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POMPPAMIEHEN MATKASSA

Uusperheiden arki sodan jälkeen ei var-
maankaan ollut aivan ongelmatonta ja 
sitä, mutta myös sukulaisten yhteishen-
keä Raimo Kantola kuvaa liikuttavalla ta-
valla muistelmissaan. Hän syntyi vuonna 
1940 yksinhuoltajaäidin pojaksi, oli jou-
tua sotalapseksi Ruotsiin, mutta pelas-
tui tätinsä kasvatiksi. Sittemmin Kanto-
la palasi äitinsä uusperheeseen pienelle 
sahapaikkakunnalle, mutta muutti toisen 
tätinsä luo asumaan Helsinkiin, kun pääsi 
sähköalan ammattikoulutukseen. Sähkö-
alan tehtävistä Kantola siirtyi tullin pal-
velukseen, siellä ammattiosaston ja liiton 
tehtäviin. SAK:n johtotehtävissä hän toi-
mi 1983-1996 työehtosopimusneuvotteli-
joiden taustavoiman. Työura päättyi työ-
turvallisuuskeskuksen toimitusjohtajana 
vuonna 2000. 

Kantolan elämäntarina on kiinnostava, 
ja sitä voidaan tarkastella suomalaisver-
siona eräänlaisesta rags to riches-kehi-
tyksestä, jossa aikakauden kansalliset 
ominaispiirteet näkyvät hyvin. Varmaan 
kaikesta puutteesta ja sota-ajan sään-
nöstelystä huolimatta köyhätkään suo-
malaispojat eivät kulkeneet rääsyissä, 
vaan elämän arvokkuus näkyi ehjinä 
vaatteina ja ahkeruutena. Kirjoittajan 

vaurastuminen on puolestaan ollut seu-
rausta ammattiyhdistystoiminnasta ja 
työväenliikkeen kasvusta eikä hän kersku 
rikkaudella vaikka onkin ollut osa suo-
malaista päättäjäeliittiä. Myöhempien 
aikojen kansatieteilijä saattaa löytää kir-
jasta kymmeniä aikakaudelle tyypillisiä 
ilmiöitä.

Ammattiyhdistysliikkeessä päätöksen-
teko ja linjavalinnat ovat hermoja raas-
tava prosessi. Jännitystilan tuottamat 
henkilökonfliktit painottuvat arjen toi-
minnassa suuria linjoja enemmän, jäävät 
kaivertamaan vuosikymmeniksi ja näky-
vät turhankin voimakkaina lähes kaikis-
sa ay-historioissa. Tällaisia heijastumia 
sisältyy myös Kantolan muistelmiin. 

Kirja esittelee ammattiyhdistysliik-
keen eheytymistä, tulopolitiikan syntyä, 
1980-luvun työehtosopimuksia, 1990-lu-
vun lamaa, punapääoman tuhoutumista 
ja työturvallisuustoiminnan kehitystä so-
sialidemokraattisen liikkeen ay-toimijan 
näkökulmasta. Kantola sai itsekin kovan 
kohtelun Haka Oy:n hallituksen jäsene-
nä, kun konkurssipesä vaati hänen omai-
suuttaan takavarikoiduksi ja hänen koko 
perheensä joutui julkisuusryöpytyksen 
kohteeksi. Kantola kuvailee myös Ah-
tisaaren valintaa presidentiksi, SAK:n 
solidaarisuustoiminta ja matkojaan Na-
mibiaan ja Etelä Afrikkaan. Kaiken tämän 
pienipiirteinen esittely yhdessä kirjassa 
on melkoinen urakka, ja niinpä tekstin 
fonttikoko on pieni.  

Kantola on vankkumaton SAK:n palk-
kapolitiikan kannattaja ja tuo esiin har-
mistuksensa siitä, etteivät kaikki liitto-
johtajat pysyneet aina ruodussa. Kun 
1970-luvulla kansantulon jaossa tapahtui 
suuri harppaus ja palkkojen osuus nou-
si huomattavasti, tämä tapahtui osittain 
työpaikkakohtaisen liukumaliikehdinnän 
ansiosta. Tulopoliittisten palkkaratkai-
sujen palkka-anti jäi usein vähäiseksi, 
mutta voimakkaiden alojen liukumalii-
kehdintä korjasi tilannetta heidän osal-
taan ja mahdollisti ay-liikkeen johdon ja 

voimakkaimpien alojen aktiivien suos-
tumuksen. Sen sijaan elintarvikealoilla 
ja monilla muilla naisvaltaisilla aloil-
la tulopoliittiset ratkaisut merkitsivät 
palkkojen jälkeenjääneisyyttä, koska 
monien miesvaltaisten alojen liukuma-
liikehdintä oli niin rajua myös lähes koko 
1980-luvun. Liukumaliikehdintä väheni 
huomattavasti 1990-luvun alkuvuosista 
eteenpäin laman seurauksena. Palkkojen 
osuus kansantulosta laski ja yhteiskun-
nallinen eriarvoisuus kasvoi. Kantola tar-
kastelee koko tätä tulopoliittista kautta 
lähes yhtenäisenä menestystarinana, 
jonka "konnina" ovat aisan yli potkivat 
liittojohtajat ja jossa kunkin hetken vält-
tämättömyys uhrautua kansantalouden 
vaatimusten edessä määritti SAK:n palk-
kapoliittisen linjan.  

Kantola pohtii punapääoman kuole-
maa niin EKAn, Hakan kuin Osuuspankki 
Yhteistuenkin konkurssien kautta. Kus-
sakin tapahtumassa hän syyttää toimivaa 
johtoa virheratkaisuista. Hallintoneuvos-
tojen valinta, yritysten johtotyö, kaikki 
asiaan liittyvät prosessit olivat kaiketi 
silti tapahtuneet asianmukaisesti. Pu-
napääoman kuolema antaisi syyn pohtia 
syvällisemminkin työväenliikkeen sisäi-
siä, piilossa olevia lainalaisuuksia. Kan-
tolaa kirjaa lukiessa syntyy mielikuva 
liikkeestä, jossa solidaarisuus puolueel-
le, päätöksille ja puoluetovereille nousee 
kyseenalaistamattomaksi hyveeksi ylitse 
kaiken muun. Hyve saattaa tällaisessa 
henkisessä ilmastossa muuttua liikettä 
tuhoavaksi paheeksi, stagnaatioksi, joka 
estää virheisiin puuttumisen ja ehkäise-
misen.

Elämme nyt aikaa, jolloin työväenliik-
keen kannatus on historiallisen alhaalla. 
Vaikka Raimo Kantola ei varmaankaan 
ole tarkoittanut muistelmakirjaansa pu-
heenvuoroksi tämän päivän työväenliik-
keelle, teos kuvaa viimeisten vuosikym-
menien tapahtumia ja asenteita tavalla, 
joka kenties auttaa ymmärtämään myös 
tätä päivää paremmin.  




