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Työmarkkinatilanne
on ollut vaikea

Y

kuu-

TEOLLISUUSLIITTO hyväksyi 23.

jätti

kiky-tunnit,

että myös työnantajapuolelta olisi

osoittaen. Hyvä niin, nimittäin

sopi-

helmikuuta 2020 valtakunnanso-

noilla 24 tunnin talkoilla oli erit-

sitova lupaus osallistua talkoisiin

tässä koronan luomassa poikke-

muksetonta ti-

vittelijan esityksen mekaaniseen

täin suuri symbolinen negatiivi-

esimerkiksi työpaikkojen säilymi-

uksellisessa tilanteessa on tarvin-

laa ja kaikkiaan

metsäteollisuuteen ja puusepän-

nen merkitys työntekijäpuolelle.

sen muodossa.

nut tehdä ennen näkemättömiä

viiden kuukau-

teollisuuteen. Sopimusneuvotte-

Rahallisesti nuo tunnit ovat vain

den

luja leimasivat työnantajapuolen

murto-osa

siir-

NYT MAALISKUUN lopussa eläm-

li

kaksi

kautta

vääntö

teettämättä

sova-maksujen

ihmisten perusoikeuksiin puuttuvia ratkaisuja.

että

erittäin härskit heikennysesityk-

rosta. Oliko tarkoituskin koettaa

me todella poikkeuksellisia aikoja.

Onni onnettomuudessa on se,

saatiin aikaiseksi työmarkkinoi-

set ja tiukka asemiin takertumi-

lypsää vielä lisää poistumassa

Se on jo nyt vaikuttanut lamaut-

että koronavirus iski Suomeen

den päänavausratkaisu, eli tek-

nen. Vasta monen viikon lakkoilu

olevilla tunneilla? Mene ja tiedä,

tavalla tavalla talouselämään.

tällä hallituskaudella. Pelottava

nosektorin sekä Teknologiateolli-

ja ylityökielto saivat väylän sopi-

mutta jokaiseen tällä kierroksella

Myös osaa osastomme jäse-

olisi ajatus siitä, että viimekauden

suus ry:n välinen työehtosopimus.

miselle auki.

tarvittiin,

neuvoteltuun sopimukseen jossa

niä se tulee koskettamaa rankalla

”yläfemmakolmikko” olisi nyt val-

työ-

Työmarkkinajärjestöiden hal-

kiky oli pöydällä, näille talkootun-

tavalla lomautusten ja pahimmil-

tion johdossa päättämässä kan-

Helle

lituksen painostamana (taisipa

neille tuli hinta. Kuinka paljon ja

laan irtisanomisien muodossa.

salaisten perusoikeuksien rajoit-

uhosi kiky-tuntien säilyttämisen

tasavallan

mihin sopimukseen? Sitä voi jo-

Liikkumista ja kokoontumisva-

tamisesta ja työlainsäädännön

puolesta. Vaihtoehtona oli se,

loppusysäystä antamassa) vuon-

kainen arvioida tykönään.

pautta on poikkeuslain voimal-

muuttamisesta.

että vastaavasti palkankorotus-

na 2016 sopima kilpailukykyso-

Teollisuusliiton neuvottelijoille

la rajoitettu. Syynä on Kiinasta

Pikkuisen pintaraapaisuja siel-

ten pitäisi olla 1,4 % pienempiä.

pimus eli kiky oli ja on jättipotti

kuitenkin isot kiitokset siitä, sen-

alkuvuodesta liikkeelle lähtenyt

tä täältä. Toivottavasti virukset

Teknologiateollisuuden
markkinajohtaja

Minna

presidenttikin

olla

Miksi hän toimi näin? Se on hä-

elinkeinoelämälle. 24 tuntia tal-

tään näinkin pärjättiin. Neuvotte-

koronaksi nimetty virus. Jou-

kiertävät kovalla prosentilla ”Seis-

Avoinna ma-pe 8.30-16.15

märän peitossa, olihan kiky-tun-

kootyötä, julkisten alojen loma-

lut olivat pitkät, asiat haastavia ja

lukuussa virkaan astunut San-

kalaiset” ja tietysti kaikki muutkin

Näsilinnankatu 22 B
33210 Tampere

nit sovittu määräaikaisiksi. Raja-

rahan 30 % leikkaus ja varsinkin

neuvotteluilmapiiri todella vaikea.

na Marinin hallitus on alkutai-

aurinkoisessa keväässä.

tut lakot, pari hylättyä esitystä

sosiaalivakuutusmaksujen pysy-

2011 raamiratkaisu, 2013 työlli-

paleellaan

valtakunnansovittelijalta

sekä

vä, huomattava siirto työnanta-

syys ja kasvusopimus sekä 2016

ison osan edellisen hallituksen
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laajempien

ehtinyt

korjaamaan

työtaistelutoimien

jilta työntekijöille olivat yhdessä

Kiky. Taas on kilpailukyky ja työ-

pieni- ja keskituloisiin kohdista-

uhka saivat Helteen muuttamaan

jättiläismäinen tulonsiirto työl-

voimakustannukset sitä luokkaa

mista vääryyksistä ja tehnyt sen

kiky-tuntien suhteen mielensä ja

tä pääomalle! Kiky-sopimus tuli

kilpailijamaihin nähden, että tilan-

määrätietoisuutta

loppuviikot neuvoteltiin palkan-

maksamaan kuntataloudelle eri

ne vaatii duunarilta uhrauksia, ja

korotuksen tasosta. Sopimus al-

arvioiden mukaan 400-600 mil-

duunarihan uhrautuu. Mitättömät

lekirjoitettiin 4.1.2020.

joonaa euroa. Tämä rahoitusva-

palkankorotukset tai ei korotuksia

jaus jää veronmaksajien hoidet-

lainkaan – vai laitetaanko vielä pa-

tavaksi.

remmaksi ja otetaan jonkun verran

Suma ei vastoin odotuksia lähtenytkään purkautumaan. Kemian
sektorin neuvotteluissa tarvittiin

Työehtosopimusneuvot te -

pois? Kaikkeen tähän on duunari

työministeri Tuula Haataisen siir-

luissa työnantaja käytti tuota 24

suostunut siinä sinisilmäisessä us-

tämän lakonuhan tuoma lisäaika

tunnin työajan pidennystä kyn-

kossa, että myös muut sopijapuo-

sopimuksen syntymiseen. Teolli-

nyskysymyksenä, vaikka se oli

let osallistuvat talkoisiin. ”Kilpailu-

suusliiton ja Kemianteollisuus ry:n

vuonna 2016 sovittu määräaikai-

kykyä tukevia” sopimuksia tullaan

välinen sopimus syntyi 6.2.2020.

seksi. Tämä jääräpäisyys tuli lak-

tekemään jatkossakin. Toivotta-

Sopimus syntyi ilman sovittelijan

kojen, ylityökieltojen sekä työsu-

vasti maksimissaan yksi kerta vuo-

mukanaoloa.

lun myötä erittäin kalliiksi. Vaikka

sikymmenessä riittää ja silloinkin

osa ﬁksuimmista työnantajista

olisi enemmän kuin toivottavaa,
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Sidoste

SIDOSTE-SUKKA
KESTÄÄ JA KESTÄÄ...

Suomalaisen sukan
suunnannäyttäjä jo yli
70 vuotta
T E K S T I : P E T R I L A H T I N E N | K U VAT: P E T R I L A H T I N E N J A S I D O S T E

S

idoste on Lauri

ta. Pisimpään talossa on oltu jopa

ja Saimi Mölsän

40 vuotta. Uusia työntekijöitäkin

silmin

vuonna

1945

ollaan palkkaamassa. Työ sisältää

ammattilaiset

perustama Tam-

kuitenkin spesiaalityövaiheita, jot-

malaista huipputuotetta kulutta-

perelainen

ka oppii vasta työtä tehdessä.

jille, lankavarastosta monien eri

suk-

näkemään

pääsi
kuinka

alan

valmistivat

suo-

Tuotantopäällikkö Kati Aho-

mukana toimin-

la-Hakalan mukaan on välillä ol-

nassa kolmas ja neljäs sukupolvi.

lut ongelmia työntekijöiden saa-

Omaa mieltäni lämmitti erityi-

Tehdas valmistui nykyiselle

tavuudessa, mutta nyt näyttäisi

sesti nuo vihreä-keltaiset sukat,

varsin lupaavalta.

Tunnustan väriä!

Reilusti yli miljoona sukkaa
lähtee
tänäkin

Allekirjoittanut
kiittää seikkaperäisestä opastuksesta

markkinoille

suuskin näyttäisi

vuonna.

Tuotannosta

koronavirus tuo tullessaan?
Tulevaisuus?

95 prosenttia menee kotimaan
kaukaisin

kohde

maailmalla on Japani.

asiakkaille.

viimeiset pari vuotta ja tulevai-

tehtaasta

markkinoille,

vaiheiden jälkeen, laput kylkiin ja

Työtilanne on hyvä, ollut jo

ja laajeni 1964 ja uudelleen 1977.

investointi

hyvältä. Mitä

tuotantopäällikkö

Konekannan

suunnitelmat

Kati Ahola-Hakalaa,

ovat

tuotepäällikkö Marjo

pitkällä. Jo nyt käytetään kierrä-

Jalosta, sekä laitos-

Tampereen Koiviston-

Työntekijöitä on tuotannossa

tyspuuvillaa ja uusia materiaaleja

miesten

kylässä toimiva Sidoste puskee

tänään lähes 40. Tämän lisäksi

etsitään ja testataan koko ajan.

mies Mika Penttistä.

markkinoille yli miljoona sukkaa

on yhdeksän toimihenkilöä, joista

Sidoste haluaa olla kestävän ke-

osa on myös tuotannon töissä.

hityksen kärkisaumassa. Asiak-

tänäkin vuonna.

Sidosteella on pitkiä työsuhtei-
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omin

katehdas. Nyt on

paikalleen Koivistonkylään 1956,

4

Allekirjoittanut

luottamus-

kaatkin vaativat ekologisuutta.
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ika Penttinen on

tauti kuin montaa muutakin osas-

TYÖLÄISPERHEEN

on

– Ei löytynyt edes kesätöitä.

liittynyt

ammat-

toa: tekijät ja toimijat käyvät vä-

alkanut jo nuorena miehenä etsi-

Laitosmiehen hommiin on oppi

jäseneksi

hiin. Viime vuoden alkupuolel-

mään elantoa itselleen. Jo ennen

sittemmin haettu oppisopimuk-

puo-

la oltiin tultu tilanteeseen, että

ammattikoulua hän kokeili mo-

sen kautta, Mika kertoo.

ensiksi

osasto ajettiin alas. Mika ja muut

nenmoista työtä: oli mm. rengin

Sidosteelle Mika tuli ensiker-

TEVAan ja sitten TEAMiin, josta

kuusi

hommia maatalossa ja seurakun-

ran vuonna 1999. Välillä mies kävi

matka jatkui Teollisuusliittoon.

vaihtoivat parhaimpaan mahdol-

nalla nurmikon leikkuuta.

katsomassa, onko nurmi aidan

tiliiton
90-luvun
livälissä,

Mika oli kiinnostunut asioiden

Sidosteen

laitosmiestä

liseen eli Teollisuus Seiskaan.

hoidosta ja lähti aktiivisesti mu-

Mika toimii laitosmiesten luot-

kaan koulutuksiin. Pian kutsu kä-

tamusmiehenä ja työsuojeluval-

vikin silloisen laitosmiesten am-

tuutettuna. Tämän vuoden alussa

mattiosaston hallitukseen.

Mika valittiin Seiskan hallitukseen.

Kyseistä osastoa vaivasi sama
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LAPSI

– Hauturin apuna kun toimi,

takana vihreämpää. Lopulta hän

niin tiesi mistä tullaan ja mihinkä

palasi takaisin ja on nyt ollut Si-

mennään, Mika lohkaisee.

dosteen palkkalistoilla vuodesta

Hämeenlinnassa Mika kävi ammattikoulun, josta hän valmistui talosähköasentajaksi keskelle lamaa.

Teollisuusseiska 1/2020

2008 alkaen.

ta. Mika antaa suurliitolle varovaisen hyväksynnän:
– Iso saa asiansa kuulumaan, mutta kuullaanko pieniä, mies tuumii.
PETRI LAHTINEN

Mika Penttinen kertoo,
että vapaa-ajan projektina

Sidosteella noudatetaan Teks-

hänellä on omakotitalon

tiili- ja muotialan työehtosopimus-

saneeraaminen.

Jäsenasiat

Seiska tiedot taa

A

Hoida jäsenasioitasi
Ovathan jäsentietosi ajan tasalla? Voit päivittää ne

•

vaihdat ammattiosastoa,

helposti internetissä kirjautumalla verkkopankkitun-

•

siirryt yrittäjäksi,

nuksillasi Teollisuusliiton eAsiointiin. Tarkista ainakin

•

siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi

•

siirryt eläkkeelle,

•

muutat toiselle paikkakunnalle tai

•

olet väliaikaisesti tai pysyvästi pois

jäseneksi tai päinvastoin,

yhteystietosi, toimipaikkatietosi ja tilinumerosi.
Voit hoitaa jäsenasioitasi myös ammattiosaston toimitsijan kanssa (Petri Lahtinen, puh. 040 522 0917,
Näsilinnankatu 22 B). Voit asioida myös aluetoimistossa. Lisäksi liiton jäsenrekisteri auttaa sinua

työelämästä.

jäsenasioissa.

Osoitteenmuutos

Teollisuusliiton
jäsenpalvelu

Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuu-

Jäsenpalvelun puhelinnumero on 020 690 446.
Numerossa päivystetään maanantaista keskiviikkoon sekä perjantaisin kello 8.30–15. Voi olla yhteydessä jäsenpalveluun myös sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelu@teollisuusliitto.ﬁ.
Asioidessasi sähköpostin välityksellä ilmoita tietojen
löytämisen helpottamiseksi joko jäsennumerosi tai
henkilötunnuksesi alkuosa.

tos. Näin varmistat, että osoitteesi pysyy oikeana
jäsenrekisterissä. Osoitteenmuutoksen voi tehdä
postista tai maistraatista saatavalla lomakkeella tai
osoitteessa www.muuttoilmoitus.ﬁ.

Ovathan jäsentietosi ajantasalla?
Voit
päivittää ne helposti internetissä
kirjautumalla verkkopankkitunnuksillasi Teol
lisuusliiton
eAsiointiin.

Siirtyminen Teollisuusliittoon
toisesta ammattiliitosta tai
työttömyyskassasta
ta ja liittyy liittoon/työttömyyskassaan kuukauden
sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä liitossa/

tämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia.

työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen

Esimerkkejä tällaisista muutoksista ovat

edellisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan.

•

siirryt toiseen ammattiliittoon/

Tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskas-

työttömyyskassaan,

sasta on ilmoitettu Teollisuusliiton jäsenrekisteriin.

siirryt toisen työnantajan palvelukseen,

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.
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LU
OPISKE TAA
KANNAT
AINA
HAE KURSSITUKEA

lyyti.ﬁ/questions/55d77ba718
LUE MURIKKA-OPISTOSTA JA
KURSSEISTA: murikka-opisto.ﬁ
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Toimiva ja
toiminnallinen
on
ammattiosasto
tehokas.
kiinnostava ja
on
Ammattiosast
a
on oltava vahv
ka
edunvalvoja, jo
ajamaan
pystyy aidosti
ja.
jäsentensä etu

asta
aan Par
Pirkanm
ontaa
Edunvalv

AMMATTIOSASTON KURSSITUKI

KUTSU
Tervetuloa Teollisuus Seiskan
Veteraanien pikkujoulujuhlaan
,
la 14.11.2020 klo 12-16 Tapiolaan
Karhunkatu 71, Tampere.
Ohjelmaa, tarjoilua, tanssia.
Kutsu on kahdelle!

Voit hoitaa jäsenasioitasi myös amm
attiosaston toimitsijan kanssa, Petri
Lahtinen puh.
040 5220917, Näsilinnankatu 22 B.

Jos jäsen eroaa toisesta liitosta/työttömyyskassas-

Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyt-

•

mmattiosast
sto
to ssuun
uunn
nittelee, tuottaa ja
toimittaa koulutus-, tiedotus- ja jäse
nhankintamateriaalia ja järjestää jäse
nistölle tehokasta ja laaja-alaista
koulutusta
jäsenten toiveita kuunnelleen.
Näk yvyyden parantamiseksi amm
attiosasto
tuottaa materiaalia eri medioihin
ja markkinoi
toimintaansa jäsenlehden, kotisivuje
n ja sosiaalisen median kautta.
Tiedotuksen tukivälineenä käytetää
n tekstiviestijärjestelmää sekä LYY TI-Ta
pahtuman
hallintajärjestelmää, joilla tavoiteta
an jäsenistö
nopeasti ja tehokkaasti.
Ammattiosasto toimii myös sosiaalis
essa
mediassa ja kehittää aktiivisesti eri
tiedotus- ja
markkinointimuotoja. Myös muu
yhteisöllinen
toiminta on osa edunvalvontaa ja
yhteistä voimavaraa.

ollisuustyöväen
Tampereen Te
o ry on perusAmmattiosast
tyneen voiman
tettu järjestäy
rantamaan työluomiseksi pa
ja palkkaehtoja
paikoilla työ-
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Etuja sinulle, liiton jäsen!

Osaston eläkeläisillä jatkuu ennallaan
voimassa oleva tapaturmavakuutus, jossa
on hoitokulujen vakuutusmäärä 3731
euroa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

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

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

/LV¦WLHWRDZZZWHROOLVXXVú
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Mikko Korhonen, aluemyyntipäällikkö
0400 623 000
PLNNRNRUKRQHQ#WXUYDȴ


Teollisuus 7
Petri Lahtinen, toimitsija
040 522 0917
SHWULODKWLQHQ#WHROOLVXXVȴ

TaskuTurva – Turva aina mukanasi
anasi
TaskuTurva-mobiilisovelluksen avulla:
•
•
•
•
•

löydät yhteystietomme helposti
voit hoitaa lapsen lääkärikäynnit vaivattomasti ja jopa rahaa käyttämättä
voit korjauttaa rikkoutuneen kännykän jopa tunnissa
viestittelet kanssamme turvallisesti *
näet laskusi ja maksat ne helposti *

Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus
Google Play -kaupasta tai App Storesta.
/LV¦WLHWRMDWXUYDȴWDVNXWXUYD

”Taskuturva on
supermahtava!
Helpottaa asiointia
ihan
han hurjasti. Kiitos.”

*) Sovellus
uudistuu
alkuvuonna,
tulossa uusia
ominaisuuksia!

–10%
aj

i st

Kyseessä on Teollisuusliiton jäsenvakuutusta täydentävä ja siitä erillinen vakuutus. Tämän vakuutuksen omavastuu
katsotaan katetuksi, kun jäsen on ensin
hyödyntänyt Teollisuusliiton tapaturmavakuutusta.

Lue lisää alennuksista ja eduista
WXUYDȴHWXVL

Jopa

om

Etujen lisäksi ammattiliittojen jäsenille
on räätälöity tuotteita, kuten erinomaisia
ominaisuuksia sisältävä Liittokasko sekä
erikoishinnoiteltu henkivakuutus
Henkikulta.

Tapaturmavakuutus
Vakuutuskorvaus haetaan aina ammattiosaston toimitsijan avustuksella. Osaston
toimitsija käy läpi sen, että korvaus on
haettu (ja myönnetty) ensin liiton vakuutuksesta sekä varmistaa hakijan jäsenyyden osastossa.

+

Liiton jäsenenä saat jatkuvan 10 % liittoalennuksen koti-, henkilö- ja kaskovakuutuksista. Liittoalennuksen lisäksi voit saada
a
omistaja-asiakasalennusta jopa 10 %.

Ammattiosaston
jäsenenä
olet oikeutettu
myös merkittäviin
lisäetuihin. Tutustu
WXUYDú

Tampereen Teollisuustyöväen ammattiosasto nro 7:n työssäkäyvät jäsenet ovat
vakuutettuna vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, jonka omavastuu on 2500
euroa ja hoitokulujen vakuutusmäärä
6206 euroa.

– 10%

s ta

Tarkempia tietoja vakuutuksesta löydät
osoitteestaZZZWHROOLVXXVȴ

Jat

Liittosi tarjoamien vakuutusten lisäksi saat
Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset
itsesi ja perheesi turvaksi.

s
nu

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

itto
va li alen
ku

a- a

nu

Ammattiosastosi ansiosta
olet jo Turvassa

siakasale

n

Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset 2020

työaikapankkivapaa,

edellytys-

päivä siirtyy työtuntijärjestelmän
mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi
tai seuraavaksi työpäiväksi.
Työntekijän
pääsiäisviikolla

poissaolojen

•

palvelusvuosilisävapaa ajaksi

luettelon mukaisesti.

•

lomarahavapaan ajaksi

•

ajalle, jolta työntekijälle mak-

työskennellessä
normaalisti

joko

keskeytyvässä päivä- tai kaksi-

•

vapaan palkkaa

Arkipyhäkorvaus maksetaan työn-

työehtosopimuksen

kohdan

jossa sunnuntain lisäksi työviikon

raudesta johtuvan palkallisen

aikana on toinenkin vapaapäivä,

poissaolon ajalle
taloudellisista tai tuotannol-

päivän edellytyspäivät ovat työ-

lisista syistä johtuvan lomau-

tuntijärjestelmän mukaisesti joko

tuksen ensimmäisten 15 ka-

torstai 9.4. tai tiistai 14.4.

lenteripäivän ajaksi

Mikäli

tällaisessa

työaika-

•

ajaksi

päiväksi on sovittu torstai 9.4.,

Vain tässä luettelossa maini-

edellytyspäivät ovat työtuntijär-

tut tapaukset ovat arkipyhäkor-

jestelmän mukaisesti keskiviikko

vausten piirissä.

K

arkipyhäkorvausten tulkinnat ovat teknologiateollisuuden

työehto-

sopimuksesta. Lopussa on lyhyt
tiivistelmä
muiden

teknologiasektorin
työehtosopimusalojen

korvattavista arkipyhistä.
Teknologiateollisuudessa maksetaan

tuntipalkkalaiselle

(työ-

ehtosopimuksen 23.1) arkipyhäkorvauksena

kahdeksan

tunnin

palkka keskituntiansion mukaan
silloin, kun arkipyhä sattuu muuksi
viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai
sunnuntaiksi.
Osa-aikatyöntekijän

arkipy-

häkorvaus lasketaan seuraavan
kaavan mukaisesti: Arkipyhäkorvaus = viikon säännöllinen työaika/ 40 h x 8 h x KTA.
Erillisiä arkipyhäkorvauksia ei
makseta viikko- tai kuukausipalkalla oleville työntekijöille, vaan
hän saa arkipyhäviikolta normaalin kuukausipalkan.
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Korvattavat arkipyhät
Tämän kevään ja kesän aikana
korvattavia arkipyhiä ovat:
•

pitkäperjantai (10.4.)

•

toinen pääsiäispäivä (13.4.)

•

vappu (1.5.)

•

helatorstai (21.5.)

•

juhannusaatto (19.6.)
Arkipyhäkorvaus

maksetaan

arkipyhänä työtä tai on vapaalla
mukaisesti

ja suostumuksensa perusteella
ylitöissä. Mikäli työ samalla on
työtuntijärjestelmään

korvattavaksi 100 %:n viikkoyli-

päivät syystä tai toisesta puut-

työkorvauksena. Määräys ei kos-

tuvat

ke jatkuvaa yksi- kaksivuorotyötä

mukaisen työajan noudattamista

eikä keskeytymätöntä kolmivuo-

koskeva edellytyssääntö aiheut-

rotyötä.

taisi

ja

työtuntijärjestelmän

näin

arkipyhäkorvauksen

menetyksen useilta peräkkäisil-

myös silloin, kun työntekijä tekee
työtuntijärjestelmän

Mikäli molemmat edellytys-

merkityn

säännöllisen viikoittaisen työajan
ylittävää työtä (esimerkiksi pitkänäperjantaina, pääsiäislauantaina
tai juhannusaattona) on tästä ylityöstä maksettava lisäksi viikkoylityökorvaus.
Työehtosopimuksen 20.9 luvun mukaan pääsisäislauantaina
ja juhannusaattona tehdystä työtunneista maksetaan keskituntiansion mukainen 100 %:n suurui-

Arkipyhäkorvauksen
maksamisen
edellytykset

tä arkipyhiltä, menetys koskee

Työntekijän työsuhteen on tullut

käisiä arkipyhiä ovat pitkäperjan-

kestää yhtäjaksoisesti vähintään

tai ja toinen pääsiäispäivä.

työehtosopimuksen

mukaisesti

vain yhtä mainituista arkipyhistä.
Tänä keväänä korvattavia peräk-

korvattavaa

Jos korvattava arkipyhä sat-

arkipyhää. Tämä sääntö koskee

tuu työntekijän työtuntijärjestel-

jokaista arkipyhää.

män mukaiseksi työpäiväksi ja

kuukauden

ennen

Kuukauden työsuhteen lisäk-

työntekijä on silloin pois työstä

si edellytetään, että työntekijä

muusta

on ollut työssä työtuntijärjestel-

syystä, tältä arkipyhältä ei mak-

män mukaisesti joko viimeisenä

seta korvausta.

arkipyhää edeltäneenä tai sen

kuin

hyväksyttävästä

jälkeen lähinnä seuraavana työ-

Lomat ym. poissaolot

päivänä. Edellytyspäiviä ovat to-

Arkipyhäkorvaus

delliset työtuntijärjestelmän mu-

työntekijälle, mikäli pitkäperjan-

kaiset työpäivät. Jos arkipyhää

tai 10.4., 2. pääsiäispäivä 13.4.,

edeltää / seuraa sovittu tai mää-

vappu 1.5., helatorstai 21.5. tai ju-

rätty

hannusaatto 19.6. sattuvat:

työajantasaamispäivä

ja

Teollisuusseiska 1/2020

maksetaan

lisista syistä johtuneen lomautuksen
alusta lukien 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle sattuvista arkipyhistä. Myös lomautustapauksissa
edellytetään, että työsuhde on kestänyt yhden kuukauden ennen kyEsimerkki. Jos lomautus on

järjestelyssä työajan tasaamis-

nen lisä, jos sitä ei muuten tule

tekijälle taloudellisista tai tuotannol-

seessä olevaa arkipyhää.

lakisääteisen isyysvapaan

alkanut aikaisintaan maanantaina
30.3., arkipyhäkorvaus maksetaan pitkältäperjantailta sekä 2.
pääsiäispäivältä. Jos taas lomau-

8.4. tai tiistai 14.4.
evään ja kesän 2020

käsittelevän

setaan sairausajan tai äitiys-

31.3 tarkoitetun lapsen sai-

•

syitä

Arkipyhäkorvaus
lomautuksen aikana

vuorotyössä tai kolmivuorotyössä,

pitkäperjantain ja toisen pääsiäis-

Teknologiasektorin
arkipyhäkorvaukset

vuosiloman (talviloman) ajalle

•

Vuosiloma (talviloma)
arkipyhäviikolla

tus on alkanut perjantaina 27.3.,

Vuosilomalain 1 luvun 4§:n tar-

tus on alkanut ennen 27.3., arki-

koittamaksi

pyhäkorvausta ei makseta.

lasketa

lomapäiväksi

sunnuntaipäiviä,

ei

pitkä-

maksetaan arkipyhäkorvaus vain
pitkältäperjantailta. Jos lomau-

2. pääsiäispäivää, vapunpäivää,

Lomautuksen
päättyminen

helatorstaita ja juhannusaattoa.

Arkipyhäkorvaus maksetaan, jos

perjantaita,

pääsiäislauantaita,

Lomapäiviä ovat siis arkipäivät
maanantaista lauantaihin. Tämä
merkitsee käytännössä sitä, että
jos työntekijän vuosiloma sijoittuu arkipyhäviikolle, arkipyhät ja
eräät aattopäivät jatkavat vuosilomaa.
Mikäli viikon vuosiloma (talvi-

lomautus päättyy siten, että työntekijä on työssä arkipyhän jälkeisenä työtuntijärjestelmän mukaisena työpäivänä (edellytyspäivä).

Lomautus lyhennettynä
työviikkona

loma) pidetään esimerkiksi pää-

Lomautuksen toteuttaminen ly-

siäisviikolla maanantaista 6.4. al-

hennettyä työviikkoa tekevälle

kaen, lomaan pitää sisältyä kuusi

työntekijälle maksetaan arkipy-

arkipäivää, joihin ei lueta pitkä-

häkorvaukset normaalisti riippu-

perjantaita,

matta siitä, kuinka kauan lyhen-

pääsiäislauantaita,

eikä 2. pääsiäispäivää. Kuuden

nettyä työviikkoa on kestänyt.

arkipäivän talviloma sijoittuu silloin ajalle 6.–15.4. Vuosilomapal-

KAUNO KOSKELA

kan lisäksi arkipyhäkorvaus on

Sopimusvastaava,

maksettava pitkältäperjantailta ja

teknologiasektori

2. pääsiäispäivältä edellä olevan

Teollisuusseiska 1/2020
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TYÖEHTOSOPIMUS | TYÖAIKALAKI | MEDIALUKUTAITO | KOKOUSTOIMINTA

Kolumni

TYÖSUOJELU JA KEMIKAALIT | PÄÄTÖKSEN TEKO | PAIKALLINEN SOPIMINEN | JÄRJESTÖTOIMINTA

Alentaako EU:n työvoiman
vapaa liikkuvuus palkkoja?
TIMO EKLUND
KUVA: MIRA TENHUNEN, VERKKOTOIMITTAJA, TEOLLISUUSLIITTO

E

olevan työvoiman lisääntyminen

rusperiaatteisiin kuu-

laskee työn hintaa eli palkkoja.

maihinsa olojen parannuttua.
Vaikuttaa

luu työvoiman vapaa

kuitenkin,

että

työläisten neuvotteluvoiman ja

liikkuvuus. Tämä pe-

VAPAAN LIIKKUVUUDEN ongel-

elinolojen parantuminen ei kai-

riaate onkin lisännyt

mia on työmarkkinoilla kärjistä-

kille sovi. Esimerkiksi Puolassa

monella tavoin kansalaisten hy-

nyt se, että valvonnan resurssit ja

vallanpitäjät ovat avanneet rajat

vinvointia ja yritysten kilpailuky-

lainsäädäntö ovat laahanneet ke-

ukrainalaiselle työvoimalle. Täl-

kyä. Kun Suomen rajat avautuivat

hityksen jäljessä. Usein ei ole toi-

lä hetkellä maassa työskentelee

Itä-Euroopan työvoimalle, näkyi

mivaa etu- eikä myöskään jälkikä-

ainakin pari miljoonaa ukraina-

se nopeasti varsinkin virolaisen

teisvalvontaa, joka selvittäisi, että

laista. Tämän kaltaiset toimet

työvoiman

työehtosopimuksia ja lakeja nou-

mahdollistavat

datetaan. Verovälttely, työaikarik-

teollisuudelle halvan työvoiman

komukset ja alipalkkaus ovat muo-

saannin jatkossakin. Työntekijöi-

dostuneet laajoiksi ongelmiksi.

tä virtaa myös Suomeen ja mui-

työ-

markkinoillemme.
TYÖVOIMAN vapaasta liikkuvuu-

Itä-Euroopan

desta on sekä hyötyä että haittaa.

Itse olen kuitenkin ymmär-

hin vauraampiin maihin, mikä

Yritykset saavat haluamaansa työ-

tänyt tai ainakin toivonut, että

pitää palkannostopaineita mata-

voimaa, mikä on mahdollistanut

kyseessä on suurelta osin väliai-

lana. Yksittäisiä ihmisiä ei tieten-

tilausten vastaanoton, investoin-

kainen ongelma. Työvoiman va-

kään ole syytä syyllistää, jos hän

nit ja monesti jopa työpaikkojen

paan

muuttaa laillisesti työskentele-

säilyttämisen. Toisaalta markki-

on nimittäin puhuttu siitä, että se

nataloudessa tarjonnan lisäänty-

pienentää eri EU-maiden välisiä

minen laskee hintoja. Tämän pe-

eroja. Palkkojen ja työolojen tulisi

neissa

riaatteen mukaisesti käytettävissä

parantua, kun työvoiman liikku-

agenda, jonka mukaan EU:n on

vuus luo uudempiin

toimillaan pyrittävä polkemaan

jäsenmaihin työvoi-

teollisuuden palkkoja. Tähän men-

mapulaa.

nessä olemme kuitenkin nähneet

liikkuvuuden

työn

yhteydessä

Samalla

tuottavuuden

mään maasta toiseen.
En usko, että EU:n takahuoon

jonkunlainen

eurooppalaisilla

piilo-

työmarkkinoilla

kasvua ja työvoiman

paljon sellaista kehitystä, joka pai-

kysyntää on autettu

naa ansiota ja heikentää työoloja.

rakennerahastoilla,

Jos Euroopan hyvinvointi halu-

jotka ovat ohjanneet

taan jatkossakin perustaa muu-

teollisia investointe-

hun kuin halpaan teollisuuteen,

ja

on EU:lla skarppaamisen paikka

Itä-Eurooppaan.

Palkkaerot

ovatkin

työvoimapolitiikassaan.

kaventuneet ja ihmisiä on palannut koti-
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BERLIINIIN
17.-20.9.2020

uroopan Unionin pe-

saapumisena

AY-KOULU JA KURSSIMATKA

Kirjoittaja on erikoistutkija.
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TEOLLISUUS7
JÄRJESTÄÄ
JÄSENILLEEN
AY-KOULUN JA
KURSSIMATKAN
BERLIINIIN
17.-20.9.2020.

HINNAT

majoituksen aamupaloineen

8 kurssia: 150 euroa

2 hengen huoneessa (Hotelli

7 kurssia: 185 euroa

Park Inn by Radisson Berlin

6 kurssia: 220 euroa

Alexanderplatz ****).

Vähimmäisvaatimus on 6 kurssia.
Kursseille voi osallistua, vaikka

LISÄTIEDOT

et osallistuisi kurssimatkalle. Si-

Petri Lahtinen

tovan ilmoituksen voi ainoastaan

Puh. 040 522 0917

kumota lääkärintodistuksella.

petri.lahtinen@teollisuus7.ﬁ

KOULUTUKSET

Peruutustilanteessa noudatetaan

Koulutukset järjestetään tiistai-

yleisiä valmismatkojen peruutus-

ILMOITTAUDU

iltaisin kello 17-20 seuraavasti:

säännöksiä. Matkustajia max 24.

Ilmoittautumiset 26.2. mennessä:
www.lyyti.in/ay-koulu2020

11.2.

Työehtosopimus

3.3.

Työaikalaki

HINTA SISÄLTÄÄ

31.3.

Medialukutaito

Hinta sisältää kuljetukset

28.4.

Kokoustoiminta

Suomessa lentokentälle ja

HUOM

12.5.

Työsuojelu ja kemikaalit

takaisin, lennot, kuljetus

KORONAPANDEMIA VOI VAIKUTTAA

2.6.

Päätöksenteko

Berliinissä kentältä hotellille

OHJELMAAN. TARKISTA TIEDOT

4.8.

Paikallinen sopiminen

ja takaisin sekä kiertoajelun

ENNEN TAPAHTUMAN ALKUA.

25.8.

Järjestötoiminta

menopäivänä, sekä kolmen yön

Tampereen teollisuustyöväen ammat tiosasto ry

2020

Tapahtumakalenteri 2020

Ammattiosaston hallitus 2020
PUHEENJOHTAJA: Lehtinen Rauno, Aurajoki Oy
VARAPUHEENJOHTAJA: Svärd Marko, Metso Minerals Oy
TALOUDENHOITAJA: Mäkipää Kari, Katsa Oy
SIHTEERI: Rask Virva-Mari, Metso Minerals Oy
JÄSEN

VARAJÄSEN

HUHTIKUU

HEINÄKUU

LOKAKUU

Anttila Timo, Valmet Technologies Oy

Turunen Juha, Valmet Technologies Oy

•

•

•

Humalamäki Laura, Dynaset oy

Malmi Lauri, Koukkupaja

Järvenpää Eetu, Sandvik Oy

Huhtaniemi Jani, Sandvik Oy

Kuisma Risto, työtön

Syrjälä Niko, Konecranes Finland Oy

Lintula Mika, PMC Hydraulics Oy

Eloranta Janne, PMC Hydraulics Oy

Mäkinen-Syrjälä Anu, Sandvik Oy

Koivula Jouko, Sandvik Oy

Mäkipää Kari, Katsa Oy

Lamminperä Jari, Katsa Oy

Penttinen Mika, Sidoste Oy

Hakala Joni, Sandvik Oy

Rask Virva-Mari , Metso Minerals Oy

Kaseva Pasi, Tevo Lokomo Oy

Savilahti Minna, Sandvik Oy

Saukkonen Lauri, Sandvik Oy

Seppälä Viivi, opiskelija

Lehto Lauri, Sandvik Oy

Siuro Sami, Sandvik Oy

Valkonen Viivi, Sandvik Oy

Sundberg Hannu, Koja Oy

Luusalo Teemu, Caverion Suomi Oy

Svärd Marko, Metso Minerals Oy

Järvinen Aki, Metso Minerals Oy

Tuura Manu, Sandvik Oy

Lipponen Juha, Sandvik Oy

Uitto Jukka, Metso Minerals Oy

Vähäsöyrinki Matti, Metso Minerals Oy

Vendell Ville, Keskipakovalu Oy

Eteläaho Ilkka, Sandvik Oy

•

•

•

•

•
•
•

KESÄKUU

Ilmoittautua voi Teollisuus Seiskan toimistoon tai jaoston vetäjälle.

•
KOULUTUSJAOSTO

•

Opintosihteeri Hannu Sundberg, 040 549 5482
NAISJAOSTO

SURU-UUTINEN Ammattiosas-

Puheenjohtaja: Margit Rintamaa, 0400 830 863

ton hallituksen pitkäaikainen

NUORISOJAOSTO

jäsen ja koulutusjaoston vetäjä

Puheenjohtaja: Viivi Seppälä, 041 309 1399

Hannu Sundberg on menehty-

VETERAANIJAOSTO

nyt 29.3.2020 äkillisen sairas-

Puheenjohtaja: Pertti Perälä, 0500 182 644

kohtauksen seurauksena. Han-

KESÄPAIKKAJAOSTO

nun sydämellä tehty aktiivinen

Puheenjohtaja: Anu Mäkinen-Syrjälä, 050 409 8868

työ työväenliikkeen eteen

TIEDOTUSJAOSTO

säilyy muistoissamme. Tampe-

Puheenjohtaja: Petri Lahtinen, 040 522 0917

reen Teollisuustyöväen ammat-

EDUNVALVONTAJAOSTO

tiosasto ottaa osaa omaisten ja

Puheenjohtaja: Rauno Lehtinen, 050 343 1471

ystävien suureen suruun.
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•

•

1.5. Ammattiosaston
Vappubrunssi
7.5. Alueen hallinnon jäsenten
tapaaminen
Sakki-risteily
12.5. Ammattiosaston
ay-koulu: työsuojelu ja
kemikaalit
16.-17.5. Jäsenhuoltajien
ajankohtaispäivä,
Murikka-opisto
19.-20.5. Työympäristöseminaari, Murikka-opisto

2.6. Ammattiosaston aykoulu, aiheena Päätöksenteko
6.6. Häme-Pirkanmaa –alueen
kesäpäivä, Säkänniemi,
Tampere

Toimisto suljettuna lomien
ajan
Työväen musiikkijuhlat,
Valkeakoski

ELOKUU

•

•

Jaostojen toimintaan ovat kaikki jäsenet tervetulleita.

•

TOUKOKUU

•

Jaostot

Alueen nuorisokurssi/
tapahtuma
18.-19.4.
Nuorisovastaavapäivät,
Murikka-opisto, Tampere
28.4. Ammattiosaston
ay-koulu, aiheena
kokoustoiminta
Ammattiosaston kevätkokous

•

•

4.8. Ammattiosaston aykoulu, aiheena paikallinen
sopiminen
15.-16.8. Ammattiosaston
nuortentapahtuma
17.-21.8. Eläkeläistoiminnan
kurssi, Murikka-opisto
25.8. Ammattiosaston
ay-koulu, aiheena
Järjestötoiminta
29.-30.8. Oppilaitostiedotuskurssi, Murikka-opisto

•

•
•
•
•

MARRASKUU
•
•

SYYSKUU
•
•

•

•
•

5.-6.9. Teollisuusliiton
jäsenristeily
5.-6.9. Teollisuusliiton
nuortentapahtuma
jäsenristeilyllä
8.-9.9. Isojen
Ammattiosastojen
veteraaniristeily,
Turku-Tukholma-Turku
17.-20.9. Ammattiosaston
ay-koulu kurssimatka Berliini
26.-27.9. Työelämän
tietopakki-kurssi, Hotelli
Lapland, Tampere

Seuraa teollisuus7:n kotisivuja ja
Facebook-sivua, niin pysyt kärryillä
ajankohtaisista asioista.
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9.10. Työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivä
10.-11.10. Ammattiosastojen
kehittämiskurssi, Murikkaopisto
17.10. Harrastenäyttely,
Murikka-opisto
17.-18.10. Kulttuuriviikonloppu,
Murikka-opisto
21.10. Työympäristöpäivä
Pirkanmaa
31.10. Salibandyturnaus,
Spiralhalli, Tampere

•
•
•

31.10.-1.11. Teollisuusnuorten
päivät, Murikka-opisto
5.11. Alueen hallinnon
jäsenten tapaaminen,
Vaakuna, Hämeenlinna
14.11. Veteraanien
pikkujoulujuhla, Tapiola
Ammattiosaston syyskokous
Marras-joulukuussa
luottamusmiesvalinnat

Huom.
Tapahtumatiedot on
kerätty maaliskuun lopussa.
Koronaviruspandemiasta johtuen
tapahtumiin voi tulla muutoksia.
Varmistathan tietojen oikeellisuuden
ennen tapahtuman alkua!

>> teollisuus7.fi
>> facebook.com/Metalli7
>> instagram.com/teollisuus7
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Nuoret

LE
NUORIL

T
U
K
VAI
JA
A
T
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I
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A
T
A
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I
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A
L
I
BA

A

mmattiyhdistysliikkeen

tulevaisuu-

kyä se, miten nuoret haluavat työelämää kehittää.

den kannalta avainasemassa on se,

Nuorten päästäminen mukaan päätöksenteon

miten nuoret saadaan yhä paremmin

ytimeen näyttäisi selvästi sen, että haluamme ai-

mukaan. Nuorille tulisi taata aidot

dosti kuunnella heidän mielipiteitään.

vaikuttamismahdollisuudet

ay-liik-

Liitoissa tulee yhä uudelleen ja uudelleen kysyä,

baila-bailaa.

mitä nuoret haluavat. Näihin odotuksiin meidän tu-

Näin nuoret saavat ay-toiminnasta

lee vastata. Toimet nuorten saamiseksi mukaan liit-

heti merkityksellisyyden tunteen. Nuorten pitämi-

tojen toimintaan ovat tulevaisuusinvestointeja, jot-

nen kuunteluoppilaina vie heiltä pahimmillaan mie-

ka maksavat itsensä takaisin korkojen kera uusilla

lenkiinnon koko ammattiyhdistystoimintaa kohtaan.

innokkailla liiton toimijoilla.

keessä

ja

riittävästi

Ammattiliitoista tulee luoda nuorille helposti lä-

Loppupeleissä kyse on siitä, saammeko nuoret

hestyttäviä matalan kynnyksen tapahtumilla, jotta

myös jatkossa kiinnostumaan liittojen toiminnasta ja

nuoret aluksi innostuvat toimimisesta ay-liikkeessä.

pysymmekö ajassa mukana kehittämässä ay-liikettä.

Näin saamme nuoret mukaan yhteiskunnalliseen

Jos haluat kuulla lisää nuorten vaikuttamismah-

vaikuttamiseen ja työntekijöiden oikeuksien puo-

dollisuuksista tai tapahtumista, ole yhteydessä!

lustamiseen.
Tässä ajassa liittojen arvo mitataan erityisesti

T U O M A S S U I H KO N E N

siinä, miten ne toimivat työelämässä kaikista hei-

Järjestötoimitsija

koimmassa asemassa olevien puolesta. Tällaisessa

tuomas.suihkonen@teollisuusliitto.ﬁ

asemassa työelämää aloittelevat nuoret useimmiten

P. 050 912 4155

ovat. Liittojen työehtosopimuksissa tulisi myös nä-
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NUORET
AKTIIVIT

Aloitin Etelä-Pirkanmaan Teollisuustyöväen ammattiosasto 169:n nuorisovastaavana vuodenvaihteessa.
Kauheasti kysellään, kuinka lähdin
tähän hommaan ja mun kohdalla
ainakin kiinnostus vaikuttaa nuorten tietoisuuteen ammattiliiton ja
-osaston toiminnasta ajoi mut tähän
pestiin. Mulle on tärkeää jakaa tietoa

Innostuin ay-liikkeestä, kun olin

nuorille ensinnäkin siitä, miten tär-

työssäoppimassa Tampereen

keäksi koen liittoon ja ammattiosas-

Sandvikin tehtaalla 2019. Sen

toon kuulumisen ja myös kaikki edut

hetkinen luottamusmies kysyi,

ja varsinkin tuki mitä heille silloin

olisiko minulla kiinnostusta lähteä

suodaan. Innolla odotan päästä

vetämään nuorisojaostoa. Vastasin

kunnolla mukaan nuorten toimintaan,

myöntävästi ja nyt olen seiskan nuo-

järjestämään ja vaikuttamaan tapah-

risojaoston puheenjohtaja.”

tumiin ja nuorten hyvinvointiin!”

VIIVI SEPPÄLÄ , 20 v.

VILMA MOKKO, 23 v.

Asuu Tampereella, valmistui Tredusta

Etelä-Pirkanmaan Teollisuustyöväen

koneenasentajaksi helmikuussa 2020

ammattiosasto 169:n nuorisovastaava

Teollisuusseiska 1/2020
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