UPM:n toimihenkilöitä edustavien luottamushenkilöiden avoin kirjelmä yrityksen johdolle
Me paperiteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden edustajina toimivat
luottamushenkilöt esitämme yrityksen johdolle omasta ja edustamiemme toimihenkilöiden puolesta syvän
huolemme UPM:n epäasiallisen toiminnan johdosta.
Metsäteollisuus ry:n ilmoitettua lokakuussa irtautumisestaan työmarkkinatoiminnasta meille pidettiin
infotilaisuuksia, joissa kerrottiin, että jatkossa henkilöstöryhmämme työehdoista sovitaan yritystasolla.
Tätä samaa viestiä toistettiin johdonmukaisesti vielä tammikuussa ja sen mukaan tarkoituksena oli jatkossa
nimenomaan sopia työehdoistamme yrityskohtaisesti. Näkemyksemme mukaan vielä tuolloin meille luvattiin
seuraavia asioita:





Yritys haluaa olla mukana uudistamassa työehdoista sopimista ja rakentamassa yhdessä
eteenpäin katsovaa neuvottelukulttuuria uusista lähtökodista
Työehtoihin voi vaikuttaa siellä, missä työ tehdään
Oman henkilöstön ääni tulee selvästi kuulluksi työehdoista sovittaessa
Sopimukset hyödyttävät sekä työntekijöitä että liiketoimintaa

8.2.2021 pidetyissä infotilaisuuksissa UPM ilmoitti kuitenkin yhtäkkiä päättäneensä, ettei se neuvottele
toimihenkilöiden työehdoista enää millään tasolla vaan ne määritellään samalla tavalla ilman
työehtosopimusta kuin ylemmillä toimihenkilöillä eli sanellaan yksipuolisesti työnantajan toimesta.
Tilaisuuksien materiaalissa kuvattiin, että työehtoja viedään eteenpäin, määritellään, yhtenäistetään ja niistä
keskustellaan, kaikki tämä sopimisen sijaan. Kieltäytyessään kollektiivisesta sopimisesta UPM on
asettamassa toimihenkilöt kaikkein huonoimpaan asemaan, koska ylempiä toimihenkilöitä koskevassa
yhteistoimintasopimuksessa on sovittu neuvottelujärjestyksestä ja kyseistä henkilöstöryhmää koskevassa
perussopimuksessa yhteyshenkilön valinnasta.
UPM on perustellut ratkaisuaan olla sopimatta henkilöstöryhmämme työehdoista kollektiivisesti muun
muassa sillä, että ylemmillä toimihenkilöillä on vastaavat työehdot jo nyt, vaikka heillä ei ole
työehtosopimusta. Kuten kaikki hyvin tiedämme, tämä ei pidä paikkaansa. Meidän työehtomme perustuvat
pääosin ammattiliittomme neuvottelemaan yleissitovaan työehtosopimukseen, joka turvaa meille paremmat
työsuhteen vähimmäisehdot. Ylempien toimihenkilöiden työehdot perustuvat työehtosopimuksen sijaan
työnantajan yksipuolisesti määrittämiin vain tällä hetkellä voimassa oleviin käytäntöihin.
Näin ollen katsomme tulleemme työnantajan toimesta suorastaan petetyiksi, emmekä enää tiedä mihin
voimme luottaa. Tämä tilanne johtaa jatkuessaan epäluottamukseen, joka ei voi olla vaikuttamatta
työmotivaatioon eikä työhyvinvointiin, mikä ei ole kenenkään eduksi.
Kyseenalaistamme myös voimakkaasti onko tämä yrityksen arvojen mukaista, joissa sanotaan, että luota ja
ole luotettu sekä pidä lupauksesi ja huolehdi, että myös muut pitävät lupauksensa.
Suomen valtio on ratifioinut kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia
koskevan julistuksen, jonka mukaan yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen
neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista. Oikeus neuvotella työehtosopimuksia liittyy oikeuteen
järjestäytyä, joka puolestaan on taattu ILO:n yleissopimuksella.
Oikeus työehtosopimusneuvotteluihin kuuluu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaaman
yhdistymisvapauden piiriin. Lisäksi järjestäytymisvapaus sekä kollektiivinen neuvotteluoikeus on suojattu
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa. Nämä kaikki sitoumukset koskevat suomalaisena yrityksenä
luonnollisesti myös UPM:ää.
Lisäksi YK:n nimeämänä Global Compact Lead- jäsenenä UPM on myös sitoutunut tukemaan ja
toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään työelämän perusperiaatteita.
Vaadimme UPM:ltä sen arvojen sekä Suomen ja yrityksen kansainvälisten sitoumusten täysimääräistä
noudattamista toiminnassaan.

Varoittavan esimerkin sijaan, UPM:n tulee pitää lupauksensa ja osoittaa vastuullisuutensa käymällä
toimihenkilöitä koskevat työehtosopimusneuvottelut meitä edustavan Ammattiliitto Pron kanssa.
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