
AY-KOULULAISET 
BERLIINISSÄ
 S. 6-7

TEOLLISUUS7:N JÄSENLEHTI 1/2022

teollisuusseiska



2 3Teollisuusseiska 1/2022 Teollisuusseiska 1/2022

teollisuusseiska

1/2022

JULKAISIJA
Tampereen 
Teollisuustyöväen 
Ammattiosasto ry no 7

VASTAAVA TOIMITTAJA
Petri Lahtinen

ULKOASU JA TAITTO
Vehree mainostoimisto
www.vehree.fi 

KANNEN KUVA
Jukka Uitto

PAINOSMÄÄRÄ
4.400 kpl

PAINOPAIKKA
Kirjapaino Öhrling, 
Tampere

AMMATTIOSASTON 
TOIMISTO OPASTAA, 
NEUVOO JA PALVELEE

Avoinna ma-pe 8.30-16.15

Näsilinnankatu 22 B
33210 Tampere

P. 03 223 0013
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petri.lahtinen@teollisuus7.fi 

Puheenjohtajan 
palsta

T
ammikuun alussa sol-
mittiin vihdoin yleissi-
tova työehtosopimus 
Teknologiateollisuu-
den työnantajat ry:n 

ja Teollisuusliiton välillä. Vihdoin 
siksi, että ennen tämän sopimuk-
sen syntyä näyteltiin näytelmä, 
minkälaista ei Suomalaisessa 
työmarkkinakentässä ole ennen 
nähty. Näytelmän juoni lienee 
seiskalaisille pääosin tiedossa. 
Keskeistä oli, voidaanko aloittaa 
neuvottelut yleissitovasta sopi-
muksesta. Vastaus selvisi vasta 
syksyllä, noin kuukautta ennen 
voimassa olevan sopimuksen 
päättymistä. Neuvottelujen vih-
doin alkaessa, etenivät ne aiem-
minkin nähtyjä latuja. 

Tekstikysymyksistä ei isoja rii-
toja tullut, mutta noususuhdan-
teen huumassa, tilauskirjojen ol-
lessa täynnä, työnantajan tarjous 
palkankorotukseksi oli härski, alle 1 
%! Työntekijäpuolen esitys oli kah-
delle vuodelle 2,9 % kummallekin 
vuodelle, eli kaukana näkökannat 
toisistaan olivat. Parin yrityksen 
jälkeen neuvottelut katkesivat ja 
lakkovaroitus annettiin ja myös 
valtakunnansovittelija tuli mukaan.  
Järjestökoneisto oli viritetty lak-
kovalmiuteen. Kentällä motivaatio 
toimintaan oli kova ja jäsenten oi-

Sopimuksia, 
vaaleja ja vähän 
muutakin

VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS
Seiska on ottanut vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 
kaikille jäsenilleen vakuutusyhtiö Turvasta 1.5.2018 
alkaen. Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla 
maailmassa.

KESÄPAIKKA SEISKANIEMI
Tutustu mökkiin s. 16-17. 

SAPPEEN MATKAILUKESKUS antaa Seiskan jäsenille 
10 %:n alennuksen vuokrahinnasta majoituksesta. 
Majoituskohteet ovat:
• Sappee Chalets yksiö tai kaksio, Honkasappee 

paritalot (ei talo nro 7A),
• Sappeen Tähti erillistalot ( ei talo nro 5)
Jäsenkorttia (numero 007) näyttämällä saa alennuksen 
ja majoitusta varatessa tulee kertoa puhelimessa 
kuuluvansa Teollisuusliittoon. Majoitusvaraukset 
tulee tehdä joko puhelimitse (p. 020 755 9975) tai 
sähköpostilla majoitus@sappee.fi . Lue lisää: sappee.fi .

NUTRITION SHOP TAMPERE antaa normaalihintaisista 
tuotteista -15 % alennuksen Teollisuus 7:n 
jäsenille. Alennuksen saa osoittamalla jäsenyyden 
kivijalkamyymälässä jäsenkortilla tai verkkokaupassa 
Koodilla LIITTO7. Lue lisää: nutritionshoptampere.fi 

SYDÄN-HÄMEEN SAFARIT antaa palveluista -10 % 
Teollisuus 7:n jäsenille. Lue lisää: sydanhameensafarit.fi .

MAUKASTE MIELIHYVÄMYYMÄLÄ antaa -10 % 
alennuksen Teollisuus 7:n jäsenille (ei Lelo tuotteet). 
Lue lisää: maukaste.fi 

HELMISEN AUTOVARAOSAN normaalihintaisista 
tuotteista vähintään -10% Teollisuus 7:n jäsenille. 
Lue lisää: www.helmisenautoliike.fi 

MURIKKA-OPISTO Teollisuus 7 tukee jäsentensä 
osallistumista Murikka opiston järjestämille 
järjestökursseille. Katso lisää s. 15.

keutetut odotukset kohtuullisista 
palkankorotuksista elivät. 

YLLÄTTÄEN, loppiaisen alla, val-
takunnansovittelijan kansliassa 
muutaman siellä vietetyn tunnin 
kuluttua, saatiin neuvottelutulos.  
Suhdanteiden ollessa nykyisen 
kaltaiset voidaan pitää neuvot-
telutulosta, palkankorotusten 
osalta erittäin maltillisena ja pal-
jon alle jäsenistön oikeutettujen 
odotusten. Vuodelle 2022 1.5+ 
0.5 % ja tulevana syksynä neu-
votellaan vuoden 2023 korotuk-
sista. Teollisuusliiton hallituksen 
kokouksessa 7.1. 2022 esitin neu-
vottelutuloksen hylkäämisestä. 
Äänestyksessä sopimuksen hy-
väksymisen puolesta äänesti 20 ja 
hylkäämisen 8 hallituksen jäsentä.  
Näillä mennään ja voin kuvitel-
la kuinka vaikeaksi neuvottelut 
muuttuvat laskusuhdanteen val-
litessa.  Hyvää tilanteessa on kui-
tenkin se, että neuvotteluosapuoli 
työnantajaleiristä löytyi ja se, että 
saimme yleissitovan sopimuksen 
tehtyä.  Tämä koskettaa yli 3500 
yritystä. Teollisuusliiton piirissä 
työehtosopimukset alkavat tätä 
kirjoittaessa (3.2) olla lähes neu-
voteltu, poikkeuksena mekaani-
nen metsäteollisuus, jossa vielä 
on ”sarkaa” jäljellä.      

PALKANSAAJALLEKIN tärkeät 
sote-vaalit on käyty. Valtuute-
tuiksi tuli runsaasti terveyden-
huollon ammattilaisia, ns. duuna-
rin ammatin omaavia valituista oli 
ani harva. On toki hyvä, että alue-
valtuustoon tuli valituksi subst-
anssiosaajia mutta kyllä palvelui-
den käyttäjien äänen pitäisi myös 
päätöksenteossa kuulua. 

Toivottavasti seuraavissa 
aluevaaleissa, kuin myös kaikissa 
muissakin vaaleissa, oma sakki 
osallistuu hanakasti, joko ehdok-
kaana tai ainakin äänestämällä.

Koronasta huolimatta on 
osaston toiminta suunnitelmaan 
sijoitettu kaikki ns. ”normaali” 
vuotenakin toistuvat tapahtumat, 
kuten koulutukset ja kokoukset 
ym. Pyrimme noudattamaan toi-
mintasuunnitelmaa, rajoitusten 
ja määräysten sallimissa rajoissa 
mahdollisimman kattavasti. Sen 
lisäksi otamme mieluusti vastaan 
ideoita ja toiveita kaikenlaisista 
jäsenistöä kiinnostavista toimista.

Vaikka olenkin sitä mieltä, 
että lähes kaikki sairastavat jos-
sain vaiheessa koronan, niin väis-
telkää  kaikenlaisia viruksia kui-
tenkin parhaanne mukaan!

RAUNO LEHTINEN

Hyödynnä 
rahanarvoiset 
jäsenetusi!
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Helmikuu
• Seiska-lehti ilmestyy

• Veteraanikokous 7.2.

• Teollisuusmeeting, 

Häme-Pirkanmaa 12.-13.2. 

Tampere, Scandic City 

Maaliskuu
• Ammattiosastojen 

kevätkokoukset 1.3.-15.4. 

• Veteraanikokous 7.3.

• Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusseminaari 

12.-13.3., Murikka-opisto 

• Osaston pilkkikisat 12.3., 

Seiskaniemi

• E-hallinnan Teams-koulutus 

16.3., Teams 

• Edessä eläkevuodet 26.3., 

osaston kokoustila

• Luottamusmiesten 

ajankohtaispäivä 25.3., 

Valkeakoski, Waltikka 

Huhtikuu
• Naisten seminaari 2.-3.4. 

Murikka-opisto 

• Nuorisotoiminta tutuksi 

4.-6.4., Murikka-opisto 

• Veteraanikokous 4.4.

• Osaston nuorisotapahtuma

Toukokuu
• Osaston Vappubrunssi

• Jäsenristeily 7.-8.5., 

Silja Europa 

• Teollisuusliiton risteily, 

nuorten etko-tapahtuma 

7.-8.5., Hakaniemi 

• SAKKI-risteily 18.-19.5. 

• Työympäristöseminaari 

24.-25.5., Murikka-opisto 

• Valtuuston sääntömääräinen 

kevätkokous 30.-31.5., 

Helsinki, Paasitorni 

Kesäkuu
• Seiska-lehti ilmestyy

• Särkänniemen perhepäivä 

18.6., Tampere 

Heinäkuu
• Toimisto suljettuna 

lomien ajan

• Työväen Musiikkitapahtuma, 

Valkeakoski 

Elokuu
• Oppilaitostiedotuskurssi 

19.-20.8., Murikka-opisto 

• Eläkeläistoiminnan kurssi 

8.-12.8., Murikka-opisto 

• Veteraani- ja naisjaoston 

yhteiskokous, Seiskaniemi

• Koko perheen kesäpäivä, 

Seiskaniemi

Syyskuu
• Ammatillisen koulutuksen 

yhteistyöpäivät 12.-13.9., 

Murikka-opisto

• Koulutustoiminnan 

teemaseminaari 24.-25.9. 

Murikka-opisto 

• Veteraanien syyspurjehdus

• Seiska-lehti ilmestyy

Ilmoitustaulu

Tapahtumakalenteri 2022
Lokakuu
• Ammattiosastojen 

syyskokoukset 1.10.-30.11. 

• Osaston nuorisotapahtuma

• Kulttuuriviikonloppu 

15.-16.10., Murikka-opisto 

• Työsuojeluvaltuutettujen 

ajankohtaispäivä 28.10. 

Hämeenlinna, Vaakuna 

• Teollisuusnuorten päivät 

29.-30.10., Murikka-opisto 

• SAK nuorten tapahtuma 

syksy 

Marraskuu
• Veteraanien pikkujoulut 

12.11., Tapiola

• Nuoret mukana 

Teollisuusliitossa 21.-25.11. 

Murikka-opisto 

• Valtuuston sääntömääräinen 

syyskokous 28.-29.11. 

Helsinki, Paasitorni 

• Salibandyturnaus 5.11., 

Tampere, Spiral-salit 

Joulukuu
• Seiska-lehti ilmestyy

• Luottamusmiesvaalit 

1.11.-31.12. 

TeTeolollilisusuuuususseseisskakakaka 11/2/220202222

koronavirus-

pandemiasta johtuen 

tapahtumiin voi tulla 

muutoksia. varmistathan 

tietojen oikeellisuuden 

ennen tapahtuman alkua!

PILKKIKISAT
Seiskaniemessä La 12.3.2022
Seiskaniemessä La 12.3.2022

Kisa-aika 9.00-13.00Kisa-aika 9.00-13.00
JÄÄVARAUSJÄÄVARAUS

Ilmoittautumiset 9.3 mennessä
Ilmoittautumiset 9.3 mennessätoimisto@teollisuus7.fi ,040 5806777

www.teollisuus7.fi

aakkkk

fifi

EDESSÄ ELÄKEVUODETEDESSÄ ELÄKEVUODET
-mikä arjessasi muuttuu?-mikä arjessasi muuttuu?

La 26.3.2022 klo 10-15La 26.3.2022 klo 10-15

Ammattiosaston kokoustilassa,                                                        Ammattiosaston kokoustilassa,                                                        
Näsilinnankatu 22 B II krsNäsilinnankatu 22 B II krs

-
Valmennuspäivä on eläkkeelle jääntiä suunnitte-

levalle, tai juuri jääneelle osaston jäsenelle.
levalle, tai juuri jääneelle osaston jäsenelle.

Valmennuksen vetävät Eläkeläiset ry:n ja Eläk-
Valmennuksen vetävät Eläkeläiset ry:n ja Eläk-

keensaajien Keskusliitto ry:n kouluttajat.keensaajien Keskusliitto ry:n kouluttajat.

Ilmoittautumiset 22.3. mennessä                      Ilmoittautumiset 22.3. mennessä                      

040 5220917, toimisto@teollisuus7.fI040 5220917, toimisto@teollisuus7.fI

Osallistuminen on maksutonta.Tarjolla lounas.
Osallistuminen on maksutonta.Tarjolla lounas.

Teollisuus 7 järjestää

seuraa teollisuus7:n kotisivuja ja Facebook-sivua, niin pysyt kärryillä ajankohtaisista asioista:
teollisuus7.fi facebook.com/Metalli7

instagram.com/teollisuus7
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Vuoden 2020 ay-koulun koronan 
vuoksi peruuntunut kurssimatka 
Berliiniin saatiin kuin saatiin 
järjestettyä 9.-12.12.2021. Alkujaan oli 
2020 matkaan lähtijöitä reilut 20, mutta 
mm. korona vaati veronsa ja matkaan lähti 
lopulta kahdeksan henkilöä. Uiton Jukan 
vetämä ryhmä vietti Saksan maalla kuitenkin 
mukavan pitkän viikonlopun.

Kurssimatka

KUVAT: JUKK A UITTO

DDR-museo. Nimensä 
mukaisesti Berliinin 
DDR-museossa 
pääsee tutustumaan 
kahtia jaetun Saksan 
itäpuoleen ja elämään 
sosialismin alla. Vuonna 
2006 avattu museo 
keskittyy esittelemään 
vierailijoilleen millaista 
itäsaksalaisten 
päivittäinen elämä oli, ja 
juuri sen vuoksi DDR-
museo onkin ainoa 
laatuaan. 

Siegessäule
(suom. Voitonpylväs) on 
Saksan yhdistymissotien 

kunniaksi pystytetty 
muistomerkki Berliinissä.

Trapanttien 
kokoontumisajot.

Reissu onnellisesti takana päin, matka kohti koto Suomea…

Tiergartenin neuvostosotilaiden muistomerkki. Tiergartenin 
neuvostomonumentti on vaikuttava ja kivinen kunnianosoitus toisen 

maailmansodan lopussa Berliinin marssineille puna-armeijan sotilaille.



Kuulun 
ammattiliittoon, 

saan 
jäsenalennukset

Vakuutan 
kotini

Otan vielä
toisen vakuutuksen,

saan 
omistaja-alennuksen

10% 10%

Lue lisää alennuksista ja eduista

Turvaa rakkaimpasi 
uudella Turvassa-
henkivakuutuksella
Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä 
sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle 
kaikista rakkaimpia. 
Eivätkö he ansaitsekin parasta? 

Turvassa-henkivakuutus on uusi ja 
erityisesti ammattiliiton jäsenelle edulli-
nen henkivakuutus. Hinta saattaa yllättää 
sinut iloisesti, laske vaikka itse 

Täyden kympin alennukset 
Liittosi tarjoamien vakuutusten lisäksi 
saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuu-
tukset itsesi ja perheesi turvaksi. 

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalen-
nuksen kaikille suomalaisten ammatti-
liittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä 
kotisi ja otat lisäksi yhden tai useam-
man muun vakuutuksen, saat kaikista 
vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alen-
nuksen! Alennukset eivät koske liikenne-
vakuutusta eikä henkivakuutusta.

Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Kun välität,
valitse heille parasta –

Turvassa-henkivakuutus!

Eikä muuten maksa paljon.
Teollisuusliiton jäsenelle vain

6,77 €/kk
Hintaesimerkki 2021 

30-vuotias Teollisuusliiton 
jäsen, korvaussumma 

100 000 €.

Teollisuusliiton uusi

etu TaskuTurvaan:

tapaturman hoidon 

ensimmäinen käynti

Pihlajalinnassa
omaa rahaa 
käyttämättä

Tiesitkö? Tampereen Teollisuustyöväen 
ammattiosasto ry nro 7 on vakuuttanut 
sinut Turvassa tapaturmavakuutuksella. 
Vakuutusturvasi on nyt näiltä osin 
kunnossa. 

Tarkempia tietoja vakuutuksesta löydät 
osoitteesta

Tapaturmavakuutus

Tampereen Teollisuustyöväen ammatti-
osasto nro 7:n työssäkäyvät jäsenet ovat 
vakuutettuna vapaa-ajan tapaturmava-
kuutuksella, jonka omavastuu on 2542 
euroa ja hoitokulujen vakuutusmäärä 
6416 euroa.

Kyseessä on Teollisuusliiton jäsenvakuu-
tusta täydentävä ja siitä erillinen vakuu-
tus. Tämän vakuutuksen omavastuu 
katsotaan katetuksi, kun jäsen on ensin 
hyödyntänyt Teollisuusliiton tapaturma-
vakuutusta. 

Ammattiosaston vakuutuksessa ei ole 
tapaturmaisen kuoleman tai tapaturman 
aiheuttaman pysyvän haitan korvausta.

Vakuutuskorvaus haetaan aina ammatti-
osaston toimitsijan avustuksella. Osaston 
toimitsija käy läpi sen, että korvaus on 
haettu (ja myönnetty) ensin liiton vakuu-
tuksesta sekä varmistaa hakijan jäsenyy-
den osastossa. 
Osaston eläkeläisillä jatkuu ennallaan 
voimassa oleva tapaturmavakuutus, jossa 
on hoitokulujen vakuutusmäärä 3857 eu-
roa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutuksessa ei ole kuolemantapaus-
korvausta tai pysyvän haitan korvausta. 
Vakuutettuina ovat osaston jäsenenä 
olevat eläkeläiset.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  Teollisuus 7
Mikko Korhonen, aluemyyntipäällikkö Petri Lahtinen, toimitsija 
0400 623 000    040 522 0917
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Jaostot
Jaostojen toimintaan ovat kaikki jäsenet tervetulleita.
Ilmoittautua voi Teollisuus Seiskan toimistoon tai jaoston vetäjälle.

KOULUTUSJAOSTO
Opintosihteeri Manu Tuura, p. 040 531 2801
NAISJAOSTO
Puheenjohtaja: Margit Rintamaa. P. 0400 830 863.
NUORISOJAOSTO
Puheenjohtaja: Viivi Valkonen, 040 968 9259
VETERAANIJAOSTO 
Puheenjohtaja: Pertti Perälä. P. 0500 182 644
KESÄPAIKKAJAOSTO
Puheenjohtaja: Anu Mäkinen-Syrjälä, 044 341 0577
TIEDOTUSJAOSTO
Puheenjohtaja: Petri Lahtinen. P. 040 522 0917
EDUNVALVONTAJAOSTO
Puheenjohtaja: Rauno Lehtinen, 050 343 1471

Ammattiosaston hallitus 2022
PUHEENJOHTAJA: Rauno Lehtinen, Aurajoki Oy
VARAJÄSEN HALLITUKSESSA: Janne Raukola, Aurajoki Oy
VARAPUHEENJOHTAJA: Petri Kosonen, Koja Oy
TALOUDENHOITAJA: Kari Mäkipää, Katsa Oy
SIHTEERI: Laura Humalamäki, Dynaset Oy

JÄSEN VARAJÄSEN
Humalamäki Laura, Dynaset Oy 
Höglund Juha-Matti, Nomet Oy Moisio Tapani, John Deere Forestry Oy
Kosonen Petri, Koja Oy Koskinen Tommi, Koja Oy
Kuisma Risto, Sandvik Oy Syrjälä Niko, Konecranes Finland Oy
Mäkinen-Syrjälä Anu, Sandvik Oy Koivula Jouko, Sandvik Oy
Mäkipää Kari, Katsa Oy Lamminperä Jari, Katsa Oy
Nieminen Teemu, Tevo Lokomo Oy Lehtonen Pertti, Tevo Lokomo Oy
Penttinen Mika, Sidoste Oy Passi Asmo, Sidoste Oy
Rask Virva-Mari, Metso Outotech Finland Oy Luukkonen Suvi, Arnon Oy
Savilahti Minna, Sandvik Oy Saukkonen Lauri, Sandvik Oy
Siuro Sami, Sandvik Oy Karaus Janne, Nokian NPT Oy
Seppälä Mikko, Masino Industry Oy Mäntynen Jussi, Masino Industry Oy
Svärd Marko, Metso Outotech Finland Oy Järvinen Aki, Metso Outotech Finland Oy
Turunen Juha, Valmet Technologies Oy Anttila Timo, Valmet Technologies Oy
Tuura Manu, Sandvik Oy Lipponen Juha, Sandvik Oy
Uitto Jukka, Metso Outotech Finland Oy Kuusisto Topi, Metso Outotech Finland Oy
Valkonen Viivi, Sandvik Oy Lehto Lauri, Sandvik Oy
Vendell Ville, Keskipakovalu Oy Eteläaho Ilkka, Sandvik Oy

Työehtosopimus
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÄT 10.1.2022 – 30.11.2023

• Sopimus on voimassa 

10.1.2022 – 30.11.2023 

• Rakenne on 1 + 1 – Vuoden 

2022 palkkaratkaisu on 

sovittu – Vuoden 2023 

palkkaratkaisu sovitaan 

30.9.2022 mennessä 

• Jos toisen vuoden 

palkkaratkaisua ei saada 

sovittua syyskuun loppuun 

mennessä, osapuolet voivat 

irtisanoa TES päättymään 

30.11.2022

PALKKARATKAISUSTA 

NEUVOTELLAAN 

PAIKALLISESTI 
Paikallista ratkaisua 

edesauttaa

• Yhteinen näkemys 

tilanteesta

• Tieto ja näkemys siitä, mihin 

palkankorotus perustuu 

• Koskee yrityksen johtoa, 

esimiehiä, luottamusmiehiä 

ja työntekijöitä

• Yhteinen näkemys 

palkitsemisen 

kannustavuudesta ja 

oikeudenmukaisuudesta

• Johdon, esimiesten 

ja luottamusmiesten 

johdonmukainen toiminta

EI PAIKALLISTA 

PALKKARATKAISUA 

VUOSI 2022 
Mikäli paikallista 

palkkaratkaisua ei saavuteta 

eikä käsittelyajan jatkamisesta 

paikallisesti sovita, 

toteutetaan palkkaratkaisun 

1,5 % suuruinen yleiskorotus 

viimeistään 1.3.2022 tai sen 

lähinnä jälkeen alkavan 

palkanmaksukauden alusta

YRITYS- TAI 

TYÖPAIKKAKOHTAINEN 

ERÄ
Mikäli paikallista 

palkkaratkaisua ei saavuteta 

eikä käsittelyajan jatkamisesta 

paikallisesti sovita, 

toteutetaan palkkaratkaisun 

0,5 % suuruinen yritys- tai 

työpaikkakohtainen erä 

• TES voimaantulon jälkeen, 

kuitenkin viimeistään 

1.3.2022 tai sen lähinnä 

jälkeen alkavan 

palkanmaksukauden alusta.

• Erästä osoitetaan vähintään 

0,1 % henkilökohtainen 

korotus kaikille 

työntekijöille

ERILLISET LISÄT
Erilliset lisät ovat 1.3.2022 

alkaen

• Tilapäinen poikkeama 

taikka poikkeuksellinen 

haitta tai hankaluus 56 

senttiä/t 

• Vuorotyö, ilta- ja yötyö

 - Iltavuoro (esim. klo 14 – 22) 

125 senttiä/t

 - Yövuoro (esim. klo 22- 06) 

231 senttiä/t

 - Keskeytymättömän sekä 

jatkuvan vuorotyön lisä 

231 senttiä/t

14.5 AMMATTITUTKINTO-

PALKKIO
 • Yhdessä työnantajan kanssa 

sovittu työhön liittyvä 

ammattitutkinto tai 

erikoisammattitutkinto 

• Maksetaan tutkinnon 

suorittamista seuraavan 

palkanmaksunyhteydessä – 

Ammattitutkinto 200 euroa – 

Erikoisammattitutkinto 300 

euroa

Hallitus

Työehtosopimus löytyy 

kokonaisuudessaan osoitteesta 

teollisuusliitto.fi 
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Kevään ja kesän 2022 
ark ipyhäkor vausten 
tulkinnat ovat tekno-
logiateollisuuden työ-

ehtosopimuksesta. Lopussa on 
lyhyt tiivistelmä teknologiasek-
torin muiden työehtosopimus-
alojen korvattavista arkipyhistä.

Teknologiateol l isuudessa 
maksetaan tuntipalkkalaiselle 
(työehtosopimuksen 23.1) ar-
kipyhäkorvauksena kahdeksan 
tunnin palkka keskituntiansion 
mukaan silloin, kun arkipyhä sat-
tuu muuksi viikonpäiväksi kuin 
lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Osa-aikatyöntekijän arkipy-
häkorvaus lasketaan seuraavan 
kaavan mukaisesti:

Arkipyhäkorvaus = viikon sään-
nöllinen työaika / 40 h x 8 h x KTA

Erillistä arkipyhäkorvauksia ei 
makseta viikko- tai kuukausipal-
kalla oleville työntekijöille, vaan 
hän saa arkipyhäviikolta normaa-
lin kuukausipalkan.

Korvattavat arkipyhät
Tämän kevään ja kesän aikana 
korvattavia arkipyhiä ovat:
• pitkäperjantai (15.4.)
• toinen pääsiäispäivä (18.4.)

Kevään ja kesän 
arkipyhäkorvaukset 2022

• helatorstai (26.5.)
• juhannusaatto (24.6.)

Arkipyhäkorvaus maksetaan 
myös silloin, kun työntekijä tekee 
arkipyhänä työtä tai on vapaalla 
työtuntijärjestelmän mukaisesti 
ja suostumuksensa perusteella 
ylitöissä. Mikäli työ samalla on 
työtuntijärjestelmään merkityn 
säännöllisen viikoittaisen työajan 
ylittävää työtä (esimerkiksi pitkä-
näperjantaina, pääsiäislauantaina 
tai juhannusaattona) on tästä yli-
työstä maksettava lisäksi viikko-
ylityökorvaus.

Työehtosopimuksen 20.9 lu-
vun mukaan pääsisäislauantaina 
ja juhannusaattona tehdystä työ-
tunneista maksetaan keskitunti-
ansion mukainen 100%:n suurui-
nen lisä, jos sitä ei muuten tule 
korvattavaksi 100%:n viikkoyli-
työkorvauksena. Määräys ei kos-
ke jatkuvaa yksi- kaksivuorotyötä 
eikä keskeytymätöntä kolmivuo-
rotyötä.

Arkipyhäkorvauksen 
maksamisen 
edellytykset
Työntekijän työsuhteen on tullut 
kestää yhtäjaksoisesti vähintään 

kuukauden ennen korvattavaa 
arkipyhää. Tämä sääntö koskee 
jokaista arkipyhää.

Kuukauden työsuhteen lisäk-
si edellytetään, että työntekijä 
on ollut työssä työtuntijärjestel-
män mukaisesti joko viimeisenä 
arkipyhää edeltäneenä tai sen 
jälkeen lähinnä seuraavana työ-
päivänä. Edellytyspäiviä ovat to-
delliset työtuntijärjestelmän mu-
kaiset työpäivät. Jos arkipyhää 
edeltää / seuraa sovittu tai mää-
rätty työajantasaamispäivä ja 
työaikapankkivapaa, edellytys-
päivä siirtyy työtuntijärjestelmän 
mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi 
tai seuraavaksi työpäiväksi.

Työntekijän työskennellessä 
pääsiäisviikolla normaalisti joko 
keskeytyvässä päivä- tai kak-
sivuorotyössä tai kolmivuoro-
työssä, jossa sunnuntain lisäksi 
työviikon aikana on toinenkin 
vapaapäivä, pitkäperjantain ja 
toisen pääsiäispäivän edellytys-
päivät ovat työtuntijärjestelmän 
mukaisesti joko torstai 14.4. tai 
tiistai 19.4.

Mikäli tällaisessa työaika-
järjestelyssä työajan tasaamis-
päiväksi on sovittu torstai 14.4., 

edellytyspäivät ovat työtuntijär-
jestelmän mukaisesti keskiviikko 
13.4. tai tiistai 19.4.

Mikäli molemmat edellytys-
päivät syystä tai toisesta puut-
tuvat ja työtuntijärjestelmän 
mukaisen työajan noudattamista 
koskeva edellytyssääntö aiheut-
taisi näin arkipyhäkorvauksen 
menetyksen useilta peräkkäisil-
tä arkipyhiltä, menetys koskee 
työehtosopimuksen mukaisesti 
vain yhtä mainituista arkipyhistä. 
Tänä keväänä korvattavia peräk-
käisiä arkipyhiä ovat pitkäperjan-
tai ja toinen pääsiäispäivä.

Jos korvattava arkipyhä sat-
tuu työntekijän työtuntijärjestel-
män mukaiseksi työpäiväksi ja 
työntekijä on silloin pois työstä 
muusta kuin hyväksyttävästä 
syystä, tältä arkipyhältä ei mak-
seta korvausta.

Lomat ym. poissaolot
Arkipyhäkorvaus maksetaan 
työntekijälle, mikäli pitkäperjan-
tai 15.4., 2. pääsiäispäivä 18.4., 
helatorstai 26.5. tai juhannusaat-
to 24.6. sattuvat:
• vuosiloman ajalle
• palvelusvuosilisävapaa ajaksi

• lomarahavapaan ajaksi
• ajalle, jolta työntekijälle 

maksetaan sairausajan tai 
äitiysvapaan palkkaa

• työehtosopimuksen kohdan 
31.3 tarkoitetun lapsen sai-
raudesta johtuvan palkallisen 
poissaolon ajalle

• taloudellisista tai tuotannol-
lisista syistä johtuvan lo-
mautuksen ensimmäisten 15 
kalenteripäivän ajaksi

• lakisääteisen isyysvapaan 
ajaksi
Vain tässä luettelossa maini-

tut tapaukset ovat arkipyhäkor-
vausten piirissä.

Vuosiloma (talviloma) 
arkipyhäviikolla
Vuosilomalain 1 luvun 4§:n tarkoit-
tamaksi lomapäiväksi ei lasketa 
sunnuntaipäiviä, pitkäperjantaita, 
pääsiäislauantaita, 
2 pääsiäispäivää, 
v a p u n p ä i v ä ä , 
helatorstaita ja 
juhannusaattoa .  
Lomapäiviä ovat siis 
arkipäivät maanan-
taista lauantaihin. 
Tämä merkitsee käy-
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Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset 2022

tännössä sitä, että jos työntekijän 
vuosiloma sijoittuu arkipyhävii-
kolle, arkipyhät ja eräät aattopäi-
vät jatkavat vuosilomaa.

Mikäli viikon talviloma pide-
tään esimerkiksi pääsiäisviikolla 
maanantaista 11.4. alkaen, lo-
maan pitää sisältyä kuusi arki-
päivää, joihin ei lueta pitkäper-
jantaita, pääsiäislauantaita, eikä 
2. pääsiäispäivää. Kuuden arki-
päivän talviloma sijoittuu silloin 
ajalle 11.4. – 20.4. Vuosilomapal-
kan lisäksi arkipyhäkorvaus on 
maksettava pitkäperjantailta ja 
2. pääsiäispäivältä edellä olevan 
poissaolojen syitä käsittelevän 
luettelon mukaisesti.
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AMMATTIOSASTON KURSSITUKI
Teollisuus Seiska tukee jäsentensä 
osallistumista Murikka-opiston järjestämille 
järjestökursseille (=kurssi, joka ei ole 
työnantajan tuen piirissä). 

Tukea maksetaan 30 € osallistumispäivää kohti. 
Tuki maksetaan kurssikohtaisesti ja tukea on haettava 
1 kk kuluessa kurssin suorittamisesta. Tuen piiriin eivät 
kuulu ns. pitkät kurssit (esim. 1 kk ja 3 kk kurssit). Näihin 
kursseihin voi hakea erillistä kurssitukea ammattiosaston 
hallitukselta.

HAE KURSSITUKEA 

lyyti.fi /questions/55d77ba718 
LUE MURIKKA-OPISTOSTA JA 

KURSSEISTA: murikka-opisto.fi 

OPISKELU 
KANNATTAA 
AINA

OVATHAN JÄSENTIETOSI AJAN TASALLA? 
Voit päivittää ne helposti netissä kirjautumalla verk-
kopankkitunnuksillasi Teollisuusliiton eAsiointiin. 
Tarkista ainakin yhteystietosi, toimipaikkatietosi ja 
tilinumerosi. 

Voit hoitaa jäsenasioitasi myös ammattiosaston toi-
mitsijan kanssa (Petri Lahtinen, puh. 040 522 0917, 
Näsilinnankatu 22 B, Tampere). Voit asioida myös 
aluetoimistossa. Lisäksi liiton jäsenrekisteri auttaa 
sinua jäsenasioissa.

Teollisuusliiton 
jäsenpalvelu
Jäsenpalvelun puhelinnumero on 020 690 446. 
Numerossa päivystetään maanantaista tiistaihin 
ja perjantaisin kello 8.30–15 sekä keskiviikkoisin 
8.30–17. Voit olla yhteydessä jäsenpalveluun myös 
sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelu@teolli-
suusliitto.fi .

Asioidessasi sähköpostin välityksellä ilmoita tietojen 
löytämisen helpottamiseksi joko jäsennumerosi tai 
henkilötunnuksesi alkuosa.

Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyt-
tämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia. 
Esimerkkejä tällaisista muutoksista ovat

• siirryt toiseen ammattiliittoon/
työttömyyskassaan,

• siirryt toisen työnantajan palvelukseen,
• vaihdat ammattiosastoa,
• siirryt yrittäjäksi,
• siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi 

jäseneksi tai päinvastoin,
• siirryt eläkkeelle,
• muutat toiselle paikkakunnalle tai
• olet väliaikaisesti tai pysyvästi pois 

työelämästä.

Osoitteenmuutos
Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuu-
tos. Näin varmistat, että osoitteesi pysyy oikeana 
jäsenrekisterissä. Osoitteenmuutoksen voi tehdä 
postista tai maistraatista saatavalla lomakkeella tai 
osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi .

Siirtyminen Teollisuusliittoon 
toisesta ammattiliitosta tai 
työttömyyskassasta
Jos jäsen eroaa toisesta liitosta/työttömyyskassas-
ta ja liittyy liittoon/työttömyyskassaan kuukauden 
sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä liitossa/
työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen edel-
lisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan.

Tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskas-
sasta on ilmoitettu Teollisuusliiton jäsenrekisteriin.

HOI DA  JÄ SENA SIOI TA SI

O
len Viivi, Teollisuus7:n 

nuorisojaoston vetä-

jä. Nuorisojaosto jär-

jestää tapahtumia ja 

toimintaa ammattiosaston nuo-

rille jäsenille.

Olen toista kautta Seiskan 

nuorisojaoston vetäjä sekä halli-

tuksen jäsen. Kuulun myös Teol-

lisuusliiton valtakunnalliseen 

nuorisojaostoon, joka suunnitte-

lee ja toteuttaa valtakunnallista 

nuorisotoimintaa. Lisäksi olen 

osastoni varaluottamushenkilö 

työpaikallani Sandvikilla.

Nuorisojaosto tulee järjestä-

mään vuonna 2022 vähintään 

kaksi tapahtumaa nuorille, toi-

sen keväällä ja toisen syksyllä. 

Nuorisojaosto myös kannustaa ja 

tukee nuorten osallistumista alu-

eellisiin ja valtakunnallisiin tapah-

tumiin. Oppilasjäsenille pyritään 

järjestämään oma tapahtuma. 

Tarvittaessa järjestetään lisää toi-

mintaa ajankohtaisista aiheista.

Seiskan nuortentapahtumissa 

on koolla mukavaa ja samanhen-

kistä porukkaa. Mukaan on help-

po tulla ja kavereita löytyy var-

masti. Lähde kokeilemaan, vaikka 

kaverin kanssa!

Seuraa Seiskan nuoria Face-

bookissa @Teollisuus7 nuoret ja 

Instagramissa @teollisuus7_nuo-

ret, jotta saat tiedon tulevista ta-

pahtumista ja muista tempauksista.

Jos kiinnostuit olemaan mu-

kana nuorisojaoston toiminnassa 

ja vaikuttamaan nuorille järjestet-

täviin tapahtumiin, ole rohkeasti 

yhteydessä. Kerron sinulle mielel-

läni lisää jaoston toiminnasta.

VIIVI VALKONEN

Seiskan nuorisojaoston pj.

P. 040 968 9259

viiviannika.valkonen@gmail.com

Nuorisojaosto
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A
m m a t t i o s a s t o n 
lomapaikka Seis-
kaniemi sijaitsee 
Pälkäneellä, luon-
nonkauniilla paikalla 

Mallasveden rannalla.  Kahdeksan 
hehtaarin Seiskaniemi on jäsenten 
varattavissa toukokuun alusta aina 

lokakuun loppuun asti. Alueella si-
jaitsee päämökin lisäksi majoitus-
mökki, jossa on kaksi erillistä majoi-
tustilaa, sekä pienempi jalasmökki. 
Mökin edustalla on grillikatos. Seis-
kaniemi tarjoaa hyvät puitteet mo-
nenlaiseen harrastustoimintaan, 
esimerkkinä kalastus tai retkeily. 

Kalastustoimintaa varten ammatti-
osasto on ostanut kalastuskunnalta 
pyydysmerkkejä, jotka oikeuttavat 
mm. verkkokalastukseen. Kalas-
tusalueen kartat löytyvät mökistä.  
Seiskaniemi on vain vuokraajan 
käytössä vuokrauksen ajan. 

teollisuus7:n kesäpaikka Pälkäneellä Mallasveden 
rannalla, vain 44 km Tampereelta toivottaa kävijät 
tervetulleiksi.

Kesä 2022 on
varattavissa
15.3. klo 12 alkaen
Mökkien varustus 
ja piha-alue
Päämökissä on vuodepaikkoja 
neljälle henkilölle, tupakeittiö, 
sähkö- sekä puuhella, wc, takka, 
puulämmitteinen sauna, suihkut, 
jääkaappi, mikroaaltouuni, kah-
vinkeitin, tv, radio.

Majoitusmökissä on kaksi eril-
listä huonetta, jossa kummassakin 
huoneessa vuodepaikkoja kolmelle 
henkilölle sekä jääkaappi, mikroaal-
touuni, kahvinkeitin ja  astiat.

Jalasmökissä on vuodepaik-
koja kahdelle henkilölle, jääkaap-
pi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin.

Pihassa on grillikatos ja ran-
nassa kaksi vapaasti käytössä 
olevaa venettä. 

Etäisyydet
• Pälkäneen keskusta 10 km
• Valkeakoski 33 km
• Tampere 41 km
• Hämeenlinna 53 km
• Lahti 102 km

Näin löydät perille

Osoite: Hirvontie 341, Pälkäne.
Tampere-Lahti tieltä käännytään Pälkäneen 
kirkolle. Kirkolta käännytään oikealle ns. vanhalle 
Lahden tielle, jota ajetaan n. 2 km Myttäälän 
tienhaaraan, josta käännytään vasemmalle kohti 
Myttäälää (tässä kohdassa järvi on vasemmalla 
ja Saarioisten puutarhan taimisto oikealla 
puolella tietä). Myttäälän johtavaa tietä ajetaan 
4 kilometriä tienhaaraan Hirvo, josta käännytään 
vasemmalle Hirvon suuntaan. Hirvon suuntaan 
menevää tietä ajetaan vielä 3 km ja ollaan perillä. 
Tien vasemmalla puolella on parkkipaikka ja 
kyltti Teollisuus 7.

Tampere

Kangasala

Pälkäne

Seiskaniemi

12

12
58

3

Roine

MallasvesiLempäälä

Tervetuloa

Seiskaniemeen!  

Hinnat
Kesä-, heinä- ja elokuu
Koko alueen vuokra 
ma-su 450 €.

Touko-, syys- ja lokakuu
Koko alueen vuokra 
ma-su 225 €

Varaukset
www.lyyti.fi /p/
Seiskaniemi_2022_varaukset

Katso vuokrausehdot
www.metalli7.fi /
Seiskaniemi2022/vuokrausehdot

Varaus ja maksuehdot 
Varaus ja maksu suoritetaan 
LYYTI-tapahtuman-
hallintajärjestelmässä: 
www.lyyti.fi /p/
Seiskaniemi_2022_varaukset 
Maksu suoritetaan varauksen 
yhteydessä. Varauksia voi tehdä 
vain yhden kerrallaan, niin että 
seuraavan varauksen voi tehdä 
kun edellinen on käytetty.
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TAMMIKUU

17.–21.1. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko
(2. vko 14.–18.2.)

Työsuojelun peruskurssi

Neuvottelutaito

24.–28.1. Luottamusmiesten peruskurssi 

Työsuojelun peruskurssi

Tietotekniikan peruskurssi

28.–30.1. Toimiva kokous

31.1.–4.2. Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun jatkokurssi 1. vko (2. vko 7.–11.3.)

Ammattiosaston johtaminen

Ajatukset tekstiksi – kirjoittamisen peruskurssi

HELMIKUU

7.-11.2. Luottamusmiesten peruskurssi H

Työsuojelun peruskurssi

Paikallinen sopiminen

Järjestäjä 1 (Järjestäjä 2 14.–18.3.)

7.2.–29.4. Järjestäjäharjoittelu

14.–18.2. Luottamusmiesten peruskurssi

21.–25.2. Työsuojelun peruskurssi H

23.–25.2. Tietotekniikan alkeet

24.–25.2. Työturvallisuuskorttikoulutus

28.2.–2.3. Hyvinvointi työyhteisössä

28.2.–4.3. Työsuojelun peruskurssi

28.2.–25.3. Osallistujan areenat – kuukauden kurssi

MAALISKUU

2.–4.3. Jäsenhuollon kurssi

7.–9.3. Teknisen huollon ja kunnossapidon täydennyskurssi 

7.–11.3. Työsuojelun peruskurssi 

Tietotekniikan jatkokurssi

Grundkurs i arbetarskydd H

14.–18.3. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko H
(2. vko 25.–29.4.) H

28.–30.3. Kemianteollisuuden paikallisen sopimisen kurssi 
(välitehtävä ja verkkotyöskentely 4.–29.4.)

28.3.–1.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. vko
(2. vko 25.–29.4.)

Sihteerinä yhdistyksessä

31.3.–1.4. Avaimia luottamushenkilöiden jaksamiseen

HUHTIKUU

4.–6.4. Nuorisotoiminta tutuksi

Työntekijän sosiaaliturva 

4.–8.4. Työsuojelun peruskurssi

6.–8.4. Toimivat ja terveelliset työajat

19.–20.4. EWC-peruskurssi

19.–21.4. Yritystalous 

19.–22.4. Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi 

20.–22.4. Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun
täydennyskurssi

Psykososiaalinen kuormitus hallintaan

25.–27.4. Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi

25.–29.4. Luottamusmiesten peruskurssi

Fortsättningskurs i arbetarskydd del 1 H
(del 2 12–16.9 Murikka)

TOUKOKUU

2.–6.5. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko
(2. vko 30.5.–3.6.)

Työsuojelun peruskurssi

Englannin alkeet työelämässä

Tietotekniikan täydennyskurssi

4.–6.5. Kansantalouden kurssi

9.–13.5. Järjestyksenvalvojan peruskurssi

14.–15.5. Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus 

16–18.5 Kompletteringskurs

16.–20.5. Ihmissuhteet työpaikalla

23.–25.5. Kaivosalan täydennyskurssi 

30.5.–3.6. Työsuojelun peruskurssi

Tietotekniikan peruskurssi

KESÄKUU

1.–3.6. The rules of working life in English – työelämän 
pelisäännöt englannin kielellä

MUKSUT MUKAAN KURSSEILLE / KNATTARNA MED PÅ KURS
6.6. ja 13.6. alkaville kursseille voit ottaa maksutta mukaan 3–13-vuotiaat 
lapsesi. Lapsille järjestetään omaa ohjelmaa kurssien ajaksi. Mainitse 
lasten nimet ja syntymävuodet hakiessasi kurssille. / Du kan ta med 
dina barn i åldern 3–13 år gratis på kurserna i juni. Det ordnas eget 
program för barnen. Ange barnens namn och  födelsetid i ansökan.

6.–10.6. Luottamusmiesten peruskurssi 

Työsuojelun peruskurssi

Paikallinen sopiminen

Järjestötoimijan perusteet

13.–17.6. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko
(2. vko 15.–19.8.)

Työsuojelun jatkokurssi 1. vko
(2. vko 22.–26.8.)

Koulutustoiminnan kurssi

Puheviestinnän perusteet

Grundkurs för förtroendemän

ELOKUU

15.–19.8. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko H
(2. vko 12.–16.9. H)

Työsuojelun peruskurssi

Tietotekniikan jatkokurssi

22.–26.8.  Luottamusmiesten peruskurssi 

Työsuojelun jatkokurssi 1. vko H
(2. vko 19.–23.9. H)

 First Step

 Next Step

 First Step – för nya medlemmar

Tietotekniikan peruskurssi

SYYSKUU

5.–9.9. Luottamusmiesten peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi H

12.–16.9. Järjestäjä 1 (Järjestäjä 2 17.–21.10.)

12.9.-2.12. Järjestäjäharjoittelu

14.–16.9. Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun 
täydennyskurssi

Osana yhteiskuntaa

19.–23.9. Luottamusmiesten peruskurssi 

Työsuojelun peruskurssi

Paikallinen sopiminen 

Koulutustoiminnan kurssi

26.–28.9. Yritystalous

26.–30.9. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko
(2. vko 24.–28.10.)

Tietotekniikan täydennyskurssi

30.9.–2.10. Naiset toimijoina

LOKAKUU
3.–4.10. Työturvallisuuskorttikoulutus

3.–7.10. Yhdistyksen taloudenhoito

Hyvä juttu julkisuuteen 

Englannin alkeet työelämässä H

10.–14.10. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko
(2. vko 7.–11.11.)

Fortsättningskurs för förtroendemän del 1 H
(del 2 21–25.11 Murikka)

Työsuojelun peruskurssi

12.–14.10. Toimivat ja terveelliset työajat

17.–20.10. Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi H

17.–21.10. Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun jatkokurssi 1. vko
(2. vko 14.–18.11.)

Neuvottelutaito

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

22.–23.10. Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus

24.–28.10. Työsuojelun jatkokurssi 1. vko H
(2. vko 21.–25.11. H)

Työoikeus

31.10.–2.11. Autoalan täydennyskurssi – palkkaustekniikka

Kansainvälinen edunvalvonta ja solidaarisuus

31.10.–4.11. Työsuojelun jatkokurssi 1. vko
(2. vko 28.11.–2.12.)

Puheviestinnän perusteet

MARRASKUU

7.–11.11. Luottamusmiesten peruskurssi 

Työsuojelun peruskurssi

Tietotekniikan jatkokurssi

14.–16.11. Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
kehittämisessä

14.–18.11. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko
(2. vko 12.–16.12.)

Paikallinen sopiminen

21.–23.11. Hyvinvointi työyhteisössä

21.–25.11. Luottamusmiesten peruskurssi

Nuoret mukana Teollisuusliitossa

23.–25.11. Taseri-kirjanpidon kurssi

28.–30.11. Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi

Yhdenvertaisuus työpaikalla

28.11.–2.12. Ihmissuhteet työpaikalla

JOULUKUU

1.–2.12. Avaimia luottamushenkilöiden jaksamiseen

7.–8.12. Nostoapuvälinekurssi

12.–16.12. Luottamusmiesten peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi

Järjestötoimijan perusteet

Tietotekniikan täydennyskurssi

KURSSIKALENTERI 2022
H = Kurssi järjestetään Helsingissä Hakaniemessä

 = Luottamushenkilöille suunnatut kurssit 
(Tarkista osallistumisoikeutesi:
www.teollisuusliitto.fi/koulutussopimukset)

 = Kaikille suunnatut kurssit

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUSVIIKONLOPUT
Murikassa 5.–6.3. ja 22.–23.10.
Lue lisää: www.teollisuusliitto.fi/koulutusviikonloput

Kurssit 2022

Tervetuloa 
opiskelemaan!
Esitteestä löydät vuoden 2022 kurssitarjonnan 
Murikka-opistolla ja alueilla. Koulutus on jäsenille 
maksutonta, ja opintovapaalaki tarjoaa kaikille 
mahdollisuuden saada työstä vapaata ja osallistua 
koulutukseen.

Suurin osa kursseista järjestetään Murikka-opistolla. 
Murikka on teollisuusliittolaisten oma opisto, joka 
sijaitsee Tampereen Teiskossa. Lisäksi opistolla on 
toimipiste Helsingin Hakaniemessä.

Lisätietoa saat verkosta osoitteesta 
www.teollisuusliitto.fi/kouluttaudu tai 
www.murikka.fi tai liiton opinto-oppaasta.

Lähde kurssille – 
koulutus koukuttaa!



Kursseja kaikille 
 liiton jäsenille ja aktiivisille 
luottamus- ja työsuojelu-
henkilöille, ammattiosaston 
toimijoita  unohtamatta.

Kursseista tarkemmin Murikan kotisivuilta 
sähköisestä kurssikalenterista, Telmosta: 
murikka-opisto.fi  sekä Murikan FB-sivuilta 
facebook.com/Murikkaopisto

Koulutus on mainio jäsenetu – 

ota se käyttöön!

Murikka-opistossa on otettu 

askeleita opin tiellä jo vuodesta 

1977 lähtien! Teollisuusliiton oma 

opisto sijaitsee upeissa maisemissa 

Tampereen Teiskossa, Näsijärven 

rannalla.
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