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työnantajien
vyörytys tulee
jatkumaan

H

uolestuttava

kehitys

tettu ennenkuulumattoman suuri

jatkuu työmarkkinoil-

riippakivi. Pidän todella kummal-

lamme. Päällimmäise-

lisena sitä, että julkisen puolen

nä tietenkin mieleeni

palkkaratkaisu sidotaan useaksi

tulee UPM:n ja Pa-

vuodeksi siihen, mitä vientiliitot

periliiton välinen työtaistelu, joka

saavat sovittua. En vastusta yh-

kesti historialliset 112 päivää. Uskal-

denkään alan palkankorotuksia,

lan väittää, että Paperiliitto taisteli

mutta en voi ymmärtää tapaa,

paitsi omien jäsentensä puolesta,

miten se nyt tullaan rakentamaan.

myös meidän muiden. Jos UPM:n

Meiltä kysymättä päätettiin ra-

täysin ideologiset ja ammattiyhdis-

kentaa eräänlainen työmarkkinoi-

tysliikkeen vastaiset tavoitteet oli-

den ikiliikkuja. Tällä voi olla hyvin

sivat menneet läpi, nuo tavoitteet

arvaamattomia seurauksia.

olisivat näkyneet kohta myös mei-

Työnantajapuoli sai nyt, mitä

dän muiden työehtosopimuksissa.

tilasi. EK:n päätös irtaantua työ-

On, aiheestakin kyseenalaistettu

ehtosopimustoiminnasta oli al-

onko ay-liikkeessä solidaarisuutta.

kusysäys, jota Metsäteollisuuden

Viime kevät osoitti, ettei se tällä

samanlainen irtaantuminen lisä-

kertaa ollut pelkästään juhlapu-

si. Nyt olemme nähneet todella

heissa viljeltyä retoriikkaa.

hankalia neuvotteluja ja vyörytys

Teollisuusliitto tuki tuntuvalla
rahallisella panoksella Paperiliit-

tulee jatkumaan.
Se, mitä nyt tarvitsemme, on

P. 03 223 0013
P. 040 580 6777
toimisto@teollisuus7.fi

toa, jotta he pystyisivät talou-

korkeampi

dellisesti tukemaan lakossa ole-

ja sen myötä joukkovoimaa. Ai-

via jäseniä. Lopputulos palvelee

noastaan tällä tavalla voimme

www.teollisuus7.fi
facebook.com/metalli7
instagram.com/teollisuus7

kaikkia palkansaajia.

pärjätä

Toimitsija
Petri Lahtinen
P. 040 522 0917
petri.lahtinen@teollisuus7.fi

Syksyllä

on

edessä

myös

järjestäytymisaste

työnantajien

jatkuvasti

härskimpää vyörytystä vastaan.

Teollisuusliitolla

työehtosopi-

Seiskan toiminta rauhoittuu

musneuvotteluita,

nimenomaan

keskikesäksi ja toimisto on sul-

palkkojen osalta. Nyt sovelletta-

jettuna heinäkuun. Elokuussa on

van sopimuksen palkankorotuk-

taas täysi ”rähinä” päällä, mm. vie-

set tuomittiin ”kentällä” reilusti

tämme kesäpäivää Seiskaniemes-

liian alhaisiksi ja korotuspaineet

sä Pälkäneellä. Sinne ovat kaikki

ovat vain kasvaneet. Puolessa

jäsenet perheineen tervetulleita.

vuodessa elämisen kustannukset

Näillä ajatuksilla haluan toi-

ovat kohonneet huimasti ja tuo

vottaa kaikille Seiskalaisille hyvää

pitäisi näkyä tulevissa korotuk-

ja lämmintä kesää.

sissa. Neuvottelut eivät ole kos-
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kaan helppoja, mutta nyt meidän

RAUNO LEHTINEN

niskaamme on vielä lisäksi ripus-

Puheenjohtaja, Teollisuus Seiska
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Heinäkuu

Ostovoimakriisi vaatii
kiky-köyhdyttämisestä eroon
pääsemistä

J

uha

Sipilän

hallituk-

palkankorotusten

tasosta

•

Elokuu
•
•
•

Seiskaniemi

Syyskuu
niin

yksityisillä kuin julkisillakin sopi-

työnteki-

musaloilla ensi syksyn palkkakier-

jöitä edelleen. Suoma-

roksella. Työnantajat eivät pääse

laisten

palkansaajien

näitä vaatimuksia pakoon. Siksi

ostovoima on heikentynyt alku-

nyt jos koskaan olisi syytä etsiä

vuonna 2022 eniten yli neljään-

yhteisiä ratkaisuita ostovoiman

kymmeneen

Yhtenä

turvaamiseksi, jossa kiky-maksu-

syynä on Ukrainassa käytävän

jen palautus olisi yksi elementti.

sodan aiheuttama polttoaineen,

Toinen työkalu voisivat olla eu-

elintarvikkeiden ja lukuisten mui-

romääräiset

den perushyödykkeiden hintojen

Tämä hyödyttäisi erityisesti pie-

nousu. Tämän päälle tulee edel-

ni- ja keskituloisia palkansaajia.
Nykyisissä

palkankorotukset.

poikkeuksellisissa

kahden prosentin sosiaalivakuu-

oloissa

tusmaksujen siirto työnantajilta

yhteisymmärryksessä maan hal-

työntekijöiden maksettavaksi.

työmarkkinajärjestöjen

litukselle tekemä esitys ratkai-

Tässä tilanteessa on viimein-

susta ostovoiman turvaamiseksi

kin aika palauttaa tämä maksu

vakauttaisi talouden ja työllisyy-

takaisin työnantajille, joille se

den näkymiä sekä vahvistaisi suo-

kuuluukin.

kiky-ratkaisun

malaisten turvallisuuden tunnet-

sälyttämistä työntekijöiden nis-

ta. Tällainen ratkaisu tulisi myös

koille perusteltiin kilpailukyvyllä,

työnantajille edullisemmaksi, kuin

on nyt työnantajien vuoro osal-

palkansaajien kasvaviin odotuk-

listua suomalaisten ostovoiman

siin vastaaminen sopimusalakoh-

turvaamiseen. Vain palkansaajien

taisissa työmarkkinapöydissä.

Kun

ostovoiman vahvistaminen takaa
työllisyysasteen myönteisen ke-

Lisätietoja

hityksen jatkumisen ja suojelee

yhteiskuntasuhdepäällikkö

esimerkiksi

TIMO NEVARANTA

koronapandemiasta

toipuvia palvelualoja.
Inflaatio
jöiden

P. 050 574 1430

nostaa

työnteki-

oikeutettuja

odotuksia
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Ammatillisen koulutuksen
yhteistyöpäivät 12.-13. 9.,
Murikka-opisto
Koulutustoiminnan
teemaseminaari 24.-25 .9.

•

köyhdyttää

leen kiky-paketin mukana tullut

Oppilaitostiedotuskurssi
19.-20.8., Murikka-opisto
Eläkeläistoiminnan kurssi
8.-12.8 ., Murikka-opisto
Veteraani- ja naisjaoston
yhteiskokous, Seiskaniemi
Koko perheen kesäpäivä,

•

sen läpi runnoma kiky

vuoteen.

Toimisto suljettuna
lomien ajan
Työväen Musiikkitapahtuma,
Valkeakoski

•

•

Murikka-opisto
Veteraanien syyspurjehdus
Seiska-lehti ilmestyy

•
•

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.
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Ilmainen kuljetus Tampereelta
klo 12.00
ja paluukuljetus takaisin klo 17
.00
Ilmoittautumiset 23.8.2022 me
nnessä
040 580 6777 tai toimisto@teolli
suus7.fi

www.teollisuus7.fi

Suosittele Seiskaa – voita
300 euron lahjakortti!
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Teollisuus Seiska järjestää
jäsenhankintakampanjan ajalla
1.5.-31.7.2022
tämme kaverille ja
Nyt kannattaa suositella jäsenyyt
kaksi kappaletta 300
kollegalle – arvomme palkintoina
maksuvälineenä useimmissa
euron S-lahjakortteja. Kortti käy
S-ryhmän toimipaikoissa.

seur
teollis aa
kotisiv uus7:n
Facebo uja ja
niin py ok-sivua,
syt
ajanko kärryillä
htai
asioist sista
a:

2022 liittyneet uudet
Arvonnassa ovat mukana 1.5.-31.7.
poislukien ammattiosaston
jäsenet ja jäsenyyden suosittelijat,
itetaan voitosta
hallituksen jäsenet. Voittajille ilmo
esti.
henkilökohtais
K U VA : S A P P E E

teollis
uus7.fi
facebo
o
instagr k.com/Metal
li7
am.com
/teoll
isuus7
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Koko perheen
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Liity jäseneksi!
Pirkanmaan parasta edunvalvontaa
attiosasto ry
Tampereen Teollisuustyöväen Amm
krs
II
B
22
u
Näsilinnankat
isuus7.fi
P. 040 580 6777 • toimisto@teoll

Teollisuusseiska 2/2022
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Nuorten karting-tapahtuma

Vauhdin hurmaa
karting-radalla

N

uorisojaosto järjesti

me aika-ajot, ja niiden tulosten

eikä muista ollut sen jälkeen vas-

käänteet läpi ja seurata seuraavi-

nuorille Karting-ta-

perusteella lähdimme paalulta 20

tusta tulevalle mestarille.

en kuljettajien kisailua.

pahtuman.

Ohjel-

kierroksen finaaliin.

massa

hurjaa
kartin-

oli

kilpa-ajoa

Vili Toiva kaahasi maaliviivan

Kilpailun lomassa syntyi kes-

Aika-ajoissa parhaat kierro-

yli parhaana kierrosaikanaan hui-

kustelua ja uusia tuttuja, osa

sajat ajaneet pääsivät lähtemään

keat 25.128. Helpolla voittaja ei

viihtyi radan äärellä viettämässä

sa on mukavaa ja samanhenkistä

parhailta paalupaikoilta finaaliin.

pääsyt, sillä kilpailu oli tiukkaa;

aikaa iltaan saakka. Toisille heräsi

porukkaa ja takuulla hauskaa! Jos

kovinta

eroa kaikkien kuljettajien fiinaalin

innostus uudesta harrastuksesta

olet kiinnostunut nuorisojaoston

Tapahtuma järjestettiin lauan-

Teemu Kyntö-Aho (25.825), Vili

parhaissa kierrosajoissa oli vain

kartingin parissa. Ammattiosas-

toiminnasta tai sinulla on muuta

taina 14.5. sisäkartingradalla Kart

Toiva (26.032) ja Vili Kivistö

muutama sekunti. Heti voittajan

ton puheenjohtaja Rauno Lehti-

kysyttävää, ole yhteydessä alle-

In Clubilla Pirkkalassa, missä aje-

(26.196)

kärkipaikoilta

perässä maaliin ajoivat Teemu

nen kävi myös keskustelemassa

kirjoittaneeseen.

taan uusilla ja tehokkailla sähkö-

finaaliin. Jalka valmiina kaasul-

Kyntö-Aho (25.739) ja Vili Kivistö

nuorten kanssa ja kertomassa

kartingautoilla.

la, sormi valmiina boosti-napilla,

(26.006). Onnea voittajalle!

ammattiosaston toiminnasta.

gautoilla, voittajien juhlintaa ja
herkuttelua pitsalla.

Aika-ajojen

kolme

lähtivät

Kiitos

osallistujille

onnistu-

Muista seurata nuorisojaostoa
somessa, niin saat tiedon tulevis-

Kuljettajakokouksen ja ajovaat-

tiukka ote ratista, katse punaisis-

Voittokolmikko palkittiin po-

teiden vaihdon jälkeen pääsimme

sa valoissa. Vihreä valo vaihtui ja

kaalein ja juhlistimme voittajia

neesta tapahtumasta! Nuoriso-

radalle lämmittelemään. Lämmit-

autot kiisivät ensimmäiselle suo-

sekä tiukkaa kilpailua kuohuvalla.

jaosto järjestää seuraavan tapah-

VIIVI VALKONEN

tely oli tarpeen, sillä monet olivat

ralle. Juuri ennen ensimmäistä oi-

Ajamisen päälle maistui kaikille

tuman syksyllä, lähde rohkeasti

Nuorisojaoston pj.

Lue QR-koodi WhatsApin kame-

ajamassa kartingia ensimmäistä

kealle kaartuvaa mutkaa Vili Toi-

pitsa. Syömisten ja juomisten lo-

mukaan tapahtumaan ja nuoriso-

P. 040 968 9259

ralla ja liity Seiskan nuorisojaos-

kertaa. Lämmittelyn jälkeen ajoim-

va kurvasi letkan ensimmäiseksi,

massa oli hyvä käydä kaikki kisan

jaoston toimintaan. Tapahtumis-

viiviannika.valkonen@gmail.com

ton Whatsapp-ryhmään!
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ta tapahtumista!

7

n uusi
Teollisuusliitovaan:
etu TaskuTur

Kun välität,
valitse heille parasta –
Turvassa-henkivakuutus!

oidon
tapaturman h ynti
kä
ensimmäinen a
Pihlajalinnass
omaa rahaa
käyttämättä

Eikä muuten maksa paljon.
Teollisuusliiton jäsenelle vain

6,77 €/kk

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

Hintaesimerkki 2021
30-vuotias Teollisuusliiton
jäsen, korvaussumma
100 000 €.

Tarkempia tietoja vakuutuksesta löydät
osoitteesta www.teollisuus7.fi
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Tapaturmavakuutus
Tampereen Teollisuustyöväen ammattiosasto nro 7:n työssäkäyvät jäsenet ovat
vakuutettuna vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, jonka omavastuu on 2542
euroa ja hoitokulujen vakuutusmäärä
6416 euroa.
Kyseessä on Teollisuusliiton jäsenvakuutusta täydentävä ja siitä erillinen vakuutus. Tämän vakuutuksen omavastuu
katsotaan katetuksi, kun jäsen on ensin
hyödyntänyt Teollisuusliiton tapaturmavakuutusta.
Ammattiosaston vakuutuksessa ei ole
tapaturmaisen kuoleman tai tapaturman
aiheuttaman pysyvän haitan korvausta.

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.
Osaston eläkeläisillä jatkuu ennallaan
voimassa oleva tapaturmavakuutus, jossa
on hoitokulujen vakuutusmäärä 3857 euroa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Vakuutuksessa ei ole kuolemantapauskorvausta tai pysyvän haitan korvausta.
Vakuutettuina ovat osaston jäsenenä
olevat eläkeläiset.

Lisätietoa www.teollisuus7.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Mikko Korhonen, aluemyyntipäällikkö
0400 623 000
mikko.korhonen@turva.fi

Teollisuus 7
Petri Lahtinen, toimitsija
040 522 0917
petri.lahtinen@teollisuus7.fi

Turvaa rakkaimpasi
uudella Turvassahenkivakuutuksella

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

Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä
sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle
kaikista rakkaimpia.
Eivätkö he ansaitsekin parasta?
Turvassa-henkivakuutus on uusi ja
erityisesti ammattiliiton jäsenelle edullinen henkivakuutus. Hinta saattaa yllättää
sinut iloisesti, laske vaikka itse
turva.fi/henkivakuutus

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä
kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista
vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske liikennevakuutusta eikä henkivakuutusta.

Kuulun

Vakuutan

Otan vielä

ammattiliittoon,
saan
jäsenalennukset

kotini

toisen vakuutuksen,
saan
omistaja-alennuksen

10 %

Lue lisää alennuksista ja eduista
turva.fi/etusi

10 %

A-kassan ajankohtaista

Kesällä muistettavaa:
vuosilomat, arkipyhät
sekä muut ajankohtaiset
työttömyysturvassa

FREEPIK

Päivärahan enimmäismaksuaikasi (300-500 päivää) ei kulu palkallisen vuosiloman aikana, ellei
kyseessä ole osa-aikainen vuosiloma, jonka ajalta kassa maksaa
sinulle soviteltua päivärahaa.

Hakemuksen
täyttäminen
vuosiloman ajalta
Jos olet ollut lomautettuna ja lomautuksesi jatkuu, muistathan
ensinnäkin täyttää ja lähettää jatkohakemukset

ansiopäivärahaa

varten. Hakemuksesi käsittelyä

Kesän tullessa on hyvä
palauttaa mieleen, kuinka muun
muassa vuosiloma kertyy sekä
miten se vaikuttaa päivärahaan
ja hakemuksen täyttämiseen.

kausilta, joina olet työskennellyt

nopeuttaa se, että se on täytetty

14 päivää tai 35 tuntia. Myös 30

oikein.

ensimmäistä lomautuspäivää las-

Jos olet ollut lomautuksen

ketaan vuosiloman ansainta-ajak-

aikana vuosilomalla ja työnan-

si. Lomanmääräytymisvuosi on

tajasi on maksanut sinulle vuo-

1.4.–31.3. välinen ajanjakso, esi-

siloma-ajan palkkaa, vuosiloma-

merkiksi 1.4.2021–31.3.2022.

päivien kohdalle tulee merkitä
”vuosiloma” ja tavallista työaikaa-

taan normaalisti myös

Ansaittu vuosiloma tulee pi-

arkipyhien ajalta. Sen

tää 24 lomapäivään asti loma-

Vuosiloma kerryttää
työssäoloehtoa –
ansiopäivärahaan
oikeuttavat päivät
eivät vähene

sijaan

ja

kaudella 2.5.–30.9., ellet erikseen

tulee

sovi työnantajan kanssa vuosilo-

Sinulla ei ole oikeutta työttö-

kaisesti, merkitse tieto vuosilo-

muistaa merkitä vuosilomat ja ar-

man siirtämisestä muuhun ajan-

myyspäivärahaan

palkallisen

ma-ajasta hakemukseen. Päivä-

Lomaraha
kokoaikatyöstä ei
vaikuta päivärahaan

kipyhät hakemukseensa.

kohtaan. Lomapalkan tai loma-

vuosiloman ajalta, kun loma pe-

rahaa voidaan maksaa sinulle

Kokoaikatyöstä maksetulla loma-

rustuu kokoaikatyöhön. Palkalli-

soviteltuna, jos vuosiloma-ajan

rahalla ei ole vaikutusta päivä-

nen vuosiloma-aikasi on kuiten-

palkkasi perustuu osa-aikaiseen

rahan maksamiseen. Sen sijaan

kin työssäolon veroista aikaa ja

työhön.

osa-aikatyöstä määräytyvä lo-

J

os olet kokonaan työ-

nulle kertynyt pidettävää vuo-

tön, päivärahaa makse-

silomaa.

osa-aikaisen

lomautetun

työntekijän

Lomautetun
vuosilomaoikeus
ja päiväraha
Jos olet lomautettu, myös sinulla
on oikeus palkalliseen vuosilomaan

lomakaudella

2.5.–30.9.,

mikäli lomapäiviä on kertynyt
edeltäneen

lomanmääräyty-

misvuoden ajalta. Voit tarkistaa
omalta työnantajaltasi onko si-
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korvauksen maksutapa ei vaikuta
lomaoikeuteesi millään tavalla.
Voi siis olla, että olet saanut palkan lomasta jo aiemmin kuin milloin pidät vuosilomasi.
Oikeus
silomaan

palkalliseen
määräytyy

sopimuksen

tai

vuo-

työehto-

vuosilomalain

mukaan. Ansaitset lomanmääräytymisvuoden aikana vuosilomapäiviä sellaisilta kalenterikuu-

se kerryttää uutta 26 viikon työssäoloehtoa, jos
•		pidät kokoaikatyöstä ansaittua lomaa vähintään kolme
päivää kalenteriviikon aikana.
•		 osa-aikatyössä lomapalkkasi
vastaa vähintään 18:aa työtuntia kalenteriviikon aikana.

Teollisuusseiska 2/2022

si vastaavat työtunnit. Jos esimerkiksi työaikasi on 8 tuntia päivässä, merkitse vuosilomapäivän
kohdalle ”vuosiloma” ja lisää työtuntien kohdalle ”8 tuntia”.
Jos taas työskentelet osa-ai-

Hakemuksen
täyttäminen
arkipyhän ajalta

den päivien kohdalle tulee mer-

jaksi TE-toimistoon ilmoittautu-

kitä

neelle henkilölle. Muistathan siis

hakemukseen

”palkallinen

arkipyhä”.

tai osa-aikatöissä ollessasi.
A-kassa Asiakaspalvelu
P. 020 690 455
ma – pe 8.30-15.00
eAsiointi: a-kassa.futunio.fi

teltavan päivärahan laskennassa.

antajan maksamaa arkipyhäkorvausta tai arkipyhän ajalta ei ole

Ansiopäivärahaa voidaan mak-

tehty vähennystä palkkaan, näi-

saa vain työttömäksi työnhaki-

Teollisuusseiska 2/2022

ajan työttömänä, lomautettuna

maraha otetaan huomioon sovi-

Muista pitää
työnhakusi voimassa
TE-toimistossa

Jos saat arkipyhän ajalta työn-

pitää työnhakusi voimassa koko
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Miten vuosiloman pituus määräytyy?
Entä mikä on vuosilomapalkka ja milloin
se maksetaan? Mitä jos sairastun loman
aikana?

Työntekijän vuosilomapalkan

palkanmaksupäivinä vuosiloman

jääneen lomanmääräytymisvuo-

ja lomakorvauksen laskentape-

aikana. Lomapalkan tulee tällöin

den lomakorvauksesta.

rusteena on 14 päivän säännön

kuitenkin olla kokonaisuudessaan

mukaan keskituntiansio, joka saa-

maksettuna viimeistään siinä pal-

mahdollisen

daan siten, että lomanmääräy-

kanmaksussa, jossa maksetaan

yhteydessä, mikäli työsuhde lo-

tymisvuonna

vuosiloman jälkeisen ensimmäi-

makautena päättyy muusta kuin

sen työpäivän palkka.

työntekijästä itsestään johtuvas-

työssäolon

ajalta

työntekijälle maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka (hä-

Vuosiloma ja
lomapalkka
Vuosiloman
pituus määräytyy
vuosilomalain mukaan

työntekijä on ollut työnantajan

täydeltä lomanmääräytymiskuu-

työssä vähintään 35 työtuntia.

kaudelta. Täydeksi lomanmää-

työntekijöillä,

jotka

kaisesti alle 14 päivää ja alle 35

ti toukokuun toisena päivänä ja

on tehnyt työtä työpäivän pituu-

työtuntia kuukaudessa, on oikeus

päättyy syyskuun lopussa. Lo-

desta riippumatta 14 työpäivänä.

halutessaan saada vapaata kaksi

ma-aikaa ja lomapalkkaa kos-

Työssäolon veroiseksi ajaksi huo-

arkipäivää kultakin kalenterikuu-

kevat

määräykset

mioidaan myös ne päivät, jolloin

kaudelta, jonka aikana hän on ol-

löytyvät vuosilomalaista ja Teolli-

työstä poissaolo on vuosiloma-

lut työsuhteessa.

suusliiton eri sopimusalojen työ-

lain tai työehtosopimuksen mu-

ehtosopimuksista.

kainen työssäoloveroinen päivä.

pituus

määräytyy

pääsääntöisesti 14 päivän säännön mukaan. Vuosiloma määräytyy

loman

ansaitsemisperiaat-

teen mukaisesti:

räytymiskuukaudeksi

Niillä

kuukausi, jonka aikana työntekijä

Vuosiloman

Loman pituutta laskettaessa
on huomioitava, että mahdollinen puolikas lomapäivä on annettava täytenä lomapäivänä.

35 tunnin sääntö
Jos työntekijä on sopimuksen
mukaisesti työssä niin harvoin,

da kaksi arkipäivää lomaa kulta-

ettei hänelle kerry ainoatakaan 14

kin täydeltä lomanmääräytymis-

työssäolon veroiseksi työpäiväksi

kuukaudelta.

huomioitavaa päivää lomanmääräytymiskuukaudessa

tai

vain

suhde on lomakautta edeltävän

osassa kalenterikuukausista on 14

lomanmääräytymisvuoden (1.4.–

päivää, katsotaan 35 tunnin sään-

31.3.) loppuun mennessä kes-

nön mukaan täydeksi lomanmää-

keytymättä jatkunut vähintään

räytymiskuukaudeksi

vuoden, on oikeus saada vuosilo-

kalenterikuukausi, jonka aikana
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lomapalkasta.

•

työssäoloajan palkka

•

sunnuntaityön peruspalkka

sellainen

•

työajan lyhennyksen
korvaus
•

tulospalkkio

• vuorotyö- ja muut lisät
Vuosilomapalkkaan ei
lasketa:
•

vuosiloma-ajan

• varallaolokorvausta
• palvelusvuosilisää
•
•

perustuu

an-

saintaperiaatteeseen.
Teknologiasektorin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksissa lomapalkan laskentatavasta. Sopimus on yksiselitteinen
määrittelee

palvelurahat

lomarahaa

Kuten vuosiloman pituus myös

ja

viikkovapaakorvaus)

palkkaa eikä

Vuosilomapalkka
määräytyy
työehtosopimuksen
mukaan
vuosilomapalkka

a) Työntekijällä on oikeus saa-

b) Työntekijällä, jonka työ-

lisäksi maksettavaa korotusta lu-

•

Kesälomakausi alkaa virallises-

14 päivän sääntö

Lomaraha on puolet työntekijän

(sunnuntaityökorotus,
maa kaksi ja puoli päivää kultakin

työskentelevät sopimuksen mu-

ja

mukaisesta ylityöstä peruspalkan

Vuosilomapalkkaan
lasketaan:

lasketaan

pykälät

Lomaraha

en työtuntien lukumäärällä.

Ellei paikallisesti muuta so-

tarkasti,

miten

työntekijän lomapalkka ja lomaraha lasketaan sekä maksetaan.
Teknologiateollisuuden

työ-

ehtosopimuksen lomapalkkasopimus määrittää:
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•

arkipyhäkorvausta
hätä- ja ylityökorvausta
sairausloman, äitiys- ja

isyysvapaan sekä sairaan
lapsen hoidon ajalta
maksettua palkkaa.

Vuosilomapalkan
maksaminen
Vuosilomapalkka on maksettava työntekijälle ennen vuosiloman alkamista. Vuosilomapalkan
maksamisesta voidaan paikallisesti sopia niin, että lomapalkka
maksetaan

säännönmukaisina

Teollisuusseiska 2/2022

vita, puolet lomarahasta maksetaan vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä ja puolet sen
palkanmaksun yhteydessä, jolloin
työntekijän palkka ensimmäiseltä
vuosiloman jälkeiseltä työpäivältä maksetaan, tai olisi maksettu,
ellei työntekijä olisi estynyt palaamasta
lomarahan

työhön.

Saadakseen

jälkimmäisen

osan,

työntekijän työsuhteen pitää olla
voimassa vuosiloman viimeisenä
päivänä.
Työntekijä voi sopia lomarahan tai sen osan vaihtamisesta
vastaavaksi palkalliseksi vapaaksi, jos työpaikan pääluottamusmies on tehnyt asiasta kirjallisen
sopimuksen työnantajan kanssa.
Kehyssopimuksessa

olisi

hyvä

olla mainittuna, lomarahan palkan maksuajankohta, lomarahavapaan ajankohdan mahdollinen
muuttaminen ja työkyvyttömyyden

vaikutus

lamarahavapaa-

seen.
Kun työntekijä päättää työsuhteensa vähintään 200 päivää
kestäneen lomautuksen jälkeen
tai

lomakorvauksen

ta syystä.

tätyöstä ja lain tai sopimuksen

kuun ottamatta) jaetaan vastaavi-

Lomaraha maksetaan myös

määräaikainen

työsopimus

päättyy, kyseessä ei ole työntekijästä itsestään johtuva syy. Lomaraha maksetaan tällöin edellisen
päättyneen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) lomakorvauksesta, mutta ei viimeisen kesken

Lomakausi ja
vuosiloman antaminen
Työnantajan on annettava kesäloma 2.5. ja 30.9. välisenä aikana.
Se osa lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää, annetaan talvilomana
lomakauden jälkeen ennen seuraavan lomakauden alkua eli 1.10.
ja 30.4. välisenä aikana.
Loma on annettava yhtäjaksoisena ja työnantaja ei saa pitää
työntekijää työssä tälle kuuluvan
vuosiloman aikana, eikä työntekijä saa vuosilomansa aikana tehdä
ammattiinsa kuuluvaa vastikkeellista työtä. Työnantaja voi jakaa
24 lomapäivän jakson (kesäloma)
yksipuolisesti vain, mikäli se työn
käynnissä pitämiseksi on välttämätöntä. Jos loma kuitenkin jaetaan, täytyy ainakin yhden loman
osan olla vähintään 12 arkipäivän
pituinen.
Työnantajalla on oikeus määrätä vuosiloman ajankohta, jos
hän ei ole päässyt työntekijän
kanssa ajankohdasta yksimielisyyteen.
Kolme lomapäivää tai sitä lyhempää lomaa ei saa sijoittaa
työtuntijärjestelmän

mukaiselle

vapaapäivälle ilman työntekijän
suostumusta.
Vuosiloma ei ilman työntekijän suostumusta saa alkaa työntekijän

vapaapäivänä,

mikäli

tämä johtaisi työntekijän lomapäivien vähenemiseen.
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Vuosiloman
järjestäminen
kolmivuorotyössä

oloajalle osuneista työkyvyttö-

kituntiansiolla ja kuukausipalkka-

myystilanteista.

laiselle päiväkorvaus jakamalla

Työnantaja määrää myös siirretyn

kuukausiansio jakajalla 25. Kuu-

ajankohdan.

kausipalkkalaiselle huomioidaan

Keskeytymättömässä kolmivuo-

Tästä voidaan toki aina sopia,

palkanosat, jotka liittyvät työn-

rotyössä annetaan työntekijälle

mutta työnantajan on huolehdit-

tekijän

vähintään 24 päivän pituinen yh-

tava siitä, että jokainen työnteki-

kuuluviin työtehtävien suoritta-

denjaksoinen vapaa-aika 20.5.–

jä saa lomansa lain mukaan.

miseen ja joiden suorittaminen

20.9. välisenä aikana ellei paikallisesti toisin sovita.

Sairastuminen
loman aikana
Vuosilomalakia on muutettu niin,
että

työntekijän

sairastuessa

vuosiloman aikana oikeus vuosiloman siirtämiseen on vasta
kuuden omavastuupäivän jälkeen
ja ne voivat koostua eri työkyvyttömyystapauksista. Omavastuupäivät koskevat kuitenkin vain yli
24 päivän pituista vuosilomaa ja
omavastuu tarkoittaa, että vuosiloma kuluu sairausaikana.
Mikäli

työntekijä

sairastuu

ennen vuosilomaansa taikka hänen tiedetään tulevan määrätyn
vuosiloman aikana työkyvyttömäksi, tulee työnantajan siirtää
vuosiloma pidettäväksi muuna
ajankohtana.

Työtekijän

tulee

pyytää vuosilomansa siirtämistä
viipymättä sairastuttuaan.
Jos työntekijällä on kertynyttä lomaa 30 päivää ja on ehtinyt
aloittaa vuosilomansa ennen sairastumista ja hän pyytää vuosilomansa siirtämistä, niin työnantajalle syntyy oikeus katsoa
sairauspäivistä enintään 6 päivää
vuosilomasta omavastuupäiviksi.
Mikäli työntekijä pyytää vuosiloman siirtoa sairauden perusteella, on työnantajalla oikeus
saada tästä vastaavanlainen selvitys kuin normaalistikin työssä-

vuosiloman

vausta laskettaessa.

käytännön mukaan työntekijällä
on oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan myös silloin,
kun työntekijälle ei työkyvyttömyyden vuoksi ole kertynyt
vuosilomaa. Näin vuosilomalakiin lisättiin määräys vuosilomaa
täydentävistä lisävapaapäivistä,
joka tuli voimaan 1.4.2019.
Jos työntekijälle ei ole kertynyt sairaudesta, tapaturmasta tai
määräämästä

ammat-

titaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai
säilyttämiseksi annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi loman(1.4.–31.3.)

aikana vähintään 24 lomapäivää,
on työntekijällä oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin siten että, 24 vuosilomapäivän vähimmäisvaatimus täyttyy.
Oikeutta lisävapaapäiviin tarkastellaan

lomanmääräytymisvuo-

den lopussa.
Teknologiateollisuuden
ehtosopimuksen
sävapaapäivältä
korvausta

mukaan

työli-

maksetaan

tuntipalkkalaiselle

vuosineljänneksen lasketulla kes-

•

siirryt toisen työnantajan palvelukseen,

Voit päivittää ne helposti netissä kirjautumalla verk-

•

vaihdat ammattiosastoa,

kopankkitunnuksillasi Teollisuusliiton eAsiointiin.

•

siirryt yrittäjäksi,

Tarkista ainakin yhteystietosi, toimipaikkatietosi ja

•

siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi

•

siirryt eläkkeelle,

•

muutat toiselle paikkakunnalle tai

•

olet väliaikaisesti tai pysyvästi pois

Voit hoitaa jäsenasioitasi myös ammattiosaston toimitsijan kanssa (Petri Lahtinen, puh. 040 522 0917,

kun poissaolo on yhdenjaksoisesti

Näsilinnankatu 22 B, Tampere). Voit asioida myös

jatkunut yli 12 kuukautta. Poissa-

aluetoimistossa. Lisäksi liiton jäsenrekisteri auttaa

olon yhdenjaksoisuuden katkaisee

sinua jäsenasioissa.

poissaolojakson väliin sijoittuvat

jäseneksi tai päinvastoin,

tilinumerosi.

ei

lisävapaapäiviin

työelämästä.

Osoitteenmuutos
Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuu-

oikeuttavat täyteen lomanmää-

Teollisuusliiton
jäsenpalvelu

räytymiskuukauteen, josta kertyy

Jäsenpalvelun puhelinnumero on 020 690 446.

postista tai maistraatista saatavalla lomakkeella tai

Numerossa päivystetään maanantaista tiistaihin

osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi.

ja perjantaisin kello 8.30–15 sekä keskiviikkoisin

Siirtyminen Teollisuusliittoon
toisesta ammattiliitosta tai
työttömyyskassasta

sellaiset työpäivät tai tunnit, jotka

lomapäiviä. Yhdenjaksoisuutta ei
kuitenkaan katkaise osasairauspäivärahalla työskentely, vuosiloma
sijoittaminen päällekkäin sairausloman kanssa ja äitiys-, isyys tai
vanhempainvapaa.
Jos työsuhde päättyy kesken
lomanmääräytymisvuoden

tai

8.30–17. Voit olla yhteydessä jäsenpalveluun myös
sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi.
Asioidessasi sähköpostin välityksellä ilmoita tietojen
löytämisen helpottamiseksi joko jäsennumerosi tai

työkyvyttömyyden 12 kuukau-

henkilötunnuksesi alkuosa.

den enimmäiskesto täyttyy kes-

Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyt-

ken lomanmääräytymisvuoden ja

tämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia.

työntekijällä on oikeus lisävapaa-

Esimerkkejä tällaisista muutoksista ovat

päiviin, hänelle lasketaan suhteellinen osuus 24 lomapäivästä. Laskenta tehdään siten, että
poissaloajan

•

siirryt toiseen ammattiliittoon/

tos. Näin varmistat, että osoitteesi pysyy oikeana
jäsenrekisterissä. Osoitteenmuutoksen voi tehdä

Jos jäsen eroaa toisesta liitosta/työttömyyskassasta ja liittyy liittoon/työttömyyskassaan kuukauden
sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä liitossa/
työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen edellisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan.
Tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskassasta on ilmoitettu Teollisuusliiton jäsenrekisteriin.

työttömyyskassaan,

kalenteripäivien

määrä jaetaan lomanmääräytymisvuoden

kalenteripäivillä

ja

kerrotaan luvulla 24. Laskennassa sovelletaan normaaleja pyöristyssääntöjä ja lisävapaapäivät
ovat aina kokonaisia päiviä.
Lisävapaapäivien antamiseen
ja

maksettavaan

korvaukseen

noudatetaan vuosilomaa koskevia määräyksiä.

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.
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SI

OVATHAN JÄSENTIETOSI AJAN TASALLA?

kuitenkaan ole enää sen jälkeen,

Oikeutta

tiivin ja tuomioistuimen oikeus-

määräytymisvuoden

nojalla

tämä on otettava huomioon kor-

Euroopan unionin työaikadirek-

lääkärin

työsopimuksen

jatkuu lisävapaapäivien aikana,

Vuosilomaa
täydentävät
lisävapaapäivät

H O I D A JÄ S E N
A SIOI TA

Teollisuusseiska 2/2022
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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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Työsopimus
On huomattavasti helpompaa

Työsopimukset kannattaa

5. Työn aloittamisajankohta.
6. Tieto siitä, missä työt

aloittaa työt, kun perusasiat

säästää, sillä niistä voit

työsopimuksesta ovat selvillä.

tarkistaa tarpeellisia tietoja

tehdään.

Työsopimuksessa määritellään

esimerkiksi työvoimatoimiston

7. Työtehtävät.

palkkasi, vapaapäiväsi ja

kanssa asioidessasi tai

8. Palkka, luontoisedut ja

työsuhteeseen liittyvät

laatiessasi ansioluetteloa.

9. Työaika. Mikäli

mahdolliset edut.
Työsopimus on aina
työnantajan ja työntekijän
välinen sopimus, jossa
työntekijä sitoutuu tekemään
työnantajalle työtä tämän
johdon ja valvonnan alaisena
palkkaa vastaan. Työsopimus
voi olla voimassa toistaiseksi
tai määräajan. Työsopimus
voidaan tehdä määräaikaiseksi
vain perustellusta syystä.

TYÖSOPIMUS
KIRJALLISENA

palkanmaksukausi.

SEKÄ SINULLE ETTÄ
TYÖNANTAJALLE OMA
KAPPALEENSA
Työsopimuksia on kaksi
kappaletta, joissa on sama
sisältö. Toinen jää sinulle,
toinen työnantajalle.
Sinun kannattaa myös antaa
luottamusmiehen tarkistaa, että
sopimuksesi on tehty oikein.

mahdollista, älä

13. Noudatettava
työehtosopimus.
14. Päiväys ja allekirjoitus.

saa solmia heikommin ehdoin

tehdä kirjallisesti, mutta sen

liikepaikka, sekä

kuin mitä työehtosopimuksessa

voi tehdä myös suullisesti

työntekijän nimi,

on sovittu. Työehtosopimusta

tai sähköisesti. Joissakin

henkilötunnus ja

paremmista työehdoista

työehtosopimuksissa on

kotipaikka.

sen sijaan voi sopia

3. Työsopimuksen voimassaolo

työsopimuksessa.
Voit tarkistaa
luottamusmieheltä tai

työsopimus on yhtä pätevä,

ja tieto siitä, onko

työnantajalta, mitä

olipa se tehty suullisesti,

kyse toistaiseksi

työehtosopimusta työpaikallasi

kirjallisesti tai sähköisesti.

voimassaolevasta

noudatetaan.

Silti suullisessa sopimuksessa

vai määräaikaisesta

on aina ongelmana se, että ajan

työsopimuksesta.

mittaan sovittujen asioiden

4. Määräaikaisessa

muistaminen voi olla vaikeaa

sopimuksessa työsuhteen

tai sopijat voivat muistaa asiat

kesto ja peruste

eri tavoin.

määräaikaisuudelle.

Lisätiedot: 040 522 0917

12. Irtisanomisaika.

Muista, että työsopimusta ei

Sinänsä lain mukaan

Puntala-Rock 29.-30.7.2022 http://www.puntala-rock.net/

kertyminen.

yritystunnus ja

pituus.

Työväen Musiikkitapahtuma 27.-31.7.2022 https://www.valmu.com/

11. Sairausajan palkanmaksu.

1. Työnantajan nimi,

kirjallisesti.

Aitoon Kirkastusjuhlat 9.-11.7.2022 https://aitoo.fi/kirkkarit/

kutsutyösopimuksiin!

pitää olla:

2. Mahdollinen koeaika ja sen

⭐

10. Vuosiloman ja lomarahan

Työsopimus kannattaa aina

sovittu, että sopimus on tehtävä

⭐
⭐
⭐

⭐

suostu nollatyö- tai

TYÖEHTOSOPIMUS
VELVOITTAA

Nämä asiat työsopimuksessa

Teollisuus 7 antaa lipputukea
-10€/jäsen.

Teollisuus 7

Lipputuki

- 10€

Eläkkeelle

Edessä eläkevuodet –
mikä arjessasi muuttuu?

T

eollisuus Seiska järjesti

Pertti Perälä kertoi tilaisuudessa

den jälkeen käytiin vielä lounasta-

maaliskuun lopulla yh-

jaoston toiminnasta. Valmen-

massa Ravintola Plevnassa.

teistyössä Eläkeläiset

nuksen tavoite oli antaa eväitä

ry:n ja Eläkkeensaajien
Keskusliitto ry:n kanssa

•

•
•

Toimeentulo (eläke, sosiaali–

Palvelut

linen hyvinvointi. Sosiaalipalve-

etuudet, työssäkäynti eläk-

•

Terveydenhuolto: Työssä olles-

luiden kokonaisuus muodostuu

keellä, eläkeläisten verotus)

samme olemme lakisääteisen

taloudellisesta tuesta, asumis-

Palvelut (järjestäjät, alennuk-

työterveyshuollon piirissa.

palveluista sekä tukipalveluista

set)

Työelämän jälkeen terveyden-

(ohjaus, neuvonta yms.).

Sosiaaliset suhteet ja psyyk-

huollon palvelujen antaja on

kinen hyvinvointi

pääosalle eläkeläisistä julki-

Arjen sosiaaliset suhteet

nen terveydenhuolto. Osa voi

•

Perhe: Aikaa puolisolle,
lapsille, lapsenlapsille, omille

Lisäksi valmennuksissa kerrotaan

käyttää yksityisiä terveyspal-

millä tavoilla lisääntynyttä vapaa-ai-

veluita oman varallisuuden ja/

valmistautua omaan eläkkeelle jää- ry ja Eläkeläiset ry tekivät syksyl-

kaa voi käyttää.

tai maksamiensa vakuutusten

miseen. Tilaisuuteen ammattiosas- lä 2018 SAK:lle ammattiliitoille

•

Harrastukset ja vapaaehtois-

turvin. Tällä hetkellä kunnat

aika: Miten voimme ja jak-

toiminta

vastaavat terveydenhuollon

samme keskenämme?

Eläkeläistoiminta

järjestämisestä ja rahoittami-

Eläkkeensaajien Keskusliitto

eläköityville jäsenille valmen-

ton kokoustilaan osallistui vajaat

yhteistyöesityksen eläkevalmen-

nuspäivän. Kouluttajina toimivat

kaksikymmentä jäsentä saamaan

nuksien käynnistämisestä. Elä-

•

iäkkäille vanhemmille.
•

•

Parisuhteen inventaarion

Vanhenevan kumppanin kans-

sesta.

sa eläminen. Erilaiset toiveet

Palvelut jakautuvat peruster-

eläkeajan vietosta.

Eläkeläiset ry:stä Aaro Kallinen

vinkkejä omaan arkeensa. Keskus-

sekä Eläkkeensaajien Keskuslii-

telu kävi vilkkaana puolin ja toisin,

on antaa tietoa muutoksista joita

tosta Marja Raitoharju. Osaston

ja läsnäolijat kiittelivät tilaisuuden

arkielämässään kohtaa, kun jää

Mikä arjessasi
muuttuu?

veteraanijaoston puheenjohtaja

olleen hyvinkin antoisa. Tilaisuu-

eläkkeelle.

Muutoksia eläkkeelle jäädessä

sairaanhoitoon. Peruster-

Harrastukset ja vapaa-aika

tapahtuu mm. toimeentulossa,

veydenhuollon palvelut

•

”Pääasia, että ei erakoiduta”

sosiaalipalveluissa sekä arjen

tuotetaan (kunnan) terveys-

•

Ikääntyessä tärkeätä: toi-

sosiaalisissa suhteissa.

keskuksessa.

mintakyvyn säilyttäminen ja

kevalmennuksien tarkoituksena

•

veydenhuoltoon ja erikois-

Erikoissairaanhoito tarkoittaa

ylläpito, arjessa pärjääminen

Toimeentulo

erikoisalojen mukaisia tutki-

ja tasapainoinen ja itsenäinen

•

Eläkepolitiikan tavoitteena

muksia ja hoitoja. Suurin osa

turvata kohtuullinen, totuttu

erikoissairaanhoidon palve-

kulutustaso ja estää köyhyys

luista järjestetään sairaaloissa.

•

•

•
•
•

•
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elämä.
•

Vapaa-ajan oleellinen lisääntyminen: mitä tehdä – harrastusten merkitys, uusien

Selvitä eläkkeesi suuruus
hyvissä ajoin ennen suunni-

Sosiaalipalvelut

teltua eläkkeelle jäämistä

•

Jokaisella on oikeus saada

harrastusten aloittaminen.
•

Vapaaehtoistyö: Epävirallinen,

Eläkkeelle jäämisen jälkeen

kiireellisessä tilanteessa yksi-

kuten naapuriapu tai lasten ja

mahdolliset lisätulot

löllisiä tarpeeseen perustuvia

vanhempien hoito, virallinen

Eläkkeen verottaminen

sosiaalipalveluja siten, ettei

Eläkkeen eri muodot: työelä-

oikeus välttämättömään huo-

ke, kansaneläke, takuueläke,

lenpitoon ja toimeentuloon

mikä sinua kiinnostaa. Osallis-

perhe-eläke

vaarannu.

tu – älä jää yksin.

erilaisissa järjestöissä.
•

Tee mielekkäitä asioita, sitä

Muut tuet: lapsikorotus kansaneläkkeeseen, eläkkeen-

Sosiaalipalvelujen tarkoituksena

saajan asumistuki, mahdolli-

on turvata yksilön, perheen ja

nen toimeentulotuki

yhteisön toimintakyky ja sosiaa-
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jäs en
Olet Tampereen Teollisuustyöväen
Ammattiosasto ry nro 007 jäsen ja ammattiosastosi
kautta kuulut myös Teollisuusliittoon.

Ammattiosaston tehtävänä on palkka- ja työehtojen
kehittäminen sekä turvallisen työympäristön
vahvistaminen.
Edunvalvontakysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä
työpaikkasi luottamusmieheen.
Teollisuus7 neuvoo ja ohjaa edunvalvontakysymyksissä,
sekä sosiaali- ja työttömyysturvakysymyksissä. Ole
yhteydessä toimitsija Petri Lahtiseen, p. 040 522 0917.
Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, toimistomme
Tampereen keskustassa, Näsilinnankadulla neuvoo,
opastaa ja palvelee.
Ammattiosasto suunnittelee, tuottaa ja toimittaa
koulutus-, tiedotus- ja jäsenhankintamateriaalia ja
järjestää jäsenistölle tehokasta ja laaja-alaista koulutusta
jäsenten toiveita kuunnellen.
Kerromme ammattiosaston toiminnasta mielellämme
lisää. Ole rohkeasti suoraa yhteydessä meihin:
Hallitus
Katso yhteystiedot:
www.teollisuus7.fi/metalli7/Hallitus

Petri Lahtinen
toimitsija
petri.lahtinen@teollisuus7.fi
Puh. 040 522 0917

www.teollisuus7.fi
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