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1. Johdanto 

 
Savonlinnan Puutyöntekijäin ammattiosasto neljän jäsenmäärä historiikkia kirjoitettaessa oli 
noin 800 henkilöä. Ammattiosaston jäsenistä noin 300 työskenteli UPM Savonlinnan 
vaneritehtaalla ja loput Savonlinnan seudulla pienemmillä mekaanisen puunjalostuksen ja 
muun metsäsektorin eri työpaikoilla. Ammattiosasto on SAK:n Savonlinnan seudun 
paikallisjärjestön jäsenjärjestö. 
 
Suurin osa tiedoista on kerätty ammattiosasto 4:n pöytäkirjoista. Vuosien 1905 – 1928 
välisestä toiminnasta on vähän paikallistason aineistoa käytettävissä, joten yleiskuvaa on 
luotu muusta tuon ajan aineistosta. 
 
Suomen Puutyöntekijäin liitossa Savonlinnan osasto oli vuoteen 1924 saakka numerolla 67 ja 
vuodet 1925 – 1930 numerolla 48. 
 
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton tultua perustetuksi 19.10.1930 ja siihen 
perustetun Suomen Puutyöväen liiton osastona perustettiin nykyinen osasto 4. 

Ammattiosasto säilytti numeronsa myös nykyisessä SAK:ssa (1969) kaikkien tuon ajan 
muutosten myllerryksessä. Numero säilyi myös Maaseututyöväen liiton ja Puutyöväen 
liiton fuusiossa 1993 nykyiseksi Puuliitoksi. Liiton edustamilla aloilla on ollut ay-toimintaa 
vuodesta 1899 alkaen. 

 
 

2. Puutyöläisten järjestötoiminnan synty Metsäsektori - Suomessa 
 
Puuseppien, maalarien ja lasittajien liittäminen ammattikunnaksi hyväksyttiin Turun 
maistraatissa vuonna 1633. Myöhemmin ammattikuntaan liittyivät myös puusorvarit. Sen 
sijaan kisällien, oppipoikien ja palkkarenkien vaikutusmahdollisuudet työolosuhteidensa 
parantamiseen olivat pitkään vähäiset. Vuonna 1754 kisälliveljeskunnille vahvistettiin järjestys 
eli säännöt, joita kisällien tuli noudattaa. Kisällikillat muodostivat yhteisiä avustuskassoja, 
johon kisällit laittoivat kahdesti vuodessa osan tuloistaan sen varalta, että ”kerran tulisi työhön 
kykenemättömäksi ja jäisi ilman ansioita”. Kiltoja muodostui 1700 –luvulla ensin suurempiin 
rannikkokaupunkeihin, työväenyhdistyksiä perustettiin 1800 –luvun lopulla 
käsityöläisyhdistysten kautta. 
 
Vähitellen tuotanto kuitenkin siirtyi kaupungeissa käsityöläisverstaista varhaiseen 
tehdastuotantoon. Sahat olivat maassa muutamaa lukuunottamatta pieniä, pysyvän 
työvoiman osuus oli niissä vähäistä ja samalla pysyvän ammattiosastotoiminnan aloittaminen 
oli vaikeaa. Sisä – Suomessa järjestäytyminen oli vähäistä ennen vuoden 1905 marraskuun 
suurlakkoa. Suomen Puutyöntekijäin Liitto (S.P.L) perustettiin samana vuonna. Vuotta 
myöhemmin perustettiin maanlaajuinen Suomen Sahateollisuustyöväen liitto. 
Metsäteollisuustyöväki organisoitui myöhemmin. 
 
Kerimäen Putikon työväenyhdistys oli yksi niistä harvoista yhdistyksistä, joita ehdittiin 
perustaa Sisä – Suomeen ennen suurlakkoa. Paikkakunnan nuorisoseuralla ja vasta 
valmistuneella Savonlinnan radalla oli vaikutusta asiaan vilkastuttamalla sahayhteisön 
elämää. 
 
 
 



 
 

3. Paikallisesta sahateollisuuden puutyöläisten järjestäytymisestä vaneriteollisuuden ensi 
vuosiin 1905 - 1928 

 
Savonlinnan puutyöläisten vakiintunut järjestäytyminen sai todellisen alkunsa suomalaisen 
työväestön organisoitumisen voimistuessa suurlakon tapahtumien seurauksena vuonna 1905. 
Merkittävässä roolissa oli kaupungin alueella toimivan (Savola) sahateollisuuden 
työntekijöiden organisoituminen. Muuta merkittävää puunjalostusteollisuutta  aikakaudella ei 
Savonlinnassa ollut. Savolan saha oli perustettu Savonlinnaan vuonna 1863, ja myöhemmin 
sen yhteyteen perustettiin myös höyrysaha. Molemmat sahat tuhoutuivat tulipalossa vuonna 
1882. Sahateollisuus käynnistyi uudelleen samassa tuotantopisteessä Anders Auvisen 
käynnistäessä 100 – 160 savonlinnalaista työllistäneen sahan toiminnan. Auvisella oli 
höyrysaha myös Punkaharjun Putikossa. Vaneriteollisuus käynnisti toimintansa 
paikkakunnalla vuosina 1920 – 1921 Schauman –yrityksen laajentaessa toimintaansa 
vanhojen kaskien koivuvaltaisille alueille Saimaan vesistöalueelle ja Savonlinnaan yrityksen 
ostaessa Itä – Suomen Kutomo Oy:n osakekannan. 
 
Työväen järjestäytyminen levisi maaseudulle ja pienempiin maaseutukaupunkien 
sahateollisuusyhteisöihin. Suurlakon jälkeen järjestäytymishalu kasvoi miltei räjähdysmäisesti. 
Liittoon oli vuosien 1905 – 1906 vaihteeseen mennessä ilmoittautunut 22 osastoa ja noin 
1200 jäsentä. Järjestäytyminen levisi seuraten liikennereittien varrelle syntynyttä 
puusepänteollisuutta ekä rakennustöitä, joita kasvavat maaseudun teollisuustaajamat 
tarjosivat. Savonlinnan puutyöläiset perustivat ammattiosastonsa vuonna 1905 ensimmäisten 
osastojen joukossa Suomessa. 
 
Vuonna 1928 Suomessa toimi jo noin 200 Suomen Puuteollisuustyöväenliiton paikallista 
ammattiosastoa. Näistä suurimmassa Kotkan osastossa oli 792 jäsentä. Savonlinnalaisissa 
Puuteollisuustyöväen ammattiosastoissa jäseniä oli tuohon aikaan 112 ja Sulkavalla 65, 
Putikossa 33 ja Enonkoskella 12. 
 
Itä – Suomen Kutomo Oy:n omistamassa ja vuonna 1921 toimintansa käynnistäneessä 
Savonlinnan vaneritehtaassa käytiin loppukeväällä 1928 kahdeksan viikkoa kestänyt 
työtaistelu. Lakkoon jouduttiin, kun työnantaja kieltäytyi korottamasta sorvausosaston 
palkkoja. Työläisten vain osaksi menestyksellisesti päättyneen työtaistelun edellytyksenä oli 
vielä tällöin verrattain hyvänä jatkunut työtilanne. Vaatimus työehtosopimuksen saamisesta ja 
lakkorikkurien poistamisesta ei kuitenkaan onnistunut. 
 
 

4. Uuden puutyöläisliiton ajasta paikallisten ammattiosastojen ensimmäiseen 
yhdistymiseen 1931 - 1944 

 
Suomeen perustettiin uusi puutyöläisliitto, Suomen Puutyöväen Liitto ry (SPL) monipolvisen 
siirtymävaiheen jälkeen toukokuussa 1931, jolloin edustajat eri puolilta Suomea 43 osastosta 
kokoontui Helsinkiin perustamaan liittoa. Suomen Puutyöväen Liitto omaksui samalla vuotta 
aiemmin perustetun SAK:n (Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto) edellyttämät tarkoitus- ja 
sääntöpykälät. 1930 –luvun alkupuolen poikkeuksellisen kireyden takia siirtyi suuri osa SPL:n 
työmarkkina-asioista SAK:n työvaliokunnan päätösvaltaan. Liiton jäseniksi pääsivät kaikki 
puuteollisuudessa ja se sivuammateissa työskentelevät työntekijät. 
 
Savonlinnan puutyöntekijäin ammattiosasto 4 liittyi ensimmäisten osastojen joukossa Suomen 
Puutyöväen Liiton keskitettyyn ”puutyöläisperheeseen” hyväksymis-kokouksessa 22.7.1931 
yhdessä 24 muun paikallisen ammattiosaston kanssa. Itä – Suomessa samaan aikaan liiton 
jäsenyyden saivat Honkalahden puutyöntekijäin osasto 5, Mikkelin puutyöntekijöiden 
ammattiosasto 11, Joensuun puuseppien ammattiosasto 12, Lappeenrannan puutyöväen 
ammattiosasto 13, Varkauden puutyöntekijäin ammattiosasto 15 ja Lieksan puutyöläisten 
osasto 25. Vuotta myöhemmin SPL:oon liittyi Miekkoniemen osasto 57 ja Putikon osasto 54. 
 
Vuosina 1932 – 1934 osasto 4 otti kokouksissaan kantaa mm. SAK:n esittämän 
työttömyyskukan myynnin organisointiin, Savonlinnan ammatillisen paikallisjärjestön 
jäsenkysymyksiin, osallistumiseen saksalaisten tuotteiden boikottiin liiton toivomuksesta sekä 
SAK:n edustajakokoukseen valittavien Puutyöväen liiton edustajien vaaliin. 8.4.1934 
Savonlinnan puutyöntekijäin ammattiosasto 4 käsitteli kokouksessaan myös Suomen 
Puutyöväen liiton tiedonantoa koskien työnantajien terroria. ”Työmaaterroria ei ole sattunut 
tähän asti tällä paikkakunnalla osaston jäsenille” eikä liiton aloite antanut ammattiosastolle 
aihetta asian käsittelyn jatkamiselle. 



 
 
27.1.1935 ”fanerityöläiset esittivät, että voisiko faneritehtaan työläiset liittyä Savonlinnan 
puutyöntekijäin ammattiosasto 4:ään”. Kokous päätti kehottaa heitä liittymään osastoon. 
 
Kuukausikokouksissa luettiin mm. liitosta tulleita jäsenkirjeitä jäsenhankinnasta, valittiin 
osallistujia SAK:n järjestämille kursseille, otettiin kantaa ja keskusteltiin hiihtokilpailujen, 
iltamien, kuusijuhlien ja valistusjuhlien järjestämisestä, ammattiosaston jäsenmaksuista ja 
toimitsijoiden palkkioista. 
 
Kesällä 1936 päätettiin tehdä ammattiosaston toimesta huvimatka Kaukopäähän ja vuoden 
1937 kesällä huvimatkan kohteena olivat Enso ja Imatra. 
 
Vuosikokouksissa valittiin ammattiosaston puheenjohtaja, toimikunnan jäsenet, tilintarkastajat, 
huvitoimikunnan jäsenet, paikallisjärjestön edustajat sekä jäsenmaksujen kantajat. 
 
Vuonna 1939 ammattiosasto aktivoitui 8 tunnin työaikaa ja ammattitarkastusta koskevissa 
kysymyksissä. 
 
 

5. Ammattiosaston toimintaa jatko- ja talvisodan vuosina 
 
19.11.1939 ammattiosasto keskusteli jäsenmaksujen kannosta reserviläisiltä. 10.5.1940 
käsiteltiin liiton kirjettä osastojen toiminnasta sota-aikana ja kehotuksesta 
jälleenrakennustyöhön ja liiton avustusten jakamista reservissä olevien apua tarvitsevien 
perheiden hyväksi. SAK:n kirjeessä kehotettiin ”kaikkia työläisiä yhteiseen taisteluun niin 
kotirintamalla kuin muuallakin”. Ammattiosasto 4 päätti tehdä voitavansa velvoitteen suhteen. 
 
1.12.1940 ammattiosasto käsitteli kokouksessaan mm. Suomen ammatillisen keskusliiton 
kirjettä työväen ja suojeluskunnan yhteistyöstä, jonka se hyväksyi. Osasto otti joulukuussa 
1940 kantaa myös Schaumannin vaneritehtaan johdon työläisiin kohdistamiinsa epäkohtiin. 
Tuloksena oli toteamus, että osasto on liian heikko näitä epäkohtia poistamaan. 
 
Vuoden 1941 alussa ammattiosasto käsitteli vaneritehtaan palkkakysymystä. ”Päätettiin antaa 
liitolle tieto Faneritehtaalla maksettavista tuntipalkoista. Sekä pyydettiin liitolta tieto, että 
ryhtyykö se ja minkälaisiin toimenpiteisiin niin että mainitulla tehtaallakin maksettaisiin sovittu 
alin tuntipalkka.” 
 
Edelleen 6.4. – 19.5.1941 ammattiosaston tärkeimpänä kokousasiana oli vaneritehtaan 
palkkauskysymys, jonka tavoitteena oli nostaa urakkapalkkoja siten, että miesten tuntipalkka 
nousisi tasolle 10 – 12 markkaa ja naisten tasolle 6,50 – 7,50 markkaa. 
 
Savonlinnan puutyöntekijäin ammattiosasto 4 piti kokouksia myös jatkosodan aikana. Vuonna 
1942 pidettiin kaksi kokousta, vuonna 1943 kuusi kokousta ja vuonna 1944 kokoonnuttiin 
kolmesti. Kokouksissa käsiteltiin mm. Suomen puuteollisuustyönantajien liiton tekemää 
palkkasopimusehdotusta, jonka ammattiosasto hylkäsi 17.12.1944 kokouksessaan. 
 
 

6. Jälleenrakennuksen kausi 
 
Vuonna 1945 syntyi puuteollisuudessa kaikkiaan 229 työselkkaukseksi katsottavaa paikallista 
erimielisyyttä. Kasaantumista ilmeni myös alueellisesti. Jatkuvia työtaistelujen paikkakuntia 
olivat Helsinki, Turku, Lahti, Jyväskylä ja Säynätsalo sekä Kuopio, Lappeenranta, Joutseno, 
Pori, Oulu ja Kotka. 
 
Sodan päätyttyä ulkomaisia lainoja oli vaikea saada ja siirtoväen asuttaminen asetti 
kansantaloudelle sotakorvauksiin verrattavia rasitteita. Tehdastyövoimaa saadakseen täytyi 
puutavarayhtiöiden, mm. Schauman Oy:n rakentaa työväelle asuntoja erityisesti 
Savonlinnassa, jossa puolet toimihenkilöistä ja neljä viidesosaa työläisistä asui yhtiön 
asunnoissa. 
 
Vaneritehtaan työpalkkojen epäselvyyksistä keskusteltiin ammattiosaston kokouksessa 
21.1.1945 ja edelleen 6.3.1945 sekä lisäksi ylimääräisessä kokouksessa 25.3.1945 ja 
edelleen keskittyen ammattinimitys kiistaan 6.4.1945. 
 
 



 
 
Tässä kokouksessa ammattiosasto esitti Oy Wilh. Schauman Ab:lle myös 200 markan 
lapsiavustuksen maksamista työntekijöille jokaista alle 15 –vuotiasta lasta kohden. Erityksen 
toteutumisesta ei ole mainintoja osaston pöytäkirjoissa. 
 
Toukokuussa 1945 ammattiosasto laati ehdotuksen vaneritehtaan työläisten jakamiseksi 
kolmeen ammattiryhmään, täysin ammattimiehiin, puoliammattimiehiin ja sekatyöläisiin. 
Näiden ammattiryhmien palkkaeroksi urakkatyössä määriteltiin 5 prosenttia. Tuntityössä 
palkkaeroesitys raukesi. Samalla päätettiin, ”ettei ammattinimitystä täysin ammattimies saa 
ennen kuin on vähintään vuoden työskennellyt ammattityötä”. Palkkakysymykseen otettiin 
kantaa joulukuussa 1945, jolloin ammattiosasto päätti ”yhtyä Joensuun Fanerityöväen 
ehdottomaan asiaan, että liitolle tehdään sellainen ehdotus, että vaneri- ja rullatehtailla 
maksettaisiin samanlaista palkkaa kuin vastaavasti muilla teollisuuslaitoksilla”. 
Ammattiosaston toimikunta laati myös ehdotuksen, jonka tavoitteena oli saada 
vientiteollisuudessa ylityötä tekeville työntekijöille tietty summa niin sanottuna tehopakettina: 
”Sellaisia paketteja saavat nykyisin metsätyöläisetkin. Nämä paketit sisältäisivät etupäässä 
ruokatarpeita. Nämä paketit olisivat ulkopuolella säännöstelymääräyksiä, jos valtiovallan 
puolelta siihen suostutaan.” 
 
Savonlinnan puutyöntekijäin ammattiosasto päätti kokouksessaan 5.3.1946, että 
vaneritehtaan, Pitko Oy:n, Savola Oy:n ja puuseppien yleisluottamusmiehet ”osallistuisivat 
niin sanotuille luottamusmieskursseille”. Osasto käsitteli vuoden aikana myös edustajan 
lähettämistä Lahteen käsittelemään vanerityöläisten palkankorotusta ja ehdotusta liittyä 
jäseneksi Sivistystyöjärjestöön, mikä myös hyväksyttiin. Samoin esitettiin osaston 
jäsenmaksujen kantotapaa muutettavaksi siten, että ”työnantaja ryhtyisi kantamaan 
jäsenmaksut tilistä aina neljännesvuosittain”. 25.11.1946 ammattiosasto keskusteli työläisten 
vaatetus- ja jalkinetilanteesta ja päätti ehdottaa työnantajille ”että työntekijöiden edustaja 
lähtisi mukaan kansanhuoltoministeriöön anomaan vaatteita ja jalkineita työläisille”. Vuoden 
1946 aikana nousi esille kysymys myös työhuonekunnan tai mahdollisen uuden 
ammattiosaston perustamisesta Savolan sahalle. 
 
Vuonna 1947 osasto päätti liittyä jäseneksi Itä – Savon osuusliikkeeseen. Korppilakkoihin 
ammattiosasto päätti ottaa kielteisen kannan kokouksessaan 16.3.1947. 
 
Ammattiosaston toiminta rahoitettiin 215 jäseneltä kerätyillä ja viikoittain jaksotetuilla 
jäsemaksutuloilla. Toimikunnan jäsenet ammattiosastoon valittiin vuodelle 1948 kahdelta 
työpaikalta, vaneritehtaalta ja Savolan sahalta. Näiltä työpaikoilta valittiin myös 
tuotantokomiteat. Osaston asiamiesvalinnassa noudatettiin merkittävien osaston työpaikkojen 
jakoa. Yksi asiamies valittiin Savolan sahalle ja loput Schaumanin Savonlinnan vaneritehtaan 
eri osastoille. 
 
Osasto kantoi vastuunsa myös jäsentensä sosiaaliturvasta ja se antoi osastolleen valtuudet 
maksaa avustusta osaston varoista 5 mk päivältä sairaustapauksissa ”kaikissa maksuluokissa 
sikäli kuin osaston varat sen sallivat”. 
 
Merkittävinä asioina ammattiosasto käsitteli vuoden 1948 kokouksissaan myös Suomen 
puutyöväenliitto ry:n ja Suomen puunjalostusteollisuuden työnantajain liiton välisen 
neuvottelun alaista työehtosopimusta. 
 
Paikalliseen työväenliikkeen toimintaan osasto otti vuosina 1948 – 1949 osaa mm. avustusten 
muodossa. Joulukuussa 1948 Työväenyhdistykselle 3 000 markkaa työväentalon 
korjaukseen. Toukokuussa 1949 ehdotettiin Savonlinnan demokraattiselle kunnallisjärjestölle 
talonsa rahoituskysymykseen 3 000 markkaa. Sidosryhmä –yhteistyöhön otettiin kantaa myös 
valitsemalla edustaja teatterin kannatusyhdistykseen. 
 
Tuotanto- ja raaka-aineteknisiin ongelmiin ja näiden tasa-arvovaikutuksista eri tuotantolinjojen 
työntekijöiden tulonmuodostukseen ammattiosasto otti kantaa 1949 seuraavasti: 
”Keskusteltiin sorvipuolen huonojen puiden epätasaisesta jakautumisesta eri sorveille, joka 
huomattavasti alentaa mainittujen sorvien työläisten ansiomahdollisuuksia. Asian 
järjestäminen jätettiin pääluottamusmies Heikki Kupiaiselle”. 
 
Ammattiosasto päätti kokouksessaan 8.1.1950 yrittää saada työehtosopimukseen 
parannuksia, jotka käsittivät seuraavat pääkohdat: lauantaipäivän työaika kesäaikana 6 tuntia, 
vapunpäivä palkalliseksi, urakkatyötä tekevä ja alle 18 –vuotias työntekijä saavat urakkatyön 
välillä tuntityöstä saman korvauksen kuin mies. 
 



 
 
Kesän 1950 kokouksessa ammattiosasto joutui keskustelemaan palkkatilanteesta. 
”Puheenvuoroista kävi ilmi, että työmaalla aiotaan pudottaa palkkoja, mutta kokous päätti, että 
kaikenlaisia palkanalennuksia tullaan vastustamaan”. Keskustelun tuloksena päätettiin 
”odottaa mihin malliin palkat menee, kun maksetaan seuraavat tilit”. 
 
Valtioneuvoston 5.1.1950 antamassa päätöksessä määrättiin palkkasääntely päättyväksi 
15.2.1950. Palkkoja oli sen jälkeen mahdollista muuttaa vapaasti työnantaja- ja 
työntekijäliittojen välisin sopimuksin ilman, että valtion hinta- ja palkkaneuvosto puuttui 
korotuksiin. Inflaatio osoitti jälleen kiihtymisen merkkejä. 
 
SPL:n vuoden 1949 valittu liittotoimikunta otti ensi kertaa vuonna 1950 sopimusvastuun 
työehtosopimusneuvotteluissa. Puuteollisuuden työnantajat tarjosivat neuvotteluissa viime 
kädessä 65 – 86 markan palkkoja, mikä merkitsi sitä, että tuntipalkat jäivät 8,50 – 12 markkaa 
SPL:n vaatimusten alapuolelle.  
 
Liittokohtaisten neuvottelujen epäonnistuessa päätti SAK:n työvaliokunta 3.5.1950 turvautua 
vahvimpaan painostuskeinoonsa, yleislakkovaroitukseen. Puuteollisuuden työtaistelu alkoi 
8.9.1950 ja sisälsi kaikki raskaan puun sopimusalaan kuuluvat. 
 
Syksyllä 1950 ammattiosaston toiminta painottui puuteollisuuden työtaisteluun. 
Lakkotoimikunta perustettiin ja käsiteltiin lakkorajoja ja niiden tulkintoja. Lakon kulusta tehtiin 
viikkoraportit 143 eri yrityksen työpaikalta ja jonkinasteista rikkuruutta ilmeni 
lakkokertomuksissa kolmasosassa yrityskohtaisessa raportoinnissa. Savonlinnan 
puutyöntekijöiden ammattiosasto ja sen alainen lakkotoimikunta joutui myös tarkasti 
seuraamaan lakkorajojen noudattamista. Lakonalaisia töitä tehtiin jonkin verran Schaumannin 
tehtaan joillakin osastoilla sekä Savolan sahalla. 10.10.1950 ammattiosasto totesi 
kokouksessaan, että ”vaneritehtaan johto on ryhtynyt antamaan lopputilejä sellaisille 
lakkolaisille, jotka ovat käyneet muualla ansiotyössä…luettiin lopputilissä mainitut lakipykälät 
ja kokous totesi, että lopputilit on annettu lainpykälien vastaisesti….päätettiin antaa liiton 
hoidettavaksi tämä asia.” 
 
Lakko päättyi työhönpaluukehotukseen 20.10.1950. Miesten ohjepalkat asettuivat 71 – 93 
markan ja naisten 61 – 80 markan välille. 
 
1950 –luvun alussa ammattiosasto yritti vaikuttaa jäsenistönsä asemansa parantamiseen mm. 
vuosilomien määräytymisessa ja ottamalla kantaa lomautettujen työttömyysturvaan. Osaston 
valitsema toimikunta valtuutettiin neuvottelemaan tilanteesta tehtaan johdon kanssa. 
Ammattiosasto pyrki vaikuttamaan myös liittoon julkilausumalla, ”että se torjuu jyrkästi kaikki 
työläisten elintasoa alentavat toimenpiteet, jotka tällä hetkellä ovat näköpiirissä”. 
 
Kunnalliseen ja työväestön laajempaan paikallisyhteisö –toimintaan ammattiosasto otti osaa 
myös vuoden 1953 toukokuussa merkitsemällä Oy Olavilan osakkeita 3 kpl. Liittoon ja 
edelleen sosiaaliministeriöön välitettäväksi jätettiin anomus Savonlinnan siirtämiseksi 
ensimmäiseen paikkakuntien kalleusryhmään. 
 
Puutyöläisten liiton kirjelmien käsittely oli keskeinen osa paikallisen ammattiosaston toimintaa. 
17.10.1954 keskusteltiin mm. SAK:n yleislakon uhkavaatimuksesta ja päätettiin lähettää 
kirjelmä liittoon työläisten palkkatason parantamisesta hintojen noustessa ja palkkojen 
pysyessä samoina. 
 
 

7. Ammattiosaston toimintaa 1956 yleislakosta järjestökentän hajaannukseen 
 
Savonlinnan puutyöntekijäin yleinen lakkokokous pidettiin Kisalinnassa 6.3.1956. Yleislakon 
aikana ammattiosasto joutui käsittelemään myös Savolan sahan työläisten 
irtisanomiskysymystä sahan toiminnan päättyessä. 
 
27.1.1957 ammattiosasto käsitteli liiton edustajan johdolla työllisyystilannetta ja 
palkkakysymyksiä todeten yleislakon olleen epäedullinen puutyöläisille. Myös paikallisesti 
palkkauskysymys mietitytti osaston toiminnassa Schaumannin tehtaan pyrkiessä palkkojen 
alentamiseen. 
 
Puutyöväen liittotoimikunta oli jakaantunut valtakunnassa kolmeen ryhmittymään: SAK:n 
toimintatapoja vieroksuviin sosialidemokraatteihin, SAK:hon myönteisesti suhtautuviin 
sosialidemokraatteihin ja kommunisteihin. 



 
 
Puutyöväen jakaantuminen sisäisiin mielipidesuuntiin näkyi Savonlinnan ammattiosasto 4:n 
toiminnassa. Ay-liikkeen johto liikkui aktiivisesti kentällä ja 22.10.1957 SAK:n puheenjohtaja 
Eero Antikainen osallistui ammattiosasto 4:n kokoukseen. Vaikea työllisyystilanne ja pyrkimys 
ay-liikkeen heikentämiseen vaikeuttivat toimintaa kentällä. Myös poliittinen kriisi oli johtanut 
SAK:n ja puutyöläisten välisen suhteen ongelmiin. Vuonna 1958 SPL:n ammattiosastot 
jakautuivat Suomessa pitkälti puoluekiistan hajaannuttamina ja katkaisi järjestöllisen 
yhteistyön SAK:n kanssa. 
 
Paikallisella ammattiosasto –tasolla asia oli esillä myös ammattiosaston kokouksessa 
26.1.1958, jolloin käsiteltiin SAK:n puutyöväen liiton osastoille lähettämää kirjelmää. Kirjelmän 
mukaan puuliitto oli lähtenyt hajottamaan keskusjärjestöä. 16.3.1958 kokouksessa 
Savonlinnan ammattiosasto 4 asettui tukemaan SAK:n linjaa työväenliikkeen sisäisessä 
valtataistelussa. 
 
Seuraavan kerran SAK:n toimintaan otettiin paikallisesti kantaa ammattiosaston 
kuukausikokouksessa 19.4.1959 käsiteltäessä työttömyysvakuutuksen aikaansaamista sekä 
kysymyksiä 40 tunnin työviikosta ja uudesta kesälomalaista. 
 
Puutyöväen liiton hajoaminen käsitettiin varhain kesällä 1960 väistämättömäksi ja 
Savonlinnan ammattiosasto 4 päätti erostaan SAK:sta 30.6.1960. Ammattiosaston 
kokouksessa 4.9.1960 puuteollisuustyöväenliiton tilanteesta käytettiin 25 puheenvuoroa. 
Käytyjen keskustelujen jälkeen ammattiosasto päätti yksimielisesti liittyä 
Puuteollisuustyöväenliittoon. 
 
 

8. Rinnakkaisten puutyöläisliittojen aika 1961 - 1973 
 
Vuosina 1961 – 1973 puutyöläiset olivat järjestäytyneet kahden rinnakkaisen puutyöläisliiton 
kautta, Suomen Puunjalostustyöntekijäin Liiton (SPL) ja Puuteollisuustyöväenliiton (PTTL). 
Tilapäisten voimasuhdemuutosten vuoksi eräät osastot vaihtoivat liittoa useampaan kertaan ja 
rinnakkaisosastoista tuli puuteollisuuden työläisille hajaannuksen näkyvin muoto. 
 
Vuodesta 1966 alkaen paikallisesti virisi kiinnostus S.A.J:n (SAK:n rinnakkaisliitto) 
Savonlinnan rinnakkaisosaston aloiteesta yhteistyön tiivistämiseen palkkaneuvotteluissa. 
Vuonna 1968 oli edelleen tavoitteena eheyttää ay-liike SAK:n ympärille. Kilpailu jäsenistössä 
oli kuitenkin kiihkeää ja yhdistysmisneuvottelut olivat jo varsin lähellä tulosta. Puutyöväenliiton 
osasto 4:n kommunistit kuitenkin saivat estettyä osastojen yhdistämisen ja liittymisen 
SPL:ään. Liittojen yhdistymisen käsittely jatkui Savonlinnan paikallisosastossa 1971 
loppupuolella, jolloin todettiin SAK:laisen Puuliiton katkaisseen suhteensa rinnakkaisliittoon ja 
lähtevänsä yksin työehtosopimusneuvotteluihin. 
 
Vuosia kestäneen mekaanisen puunjalostusteollisuuden työntekijöiden liittoeheytyksen 
käsittely jatkui Savonlinnassa tammikuussa 1973. Huhtikuussa mekaanisessa 
puunjalostusteollisuudessa ajauduttiin sopimuksettomaan tilaan. Puuliitto jakoi työpaikoille 
palkkataistelua varten menettelytapaohjeet, joissa kehotettiin hidastamaan töitä, siirtymään 
aikapalkkaan ja keskeyttämään työt päiväksi 6.4.1973 eräillä työnantajaliiton suurten 
jäsenyritysten tuotantolaitoksilla, mm. Varkaudessa, Reposaaressa ja Savonlinnassa. 
 
Ammattiosaston kokouksessa 31.3.1973 työehtosopimustilanteen todettiin johtavan siihen, 
etteivät mitkään velvoitteet sido työntekijöitä. Samassa kokouksessa käsiteltiin työnantajan 
antamaa haastetta työtuomioistuimeen tehtaalla pidetyn istumalakon vuoksi. 
Työtuomioistuimessa ammattiosastolle määrättiin 2 500 markan hyvityssakko. 
 
Uuden Puutyöväen Liiton perustava kokous pidettiin 21.10.1973. Myös Savonlinnan 
puutyöntekijöiden kokouksessa nousi esille osastojen eheytyksen jatkaminen. Ammattiosasto 
siirtyi Puutyöväen liitto ry:n jäseneksi 16.12.1973. Vuonna 1974 osastojen yhdistäminen jatkui 
ja rinnakkaisosastoista siirryttiin osasto 4:ään. 
 
Vuonna 1971 ammattiosasto jatkoi jyväskyläläisten aloittamien Schauman –yhtymän 
luottamusmiesten yhteisten neuvottelupäivien organisoimista ja neuvottelupäivät päätettiin 
pitää Savonlinnassa. Ammattiosasto otti samana vuonna kantaa myös yhtymän vapaa-aika-
alue Loma-Kolin suunnitelmiin kokouksissaan ja mielipiteet toivotusta rakentamisaikataulusta, 
tehdaskohtaisista varauksista ja hinnoittelusta välitettiin tiedoksi työnantajalle. Samoin SAK:lle 
osoitettujen kirjeiden avulla pyrittiin vaikuttamaan yleiseen maan hintakehitykseen ja inflaation 
torjuntaan sekä kehotettiin ”SAK:ta tekemään kaikkensa hintavyöryn pysäyttämiseksi”. 



Edelleen paikallisesti laadittiin aloite työnantajalle kerrostalojen rakentamiseksi yhtiön 
toimesta omalla työvoimalla työntekijöiden asumisolosuhteiden parantamiseksi. 
 
 

9. Yritysdemokratiakokeiluista tuotantorakenteen muutokseen ja raaka-ainepulaan 1974 - 
1984 

 
Vuonna 1974 uutena piirteenä ammattiosaston ja työnantajan välisten suhteiden 
parantamisessa oli yritysdemokratiamietinnön käsittely. Ammattiosasto määritteli 
yritysdemokratian kehittämisehdotuksesta seuraavat kriittiset kannat: 
- luonnos yritysdemokratiasta ja sen toimintamuodoista käsittää suuren joukon kokouksia, 

joihin tarkoituksella sidotaan ammattiosaston aktiivihenkilöitä 
- kokouksilla ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa toteuttaa esityksiä 
- edelleen niin kauan kun sitä ei ole lailla turvattu ei se esitetyssä muodossaan tule 

saavuttamaan työväestön tavoitteiden ja kannanottojen kuulemista ja toteuttamista 
- työsuojelutoimikunta on perustettava yhtiötasolle viipymättä 
- henkilöstökuntaneuvoston perustamista pidetään tarpeellisena 
 
Lasten päivähoitokysymykseen haluttiin myös työnantajan kiinnittävän enemmän huomiota. 
Ratkaisumallina ehdotettiin työnantajan tukea kunnalliselle lastenhoidolle ja esimerkiksi 
työnantajan rahallisella tuella esitettiin turvattavaksi, ”että työpaikoilla olisi tarpeellinen määrä 
päivähoitopaikkoja esim. lastentaloissa”. 
 
Vaneritehtaan uusen havulinjan kuormien käsittely aiheutti paikallisen työselkkauksen 
trukinkuljettajien lakkoillessa työn lisäyksen ja palkkauserimielisyyksien johdosta. Työkiistaa 
ratkottiin liiton toimitsija Edwin Kenraalin avulla ja ammattiosasto kehotti kaikkia jäseniään 
noudattamaan työehtosopimuksen määräyksiä. 
 
Vuonna 1975 ammattiosasto päätyi kantaan, että ”osaston varoja ei käytetä mihinkään 
poliittiseen työhön, avustuksiin tai muihin sen kaltaisiin menoihin kunnallisvaaleissa. 1.2.1976 
ammattiosaston yleinen kokous päätti liiton kirjelmän pohjalta avustaa Työläisnaisten 
konferenssia ”molemmille mielipideryhmille” 300 markan avustuksella. 
 
Vuosien 1977 ja 1978 vaikeassa suhdanne- ja työllisyystilanteessa ammattiosasto joutui 
käsittelemään työnantajan ilmoittamia lomautuksia ja saneerauksia. Tilanteesta päätettiin 
järjestää yhteinen tiedotustilaisuus alueen kansanedustajille ja työnantajalle. Tilanteen 
jatkuessa vaikeana päätettiin 29.1.1978 kokouksessa lähettää kirjelmä liittoon, SAK:hon ja 
työministeriöön. 
 
Tuotantorakenteen muutokset ja saneeraukset pienensivät myös tarvittavien 
luottamusmiesten määrää. Metsäteollisuuden työnantajaliiton ja Puutyöväen liiton välisten 
neuvottelujen jälkeen Savonlinnan tehtaiden luottamusmiesten määräksi tuli entisen 44 sijaan 
29 luottamusmiestä. 
 
Vaneritehtaan vaikeaa työllisyystilannetta käsiteltiin ammattiosaston kokouksessa myös 
vuoden 1981 alussa. Tuotannon supistuksia ja lomautuksia oli sekä vaneri- että 
jalostustehtaalla. Ammattiosasto oli huolissaan tilauskannan lyhyydestä. Esitettiin 
työnantajalle, että perheiden huoltajille pitäisi ensisijaisesti järjestää työtä pakkolomien ajaksi. 
 
Vuonna 1982 ammattiosaston pöytäkirjoista löytyy ensimmäiset maininnat YT-lain alaisten 
toimikuntien valinnoista. Ammattiosaston alaisuuteen valittiin neuvottelukunta, 
aloitetoimikunta, asuntoasiain toimikunta, ergonomiaryhmä, koulutus- ja tiedotustoimikunta, 
ruokalatoimikunta ja virkistysaluetoimikunta. Lisäksi ammattiosaston toimielimiin kuuluivat 
opintosihteeri, kunto- ja liikuntajaosto, nuorisovastaava sekä nuorisojaosto. 
 
Vuoden 1984 toimintasuunnitelmassa ammattiosasto esitti kokouksessa päällimmäisenä 
seikkana huolestumisensa puupulasta. Vanerikoivupula oli tosiasia, jonka seurauksena 
osastomme jäsenet joutuivat aloittamaan toimintavuoden pitkillä pakkolomilla ja lyhennetyillä 
työviikoilla. Vuoden 1984 toimintaan kuuluivat myös Kiinteistö Oy Inkerinkylän talojen myyntiin 
liittyvät kannanotot tavoitteena saada yhtiön omistamien talojen hintataso asukkaiden 
kannalta mahdollisimman edulliseksi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Automatisoituvasta tuotannosta Kymmenen kauteen 1985 – 1992  
 
Toimintavuoden 1985 näkymät eivät ole miltään osin valoisat, sillä edelleen kiihtyvällä 
vauhdilla jatkuva automatisointi syö työpaikkoja runsaasti, jonka johdosta työntekijät joutuvat 
työskentelemään jatkuvasti irtisanomis- ja työttömyysuhan alaisina. Täyteen vauhtiin kiihtynyt 
automatisointi on niin mahtava koneisto, jonka pysäyttämiseen ei ammattiosastolla ollut enää 
mahdollisuuksia. 
 
Ammattiosasto teki liittokokousaloitteen Puutyöväen liitolle tutkijan viran perustamisesta 
automaation ja saneerausten vaikutusten selvittämiseen työpaikoilla: ”Ammattiosasto on 
toiminnassaan kokenut puutteena riittävän ja luotettavan tiedon saannin rationalisoinnin 
tuloksista, koska käytettävissä on ainoastaan työnantajan antamat tiedot…Tutkimustuloksista 
olisi nähdäksemme hyötyä liitolle ja ammattiosastoille mm. palkkaneuvotteluissa”. 
 
Tuotantorakenteen muutos kosketti ammattiosaston jäsenkenttää Savonlinnassa entistä 
konkreettisemmin Oy Wilh. Schauman Ab:n tehdessä 24.10.1985 päätöksen kuitulevytehtaan 
tuotannon lopettamisesta. Päätöksen seurauksena ammattiosasto päätti irtautua toistaiseksi 
harjoitetun muotoisesta yhteistoiminnasta työnantajan kanssa. 
 
 
 
Jäsenkenttänsä vaikeutuneesta työllisyystilanteesta turhautuneena ammattiosasto otti 1986 
kriittisesti kantaa myös Savonlinnan ammatillisen paikallisjärjestön (SAP) toimintaan moittien 
paikallisjärjestön passiivisuutta Savonlinnan talousalueen noin 10 prosentin työttömyysasteen 
hoidossa. Ammattiosaston mielestä paikallisjärjestö ei ollut vaivautunut lähettämään 
työllistämiskohde –esityksiä SAK:n Mikkelin läänin neuvottelukunnan käsiteltäväksi ja 
toimitettavaksi edelleen valtion budjettikirjaan tai läänimme investointimuistioon. 
 
Ammattiosasto otti kriittisesti kantaa myös tehtaiden pyrkimykseen siirtää tehdasalueen 
sisäiset hakkeen kuormaukset ja kuljetukset ulkopuolisen yrittäjän hoidettavaksi samaan 
aikaan kun työnantaja vähentää työntekijöitä Savonlinnan tehtailta noin sadan hengen 



vuosivauhdilla… hetkellä jolloin Savonlinnan tehtailla on yli kymmenen työntekijää joilla on 
lomautusvaroitus ja heille ei ole osoitettu uutta työkohdetta. 
 
Toimintavuosi 1987 aloitettiin lupaavammissa merkeissä. Uutta uskoa antavat varsin mittavat 
investointisuunnitelmat ja ensi vuodeksi budjetoitu tuotanto. 
 
Vuosi 1988 toi yli 80 –vuotiaan ammattiosaston toimintaan merkittävän yritysrakenteen 
muutoksen. 1.9.1988 siirryttiin virallisesti Kymmene Oy:n palvelukseen ja ammattiosasto sai 
lisää jäseniä samana vuonna, kun Woodfoot Oy:n työntekijät liittyivät ammattiosasto 4:ään. 
Optimismi jatkui myös toimintavuonna 1989. Samoin vuosi 1990 oli täystyöllisyyden ja 
merkittävien muutosten vuosi. 
 
Vuonna 1991 Kerimäen ammattiosasto 192 lakkautettiin ja jäsenet siirtyivät osasto 4:ään. 
Ammattiosasto tuki eduskuntavaaleissa ”kumpaakin puoluetta” yhteensä 4 000 markalla. 
Vuodelle 1992 ammattiosasto asetti omat ehdokkaansa myös kunnallisvaaleihin. 
 

11. Puutyöläiset ja maatyöläiset yhdistyvät 
 
Vuonna 1993 ammattiosaston näkökulmasta toimintavuoden tärkein tapahtuma oli liiton viides 
liittokokous: ”Kokous tulee olemaan monella tavalla merkittävä, silloin ennustetaan 
tulevaisuutta neljäksi vuodeksi eteenpäin, ei liene helppoa nyky – Suomessa, jossa tilanteet 
muuttuvat päivittäin. Silloin luodaan myös pohjaa ja tulevaisuutta yhdentyvälle Puutyöväen ja 
Maaseutuväen liitolle. Yhdentynyt liitto tuo yhdentyviä ammattiosastoja, sekä uusia osasto- ja 
liittotovereita. Uudet osastotoverit tuovat toimintaan uusia virikkeitä ja haasteita ja se vaatii 
meiltä muutoksen omaksumista ja ajattelutavan muutosta. Kaikki jäsenet eivät olekaan 
tehdastyöläisiä, on myös metsäpuolen ammattilaisia”. 
 
Puutyöväen liiton ja Maaseututyöväen liiton yhdistymiskokous pidettiin Helsingin 
Paasitornissa 21.5. – 23.5.1993. Vuoden 1993 toimintakertomuksessa Savonlinnan 
ammattiosasto totesi yhdistymisen tapahtuneen oloissa, jossa ay-liikkeen oli koottava 
voimansa työttömyyden ja talouskriisin runtelemassa Suomessa. 
 
Savonlinnan puutyöläisillä oli ollut piiritoimisto Lappeenrannassa ennen yhdistymistä. 
Piiriorganisaation pääpaikaksi tuli yhdistymisen jälkeen Mikkeli. Savonlinnan ammattiosasto 4 
oli yhdistymisvaiheessa Etelä – Savon suurin paikallisosasto, jossa oli yli 10 prosenttia koko 
maakunnan piirin jäsenmäärästä. Piirijärjestön puheenjohtajuus on ollut koko yhdistyneen 
piiriorganisaation toiminnan ajan Savonlinnassa, ja yhdistymisvaiheessa puheenjohtajana oli 
Jorma Pakarinen. Myöhemmin piiriorganisaation puheenjohtajina ovat toimineet Esko 
Kosonen ja Aimo Piironen. Piirijärjestön pitkäaikaisena taloudenhoitajana on toiminut Olavi 
Laukkanen Savonlinnasta. 
 
Vuonna 1995 Savonlinnan puutyöntekijäin ammattiosasto aktivoitui ensimmäisen kerran 
historiansa aikana laajemmin mekaanisen puunjalostusteollisuuden kehittämishaasteisiin 
vastaamiseksi Etelä – Savossa. Osasto suunnitteli 90 –vuotisjuhlakokouksensa yhdeksi 
pääasiaksi Schauman Woodin Savonlinnan paikallisjohtajalle osoitetun kirjelmän lisäksi 
kirjelmää Mikkelin läänin maakuntahallitukselle, jonka aiheena oli painostus aktiivisempaann 
paneutumiseen puun jatkojalostukseen läänin alueella. Mahdollisuuksina nähtiin 
ammattiosaston näkökulmasta mm. puukomponenttien ja huonekalujen sekä puuveneiden 
valmistus. Osastossa olivat mukana Enonkosken puusepät sekä Kerimäen sahakuution ja 
savonlinnalaisen Restamaster Oy:n järjestäytyneet työntekijät. 
 
Vuonna 1996 ammattiosaston UPM:n Savonlinnan vaneritehtaiden luottamusmiesten määrää 
jouduttiin työnantajan kehotuksesta tarkistamaan alaspäin. Vuonna 1997 ammattiosaston 
kokouksissa käsiteltiin mm. Enson metsureiden lomautuksesta johtuvaa mielenosoitusta. 
Osastossa oli jäseniä myös Parlatuote Oy:n Enonkosken tehtailta, Itä – Suomen Taimi Oy:n 
Syrjälän taimitarhalta Kerimäeltä ja Puukeskus Oy:ltä Savonlinnasta, joiden 
luottamusmiesvalinnat vahvistettiin osaston kokouksessa 9.1.1997. 
 

12. Ammattiosasto –toimintaa 2000 –luvun alkuvuosina 
 
2000 –luvun alkaessa ammattiosaston toiminta oli tietyllä tapaa kaksijakoista. Toisaalta 
toimintaa jatkettiin vakiintuneiden tapojen muodossa, mutta toisaalta haasteena oli osaston 
nuorentaminen ja pienempien työpaikkojen saaminen mukaan. 
 
Vuonna 2002 Sulkavan oma paikallisosasto lakkautettiin ja tämän osaston 38 jäsentä siirtyi 
Savonlinnan puutyöntekijäin osastoon. Vuonna 2003 Puu- ja erityisalojen liitto ei mennyt 



mukaan valtakunnan keskitettyyn tuloratkaisuun, vaan aloitti omat työehtosopimusneuvottelut. 
Neuvottelut eivät edenneet ja liiton hallitus antoi lakkovaroituksen. Paikallisessa 
ammattiosastossa aloitettiin valmistelut mahdollista työtaistelua varten, keskuspaikkana 
lakkotoimikunnalla oli Kisalinna. Liittovaltuusto hyväksyi valtakunnansovittelijan antaman 
sovintoesityksen ja lakkovaroitus peruttiin viime hetkellä ennen lakon määrättyä 
alkamisajankohtaa. 
 

13. Puutyöläisten ammattiosasto –toiminnan tulevaisuuden haasteita 
 
”Ay-liikkeessä ollaan melkoisessa murroksessa, joka koskee myös Savonlinnan 
ammattiosasto 4:ää. Käytännössä osaston toiminta pyörii vaneritehtaan ympärillä. Väki on 
vähentynyt. Metsäpuolella vielä rajummin.” 
 
Trendi tulee aiheuttamaan haasteita paikalliselle puutyöläisten ammattiosasto –toiminnalle 
Savonlinnassa. Työpaikat pirstaloituvat, pienempiin työpaikkoihin, alihankintaan ja 
ammattiosastojen on tavalla tai toisella pystyttävä mukautumaan tähän muutokseen. Osaston 
näkökulmasta myös pienempien työpaikkojen mukaan saanti osaston toimintaan on edelleen 
jatkuva haaste. Toinen tulevaisuutta koskeva muutos liittyy koko kansainvälisen, Suomesta 
käsin harjoitetun mekaanisen metsäteollisuuden tuotantojärjestelmän muutokseen ja niihin 
tilanteisiin, joita ammattiosasto kohtaa sopeuduttaessa kansainvälisen kilpailun haasteisiin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


