä enintään tuhannen markan kulutusluottoja. Vuosikymmenien
saatossa milloin toisiaan tukeneet, milloin toisiltaan jäseniä houkutelleet merenkulun
palkansaajayhdistykset perustivat elokuussa 1971 merenkulkijajärjestöjen yhteistyöelimen
eli myten, jonka tuli edistää alan liittojen vuoropuhelua ja yhdenmukaistaa kaikkia
merenkulkijoita koskevien asioiden hoitoa. Vuoden 1971 toiseksi viimeisenä päivänä
Unioni hyväksyttiin mukaan ammattiyhdistysliikkeen eheytyksessä syntyneeseen Valtion
työntekijäin ja virkailijain yhteisjärjestöön eli Vty:hyn. Unioni kuului likimain 70 000:ta
valtion palveluksessa työskentelevää edustavaan Vty:hyn noin tuhannen jäsenensä osalta.
Samana päivänä merenkulun työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat runsaan vuoden ajan
valmistellun sopimuksen irtisanomissuojasta. Ulkomaanliikenteen vakinaiset merimiehet
pyrittiin sopimuksen avulla turvaamaan mielivaltaisilta erottamisilta. Merimieslaki oli
havaittu tältä osin vanhentuneeksi, etenkin kun maissa työskentelevät olivat saaneet
suojakseen uuden työsopimuslain.489
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U h 11.9., 2.11., 23.11., 28.12.1970, 11.1., 18.1., 1.2., 15.2., 19.2., 1.3., 15.3., 23.3.1971. SMU; Mtl h
19.1., 2.3.1971. SvyA; U tkert 1970 ja 1971; Mtl tkert 1971; MS 1971, 10-11, 55-58 (Olavi Keitele), 132-134
(Olavi Keitele), 147; Stv 1973; Vattula 1983, 416-417.
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U h 28.12.1970, 15.2., 18.8., 15.9., 1.12., 17.12., 30.12.1971, 26.1., 11.2.1972; U v 28.1.1972;
merenkulkijajärjestöjen yhteistyöelimen (myte) ptk 27.8.1971. SMU; U tkert 1970 ja 1971; MS 1972, 3-4
(Olavi Keitele); Hentilä 1975, 242-243; Erkki Ukkosen haastattelu.
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Suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen muuan merkkipaalu saavutettiin vuoden 1971
alussa, kun seksuaalirikoslain muutos poisti rangaistavuuden teoilta, joita aiemmin oli
nimitetty haureuden harjoittamiseksi samaan sukupuoleen kuuluvan kanssa. Uudistus
edellytti kannanottoa Unioniltakin, sillä merimiesten liitto oli kahdenkymmenen vuoden ajan
pyrkinyt häätämään vahvasti miesvoittoiselta alalta ainakin miespuoliset homoseksuaalit ja
mieluiten kaikki seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat. Unionin tietoon tuli esimerkkejä
seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallastakin. Sitä paitsi laivaväkeen kuuluvien keskenään
solmimien seksisuhteiden katsottiin ylipäänsä häiritsevän pahoin niin työtä kuin lepoakin
aluksessa, vaikka kyse olisikin ollut suostuvaisista aikuisista.490 Ilmiötä ei kuitenkaan
tarkasteltu puhtaan rationaalisesti, vaan vielä 1960-luvun alussa Merimies-lehden toimitus
luonnehti homoseksuaalisuutta iljettäväksi epänormaaliudeksi.491 Tammikuussa 1971
Unionin hallitus ilmoitti julkisesti, ettei seksuaaliseen vähemmistöön kuulumista enää lain
muututtua tulkittu liiton jäsenyyden esteeksi. Samalla haluttiin tähdentää, että monien
homoseksuaaleiksi tiedettyjen oli annettu pysyä merimiesammatissa, kunhan he vain
olivat pitäneet suuntautumisensa salassa. Liitto muistutti seksisuhteiden joka tapauksessa
voivan vaarallisesti hajottaa aluksen tiivistä työ- ja asuinyhteisöä, minkä vuoksi jokaista
merimiestä koski vastakin niin kutsuttu selibaattisolidaarisuus.492

Kuten Marcus Rediker on osoittanut, tähän merenkulussa vuosisatojen ajan seurattuun
periaatteeseen uskoivat myös 1700-luvun alussa Atlantilla saalistaneet merirosvot.
Monessa pääkallolipun kohottaneessa aluksessa kokeiltiin tuolloin eräänlaista
yhdenvertaisten merenkulkijoiden ihanneyhteiskuntaa. Miehistö valitsi kapteenin mutta

490

Ks. U h 19.12.1952, 14.4., 30.12.1954, 31.1., 17.3.1955, 13.8.1956, 26.10.1960, 4.9.1968. SMU; MS
1953, 24; MS 1956, 259.
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Ks. MS 1961, 348-353 (Pekka Kinnari).
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U h 18.1.1971. SMU; MS 1971, 76-77.
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tunnusti luottamuksensa nauttijallekin käskyvallan vain takaa-ajon ja taistelun ajaksi.
Turvallisuus katsottiin tärkeämmäksi kuin mahdollisimman runsas tarpeentyydytys. Naisen
tuomisesta laivaan saattoi seurata kuolemanrangaistus, sillä taisteluun tai merihätään
jouduttaessa ei ollut aikaa eikä varaa edes mustasukkaisuuteen tai rauhanomaisiin
soidinmenoihin, saati sitten tappeluihin.493

Pohjustaakseen edustajakokouskauden viimeisiä työehtosopimusneuvotteluita Unionin
johto kehotti lokakuussa 1971 jäsenistöä pitämään paikalliskokouksia ja pohtimaan
tavoitteita liittojohdon ajettavaksi. Saapuneiden ehdotusten käsittelemiseksi järjestettiin
tammikuussa 1972 neuvottelupäivät, joihin kutsuttiin Unionin hallituksen ja valtuuston
jäsenet sekä rannikkosatamissa toimivia liiton asiamiehiä ja luottamusmiehiä erityyppisistä
aluksista. Aloitteita saapuikin runsaasti, ja samalla miehistö käytti hyväkseen
mahdollisuutta lähettää kaikenlaisia moitteita liiton johdolle. Monien mielestä jäsenmaksuja
perittiin aivan liikaa ja eräät näkivät sopimattomaksi kutsua varustamojen edustajia
saunomaan ja kaljoittelemaan Unionin lomakotiin. Neuvottelupäivillä puhutun pohjalta
asetetut vaatimukset esitettiin työnantajille helmikuussa 1972. Koska päällystöjärjestöt
tavoittelivat 30 prosentin palkankorotuksia, Unioni päätti vaatia 300 markan kohennusta
kaikkiin taulukkopalkkoihin. Tulopoliittista kokonaisratkaisua ei enää saatu aikaan, kun
UKK-sopimuksen sovellusaika päättyi maaliskuussa 1972. Liiketyönantajien keskusliitto,
Stk ja Sak allekirjoittivat kuitenkin runkosopimuksen, jota nimitettiin keskusjärjestöjohtajien
Niilo Hämäläisen ja Timo Laatusen mukaan HL-sopimukseksi. Unioni ja Mtl puolestaan
solmivat kaksi kuukautta kestäneiden neuvottelujen päätteeksi ulkomaanliikenteen
työehtosopimuksen 11. huhtikuuta 1972. Palkankorotus määritettiin sekä prosenteissa että
markoissa: peruspalkkoja kohennettiin 2,6 prosentilla ja lisäksi 56,32 markalla kuussa.
493

Rediker 2004, 64-82, 109-112. – Merimiesten seksuaalisesta turhautumisesta ja sen tutkimisen
vaikeudesta ks. myös Gerstenberger & Welke 1996, 100.
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Muilla Unionin sopimusaloilla seurattiin ulkomaanliikenteen antamaa osviittaa. Liiton
johdon mukaan laivatyöntekijät saivat siten ansioihinsa kohennukset, jotka jonkin verran
ylittivät 6-7 prosentin palkankorotuksia tarkoittaneen HL-linjan. Kansainvälisen
valuuttajärjestelmän vakavien häiriöiden vuoksi Suomen markka menetti vuoden 1971
aikana runsaat viisi prosenttia arvostaan eräisiin tärkeisiin ulkomaisiin valuuttoihin nähden.
Tästä syystä Unioni vaati ulkomaanliikenteen merimiehille devalvoitumishyvitystä, ja Mtl:n
jäsenyritykset myönsivät lopulta peruspalkkoihin heinäkuun 1972 alusta lähtien yhden
prosentin ylimääräisen korotuksen. Ahvenanmaalaiset laivatyönantajat suostuivat
devalvoitumishyvitykseen vasta lakkouhan edessä.494

Työtaistelupelotteeseen turvauduttiin myös kiisteltäessä laivamuusikoiden työsuhteen
laadusta. Jotta myös autolautoissa työskentelevät soittajat pääsisivät nauttimaan
merimieslainsäädännön takaamista sosiaalieduista, Unioni vaati laivanvarustajia ottamaan
laivamuusikot suoraan palvelukseensa. Varustamot taas korostivat muusikoiden
palvelevan ohjelmatoimistoja ja kieltäytyivät solmimasta ammattikuntaa koskevaa
työehtosopimusta. Valtakunnansovittelija Paavo J. Paavolan johdolla käydyissä
neuvotteluissa ei päästy sopuun, joten Unioni ilmoitti jäsenyyteensä kuuluvien esittävien
taiteilijoiden aloittavan lakon 3. heinäkuuta 1972. Sitä ennen osapuolet ehtivät vielä
neuvotella ja Unioni taipua siihen, ettei laivanvarustajien vastarinta ollut sillä erää
murrettavissa. Liitto halusi edelleen laivamuusikoille työehtosopimuksen mutta hyväksyi
toiseksi osapuoleksi kolme keskeistä ohjelmatoimistoa, kunhan merenkulun työnantajaliitot
ryhtyivät valvomaan sopimuksen noudattamista. Lopulta päädyttiin ilman työtaistelua
jatkamaan entistä järjestelmää: henkilökohtaiset työsopimukset perustuivat vastakin
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U h 11.10., 30.12.1971, 26.1., 4.2., 11.2., 1.3., 22.3., 29.3., 7.4., 10.4., 26.4., 10.5., 24.5., 6.6., 27.6.1972.
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laivamuusikoiden perussopimukseen, jossa määritettyjä vähimmäisehtoja toki
kohennettiin.495

Merimieslainsäädännön uudistuksia
Unionin edustajakokous ajoitettiin vuonna 1972 taas keskikesään, mutta tilaisuuden
näyttämöksi valittiin hotelli Haaga. Runsaslukuisen kutsuvierasjoukon näkyvimpiin
hahmoihin kuului Sak:n puheenjohtaja Niilo Hämäläinen. Merimiesten liitto oli sopeutunut
mainiosti uuteen keskusjärjestöön, jolta ei tarvinnut pyytää lupaa työtaisteluun.
Avausjuhlallisuuksien jälkeen tunnelmaan tuli säröjä, kun toimitsijoita ei valittukaan
eroavan hallituksen esitysten mukaan. Vaalivaliokuntaan ei hyväksytty hallituksen
ehdottamia viittä toimitsijaa vaan siihen nimettiin tiukan äänestyksen jälkeen kokonaan
toinen viisikko, johon kuului vain yksi asiamies ja neljä aktiivipalveluksessa olevaa
merimiestä. Yhtään soraääntä ei kuitenkaan kuultu, kun ensimmäisen kokouspäivän
lopuksi käytiin läpi päättyneen edustajakokouskauden vuosikertomukset.496

Toisena kokouspäivänä edustajat paneutuivat Unionin hallituksen ja jäsenistön tekemiin
aloitteisiin. Työsuojelua koskettaneelle keskustelulle antoi pohjaa
Työturvallisuuskeskuksen apulaisjohtajan, Akt:n entisen puheenjohtajan Olavi Aarnion
alustus, joka kirvoitti lukuisia kysymyksiä ja kommentteja. Olavi Keitele toisti
lehtihaastattelussa jo aiemmin esittämänsä varoituksen, että merimieslainsäädäntö täytyi
uudistaa ripeästi, jollei haluttu Unionin panevan asiaa voimakeinoin kuntoon seuraavalla
työehtosopimuskierroksella. Edustajakokous omaksui puheenjohtajan kannan ja antoi
Unionin valittavalle hallitukselle valtuudet käyttää ”kaikkia sallittuja järjestöllisiä keinoja
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U h 6.6., 27.6., 3.7.1972. SMU; Mtl h 15.6.1971. SvyA; U tkert 1972; Mtl tkert 1971 ja 1972; MS 1972, 372
(Robert Herdin); Per-Erik Nelinin haastattelu.
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U h 23.3., 21.10., 17.12.1971, 1.3., 26.4., 10.5., 24.5., 6.6., 10.7., 19.7., 27.7.1972. SMU; U edkok 1972:
ptk; MS 1972, 34-35, 124-125 (Olavi Keitele), 363-364 (Olavi Keitele), 368-371, 431-432 (Olavi Keitele); SSd
1.8.1972.
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lainsäädäntätyön vauhdittamiseksi”. Laivatyöntekijöiden palkoista tuli edustajakokouksen
mielestä vastakin sopia yleisten tulopoliittisten ratkaisujen ulkopuolella, jotta merimiesten
erityiset elinkustannukset tulivat otetuiksi huomioon. Kokouksen antamassa
moniosaisessa julkilausumassa ei puututtu autolauttojen henkilöstön työaikoihin, vaan
asiasta käyty vilkas ja kovakielisiäkin puheenvuoroja sisältänyt keskustelu tulkittiin
evästykseksi Unionin hallitukselle. Palveluhenkilökunnan työpäivien todettiin venyvän
kohtuuttomiksi, mutta siitä hyvitykseksi maksettujen myyntiosuuksien tiedettiin toisaalta
herättävän kateutta kansi- ja konemiehistön parissa. Unionin ja laivanvarustajien edustajat
ryhtyivät seuraavana syksynä selvittelemään visaista kysymystä työryhmässä, jonka
asettamisesta oli sovittu edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa. Työryhmään nimetty
Reijo Anttila vertasi urakkaa pommin purkamiseen: ”Käsittelipä tätä miltä kantilta tahansa,
niin aina täytyy varoa jotakin.”497

Edustajavaaliin ryhdyttäessä kesäkuussa Olavi Keitele oli varoittanut, että ”kaikenlainen
kuiskuttelu- ja junttatoiminta on tarpeetonta ja järjestön yhtenäisyyttä vaarantavaa”.
Helsingin Sanomat puolestaan odotti edustajakokouksen aattona kumousyritystä
turkulaisoppositiolta, jonka ”keulamiehillä kerrotaan olevan yhteyksiä Turun taistolaiseen
kommunistipiiriin”. Oppositioryhmä, jonka keskeisiin hahmoihin kuuluivat Unionin Turunasiamieheksi äskettäin siirtynyt Reijo Anttila sekä Kotkan- ja Haminan-asiamiehet Martti
Taberman, Lauri Heinonen ja Jorma Hartikainen, suunnittelikin puheenjohtajan vaihtamista
mutta sai kieltävän vastauksen haastajaksi pyytämältään Lauri Nikulalta. Kun myös Robert
Herdin torjui ehdokkuuden, Olavi Keitele valittiin yksimielisesti uudelleen tehtäväänsä.
Muut henkilövalinnat sen sijaan saatiin selville vasta työjärjestyksestä käydyn kiistan ja
useiden äänestysten jälkeen. Valtuusto sentään koottiin vaalivaliokunnassa. Kokouksen
497

U edkok 1972: aloitteet (U eda 1972). SMU; U edkok 1972: ptk; U tkert 1972; MS 1972, 438-440, 446
(Pekka Kinnari); SSd 31.7., 2.8.1972; HeSa 1.8., 2.8.1972; US 1.8.1972; Hbl 1.8., 2.8.1972.
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hyväksymän uuden säännön mukaan elintä ei vastedes enää johtanut Unionin
puheenjohtaja, kuten oli toimittu vuodesta 1951 lähtien, vaan erikseen valittu
luottamushenkilö.498

Uuden hallituksen kokoontuessa päätettiin tehostaa elintä avustavien jaostojen työtä.
Vakiintuneen opintojaoston lisäksi oli jo aiemmin toiminut kalastajajaosto sekä
merivartijajaosto. Viimeksi mainitun tilalle nähtiin tarpeen perustaa kaksi jaostoa, joista
toisen tuli palvella virkasuhteisia unionilaisia ja toisen taas satamavirkailijoita,
satamajäänmurtajien työntekijöitä ja muita valtioon tai kuntaan työsuhteessa olevia liiton
jäseniä. Opintojaosto jatkoi kurssi- ja valistustyötään vanhaan tapaan Unionin hallitukseen
suoraan yhteyttä pitävän opintosihteerin johdolla. Muille jaostoille nimettiin vastuulliset
toimitsijat ja oli tarkoitus valita lisäksi erityiset toimikunnat ja valtuustot. Kuitenkin vain
kalastajat ja merivartijat saivat muodostetuksi tällaiset kyseisen jäsenryhmän ääntä
käyttävät elimet. Astetta itsenäisemmin toimivat Unionin järjestöjäsenet Luotsiliitto sekä
Laivamuusikot-yhdistys, jotka periaatteessa hoitivat edustamansa ammattiryhmän asioita
omin päin mutta saattoivat luottaa niin neuvotteluissaan kuin taisteluissaankin kaikkien
laivatyöntekijäin tukeen. Kalastajajaostoa johti Berndt Uula (entinen Johansson), jonka
seuraajaksi edustajakokouksessa nimetty Robert Herdin joutui ottamaan liittosihteerin
tehtävän vastaan jo joulukuussa 1972. Uulaa tuolloin kohdannut vakava sairaus eteni
kohtalokkaaksi maaliskuussa 1973. Herdin hoiti taloudenhoitajan velvollisuudet päätyönsä
ohessa. Hänen jättämänsä varasihteerin toimi muutettiin palkkasihteerin tehtäväksi, joka
uskottiin Reijo Anttilalle. Unionin hallitus valitsi vuoden 1973 alussa keskuudestaan
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U edkok 1972: ptk; U h 26.1., 7.4.1972. SMU; MS 1972, 444-445; Soukola 2003, 381-383; HeSa 31.7.,
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työvaliokunnan, johon tulivat puheenjohtaja Keitele, varapuheenjohtaja Nikula, sihteeri
Herdin, palkkasihteeri Anttila sekä asiamies Antero Imppu.499

Olavi Keitelen puheenjohtajakauden alussa Unionin jäsenmäärä kääntyi laskuun, joka
osoittautui tilapäiseksi: vuonna 1972 jäsenluku putosi alle 11 400:n mutta kohosi jo
seuraavana vuonna ensi kerran 12 500:n. Vaihtuvuus alalla väheni selvästi Keitelen
viimeisistä vuosista lähtien: tulokkaiden neljännestä lähennellyt osuus järjestäytyneiden
merimiesten joukossa putosi lähelle kymmentä prosenttia ja 1980-luvulla sen allekin.
Uusista jäsenistä huomionarvoisen moni järjestäytyi 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun
alussa autolauttaliikenteen keskeisissä satamissa. Liiton toimitsijat jakoivat vuosittain noin
2 500 uutta jäsenkirjaa, joista jopa kaksi kolmesta sujahti liittyjän taskuun Helsingissä,
Turussa tai Maarianhaminassa. Unionin yhdistyessä Sak:hon sadan järjestäytyneen
merimiehen joukossa oli 90 miestä, mutta kansainvälisen naisten vuoden 1975 päättyessä
vähän runsaat 28 prosenttia unionilaisista kuului tuohon toiseen sukupuoleen. Seuraavan
vuosikymmenen alkaessa naisten osuus nousi hieman yli 30 prosenttiin.500

Ensimmäisen Liinamaa-sopimuksen jälkeen ammattiyhdistysten jäsenmaksut perittiin
suoraan palkasta ja voitiin vähentää verotuksessa. Unionin jäsenmaksuihin tehtiin
viimeiset markkamääräiset tarkistukset keväällä 1969, jolloin ensimmäisen luokan
jäsenvero nousi 14 markkaan kuussa. Seuraavana vuonna valtuusto hyväksyi hallituksen
suunnitelman siirtymisestä prosenttimääräiseen jäsenveroon. Työnantajien oli määrä
vuoden 1971 alusta alkaen pidättää Unionille tilittämistä varten 1,5 prosenttia liiton kunkin
jäsenen merimiestyöstä saamasta kokonaistulosta. Menettelyn havaittiin kuitenkin
johtavan niin hankaliin laskutoimituksiin, että katsottiin parhaaksi periä liitolle kaksi
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U h 23.9.1968, 6.10.1969, 7.8., 22.8., 20.9., 2.10., 1.11., 29.11., 9.12., 27.12.1972, 3.1., 3.4.1973. SMU;
U tkert 1972 ja 1973; MS 1969, 438-439; MS 1973, 3 (Olavi Keitele), 252 (Pekka Kinnari).
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prosenttia jäsenen peruspalkasta. Tämä ei kuitenkaan koskenut monia erilaisia lisiä
nauttivaa matkustajalaivojen taloushenkilöstöä, jota varten jouduttiin laatimaan
jäsenmaksutaulukko vuosittain erikseen. Valtuuston siunaama uusi järjestelmä ei saanut
kaikkien jäsenten suosiota, vaan maksuja luonnehdittiin aivan liian korkeiksi. Merimiesten
erityisesti kammoamia ylimääräisiä jäsenmaksuja ei jouduttu perimään Unionin talouden
tukemiseksi ennen vuoden 1980 pitkää työtaistelua. Liiton yhteydessä toimivan
työttömyyskassan alijäämien peittämiseksi sen sijaan täytyi 1970-luvun lopulla käydä
erikseen jäsenistön kukkarolla, sillä alan työttömyys paheni arvaamattoman synkäksi.501

Merimiesten hyvinvoinnista huolehtimaan luotiin vuonna 1972 lakisääteinen järjestelmä,
joka aloitti toimintansa seuraavan vuoden alussa. Kauppalaivaston huoltoneuvoston
korvaajaksi tuli kauppa- ja teollisuusministeriön valvoma merimiespalvelutoimisto eli mepa,
jonka johtoelimiin saivat edustuksen myös merenkulun työmarkkinajärjestöt ja Suomen
merimieslähetysseura. Unionin aikoinaan aloittama laivakirjastopalvelu kuului niihin
vanhoihin merimieshuollon muotoihin, joista mepa otti vastatakseen. Merimiesten liitto oli
valmis käyttämään merenkulun pysäyttämisen uhkaa hankkiakseen mepalle voimavaroja
uusiin palveluihin. Nähtiin välttämättömäksi parantaa ulkomaisille merimiehille Suomessa
tarjottavia etuja, jotta suomalaiset voivat vastavuoroisesti nauttia huoltoa ulkomaisissa
satamissa. Helmikuussa 1974 Unioni vaati Helsingin kaupunginhallitusta ryhtymään
pikaisiin toimiin kansainvälisen merimiesklubin perustamiseksi. Työrauhan turvaamiseksi
pääkaupungin edustajat kääntyivät asiassa sosiaali- ja terveysministeriön puoleen, ja
seuraavan vuoden kesäkuussa merimiesklubi avasi ovensa Katajanokalla.
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Merimiespalvelun erityiseksi työnsaraksi nimettiin tiedotus, mistä huolimatta Unionin oma
julkaisu toimitettiin edelleen kuukausittain tinkimättä sisällön monimuotoisuudesta.502

Pohjoismaiden merenkulkijajärjestöt pitivät helmikuussa 1963 Göteborgissa
neuvottelukokouksen, jossa sovittiin yhteisistä tavoitteista merimieslainsäädännön
uudistamiseksi. Kukin osallistujajärjestö lupasi vaatia maansa hallitukselta lainvalmistelun
aloittamista, jotta merimiesten työsuhteet saatettaisiin vastaamaan muilla aloilla
sovellettavia. Unioni otti erityiseksi tavoitteeksi palkanpidätyksen poistamisen merimiestä
uhkaavien rangaistusten joukosta. Liitto lähetti toukokuussa 1963 valtioneuvostolle kirjeen,
jossa kehotettiin kumoamaan merimieslain asianomaiset pykälät. Aloite kantoi sikäli satoa,
että sen herättämänä sosiaali- ja terveysministeriö antoi viisi vuotta aiemmin asetetulle
merimiesasiain neuvottelukunnalle503 tehtävän laatia esitys uudeksi merimieslaiksi.
Vuoden 1955 merimieslaki perustui tiiviiseen yhteispohjoismaiseen valmisteluun, mutta
seuraavalla vuosikymmenellä vastaava skandinaavinen hanke ei enää onnistunut. Kun eri
maissa laadittuja lakiluonnoksia kokoonnuttiin vertailemaan helmikuussa 1969, havaittiin
Norjassa ja Tanskassa tyydytyn korjailemaan vanhaa säädöstä. Ruotsissa taas oli
suunniteltu merimieslaille uudenlainen rakenne, joka muistutti läheisesti Suomessa
hahmotettua. Merimiesasiain neuvottelukunnan ehdotukseen sisältyi kuitenkin seikkoja,
jotka Ruotsissa haluttiin jättää ratkaistaviksi työehtosopimusneuvotteluissa.504
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U h 27.7., 1.11.1972, 4.2., 29.5., 20.8.1974, 19.12.1978; Suomen merenkulkijain säätiön hallituksen ptk
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Suomessa merimiesten työsuhteita koskevan lainsäädännön valmistelu sai kokonaan
uudet lähtökohdat seuraavana vuonna, jolloin tuli voimaan uusi yleinen työsopimuslaki.
Säädöksen vaikutukset merenkulkijoiden työsopimuksiin sai selvittääkseen merimiesasiain
neuvottelukunnan jaosto, jossa Unionia edusti liittosihteeri Robert Herdin.
Kokonaisuudistuksen viipyessä Unioni kiirehti menestyksekkäästi vanhan merimieslain 26.
pykälän uudistamista. Ulkomaan satamassa toimestaan eroava laivatyöntekijä sai
huhtikuussa 1970 oikeuden maksuttomaan kotimatkaan, jos hän oli palvellut samassa
aluksessa tai samaa varustamoa ainakin vuoden yhtäjaksoisesti. Aiemmin kotimatkaedun
saaminen oli edellyttänyt kahden vuoden työsuhdetta. Raja pudotettiin vuonna 1974
kuuteen kuukauteen. Kokonaisuudistuksen valmistelu eteni sillä välin erittäin hitaasti.
Tuloksia odoteltaessa merenkulun työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat huhtikuussa 1970
varustamopalvelusopimuksen, joka - kuten edellä jo kerrottiin – vahvisti varustamon
laivatyöntekijän työsopimuskumppaniksi.505

Merimiesasiain neuvottelukunta jätti aikanaan sosiaali- ja terveysministeriölle yksimielisen
ehdotuksen merimieslaiksi, mutta niin tapahtui vasta toukokuussa 1975. Unionin hallitus
kaipasi täsmennyksiä moniin ehdotuksen pykäliin, joita hiottiinkin vielä kolmatta vuotta.
Uusi merimieslaki hyväksyttiin eduskunnassa vihdoin toukokuussa 1978 ja astui voimaan
tuon vuoden heinäkuussa. Laivakohtaisista työsopimuksista siirryttiin nyt virallisestikin
varustamokohtaisiin, joten usean laivan omistajan tuli tarjota myymänsä tai riisumansa
aluksen miehistölle työtä muissa aluksissaan. Lisäksi merimiehen työsuhdeturva kohentui
siten, että irtisanominen tuli käsitellä laivatoimikunnassa, johon kuului kapteenin lisäksi
yksi päällystön jäsen ja kaksi muun henkilökunnan edustajaa. Työsuhdetta koskevan lain
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valmisteluun kuluneen puolentoista vuosikymmenen kuluessa ehdittiin sentään uudistaa
merimiehiä koskevia muita säädöksiä. Lokakuussa 1967 astui voimaan
laivatyöturvallisuuslaki, jonka mukaan yleisen työturvallisuuslain periaatteiden
toteutumisen valvonta kauppamerenkulussa kuului merenkulkuhallituksen alaiselle
lautakunnalle. Unioni sai edustuksen kyseiseen elimeen, minkä lisäksi kunkin aluksen
miehistön tuli valita keskuudestaan turvallisuusasiamies. Kun kuusi vuotta myöhemmin
säädettiin laki työsuojelun valvonnasta, ylimalkaiseen laivatyöturvallisuuslakiin pettyneet
merenkulkijajärjestöt vaativat kehittämään työsuojelua myös merenkulussa samalla tavoin
kuin muilla aloilla. Unionissa kysymys nähtiin niin tärkeäksi, että liitto kääntyi elokuussa
1973 pääministeri Kalevi Sorsan puoleen ja uhkasi
toteuttaa hoitamatta olevaa työsuojeluasiaa koskevat taistelupäätöksensä
ankarimmalla tavalla kenenkään kohdalle sattuvan etuja suojelematta ja siitä
aiheutuvia taloudellisia menetyksiä laskematta.
Merenkulun työsuojelu siirrettiinkin vuonna 1974 sosiaali- ja terveysministeriön sekä
työsuojeluhallituksen valvontaan. Vastaava korjaus tehtiin lisäksi merityöaikalakiin,
kotimaanliikenteen työaikalakiin ja merimiesten vuosilomalakiin. Siitä pitäen laivoissakin
valittiin työsuojeluvaltuutetut ja –toimikunnat, joten Unioni joutui järjestämään niin
toimitsijoilleen kuin jäsenilleenkin koulutusta näihin tehtäviin. Työsuojelun yleinen
suomalaistaso saavutettiin merenkulussa kuitenkin vasta vuonna 1981, jolloin kahdessa
valtioneuvoston päätöksessä annettiin yksityiskohtaiset määräykset laivatyön ympäristöstä
ja järjestyksestä.506
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Merimiesten vuosilomalain uudistaminen asetettiin Unionissa tavoitteeksi 1960-luvun
lopussa. Vanha säädös katsottiin epädemokraattiseksi, koska se antoi työnantajalle ja
laivanpäällystölle vallan päättää laivatyöntekijän loman ajankohdasta: merimies saattoi
saada tiedon lomansa alkamisesta vasta viikkoa aiemmin. Uudistustyö sai vauhtia, kun
keväällä 1973 säädettiin uusi yleinen vuosilomalaki. Niin kaukovesillä kuin lähivesilläkin
purjehtivien suomalaisalusten työsuhteista henkilökuntaa koskeva erillislaki muokattiin
kahdessa vuodessa yleisiä periaatteita vastaavaksi. Oikeus ensimmäiseen vuosilomaan
syntyi kuuden kuukauden yhtäjaksoisen työsuhteen jälkeen mutta täyteen 24 vuorokauden
lomaan tarvittiin vuoden palvelus. Viiden vuoden yhtäjaksoisen työsuhteen jälkeen
lomavuorokausien määrä kohosi 30:een. Työnantaja sai vastedes puuttua loman
ajankohtaan vain aluksen turvallisuuden niin vaatiessa. Heinäkuussa 1976 astui voimaan
uusi merityöaikalaki, joka teki pitkään käytössä olleen 40 tunnin työviikon lakisääteiseksi ja
toi myös taloushenkilökunnalle oikeuden varsinaiseen ylityökorvaukseen. Samana vuonna
annettiin lopulta myös uusi asetus laivaväen asunnoista aluksessa. Säädös velvoitti
periaatteessa järjestämään oman makuuhytin jokaiselle yli tuhannen bruttorekisteritonnin
rahtialuksen henkilöstöön kuuluvalle. Merimiesten liiton keskeinen tavoite toteutui, kun
asetuksessa kiellettiin autolauttojen miehistöhyttien sijoittaminen autokannen alapuolelle,
missä melu ja pakokaasutkin usein häiritsivät lepoa. Autokannen alle sai tosin edelleen
majoittaa niin sanottua evakuointihenkilökuntaa eli matkustajien turvallisuudesta
huolehtivia hyttisiivoojia. Sitä paitsi laivanomistajien edut otettiin huomioon siten, että
uudet määräykset koskivat vain vastedes käyttöön tulevia laivoja; vanhoissa aluksissa riitti
edelleen vuoden 1948 asuntoasetuksen sisältämien vaatimusten täyttäminen. Unionin
johto ilmoitti sentään torjuneensa varustamojen yritykset vesittää monia pieniä korjauksia
tuoneen asetuksen voimaanastumissäännökset ja tehdä ”Suomesta vanhojen laivojen
kaatopaikka”.507
507

U h 19.12.1973, 11.1., 21.3.1974, 17.2., 21.6.1976; U v 28.6.1973, 28.2.1976; myte ptk 14.2.1974. SMU;
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Merenkulkijoiden yhteinen työnseisaus
Pikistä neuvotteluista huolimatta HL-sopimuksen päättyessä ei saatu aikaan keskitettyä
tulopoliittista ratkaisua. Maaliskuussa 1973 Sak:n hallitus totesi, ettei
palkansaajakeskusjärjestö ollut saanut tyydyttäviä vastauksia vaatimuksiinsa sen
paremmin työnantajilta kuin valtiovallaltakaan. Stk:n kohtuuttomiksi katsomista
palkankorotusvaatimuksista neuvoteltiin sen jälkeen liitoittain, mutta tuloksia saavutettiin
vasta huhtikuun puolivälissä. Virkamiesjärjestöt ryhtyivät niin sanotuksi päänavaajaksi ja
sopivat valtion ja kuntien kanssa virkaehtojen parannuksista, jotka toivat noin kymmenen
prosentin kohennuksen kokonaisansioihin. Unioni liittyi näihin sopimuksiin virkasuhteisen
jäsenistönsä osalta. Liitto oli jo edellisen vuoden puolella aloittanut valmistautumisen
työehdoista käytävään voimainkoetukseen. Etusijan sai jälleen ulkomaanliikenteen
sopimus, jota koskevissa keskusteluissa päästiin kuitenkin eteenpäin vasta sitten, kun
toiveet keskitetystä ratkaisusta olivat rauenneet. Unionin neuvottelijat eivät hyväksyneet
Mtl:n pääsiäisviikolla esittämää palkkatarjousta vaan ilmoittivat liittonsa pysäyttävän
suomalaiset matkustajalaivat kiirastorstaina 19. huhtikuuta 1973. Kun eräät johtavat
työnantajat takasivat palkkojen nousevan Unionin vaatimalle tasolle ja vielä takautuvasti,
liiton johto päätti peruuttaa iskun. Työtaistelun uhka ehti kirvoittaa lukuisia kiukkuisia
kannanottoja pääsiäisristeilyä suunnittelevilta kansalaisilta. Pyhien mentyä päästiin
nopeasti ratkaisuun, joka toi Unionin laskujen mukaan lähes 16 prosentin kohennuksen
kaukovesialuksissa työskentelevien merimiesten kokonaisansioihin. Matruusin
taulukkopalkka parani 8,5 prosentilla eli 1 080 markkaan kuussa. Ulkomaanliikenteen

asetuskokoelma 272/1973, 353/1975, 296, 518/1976; VP 1975 II: HE 15; VP 1976: Sovm 1; Suvm 11; ptk,
142-143, 159-160, 167-168; MS 1969, 537-538 (Olavi Keitele); MS 7/1975 (Reijo Anttila); MS 7/1976 (Reijo
Anttila); Lastikka 1983, 231; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 289; Per-Erik Nelinin, Pekka Teräväisen
ja Erkki Ukkosen haastattelut.
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osalta lukkoon lyötyä käytettiin jo vakiintuneeseen tapaan osviittana Unionin sopiessa
muiden jäsenryhmiensä asioista. Kierros saatiin päätökseen vasta heinäkuussa 1973.508

Liittokohtainen sopiminen tuotti pettymyksen kaikille työmarkkinajärjestöille, ja
tulopoliittinen virkamies Seppo Lindblom saikin vuoden 1973 päättyessä tehtäväkseen
uuden vakautusratkaisun rakentamisen. Maaliskuussa 1974 solmittuun kaksivuotiseen
Lindblom-sopimukseen sisältyi taas valtiovallan takaama niin kutsuttu sosiaalipaketti.
Unioni ehti puolestaan jo edellisen vuoden puolella ilmoittaa pitävänsä kokonaisratkaisun
syntyessäkin kiinni omista tavoitteistaan ulkomaanliikenteessä työskentelevien jäsentensä
osalta. Unionin hallitus kylläkin totesi, ettei liiton kannattanut ”lähteä sotimaan keskitettyä
ratkaisua vastaan”. Tavoitteeksi asetettiin silti yleisen linjan ylittävät kohennukset, jotka
muutamassa vuodessa veisivät suomalaisaluksissa työskentelevien tulot äskettäin
karkaamaan päässeelle pohjoismaiselle tasolle. Tiedotteissaan Unioni vakuutti sinänsä
kannattavansa pahaksi kiihtyneen inflaation taltuttamista mutta muistutti
kaukovesiliikenteen merimiesten joutuvan edelleen tekemään hyötyostoksia ulkomailla.
Sak:lle liitto huomautti osaltaan – tuonnempana esiteltävin keinoin - valvovansa, että
Suomeen saapuvien mukavuuslippulaivojen miehistöille maksettiin ITF:n suosittelemat
palkat. Suomalaislaivoissa oli Unionin johdon mielestä nurinkurista tyytyä huonompiin
ansioihin.509

Lindblom-sopimus siunattiin Sak:n valtuustossa sosiaalidemokraattien äänin, mutta
keskitetystä ratkaisusta irtaantui kommunistijohtoisten rakennusliiton ja Suomen
elintarviketyöläisten liiton lisäksi myös eräitä virkamiesjärjestöjä. Unioni puolestaan ilmoitti
508

U h 29.11., 9.12.1972, 3.1., 24.1., 12.2., 16.3., 3.4., 11.4., 18.4., 27.4., 9.5., 30.5., 27.6.1973; U v
28.6.1973. SMU; U tkert 1973; Sak tkert 1973; Mtl tkert 1973; MS 1973, 63-64 (Olavi Keitele), 263-265
(Olavi Keitele), 265 (Lauri Nikula); Mansner 1990, 345-350.
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määräaikaan mennessä hyväksyvänsä yleislinjan, kunhan Lindblom-sopimukseen liittyvä
työeläkeuudistus ulotettiin myös merimieseläkkeisiin ja kunhan ulkomaanliikenteen
palkoista ja työehdoista sovittiin erikseen. Työtaistelu-uhan karkottamiseksi merenkulun
yltä järjestettiin 29. maaliskuuta 1974 Mtl:n tiloissa tapaaminen, johon osallistuivat
laivanvarustajien, Unionin ja Suomen laivanpäällystöliiton sekä Sak:n ja Stk:n edustajien
lisäksi tulopoliittinen virkamies Seppo Lindblom, valtakunnansovittelija Paavo J. Paavola ja
Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Jaakko Oravisto. Tilaisuudessa ei päästy varsinaisiin
neuvotteluihin vaan kuultiin eri työmarkkinaosapuolten perusteluja jo aiemmin esittämilleen
linjauksille. Oravisto puolestaan kertoi kassansa joutuvan seuraavan vuoden alussa
korottamaan vakuutusmaksuja jo siinäkin tapauksessa, että entiset edut haluttiin säilyttää.
Unionin valtuusto kutsuttiin ylimääräiseen kokoukseen, jonka aattona työnantajat
vastasivat liiton vaatimuksiin. Palkkatarjous ei tyydyttänyt Unionin johtoelimiä, mutta
neuvottelutietä päätettiin kulkea vielä viikon ajan. Vasta sitten tuli käynnistää
jäsenäänestys työtaisteluvaltuuksista.510

Lisäajasta käytettiin lopulta vain yksi vuorokausi, jonka kuluessa ehdot saatiin
paranemaan Unionin hallituksen mielestä riittävästi. Kaksivuotinen ulkomaanliikenteen
työehtosopimus valmistui 11. huhtikuuta 1974. Yleislinjan ylittävien palkankorotusten
toteuttamiseksi muutettiin ikälisäjärjestelmää, jossa havaitut ristiriidat saatiin setvityiksi
vasta pari kuukautta myöhemmin. Lähivesiliikenteen palkkoja koskeva yleislinjan
mukainen sopimus oli valmistunut jo maaliskuun lopussa. Työehtoja sääteli yhä niin
sanottu runkosopimus, jonka Unioni ja Rasila olivat solmineet edellisenä keväänä
kahdeksi vuodeksi. Kokonaisratkaisu ja ulkomaanliikenteen työehtosopimus antoivat rajat,
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U h 12.11., 19.12.1973, 21.1., 4.2.1974; myte ptk 20.3.1974. SMU; U tkert 1974; Sak tkert 1974; MS
2/1974 (Olavi Keitele); MS 3/1974 (Olavi Keitele); Mansner 1990, 351-353, 366-372.
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U h 21.3., 29.3., 1.4., 9.4.1974; U v 10.4., 14.6.1974; myte ptk 1.4.1974. SMU; Mtl h 4.4.1974. SvyA; U
tkert 1974; Sak tkert 1974; MS 4/1974; PT 7, 11/1974.
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joita Unioni ei juuri kyennyt ylittämään sopiessaan muiden jäsenryhmiensä asioista.
Toukokuun jälkeen sopimussikermästä puuttui enää yksi osanen, mutta kierroksen
viimeisen tavoitteensa saavuttamiseen Unioni tarvitsi vielä lakonuhkaa. Merimiesten liitto
asettui nyt koko voimallaan laivamuusikkojen tueksi: suomalaiset matkustaja-alukset
uhattiin pysäyttää satamiin, jollei soittajien kanssa lopulta suostuttu tekemään varsinaista
työehtosopimusta. Uhkaus ei koskenut Vaasan ja Uumajan välillä liikennöiviä autolauttoja,
joiden omistajan kanssa oli jo päästy tyydyttävään sopimukseen soittajien työehdoista.
Laivamuusikot-yhdistyksen johtokunta ja Unionin hallitus hylkäsivät yksissä tuumin
valtakunnansovittelija Paavolan ensimmäisen sovintoesityksen, jonka katsottiin selvästi
heikentävän työehtoja. Lakko kuitenkin vältettiin, kun avainkysymyksessä jo perään
antaneet työnantajat myöntyivät eräisiin tarkennuksiin. Työntekijäpuoli ei halunnut
kieltäytyä sopimuksesta, johon jäi epätyydyttäviä kohtia mutta joka vihdoin teki
varustamosta laivamuusikon työsopimuskumppanin.511

Lindblom-ratkaisuun sisältyneen niin sanotun kurkistuspykälän nojalla
työmarkkinakeskusjärjestöt kävivät tammi- ja helmikuussa 1975 neuvotteluja siitä, mihin
toimiin palkkojen ja hintojen kehitys antoi aihetta. Tasavallan presidentti kutsui välittäjäksi
työministeriön kansliapäällikön tehtävien äärestä Keijo Liinamaan, jonka laatima
tarkistusehdotus paisui lopulta uuden kokonaisratkaisun mittoihin. Liittokohtaisilta
neuvotteluilta vältyttiin, kun ohjetuntipalkkojen jo aiemmin sovittuja tarkistuksia korotettiin
20 pennillä. Sak:n hallitus hyväksyi kurkistustuloksen sosiaalidemokraattien äänin mutta
Unionin hallitus yksimielisesti. Rahtimarkkinoiden laman vuoksi merimiesten liiton johto
kavahti työehtosopimusten sanomista irti ja toivoi valinneensa kahdesta huonosta
vaihtoehdosta paremman. Ulkomaanliikenteen laivatyöntekijöiden osalta käytiin erilliset
511

U h 21.1., 4.3., 21.3., 9.4., 11.4., 5.5., 29.5., 12.6., 12.7.1974; U v 10.4., 14.6.1974. SMU; Mtl h
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kurkistusneuvottelut, joissa taulukkopalkkoja sovittiin nostettavaksi 188 markalla kuussa
mutta kuitenkin vähintään viidellä prosentilla. Unionin vastapuolena oli tällöin ensi kertaa
Suomen varustamoyhdistys, joka aloitti toimintansa vuoden 1975 alussa. Laivanomistajien
etujärjestö omaksui uuden nimen, kun Merenkulun työantajaliitto sulautettiin Suomen
laivanvarustajien yhdistykseen. Ahvenanmaalaiset laivanisännät olivat päätyneet
vastaavan jälleenyhdistymiseen jo viisi vuotta aiemmin. Ålands redarförening (Årf) jäi silti
Suomen varustamoyhdistyksen (Svy) ulkopuolelle huolehtimaan maakunnan
laivanomistajien erityiseduista.512

Presidentti Urho Kekkonen uskoi Keijo Liinamaalle kesäkuussa 1975 toimitusministeriön
pääministerin salkun, jolle ei syyskuussa pidettyjen ennenaikaisten eduskuntavaalien
jälkeenkään tahtonut löytyä poliittisesti vastuullista kantajaa. Työttömyyden
pahenemisesta huolestunut Kekkonen komensi lopulta marraskuun 1975 lopussa
vasemmiston ja keskustan muodostamaan niin kutsutun hätätilahallituksen. Pääministerin
tehtävään kutsuttu keskustapuolueen Martti Miettunen ryhtyi tammikuussa 1976
edistämään työmarkkinoiden keskusjärjestöjen lukkiutuneita neuvotteluita. Tuloksiin
päästiin silti vasta sen jälkeen, kun työmarkkinajohtajat olivat käyneet maistamassa
Tamminiemen löylyjä. Miettusen välitysehdotuksen pohjalta saatiin helmikuussa aikaan
yksivuotinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, joka toi yleisen 60 pennin tai vähintään 3,5
prosentin korotuksen tuntipalkkoihin. Työnantajien vastustuksesta huolimatta indeksiehto
palasi käytännössä osaksi suomalaista talouspolitiikkaa, sillä Sak:n vaatima hintasulku tuli

(Olavi Keitele); Per-Erik Nelinin haastattelu.
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voimaan viideksi kuukaudeksi. Lisäksi piti ryhtyä kurkistusneuvotteluihin syyskuussa
1976.513

Taas kerran Unioni jättäytyi kokonaisratkaisun ulkopuolelle. Ulkomaanliikenteen
merimiesten työehtosopimusta ryhdyttiin valmistelemaan lokakuussa 1975, mutta kaksi
kuukautta myöhemmin ponnistelujen todettiin jääneen tuloksettomiksi. Painostaakseen
työnantajia Unioni tarttui edellisen työehtosopimuksen kohtaan, jossa varustamot
sitoutuivat neuvottelemaan laivojensa miehistön lukumäärästä ja pätevyydestä
merimiesten liiton kanssa. Unioni ilmoitti pysäyttävänsä helmikuun 1976 alusta lähtien
Suomen satamiin jokaisen aluksen, jonka omistaja ei ollut tehnyt liiton kanssa
miehityssopimusta. Pian saatiinkin sovituksi 48 aluksen vähimmäismiehityksestä.
Työehtoneuvotteluihin ei silti saatu puhtia, joten Unionin hallitus ja valtuusto päättivät 28.
helmikuuta 1976 esittää työtaisteluvaroituksen. Myös kolme muuta merenkulkijajärjestöä
päätyivät samaan ratkaisuun. Ulkomaanliikenteen kauppalaivoja koskeva lakko uhattiin
aloittaa 15. maaliskuuta, mutta sosiaali- ja terveysministeriö lykkäsi työnseisausta kahdella
viikolla. Unioni tavoitteli ansionkohennusten lisäksi vastikejärjestelmän uudistusta.
Suomalaisaluksen merimies sai pyhäpäivänä tekemänsä työn vastikkeeksi saman määrän
ylimääräistä vapaata, mutta Unioni oli jo pitkään halunnut siirryttävän ruotsalaiseen malliin,
jossa pyhätyö hyvitettiin kaksinkertaisena vapaana. Laivanvarustajat puolestaan selittivät,
ettei niillä taantuman vuoksi ollut varaa myöntää työntekijöilleen uusia etuja eikä maksaa
heille yleisen linjan yli kohoavia palkankorotuksia. Välillä tosin keskusteltiin kolmivuotisesta
ratkaisusta. Varustamot lupasivat ylittää sopimuskaudella toteutetut yleiset
palkankorotukset kahdella prosenttiyksiköllä, mutta Unionin mielestä se ei riittänyt niin
sanotuksi pitkän sopimuksen lisäksi. Merimiesten liitto veti kiistaan mukaan jäänmurtajat,
513
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joiden miehistöille ei uskottu enää muuten saatavan ulkomaanliikenteessä sovellettavia
etuja. Leutojen talvien ja uusien alusten jäävahvistuksen vuoksi Unioni oli menettänyt
vanhan täsmäaseensa. Merenkulkuhallitus ilmoitti helmikuun lopussa kannakseen, että
valtion merimiesten uusi työehtosopimus saattoi syntyä vain tulopoliittisen
kokonaisratkaisun pohjalta.514

Valtakunnansovittelija Teuvo Kallio jätti aamulla 29. maaliskuuta 1976 sovintoesityksen,
jonka konepäällystöliitto hyväksyi ja jonka Unioni sekä radiosähköttäjäliitto kelpuuttivat
jatkoneuvottelujen lähtökohdaksi. Svy ja Årf vaativat kuitenkin vastapuolta hyväksymään
sellaisenaan Kallion esityksen, jonka laivanpäällystöliitto puolestaan hylkäsi kokonaan.
Niinpä perääntymistiet tukkeutuivat ja keskipäivällä alkoi merenkulkijajärjestöjen yhteinen
työnseisaus, joka pysäytti kaikki kotimaan satamissa olevat ja niihin saapuvat suomalaiset
kaukovesialukset. Unionin hallitus katsoi jäsenäänestyksen järjestämisen tarpeettomaksi,
koska liitto oli joutunut lakkoon ”työantajapuolen joustamattomuuden vuoksi”. Taisteluun
osallistuvat liitot kokosivat yhteisen lakkotoimikunnan, minkä lisäksi Unioni loi oman
johtojärjestelmänsä.515 Merenkulkuhallitusta vastaan Unioni taisteli yksinään, sillä
päällystöjärjestöt olivat jo tehneet sopimukset valtiotyönantajan kanssa. Heti
ulkomaanliikenteen seisahduttua kolmen satamassa odottaneen jäänmurtajan miehistöt
ryhtyivät myötätuntolakkoon. Valtion merimiehet saivat vielä äänestää siitä, ryhtyisivätkö
he työnseisaukseen omassa asiassaan.516
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28.2.1976. SMU; Suomen varustamoyhdistyksen (Svy) h 21.1., 30.1., 4.2., 5.3., 23.3.1976; Svy yk
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(Lauri Nikula); A. Mattila 1992, 408-409.
515
Helsinkiin perustettiin keskuslakkotoimikunta, johon kuuluivat toimitsijat Reijo Anttila, Antero Imppu,
Holger Löfström, Elina Mäkinen ja Pentti Ojanen. Lisäksi viiteen ulkomaanliikenteen keskeiseen
satamakaupunkiin muodostettiin paikallinen lakkokomitea.

312

Työtaistelun aikana neuvoteltiin tiiviisti ja lopulta tuloksekkaasti. Kaikkiaan noin 8 000
palkansaajaa koskenut ja 53 aluksen kulun pysäyttänyt lakko päättyi 10. huhtikuuta 1976,
kun riitapuolet hyväksyivät Teuvo Kallion korjatun välitysesityksen. Työnantajat taipuivat
vastikekysymyksessä ja työntekijät hyväksyivät aiemman palkkatarjouksen. Matruusin
peruspalkaksi ilman pätevyyslisiä tuli 1 809 markkaa kuussa. Suomalaiselle
metallimiehelle kertyi tuolloin vastaavat ansiot keskimäärin 120 tunnissa. Matruusin 2 844
markan keskikuukausipalkan kokoamiseen metallimies tarvitsi 187 työtuntia.
Merenkulkuhallituksen aluksissa työskentelevistä unionilaisista oli sillä välin yli 70
prosenttia kannattanut lakkoon ryhtymistä. Tulos saatiin kuitenkin selville vasta huhtikuun
yhdeksäntenä. Vain vuorokauden kestettyään jäänmurtajalakko päättyi sopimukseen, joka
syntyi ulkomaanliikenteen ratkaisun pohjalta. Silti vain autolautat lähtivät liikkeelle, sillä
lastiliikenteen piti edelleen pysähdyksissä satamatyöntekijöiden sitkeä lakko.
Satamalakko, joka työnantajien mielestä oli ”lähinnä poliittinen mielenosoitus”, lopetettiin
vasta toukokuun alussa Akt:n liittotoimikunnan päätöksestä. Kotimaanliikenteen
laivatyöntekijöiden palkkoihin saatiin ilman työtaistelua kymmenen prosentin
kuoppakorotus. Unionin muiden jäsenryhmien ansiot ja työehdot määritettiin
ulkomaanliikenteen rauhansopimuksen ja tulopoliittisen kokonaisratkaisun perusteella.517

Puheenjohtaja kukistuu
Kevään 1976 merimieslakko tiedettiin Unionissa niin sanotusti historialliseksi: sitten
tarunhohtoisen vuoden 1933 ei ollut taisteltu suoraan ulkomaanliikenteen työnantajia
vastaan. Ensimmäisen kerran myös kulutettiin Unionin työtaistelurahastoa, jonka
516
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U h 13.4., 23.4., 7.5., 21.5.1976; U tvk 6.4., 8.4.1976. SMU; Svy 6.4., 8.4., 17.5.1976. SvyA; U tkert 1976;
Svy tkert 1976; U edkok 1976: ptk; MS 4/1976 (Olavi Keitele); MS 4/1976 (Lauri Nikula); MS 4/1976 (Reijo
Anttila); MS 6/1976 (Holger Löfström); HeSa 10.-12.4.1976; Hbl 3.4., 4.4., 8.4., 10.4., 11.4.1976; SKuv
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täydentämiseksi liitto keräsi yhdeltä kuukaudelta kaksinkertaisen jäsenmaksun. Velvoite ei
koskenut niitä noin 2 000:ta Unionin jäsentä, jotka olivat itse osallistuneet työtaisteluun.
Suurin osa heistä oli jäänyt ensimmäisellä lakkoviikolla vaille tuloja mutta saanut siitä
pitäen lakkoavustusta, jota maksettiin sääntöjen mukaan kaksi kolmannesta jäsenen
laskennallisesta työttömyyskorvauksesta. Tapahtumien puntarointiin tarjoutui oitis tilaisuus
Unionin edustajakokouksessa, joka alkoi Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 13.
toukokuuta 1976. Tilaisuudessa kuitenkin kiinnitettiin päähuomio henkilövalintoihin, jotka
kiinnostivat suuresti tiedostusvälineitäkin. Kaksi päivää ennen liittokokouksen alkamista
Olavi Keitele järjesti lehdistötilaisuuden, jossa hän syytti värikkäin ilmaisuin Unionin
toimitsijoita vehkeilystä. Puheenjohtaja kertoi joutuneensa parjatuksi liiallisesta
työnantajamielisyydestä ja selitti tämän johtuvan siitä, ettei Unioni ollut hänen kaudellaan
enää käynyt jäänmurtajalakkoja. Sellaisista kamppailuista oli hänen mielestään koitunut
runsaasti iloa lehtimiehille mutta laihasti hyötyä merimiehille. Keitele korosti pyrkineensä
puolustamaan koko Suomen merenkulkua eikä vain ajamaan merimiesten etuja.518

Kokousedustajia valittaessa – ja oikeastaan jo vuosien ajan - oli todella harjoitettu
junttausta, jonka avulla edellisessä edustakokouksessa oppositioksi jäänyt, Kymenlaakson
ja Turun asiamiesten johtama ryhmittymä pyrki varmistamaan liiton johtajiston
vaihtumisen. Keitelettä arvosteltiin paitsi etenkin neuvottelupöydässä näkyvästä
pehmeydestä työantajien edessä myös tuntuman kadottamisesta jäsenistöön tai peräti
jäsendemokratian tukahduttamisesta.519 Lisäksi alkoholiongelma heikensi ajoittain pahasti
puheenjohtajan työtehoa. Lehdistö tiesi kokouksen aattona opposition vallanneen 35
kaikkiaan 50 edustajapaikasta. Lukijoille kerrottiin myös, ettei valtataistelu ollut
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U h 2.4., 13.4., 23.4.1976. SMU; MS 5/1976 (Reijo Anttila); HeSa 12.5.1976; SSd 12.5.1976; Hbl
12.5.1976.
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Ks. esim. U v 14.6.1974; Mauno Ruotsalaisen edustajakokousaloite 10.1.1976 (U eda 1976). SMU; U
edkok 1976: ptk.
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kommunistien vehkeilyä vaan ”sosiaalidemokraattien keskinäistä ja lähinnä toimitsijoiden
henkilökohtaista kahnausta”. Keitelen mainittiin paljastaneen, ettei hän aikonut tyytyä
tappioon vaan suunnitteli jatkavansa tarvittaessa taistelua ylimääräisessä
edustajakokouksessa, jollaisen kutsumiseen koolle riitti jäsenistön kymmenesosan
vaatimus. Odotettiin ankaraa voimainkoetusta, ja Suomen Sosialidemokraatti vetosikin
pääkirjoitussivuillaan osapuolten vastuuntuntoon: taistelun tuoksinassa ei saanut hajottaa
liittoa.520

Repivään riitaan näytti riittävän aineksia, sillä heti kutsuvieraiden tervehdysten kuulemisen
ja läsnäolijoiden toteamisen jälkeen Olavi Keitele asetti edustajakokouksen
päätösvaltaisuuden kyseenalaiseksi. Esityslistan tärkeimpiin kohtiin kuuluneet
sääntömuutokset ja kiinteistökaupat kun olivat jääneet erikseen mainitsematta
kokouskutsussa. Keitelen vastustajat halusivat kuitenkin jatkaa kokousta ja jättää
sääntömuutosten pätevyyden yhdistysrekisteritoimiston pohdittavaksi. Lopulta kukaan ei
tehnyt suoraa ehdotusta edustajakokouksen uusimisesta vaan avattu tilaisuus katsottiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.521 Tarkkailijoiden mukaan liittojohto menetti entisestään
kannatustaan, koska se ilmiselvästi pyrki lopettamaan vastustajiensa hallitseman
edustajakokouksen heti alkuunsa.522

Kokousvirkailijoista äänestettäessä havaittiin voimasuhteiden kääntyneen entistä
vankemmin Keitelen kaatajien eduksi. Toisena kokouspäivänä Keitele luopuikin taistosta ja
hyväksyi hänelle tarjotun kultaisen kädenpuristuksen: eroava puheenjohtaja palkattiin
520

U h 2.6., 24.6., 15.9., 26.11.1975, 27.1., 4.2., 17.2., 15.3., 26.3., 29.3.1976; U tvk 26.1.1976. SMU;
oppositioaktivisti Seppo Soikkeli Reijo Anttilalle 20.4.1976 (U eda 1976). SMU; HeSa 12.5., 14.5.1976
(Aarno Laitinen); US 13.5., 15.5.1976; SSd 13.5.1976; KU 13.5.1976; Robert Herdinin ja Per-Erik Nelinin
haastattelut.
521
Yhdistysrekisteritoimisto ei aikanaan vahvistanut edustajakokouksessa Unionin sääntöihin tehtyjä
muutoksia. Tehdyt henkilövalinnat eivät tämän vuoksi kumoutuneet. Ks. U h 8.12.1976, 25.8.1978. SMU.
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kahdeksi vuodeksi kirjoittamaan Unionin historiaa.523 Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
tämän jälkeen äänestyksettä Reijo Anttila, joka voittonsa hetkellä saattoi kiittää
edeltäjänsä saavutuksia. Merimiespalvelujärjestelmän toteuttaminen tuli Anttilan mielestä
lukea ”yksinomaan” Keitelen ansioksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin niin ikään
yksimielisesti Lauri Heinonen. Hänen edeltäjänsä ja kaimansa Nikula ei joutunut niin
sanotusti tyhjän päälle vaan säilytti asemansa merimiesten työttömyyskassan johtajana.
Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät uskottiin edelleen Robert Herdinille.524

Kokousedustajista 17 työskenteli Unionin palveluksessa, mutta silti tehtiin ainakin
periaatteessa toimitsijavaltaisuutta merkittävästi heikentävä päätös liiton valtuuston
kokoonpanosta. Unionin hallituksen jäsenet eivät enää kuuluneet valtuustoon vaan elimen
tuli vastedes ruumistaa nimenomaan merimiesammateissa toimivan jäsenistön tahtoa
liittokokousten välillä. Valtuuston uusi puheenjohtaja Risto Ahola kuitenkin kuului niin
Unionin hallitukseen kuin asiamieskuntaankin. Reijo Anttila kuvaili tuoreeltaan
edustajakokousta historialliseksi juuri sillä perustein, että toimeenpanovalta ja päätösvalta
oli lopulta erotettu toisistaan. Kenenkään ei tullut silti luulla demokraattistumisen johtavan
tehottomuuteen tai vastuuttomuuteen, varoitti uusi puheenjohtaja. Anttilaa luonnehdittiin
edeltäjäänsä selvästi vasemmistolaisemmaksi sosiaalidemokraatiksi. Varmaankin juuri
siitä syystä Helsingin Sanomat neuvoi pääkirjoituksessaan Unionin uutta johtoa
tunnustamaan maailmantalouden tosiseikat ja kantamaan vastuunsa suomalaisen
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U h 7.5., 12.5.1976. SMU; U edkok 1976: ptk; HeSa 14.5.1976; Hbl 14.5.1976; US 14.5.1976; SSd
14.5.1976; KU 14.5.1976; SKuv 21/1976; Per-Erik Nelinin haastattelu.
523
Hanke ei edennyt tutkimussuunnitelmaa pidemmälle. Ks. U h 23.9., 8.10., 8.12. 1976, 6.1., 8.2., 25.2.,
16.6., 18.7., 5.8., 8.9., 18.10., 13.12.1977; U tvk 30.8., 21.9.1976; Unionin ensimmäisen
historiankirjoitustoimikunnan aineisto. SMU.
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U edkok 1976: ptk; U tkert 1976; SSd 14.5.1976; HeSa 15.5.1976; Hbl 15.5.1976; SKuv 21/1976; Robert
Herdinin ja Per-Erik Nelinin haastattelut.
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merenkulun elinkelpoisuudesta, muutenhan liitto syyllistyi jäsentensä työpaikkojen
hävittämiseen.525
Määrittäessään Merimies-lehdessä liittonsa yhteiskunnallista asemaa Anttila526 rohkeni
sivuuttaa maan suurimmalta päivälehdeltä saamansa opastukset:
Unionissa lähdetäänkin siitä, että meillä on vastuu jäsentemme asioitten
hoidosta siten kuin järjestömme säännöt ja päätökset edellyttävät. Tähän
vastuutehtävään ei kuulu esimerkiksi toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
lisätä varustamoitten voittoja. Siihen tarkoitukseen yrittäjillä on käytettävissä
koko talous- ja yhteiskuntajärjestelmä oikeuslaitosta myöten.
Unioni aikoi edelleen asettaa päämääränsä itse. Järjestäytyneet merimiehet muistivat silti
Vällärin opetuksen ja varoivat sahaamasta oksaa altaan. Se kävi ilmi vuoden 1976
edustajakokouksen hyväksymässä periaate- ja tavoiteohjelmassa.

Merimiesten täystyöllisyyteen tähtäävän pitkäjänteisen merenkulkupolitiikan edistäminen
osoitettiin ohjelmassa osaksi Unionin johdon tehtävää. Asiakirja, joka oli ensimmäinen
laatuaan liiton vaiheissa ja koski seuraavia neljää vuotta, velvoitti Unionin johdon myös
ponnistelemaan merimiesten työsuojelun ja työterveyshuollon parantamiseksi sekä
ylitöiden vähentämiseksi. Luottamusmieskoulutusta tuli tehostaa ja liiton toimintaa
koskevaa tiedotusta parantaa. Yritysdemokratia nimettiin yhä tavoitteeksi mutta sen
saavuttamisen todettiin vaativan suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteissa niin syvällisiä
korjauksia, että niihin voitiin ryhtyä vasta perustuslain muuttamisen jälkeen. Joukko
autolautta Fennian miehistöön kuuluvista taas kantoi huolta vielä voimassa olevan
konstituution noudattamisesta. Jotta ”merimiehillekin taataan Suomen perustuslain ja YK:n
ihmisoikeuksien julistuksen mukainen yhdistymis- ja liittymisvapaus”, tuli 59 fennialaisen
mielestä luopua suljetun työpaikan periaatteesta. Kokoomuslaisen baarimestarin Olavi
Palon laatiman ja ensimmäisenä allekirjoittaman kirjelmän mukaan Unionin johto oli
525

U edkok 1976: ptk; HeSa 15.5., 16.5.1976; MS 6/1976 (Reijo Anttila).
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järjestelmällisesti rikkonut liiton sääntöjen kolmatta, puoluepoliittiseen riippumattomuuteen
velvoittavaa pykälää ja harjoittanut ”selvää vasemmistoagitaatiota”. Aktiivimerimiehille
haluttiin varata vähintään puolet Unionin hallituksen paikoista, sillä toimitsijoiden
miehittämä liittojohto oli ”täysin sisäänlämpiävä ja byrokraattinen instituutio”. Fennian
oikeistolaisten ehdotukset hautautuivat edustajakokouksen sääntövaliokuntaan.527

Elvytystä ja uhkauksia
Käydessään ensi kertaa Reijo Anttilan johdolla työehtosopimusneuvotteluihin Unioni vaati
laivanvarustajia paitsi korottamaan palkkoja myös lujittamaan luottamusmiesten asemaa
sekä laajentamaan rivimerimiesten mahdollisuuksia osallistua ammattiliittonsa toimintaan.
Lisäksi tuli edistää merimieslain uudistamista sekä vuorottelujärjestelmään siirtymistä.
Työantajat puolestaan tarjosivat Stk:n suosittelemaa niin sanottua nollalinjaa: vanhat
sopimukset tuli uusia sellaisinaan. Unionissa epäiltiin työnantajien jarruttavan neuvotteluja,
jotta päädyttäisiin sopimuksettomaan tilaan. Liiton hallitus kehotti tammikuun 1977 alussa
työnantajia ”lamainnossaan” muistamaan, että sopimusten rauetessa päättyi myös
työrauhavelvoite. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen välillä ei näyttänyt syntyvän sopua
yleislinjasta. Tuloksitta jäätiin niin ikään neuvotteluissa, joita käytiin joulukuusta 1976
lähtien Unionin ja eri työnantajien kesken. Vauhdittaakseen keskusteluja merimiesten liiton
johto päätti panostaa lakkoaseen. Vanhastaan Unioni oli pyrkinyt järjestämään
sopimuskierroksella ensinnä ulkomaanliikenteen merimiesten työehdot. Nyt haluttiin
kuitenkin aloittaa valtion merimiesten asioista, sillä tulopoliittisen kokonaisratkaisun
viipyessä valtioneuvosto ymmärrettiin keskeiseksi työmarkkinakiistojen selvittäjäksi.
Merenkulkuhallitusta uhattiin helmikuun 1977 lopulla jäänmurtajien pysäyttämisellä.
Valtakunnansovittelijan lisäksi riitaa yrittivät purkaa eräät ministerit, jotka yhtyivät Unionin
526

MS 7/1976 (Reijo Anttila).
U edkok 1976: ptk; U h 29.10.1975, 26.4.1976. SMU; MS 6/1976 (Erkki Ukkonen); Fennian miehistöön
kuuluvien sääntömuutosaloite 8.12.1975 (U eda 1976). SMU; Pekka Teräväisen haastattelu.
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näkemyksiin merimieslainsäädännön uudistamisen kiireellisyydestä. Unioni vetosi
ministerien kannanottoihin neuvotellessaan ulkomaanliikennettä harjoittavien
varustamojen kanssa mutta katsoi maaliskuun lopulla lisäksi tarpeelliseksi jättää
kaukoliikennettä koskevan työtaisteluvaroituksen. Huhtikuussa Unioni uhkasi Rasilaa
lähivesialusten työntekijöiden lakolla ja vielä heinäkuussa Ahvenanmaan
maakuntahallitusta saarimaakunnan omistamien lauttojen pysäyttämisellä.528

Sillä välin oli saatu selville keskusjärjestöjen ja valtiovallan hyväksymä yleislinja, jonka
määrittävän suosituksen kansliapäällikkö Keijo Liinamaa esitti maaliskuussa 1977.
Liinamaan suosituksen pohjalta piti solmia kaksivuotisia työehtosopimuksia. Unionin ei
tarvinnut lopulta panna työtaistelu-uhkauksiaan toteen. Ensinnä syntyi sopimus
ulkomaanliikenteen merimiesten palkoista ja työehdoista, joihin saadut korjaukset eivät
juuri ylittäneet Liinamaan suosituksessa mainittuja.529 Unioni alisti merenkulkuhallituksen
ja Rasilan kanssa neuvottelemansa ratkaisut jäsenäänestykseen, jossa kyseisten alojen
työntekijät siunasivat ne selvin luvuin. Liinamaan suositukseen sisältyi niin sanottu
turvalauseke, jonka mukaan palkkoihin tuli vielä kaksi yleiskorotusta kaksivuotisen
sopimuskauden kuluessa. Tulopolitiikasta siirryttiin elvytyspolitiikkaan, kun
sosiaalidemokraatit palasivat johtavaksi hallituspuolueeksi toukokuussa 1977. Pääministeri
Kalevi Sorsan ja valtionvarainministeri Paul Paavelan painostus johti tulokseen
joulukuussa 1977, kun Sak taipui seuraavalle vuodelle sovittujen palkankorotusten
lykkäämiseen hallituksen elvytysohjelman tukemiseksi. Palkansaajien taakkaa kuitenkin
helpotettiin alentamalla heiltä perittävää sairausvakuutusmaksua ja kansaneläkemaksua.
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U h 8.10.1976, 6.1., 28.1., 8.2., 18.2., 25.2., 17.3., 18.3.1977; U v 18.3.1976. SMU; Svy h 15.3.,
29.3.1977. SvyA; U tkert 1977; MS 11/1976 (Reijo Anttila); MS 1/1977; MS 3/1977 (Reijo Anttila); A. Mattila
1992, 374, 409.
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Samaan sovitteluun osallistuneen radiosähköttäjäliiton yrityksestä irtaantua sopimuksesta ks.
työtuomioistuimen vuosikirja 1977, 278-283 (TT: 1977-47).
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Unioni ja Suomen varustamoyhdistys allekirjoittivat 6. tammikuuta 1978 sopimuksen
palkankorotusten vastaavasta siirtämisestä.530

Suomen taloutta koettelevan laman ja suurtyöttömyyden voittamiseksi solmittu sopu särkyi
hetkessä, kun valtioneuvosto näki lisäksi tarpeelliseksi tarttua vanhaan elvytyskeinoon ja
alensi 16. helmikuuta 1978 maan valuutan vaihtoarvoa kahdeksalla prosentilla. Edellisenä
vuonna kaksi devalvaatiota niellyt Sak:n hallitus totesi joulukuisen ratkaisun perusteiden
nyt sortuneen ja vaati työnantajajärjestöjä neuvottelemaan kanssaan palkansaajien
ostokyvyn turvaamisesta. Keskusjärjestöjen väliset keskustelut eivät tuottaneet tulosta,
jolloin Sak otti käyttöön vahvimman pelotteensa ja uhkasi ryhtyä maaliskuun lopussa
yleislakkoon, tosin vain kaksipäiväiseen. Tilanteen kärjistyminen vältettiin, kun
valtioneuvosto tarjosi niin sanottua devalvaation jälkihoitoa, johon sisältyi palkankorotusten
lykkäysajan lyhentäminen. Omalla tahollaan Unioni ja myte kutsuivat laivanvarustajat
sopimaan siitä, miten devalvaatiomenetykset korvataan ulkomaanliikenteen
merenkulkijoille. Neuvotteluissa saatiin 24. huhtikuuta 1978 aikaan ratkaisu, jonka mukaan
Suomen markan vaihtoarvon heikkenemisen korvaukseksi palkkoihin tuli syyskuusta
alkaen ylimääräinen 0,83 prosentin korotus.531

Seuraava, tammikuussa 1979 solmittu tulopoliittinen sopimus kantoi
työmarkkinakeskusjärjestöjen uusien puheenjohtajien nimiä. Sak:n Pekka Oivion ja Stk:n
Pentti Somerton työstämä ratkaisu antoi pohjan vuoden mittaisille työehtosopimuksille.
Unioni ei taaskaan tyytynyt yleislinjaan vaan vaati lisäksi merenkulun työnantajilta toimia,
530

U h 21.4., 10.5., 31.5., 18.7., 5.8., 8.9., 13.12.1977, 27.1.1978; U v 17.6.1977; myte ptk 28.12.1977,
6.1.1978; myte tkert 1977. SMU; Svy h 21.4., 2.5.1977. SvyA; U tkert 1977; MS 4/1977 (Reijo Anttila); MS
12/1977 (Reijo Anttila); PT 49/1977; Ruohonen 1981, 191-195; Lastikka 1983, 229; Uimonen 1984, 102-119,
125-135, 139-161; Mansner 1990, 352, 358, 362-363; A. Mattila 1992, 409-410; Puoskari 1992, 155-158.
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U h 27.2., 20.3., 28.3., 11.4., 25.4., 25.9., 31.10.1978, 6.4.1979; myte ptk 20.3., 3.4., 10.4., 17.4.1978.
SMU; Svy h 20.4.1978. SvyA; U tkert 1978; Sak tkert 1978; MS 2/1978; MS 4/1978; PT 8,9, 11-14/1978;
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jotta merimieslainsäädännön viivästyneet uudistukset saataisiin vihdoin toteen. Jäätyään
vaille vastakaikua Unioni totesi helmikuun 1979 lopulla neuvottelujen päättyneen
tuloksettomina ja antoi ulkomaanliikennettä koskevan lakkovaroituksen. Neuvottelut saatiin
valtakunnansovittelija Paavolan välityksellä uudelleen käyntiin mutta ratkaisuun päästiin
vasta aivan viime tingassa, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö lykkäsi Unionin työtaistelua
viikolla. Sopu syntyi 14. maaliskuuta 1979 vain muutamaa minuuttia ennen lakon
ilmoitettua alkamishetkeä. Unionin johto kehuskeli saavuttaneensa tavoitteensa:
kokonaisansioiden arvioitiin kohentuvan yli kuudella prosentilla, luottamusmiesten
oikeuksia laajennettiin ja työnantajat lupasivat lopettaa monien uudistusten jarruttamisen.
Lisäksi neuvottelujen kestäessä allekirjoitettiin uusi sopimus irtisanomissuojasta. Svy:n
toimitusjohtaja Per Forsskåhl puolestaan valitteli, ettei työntekijäpuoli kiinnostunut
merenkulun kannattavuuden parantamisesta, vaikka edellisenä vuonna oli kaksi
merkittävää suomalaista varustamoa ajautunut konkurssiin. Kierroksen muut merimiehiä
koskevat työehtosopimukset syntyivät Oivion ja Somerton paperin sekä
ulkomaanliikenteen ratkaisun pohjalta ilman työtaisteluvaroituksia.532

Merenkulun työnantajien ja työntekijöiden keskinäisissä suhteissa ei silti tuonakaan
vuonna luovuttu kokonaan voimatoimista, vaan laivanvarustajat haastoivat Unionin
työtuomioistuimeen. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto Akt käynnisti tammikuussa 1979
jäsenhankintakampanjan, jota Unioni rupesi tukemaan jo 1960-luvulla koetelluin keinoin:
jos autolauttaan laskettiin järjestäytymättömän kuljettajan ohjaama kuorma-auto, aluksen
miehistö lopetti työt. Suuren julkisen kohun herättänyt hanke oli työnantajajärjestöjen

Ruohonen 1981, 197-200; Uimonen 1984, 161-189; Parviainen 1988, 9-10; Mansner 1990, 374; Puoskari
1992, 158-159.
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U h 25.8., 25.9., 16.11., 19.12.1978, 17.1., 8.2., 15.2., 20.2., 28.2., 14.3., 6.4., 18.6.1979; U v 16.2.,
22.5.1979; myte ptk 21.12.1978, 11.1.1979. SMU; Svy h 6.3., 14.3.1979. SvyA; U tkert 1979; MS 1, 3 ja
4/1979; PT 45/1978, 1 ja 2/1979; Uimonen 1984, 193-221; Mansner 1990, 352, 358-359, 366-367; A. Mattila
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mielestä ”kiistatta perustuslain, yhdistyslain, tieliikennelain, työsopimuslain sekä
työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen vastainen”. Viimeksi mainittu rikkomus ilmeisesti
katsottiin raskaimmaksi, koska oikeustoimiin ryhdyttiin työtuomioistuimessa. Merenkulun ja
autoliikenteen työnantajajärjestöjen Akt:tä ja Unionia vastaan asiassa nostamat kaksi
kannetta käsiteltiin työtuomioistuimessa helmikuun 1979 jälkipuoliskolla. Akt täsmensi
painostuksensa kohdistuvan vain sellaisiin järjestäytymättömiin kuljettajiin, joiden
palkanmaksaja ei kuulunut Autoliikenteen työnantajaliittoon. Työtuomioistuin määräsi
kuitenkin Akt:n maksamaan 4 000 markkaa hyvityssakkoa, koska liiton katsottiin uhanneen
myös järjestäytyneitä työnantajia ja loukanneen siten työrauhavelvollisuutta.533

Unionin mukaan uhkaus pysäyttää järjestäytymättömiä kuljettajia kannelleen päästävät
alukset oli ”myötätuntotyötaistelutoimenpide”, joka ei millään tavoin kohdistunut
merimiesten liiton omaan työehtosopimukseen. Työtuomioistuin ei hyväksynyt selitystä
vaan katsoi Unionin rikkoneen työnantajan työnjohto-oikeutta. Vastapuolen vaatimaa
hyvityssakkoa Unionille ei kuitenkaan tuomittu, koska kyse oli ennakkopäätöksestä ja
koska vastaavanlaisesta kielletyn työtaistelun tukemisesta ei ollut aiemminkaan määrätty
sakkoja. Riitapuolet tulkitsivat ratkaisua eri tavoin: niin Svy kuin Unionikin väitti
voittaneensa jutun. Per Forsskåhl sanoi elokuussa 1979 Reijo Anttilalle Svy:n haastavan
Unionin uudelleen työtuomioistuimeen, mikäli merimiesten liitto vielä pysäyttää aluksia
järjestäytymättömien autonkuljettajien vuoksi. Unionin hallitus pani uhkauksen merkille,
mistä huolimatta liitto osoitti jo syyskuussa myötätuntoaan Akt:tä kohtaan seisauttamalla
erään autolautan. Joulukuussa Unioni lupasi tarvittaessa yhtyä saartoon, jonka Akt oli
julistanut erästä luottamusmiehen erottanutta kuljetusyritystä vastaan. Unioni ilmoitti
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kaikille asianosaisille, etteivät liiton jäsenet lähteneet sellaisen autolautan matkaan, johon
tuon liikkeen rekan annettiin ajaa.534

Unioni voittaa suuren työtaistelunsa
Syksyllä 1979 Unionin hallitus havaitsi, ettei merenkulkijajärjestöjä voitu saada
yhteisrintamaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa. Suomen laivanpäällystöliiton
kanssa ei katsottu kannattavan edes pyrkiä keskusteluihin. Käsitys vankentui, kun
laivanpäällystöliitto syytti julkisesti naapurijärjestöjä puoluepoliittisesta painostuksesta.
Keskusjärjestöjen kesken käydyissä neuvotteluissa ei saavutettu tulopoliittista ratkaisua,
joten työehdoista sovittiin elinkeinoittain. Unioni päätti tavoitella tuntuvia kohennuksia
ennen muuta ulkomaanliikenteen merimiesten oloihin. Laivatyöntekijöiden vinoutuneen
palkkarakenteen oikaisemiseksi peruspalkkoja tuli korottaa tuntuvasti, jotta tulot eivät
kertyisi enimmältään ylityökorvauksista. Työaikaa tuli lyhentää, jotta voitiin siirtyä kahden
miehistön järjestelmään eli niin sanottuun 1:1-vuorotteluun. Lisäksi merenkulkijoiden
kotimatkaoikeuksia tuli laajentaa, jolloin työnantajien piti huolehtia kustannuksista. Unioni
jätti helmikuun 1980 lopussa merenkulun työnantajaliitoille tarkennetun sopimusesityksen,
jossa ulkomaanliikenteen aluksissa työskentelevien merimiesten palkkoihin vaadittiin
vuoden kuluessa 18,6 prosentin kohennusta. Korotustarvetta perusteltiin Stk:n
palkkatilastojen ja valtiovarainministeriön inflaatioennusteiden avulla. Reaalitulojen
koheneminen ei riittänyt vaan merimiesten tuli saada kiinni heitä nopeammin edellisinä
vuosina tulojaan kasvattaneiden teollisuustyöntekijöiden etumatka. Työajan lyhentämisen
Unioni hyväksyi tapahtuvan asteittain, kunhan 36 tunnin työviikkoon päästiin kahden
vuoden kuluessa. Varustajaliitot puolestaan tarjosivat kaukovesialusten työntekijöille vain
sadan markan tai neljän prosentin palkankorotusta eivätkä halunneet vahvistaa aikataulua
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U h 31.8., 5.12.1979, 8.2.1980; U v 22.5.1979; U tvk 23.1.1980. SMU; Svy tvk 26.2.1979. SvyA;
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työajan lyhentämiselle. Työnantajien mielestä Unionin vaatimukset kaikesta huolimatta
”vaikuttivat realistisilta” muiden merenkulkijajärjestöjen esittämiin tavoitteisiin verrattuina.
Varustamojen edustajat katsoivatkin neuvotteluissa edetyn, mutta Unionin hallitus tulkitsi
asian toisin ja päätti 29. helmikuuta 1980 esittää ulkomaanliikennettä koskevan
lakkovaroituksen. Työtaistelun oli määrä alkaa 14. maaliskuuta.535

Valtakunnansovittelijaksi palanneen Keijo Liinamaan johdolla saatiin Unionin ja
varustamoliittojen välillä uudelleen käyntiin keskustelut, joista ei kuitenkaan enää koitunut
tuloksia. Laivanvarustajat suostuvat niin kutsutun yleisen tason jonkin verran ylittäviin
palkankorotuksiin mutta eivät merimiesten liiton haluamaan työajan lyhentämiseen.
Liinamaan neuvosta sosiaali- ja terveysministeriö siirsi Unionin lakon alkamishetken
maaliskuun 24:nteen, jolloin merenkulkua uhkasi myös Suomen laivanpäällystöliiton
julistama työnseisaus. Riitapuolet pääsivät yksimielisyyteen taistelun siirtämisestä vielä
kolmella vuorokaudella mutta eivät enää muista kysymyksistä. Svy ja Årf hyväksyivät
sellaisenaan Liinamaan lisäajalla laatiman välitysesityksen, jonka Unionin hallitus hylkäsi
yksimielisesti. Merimiesten liitossa ei katsottu kuukausipalkkoihin tarjottua 162 markan
korotusta riittäväksi, varsinkaan kun työajan lyhentämisestä ei saatu mitään sitoumusta.
Sovittelijan järjestämässä viime hetken tapaamisessa Unionin edustajat eivät suostuneet
tinkimään, vaan lakon todettiin alkaneen torstaina 27. maaliskuuta 1980 kello 16.
Jäänmurtajat olivat pysähtyneet jo kaksi päivää aiemmin. Ulkomaanliikenteen ratkaisun
viipyessä ei ollut päästy sopimaan myöskään valtion merimiesten asioista.
Merenkulkuhallituksesta kerrottiin helmikuun 1980 lopussa, ettei valtion
työmarkkinalaitoksesta ollut saatu edes neuvotteluohjeita. Unionin hallitus ilmoitti
aloittavansa jäänmurtajalakon valmistelut maaliskuun neljäntenä päivänä, jollei
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U h 31.8., 31.10., 23.11., 5.12., 28.12.1979, 8.1., 31.1., 15.2., 29.2.1980; U v 24.3.1980; myte ptk 18.2.,
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valtiotyönantajan keskusteluhalu elpynyt sitä ennen. Merenkulkuhallitus ei lopulta voinut
tehdä mitään palkkatarjousta, ennen kuin ulkomaanliikenteen ratkaisut oli saatu selville.
Liinamaa näkikin turhaksi tehdä tässä kiistassa viime hetken sovintoesitystä.536

Jäänmurtajat tulivat lakon piiriin saapuessaan satamaan tai satama-alueelle. Vanhaan
malliin miehistöt jäivät silloinkin aluksiin ja huolehtivat kaikista ylläpitoon liittyvistä töistä.
Kaukovesillä purjehtiviin suomalaisiin kauppalaivoihin sovellettiin samanlaista menettelyä.
Lakko aloitettiin, kun alus tuli kotimaiseen tai skandinaaviseen satamaan. Silloinkin
miehistö jatkoi muuten työtään normaalisti mutta kieltäytyi seuraamasta mukana, jos laiva
yritettiin saada uudelleen liikkeelle. Koska varustamojen voitiin odottaa mahdollisimman
tehokkaasti keskeyttävän palkan maksamisen työtaistelua käyville merenkulkijoille, Unioni
lupasi suorittaa avustusta lakon tai työsulun vuoksi työttömiksi joutuville jäsenilleen.
Omavastuuaika kesti ensimmäisen työtaisteluviikon. Sen jälkeen lakkolainen sai liitoltaan
tukea huollettaviensa määrän mukaan 26-40 markkaa päivässä. Avustusta täytyi anoa
erikseen ja sitä maksettiin vain viideltä päivältä viikossa. Keskuslakkotoimikunnaksi
nimitettiin Unionin hallituksen työvaliokunta. Lisäksi tärkeimpiin satamiin perustettiin
paikallisia lakkotoimikuntia.537

Unioni kohdisti lakkonsa ennen muuta työnantajia vastaan, minkä vuoksi ulkomaisten
laivojen asiointia Suomen satamissa ei yritettykään estää. Myös kolme muuta suomalaista
merenkulkijajärjestöä ryhtyivät keväällä 1980 kukin tahollaan työtaisteluun. Suomen
laivanpäällystöliitto, joka oli keväällä 1979 mitellyt voimia Rasilan kanssa, aloitti
2/1980 (Reijo Anttila); MS 3/1980; Lastikka 1983, 230; Uimonen 1984, 235-248.
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U h 29.2., 24.3., 27.3.1980; Svy h 13.3., 27.3.1980. SvyA; U tkert 1980; Svy tkert 1980; MS 4/1980; MS
lakkonumero 1980; Navigator 6/1980 (Robert G. Ehrnrooth); A. Mattila 1992, 411.
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U h 24.3.1980; U tvk 1.10.1980. SMU; U tkert 1980; MS 2/1980; MS lakkonumero 1980; HeSa 26.3.,
28.3.1980; US 26.3., 27.3.1980; Hbl 26.3., 12.4.1980. - Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Reijo
Anttila, sihteeri-taloudenhoitaja Robert Herdin, varapuheenjohtaja Lauri Heinonen, palkkasihteeri Ari Aalto
sekä asiamiehet Antero Imppu ja Elina Mäkinen.
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kaukovesialuksia koskevan lakon 10. huhtikuuta 1980. Tuon ajankohdan jälkeen jokainen
maailman meriä kyntävä suomalaisalus jäi siihen satamaan, johon se ensinnä pysähtyi.
Pakottaakseen kaikki merenkulkijajärjestöt samaan aikaan neuvotteluihin laivanvarustajat
uhkasivat työsululla konepäällystöä ja radiosähköttäjiä. Sulku astui voimaan 12.
huhtikuuta, kun noidenkin merenkulkijaryhmien liitot olivat ryhtyneet kaukoliikenteen
aluksissa lakkoon omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Jäänmurtajaväkeen lukeutuvat
Suomen radiosähköttäjäin liiton jäsenet lopettivat työt samaan aikaan mutta eri tavoittein
kuin unionilaiset työtoverinsa. Valtiotyönantajan julistama sulku kohdistui vain sähköttäjiin.
Työnseisaukset koskivat jäänmurtajien lisäksi 164 kauppalaivaa, jotka makasivat
satamissa yhteensä 6 252 vuorokautta. Ulkomaanliikenteen merimiesten lakko kääntyi jo
neljännelle viikolleen, ennen kuin Unionin ja varustajajärjestöjen välillä jatkettiin
neuvotteluja. Riitapuolten edustajat tapasivat valtakunnansovittelijan luona 17. huhtikuuta,
jolloin työnantajat jättivät oman työaikaa koskevan ehdotuksensa. Ohjetyöajan
lyhentämisen vuoksi kertyvistä lisävastikkeista tarjottiin rahakorvausta, mutta Unionin
johdon mielestä työaikaa tuli käytännössäkin lyhentää ja ylityöt siis hyvittää vapaina.
Keskusteluyhteys katkesi uudelleen yli viikoksi, kunnes Liinamaalta saatiin kutsu uuteen
istuntoon 29. huhtikuuta. Unionin johto tyytyi valtakunnansovittelijan tuolloin ehdottamaan
palkkaratkaisuun mutta torjui työnantajien vaatimuksen miehityssopimusten uusimisesta
siten, että kustakin aluksesta vähennettäisiin keskimäärin 1,5 tointa.538

Neuvottelujen jatkamiseen ei silti kummallakaan puolella nähty estettä, ja tulokseen
päästiin jo seuraavana päivänä. Palkoista ja työehdoista sovittiin 22 kuukaudeksi.
Merimiehet saivat kuukausittaisiin perusansioihinsa aluksi 200 markan ja kahden prosentin
kohennuksen sekä lokakuussa 1980 vielä 85 markan mutta vähintään 3,5 prosentin
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lisäyksen. Maaliskuussa 1981 kuukausipalkkoihin oli tulossa sopimuskierroksen niin
sanotun yleisen tason kahdella prosenttiyksiköllä ylittävä parannus. Työviikko lyheni heti
tunnilla ja lokakuun 1980 alussa 38 tuntiin; seuraavista askelista osapuolten piti neuvotella
samalla, kun ne sopivat laivojen miehityksestä ja vuorottelujärjestelmästä. Työntekijöiden
vuorottelu tuli järjestää vähintään suhteessa 2:1, jolloin esimerkiksi kahden viikon
työskentelyn jälkeen merimiehelle kuului viikko vapaata. Enimmillään työskentelyjakso sai
kestää viisi kuukautta. Unioni pyrki 1:1-vuorotteluun, jossa merimies sai työvuodesta
kaikkiaan puolet vapaaksi. Kutakin työpaikkaa varten tarvittiin silloin kaksi työntekijää.539
Liitto sopi vuoden 1980 loppuun mennessä kahden miehistön järjestelmän soveltamisesta
seitsemässä matkustajalaivassa ja kymmenessä muussa aluksessa. Vähintään viisi vuotta
samaa varustamoa palvelleet merimiehet saivat kaksi vuosilomapäivää lisää.540

Unioni lopetti lakkonsa 7. toukokuuta, mutta Suomen kauppalaivasto aloitti liikennöintinsä
uudelleen vasta kaksi viikkoa myöhemmin, sitten kun päällystön ja radiosähköttäjien
työriidat oli lopulta saatu sovituiksi. Naapurijärjestöjen saavuttamien tulosten perusteella
Unioni vaati lisäneuvotteluja, joissa työnantajat taipuivat maksamaan syksyksi 1980 sovitut
palkankorotukset jo toukokuusta alkaen. Matruusin taulukkopalkaksi tuli 2 523 markkaa
kuussa. Metalliteollisuudessa miesten keskituntiansio oli tuolloin 21,71 markkaa, joten
metallimies sai matruusin kuukauden perusansion kokoon 117 tunnissa. Matruusin
keskimääräiseksi kuukausituloksi arvioitiin kuitenkin 4 200 markkaa, jonka summan
ansaitsemiseen metallimiehen tuli työskennellä 194 tuntia. Sopimusasiakirjat Unionin sekä
varustamojärjestöjen välillä allekirjoitettiin vasta kesäkuun alussa. Merenkulkuhallituksen
Mattila 1992, 410-412; Malmberg & Sjöström 1997, 75.
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ja Unionin välisiä asioita ei tarvinnut selvitellä enempää vaan kaksivuotinen sopimus voitiin
solmia heti ulkomaanliikenteen ratkaisun valmistuttua. Samaa osviitta käytettiin muillakin
Unionin sopimusaloilla, paitsi että Rasilan kanssa työehdot vahvistettiin vain alkavan
purjehduskauden ajaksi.541

Kauppalaivaston ja jäänmurtajien työtaisteluihin osallistui kaikkiaan kuutisentuhatta
merenkulkijaa. Unioni maksoi lakkoavustusta vähän yli 4 200 jäsenelleen ja käytti
tarkoitukseen yhteensä noin 2 735 000 markkaa. Kustannusten peittämiseksi Unioni joutui
ottamaan huhtikuun 1980 lopussa Osuuspankki Yhteistuesta kahden miljoonan markan
luoton. Lisäksi kyseinen rahalaitos sekä Suomen Työväen Säästöpankki myönsivät
Unionin kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti järjestäytyneille merimiehille
henkilökohtaista lakkolainaa, jonka määrä ei kuitenkaan saanut ylittää kahden kuukauden
nettotuloja. Monet ammattijärjestöt ja yhteisöt kartuttivat Unionin lakkokassaa, vankimmin
Akt ja Liiketyöntekijäin liitto, joista kumpikin antoi 50 000 markkaa, sekä Valtiotyöntekijäin
liitto, jolta saatiin 10 000 markkaa. Suomen satamatyönjohtajien liitto lupasi ryhtyä
toukokuun alussa tukilakkoon ja estää ulkomaisten laivojen pääsyn maamme satamiin.
Kannustavia tervehdyksiä saapui myös ulkomaisilta veljesjärjestöiltä, joista Ruotsin
merimiesliitto lupasi tarvittaessa lähettää rahaakin. Lakko kulutti lopulta Unionin voimia
siinä määrin, että työtaistelun tauottua harkittiin koko henkilökunnan vaiheittaista
lomauttamista. Liiton seuraava edustajakokous antoi talouden tervehdyttämiseksi
hallinnolle valtuudet periä jäsenmaksut seitsemän kuukauden ajalta kaksinkertaisina.542
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Varustamot valittivat poliittisten päättäjien ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen arkuutta
puuttua kohtuuttoman kalliiksi käyneisiin työtaisteluihin. Väliintuloa tarvittiin työnantajien
mielestä etenkin toukokuussa, jolloin laivat seisoivat vain siksi, että konepäällystö ja
radiosähköttäjät käyttivät häikäilemättä hyväkseen pienen avainryhmän asemaansa.
Laivanomistajat saivat sentään tukea osalta porvarillista lehdistöä. Uusi Suomi varoitti heti
jäänmurtajalakon alettua, ettei Suomella ole talouskasvun pysähtymisen vuoksi ”varaa
työehtosopimusrintaman repeämiseen”. Lehti syytti Unionia ahneudesta: ”Lisäprosenteissa
kysymys on pelkästä ahneesta omanvoitonpyynnistä.” Merenkulun työtaistelujen edetessä
Uusi Suomi julkaisi kyllä Reijo Anttilan laajan haastattelun mutta väitti pääkirjoituksissaan
Unionin lakkoilevan ennen muuta sen vuoksi, että merimiehet saisivat jatkuvasti nauttia
parempia etuja kuin muiden alojen työntekijät. Lehti toisti Svy:n toimitusjohtajan Per
Forsskåhlin vaatimuksen, että valtioneuvoston tuli ottaa työaikakysymys ratkaistavakseen.
Forsskåhlin mukaan Unioni yksinkertaisesti vaati merimiehille viittä viikkoa lisää palkallista
vapaata vuodessa. Vielä Unionin ja varustamojen päästyä sopimukseen Uusi Suomi
kehotti luopumaan merimiesten työajan enemmistä lyhennyksistä, joiden lehti arveli ajavan
Suomen merenkulun kustannuskriisiin. Eduskunnassa kokoomuksen kansanedustaja
Helge Saarikoski herätti henkiin oikeiston vanhan vaatimuksen jäänmurtajien siirtämisestä
asevoimien yhteyteen.543

Suomen työnantajain keskusliiton toimitusjohtaja Pentti Somerto lausui huhtikuun toisella
viikolla Torniossa pitämässään puheessa, että merenkulun lakoilla oli järjestöpoliittisia
vaikuttimia, valmistautuihan Unioni parhaillaan edustajakokoukseen. Kuun lopussa
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puolestaan Suomen varustamoyhdistyksen puheenjohtaja Robert G. Ehrnrooth esitelmöi
merenkulun päiväksi kutsutussa järjestönsä tilaisuudessa, joka jouduttiin lakkojen vuoksi
pitämään poikkeuksellisesti maissa. Ehrnrooth kuvaili työtaisteluista siihen mennessä
koituneita vahinkoja ja arvioi laivanomistajien menettäneen 110 miljoonan markan tulot.
Merenkulkijoiden tappioiksi hän luki paitsi 30 miljoonan markan saamatta jääneet
palkkarahat myös ne sata työpaikkaa, jotka jäivät syntymättä, koska varustamojen täytyi
luopua alushankinnoista. Taistelun tauottua Svy esitti seuraavat tappioluvut: varustamot
menettivät 370 miljoonan markan bruttorahdit ja 140 miljoonan markan nettorahdit, kun
taas merenkulkijat kärsivät 50 miljoonan markan ansionmenetykset.544 Keskustapuolueen
äänenkannattaja Suomenmaa omaksui työnantajajohtajien linjan ja muistutti
kauppalaivaston pysähtymisen tuhoavan suomalaisten yritysten luotettavuuden paitsi
tavaroiden toimittamisessa myös kuljetusten hoitamisessa. Niinpä lakkoilevat
merenkulkijat hävittivät omia työpaikkojaan. Lehti sitä paitsi epäili lakkojohtajien vaikuttimia
ja tulkitsi taistelupäätösten kummunneen edustajakokoukseen valmistautuvan Unionin
sisäisistä kiistoista sekä merenkulkijajärjestöjen keskinäisistä riidoista.545

Myös Keijo Liinamaa kiinnitti muistiinpanoissaan huomiota epäsopuun veljesliittojen välillä:
”Merenkulkijajärjestöjen keskinäiset suhteet ovat rikki. Kaikki kyttäävät kaikkia.” Reijo
Anttilan mukaan kyse ei ollutkaan valtataistelusta vaan nimenomaan kyttäyksestä: muut
merenkulkijajärjestöt odottivat niitä paljon vahvemman Unionin murtavan muurit myös alan
vähävoimaisempien liittojen puolesta. Joka tapauksessa naapurisopu rakoili siinä määrin,
että merenkulkijajärjestöjen yhteistyöelin lamaantui lakkokevään jälkeen.546
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Justus Harberg (1995, 299) puolestaan laski myöhemmin koko lakkoajan menestyksistä huomattavan
osan langenneen ahvenanmaalaisten kannettavaksi: laivanvarustajat menettivät 50 miljoonan markan
nettorahtitulot ja heidän meriväkensä puolestaan 21 miljoonan markan palkkatulot.
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Hufvudstadsbladet arveli jo jäänmurtajalakon käynnistyessä koko merenkulkijakunnan
yhtyvän lopulta työnseisaukseen. Lehti arveli Suomen ulkomaankaupan tällöin joutuvan
niin suuriin vaikeuksiin, ettei lakkolaisille juuri ollut luvassa muun väestön myötätuntoa.
Åland kiinnitti lakkoviikkoina päähuomionsa ahvenanmaalaisten koettelemuksiin,
merkitsihän merenkulun pysähtyminen maakunnalle myös energiahuollon vaarantumista ja
matkailutulojen ehtymistä. Työtaistelun pitkittymistä ei silti luettu lehdessä pelkästään
merenkulkijajärjestöjen syyksi vaan myös varustamojen katsottiin vaikeuttaneen sovintoon
pääsyä. Åland vaati kaikilta osapuolilta toimia merenkulun sopimusjärjestelmän
uudistamiseksi, jotta vastedes vältyttäisiin suurselkkauksilta. Samoin Helsingin Sanomat
näki vikaa kaikissa osapuolissa. Lehti arvioi Suomen kauppalaivaston pysähtymisen
aiheuttavan korvaamattomat vahingot maan kansantaloudelle ja vetosi jäänmurtajalakon
alettua merenkulun kaikkiin työmarkkinajärjestöihin, jotta työtaistelun laajeneminen
kyettäisiin välttämään. Huhtikuun puolivälissä Helsingin Sanomat totesi niin varustamoiden
kuin merenkulkijoiden järjestöjen näyttäneen tehokkuutensa meriliikenteen
lamauttamisessa ja vaati maan hallitukselta mutta ennen kaikkea kummaltakin riitapuolelta
toimia umpisolmun aukaisemiseksi. Lakon aikana oli nimittäin jo havaittu, että Suomen
ulkomaankauppa sujui tarvittaessa ilman suomalaisaluksia. ”Suomalaisten laivojen
seisominen on nyt pelkästään ulkomaisten kilpailijain etujen mukaista”, varoitti lehti, sillä
konfliktin pitkittymisestä ”jäävät lopulta suurimmiksi tuloksiksi, että merenkulkijat
menettävät palkkansa ja laivojen omistajat rahtitulonsa.”547

Ammattiryhmät kiistelevät johtopaikoista
Merenkulun luottamusmiessopimus uusittiin vuoden 1976 työtaistelun jälkeen siten, että
merimiehet voivat vastedes nimetä etujensa valvojaksi varustamokohtaisen
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pääluottamusmiehen. Tämä oli tosin mahdollista vain siinä tapauksessa, että saman
työnantajan palveluksessa ahersi ainakin 500 Unionin jäsentä. Merenkulkuhallituksesta tuli
ensimmäinen laivanomistaja, jonka unionilainen henkilökunta sai pääluottamusmiehen.
Valtion laivojen luottamusmiehet valitsivat johtajakseen jäänmurtaja Urhon sorvarin Unto
Hakasen, joka otti tehtävän vastaan lokakuussa 1976. Viiden yksityisvarustamon
merimiehillä oli tukenaan pääluottamusmies ennen vuoden 1980 lakkoa. Työtaistelun
päättäneessä sopimuksessa järjestelmä ulotettiin sellaisiin työnantajiin, joiden
palveluksessa työskenteli vähintään 400 unionilaista. Edunvalvonnan tehostamiseksi
Unioni palkkasi keväällä 1979 oman lakimiehen.548

Helsingin työväentalo palasi toukokuussa 1980 merimiesten liiton edustajakokouksen
näyttämöksi. Avauspuheenvuorossaan Reijo Anttila kertasi Unionin päättyvän
nelivuotiskauden aikana kokemia menestyksiä, joihin kuului hänen mielestään selvästi
myös toimitsijavaltaisuuden katoaminen: edelliseen edustajakokoukseen oli saanut
valtakirjan 17 liiton työntekijää mutta tällä kertaa vain kahdeksan. Anttilan mukaan oli ensi
kerran nähty Unionin jäsenistön harjoittavan ”vaalityötä jossa eri ryhmien kesken kilpailtiin
paikoista edustajakokoukseen”. Koska junttaukseen kyllä oli paneuduttu monen Unionin
edustajakokouksen edellä, puheenjohtaja varmaankin viittasi avoimeen ponnisteluun
liittoveljien ja –sisarten kannatuksen valtaamiseksi. Omia ehdokkaita pyrki asettamaan
ainakin Laivojen talousosastojen esimiehet –yhdistys, joka edusti lähinnä Rauman
merimiesammattikoulusta valmistuneita stuertteja. Kun yhdistys ehdotti syksyllä 1977
Unionin hallitukselle talousesimiesten asioihin perehtyvän jaoston perustamista, liiton johto
halusi keskustella vakavasti aloitteesta. Edustajakokousvaalien alla Merimies-lehti
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kuitenkin antoi palstatilaa kannanotoille, joissa talousesimiesten yhdistystä syytettiin
hajottavasta eriseuraisuudesta sekä keskittymisestä oman ammattiryhmän, jollei peräti
työnantajan etujen ajamiseen. Tosin lehti julkaisi myös talousesimiesyhdistyksen
puheenjohtajan Eino Pulkan laatiman oikaisun, mistä huolimatta stuerttiseura jäi vaille
vaalimenestystä.549

Edustajakokouksen lähestyessä toimittaja Aarno ”Loka” Laitinen syytti Helsingin
Sanomissa Unionin johtoa ja toimitsijoita vaalituloksen vääristämisestä. Edustajien
valintaan osallistui miltei 5 000 unionilaista eli yli 40 prosenttia järjestäytyneistä
merimiehistä. Poikkeuksellisen äänestysinnon perusteella voi päätellä huomattavan osan
jäsenistöä ainakin jossain määrin luottaneen vaikuttamisen mahdollisuuteen. Istuva
liittojohto myös kohtasi edustajakokouksessa haasteita vaikkei joutunutkaan tilille
äskeisestä työtaistelusta. Monet Unionin jäsenet arvostelivat julkisesti liittonsa johtoa
kehnosta tiedottamisesta lakon aikana, mutta edustajakokouksessa tapahtumista viritteli
kriittistä keskustelua vain työehtosopimusneuvottelujaan yhä käyvien laivamuusikoiden
valtuutettu Jouko Typpi. Reijo Anttila muistutti lakkolaisten rivistöjen pysyneen eheinä ja
mielialan korkealla, vaikka taistelu koetteli rankasti niin merimiehiä kuin heidän
järjestöäänkin. Puheenjohtajan mielestä kamppailu kannatti käydä, ja kokouksen
julkilausumassa lakon todettiin olleen ”hyödyllinen ja tuloksia tuottava”. Aarno Laitinen osui
silti selvästi harhaan ennustaessaan, että liittokokoukseen lasketaan vain sellaisia
edustajia, jotka tukevat vanhaa johtoa ja ”suitsuttavat sille ylistystä kevään lakosta”.
Laitinen itse ei saanut seurata kokoustapahtumia, sillä tilaisuus suljettiin lehdistöltä
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U edkok 1980: ptk; U h 14.11.1977; ääntenlaskupöytäkirja 8.-16.4.1980 (U eda 1980). SMU; MS 2 ja
3/1980; Reijo Anttilan haastattelu.
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avajaisten jälkeen. Nähtävästi voimasuhteiden selvittämiseksi kokous äänesti
vaalivaliokunnan kokoonpanosta.550

Kun ryhdyttiin puntaroimaan hallituksen laatimaa ehdotusta Unionin sääntöjen
uusimiseksi, valtion merimiesten edustajat lausuivat epäilevänsä hankkeella pyrittävän
kaventamaan jäsendemokratiaa. Käsittely eteni sääntövaliokuntaan, joka hyväksyi
kussakin asiassa hallituksen tekstin äänin 3-2. Kokous ei silti hyväksynyt hallituksen
esitystä valtuuston supistamisesta vaan nimesi elimeen edelleen 24 jäsentä.
Edustajakokous vahvisti vuosia 1980-1983 koskevan toimintasuunnitelman, jonka hallitus
oli laatinut jäsenten lähettämien aloitteiden pohjalta. Asiakirjaan ei tehty varsinaisia
muutoksia mutta siihen liitettiin ponsia, joissa Unionin uusi hallitus velvoitettiin
ponnistelemaan eritoten merenkulkijoiden ammattikoulutuksen tehostamiseksi.551

Lakon aikana Uudelle Suomelle antamassaan haastattelussa Reijo Anttila vitsaili
ottaneensa lukuun sellaisenkin mahdollisuuden, että Unionin jäsenistö siirtää hänet
vuorostaan kirjoittamaan liiton historiaa. Niin ei käynyt vaan edustajakokous valitsi Anttilan
yksimielisesti uudelleen Unionin puheenjohtajaksi. Samoin Robert Herdin nimitettiin ilman
äänestystä uudelleen Unionin sihteeriksi. Muista hallituspaikoista käytiin useita
äänestyksiä, sillä neuvotteluissa ei saatu aikaan täyttä sopua vallanjaosta ammattiryhmien
kesken. Sekavan ja kiihkeitäkin sävyjä saaneen keskustelun jälkeen vaalivaliokunnan
enemmistön kannattama hallituksen kokoonpano hyväksyttiin äänin 35-15. Risto Ahola
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valittiin yksimielisesti uudelleen valtuuston puheenjohtajaksi, ja elimen muustakin
miehityksestä syntyi sopuratkaisu.552

Lippukeinottelua ei saada loppumaan
Joulukuussa 1922 kaksi yhdysvaltalaista alusta kohotti New Yorkin satamassa Panaman
lipun. Laivojen omistaja halusi myydä palveluita alkoholijuomista sekä uhkapelistä
kiinnostuneille ja pyrki vieraan kansallistunnuksen alla kiertämään moisen liiketoiminnan
estämiseksi säädettyjä USA:n lakeja. Lipunvaihdon yleisimmiksi tavoitteiksi tulivat
kuitenkin tinkiminen turvallisuusmääräyksissä ja säästäminen palkkakustannuksissa.
Maailmantaloutta 1930-luvun alussa koetellut suuri lama sai myös monet eurooppalaiset
varustamot siirtämään aluksiaan Panaman tai samanlaisia ehtoja tarjoavan Hondurasin
rekisteriin. Jo edellä näimme, miten ruotsalaiset varustamot nimellisesti suomalaistivat
aluksiaan ja pääsivät siten soveltamaan Suomessa vahvistettuja palkkataulukoita.
Käytäntö herätti kolmansissa merenkulkumaissa kaunaa Suomen laivanvarustajia
kohtaan.553 ITF huolestui lippusiirroista jo 1930-luvulla mutta ryhtyi toimiin vasta toisen
maailmansodan jälkeen. Yhdysvaltalaisten merimiesten korkean ansiotason vuoksi
amerikkalaiset varustamot rekisteröivät tuolloin kernaasti aluksensa valtioissa, jotka
verottivat merenkulun yrittäjiä erittäin kevyesti eivätkä puuttuneet laivaväelle maksettavien
palkkojen alhaisuuteen - eivät aina kaluston kuntoonkaan. Laivanomistajia pyrkivät tässä
suhteessa miellyttämään pian myös Liberia ja Costa Rica. Alettiin puhua Panlibhoncoaluksista tai mukavuuslippulaivoista, jollaisten perässä liehui aluksen omistajan kannalta
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tähtilippua huomattavasti miellyttävämpi kansallistunnus.554 Liberian rekisteriin kirjattiin
myös runsaasti kreikkalaisia aluksia, joista monet eivät huonokuntoisuutensa vuoksi
kelvanneet Kreikan merenkulkuviranomaisille.555

Oslossa heinäkuussa 1948 pidetyssä ITF:n yleiskokouksessa päätettiin ryhtyä
vastustamaan verojen ja turvallisuusmääräysten kiertämiseksi sekä ala-arvoisten
palkkojen ja työehtojen mahdollistamiseksi toteutettavia lippusiirtoja. Panamalla ja
Hondurasilla ei ollut todellisuudessa lainkaan kauppalaivastoa, joten federaatio uhkasi
julistaa noiden maiden lippuja kantavat alukset saartoon myöhemmin. Niilo Välläri nimettiin
jäseneksi saartoa valmistelevaan työryhmään, sillä Unioni oli aloittanut oman
kamppailunsa mukavuuslippulaivoja vastaan jo keväällä 1947. Tuolloin liitto oli kieltänyt
jäseniään pestautumasta panamalaisiin aluksiin, jollei heille maksettu yhdysvaltalaisten
merimiesliittojen hyväksymää palkkaa. ITF:n saarron piti alkaa vappuna 1949.
Voimatoimia kuitenkin lykättiin, koska Panaman hallitus tarjosi federaatiolle neuvotteluja
työehtosopimuksesta. Kolmanneksi osapuoleksi tietenkin tarvittiin Panamaan aluksiaan
rekisteröineet varustamot, jotka torjuivat neuvottelukutsun ja vesittivät maan poliittisen
johdon rauhansuunnitelman.556

Koska vastustaja ei suostunut sopuratkaisuun, ITF:n merenkulkijajärjestöt päättivät
keväällä 1950 ryhtyä sissisotaan mukavuuslippulaivoja vastaan: kun lippukeinotteluun
syyllistyvän varustajan laiva tavattiin satamassa, alus tuli saartaa ilman ennakkovaroitusta
554

Englannin kieleen käsite flag of convenience ilmaantui 1950-luvun puolimaissa. Suomennoksen keksijä ei
ole tiedossa, mutta Unionin kirjallisessa aineistossa sana mukavuuslippu esiintyi nähtävästi ensimmäisen
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555
Komiteanmietintö 1977: 49-52; Taina & Kasanen 1980, 7-13; Northrup & Rowan 1983, 33-36; Harlaftis
1989; Pietikäinen & Virrankoski 1994, 172-178; Pietikäinen 1994g, 327; Johnsson 1996, 13-23; Reinalda
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Rowan 1983, 43-44; Harlaftis 1989, 58-60; Johnsson 1996, 24-26.
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ja sen omistaja pakottaa allekirjoittamaan yleismaailmalliset vähimmäisehdot täyttävä
työehtosopimus. Vähimmäisehtojen asettaminen jäi ITF:n sihteeristön tehtäväksi, mutta jo
seuraavana kesänä Unioni pysäytti ensimmäisen kerran Suomeen saapuneen
mukavuuslippulaivan. Elokuun 1950 lopussa Helsinkiin rantautui huonokuntoinen
höyrylaiva Katy, joka oli aikanaan vaihtanut Britannian Union Jackin Panaman lippuun.
Seuraavana päivänä Katyyn nousivat Suomen merimiesunionin ja Suomen
kuljetustyöntekijäin liiton puheenjohtajat sekä Suomen työläisliiton järjestäjä. He ilmoittivat
satamatyöntekijöiden estävän aluksen purkamisen ja lähdön, kunnes kapteeni oli
sitoutunut siihen, että lähinnä kreikkalaisista koostuneelle laivaväelle maksettiin käyvän
brittitason 20 prosentilla ylittävät palkat. Katyn päällikkö allekirjoitti vaaditun sopimuksen,
jota ei silti noudatettu, minkä vuoksi alus pysäytettiin seuraavan vuoden alussa uudelleen
Barryn satamassa Bristolinlahdella.557

Tehostaakseen otteitaan lippukeinottelua vastaan ITF asetti vuonna 1952 kunnollisten
työehtojen komitean (Fair Practices Committee) ja perusti sihteeristöönsä uuden toimen,
jonka haltijan tuli koordinoida komitean ratkaisujen täytäntöönpanoa. Samalla
saartomenettelyä muutettiin siten, ettei pysäytetyn laivan omistajalta enää vaadittu
vähimmäispalkan päälle tulevaa rangaistuskorotusta vaan suoritusta ITF:n hallinnoimaan
merenkulkijoiden kansainväliseen huoltorahastoon. Unioni kantoi 1950-luvun puolivälissä
osaltaan rintamavastuun kunnollisten työehtojen toteutumisesta virolaisten emigranttien
omistamissa ja suurelta osin miehittämissäkin aluksissa. Virosta neuvostovaltaa Ruotsiin
paenneet laivanvarustajat pyrkivät kustannusten säästämiseksi rekisteröimään monesti
huonokuntoisen kalustonsa nimellisesti jossakin Panlibhonco-maassa. Maanpaossa
toimiva Eesti merimeeste union pyysi kesällä 1954 suomalaiselta veljesjärjestöltään apua
557
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raukeavan työehtosopimuksensa uusimiseksi. Unioni tarttui toimeen ja onnistui
vaikeuksien jälkeen pysäyttämään emigranttivirolaiselle varustamolle kuuluneen,
Pohjanlahden satamissa asioineen höyrylaiva Karinin Ykspihlajaan. Vastaavanlaisia
saartoja toteutettiin myös Ruotsissa, ja emigranttivarustamot taipuivat uudistamaan
sopimuksensa Eesti merimeeste unionin kanssa.558

ITF ja sen jäsenjärjestöt onnistuivat aika ajoin yllätysiskujaan mutta kamppailun
yleistilanne kääntyi koko ajan entistä vahvemmin mukavuusliputtajien eduksi. Liberian
alusrekisteri perustettiin vuonna 1948, ja jo vuosikymmentä myöhemmin maan yksitähtistä
lippua kantoi lähes tuhannen laivan ja yli kymmenen miljoonan bruttorekisteritonnin
armada. Panlibhonco-maihin rekisteröidyt alukset käsittivät 1950-luvun lopussa noin
kymmenesosan maailman kauppalaivaston vetoisuudesta. ITF päättikin vuonna 1958
yrittää yleismaailmallista mukavuuslippulaivojen saartoa, tosin vain neljä vuorokautta
kestävää. Kuljetusalan ammattiliittojen federaatio puolestaan omaksui enimmäisohjelman
ja päätti pakottaa jokaisen Suomeen saapuvan mukavuuslippulaivan jäämään satamaan,
kunnes sen omistaja oli allekirjoittanut vähimmäisehdot täyttävän sopimuksen. Joulukuun
1958 neljän ensimmäisen päivän aikana pysäytettiin maailman eri satamissa arviolta
ainakin 200 Panlibhonco-laivaa. Tempaus sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä muttei
aiheuttanut mukavuuslippuja käyttäville varustamoille mitään korjaamattomia vahinkoja.
Costa Rican hallitus sentään päätti sulkea keinottelurekisterinsä. Halpatyövoimaa
hyödyntävät varustamot käynnistivät pian vastahyökkäyksen tuomioistuimissa ja saivat
tärkeän voiton vuonna 1963, kun Yhdysvaltain korkein oikeus totesi laittomiksi maan
ammattiliittojen boikotit ulkomaisia aluksia vastaan. ”Tuskin missään maassa voidaan
558
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käydä boikottitaistelua rikkomatta jotakin säännöstä vastaan”, totesi Niilo Välläri
aiheellisesti, sillä esimerkiksi Tanskassa mukavuuslippulaivan saartaneet järjestöt voitiin
tuomita tuntuviin vahingonkorvauksiin. Käytännössä mukavuuslippulaivojen saartoja
järjestettiinkin 1960-luvulla vain Ruotsissa ja Suomessa, joiden kuljetustyöläisten ei
tarvinnut pelätä kovin vakavia seuraamuksia.559

Edellä on jo mainittu niistä riskeistä, joita suomalaiset luotsit ottivat liittyessään Kaf:n
julistamiin mukavuuslippulaivojen saartoihin. Kreikkalaisen varustajan omistama mutta
Liberian lipun nostanut höyrylaiva Dimitrakis pysäytettiin Helsinkiin heinäkuussa 1958.
Tapaus herätti kiinnostusta ulkomailla asti, sillä alus lähti merelle ilman luotsia ja ajoi
karille Harmajan lähellä. Dimitrakis-kiistassa oman työpaikkansa vaarantanut luotsi Uno
Nylund sai Kaf:ltä erityisen tunnustuksen solidaarisuudestaan. Vuodesta toiseen Unionin
toimintakertomuksessa voitiin nimetä muutama mukavuuslippulaiva, joka oli erehtynyt
Suomeen ja joutunut allekirjoittamaan ITF:n hyväksymän sopimuksen. Varsinaisen
pysäyttämisen tosin hoitivat luotsit ja satamatyöntekijät, mutta saarrot pantiin toimiin Kaf:n
nimissä ja usein Unionin toimitsijoiden johdolla. Voittoisan saarron jälkeen Unionin
asiamiehet saivat kiitollisen tehtävän tilittää miehistölle palkkasaatavat sekä jakaa
pysäyttämiseen osallistuneille ansionmenetyskorvaukset, jotka ITF peri sopimukseen
pakotetulta varustajalta. Viranomaisille Unioni korosti vaikuttimiensa isänmaallisuutta,
veiväthän mukavuuslippulaivat rahteja suomalaisaluksilta. Pohjolan järjestäytyneiden
kuljetustyöläisten vastarinnasta huolimatta yhä suurempi osa maailman kauppalaivastosta
ulosliputettiin eli rekisteröitiin omistajan kotimaan sijasta valtiossa, joka ei vaatinut
5.6.1954, 4.7., 14.7.1955, 11.1.1956. SMU; U tkert 1954; MS 1950, 296; MS 1952, 231-233; MS 1955, 247;
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laivanomistajalta pitkäaikaisia sijoituksia eikä kummoisiakaan veroja tai
työnantajamaksuja. Elämänsä ehtoossa Niilo Välläri näki pettymyksekseen, miten moni
omassa yhteiskunnassaan vankkaan asemaan päässyt palkansaajajärjestö varjeli omia
etujaan eikä rohjennut ryhtyä taisteluun auttaakseen niitä ulkomaisia tovereita, jotka yhä
kamppailivat perusoikeuksien saavuttamiseksi. Mukavuuslippua kantavien alusten
kokonaisvetoisuus kohosi 1970-luvun alussa yli 40 miljoonaan rekisteritonniin, joka
lähenteli viidesosaa maailman kauppalaivaston kuljetuskyvystä.560

Ruotsin ja Suomen kuljetusalojen ammattiliitot ilmoittivat vuonna 1971 ITF:lle
tuskastuneensa federaation puolivillaisiin toimiin mukavuuslippulaivoja vastaan;
kamppailua tuli joko käydä jämäkästi ja maailmanlaajuisesti tai siitä piti luopua kokonaan.
Unioni osoitti aktivismiaan pysäyttämällä Liberian lippua kantaneen Gulf-yhtiön tankkerin
Sköldvikin öljysatamaan vuoden 1971 lopussa. Yhtiö maksoi J. Frank Drake -aluksen
järjestäytymättömälle italialaiselle miehistölle kelvollista palkkaa ja lähetti määräajassa
Unionin vaatiman 3 230 dollarin sekin merimiesten huoltorahastolle mutta kieltäytyi silti
allekirjoittamasta ITF:n yleissopimusta. Unioni uhkasi saartaa Gulfin suomalaisen
tytäryhtiön mutta joutui ITF:n painostuksesta luopumaan voimatoimista, joiden federaation
johto ei uskonut vievän saavutettua parempaan tulokseen. Kunnollisten työehtojen
komitea ajantasaisti vuonna 1972 ITF:n yleissopimuksen sekä kehotti federaation
jäsenjärjestöjä asettamaan tärkeimpiin satamiin erityisiä tarkastajia valvomaan niihin
saapuvien alusten kuntoa ja miehistöjen oloja. Unionin Kotkan-asiamiehestä Lauri
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U h 16.7., 28.8., 10.9., 29.10.1958, 27.2.1959, 17.2., 23.2., 1.7.1960. SMU; Unioni
merenkulkuhallitukselle 14.7.1958; merenkulkuhallitus Unionille 16.7.1958 (SMU 102); Unioni
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Heinosesta tuli ensimmäinen Suomessa toimiva ITF-tarkastaja. Hän sai tuekseen Unionin
Turun-asiamiehen Seppo Soikkelin vuonna 1979.561

ITF:n uusi ryhdistyminen ei tuonut mitään ratkaisevaa käännettä, vaan yhä uusia laivoja
siirrettiin mukavuuslippujen alle. 1970-luvulla Liberian tonnisto kaksinkertaistui ja
mukavuuslippulaivojen osuus koko maailman tonnistosta kasvoi kymmenisen
prosenttiyksikköä. Vuosikymmenen päättyessä keinottelurekistereihin oli kirjattu jo lähes
kolmannes maailman kauppalaivojen kuljetuskyvystä. Ruotsin ja Suomen ohella vain
Australia kuului valtioihin, joiden satamiin saapuneet mukavuuslippulaivat joutuivat
väistämättä vaikeuksiin. Suomalainen tuomioistuin totesi toukokuussa 1979, että maassa
voitiin laillisesti saartaa ulkomaisen varustamon alus ulkomaisten merimiesten etujen
puolustamiseksi. Helsingin raastuvanoikeus antoi tuolloin päätöksensä jutussa, jonka
rahtilaiva Eurabia Skyn kreikkalainen omistajayhtiö oli nostanut Unionia ja luotsien liittoa
vastaan. Kyseinen libanonilaisalus saarrettiin Kotkaan heinäkuussa 1978. Välillä Eurabia
Sky päästettiin siirtymään Ouluun, mistä se karkasi merelle ilman luotsiapua.
Tuomioistuimen mukaan saarto ei ollut laiton, koska asianomainen varustamo kieltäytyi
noudattamasta kansainvälisen työjärjestön ILO:n palkkasuosituksia. Sen sijaan luotsien
todettiin rikkoneen virkaehtoja koskevia säädöksiä, koska he olivat kieltäytyneet
tehtävistään myötätunnosta eivätkä ajaakseen omaa asiaansa. Ratkaisuja ei muutettu
ylemmissä oikeusasteissa.562
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1996, 44-48, 188-192; Whitfield 1996, 139-140; Johnsson 1998, 112-113.
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Täkäläisilläkin vesillä ITF-voimat kokivat silti tappioita, joista näyttävin tuli niin kutsutussa
Sköldvikin taistelussa keväällä 1974. Porvooseen raakaöljylastissa rantautuneet
tankkialukset Texaco Iowa ja Chevron Frankfurt julistettiin 29. huhtikuuta 1974 saartoon,
koska Lauri Heinosta ei laskettu niistä kumpaankaan. Laivojen yhdysvaltalaiset omistajat
kerta kaikkiaan kieltäytyivät neuvottelemasta ammattiliittojen kanssa. ITF:n näkökulmasta
keskusteltavaa oli kuitenkin runsaasti, varsinkin kun varustamot olivat vakuuttaneet
suomalaiselle asiakkaalleen Neste Oy:lle, että kummallakin aluksista noudatettiin
federaation hyväksymää työehtosopimusta. Liberiassa rekisteröidyn Chevron Frankfurtin
pääosin intialaiselle miehistölle maksettiin lupauksista huolimatta kuukausipalkkaa
keskimäärin alle 30 Britannian puntaa eli noin 300 silloista Suomen markkaa. Paljon
enempää eivät ansainneet Panaman lippua kantavan Texaco Iowan italialaiset
merimiehet. ILO määritti tuolloin vähimmäispalkaksi 110 puntaa kuussa. Kaf:n jäsenliitot
pitivät Kemian työntekijäin liiton tuella saarron voimassa, vaikka tankkerien omistajat
uhkasivat vaatia järjestöiltä hurjia vahingonkorvauksia. Käräjöinnin sijasta kyseiset öljyyhtiöt kuitenkin valitsivat uhkarohkean keinon: saarretut tankkerit pakenivat avomerelle
toukokuun viidennen päivän varhaisina tunteina. Aluksi Unionissa oletettiin kapteenien
onnistuneen lahjomaan jonkin luotsin palvelukseensa, mutta pian paljastui, että
pakoretkellä luotettiin pelkästään merikortteihin ja hyvään onneen. Chevron Frankfurt
purjehti vaarallisen väylän tyhjänä, mutta 45 000 bruttorekisteritonnin Texaco Iowa vei
täyttä bensiinilastia.563
Unionin silloisen puheenjohtajan Olavi Keitelen mielestä Sköldvikin taistelu osoitti, miten
mukavuuslippulaivoilla, jotka muodostavat elinehtoisen uhkan Suomenkin
kauppalaivastolle ja merimiehille, on tässä maassa hyvinkin nimekkäitä ja
arvovaltaisia suosijoita.
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U h 5.5.1974. SMU; MS 5/1974 (Olavi Keitele); HeSa 3.5., 6.5., 7.5.1974; SSd 1.5., 3.5., 7.5.1974;
Northrup & Rowan 1983, 60-61.
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Keitele ei kuitenkaan paljastanut, keitä nuo ”kansainvälisen kapitalismin ja valtioitten
kontrollin saavuttamattomissa toimivan pääoman lakeijat” olivat. Sosiaalidemokraattinen
valtiopäivämies Seppo Tikka puolestaan esitti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa
hän muistutti luotsittoman tankkerin voivan aiheuttaa vakavia ympäristötuhoja sekä peräsi
valtioneuvostolta toimia moisten tapausten estämiseksi. Ruotsalaista kansanpuoluetta
edustanut kauppa- ja teollisuusministeri Jan-Magnus Jansson selitti vastauksessaan, ettei
merenkulkuhallitus voinut estää tankkerikaksikon lähtöä, koska siitä ei olosuhteiden
suotuisuuden vuoksi koitunut välitöntä öljyvahingon vaaraa luotsin puuttumisesta
huolimatta. Suomen viranomaiset eivät voineet laillisesti puuttua laivan kulkuun vain sillä
perustein, että sen ahterissa hulmusi mukavuuslippu, korosti Jansson. Vielä vähemmän
pysäyttämisen syyksi riitti, ”että aluksen varustamo ei suostu antamaan jonkin järjestön
vaatimaa sitoumusta”. Unioni ja sen veljesjärjestöt puuttuivat silti edelleen tarmokkaasti
lippukeinotteluun ja pakottivat vuoden 1974 aikana 39 alusta tekemään sopimuksen ITF:n
kanssa. Monena muunakin 1970-luvun vuonna Unioni liittolaisineen voitti
keinotteluvarustamoja vastaan kolmisenkymmentä mittelöä, mistä huolimatta
mukavuuslippulaivoja yhä vain saapui Suomen satamiin.564
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Unionin mahti horjuu
Suomen kauppalaivaston suuri ulosliputus
Suomen kauppamerenkulku sai toista maailmansotaa seuranneelta
jälleenrakennuskaudelta alkaen tukea verottajalta. Vuodesta 1944 lähtien säädetyt
määräaikaiset verohuojennuslait antoivat laivastojaan uusiville varustamoille oikeuden
ylimääräisiin poistoihin. Uuden aluksen rakennuttava varustaja sai vuonna 1970 voimaan
tulleen veronhuojennuslain ansioista merkitä heti tilausvuodesta alkaen poistoksi
verovuotta kohti 30 prosenttia aluksen hankintamenoista. Monessa vakiintuneessa
merenkulkumaassa katsottiin välttämättömäksi käyttää yhteiskunnan varoja
kauppapurjehduksen korkeiksi karanneiden kustannusten alentamiseen. Omaa
kauppalaivastoa tuettiin, koska mahdollisten kriisiajan koittaessa tarvittiin kansallista
tonnistoa huollon varmistamiseen. Suomessa nähtiin erityiseksi tavoitteeksi säilyttää
talvimerenkulun kalusto ja osaaminen, joita ei ylipäänsä voitu odottaa vaalittavan missään
muualla. Toisaalta juuri talvipurjehduksen vaikeus Itämeren pohjoisilla rannikoilla turvasi
siniristilippuisen kauppalaivaston jatkuvasti tärkeän sijan tavaranvaihdossa Suomen ja
muun maailman välillä. Kotimaiset varustamot kuljettivat 1970-luvun jälkipuoliskolla
Suomen meritse tapahtuvasta tuonnista vuosittain noin 50 prosenttia sekä viennistä vähän
yli 40 prosenttia. Kotimaisin laivoin hoidettiin siten miltei puolet Suomen ulkomaankaupan
kuljetuksista, joista noin 85 prosenttia kulki meritse. Jos toisaalta otettiin huomioon myös
laivojen kulkema matka eli kuljetussuorite, kotimaisen tonniston osuus Suomen
ulkomaankaupan kuljetuksista osoittautui vain kolmannekseksi.565
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Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti tammikuussa 1974 toimikunnan pohtimaan keinoja,
”joiden avulla kauppalaivastomme kasvu ja kilpailukykyisyys turvataan”. Elimen
puheenjohtajaksi nimitettiin hallitusneuvos Hakon Guvenius, joka oli hoitanut vastaavaa
tehtävää jo edellisellä vuosikymmenellä. Merenkulkijoita edusti toimikunnassa ainoastaan
Unionin puheenjohtaja Olavi Keitele. Guveniuksen toimikunta eritteli pitkän aikavälin
keinoja, joiden pohjalta voitiin laatia erityinen merenkulkupoliittinen ohjelma. Suomen
kauppamerenkulkua neuvottiin tukemaan vastakin verohelpotusten ja valtiontakausten
eikä suorien subventioiden avulla. Epäsuora tuki piti kohdistaa siten, että se kannusti
erityisesti hankkimaan jäävahvisteista tonnistoa. Toimikunnan mielestä Suomenkin tuli
taistella niin sanottuna lippusyrjintänä esiintyvää merenkulun protektionismia vastaan:
kansainvälisen kilpailun esteistä tuli pyrkiä raivaamaan kaikki sellaiset, jotka eivät
tarkoittaneet kehitysmaiden suosimista.566

Varustamoille tarjotut veroedut innostivat muilla aloilla menestyneitä suomalaisyrityksiä
hankkimaan aluksia, mutta tällaisen tukimuodon ei katsottu varmistavan pitkällä aikavälillä
kauppalaivaston kilpailukykyä. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti syksyllä 1976
toimikunnan pohtimaan hallitussihteeri Heikki Muttilaisen johdolla suomalaisen tonniston
siirtämistä vieraan lipun alle. Mukavuuslippulaivojen osuus koko maailman
merikuljetuskyvystä oli tuolloin kohonnut yli 27 prosenttiin. Muttilaisen toimikunnan
enemmistö katsoi verohuojennukset edelleen parhaaksi tavaksi tukea kotimaista
kauppamerenkulkua. Suomen valtiovaltaa kehotettiin toimimaan mahdollisuuksien mukaan
rekisterikeinottelun lakkauttamiseksi. Ulosliputuksen mahdollisuutta ei silti torjuttu
kokonaan mutta sellaiseen luvan myöntävän Suomen Pankin harkintavaltaa haluttiin
rajoittaa. Toimikunta ehdotti järjestelmää, jossa valtionpankki sai myöntää luvan siirtää
suomalaisalus ulkomaiseen rekisteriin vasta kuultuaan tehtävää varten perustettavan
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erityiselimen lausunnon. Unionin Lauri Heinonen ja laivanpäällystöliiton Sven-Erik Nylund
liittivät toimikunnan mietintöön yhteisen eriävän mielipiteensä. Merenkulkijajärjestöjen
edustajat vaativat tuomitsemaan ulosliputuksen ehdottomasti, koska suomalaisen sosiaalija työlainsäädännön noudattamisesta ei ollut varmuutta, jos alus luopui Suomen lipusta.
Sitä paitsi Heinosen ja Nylundin mielestä tuli säätää laki, joka kielsi sijoittamasta
suomalaista pääomaa keinottelurekistereitä hyödyntäviin varustamoihin.567

Toisaalta toimikunnan suosituksista sanoutuivat irti myös Svy:n Per Forsskåhl ja Årf:n
Justus Harberg. Forsskåhl vaati kohtelemaan varustamoita samoin kuin muitakin
kansainvälisille markkinoille laajentuvia suomalaisyrityksiä, jotka tarvitsivat Suomen
Pankin luvan sijoittaessaan pääomaa ulkomaille. Jos toimikunnan enemmistön haluamaan
kuulemismenettelyyn sittenkin ryhdyttiin, merenkulkijajärjestöjen tuli Forsskåhlin mielestä
sitoutua kunnioittamaan myös niitä valtionpankin ratkaisuja, jotka menivät riidoin
neuvonantajakunnan lausunnon kanssa. Harberg katsoi toimikunnan työn jääneen
hyödyttömäksi, koska se ei perustunut selvitykseen siitä, miksi kauppamerenkulun
kustannukset olivat Suomessa poikkeuksellisen korkeat.568

Suomen merenkulun tukitarpeita selvittämään asetettiin seuraavana vuonna taas uusi
toimikunta, johon kutsuttiin edustajat niin työnantajien kuin merenkulkijoidenkin järjestöistä.
Puhetta johti jälleen Hakon Guvenius. Elin jätti merenkulkupoliittiseksi ohjelmaksi
nimeämänsä mietinnön keväällä 1980. Guveniuksen toimikunnan mukaan Suomen
kauppamerenkulun tuli paitsi hoitaa ”kansantaloutemme toimintaedellytysten kannalta
riittävä osa tuonti- ja vientikuljetuksistamme” sekä hankkia kuljetustuloja vaihtotaseen
vahvistamiseksi myös ”tarjota viihtyisiä ja vakaita työpaikkoja”. Näiden päämäärien
567
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saavuttamiseksi tarvittaviin keinoihin ei edelleenkään luettu subventioita eikä ulosliputusta.
Lippusiirtoihin tuli vastakin ”suhtautua varauksellisesti” mutta tiukkojen ehtojen täyttyessä
niitä voitiin sittenkin toteuttaa. Toimikunnan jäsenistä Suomen merimiesunionin
puheenjohtaja Reijo Anttila, Suomen laivanpäällystöliiton toiminnanjohtaja Markus Sinisalo
sekä Suomen konepäällystöliiton toiminnanjohtaja Erkki Pajunen jättivät yhdessä eriävän
mielipiteen. Merenkulkijajärjestöjen johtajat tuomitsivat edelleen kaikki kaavailut
suomalaisten laivojen ulosliputtamisen sallimisesta ja vaativat Suomen hallitusta
toimimaan tarmokkaasti keinottelurekistereitä vastaan myös ylikansallisilla foorumeilla.569

Valtioneuvosto asetti välittömästi merenkulkupoliittisen ohjelman julkistamisen jälkeen
merenkulun neuvottelukunnan, jonka tuli suunnitella Guveniuksen toimikunnan suositusten
toteuttamista. Reijo Anttila edusti Unionia neuvottelukunnassa, joka järjestäytyi
kesäkuussa 1980. Elin sai käsiteltäväkseen myös miehityskysymykset, joita pohtinut
toimikunta oli jättänyt mietintönsä edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Kahden vuoden
ajan työskennellyttä laivojen miehitystoimikuntaa johti merenkulkuhallituksen pääjohtaja
Jan-Erik Jansson. Laivojen miehityksestä ei Suomessa ollut siihen saakka annettu
yksityiskohtaista säädöstä, vaan asioista oli sovittu varustamoiden ja
merenkulkijajärjestöjen kesken. Janssonin toimikunnan enemmistö ei pitänyt järjestelmää
hyvänä vaan laati esityksen uudeksi miehitysasetukseksi. Säädökseen piti liittää taulukot,
jotka edustivat merenkulkuhallituksen näkemystä miehistön riittävästä määrästä ja
pätevyydestä. Ennen laivan miehityksen vahvistamista sen omistajalle sekä tunnustetuille
työmarkkinajärjestöille tuli kuitenkin antaa mahdollisuus pyytää asiasta lausunto
perustettavalta miehityslautakunnalta. Jokainen jotakin työmarkkinajärjestöä edustanut
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toimikunnan jäsen sanoutui irti mietinnöstä. Kaikki tahot olivat silti yhtä mieltä siitä, että
erimielisyyksiä voitiin sovitella ja että valmistelua piti jatkaa.570

Työtä jouduttiin vielä tekemään runsaasti, kunnes keväällä 1984 annettiin miehitysasetus.
Unioni totesi säädöksen vastaavan liiton tekemiä miehityssopimuksia. Asetuksessa
määritettiin merimiesten liiton mielestä vain vähimmäismiehitys ja tarvittavasta
lisähenkilöstöstä voitiin edelleen sopia erikseen laivanomistajan ja merenkulkijajärjestöjen
kesken. Suomen varustamoyhdistys puolestaan arveli asetuksen mahdollistavan
”jokseenkin joustavan aluksen miehityskäytännön”, kunhan työntekijäjärjestöt vain
ymmärsivät kysymyksen tärkeyden. Pian laivanvarustajien etujärjestö kuitenkin valitti
asetuksen jääneen tehottomaksi merenkulkijaliittojen vastustuksen vuoksi. Svy:n mukaan
vain kilpailevat ulkomaiset varustamot hyötyivät siitä, ettei suomalaislaivojen miehitystä
ohennettu säädöksen kirjaimen mukaiseksi. Alusten siirtäminen ulkomaisten lippujen alle
mainittiin varteenotettavaksi keinoksi karsia työvoimakustannuksia.571

Suomalaisten kauppa-alusten kokonaisvetoisuus kohosi 2,5 miljoonaan
bruttorekisteritonniin vuonna 1981; siniristilippuinen kauppalaivasto saavutti tuolloin
suurimmaksi jääneen kokonsa. Kevään 1980 lakot päättyivät varustamojen kannalta
kalliiseen sopuun, joka pakotti etsimään keinoja karsia menoja. Ahvenanmaalla syntyi
keväällä 1983 suunnitelma maakunnan omasta mukavuuslipusta. Tarkoitus oli perustaa
alusrekisteri, johon merkityissä laivoissa liehui Suomen lippu muttei tarvinnut noudattaa
maan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Rekisterin asiakkaiksi kelpasivat myös
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mannersuomalaiset varustamot, kunhan ne perustivat tytäryhtiön Ahvenanmaalle. Hanke
kuitenkin kaatui merenkulkijajärjestöjen tiukkaan vastustukseen.572

Kun Suomesta ulkomaille tehtäviä pääomasiirtoja helpotettiin, täkäläiset varustamot
omaksuivat varsinaisen ulosliputuksen tärkeimmäksi keinokseen alentaa kustannuksia.
Vanhastaan liikkuvuus oli ollut merimiehen paras turva pääomaa vastaan. Ulosliputusten
sallimisen jälkeen pääoman liikkuvuus antoi laivanvarustajalle parhaan turvan merimiesten
vaatimuksia vastaan.

Johtavissa läntisissä teollisuusmaissa päädyttiin 1970-luvun kuluessa vapauttamaan
kansainväliset pääomanliikkeet julkisen vallan valvonnasta. Myös Suomen Pankki päätti
vuonna 1980 ryhtyä asteittain purkamaan raha- ja valuuttamarkkinoiden säätelyä.
Vapauttaminen aloitettiin ulkomaille ja ulkomailta tehtävistä pääomansiirroista siitäkin
syystä, että valuuttalaki soi keskuspankille laajat valtuudet sellaisia koskeviin ratkaisuihin.
Suomen Pankki antoi syksyllä 1984 ahvenanmaalaiselle Gustaf Erikson –varustamolle
luvan perustaa tytäryhtiö Kyprokseen. Maarianhaminalaisvarustamo saattoi siten siirtää
neljä jäähdytysalustaan Kyproksen rekisteriin. Lipun lisäksi laivoissa vaihtui miehistö:
suomalaisten laivatyöntekijöiden sijaan palkattiin paljon alempiin palkkoihin tyytyviä
filippiiniläisiä. Unioni esitti vastalauseensa ja vaati niin kyseistä varustamoa kuin Årf:ää
käymään kanssaan neuvotteluja, ”ennen kuin asiasta muodostuu laajempi
työmarkkinapoliittinen erimielisyys”. Työtaisteluun ei silti kannattanut ryhtyä, sillä kyseiset
alukset eivät käyneet Suomen satamissa vaan liikennöivät kolmansien maiden välillä.573
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U h 14.9., 10.10.1983. SMU; Stv 1981-2000; U tkert 1984.
U h 5.6., 12.10., 9.11.1984. SMU; U tkert 1984; MS 2/1984 (Reijo Lappeteläinen), MS 5/1984 (Reijo
Lappeteläinen, Per Forsskåhl); MS 11/1984; Tarkka 1988, 230-233; Pietikäinen 1994g, 328; Harberg 1995,
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Unioni ei uhkailuillaan enää kyennyt estämään ulosliputuksia. Kaukovesillä purjehtivan
suomalaisen kauppalaivaston kuljetuskyky pieneni vuosina 1984-1987 noin 65 prosentilla:
kokonaisvetoisuus väheni 2,36 miljoonasta bruttorekisteritonnista 0,85 miljoonaan.
Säiliölaivat, hakurahtiliikenteessä käytetty kalusto ja ylipäänsä ikääntynyt tonnisto siirrettiin
vieraisiin rekistereihin. Suomen lippua jäivät kantamaan kalleimmat ja ajanmukaisimmat
kuivalastialukset. Matkustajalaivoja sen sijaan hankittiin lisää ja niiden osuus
suomalaistonnistosta nousi seuraavan vuosikymmenen alkaessa lähes 40 prosenttiin.
Ulosliputukset ja todelliset myynnit loppuivat kuitenkin vuonna 1988, jolloin
suomalaisvarustamoilla oli jäljellä lähinnä Itämerellä tai Pohjanmerellä liikennöivä aluksia.
Säännöllisesti kotimaassa käyviä laivoja ei veroteknisistä syistä kannattanut myydä.
Samaan aikaan muuallakin riisuttiin runsaasti kauppalaivoja, minkä ansiosta
rahtimarkkinat parantuivat. Uusi nousu alkoi Suomessa vuonna 1989, jolloin maan
kauppalaivaston kokonaisvetoisuus ylsi taas miljoonaan bruttorekisteritonniin. Toisaalta
puolitoistakertainen määrä suomalaisvarustamojen omistamaa tonnistoa oli tuolloin
merkitty ulkomaisiin rekistereihin. Ulosliputetuissa aluksissa työskenteli edelleen myös
suomalaisia; ulkomailla pitkään työskenteleville lankeava vapaus kotimaan veroista
paransi olennaisesti heidän palkkojaan. Lippusiirtojen pysähtymisestä huolimatta Suomen
ulkomaankaupan merikuljetusten kotimaisuusaste romahti 1990-luvun alussa alle 35
prosenttiin; kotimaisin aluksin hoidettiin vähimmillään noin 37 prosenttia tuonnista ja noin
30 prosenttia viennistä. Suomalaisten laivojen osuus koko kuljetussuoritteesta putosi alle
16 prosenttiin.574

167-168; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 380-384; Kullberg 1996, 16-18, 22-23; Pitkänen & Sauramo 2005,
31-32; Robert Herdinin haastattelu.
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Ulosliputus oli esityslistan tärkein asia, kun Unionin valtuusto kokoontui
vuosikokoukseensa 30. toukokuuta 1985. Reijo Anttila tulkitsi suomalaisten
laivanvarustajien puhuvan perättömästi merenkulun kannattamattomuudesta, koska alan
yrittäjät yksinkertaisesti yrittivät painaa alas työvoimakustannuksia sekä kiristää erilaisia
etuja julkiselta vallalta. Julkilausumassaan Unionin valtuusto kiisti ulosliputuksen
kelpaavan keinoksi Suomen merenkulun vaikeuksien selvittämiseen.
Mukavuuslippulaivojen kannattavuus perustui siihen, että miehistöille maksettiin
kehitysmaiden ansiotasoa vastaavat palkat. Oli aivan kohtuutonta vaatia, että suomalaisen
merimiehen tuli elättää perheensä tai edes itsensä sellaisin tuloin. Mitään tepsiviä keinoja
ulosliputuksen vastustamiseksi ei esitetty vaan tyydyttiin toteamaan, että todella
tarpeellisiksi havaitut lippusiirrot tuli toteuttaa hallitusti. Ulosliputuksen säätely haluttiin
uskoa valtiovaltaa ja työmarkkinaosapuolia edustavalle elimelle, mieluiten merenkulun
neuvottelukunnalle.575 Varustamoyhdistyksen mielestä taas aluksen rekisterin
vaihtamiseen sai vastakin riittää Suomen Pankin myöntämä pääomansiirtolupa. Sellaisen
saaneen laivanvarustajan tuli toimia ”ilman sopimuksia työntekijäjärjestöjen kanssa”. Eihän
ulosliputuksesta koitunut mitään hyötyä varustamolle, jos ulkomaiseen rekisteriin
siirrettyyn alukseen tuli suomalaisista työehdoista nauttiva miehistö. Valtiovallan ei pitänyt
taipua merenkulkijajärjestöjen vaatimuksiin ulosliputusmenettelyn hankaloittamisesta vaan
ryhtyä edistämään suomalaista merenkulkua, jotta ulosliputus kävi tarpeettomaksi.576

Reijo Anttila ja Svy:n toimitusjohtaja Per Forsskåhl taittoivat vuonna 1986 peistä Turun
yliopiston järjestämässä seminaarissa, jossa valotettiin merenkulun tilaa ja tulevaisuutta eri
näkökulmista. Forsskåhl kuvaili kymmenen vuotta jatkunutta merenkulun kansainvälistä
kriisiä, joka oli pakottanut alan yrittäjät hyödyntämään halpatyövoimaa ja muita
575
576

U v 30.5.1985. SMU; MS 6-7/1985 (Reijo Anttila).
Svy h 31.1., 14.2., 12.11.1985, 14.1., 11.2., 9.4., 24.4.1986. SvyA.
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mukavuuslipun suomia etuja. Suomen merenkulussa ei ollut Forsskåhlin mukaan kyetty
sopeutumaan pysyvästi alentuneeseen rahtitasoon, minkä vuoksi laivanvarustus ei ollut
täällä kannattanut enää vuosikymmeneen.
Kustannusero Suomen vahingoksi ei niinkään johdu yksittäisen merimiehen
korkeahkosta palkasta, vaan alustemme raskaast[a] miehityksestä ja
työaikamääräyksistämme vuorottelujärjestelmineen.
Kilpailukyvyn parantamisen Forsskåhl asetti ennen muuta merenkulkijajärjestöjen
vastuulle. Anttila puolestaan korosti, että merenkulun ”laman perussyynä on
kauppalaivaston kansainvälinen ja kansallinen ylitarjonta”, joka johtui 1970-luvulla
tehdyistä ”ylimitoitetuista alushankinnoista”. Menestystä ei tule, jos pääomia ei osata
käyttää ”järkevästi ja hallitusti”, Anttila opetti laivanvarustajia. Bruttorahtien ja palkkojen
kehityksen vertailu osoitti hänen mukaansa, etteivät suomalaiset merimiehet nauttineet
kohtuuttoman korkeita tuloja.577

Suomalaisten laivanvarustajien historiankirjoituksessa vuoden 1980 suuri
merenkulkijalakko nimetään usein käännekohdaksi, josta lähtien kustannuskriisi ahdisti
elinkeinon romahduksen partaalle ja pakotti rajuihin ulosliputuksiin. Merenkulkutalouden
professori Jorma Taina on tukenut näkemystä. Hänen mukaansa rahtivarustamot joutuivat
vaikeuksiin, kun ne joutuivat maksamaan työntekijöilleen samat huomattavat
palkankorotukset, jotka Unioni hankki vauraiden autolauttavarustamojen palveluksessa
työskenteleville jäsenilleen. Unionin luottamustehtävissä pitkään toimineet Erkki Ukkonen
ja Pekka Teräväinen kiistävät Tainan teesin. He muistuttavat Anttilaa seuraten, ettei
kaluston siirtäminen keinottelurekisteriin pelastanut suomalaista rahtivarustamoa
ajautumasta vararikkoon, jos yrityksen johto menetteli muuten taitamattomasti. Oivallisesti
johdettu varustamo taas saattoi menestyä, vaikka sen alukset kantoivat siniristilippua.
577

Forsskåhl 1986; Anttila 1986; MS 4/1986 (Reijo Lappeteläinen); MS 3/1988 (Reijo Anttila); Kaukiainen
1992, 70-71.
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Useimmat tapahtunutta jälkikäteen arvioineet ovat silti yhtä mieltä siitä, että alusten runsas
miehitys kiistatta kohotti merkittävästi henkilöstökustannuksia. Teräväisen mukaan Unionin
kenttä ajoi tässä asiassa yli liittojohdon. Jäsenistön tahdosta Unionin neuvottelijat
kieltäytyivät laivakohtaisia miehityssopimuksia laadittaessa tiukasti tyytymästä
merenkulkuhallituksen arvioimaan vähimmäistasoon.578

Svy:n hallitus totesi syksyllä 1985 työnantajien linjan jääneen epäyhtenäiseksi
miehityskysymyksessä, josta edellisenä vuonna annetun asetuksen täytäntöönpanosta
kukin varustamo neuvotteli merenkulkijajärjestöjen kanssa omasta puolestaan. Monen
merenkulun työnantajan havaittiin suostuneen miehityksen harventamisen vastikkeeksi
1:1-vuorotteluun, vaikka miehistöjä ei ollutkaan supistettu vähimmäismäärään saakka.579
Työnantajan pakottamisesta palkkaamaan tarvittavaa enemmän työvoimaa käytetään
amerikkalaisessa keskustelussa nimitystä featherbedding. Mikään yritys ei
luonnollisestikaan voi suostua laajaan ylityöllistämiseen, vaan kannattavuudesta tingitään
korkeintaan siten, että palveluksessa pidetään suhteellisen vähälukuista ylimääräisten
ammattityöntekijöiden joukkoa. Featherbedding onkin leimallisesti vahvojen
ammattikuntaliittojen tavoite.580

Amerikkalaisen taloustieteilijän Marc Levinsonin mukaan hänen kotimaassaan on erittäin
harvinaista, että työnantaja jakaa työntekijöille osuuden työn automaattistamisen
tuottamasta hyödystä. Konttiliikenteen läpimurtoa ja voittokulkua tutkinut Levinson kuvaa,
miten uutta tehokasta lastausmenetelmää pitkään vastustaneet yhdysvaltalaiset
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Jorma Taina Unionin valtuustolle 19.10.2001 (Tekijän muistiinpanot); U tkert 1989; MS 11/1982 (Reijo
Anttila); MS 10/1983 (Reijo Anttila); MS 5/1984; MS 1/1989 (Reijo Anttila); Navigator 3/1992; Lastikka 1983,
222, 230; R.G. Ehrnrooth 1982, 46-47; Haavikko 1983, 137-138; Harberg 1995, 299; Malmberg & Sjöström
1997, 75-76; Mansner 2005, 155; Erkki Ukkosen ja Pekka Teräväisen haastattelut.
579
Svy h 28.8., 3.10., 12.11.1985. SvyA.
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Ks. Rees 1973, 133-137; Keefe 1992, 131-133, 140n; Lichtenstein 2002, 71; Levinson 2006, 120.
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satamamiehet antoivat lopulta perään, kun ahtauttajat suostuivat maksamaan alalla
pitkään työskennelleille hyvityksen työpaikkojen vähenemisestä.581 Suomessa
Paperiteollisuuden työntekijäin liitto sai vuonna 1969 voimaan edistyneen featherbeddingjärjestelyn, jossa työnantaja osittain luopui oikeudestaan määrätä työn organisoinnista.
Tuolloin solmittuun alan työehtosopimukseen otettiin niin kutsuttu olosuhdemuutospykälä,
jonka mukaan työnantaja sitoutui sopimaan etukäteen työntekijöiden kanssa työn määrään
ja laatuun olennaisesti vaikuttavista järjestelyistä. Yhä uudelleen uusittu sopimuskohta
antaa järjestyneille paperityöntekijöille mahdollisuuden jarruttaa työn määrää vähentäviä
teknisiä uudistuksia. Käytännössä olosuhdemuutospykälää kuitenkin on hyödynnetty siten,
että työntekijät sallivat aiempaa tehokkaamman tekniikan hyödyntämisen ja työpaikkojen
leikkaamisen, kunhan työhön jäävien palkkoja korotetaan.582 Paperityöläisten esimerkistä
ja oman liittonsa johdon suosituksista huolimatta suomalaiset merimiehet eivät halunneet
käyttää featherbedding-voimaansa luopumiskorvauksen puristamiseen vaan työpaikkojen
määrän pitämiseen entisellään. Tämän tutkimuksen lähteistö ei valitettavasti anna tietoja
valinnan perusteista.

Rinnakkaisrekisteri avataan
Edistääkseen uusien laivojen tilaamista kotimaisilta telakoilta Suomen valtio ryhtyi vuonna
1985 myöntämään korkotukilainoja kyseiseen tarkoitukseen. Lisäksi valtion talousarvioon
otetuista varoista maksettiin vuodesta 1987 lähtien harkinnanvaraista avustusta
korkeintaan 15 vuotta vanhojen lastialusten korkorasitusten alentamiseksi. Niin laivan
omistajan kuin miehistökin tuli sitoutua kustannusten karsimiseen, ja yhteiskunnan tuki
lakkasi, kun sovitut säästöt alkoivat vaikuttaa. Liikenneministeriön syksyllä 1989 asettama
parlamentaarinen alusrekisteritoimikunta katsoi tällaiset toimet riittämättömiksi
mietinnössään, joka valmistui jo seuraavan vuoden alussa. Kaukovesillä purjehtivien
581

Ks. Levinson 2006, 101-126.
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suomalaisten lastialusten kustannuksia täytyi toimikunnan mielestä alentaa, muuten ei
voitu välttää uutta ulosliputusaaltoa.
Mikäli Suomessa ei ryhdytä kilpailijamaita vastaaviin merenkulun
edistämistoimenpiteisiin, on odotettavissa, että Suomen kauppalaivasto alkaa
jälleen supistua ja merenkulullinen toimintaympäristö sekä merenkulun
perusrakenteet vähitellen katoavat maastamme.
Ajan merkit voitiin toimikunnan mukaan jo nähdä: suomalaisten teollisuustuotteiden
vientikuljetuksista hoidettiin kotimaisin aluksin enää 27 prosenttia, vaikka osuus oli vielä
muutama vuosi aiemmin ylittänyt 40 prosenttia.583

Norjalaiset olivat täydentäneet ahvenanmaalaisten kahdesti rauennutta
mukavuuslippusuunnitelmaa ja avanneet oman rinnakkaisrekisterinsä vuonna 1987.584
Myös Tanskassa kauppalaivaston menoja tiedettiin leikatun menestyksekkäästi siten, että
oli perustettu kansallisen alusrekisterin rinnalle kansainvälinen rekisteri. Jotta merenkulun
osaaminen voitiin säilyttää ja huoltovarmuus turvata, rinnakkaisrekisteriin laivansa siirtänyt
varustamo sai käyttää perinteikkään purjehdusmaan lippua ja silti hankkia miehistöönsä
ulkomailta halpaa työvoimaa.585 Toimikunta ei suositellut suomalaisen rinnakkaisrekisterin
avaamista vaan kehotti seuraamaan Ruotsin mallia, jossa yhteiskunta maksoi lastialuksille
suoraa tukea.586

Pääministeri Harri Holkerin niin sanottu sinipunahallitus otti vaarin toimikunnan neuvosta.
Vuoden 1991 alussa tuli voimaan laki, jonka antoi liikenneministeriölle mahdollisuuden
582

Ks. Kujala 2006, 308-309, 360, 598.
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Svy tkert 1989; Pietikäinen 1994g, 332-333; Kemppi & Tervonen 1999, 32-38.
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edistää ulkomaanliikenteessä Suomen lippua kantavien lastialusten kilpailuedellytyksiä.
Ministeriö voi anomuksen perusteella myöntää budjettivaroista avustusta rahtilaivoille,
jotka oli merkitty Suomen alusrekisteriin ja jotka työllistivät suomalaisia merenkulkijoita.
Laki säädettiin kolmeksi vuodeksi mutta se kumottiin jo vuoden 1991 lopussa, sillä
talousromahduksen vuoksi hätätilaan joutunut valtiontalous ei kestänyt sellaisia menoja.
Keskustan Esko Ahon johtama uusi porvarihallitus päätti seurata sittenkin Norjan mallia ja
perustaa Suomeen lastialusten rinnakkaisrekisterin, jota koskeva laki astui voimaan
vuoden 1992 alussa. Merenkulkuhallituksen seuraaja Merenkulkulaitos ryhtyi pitämään
uutta ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloa sekä maksamaan siihen otettujen alusten
omistajille tukea, kunhan työmarkkinaosapuolet olivat ensin sopineet
työvoimakustannusten alentamisesta sellaisiksi, että toiminta kansainvälisessä
liikenteessä kävi kannattavaksi. Tuki vastasi miehistöltä perittyjä veroja sekä varustamon
suorittamia työnantajan sosiaaliturvamaksuja.587

Unionin vuonna 1988 pidetty edustajakokous oli voimakkain äänenpainoin torjunut
kansainvälisen rekisterin, jollaisen suunnittelijoiden katsottiin pyrkivän heikentämään
suomalaisten merenkulkijoiden ansioita ja työehtoja. Kaksi vuotta myöhemmin Unionin
valtuusto toi selkeästi julki kantansa, ”ettei maassamme tarvita kaksois- tai
rinnakkaisrekisteriä”. Keväällä 1991 valtuusto toisti näkemyksensä mutta tiesi jo esittää
tappion varalta sellaisen vaatimuksen,
että oikeus sopia työ- ja palkkaehdoista on säilytettävä suomalaisilla
merenkulkualan ammattijärjestöillä.
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Merenkulkijajärjestöjen puheenjohtajat liittivät rinnakkaisrekisteröinnin edellyttämää
lainsäädäntöä valmistelleen toimikunnan mietintöön yhteisen vastalauseen, jossa
tuomittiin halpatyövoiman salliminen. Unionin johto luki voitokseen, ettei hanke toteutunut
valtioneuvoston suunnittelemassa muodossa. Laivanvarustajien sekä merenkulkijoiden
etujärjestöt kävivät valtakunnansovittelija Jorma Reinin johdolla neuvotteluja uuteen
rekisteriin mukautumisesta. Reinin marraskuussa 1991 laatima esitys puitesopimukseksi
työvoimajärjestelyistä rinnakkaisrekisteriin siirretyissä aluksissa sai aluksi kaikkien
osapuolten hyväksynnän. Pian päällystöliitot kuitenkin halusivat sopimukseen vielä
kohdan, jonka mukaan rinnakkaisrekisteröidyn aluksen koko päällystö mutta vain puolet
miehistöstä täytyi pestata kotimaasta. Unioni vaati merenkulkijaryhmien tasapuolista
kohtelua, ja puitesopimukseen lisättiinkin periaate, jonka mukaan ehdot koskivat
yhtäläisesti koko laivaväkeä.588

Rinnakkaisrekisterilaki valmisteltiin eduskunnan sijasta valtakunnansovittelijan toimistossa.
Porvarihallituksen lakiehdotuksesta poistettiin pykälä, joka antoi mahdollisuuden irtisanoa
miehistö, kun alus siirrettiin kansainväliseen rekisteriin. Lisäksi toteutuneessa laissa
vahvistettiin suomalaisten merenkulkijajärjestöjen oikeus neuvotella ja sopia
rinnakkaisrekisteriin merkityssä aluksessa sovellettavista työehdoista; yksinoikeutta niille
ei kuitenkaan myönnetty. Jos rinnakkaisrekisterialus liikennöi Suomeen, sen laivaväestä
puolet piti värvätä Suomesta. Pelkästään kolmansien maiden välillä kulkeva laiva sen
sijaan saatiin miehittää vaikka pelkästään ulkomaalaisilla. Keneltäkään
rinnakkaisrekisterialukseen palkattavalta ulkomaalaiselta ei vaadittu muissa
suomalaistyöpaikoissa välttämätöntä työlupaa. Puitesopimuksessa laivanvarustajat
sitoutuivat tarjoamaan kansainväliseen rekisteriin siirtämissään aluksissa edelleen työtä
588

U h 26.8., 7.10.1991; U v 10.5.1990, 24.5.1991; Jorma Reini merenkulun etujärjestöille 26.11.1991
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suomalaisille merenkulkijoille, kunhan he vain taipuivat työvoimakustannusten
alentamiseen kymmenellä prosentilla. Säästöjen toteuttamisesta neuvoteltiin
varustamoittain. Unioni solmi vuoden 1992 alussa työvoimakustannusten pienentämistä
koskevan sopimuksen kaikkiaan 61:ssä rinnakkaisrekisteriin siirretyssä laivassa
työskentelevien jäsentensä puolesta. Ansioiden väheneminen kiukustutti monia
merimiehiä, vaikka yleisesti tiedostettiinkin, että ”toinen vaihtoehto on työttömyyskortisto”.
Alkuaan kahdeksi vuodeksi solmittu puitesopimus uusittiin vuoden 1993
työehtoneuvottelujen yhteydessä. Samoin meneteltiin myös seuraavilla kierroksilla, niin
että puitesopimus pysyi voimassa aina vuoteen 2000 saakka. Rinnakkaisrekisteriin oli tuon
vuoden lopussa merkitty 106 alusta, joiden osuus Suomen kauppalaivaston
bruttovetoisuudesta oli 63 prosenttia.589

Turvallisuuden takeet
Läntisissä teollisuusmaissa toisen maailmansodan jälkeen solmitun historiallisen
kompromissin aloittamaa sekatalouspolitiikan kautta on nimitetty työläisten kulta-ajaksi.
Palkansaajien elintaso kasvoi vakaasti ja heidän etujärjestönsä kohosivat tärkeiksi
yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi. Ammattiliitot eivät tavoitelleet tuotannon ohjaamisen valtaa
mutta monet niiden jäsenistä katsoivat saaneensa omistamista muistuttavan
hallintaoikeuden työpaikkoihinsa. Vakinaiseen työsuhteeseen otettu teollisuusliiton jäsen
odotti usein paitsi voivansa halutessaan jatkaa työssään eläkkeelle jäämiseensä saakka
myös työnantajan palkitsevan hänen palvelusvuosiensa karttumisen.590

MS 12/1991; komiteanmietintö 1991: 27; Mansner 2005, 466.
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U h 7.10.1991, 27.4., 2.6.1993. SMU; Svy h 6.11., 15.11., 19.11., 21.11., 22.11., 11.12.1991, 9.1.,
4.3.1992. SvyA; Pekka Teräväisen muistiinpanot. PTer; U tkert 1988-2000; Svy tkert 1991; säädöskokoelma
1707/1991, 1611/1992; Vainio & Kajander 2002; MS 12/1991; MS 1 ja 2/1992; MS 12/2000; Pekka
Teräväisen ja Erkki Ukkosen haastattelut.
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Autotehtailija Henry Ford tunnetusti vaati työntekijöiltään uhrautuvaa panosta tuottavuuden
vuoksi äärimmilleen pelkistetyssä liukuhihnatyössä mutta myös maksoi heille korkeata
palkkaa. Ford otti käyttöön ennenkuulumattoman viiden dollarin päiväpalkan ennen muuta
hillitäkseen työvoiman vaihtuvuutta ja kohottaakseen työn tuottavuutta mutta myös
luodakseen uutta kysyntää teknisen kehityksen mahdollistamalle massatuotannolle.591
Monitulkintaista käsitettä fordismi on käytetty kapeasti kuvaamaan niin sanotun tieteellisen
liikkeenjohdon eli taylorismin soveltamista käytäntöön. Laveimmillaan on puhuttu
fordistisesta tuotantotavasta, jossa harjoitetaan suurille ostokykyisten kuluttajien joukoille
suunnattua rationaalista mutta joustamatonta suurtuotantoa ja tulonjakokiistat ratkaistaan
kolmikantaisen korporatismin tai korporaatiopluralismin keinoin. Postfordismiksi taas on
nimitetty massatuotantoon liittyvien jäykän hierarkkisten rakenteiden purkamista ja
siirtymistä tavaranvalmistuksen joustavaan suunnitteluun ja toteutukseen mutta myös
tällaisen muutoksen vaikutuksia yhteiskuntaan.592

Logistiikan asiantuntijat Evangelina Selkou ja Michael Roe katsovat myös merenkulun
siirtyneen massatuotannon kasvavia kuljetustarpeita tyydyttäessään 1900-luvun alussa
fordismin kauteen. Yhä tärkeämmäksi tulleen säännöllisen linjaliikenteen reiteillä
purjehtivat samankaltaiset laivat. Merimiesten tehtävät eivät suuresti vaihdelleet eri
aluksissa eivätkä edellyttäneet pitkää oppiaikaa. Pyrkimys menetelmien standardointiin
johti konttien593 käyttöönottoon kuivalastauksessa. Liukuhihnatuotannosta tuttuja piirteitä
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Vaikka Henry Ford osoitti moneen otteeseen kiinnostusta henkilökuntansa hyvinvointia kohtaan, tulee
kuitenkin muistaa, että 1930-luvulla hänen yhtiönsä Detroitin-tehtaiden työläiset joutuivat uurastamaan
epäinhimillisen kovaan tahtiin ja usein kokemaan halventavaa, jopa väkivaltaista kohtelua. Ks. Watts 2005,
454-457. Henry Fordin toteuttamista tuotantoteknisistä uudistuksista, etiikaltaan kelvollisiksi katsomilleen
työläisille maksamasta viiden dollarin päiväpalkasta sekä massatuotannon ja -kulutuksen hyödyllisyyttä
korostavasta yhteiskunnallisesta julistuksesta ks. sama teos, eritoten pääluvut 10 ja 11 sekä Ruff &
Summers 1987.
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kutistumisesta ks. Levinson 2006.

359

olivat myös yhä isompien yksikköjen käyttö ja niiden omistuksen keskittyminen. Suuret
monikansalliset varustamot pääsivät aikaa myöten johtoasemaan rahtimarkkinoilla.
Toisaalta monet valtiot ryhtyivät tukemaan kukin oman maansa merenkulkua
verohelpotuksin sekä sovittelemalla varustamoiden ja merenkulkijoiden eturistiriitoja.594

Fordismin 1950-luvulla alkanut kukoistuskausi päättyi 1970-luvun lopussa, kun
polttoainekustannusten raju nousu ja ylikapasiteetti pakottivat merenkulun uudistumaan.
Pääomaliikkeiden vapauttaminen antoi kansallisillekin varustamoille mahdollisuuden siirtää
aluksia avoimiin rekistereihin ja hyödyntää kehitysmaiden halpaa työvoimaa. Tekniikan
kehityksen ansiosta henkilöstökustannuksia voitiin vähentää myös ohentamalla alusten
miehitystä. Tällöin oli kuitenkin Selkoun ja Roen mukaan kyse vain vanhentuneen
järjestelmän korjailusta, uusfordismista. Kun tavarantuotannossa on luovuttu jäykistä
fordistisista rakenteista, ne täytyy jättää taakse myös kuljetusaloilla. Astuakseen
postfordismiin merenkulku tarvitsee joustavuutta, kykyä sopeutua asiakkaiden erilaisiin ja
alati muuttuviin tarpeisiin. Valtiot näet ovat luovuttamassa markkinavoimien kehitettäväksi
tämänkin elinkeinon, jonka aiemmin katsottiin vaativan erityistä säätelyä strategisen
tärkeytensä vuoksi. Merimiesten osalta joustavuus tarkoittaa monenlaisten tehtävien
hallintaa. Aiempaa paljon monipuolisempaan ammattitaitoon kuuluu ennen muuta uuden
tietotekniikan hallinta. Merimiehen työvoiman kysyntä ja hinta riippuvat vastedes ennen
muuta hänen henkilökohtaisesta osaamisestaan. Myös palkansaajajärjestöt joutuvat
joustamaan; niiden pitää hyväksyä tuloerojen kasvu ja luopua yleisistä
palkkasopimuksista.595
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Selkou & Roe 2004, 178-181.
Selkou & Roe 2004, 35-36, 181-194.
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Selkou ja Roe osoittavat merenkulun kuuluvan elinkeinoihin, joiden kehityksestä voidaan
erottaa keskittyväksi massatuotannoksi ymmärretyn fordismin pääpiirteet. Työmenetelmien
yhdenmukaistamista ei kuitenkaan voida viedä merenkulussa yhtä pitkälle kuin teollisessa
tavaranvalmistuksessa. Laivanvarustajat toki ovat muiden työnantajien tavoin vanhastaan
pyrkineet nostamaan teettämänsä palkkatyön tuottavuutta. Purjelaivojen korvaaminen
konevoimaisilla aluksilla, konttien käyttö ja muut tekniset uudistukset antoivat
mahdollisuuden vähentää työvoimaa. Sen paremmin purjealuksen kuin konevoimaisen
aluksenkaan miehistön tehtäviä ei silti voi tayloristaa liukuhihnatyön kaltaiseksi muutamien
yksinkertaisten suoritusten toistamiseksi. Kauppalaivan miehityksen raju harventaminen oli
niin viimeisten suurten purjealusten rakennuttajien kuin 1970-luvun uusfordististen
varustamoidenkin suosima keino leikata kustannuksia, mutta jäljelle jääviin työpaikkoihin
pestattavilta edellytettiin kummassakin vaiheessa aiemmin tarvittua monipuolisempaa
ammattitaitoa. Merimieheltä on aina vaadittu monipuolisuutta ja joustavuutta.596

Johdantoluvussa mainittu kansantaloustieteilijä Barry Eichengreen ei suoraan torju
käsitteitä fordismi, uusfordismi ja postfordismi mutta puhuu itse siirtymisestä
ekstensiivisestä kasvusta intensiiviseen. Edellisellä hän tarkoittaa talouskasvua, joka
perustuu tunnettujen tuotantomenetelmien yhä laajempaan hyödyntämiseen. Jälkimmäistä
taas ruokitaan kehittämällä uusia tuotantomenetelmiä. Toisen maailmansodan jälkeen
Länsi-Euroopassa voitiin huomattavasti tehostaa tuotantoa ottamalla käyttöön edistynyttä
yhdysvaltalaista tekniikkaa. Samaa keinoa ei kuitenkaan voitu käyttää loputtomiin, vaan
aikaa myöten jouduttiin kehittämään uutta tekniikkaa. Suuren kompromissin solminut
kolmikanta sopi mainiosti vakaan ekstensiivisen kasvun ylläpitoon, mutta intensiivinen
kasvu edellytti vanhojen instituutioiden purkamista. Jotta teknisiä innovaatioita voidaan
596

H. Vartianen 1995; Ohvo 1995, 73; Lucassen & Unger 2000; Gerstenberger & Welke 1996, 114-119, 195200; Pekka Teräväisen, Per-Erik Nelinin ja Erkki Ukkosen haastattelut.
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tehdä ja valjastaa tuotannon palvelukseen, tarvitaan väistämättä joustavia organisaatioita
ja riskejä kaihtamattomia rahoittajia. Siksi täytyi vapauttaa pääomamarkkinat ja ylipäänsä
luopua talouden byrokraattisesta ohjauksesta. Ammattiyhdistysliike pääsi työläisten
kultakaudella valvomaan, että sen takaaman palkkamaltin ansioista kertyneet varat
käytettiin ekstensiivistä kasvua tukeviin investointeihin sekä hyvinvoinnin tasapuoliseen
lisäämiseen. Intensiivistä kasvua tavoiteltaessa palkansaajien etujärjestöille ei enää voitu
suoda sellaista asemaa.597

Ranskalainen sosiologi Robert Castel puolestaan käyttää fordismin käsitettä pikemminkin
yhteiskunnan kuin talouden kuvaamiseen. Hänen mukaansa teollisuusmaissa siirryttiin
1900-luvun ensi vuosikymmenillä fordistiseen palkkatyöhön, kun työvoimahallinto
keskitettiin, työtä ryhdyttiin rationaalistamaan taylorismin menetelmin, työläisten
kulutusmahdollisuudet parantuivat reaalipalkkojen kohoamisen ansiosta, yhteiskunta
takasi työllisille jäsenilleen perusturvan työkyvyttömyyden varalta ja valtio ryhtyi työelämän
korkeimmaksi säätelijäksi. Keynesiläisen vallankumouksen jälkeen edettiin
hyvinvointivaltioon, jossa kaikille kansalaisille voitiin talouden vakaan kasvun ansioista
jakaa uudenlaista turvallisuutta. Valtio otti tehtäväkseen paitsi aiempaa laajemman
sosiaaliturvan jakamisen myös ja talouden ja yhteiskunnan yleisen ohjaamisen. Työläiset
eivät olleet täysin turvassa irtisanomisilta mutta saattoivat luottaa vaurastumiseen ja
suunnitella rauhallisin mielin jälkeläistensäkin tulevaisuutta.598 Castel ajoittaa fordismin
saavuttamisen Ranskassa vuonna 1936 muodostetun kansanrintamahallituksen
toteuttamiin uudistuksiin. Suomen osalta voitaneen castelilaisen fordismin aloittajaksi
nimetä A.K. Cajanderin vuotta myöhemmin nimitetty punamultahallitus. Hyvinvointivaltion
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Eichengreen 2006, 1-8, 47-51, 412-413.
Castel 1999, 523-547, 601-632; Altvater & Mahnkopf 2002, 31-39.
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tunnusmerkit rupesivat maassamme täyttymään vasta yleisen työeläkejärjestelmän tultua
voimaan.

Saksalaiset politiikantutkijat Elmar Altvater ja Birgit Mahnkopf ottavat Castelia seuraten
keskeiseksi käsitteeksi turvallisuuden. Sekataloudessa työn ja pääoman ristiriitaa kyettiin
valtion, työnantajien ja ammattiliittojen kolmikantayhteistyön ansiosta hillitsemään siinä
määrin, että työnantajien ja palkkatyöläisten etujärjestöt saattoivat sopia työehdoista
yhteiskunnallisen kumppanuuden hengessä. Vallitsevaksi tullut pysyvä työsuhde ja
työehtosopimuksissa vahvistettu ansiotaso tarjosivat työläisille mahdollisuuden rakentaa
vakaasti elämäänsä. Vastikkeeksi varmuudesta työläisen tuli osoittaa uskollisuutta
työnantajalleen, vaikka pysyminen pitkään samassa työpaikassa johtikin riippuvuuteen.599

Kiitetty mutta myös kiistelty600 työelämän historian tutkija Juha Siltala puolestaan
hyödyntää käsitettä omistettu työpaikka kuvatessaan kultakauden työläisten nauttimaa
turvallisuutta. Siltalan mukaan työpaikan omistaminen ei tarkoita pelkästään vahvaa
irtisanomissuojaa vaan myös hyvää palkkaa ja työsuhteeseen perustuvaa laajaa
sosiaaliturvaa. Suomalaisista palkkatyöläisistä tuli työpaikanomistajia, koska tulopoliittinen
järjestelmä ja pääomien kahlitseminen kotimaahan antoivat ammattiyhdistysliikkeelle
vahvat neuvotteluvoimat.601 Suomen merimiesunioni puolestaan hankkiutui vällärismin
keinoin vankkaan asemaan jo ennen tulopolitiikan aikaa. Useimmat laivatyöntekijät eivät
kuitenkaan voineet työväen hyvinvoinnin kaudellakaan nauttia pysyvän pestin antamasta
varmuudesta, sillä merenkulussa solmittiin yhä pääasiassa määrä- tai lyhytaikaisia
työsuhteita.
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Castel 1999, 604-609; Altvater & Mahnkopf 2002, 39-43.
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Amerikkalainen ammattiyhdistyshistorian tutkija Nelson Lichtenstein korostaa, että
ammattikuntaliitot tavoittelevat vanhastaan pikemminkin hyviä kuin pitkiä työsuhteita.
Monet ammattikuntaliitot toimivat rakentamisen ja merenkulun kaltaisilla aloilla, joilla
työnantajaa joudutaan vaihtamaan lyhyin väliajoin sitä mukaa kuin urakat valmistuvat tai
laiva saapuu määräsatamaansa. Muistamme jo Selig Perlmanin aikanaan huomauttaneen,
että työnantajat suljetun työpaikan järjestelmään taivuttanut ammattiliitto saa kollektiivisen
omistusoikeuden asianomaisen alan työpaikkoihin. Työsuhteiden lyhyys ei juuri aiheuta
epävarmuutta tai ansionmenetyksiä, sillä työhönottoa hallinnoivan liiton jokainen jäsen saa
ilman muuta uuden ammattitaitoaan vastaavan työn pian edellisen päätyttyä.602 Toki
tällöinkin puhutaan vain vertauskuvallisesta omistusoikeudesta, jollaiseen ei voi vedota
yrityksen ajautuessa vararikkoon tai koko tuotannonalan vajotessa taantumaan.

Ammattikuntaliitoksi järjestäytyneet työläiset ovat vanhastaan asettaneet työnsaannin
varmuuden etusijaan ja sen hyväksi tinkineet turvallisuuden muista aineksista. Perlmanin
mukaan alansa työpaikkoja hallinnoiva ammattiliitto ajaa samanaikaisesti niin yksilön kuin
yhteisönkin etuja. Ammattimies saa mahdollisuuden kelvollisiin ansioihin ja turvaa
esimiesten mielivaltaa vastaan mutta joutuu myös tinkimään eduistaan yhteisönsä
kokonaisetujen hyväksi. Perlman tiesi useita tapauksia, joissa ammattiyhdistys oli
työpaikkojen vähentämisen ja palkkojen alentamisen uhatessa auttanut työnantajaa
alentamaan tuotantokustannuksia esimerkiksi ottamalla työnjohtotehtäviä itselleen.603
Useimmat työantajat kuitenkin haluavat huolehtia työn rationaalistamisesta itse ja
edellyttävät vaikeuksia kohdatessaan työntekijöiltään myöntymistä palkkakustannusten
pienentämiseen. Yhdysvaltalaiset kansantaloustieteilijät Richard Freeman ja James
Medoff toteavat eräiden kotimaansa ammattiliittojen suostuneen jopa reaalipalkkojen
601
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alentamiseen myös 1950- ja 1960-luvulla, jolloin ammattiyhdistysliikkeen katsottiin olleen
USA:ssa vielä varsin vahvassa asemassa.604 Eichengreen luettelee useita esimerkkejä
siitä, miten länsieurooppalaisia teollisuustyöntekijöitä edustavat liitot ovat 2000-luvun
alussa myöntyneet työajan pidentämiseen ilman palkankorotuksia. Vastikkeeksi on riittänyt
työnantajan lupaus olla siirtämättä tuotantoa halvan työvoiman maihin.605

Sekatalouspolitiikka ei 1970-luvun alussa enää tuottanut entisiä tuloksia, vaan
hyvinvoinnin sijasta alkoivat ripeästi enentyä inflaatio ja työttömyys. Siirtyminen fordismista
uusfordismin kautta postfordismiin – tai ekstensiivisestä kasvusta intensiiviseen, jos
Eichengreenin käsitteitä pidetään parempina - ei sujunut ilman vakavia yhteiskunnallisia ja
poliittisia ristiriitoja. Monissa maissa pääsyylliseksi talouskasvun hiipumiseen leimattiin
ammattiyhdistysliike, joka toisaalta korkean työllisyyden rohkaisemana ja toisaalta
inflaation pelossa oli luopunut varovaisuudesta palkkatavoitteissaan jo 1960-luvun lopulla.
Britanniassa pääministeri Margaret Thatcher onnistui riisumaan ammattiliitot raskaista
työtaisteluaseista. Yhdysvalloissa puolestaan presidentti Ronald Reaganin hallitus julisti
työehtosopimusten merkitsevän yksilön oikeuksien tukahduttamista ja työvoiman hinnan
määräytymismekanismin raunioittamista.606 Vastaavaa vyörytystä ei koettu nopeaan
talouskasvuun 1980-luvulla yltäneessä Suomessa. Silti myös maamme
ammattiyhdistysliikkeen todettiin tuon vuosikymmenen lopussa oppineen ottamaan
huomioon palkkavaatimustensa vaikutukset työllisyyteen. Valtavaan työttömyyteen
603
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johtanut suuri lama jalosti pian sitä taitoa entisestään, ja ammattiliitot osoittivat niin
kutsuttua palkkamalttia koko 1990-luvun ajan.607

Suomen merimiesunioni saavutti jäsentensä turvallisuutta suuresti lisänneen voiton
vuoden 1980 lakossa. Unioni oli jo Vällärin kaudella onnistunut hankkimaan jäsenilleen
etuja, joita maamme muiden tuotannonalojen palkkatyöläiset pääsivät nauttimaan vasta
vuosia myöhemmin. Merimieslakiin vuonna 1978 kirjattu periaate merenkulkijoiden
työsuhteiden vakinaisuudesta antoi laivatyöntekijöiden elämään uudenlaista jatkuvuutta.
Vuonna 1980 saavuttamastaan mahtiasemasta Unioni pääsi toteuttamaan kahden
miehistön vuorottelujärjestelmän, joka lopulta antoi useimmille suomalaisille merimiehille
mahdollisuuden viettää pitkän, ehkä aina eläkeikään jatkuvan työsuhteen solmineen,
perheensä kanssa omistusasunnossa asuvan ja kansalaisjärjestöjen toimintaan
osallistuvan ihmisen elämää.608 Kehitystä niin ruohonjuuritasolla kuin Unionin
luottamustehtävissäkin tarkkailleen Pekka Teräväisen sanoin merimiehistä tuli vihdoin
”aivan tavallisia suomalaisia palkansaajia”.609

Laivatyöntekijöiden ja heidän liittonsa kultakausi jäi lopulta lyhyeksi, sillä pääomaliikkeiden
vapauttaminen rapautti yhtäkkiä yhden Unionin mahdin kulmakivistä. Vällärismin
menetelmin ei kyetty estämään varustamoja siirtämästä aluksiaan ulkomaisiin
rekistereihin, sitten kun julkinen valta lakkasi vastustamasta ulosliputuksia. Vain 12 vuotta
2000, 2-3, 55-56; Altvater & Mahnkopf 2002, 262-265; Lichtenstein 2002, 262-271; Siltala 2004, 77-82;
Eichengreen 2006, 216-223, 266-275, 278-282.
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vakinaisen asunnon maista. Erkki Ukkonen muistelee, että uudenlainen merimieselämä ei tästä syystä
miellyttänyt kaikkia Unionin jäseniä. Eräät maissa huonosti viihtyvät laivatyöntekijät olisivat sitä paitsi
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suuren työtaisteluvoiton jälkeen Unioni joutui ottamaan Reijo Anttilan
puheenjohtajakautensa alussa torjuman roolin: jäsentensä työpaikkojen pelastamiseksi
merimiesten liitto taipui tekemään uhrauksia suomalaisen merenkulun kannattavuuden
kohentamiseksi.

Unioni joutuu puolustuskannalle
Monetarismin ja globaalistumisen arvostelijoiden klassikoksi korottama Karl Polanyi610
kiisti jo 1940-luvulla markkinatalouden itseohjautuvuuden mahdollisuuden ja muistutti
yhteiskuntien syystäkin suojelleen jäseniään markkinavoimien temmellykseltä. Unkarilaisanglosaksinen taloushistorioitsija Polanyi katsoi, etteivät työläiset voi
yksityisyritteliäisyyteen perustuvassa taloudessa koskaan varmasti luottaa työpaikkojensa
pysyvyyteen. Maailma piti hänen mielestään järjestää suursodan jälkeen siten, että
vakinaisesta työsuhteesta kunnollisin ehdoin tuli jokaista ihmisyksilöä koskeva
perusoikeus. Tavoite ei toteutunut, mutta Polanyi osoitti ammattiyhdistysliikkeelle
elintärkeän tehtävän myös paljon huonommissa oloissa. Joukkotyöttömyyden koettelemat
ihmiset saattoivat hänen mukaansa säilyttää elämisen ”eettiset ja kulttuuriset”
vähimmäisehdot vain ammattiyhdistysten tuen turvin.

Suomen merimiesunioni ei kyennyt pitkään pitämään vuonna 1980 saavuttamiaan asemia.
Vetäytyminen tapahtui kuitenkin niin pienin askelin, että se voidaan nähdä myös jatkuvien
torjuntavoittojen sarjaksi. Suomalaisen rahtitonniston siirtäminen vieraiden lippujen alle
näkyi väistämättä myös Unionin jäsenmäärässä, joka putosi vuonna 1988 alle 8 400:n.
Jäsenluvun pieneneminen johtui myös pyrkimyksestä puhdistaa kortisto: jäsenyys
peruutettiin aiempaa herkemmin sellaisilta, joiden maksutiedot havaittiin puutteellisiksi.
609
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Järjestäytyneiden suomalaisten merimiesten luvuksi mitattiin jo neljä vuotta myöhemmin
uudelleen yli 10 000. Unionin jäsenmäärä notkahti 1990-luvulla vain kahtena vuonna tuon
rajan alapuolelle ja kääntyi seuraavalla vuosikymmenellä hitaaseen kasvuun. Suomen
kauppalaivastosta ei kadonnut työpaikkoja läheskään samassa suhteessa kuin tonnistoa.
Ulosliputettu tankkeri tarvitsi pienen miehistön, kun taas siniristilipun alle jäänyt autolautta
työllisti puolentuhatta suomalaista merimiestä. Lisäksi ulosliputetuista aluksista vain harva
sai kokonaan ulkomaisen henkilöstön. Vieraan lipun alle siirrettyjen laivojen suomalaiset
työntekijät pysyivät Unionin jäseninä, koska liitto solmi heille työehtosopimukset.611

Sak:n aloitteesta syksyllä 1984 toteutettu järjestöselvitys osoitti Unionissa, että liiton
jäsenistä puolet työskenteli matkustajalaivoissa. Lähes yhtä suuri osa tutkimukseen
osallistuneista unionilaisista arvioi voivansa hyvinkin vaikuttaa liittonsa toimintaan. Sak:n
useimpien muiden järjestöjen612 jäsenriveissä tällainen katsomus oli selvästi
harvinaisempi. Naisten osuus järjestäytyneiden merimiesten joukossa nousi hitaasti mutta
vääjäämättömästi. Vuoden 1979 päättyessä unionilaisista oli naisia 31 prosenttia, kaksi
vuosikymmentä myöhemmin 44 prosenttia. Vuoden 2005 alussa Unionin noin 11 000
jäsenestä 43 prosenttia oli naisia.613

Unionin vuoden 1980 edustajakokous totesi, ettei liiton säännöissä ollut esteitä osastojen
perustamiselle. Vuosikymmenen loppuun mennessä merimiesten liitolle oli luotu
osastoverkosto, joka huolehti alueellisesta jäsenpalvelusta ja jonka tieltä voitiin purkaa
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U h 30.7.1979, 8.1.1980, 13.8.1982, 21.1., 12.4., 12.5., 1.9., 15. ja 16.12.1988, 27.1.1989. SMU; U tkert
1980-2004; Pekka Teräväisen ja Erkki Ukkosen haastattelut.
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Esimerkiksi paperiliiton jäsenistä kaksi kolmasosaa arvioi vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi niin liitossa
kuin sen osastoissakin. Silti useampi kuin joka toinen jäsen ilmoitti olevansa vähintäänkin melko tyytyväinen
liiton toimintaan. Ks. Kujala 2006, 394-395.
613
Sak tkert 1980-1992; MS 6-7/1984; Pekka Teräväisen ja Erkki Ukkosen haastattelut; www.smury.fi.
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palkkioasiamiesverkosto.614 Unionista tuli osastojensa yhteisö, joka ei itse enää ottanut
henkilöjäseniä.615 Merialan työnvälitys uudistettiin vuoden 1985 alussa, jolloin lopetettiin
edellä kuvattu kolmen pestin tarjoaminen vuoron saaneelle työnhakijalle ja kolmen
työnhakijan tarjoaminen miehistötäydennystä etsivälle kapteenille. Vastedes kumpikin
osapuoli sai vapaasti valita työsopimuskumppaninsa, kunhan työntekijä vain oli pätevä
tehtävään. Erityiset merimiespaikkoja välittävät työvoimatoimistot jatkoivat edelleen
toimintaansa suurissa satamakaupungeissa. Unionin ja laivanvarustajien vuonna 1946
solmima sopimus suljetusta työpaikasta purettiin samalla, ja laillisuudeltaan kyseenalaiset
kontrollikortit jäivät kaikessa hiljaisuudessa pois käytöstä.616 Unioni olisi ulosliputusten
vuoksi muutenkin menettänyt monopolinsa ulkomaanliikenteessä tarvittavan
laivatyövoiman myyjänä.

Vielä 1980-luvun alkupuoliskolla merimiesten liitto pääsi työehtosopimusneuvotteluissa
vaikeuksitta kelvollisiksi katsomiinsa tuloksiin. Unionin palkkapolitiikka kuitenkin muuttui:
tavoiteansioita ei enää määritetty ulkomaisten merimiesten tulojen vaan kotimaisen
teollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskiansioiden mukaan. Laivanvarustajat
puolestaan valittivat joutuvansa maksamaan työvoimasta enemmän kuin muiden alojen
työnantajat. Selvitysmies Matti Pekkasen mukaan nimettyyn, helmikuussa 1981 solmittuun
tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyneestä ansiokehitystakuusta tuli Unionin johdon
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U h 12.5.1975, 18.4., 16.8.1983, 20.1.1984, 4.3., 14.5.1987, 9.12.1993; U v 1.3.1984, 30.5.1985; Pentti
Tolvasen ym. aloitteet (U eda 1980). SMU; U edkok 1980: ptk; U tkert 1983-1988; MS 2, 11/1984; MS 3,
4/1985 (Reijo Anttila); MS 1/1987.
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U h 17.2.1984, 24.2., 16.3., 12.4., 12.5., 1.9.1988, 13.2., 13.9.1990; U tvk 19.8.1980. SMU; U tkert 1986,
1988; MS 3/1985; MS 3 ja 5/1986; MS 1/1987; MS 3/1988; MS 4/1989; MS 8-9/1991 (Pekka Teräväinen);
Per-Erik Nelinin haastattelu.
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U h 13.12.1977, 23.4.1981, 11. ja 12.12.1984, 6.2.1986, 10.11.1992, 25.3., 2.6., 20.8., 2.11.1993, 15.1.,
4.3.1997. SMU; Svy h 7.1.1985. SvyA; U tkert 1985; MS 1 ja 2/1985; MS 1/1986; MS 10/1993; Per-Erik
Nelinin, Pekka Teräväisen ja Erkki Ukkosen haastattelut.
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silmäterä. Juuri tuon klausuulin katsottiin takaavan merimiesten tulojen enentyvän
vähintään samaa vauhtia, joka saavutettiin muilla aloilla – maapuolella, kuten sanottiin.617

Merenkulkijalakon päätyttyä keväällä 1980 Unioni solmi ahvenanmaalaisen Sallyvarustamon kanssa uudenlaisen matkustajalaivasopimuksen. Kahdessa uudessa
autolautassa luovuttiin kahdeksan prosentin palvelurahasta eli tarjoilupalkkiosta. Siitä
pitäen tällaista palkanlisää jaettiin vain 1,5 prosenttia myynnistä. Vastikkeeksi
ravintoloissa, kahviloissa ja myyntipisteissä työskentelevät saivat korotuksen
kuukausittaisiin peruspalkkoihinsa ja vastedes normaalin korvauksen ylityöstä. Uusi
palkkausmalli todettiin kokeiluksi mutta ulotettiin jo seuraavana vuonna koskemaan
kaikkien varustamojen matkustajalaivoja. ”Prosenteilla piiskaaminen on lopetettu”,
riemuitsi Merimies-lehti, jonka iloon alkuunkaan kaikki sopimuksen piiriin tulevat
merimiehet eivät yhtyneet. Monet tarjoilijat, baarimestarit ja muut myyntihenkilökunnan
jäsenet epäilivät kokonaistulojensa putoavan. Vanhamuotoisen prosenttipalkkion
vastustajat saivat kuitenkin selkeän enemmistön Sallyn lauttojen koko unionilaisen
henkilökunnan keskuudessa käydyssä jäsenäänestyksessä.618

Keväällä 1986 ulkomaanliikenteen laivatyöntekijöiden työehtosopimus syntyi vasta
mutkikkaiden vaiheiden jälkeen. Kun keskusjärjestöjen välillä ei päästy sopuun
tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta, Sak aloitti 13. maaliskuuta 1986 niin sanotun
yhteislakon. Kevennettyyn yleislakkoon osallistui vain neljännes Sak:n miljoonasta
jäsenestä. Unioni yhtyi voimannäyttöön niiden jäsentensä osalta, jotka työskentelivät
kotimaan satamiin pysähtyneissä ulkomaanliikenteen aluksissa tai valtion jäänmurtajissa.
Merimiesten liiton johto katsoi Svy:n tavoittelevan suoranaisia huononnuksia
617

Ks. Soukola 2003, 438-440 ja siinä mainitut lähteet.
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ulkomaanliikenteen työehtoihin, minkä vuoksi Unioni päätti muuttaa yhteislakon
merimieslakoksi. Sak totesi yhteislakon täyttäneen tehtävänsä jo kahden vuorokauden
jälkeen, mutta Unionin väki jatkoi omaa työnseisaustaan aina maaliskuun 17. päivään
saakka. Valtakunnansovittelija Teuvo Kallion johdolla käydyissä neuvotteluissa päästiin
tuolloin sopuun ulkomaanliikenteen ja merenkulkuhallituksen merimiesten työehdoista ja
palkoista. Kaksivuotinen sopimus pohjautui Sak:n ja Stk:n sillä välin solmimaan
tulopoliittiseen ratkaisuun. Perusansioiden kohennus jäi vaatimattomaksi, mistä huolimatta
aluksissa työskentelevien olisi pitänyt laivanvarustajien mielestä tukea
merenkulkuelinkeinoa ja tyytyä merimiesverotuksen kevennyksen tuomaan
tulonlisäykseen.619

Aikanaan Niilo Vällärin kanssa yhteistyötä harrastaneen Suomen
pienvarustamoyhdistyksen toiminta hiipui lopullisesti 1980-luvun alussa. Tuolloin
pienaluksin hoidettavien Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kotimaisuusaste oli
laskenut niin alas, että lasteista selvästi alle viidennes kulki siniristilippua kantavassa
laivassa. Länsisaksalaiset ja alankomaalaiset yrittäjät olivat vallanneet markkinat.
Pienalusten suomalaiset omistajat kuitenkin uskoivat mahdollisuuksiinsa, joita paransi
tuntuvasti valtion maksama korkotuki. Kauppa- ja teollisuusministeriö saattoi vuodesta
1984 lähtien tukea myös pelkästään ulkomaanliikenteessä käytettävän pientonnistolaivan
hankintaa. Pientonnistoon kuuluvaksi luokiteltiin alus, jonka alle bruttovetoisuus jäi alle1
600 rekisteritonnin. Alan yrittäjät perustivat helmikuussa 1987 uudeksi edunvalvojakseen
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Ks. Soukola 2003, 440-441 ja siinä mainitut lähteet sekä Svy h 23.4., 30.4., 28.5, 4.11.1981, 11.1.1982.
SvyA.
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Ks. Soukola 2003, 442443 ja siinä mainitut lähteet sekä Svy h 26.2., 1.4.1985, 11.2., 10.3., 13.3.,
17.3.1986. SvyA; Mansner 2005, 233-244.
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Suomen pientonnistoyhdistyksen, joka ryhtyi tavoittelemaan vielä pitkäaikaisia
kuljetussopimuksia sekä miehistökulujen alentamista.620

Myötätunto merenkulun pienyrittäjiä kohtaan ei ollut Unionissa sammunut, etenkään kun
pientonniston ounasteltu kasvu merkitsi noin 300 uutta laivatyöpaikkaa. Muiden
merenkulkijajärjestöjen tavoin Unioni solmi erikseen ulkomaanliikenteen
pientonnistoaluksissa työskenteleviä merenkulkijoita koskevan työehtosopimuksen.
Huhtikuussa 1987 allekirjoitettu kaksivuotinen sopimus koski osapuilleen 400
palkansaajaa. Unioni taipui monien jäsentensä suureksi pettymykseksi hyväksymään
pientonnistoalusten miehistöille vuorottelujärjestelmän, joka ei vastannut eduiltaan
suurvarustamojen kanssa sovittua. Suomalaisen pientonniston kilpailukyky parani vuonna
1988 olennaisesti, kun ensin harvennettiin vähimmäismiehitystä ja sitten sallittiin yhdistää
kansi- ja konepäällystön tehtäviä. Alan yrittäjät rohkaistuivat hankkimaan vielä samana
vuonna kymmenen uutta alusta. Kun ne tulivat liikenteeseen vuonna 1989, kotimaiset
varustamot valtasivat kolmasosan rahdeista, jotka pientonnisto kuljetti Suomen ja
ulkomaiden välillä.621

Valtakunnansovittelija Teuvo Kallio laati marraskuussa 1989 tulopoliittista
kokonaisratkaisua koskevan esityksen, jossa asetettiin tavoitteeksi 4,5 prosentin parannus
reaalipalkkoihin. Linja hyväksyttiin Unionissa, ja vielä ennen joulua valmistui Kallion mallia
seuraava ulkomaanliikenteen laivatyöntekijöiden yleinen työehtosopimus.622 Kun
seuraavaa tulopoliittista kokonaisratkaisua koottiin syksyllä 1991, Suomen talous oli
620

MS 3/1987; komiteanmietintö 1989: 62, 19-20; Lahtonen 1996, 51-70; Malmberg & Sjöström 1997, 89-91;
Kemppi & Tervonen 1999, 32-38.
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U h 9.4.1987, 24.2., 15. ja 16.12.1988. SMU; säädöskokoelma 130, 678/1988; MS 5/1987; MS 3/1988;
MS 5, 8-9/1989; Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 291; Lahtonen 1996, 55-56, 60-61, 68-92: MS
12/2000; Per-Erik Nelinin ja Erkki Ukkosen haastattelut.
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U h 9.11., 11.12., 17.12.1989. SMU; Svy h 15.12.1989, 17.1.1990. SvyA; U tkert 1989-1991; Svy tkert
1989-1991; Sak tkert 1989; MS 8-9/1989 (Reijo Anttila); MS 12/1989; MS 1/1990; Mansner 2005, 381-386.

372

syöksynyt synkeään lamaan, jonka vallitessa minkään tuotannonalan työntekijöillä ei ollut
toiveita palkankorotuksista.623

Selvitysmieheksi pyydetty pankinjohtaja Kalevi Sorsa jätti lokakuussa 1991 esityksensä,
jonka mukaan palkkakustannuksia tuli alentaa kolmella prosentilla. Palkat piti jäädyttää
vuodeksi ja lomarahoja pienentää. Sorsan ehdotukselta putosi kuitenkin pian pohja, kun
Esko Ahon porvarihallituksen kellumaan päästämä Suomen markka devalvoitui yli
kymmeneksellä. Devalvaatiota toivoneet työmarkkinakeskusjärjestöt päättivät
marraskuussa 1991 jatkaa vanhojen sopimusten voimassaoloa kahdella vuodella. Unioni
ja Svy sopivat omalta osaltaan palkkojen jäädyttämisestä ulkomaanliikenteessä vuoden
1992 loppuun saakka. Luontoisetuihin sen sijaan sovellettiin indeksiehtoa;
kuluttajahintojen nousua vastaavaksi korotukseksi todettiin 1,4 prosenttia. Keskusjärjestöt
olivat sopineet, että työnantajien työeläkevakuutusmaksusta siirretään osa työntekijöiden
suoritettavaksi. Kun merenkulun palkansaajajärjestöt eivät tunnustaneet ehdon pätevyyttä,
varustamoliitot veivät asian työtuomioistuimeen. Maksusiirtoa koskenut ratkaisu todettiin
liitetyksi merenkulun työehtosopimukseen ja osapuolet määrättiin selvittämään keskenään,
miten järjestely toteutettiin merenkulussa. Seuraavaa työehtosopimusta laadittaessa
päätettiin lopulta, ettei asiassa ryhdytä mihinkään toimiin. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt
päätyivät marraskuussa 1992 yhteislakkouhan jälkeen sopimukseen, jonka mukaisesti
myös laivatyöntekijöiden palkat pysyivät ennallaan aina lokakuun 1993 loppuun.624

623

Suomen 1990-luvun alussa kokema talousromahdus oli kansainvälisestikin katsoen poikkeuksellisen raju.
Silti monissa muissakin Euroopan maissa turvauduttiin tuon vuosikymmenen kuluessa talouden
vakauttamiseksi tulopolitiikkaan ja solmittiin laajoja kaksi- tai kolmikantaisia sopimuksia
työmarkkinajärjestöjen ja julkisen vallan välillä. Ks. Calmfors et al. 2001, 75-79.
624
U h 15.11., 19.11.1991, 30.1., 20.11., 3.12.1992, 27.1., 4.3.1993. SMU; työtuomioistuimen vuosikirja
1992, 532-533; U tkert 1991-1993; Svy tkert 1991-1993; MS 11 ja 12/1991; Mansner 2005, 455-469.
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Unionin 18. edustajakokouksesta, joka pidettiin kesäkuussa 1992 Espoon Hanasaaressa,
tuli riitaisin sitten vuoden 1951 mittelön. Rinnakkaisrekisterin perustamista seuranneet
säästötalkoot sekä työehtojen heikennyksiin johtanut pientonnistosopimus olivat vieneet
Reijo Anttilalta rahtilaivaväen kannatuksen. Pian myös matkustajalaivoissa alettiin pelätä
halpatyövoiman tuloa. Puheenjohtajan vaalissa Reijo Anttila sai 11 ääntä ja liitosihteeri
Per-Erik Nelin 38. Voittaja kiitti häviäjää pitkäaikaisesta palveluksesta merimiesten
hyväksi. Anttila puolestaan onnitteli seuraajaansa, jota hän näki tarpeelliseksi varoittaa
maailman kavaluudesta.625

Reijo Anttilan puheenjohtajakautta muistellaan Unionissa myönteisesti paitsi kahden
miehistön vuorottelujärjestelmän toteutumisen vuoksi myös siitä syystä, että tuolloin
Suomen merenkulkua koskeva työlainsäädäntö muokattiin vastaamaan maan yleistä
työlainsäädäntöä. Anttila saattoi itse vaikuttaa merenkulkijoiden työoloja ja sosiaalisia
seikkoja koskevan lainsäädännön valmisteluun edustaessaan vuodesta 1976 lähtien
liittoaan merimiesasian neuvottelukunnassa. Kyseinen elin uusittiin vuonna 1989
työministeriön alaiseksi kolmikantaiseksi asiantuntijakunnaksi, jonka jäsenet
valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Myös Anttilaa seuranneet Unionin
puheenjohtajat ovat edustaneet työntekijöitä merimiesasiain neuvottelukunnassa. Lisäksi
merimiesten liiton muita johtohahmoja on toiminut neuvottelukunnan asettamissa
jaostoissa. Luonnollisesti Unionin johto on pyrkinyt ajamaan liiton ja sen jäsenten etuja
pitämällä niin työnantajiin kuin viranomaisiinkin jatkuvasti yhteyttä paitsi eri
valmisteluelimissä myös epävirallisia kanavia pitkin.626
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Ks. Soukola 2003, 451-452 ja siinä mainitut lähteet.
Säädöskokoelma 535/1989; U tkert 1979-1992; MS 2/1984 (Reijo Anttila); MS 3/1993; MS 4/2000 (PerErik Nelin); Robert Herdinin, Per-Erik Nelinin, Pekka Teräväisen ja Erkki Ukkosen haastattelut.
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Uudistuksille antoi perustan edellä jo mainittu vuoden 1978 merimieslaki, johon
kohdistuvia vaatimuksiaan Unioni tiukensi selvästi Anttilan tultua puheenjohtajaksi. Anttilan
panos näkyi selvästi myös uudessa kotimaanliikenteen työaikalaissa, joka tuli voimaan
huhtikuussa 1982. Uusi säädös tyydytti Unionia siltä osin, että laivatyöntekijät saivat
aiempaa suuremman sanansijan työ- ja vapaavuoroja suunniteltaessa. Toisaalta
työnantajien sallittiin edelleen teettää runsaasti ylitöitä. Merimiesten uusi vuosilomalaki
astui voimaan kesäkuussa 1984. Vuosilomaoikeus alkoi edelleen kuuden kuukauden
työsuhteen jälkeen mutta lomapäiviä kertyi tuossa ajassa 13, siis yksi enemmän kuin
yhdeksän vuoden ajan sovellettujen edellisten säännösten mukaan. Lomaa voitiin nyt pitää
kahdesti vuodessa. Jos työntekijä luopui oikeudestaan aloittaa lomansa kotimaansa
satamassa, työantajan tuli korvata hänelle tästä aiheutuvat matkakustannukset.
Järjestelmä kuitenkin vanheni nopeasti, kun hakurahtiliikenne loppui Suomen lipun alla.
Laivatyöturvallisuuslaki kumottiin lopullisesti vuonna 1988, mistä lähtien myös
merenkulkijat kuuluivat samalla uusitun yleisen työturvallisuuslainsäädännön piiriin.627

Merimiesverotuksen uudistaminen kuului Unionin tavoitteisiin jo 1970-luvulla. Liitto antoi
tukensa asiaa valmistelleen toimikunnan keväällä 1982 tekemälle ehdotukselle, jonka
mukaan merenkulkijoille tuli suoda samanlaiset vähennykset kuin maissa työskenteleville
verovelvollisille. Merimiesverotus näytti siitä syystä keventyvän lähes kaikissa tuloluokissa.
Uuteen järjestelmään siirryttiin kuitenkin vasta vuoden 1986 alussa, jolloin tulo- ja
varallisuusverolaki ulotettiin koskemaan myös merityötuloa. Merenkulkijat joutuivat siitä
alkaen maksamaan lopullisen veron sijasta ennakkoveroa, täyttämään veroilmoituksen
sekä odottamaan aikanaan joko veronpalautusta tai laskua jälkiverosta. Heidän tuloistaan
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Säädöskokoelma 248/1982, 27, 28, 29/1987; MS 5/1982; MS 4/1982 (Reijo Anttila); MS 2/1984 (Valto
Järvinen); MS 8/1984; MS 1/1985 (Erkki Ukkonen); Per-Erik Nelinin, Pekka Teräväisen ja Erkki Ukkosen
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toimitettiin kuitenkin edullinen merityötulovähennys, jonka suuruus oli valtionverotuksessa
enintään 18 prosenttia ja kunnallisverotuksessa enintään 30 prosenttia.628

Laman jälkeen
Käytännössä koko ulkomaanliikenteessä purjehtiva Suomen lastialuslaivasto siirrettiin
välittömästi rinnakkaisrekisteriin, kun sellainen avattiin vuoden 1992 alussa. Koska
työvoimakustannusten laskettiin alenevan jopa 40 prosenttia, Suomen varustamoyhdistys
arveli tuoreeltaan, että
olemassolevan suomalaisen kauppalaivaston säilyminen oman lipun alla
onnistuttaneen turvaamaan.
Varustamot merkitsivätkin siitä pitäen hankkimansa lastialukset uuteen rekisteriin, mutta
aiemmin ulosliputettua tonnistoa ei juuri siirretty takaisin siniristin alle. Suomen
kauppalaivaston kokonaisvetoisuus kasvoi 1990-luvun loppuun mennessä vähän alle 1,8
miljoonaan rekisteritonniin. Lamasta toipuvan Suomen ulkomaankauppa laajeni samaan
aikaan voimakkaasti, ja kotimaiset varustamot alkoivat vallata takaisin osuuksia
merikuljetuksista. Vuosikymmenen päättyessä taas yli puolet tuontikuljetuksista hoidettiin
siniristilippuisin aluksin ja viennistäkin yli 35 prosenttia; ulkomaankaupan laivauksista
kaikkiaan yli 40 prosenttiin käytettiin kotimaista kalustoa. Kuljetussuoritteen
kotimaisuusaste kohentui 20 prosentin rajan yläpuolelle, tosin vain tilapäisesti.
Varustamoliittojen mukaan niiden jäsenyritysten omistamissa aluksissa oli vuonna 1981
kaikkiaan noin 4 500 miehistöpaikkaa. Seuraavan vuosikymmen puolivälissä työpaikkojen
määräksi ilmoitettiin noin 2 250.629 Kaukovesialuksissa työskentelevä Suomen
merimieskunta ei sentään ollut puolittunut, mutta huomattavan moni siihen kuuluvista oli
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Anttila); MS 6-7/1985; MS 10/1985 (Reijo Lappeteläinen); MS 12/1985 (Reijo Lappeteläinen); MS 1/1986;
MS 3/1986 (Reijo Lappeteläinen); MS 1/1989 (Martti Komulainen).
629
U h 22.11.1994. SMU; Stv 2000; Mkl 6/1995; Svy tkert 1991-1994; Kemppi & Tervonen 1999, 4-9, 55.

376

15 vuodessa saanut ainakin muodollisesti ulkomaisen työnantajan. Alalta oli myös
poistuttu, sillä Unionin jäsenmäärä630 putosi samalla aikavälillä noin 2 700:lla.

Henkilöstömenojen säästöihin pyrkivä Ahvenanmaan maakuntahallitus näki
laivatyöntekijöiden koulutuksen ja ammattitaidon parantumisen perusteeksi vähentää
väkeä omistamissaan aluksissa. Maakuntahallitus vaati lokakuussa 1993 kahden
saaristolauttansa työntekijöitä hyväksymään järjestelmän, jossa matruusit ja
moottorimiehet huolehtivat tarpeen vaatiessa toistensa töistä. Tällaiseen tehtävien
vaihtoon päteviä merimiehiä nimitettiin yleistoimihenkilöiksi. Kohteeksi valitut alukset
Gudingen ja Knipan jäivät laituriin 18. lokakuuta, sillä niiden merimiehet kieltäytyivät
allekirjoittamasta uusia työsopimuksia ja joutuivat siksi työsulkuun. Unioni puolestaan
seisautti maakuntahallituksen kuusi muuta lauttaa ja haastoi vastapuolen
työtuomioistuimeen. Riidan ratkaisi kuitenkin valtakunnansovittelija Jorma Reini, jonka
epävirallisesti esittämä välitysehdotus kelpasi kummallekin riitapuolelle. Niin sanottuun ytmiehitykseen siirtymistä jatkettiin, mutta työnantaja takasi, ettei sen vuoksi irtisanota tai
lomauteta ketään vakinaista työntekijää. Ahvenanmaalaiset ottivat vilkkaasti kantaa
kiistaan, jota eräissä puheenvuoroissa luonnehdittiin jopa Unionin viimeiseksi taistoksi.
Maakunnan kahdesta sanomalehdestä Åland katsoi Unionin takertuneen menneeseen.
Lehti opetti liitolle, että maakuntalauttojen kaikki työpaikat olivat vaarassa kadota, jos
alusten miehitystä ei harvenneta. Nya Åland puolestaan moitti maakuntahallitusta
taitamattomuudesta sekä tahdittomuudesta lauttahenkilöstöä kohtaan.631

Suomen hallitus jätti maaliskuussa 1992 anomuksen maan liittymisestä Euroopan yhteisön
jäseneksi. Vanhojen jäsenmaiden hallitukset olivat edellisessä kuussa allekirjoittaneet
630

Ks. liitetaulukko.
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Maastrichtin sopimuksen, jonka mukaan yhteisö tuli kiinteyttää Euroopan unioniksi. Hanke
unioniin liittymisestä synnytti valtavien talousongelmien ahdistamassa Suomessa kiihkeän
keskustelun. Synkimmissä ennusteissa ounasteltiin Suomen menettävän pian niin
itsenäisyytensä kuin hyvinvointinsa rippeetkin. Puheenjohtaja Reijo Anttilan mielestä
ainakaan hänen liittonsa jäsenten ei tarvinnut pelätä Euroopan yhdentymistä:
Merenkulkijat ovat aikojen kuluessa sopeutuneet kansainvälisyyteen, eikä
”uuskansainvälistyminen” Euroopassa voi muodostua ylipääsemättömäksi
ongelmaksi.
Uusi puheenjohtaja Per-Erik Nelin puolestaan vastusti julkisesti Suomen liittymistä
Euroopan unioniin (EU). Hänen mielestään EU:ssa komissio teki päätökset ja jätti
kansojen valitsemalle parlamentille kumileimasimen roolin. Unionin liittovaltuusto käsitteli
ratkaisua toukokuussa 1994. Kuultuaan niin EU:hun liittymistä vastustavan kuin
kannattavankin alustuksen elin päätti pidättyä kannanotosta. Järjestäytyneet suomalaiset
merimiehet eivät saaneet liitoltaan mitään neuvoa siitä, miten heidän tuli menetellä
maansa EU-jäsenyyttä koskevassa kansanäänestyksessä.632 Tunnetusti vaali päättyi
liittymisen kannattajien voittoon ja Suomesta tuli Ruotsin ja Itävallan tavoin unionin jäsen
vuoden 1995 alusta. EU-maiden lippuja kantavien alusten yhteinen kuljetuskyky vastasi
tuolloin 15 prosenttia koko maailman tonnistosta. Kaksi vuosikymmentä aiemmin unionin
edeltäjän osuus oli ollut kaksinkertainen, vaikka yhteisössä oli tuolloin vain 12 jäsentä.633

Heti Suomen EU-jäsenyyden alussa syntyi merenkulkijoita koskeva konflikti, kun unionin
sisäisessä liikenteessä kulkevien alusten henkilöstöltä yritettiin kieltää verottomien
ostosten teko ja maahantuonti. Suomen merenkulkijajärjestöt uhkasivat maansa
valtiovaltaa rahtilaivojen pysäyttämisellä, jollei tuliaisoikeutta palautettu heti. Työtaistelu
631

U h 10.11.1992, 4.3., 27.4., 19.10., 2.11.1993. SMU; MS 4/1993 (Henrik Lagerberg); MS 11/1993; Åland
18.-21.10.1993; Nya Åland 19.10., 21.10., 22.10.1993.
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U h 23.4.1992, 2.6.1993, 27.10.1994; U v 14.4.1994. SMU; MS 4/1989; MS 1/1992 (Reijo Anttila); MS 3,
4-5, 10, 11/1994.
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vältettiin valtakunnansovittelija Reinin välityksen ansiosta, mutta osapuolet ryhtyivät
välittömästi kiistelemään sopuratkaisun sisällöstä. Päädyttiin kirjaamattomaan
sopimukseen siitä, ettei tulli jahtaa laivaväkeen kuuluvia tuliaisten vuoksi.634 Suomalaisia
houkutteli Itämeren autolauttojen asiakkaiksi alusta alkaen erityisen voimakkaasti se
seikka, että laivasta sai ostaa verotonta ja siis hyvin edullista alkoholia, tupakkaa ja
kosmetiikkaa. Matkustajalaivoissa työskentelevien unionilaisten keskuudessa aiheuttikin
suurta huolta verottoman myynnin eli tax freen lopettaminen. EU-maiden välillä
liikennöivissä aluksissa myytävistä tuotteista tuli kantaa normaalit verot heinäkuusta 1999
alkaen. Unionin johto yritti vaikuttaa päättäjiin niin Brysselissä kuin Helsingissäkin, mutta
päätöstä ei pyörretty. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivissä aluksissa tax freetä saatiin
silti jatkaa, kunhan alukset vain poikkesivat matkallaan Ahvenenmaalla. Autonomisella
saarimaakunnalla näet oli tällaisen kiertämisen mahdollistava erityisasema myös
verotuksessa.635

Paperiliiton historiankirjoittajan Antti Kujalan mukaan Suomen työnantajat eivät suuren
laman iskiessä tavoitelleet pelkästään työvoimakustannusten alentamista vaan yrittivät
Esko Ahon porvarihallituksen tuella pysyvästi rajoittaa ammattiyhdistysliikkeen
mahdollisuuksia vaikuttaa työehtoihin.636 Ahon hallituksen kaatuminen Suomen keskustan
ankaraan tappioon vuoden 1995 eduskuntavaaleissa kevensi olennaisesti painetta
kolmikantaista sopimusjärjestelmää kohtaan. Sosiaalidemokraattien paluu
päähallituspuolueeksi ei silti hälventänyt suomalaisten merimiesten huolia saavutettujen
etujen säilymisestä, sillä Paavo Lipposen muodostama uusi monipuoluehallitus otti
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työeläkejärjestelmän tiukentamisen yhdeksi valtiontalouden terveyttämisen keinoksi.
Unioni ei kyennyt estämään merimieseläkelain muuttamista, mutta pelko
laivatyöntekijöiden vanhuudenturvan vakavasta kaventumisesta osoittautui
ennenaikaiseksi.637

Kujala katsoo tulopolitiikan ja kolmikantaisen työmarkkinajärjestelmän lopulta säilyttäneen
Suomessa asemansa myös suuren laman ja teollisuuden rakennemuutoksen jälkeen.
Tästä huolimatta työnantajapiireissä edelleen halutaan olennaisesti heikentää
palkansaajajärjestöjen neuvotteluvoimaa, sen Kujalan mielestä osoitti Metsäteollisuusyhdistyksen vuonna 2005 käynnistämä yritys pakottaa paperiliitto kerralla hyväksymään
monia tärkeitä huononnuksia alan työehtoihin.638 Toisaalta työnantajien ei tarvitse
käynnistää asiansa edistämiseksi laajojen työsulkujen kaltaisia kalliita operaatioita, jos
ammattiyhdistysliike ei kykene jatkuvasti houkuttelemaan palkkatyöläisiä riveihinsä.
Merimiesunionin jäsenluku toipui 1990-luvun notkahduksesta, mutta kaikkiaan
palkansaajien järjestäytymisaste putosi Suomessa 84 prosentista 73:een vuosina 19932002. Kansantaloustieteilijät Petri Böckerman ja Roope Uusitalo selittävät ilmiön siten, että
itsenäinen työttömyyskassa on koettu jonkin palkansaajajärjestön yhteydessä toimivaa
houkuttelevammaksi.639 Jäseniään ripeästi menettävän ammattiliiton asema
työmarkkinoilla joka tapauksessa heikkenee, vaikka kato ei johdukaan siitä, että työntekijät
pelkäävät mahtiaan kasvattaneita työnantajia, vaan siitä, että palkansaajia eivät kiinnosta
ansioperusteisen työttömyysturvan lisäksi mitkään edunvalvontapalvelut.
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Ammattiyhdistysliikkeen voimien 1970-luvulla alkanutta hiipumista on selitetty viittaamalla
ylikansallisten organisaatioiden vahvistumiseen. Ammattiliittojen on tulkittu menettäneen
kykynsä painostaa valtiota siitä syystä, ettei kansallisvaltiolla ole globaalistumisen vuoksi
enää ole merkitystä talouden toimijana. Valtion heikentymisestä seuraa edelleen, että
kansalaisten perusoikeudet uhkaavat ylipäänsä menettää turvaajansa. Työväenliikkeen
painostusvoiman ehtymisen on toisaalta selitetty johtuneen teollisuuden taloudellisen
merkityksen vähenemisestä. Eräät tutkijat puolestaan huomauttavat, että tällöin puhutaan
vanhoista teollistuneista länsimaista. Ilmiötä tulee tarkastella globaalisti ja muistaa
perusoikeuksien laajentuneen teollistuvissa kehitysmaissa. On niitäkin, jotka odottavat
rajoituksitta toimivan ylikansallisen kapitalismin saavan väistämättä vastaansa
palkansaajien ylikansallisen liikkeen, joka alistaa markkinavoimat uudelleen ihmiskunnan
etuja palvelevaan ohjaukseen.640

Kun Suomesta tuli EU-maa, Unioni osallistui hyvin huono-onniseen yritykseen rakentaa
ylikansallista ammattiyhdistysliikettä. Suomen merimiesten liitto meni mukaan niin
sanottuun Bryssel-komiteaan, joka pyrki sovittamaan yhteen kuljetusalan ammattiliittojen
toimintaa unionin maissa. Komiteasta muokattiin sittemmin Euroopan kuljetusliittojen
federaatio eli FST. Uuden organisaation ja ITF:n välillä käyty kiista keskinäisestä
työnjaosta päättyi, kun FST:n pääsihteeri sai syytteen törkeästä kavalluksesta ja elimen
työ kävi mahdottomaksi. ITF:n Euroopan-aluekomitean tilalle perustettiin tällöin Euroopan
kuljetustyöntekijöiden federaatio eli ETF, johon kuuluvat kaikki maanosamme kuljetusliitot.
Euroopan unionin jäsenmaissa toimivat kuljetusalan järjestöt saavat kuitenkin ETF:ssä
erityisaseman: ne käsittelevät unionia koskevat kysymykset keskenään.641
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Unionin kansainvälisistä yhteistyökumppaneista ITF on pysynyt tärkeimpänä
vuosikymmenestä toiseen. Talvella 1984 liitto täsmensi iskujaan mukavuuslippulaivoja
vastaan: enää ei ilman erityistä syytä saarrettu sellaista avoimeen rekisteriin siirrettyä
alusta, joiden merimiehille laivanomistajan kotimaassa toimiva ammattiliitto oli neuvotellut
kunnollisiksi katsomansa työehdot. ”Aitojen” mukavuuslippulaivojen ahdistamisesta Unioni
on yhä uudelleen saanut kiitosta ITF:ltä. Vieraillessaan Unionin vuoden 1996
edustajakokouksessa federaation pääsihteeri David Cockroft ylisti isäntäänsä sekä muita
suomalaisia kuljetusliittoja, jotka eivät olleet hänen mielestään kaventaneet
näkökulmaansa ahtaan EU-keskeiseksi vaan pitivät kiinni yleismaailmallisen
solidaarisuuden ihanteesta. Into auttaa kehitysmaiden ihmisiä oli monella muulla taholla
vaimennut, ja mukavuuslippua kantavan tonniston tiedettiinkin edelleen lisääntyneen sekä
monen perinteikkään merimiesliiton menettäneen jäseniään.642

Merilakiin tuli vuoden 2000 alussa muutos, joka antoi mahdollisuuden siirtää laiva Suomen
lipun alta jonkin toisen EU-maan rekisteriin, vaikka omistaja säilyi samana.
Rinnakkaisrekisterilain säätämisestä saakka noudatettu puitesopimus raukesi samalla.
Vastedes tuli sopia varustamokohtaisesti siitä, pestataanko kansainväliseen rekisteriin
merkityn aluksen miehistö kokonaan Suomesta täkäläisin ehdoin vai annetaanko puolet
laivapaikoista varustamon kannalta paljon edullisemmille ulkomaisille merimiehille. Unioni
tulkitsi maaliskuussa 2000 tekemänsä ulkomaanliikenteen kolmivuotisen
työehtosopimuksen voitokseen juuri siitä syystä, että halpatyövoiman tulo
suomalaislaivoihin ainakin siirtyi myöhemmäksi. Paljon vaikeampaa sen sijaan oli estää
soveltamasta kehnoja työehtoja Suomen satamiin liikennöivissä vierasmaalaisissa
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laivoissa. Autolauttaliikennettä harjoittavan Silja Linen pääomistajaksi tullut brittiläinen
SeaContainers-varustamo toi huhtikuussa 2000 Helsingin ja Tallinnan väliselle linjalle
nopean SuperSeaCat Four -aluksen, joka oli merkitty Italian kansainväliseen rekisteriin.
Unioni piti aluksen virolaisen tarjoiluhenkilökunnan palkkoja ja työehtoja epäinhimillisinä.
Koska varustamo ei tunnustanut Unionin neuvotteluoikeutta asiassa, liitto ryhtyi
työtaisteluun, joka ulottui myös Silja Linen aluksiin. Akt tuki lakkoa, johon merenkulun
päällystöjärjestöt puolestaan kieltäytyivät osallistumasta. Tiedotusvälineissä kummeksuttiin
jo maineikkaan Unionin voimien ehtymistä, kun Siljan autolautat saatiin lakosta huolimatta
liikkeelle. Kahden päivän kuluttua työnantaja kuitenkin taipui solmimaan Unionin kanssa
SuperSeaCatin koko miehistöä koskevan työehtosopimuksen. Asiakirjan sisältöä ei
kerrottu julki, mutta Unioni ilmoitti katsovansa tuloksen tyydyttäväksi. Vielä pitkään
taistelun tauottua setvittiin, millaisista syistä osa Siljaa palvelevista Unionin jäsenistä ryhtyi
lakonalaiseen työhön.643

Euroopan unionin kilpailupolitiikan periaatteisiin kuuluu luopuminen elinkeinoelämän tuista.
Tästä huolimatta unioni antoi vuonna 1997 jäsenmailleen luvan auttaa kauppalaivastojaan
muun muassa verohuojennuksin. Yhteisen ulkopuolisen uhan torjuminen muuttui tuota
pikaa keskinäiseksi kilpavarusteluksi, jossa käytettiin myös suoria tukiaisia. Saman vuoden
lopussa Suomen liikenneministeriö hyväksyi merenkulkupoliittisen ohjelman, jossa
asetettiin lähtökohdaksi, että
… maallamme on riittävän suuri ja monipuolinen, myös talviolosuhteisiin
soveltuva kauppalaivasto sekä ammattitaitoinen merenkulkijaväestö, jotka
takaavat sen, että yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämättömät
kuljetukset voidaan hoitaa kaikissa olosuhteissa.
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Asiantuntijat totesivat tavoitteiden saavuttamisen edellyttävän merenkulun tuen nostamista
Euroopan unionin sallimaan enimmäismäärään. Paavo Lipposen toinen, vuonna 1999
muodostettu hallitus lisäsi Suomen valtion suoraa tukea kauppa-alusluetteloon merkittyjen
lastialusten omistajille heinäkuussa 2000. Samalla päätettiin tarjota Suomessa toimiville
mutta kansainvälistä meriliikennettä harjoittaville varustamoille mahdollisuus välttää
tuloveron maksaminen tavaroiden ja matkustajien kuljettamisesta hankkimistaan voitoista.
Vaihtoehdoksi osoitettiin nettotonniston perusteella määräytyvä kiinteä ja siten lievempi
verotus. Niin sanottua tonnistoveroa koskeva laki tuli voimaan marraskuussa 2002 mutta
sai vähän merkitystä. Varustamot eivät halunneet siirtyä tonnistoveroon, koska
järjestelmään täytyi sitoutua kymmeneksi vuodeksi ja koska tax free –myynnistä saadut
tulot jäivät yhä tuloveron alaisiksi.644

Syksyllä 2000 matkustajaliikenteen suuret varustamot Viking ja Silja ilmoittivat siirtävänsä
aluksiaan Ruotsin rekisteriin. Estääkseen ulosliputukset Unioni solmi lokakuun lopussa
varustamoyhdistysten kanssa sopimuksen työvoimakustannusten alentamisesta
matkustajalaivoissa 10-15 prosenttia. Tämä tapahtui siten, että palkat säilyivät ennallaan
mutta työajat pitenivät. Unionin matkustajalaivoissa työskentelevistä jäsenistä 80
prosenttia ilmoitti hyväksyvänsä saavutettujen etujen leikkaamisen. SuperSeaCatin lakon
aikaan Unionia kärkevästi arvostellut Helsingin Sanomat kehui liiton tehneen ”pakon
edessä järkevän päätöksen”. Niin valtakunnan suurin sanomalehti kuin merimiesten
ammattiliittokin katsoivat, että laivanvarustajien täytyi osoittaa vastaavaa joustavuutta ja
peruuttaa ulosliputukset. Niin tapahtui, ja helmikuussa 2001 solmittiin ulkomaanliikenteen
matkustaja-aluksia koskeva työehtosopimus kahdeksi vuodeksi. Samalla Unioni ja
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varustamoyhdistykset vetosivat yhdessä valtioneuvostoon, jotta Suomessa seurattaisiin
pohjoismaiden mallia merenkulun tukien laajentamisesta.645

Eduskunta hyväksyi vuoden 2001 lopussa hallituksen esityksen kauppa-alusluettelolakiin
tehtävistä muutoksista, joiden jälkeen valtion tukea voitiin vuoden 2002 alusta maksaa
rahtialusten lisäksi myös ulkomaanliikenteen matkustajalaivoille. Varustamojen
työvoimakustannusten arvioitiin alenevan uuden tuen ansiosta viidenneksellä. Pahimmaksi
kilpailijamaaksi tulleessa Ruotsissa kuitenkin ryhdyttiin avustamaan merenkulkua entistä
runsaammin, niin että miehityskustannusten odotettiin putoavan lähes 60 prosentilla.
Unioni kuitenkin katsoi saavuttaneensa vuonna 2002 tärkeän voiton, kun uusi
kokoomuslainen liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi joutui luopumaan hankkeestaan
sallia niin sanotun sekamiehityksen käyttö suomalaisissa matkustajalaivoissa.
Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyihin lastialuksiin sai periaatteessa
palkata ulkomaisia työntekijöitä, joihin ei sovellettu Suomen työnlainsäädäntöä eikä
suomalaisia työehtosopimuksia. Sasi halusi mahdollisuuden koskevan myös matkustajaaluksia ja pyrki Unionin mukaan silloin avaamaan tien halpatyövoimalle. Liitto sai Sak:lta,
kuljetusalan suomalaisilta ja kansainvälisiltä ammattiliitoilta sekä valtioneuvoston
vasemmistolaisilta ministereiltä tukea vastarinnalleen, joka lopulta sai Sasin
perääntymään.646

Suomen merenkulun palveluksessa työskentelevien määrä kääntyi nousuun 1990-luvulla,
kunnes työpaikkojen määrä putosi uudelleen seuraavan vuosikymmenen alussa. Vuonna
2004 suomalaisissa kauppalaivoissa työskenneltiin 8 565 henkilötyövuotta, kun vielä viisi
vuotta aiemmin luku oli ollut 10 300. Kaikista merimiesammatissa toimivista suomalaisista
645

U tkert 2000-2002; MS 12/2000; HeSa 10.5., 14.5., 1.11., 2.11.2000, 14.2.2001.

385

60 prosenttia työskenteli autolautoissa tai muissa matkustaja-aluksissa. Suomen lipun alla
purjehtivien kauppalaivojen yhteinen bruttovetoisuus väheni samalla aikavälillä 1,72
miljoonasta tonnista 1,55:een. Suomen merenkulun pitämiseen elinvoimaisena
yhteiskunnan tuella on osoitettu poliittista tahtoa myös keskustalaisen Matti Vanhasen
johtaman punamultahallituksen vuonna 2003 alkaneella kaudella. Lokakuussa 2006, ikään
kuin Suomen merimiesunionin 90-vuotisjuhlien kunniaksi, talouspoliittinen
ministerivaliokunta ilmoitti hallituksen lisäävän valtion tukea matkustaja-aluksille ja
valmistelevan lastialusten tonnistoveron uudistamista.647

Kansallinen merenkulku halutaan säilyttää ennen muuta maan huoltokuljetusten
varmistamiseksi. Vuoden 1997 merenkulkupoliittisessa ohjelmassa puhuttiin
ammattitaitoisesta merenkulkijaväestöstä, joten ammattikuntaan kuuluvien selvästikin
oletettiin vähintäänkin asuvan pysyvästi Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi
ohjelmalle vuonna 2001 päivityksen, joka suoritettiin seuraavan vuoden loppuun
mennessä Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa.
Strategiahankkeen raportissa648 puhuttiin tarpeesta taata ammattitaitoisen merihenkilöstön
saanti. Katsottiin selväksi, ettei merenkulku voi Suomen elinkeinoista ainoana välttää
siirtymistä monikansalliseen henkilöstöön. Suomalaisissa aluksissa työskentelevien
ulkomaalaisten osuus tosin tiedettiin kansainvälisesti vertaillen edelleen erittäin alhaiseksi:
vuonna 2001 suomalaislaivoissa työskentelevistä vain kahdella prosentilla ei ollut Suomen
kansalaisuutta.649
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Uuden vuosituhannen alkuvuosina mukavuuslippua kantavien alusten osuus maailman
kauppalaivaston nettovetoisuudesta on noussut puoleen.650 Kauppamerenkulussa pääoma
ja työvoima ovat jo kauan liikkuneet kansallisista rajoista piittaamatta, minkä lisäksi myös
toiminnan viranomaisvalvonta on pitkälti luovutettu ylikansallisille organisaatioille.
Globaalistuminen on edennyt alalla niin pitkälle, että Selkou ja Roe näkevät perustelluksi
kysyä, miksi ylipäänsä mikään maailman valtio enää pyrkii harjoittamaan kansallista
merenkulkupolitiikkaa. Eri maissa esitettyjen perustelujen joukosta he näyttävät
hyväksyvän vain ne, joihin vedoten Suomessa on puolustettu kansallisen merenkulun
tukemista: jotta maamme huoltovarmuus voidaan turvata ja vesillämme purjehdittaessa
välttämätön erityisosaaminen säilyttää, tarvitaan jatkuvasti suomalaisten omistamaa ja
miehittämää kauppalaivastoa. Selkou ja Roe katsovat silti, että kansallisvaltioilla on
edelleen tärkeä tehtävä merenkulussa. Merenkulkupolitiikka linjataan kansainvälisillä
foorumeilla, joista tärkeimpiä ovat EU ja Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöihin
kuuluva International Maritime Organization (IMO). Koska nämä elimet toimivat ilman
suoraa demokraattista valtuutusta, kunkin niissä edustetun hallituksen tulee paitsi
huolehtia tehtyjen ratkaisujen täytäntöönpanosta myös vastata niistä kansalaisilleen.651

Suomalaisten laivatyöntekijöiden kannalta merenkulun globaalistumisen keskeisin piirre on
halpatyövoiman vakiintunut käyttö, jonka vuoksi kunnollisia työehtoja vaativia merimiehiä
uhkaa alituiseen ammatin ja elannon menettäminen.652 Suomen merimiesunionin asemaa
ei uhkaa ainoastaan mahdollisuus merenkulun kotimaisten työpaikkojen katoamisesta ja
siitä seuraavasta jäsenkadosta. Lisäksi valtiovalta painostaa liittoa ottamaan jäsentensä
etujen ajamisen sijaan tehtäväkseen kansallisen merenkulkuelinkeinon tukemisen.
650
651

Ks. Alderton & Winchester 2002; Gerstenberger 2002a, 25-31; Selkou & Roe 2004, 34-35.
Selkou & Roe 2004, 104-117, 195-205.
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Liikenneministeriön tilauksesta laaditussa suunnitelmassa merenkulun strategiaksi653
asetettiin vuonna 2002 alan työmarkkinajärjestöille seuraava tavoite:
Tulevaisuuteen tähtäävän keskinäisen yhteistyön tehostaminen koko
merenkulkuelinkeinon parhaaksi.
Järjestöjen haluttiin keskittyvän yhteisiin etuihinsa, koska ”lakkoherkkyys ja tukilakot
vähentävät investointihalukkuutta suomalaiseen varustamotoimintaan”. Samalla Selig
Perlman osoitettiin yhä vain ajankohtaiseksi ammattiyhdistysteoreetikoksi. Perlman
vannotti jo 1920-luvulla ammattiyhdistyksiin ryhmittyneitä palkkatyöläisiä määrittelemään
itse tavoitteensa ja torjumaan kaikki poliittisista ideologioista johdetut päämäärät.
Perlmanin ajatuksia kehitellyt brittiläinen Allan Flanders korosti neljä vuosikymmentä
myöhemmin, että ammattiyhdistysliikkeen tulee toimia vain jäsentensä hyväksi ja
kieltäytyä sellaisista tehtävistä kuin sosialismin edistäminen tai oman maan
elinkeinoelämän tarpeiden palveleminen.654

Suomen laivanpäällystöliitossa hyväksytään työnantajien ja palkansaajien etujen
yhteisyyttä korostava linjaus: liiton edustajat toteavat olevansa merenkulun tukemisesta
keskusteltaessa ”samalla puolen ja kavereita varustajien kanssa”, jotta alan työpaikat
saadaan säilymään.655 Unioni ei sen sijaan vielä keväällä 2005 suostunut asettamaan
etusijaan suomalaisen merenkulun kannattavuutta. Merimiesten liitto ilmoitti
ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelon muuttamista valmistelleelle selvitysryhmälle656
vastustavansa edelleenkin ehdottomasti suomalaisten alusten sekamiehitystä.
Halpatyövoiman osittaistakaan käyttöä ei hyväksytä, semminkään kun sen epäillään

652

Suomalaisten lastilaivatyöntekijöiden maailmankuvasta 1990-luvulla ks. Karjalainen 1999. Kaukovesillä
purjehtivien merimiesten kokeman psyykkisen rasituksen pahentumisesta globaalistumisen vuoksi ks.
Feenders 2002; Gerstenberger 2002b.
653
Vainio & Kajander 2002.
654
Ks. Perlman 1928; Flanders 1970, 38-47; Martin 1989, 16-18.
655
Ks. Seretin 2005.
656
Ks. Kurki et al. 2005.
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piankin johtavan siihen, että suomalaisin ehdoin työskentelevät joutuvat kokonaan pois
mereltä.657

Suomen merimiesunioni osasi tarttua sille jatkosodan jälkeen avautuneeseen tilaisuuteen
päästä hallinnoimaan kauppamerenkulun ulkomaanliikenteen työpaikkoja. Vähän
myöhemmin liitto havaitsi saaneensa jäänmurtajissa työskentelevistä jäsenistään
iskujoukon, jonka avulla työnantajia ja erityisesti julkista valtaa voitiin tehokkaasti
painostaa ottamatta laajan työtaistelun riskejä. Suljetun työpaikan järjestelmän ja
jäänmurtaja-aseen ansiosta liitto kykeni tuntuvasti kohentamaan jäsentensä asemaa
työvoiman myyjinä. Merimiesunionin neuvotteluvoima kuitenkin heikkeni vakavasti 1980luvun puolivälin jälkeen, kun markkinavoimien vapauttaminen antoi suomalaisille
laivanvarustajille mahdollisuuden rekisteröidä aluksensa halpatyövoiman käytön sallivissa
maissa. Ilmeisen pysyvästi puolustuskannalle ajettu merimiesten liitto on sittemmin
joutunut taipumaan jäsentensä palkkojen alentamiseen. Ammattiliittonsa sitkeän
vetäytymistaistelun ansiosta suomalaiset merimiehet eivät silti ole joutuneet palaamaan
vielä lähellekään 1930-luvulla kokemaansa turvattomuutta, josta he vapautuivat
sekatalouden kaudella vällärismin keinoin.

657

Ks. U tkert 2002.
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Lähteet
Lähdeviitteissä usein käytettyjä lyhenteitä
e
edkok
h
kk
ltk
perkok
ptk
tk
tkert
tpk
tpn
tpv
tvk
v
vsk
yk
ylimk

edustajiston pöytäkirja
edustajakokous, liittokokous, kongressi
hallituksen pöytäkirja
kiertokirje
liittotoimikunnan pöytäkirja
perustava kokous
pöytäkirja
toimikunnan tai johtokunnan pöytäkirja
toiminta- tai vuosikertomus
toimeenpanevan komitean pöytäkirja
toimeenpanevan neuvoston pöytäkirja
toimeenpanevan valiokunnan pöytäkirja
työvaliokunnan pöytäkirja
valtuuston pöytäkirja
vuosikokouksen pöytäkirja
yleisen kokouksen pöytäkirja
ylimääräisen kokouksen pöytäkirja

Julkaisematon alkuperäisaineisto
Suomen merimiesunionin arkisto, Helsinki (SMU)
Suomen merimiesten ja lämmittäjäin unioni
-hallituksen pöytäkirjat 1930-1935
Suomen merimiesunioni
-hallituksen ja liittotoimikunnan pöytäkirjat 1935-1949, 1952-1998
-edustajiston ja valtuuston pöytäkirjat 1936-1995
-hallituksen työvaliokunnan pöytäkirjat 1976, 1980
-edustajakokouksen pöytäkirja 1988
Suomen merimiesunionin ja sen edeltäjien sääntöjä ja rakennetta koskevaa aineistoa
(s&r)
Suomen merimiesunionin edustajakokousten aineistoa (eda) 1938, 1941, 1945, 1948,
1951, 1964, 1972, 1976, 1980
Sopimuksia ja säädöksiä (s&s)
Suomen merimiesunionin hallituksen ja edustajiston pöytäkirjoja sekä muita asiakirjoja
1948-1952 (Tukholman paperit = Tp)
Suomen merimiesunionin ja sen edeltäjien tilikirjat 1920-1951
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Lomakoti Unionin tilikirja 1951
Oy Finnso Ltd:n aineistoa
Merenkulkijajärjestöjen yhteistyöelimen (myte) aineistoa
Suomen merenkulkijain säätiön aineistoa
Olavi Keitelen papereita (Keitele)
Suomen merimiesunionin ensimmäisen historiatoimikunnan pöytäkirjat ja muu aineisto
Pekka Kinnarin kokoelma (PK)
-merimieselämän ja merimiesten etujärjestöjen historiaan liittyvää sekalaista aineistoa
Ludvig Lönnrothin kokoelma (LL)
-asiamieskirjeenvaihtoa 1962-1975
Eurabia Skyn saartoon liittyvää aineistoa
Merenkulun historiaan liittyvää sekalaista aineistoa (seka)
Ammattiyhdistysarkisto, Helsinki (AyA)
Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton arkisto
-työvaliokunnan pöytäkirjat 1930-1957, 1960
-valtuuston pöytäkirjat 1944-1949, 1956-1957
Suomen merimiesunionin kokoelma (SMU) (Kokoelma on järjestämätön, ja siihen kuuluvat
mapit on tässä yhteydessä numeroitu käsittelyjärjestyksen mukaan. Mappien 1-22, 24-33,
35, 36, 38, 40-48 ja 50 sisällöstä ks. Soukola 2003, 475.)
-kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja, lausuntoja 1925-1946 (23)
-asiamieskirjeenvaihtoa 1934-1936 (34)
-kansainvälinen kirjeenvaihto 1935-1945 (37)
-Arvo Heiniön sekalaisia papereita 1935-1986 (39)
-kirjeenvaihtoa ministeriöiden, keskusvirastojen ja muiden viranomaisten kanssa 19271943 (49)
-ulkomaanliikenteen sopimuskehitys 1936-1947 (51)
-kirjeenvaihtoa ministeriöiden ja muiden viranomaisten kanssa 1938-1973 (52)
-sopimusasiakirjoja Skandinaviasta ja muualta 1938-1948 (53)
-sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat 1926-1970 (54)
-kirjeenvaihtoa kotimaisten järjestöjen kanssa 1945-1946 (55)
-kirjeenvaihtoa viranomaisten ja työnantajien kanssa 1944-1946 (56)
-ulkomaankirjeenvaihto 1946-1947 (57)
-asiamieskirjeenvaihto 1947 (58 ja 59)
-jäsenkirjeenvaihto 1947 (60)
-kiertokirjeet 1943-1952 (61)
-kirjeenvaihtoa viranomaisten kanssa 1947-1948 (62)
-asiamieskirjeenvaihto 1948 (63-65)
-jäsenkirjeenvaihto 1948 (66)
-ulkomaanliikenteen työehtosopimukset 1946-1949 (67)
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-ulkomaankirjeenvaihto 1948-1949 (68)
-laivakirjeenvaihto 1949 (69)
-kirjeenvaihtoa yksityisten kanssa 1949-1954 (70)
-Suomen merimiesunionin hallituksen pöytäkirjat 1950-1951 (71)
-ulkomaankirjeenvaihto 1950-1952 (72)
-aineistoa lähivesiliikenteen palkkaliikkeistä 1939-1942 (73)
-aineistoa ulkomaanliikenteen palkkaliikkeistä 1940-1944, 1955-1960 (74)
-sekalaista kirjeenvaihtoa 1952-1956 (75)
-sähkeet 1952-1956 (76)
-ulkomaankirjeenvaihto 1953-1955 (77)
-kiertokirjeet 1953-1959 (78)
-Sea-Importin sekalaista kirjeenvaihtoa (79)
-merimiestuonti ja tulliedut (80)
-kauppalaivaston huoltoneuvoston ja Sea-Importin aineistoa (81)
-Sak:n valtuuston kokouksiin ja Sak:n 50-vuotisjuhliin liittyvää aineistoa 1948-1957 (82)
-Ayj:n ja Saj:n aineistoa (83)
-ammattiyhdistysliikkeen eheytys (84)
-Niilo Vällärin papereita (85, 86, 103-116)
-Berndt Johanssonin (Uulan) kirjeenvaihtoa (117-121)
-asiamieskirjeenvaihto 1960-1965 (87-92)
-Suomen merimiesunionin edustajakokous 1964 (93)
-sopimusasiakirjoja 1960-1966 (94)
-sopimusasiakirjoja 1960-1964 (95)
-ulkomaankirjeenvaihto 1956-1961 (96-98)
-kiertokirjeet 1960-1969 (99 ja 100)
-ITF:n kongressi 1962 (101)
-mukavuuslippulaivoihin liittyvää aineistoa (102)
Suomen varustamoyhdistyksen arkisto, Helsinki (SvyA)
Suomen laivanvarustajain yhdistyksen kokoelma
-vuosikokousten ja muiden yleisten kokousten pöytäkirjat 1932-1974
-hallituksen pöytäkirjat 1932-1974
Merenkulun työnantajaliiton kokoelma
-yleisten kokousten pöytäkirjat 1956-1975
-hallituksen pöytäkirjat 1956-1975
Suomen varustamoyhdistyksen kokoelma
-yleisten kokousten pöytäkirjat 1974-1995
-hallituksen pöytäkirjat 1975-1995
-hallituksen työvaliokunnan pöytäkirjat 1975-1979
Työväen arkisto, Helsinki (TA)
Suomen kuljetustyöläisten liiton arkisto (Skl)
-Niilo Vällärin kokoelma (Välläri)
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen arkisto (Sdp)
-ammatillisen jaoston aineistoa liitoittain
-Toivo Anttilan henkilöarkisto
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Kansan arkisto, Helsinki (KA)
Suomen kommunistisen puolueen kokoelma
-Skp:n ammatillinen jaosto (Skp ay)
jaoston pöytäkirjat 1945-1949 (Ca)
toimintasuunnitelmat 1946-1951 (Da)
Suomen Merimies-Unionin jaosto (He)
Kansallisarkisto, Helsinki (VA)
Etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin arkisto (ek)
-henkilömapit
Karl Ahonen (1853)
Viljo Syrjänen (951)
Niilo Välläri (623)
-asiamapit
Ammatillinen liike Suomessa
Suomen merimiesten ja lämmittäjäin unioni (kansio 251)
-palaavien suomalaisten leiri
Saksasta, Norjasta ja Ruotsista palanneita suomalaisia koskevia asiakirjoja
Valtioneuvoston tarkastuselinten arkisto (Vntae)
-kirjeenvaihto sotilasviranomaisten kanssa 1942 (Fc 2)
Valtioneuvoston kirjaajankonttorin arkisto
-valtioneuvoston pöytäkirjat 1946, 1947
J.K. Paasikiven arkisto (JKP)
-hallituksen iltakoulun pöytäkirjat 1944-1946
Suomen ammattijärjestön arkisto (Saj II)
-valtuuston pöytäkirjat 1961-1969
Kuluttajaviraston arkisto, Helsinki (KulA)
Hinta- ja palkkaneuvoston pöytäkirjat 1945, 1947
Elinkeinoelämän keskusliiton arkisto, Helsinki (EkA)
Suomen työnantajain keskusliiton hallituksen ja työvaliokunnan pöytäkirjat 1945-1946
Yksityisarkistot
Reijo Anttilan arkisto, Järvenpää (RA)
-kirjeenvaihtoa ja muuta luottamusmiespalveluksessa syntynyttä aineistoa
Per-Erik Nelinin arkisto, Vantaa (PEN)
-Musiikkialan ammattiyhdistysten federaation toimintakertomus 1970
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Pekka Teräväisen arkisto, Helsinki (PTer)
-muistiinpanoja rinnakkaisrekisterilakia ja siihen liittyvää puitesopimusta koskeneista
neuvotteluista 1991-1992

Julkaistu alkuperäisaineisto
Työmarkkinajärjestöjen aineisto
Suomen merimiesunioni
-toimintakertomukset 1935-2004
-edustajakokousten pöytäkirjat 1935, 1938, 1941, 1945, 1948, 1956, 1960, 1964, 1968,
1972, 1976, 1980
Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto (Sak)
-toimintakertomukset 1934-1957
-perustavan kokouksen pöytäkirja 1930
-edustajakokousten pöytäkirjat 1934, 1937, 1940, 1943, 1947, 1951, 1956
International Transportworkers’ Federation (ITF)
-toimintakertomukset 1938-1946, 1946-1947, 1948-1950, 1950-1952, 1958-1959, 19621964, 1966, 1967, 1971-1973, 1974-1976
-kongressien pöytäkirjat 1948, 1952, 1958, 1962, 1971
Skandinaviska transportarbetarefederationen (STF)
-vuosikokousten ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat 1928-1945
-edustajakokouksen pöytäkirja 1982
Suomen laivanvarustajain yhdistys (Sly)
-toimintakertomukset 1932-1955, 1974
Merenkulun työnantajaliitto (Mtl)
-toimintakertomukset 1956-1974
Suomen varustamoyhdistys (Svy)
-toimintakertomukset 1975-1994
Suomen rakennustyöläisten liitto
-toimintakertomukset 1948-1950
Suomen ammattijärjestö (Saj, Saj II)
-perustavan kokouksen pöytäkirja 1960
-edustajakokousten pöytäkirjat 1964, 1968
-toimintakertomukset 1961-1972
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (Sak)
-edustajakokouksen pöytäkirja 1969
-toimintakertomukset 1969-1999
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Muu julkaistu alkuperäisaineisto
Säädökset (Suomen asetus- tai säädöskokoelma)
-merimieslaki 87/1924, 193/1928, 341/1955, 226/1974, 584, 628/1974, 423/1978,
1440/1992
-merityöaikalaki 116/1924, 409/1961, 111/1974
-työehtosopimuslaki 88/1924, 436/1946
-laki joukkotyöriitojen sovittelusta 117/1925, 570/1946
-asetus joukkotyöriitojen sovittelijain luvusta ja toimialasta 376/1925
-työnvälityslaki 92/1926
-laki työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa valtionvaroista 125/1934
-laki merimieseläkelaitoksen asettamisesta suoritustilaan 188/1936
-laki lästimaksuista 189/1936, 517/1960, 161/1966, 618/1976
-laki merimieshuoneiden lakkauttamisesta 257/1937, 384/1937
-laki merimieskatselmuksesta ja merimiesten luetteloimisesta 258/1937, 4/1965,
1005/1986
-kauppa- ja teollisuusministeriön päätös merimieskatselmuksesta ja merimiesten
luetteloimisesta annetun lain täytäntöönpanosta 385/1937, 848/1945
-asetus ruoanpidosta suomalaisissa kauppa-aluksissa 273/1938, 88/1942, 314/1943
-merimiesten vuosilomalaki 164/1939, 247/1947, 113/1974, 353/1975, 433/1984,
1441/1992
-merilaki 167/1939, 674/1994, 1302/1999
-tullilaki 271/1939, 403/1965, 511/1965, 648/1968, 735/1968
-laki talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa 303/1941, 633/1942,
1023/1944
-valtioneuvoston päätös työpalkkojen säännöstelystä 26/1945, 561/1945, 463/1947
-valtioneuvoston päätös palkkaneuvostosta 782/1942
-valtioneuvoston päätös kauppamerenkulun ohjaamisesta ja säännöstelemisestä
poikkeuksellisissa oloissa 551/1944
-valtioneuvoston päätös työajasta rannikko- ja sisävesiliikenteeseen käytetyissä aluksissa
485/1945, 311/1947
-työntekijäin vuosilomalaki 317/1946, 272/1973
-laki työtuomioistuimesta 437/1946
-valtioneuvoston päätös työpalkkojen säännöstelystä 951/1946, 67/1947
-asetus merimiesten asunnoista aluksessa 794/1948, 518/1976
-asetus kansainvälisen merityökonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, laivaväen asuntoja
aluksessa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 387/1949
-asetus kansainvälisen merityökonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, merenkulkijain
palkallista lomaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 388/1949
-laki leimaverolain muuttamisesta 264/1951
-laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muuttamisesta
216/1952
-asetus kulkulaitosneuvostosta 1/1954, 600/1956, 59/1957
-asetus merimieslain nojalla määrättyjen kurinpitosakkojen käyttämisestä 351/1955
-merimieseläkelaki 72/1956, 303/1961, 880/1994, 316, 395, 623, 1253, 1745/1995
-asetus merimieseläkelain soveltamisesta 191/1956
-laki tullilain muuttamisesta 351/1956
-merimiesverolaki 208/1958, 526/1959, 179/1963, 1012/1973, 330/1981, 456/1985
-asetus merimiesverolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 449/1958
-asetus valtion merimiesammattikoulusta 128/1961
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-laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 410/1961, 112/1974, 248/1982
-laivatyöturvallisuuslaki 345/1967, 110/1974, 28/1987
-laki tupakkavalmisteverosta annetun lain muuttamisesta 200/1968
-laki työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentämisestä merimiesveroa suoritettaessa
414/1969
-työsopimuslaki 320/1970
-laki merenkulun edistämiseksi myönnettävistä verohuojennuksista 853/1970
-laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta 452/1972
-asetus merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta 846/1972
-laki työsuojelun valvonnasta 131/1973, 29/1987
-asetus merimieslaissa tarkoitetun työsopimuksen tekemisestä 609/1978
-valtioneuvoston päätös työympäristöstä aluksessa 417/1981
-valtioneuvoston päätös laivatyössä noudatettavista järjestysohjeista 418/1981
-asetus vahdinpidosta aluksella 666/1981, 131/1988
-asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen voimaansaattamisesta 111/1981, 816/1984
-asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 250/1984, 130,
678/1988
-laki merityötulosta verotuksessa tehtävästä vähennyksestä 455/1985
-laki kotimaasta tapahtuvaan aluksen hankintaan myönnettävistä korkotukilainoista
1093/1985
-laki työturvallisuuslain muuttamisesta 27/1987
-asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta 535/1989
-laki ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä 1139/1990, 798 ja
1713/1991
-laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 1707/1991, 1611/1992, 1349/2001,
1057/2002, 542/2004, 544/2005
-tonnistoverolaki 476/2002
-maksuvapautuslaki 625/2004
Komiteanmietinnöt
-Merimieshuonekomitean mietintö. Komiteanmietintö 1932: 5
-Merityökomitean mietintö. Komiteanmietintö 1938: 12
-Merityökomitean ehdotus laiksi merimieslain muuttamisesta. Komiteanmietintö 1941: 2
-Merityökomitean mietintö. Komiteanmietintö 1943: 13
-Merityökomitealta. Komiteanmietintö 1952: 36
-Köyhäinhoitolain uudistuskomitean [II] mietintö. Komiteanmietintö 1953: 19.
-Merimiesten koulutus. Merenkulkuopetuksen komitean mietintö IV. Komiteanmietintö
1954: 67
-Merimieseläkekomitealta. Komiteanmietintö 1955: 15
-Merimiesverotuksen uudistamista harkitsemaan asetetun komitean mietintö.
Komiteanmietintö1957: 63
-Laivatyöturvallisuuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1965: B 94
-Sjömanspension. Betänkande av sjömanspensionskommittén. Statens offentliga
utredningar (SOU) 1971: 30. Stockholm: Kommunikationsdepartementet, 1971.
-Merimiesasiain neuvottelukunnan mietintö. Ehdotus merimieslaiksi. Komiteanmietintö
1975: 54
-Kauppamerenkulun kehittämistoimikunta II:n mietintö. Komiteanmietintö 1976: 53.
-Laivatyösuojelutoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1977: 33
-Suomen merenkulku ja mukavuuslippu. Komiteanmietintö 1977: 73
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-Merimiesverotoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1978: 17
-Laivojen miehitystoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1980: 4
-Merenkulkupoliittinen ohjelma. Komiteanmietintö 1980: 26
-Parlamentaarisen alusrekisteritoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1989: 62.
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Lehdet
Viittauksen kohteena olevan lehtikirjoituksen tekijä on mainittu, jos hänen nimensä on
tiedossa ja jos hän on näkyvä hahmo ammattiyhdistysliikkeen historiassa.
Työmarkkinajärjestöjen lehdet
Kuljetustyöläinen
Merimiehet – Sjömän (MS) 1929-1931
Merimies – Sjömannen (MS) 1922-1923, 1932-2006
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Palkkatyöläinen (PT)
Suomen Merenkulku – Finlands Sjöfart (SMFS)
Voima ja käyttö (Voik)
Muut lehdet
Aamulehti
Helsingin Sanomat (HeSa)
Hufvudstadsbladet (Hbl)
Ilta-Sanomat (IS)
Kansan Uutiset (KU)
Kauppalehti
Maakansa
Navigator
Nya Åland
Päivän Sanomat (PS)
Suomen Kuvalehti (SKuv)
Suomen Sosialidemokraatti – Demari (SSd)
Suomen Työmies (SuomT)
Suomenmaa
The Times
Turun Sanomat (TuSa)
Työkansan Sanomat (TyökS)
Uusi Päivä
Vapaa Pohjola (VaPo)
Vapaa Sana (VaSa)
Viikon Posti
Åbo Underrättelser (ÅU)
Åland
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Liite
Suomen merimiesunionin jäsenmäärä 1930-2005
Vuosi

Liittyneitä

Jäsenmäärä

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

737
329
429
856
1 547
2 422
2 303
2 268
1 256
2 092
1 153
1 271
1 273
4 008
3 476
3 124
3 506
2 622
2 666
2 714
3 049
1 501
1 869
2 884
2 865
2 112
1 313
1 477
2 215
2 917
3 336
3 022
3 216
3 331
3 276
2 570
2 540
2 094
2 594
2 321

1 040
1 038
1 290
1 060
1 194
1 345
2 209
3 308
3 832
4 048
3 342
3 588
3 574
3 674
3 622
5 044
5 044
6 383
6 562
6 320
6 515
6 516
6 528
6 601
6 711
6 280
7 049
7 174
7 462
7 488
7 560
8 047
8 778
8 914
10 022
11 409
12 309
12 304
12 304
12 162
12 210
11 332

421

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2 511
2 751
1 955
1 714
1 434
1 473
1 409
1 592
1 591
1 658
1 344
824
763
529
1 225
1 019
958
2 292
1 648
2 050
1 157
1 064
1 148
995
850
318
791
1 487
1 149
1 605
1 214
1 088
901

11 388
12 525
12 619
12 133
12 026
12 308
12 155
12 318
12 239
12 354
12 107
11 314
11 366
10 219
10 255
9 508
8 373
9 449
9 415
9 135
10 209
10 248
9 643
9 645
10 714
10 210
10 146
10 328
10 433
10 848
10 990
11 079
11 158

Lähde: Suomen merimiesunionin vuosikertomukset.
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Matruusin keskimääräinen kuukausiansio 1960-1994
Vuosi
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Matruusin keskikuukausitulot (mk) ilman luontoisetuja
40 700
44 000
47 600
498
571
622
685
796
923
1 048
1 172
1 297
1 581
1 813
2 282
2 634
2 844
3 110
3 354
3 524
4 200
4 688
5 227
5 813
6 603
7 349
7 624
7 579
8 522
8 713
10 127
10 082
10 225
10 914
11 710

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 1965-1995.
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Rahanarvonkerroin
Kertoimet, joiden avulla aiempien vuosien markat ja eurot voidaan muuttaa vuoden 2006
euroiksi.
Vuosi

Kerroin

1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

2,1051
1,0559
0,3124
0,3524
0,3527
0,2823
0,2901
0,2881
0,2826
0,2727
0,2794
0,2738
0,2681
0,2697
0,2927
0,3182
0,3225
0,3303
0,3363
0,3315
0,3312
0,3146
0,3082
0,3004
0,2539
0,2138
0,1809
0,1605
0,1514
0,1081
0,0677
0,0521
0,0387
0,0381
0,0334
0,0287
0,0276
0,0272
0,0276
0,0286
0,0256
0,0226
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1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

0,0207
0,0204
0,0198
0,0194
0,0186
1,7720
1,6057
1,5318
1,4739
1,3954
1,2875
1,2588
1,2254
1,1507
1,0740
0,9613
0,8189
0,6950
0,6078
0,5395
0,5016
0,4675
0,4191
0,3741
0,3423
0,3153
0,2947
0,2784
0,2687
0,2592
0,2471
0,2318
0,2185
0,2099
0,2045
0,2003
0,1982
0,1963
0,1951
0,1927
0,1901
0,1879
0,1818
0,1772
1,0373
1,0283
1,0264
1,0176

Lähde: Tilastokeskus.

