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"Every man for himself?"
Suomen Yrittäjät ovat laatineet
keskusteluasiakirjan, jonka tarkoituksena on löytää keinot kilpailukyvyn parantamiseksi ja huolehtia
että taloudessa on riittävä määrä
työpanosta. Keskusteluasiakirjan
tarkoitus on nostaa esiin toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa
erityisesti työvoiman kysyntään ja
tuottavuuteen.
Asiakirjan mukaan työelämän
rakenteet ja pelisäännöt ovat
meillä peräisin vuosikymmenten
takaa ja niitä on muutettava.
Yrittäjät haluavat luopua työehtojen yleissitovuusjärjestelmästä
ja säätää lainsäädännöllä yleinen
vähimmäispalkkataso. Irtisanomissuojan yrittäjät muuttaisivat
yksilöperusteiseksi.
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Yrittäjät ovat huolissaan, yhteiskunnan ulkopuolelle jäävien määrän kasvusta ja erityisessti nuorten huonosta työllistymisestä ja
työvoimareservin kasvattamiseksi
on työperäistä maahanmuuttoa
yrittäjien mielestä lisättävä.
Yrittäjien mukaan nykyinen
työehtojärjestelmä syö kilpailukykyä. "Suomalaisen työn heikko
kilpailukyky on vahvasti seurausta työlainsäädäntömme sangen
ehdottomasta sisällöstä sekä
työehtosopimusten samankaltaisesta tiukkuudesta".
Yrittäjät kyseenalaistavat yleissitovuuden, yritysten palkkaamisen kynnys madaltuisi vaatimuksen alentumisen ansiosta,
yrittäjien mukaan yleissitovuudesta luopuminen ei johtaisi työehtojen olennaiseen heikentymiseen.
"Työlakien eriyttäminen yleisestä sopimusoikeudesta ja työlakien
olemassaolo on suurelta osin
perustunut siihen ajatusmalliin,
että työntekijälle on tarvetta antaa
erityistä suojaa, koska hänen
oletetaan olevan sopimussuhteessa heikommassa asemassa".
Yrittäjien mukaan perusteet ovat
muuttuneet, koska työnantajat
ovat erilaisia.
Keinoiksi kilpailukyvyn parantamiseksi yrittäjät esittävät ison
joukon johtopäätöksiä, mm.:
• Yleissitovuudesta tulee luopua,
• lailla voitaisiin asettaa yleinen
vähimmäispalkka, joka olisi
sama kaikissa töissä toimialasta riippumatta.

•

työehtosopimusten velvoittavuudesta sopiminen, yleissitovuus muutettava pakottavasta tahdonvaltaiseksi.
• vahingonkorvausvelvollisuus
laittoman lakon aiheuttamasta vahongosta tulee kohdistaa myös yksittäisiin henkilöihin.
• työsuhteen alussa noudatettava koeaika, voitaisiin pidentää 4 kuukaudesta yhteen
vuoteen.
• määräaikaisten työsopimusten ehtoja helpotettava.
• työaikaa mahdollista pidentää
yritystasolla
• vuorotteluvapaajärjestelmästä tulisi luopua.
• nuoret saatava aikaisemmin
opinnoista työhön ja
• eläkeiän korottaminen on
välttämätöntä.
Työehtosopimukset on tehty
suojaamaan työntekijöitä työnantajan mielivallalta. Työehtosopimukset on tehty turvaamaan
työmarkkinaosapuolten tasavertaisen aseman.
Yrittäjien mukaan työntekijöille
ei ole tarvetta mihinkään erityiseen suojaan, koska työnantajat
ovat nyt erilaisia. Työnantajien
erilaisuus varmaankin pitää paikkansa, ne ovat entistä julmempia
ja kylmempiä!
Ilman yleissitovaa työehtosopimusta, on suomalainen työtätekevä totaalisesti kusessa. Kapitalistin ahneudella ei ole rajaa ja
ahneutta vastaan tarvitaan taistelevaa ammattiyhdistysliikettä.
Petri Lahtinen
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Seiskaniemi - kesäistä idylliä Pälkäneellä

Kesäpaikan päämökissä on tupakeittiö ja sauna. Tupakeittiössä ruokaa voi laittaa puu- tai sähköhellalla. Saunan kiuas on puulämmitteinen, pesuhuoneessa suihkut.
Järvi on tietenkin ihan rannassa, päämökistä muutama askel pihan poikki. Souturetkiä varten on
käytössä kaksi venettä.
Majoitusmökissä on kummassakin huoneessa jääkaappi, mikroaaltouuni sekä kahvinkeitin eli
aamukahvit ja välipalat voi valmistaa omassa rauhassa. Isompi ruoanlaitto onnistuu päämökin
tuvassa. Vuodepaikkoja kummassakin huoneessa on neljälle.
Toimiston väen vuosilomien ajaksi kesäpaikalle järjestetään päivystys, Silloin mökkien varaaminen onnistuu osaston kännykästä, puh. 040 580 6777. Muuna aikana toimisto hoitaa varaukset,
puh. 03223 0013.
Tervetuloa viihtymään Mallasveden rannalla olevalle vapaa-ajanpaikalle. Ja saa sinne talkoisiinkin tulla.
Lisätietoja saat vielä työpaikkasi luottamusmieheltä tai Seiskan toimistosta.
KESÄNVIETTOPAIKAN HINNAT 2.6.-12.10.2014:
Majoitusmökki: Ma-Su 80 €, Ma-Pe 60 €, Pe-Su 50 €, vrk 25 €
Jalasmökki: Ma-Su 40 €, Ma-Pe 25 €, Pe-Su 15 €, vrk 10 €
Vaunupaikka: Ma-Su 40 €, Ma-Pe 25 €, Pe-Su 15 €, vrk 6 €
AJO-OHJE: 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 Metalli 7. Hirvontie 341.
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Puheenjohtajan palsta
Antti Salonen
Aikoinaan riihissä kuivattiin
ja puitiin viljaa. Puiminen suoritettiin riihen lattialla lyömällä
varstalla jyvät irti tähkistä.
Kevään kehysriihi poikkeaa
entisaikojen riihestä siinä, että
hallitus päätti huitaista varstalla tähkien sijasta palkansaajia
oikein olan takaa.
Suurimman huomion kehysriihen tuloksista sai lapsilisien
leikkaus. Lapsilisien kokonaismenoista ollaan leikkaamassa 110 miljoonaa euroa.
Tämä tarkoittaa noin vajaata
kymmentä euroa lasta kohti
kuukaudessa.
Lapsiperheiden taloustilannetta heikentää myös päivähoitomaksuihin kaavailtu 25
miljoonan euron korotus. Jos
korotus toteutetaan nostamalla ylintä maksuluokkaa johon
kuuluu suurin osa palkansaajaperheistä, korotus tarkoittaa
noin 15 prosentin korotusta
päivähoitomaksuihin. Maksun
korotus olisi siis kahden lapsen kohdalla 73 euroa kuukaudessa.

On kuitenkin hyvä huomioida että lapsilisiin kohdistuvat
leikkaukset ovat vain osa
sosiaaliturvaan kohdennettuja
säästötoimenpiteitä.
Kehysriihi päätöksissään
hallitus kajosi yksipuolisesti
mm. ansiosidonnaiseen päivärahaan, ilmoittamalla että ansiosidonnaisten päivärahojen
valtion osuuksista leikataan
50 miljoonaa. Tämä tarkoittaa
noin viiden prosentin osuutta valtion osuuksista. Koska
valtion osuus koskee vain niin
sanottua työttömyysturvan
perusosaa, on hallituksen
mahdotonta leikata ansiosidonnaista päivärahaa leikkaamatta myös peruspäivärahoja.
Palkansaajien sopiessa
viime syksynä ostovoimaa
leikkaavista palkankorotuksista ja äärimaltillisesta kasvu- ja
työllisyyssopimuksesta hallitus
sitoutui samassa yhteydessä
työttömyysturvan parannuksiin. Hallitus on kuitenkin
näillä päätöksillä ja lupausten
pettämisellä murentanut oman
uskottavuutensa kolmikantaisessa sopimuskulttuurissa.
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Työttömyysturvan leikkausten lisäksi hallitus on jo aiemmin leikannut valtion osuutta
sairaanhoitovakuutuksen
osalta yli 150 miljoonaa euroa
ja näin muuttanut maksua
työntekijöiden vahingoksi.
Nyt sovitussa kehysriihipäätöksessä leikkauksia jatketaan
25 miljoonalla eurolla. Lisäksi
lääkekorvauksista haetaan
lisäsäästöjä vuodesta 2016
eteenpäin. Tämän lisäksi
sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuihin on kaavailtu
40 miljoonan euron korotukset.
Eläke on osa palkkaa
Hallitus päätti kehysriihessä
myös leikata nykyisiä eläkkeitä
sekä ansioturvan perusosaa
jäädyttämällä indeksitarkistuksen 0,4:ään. Tämä tarkoittaa
prosentin leikkausta normaaliin indeksikehykseen verrattuna.
Työttömän kohdalla tämä
tarkoitta n. 7 euron ja takuueläkettä saavan kohdalla noin 9
euron leikkausta kuukaudessa.
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Hallitus kajosi yksipuolisesti
palkansaajien sosiaaliturvaan
Keskitasoisen 1600 kuukaudessa eläkettä saavan
kohdalla leikkaus tarkoittaa
rahapussin kevenemistä 18
eurolla kuukaudessa.
Valtion eläkerahastosta on
myös tarkoitus tehdä ylimääräinen 500 miljoonan euron
kotiutus samaan aikaan kun
eläkevastuut lisääntyvät ja
työntekijöihin kohdistuneita
maksuvelvoitteita halutaan
kiristää.
Perusväylänpidosta leikataan yli 100 miljoonaa
Kehysriihessä päätettiin
myös perusväylän pidon
leikkauksesta 100 miljoonalla
eurolla ensivuoden alusta.
Näin suuri leikkaus heikentää
koko teollisuuden kilpailukykyä
ja vaikeuttaa entisestään teollisten työpaikkojen syntymistä.
Tämän lisäksi on arvioitu perusväylänpidon leikkaantuvan
30 miljoonaa euroa vuodessa
ostovoiman laskun myötä.
Kehysriihipäätösten on arvioitu ostovoiman leikkauksien
realisoituessa alentavan työllisyyttä jopa 30 000 henkilöllä.

Vielä syksyllä palkansaajille
lupailtiin tuon samaisen määrän verran uusia työpaikkoja ja
vaadittiin sitoutumaan äärimaltillisiin palkkaratkaisuihin.
Yritysjohtajien ja politikoiden olisi syytä ymmärtää että
toisen yrityksen palkka on
toisen yrityksen liikevaihtoa.
Mikäli reaalipalkkoja alennetaan, leikataan samalla kertaa
ostovoimaa ja työllisyyttä.
Esitin viimesyksynä metallityöväen liiton hallituksessa
sekä myöhemmin valtuuston
kokouksessa että kasvu- ja
työllisyyssopimusta ei tule
ottaa metallin työehtosopimuksen pohjaksi juuri siitä syystä,
että se laskee työntekijöiden
reaaliansioita. Mielipiteeni ei
ole tuosta syksyisestä muuttunut. Hallituksen lupaamasta
työllisyyden kasvusta on akanat jäljellä muiden lupausten
ja uskottavuuden painuessa
riihen lattianraon uumeniin.
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Kaikesta huolimatta erittäin hyvää ja aurinkoista
kesää!
Ei ole yhdentekevää kuka
päättää asioista Euroopassa. Muistakaahan äänestää
kevään europarlamenttivaaleissa. Hyviä ehdokkaita löytyy
myös tämän julkaisun myöhemmiltä sivuilta.
Antti Salonen
Puheenjohtaja
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AY-Väen Rauhanpäivät
Ay-väen rauhanpäivät 11.12.1.2014 oli monipuolinen
tilaisuus, jossa käsiteltiin eräitä
maailman kriisipesäkkeiden
tilanteita, myös suomalaisen
yhteiskunnan kysymyksiä, jotka pahimmassa tapauksessa
uhkaavat yhteiskuntarauhaa.
Syyrian sota, sekä Venäjän
tilanne Sotshin olympialaisten
alla olivat suurimmat kansainväliset kysymykset joita
käsiteltiin.
Paneelikeskustelujen
aiheet: EU:n tulevaisuudesta ja valtion toimenpiteiden vaikutuksesta kuntiin.
Toisen päivän paneelit olivat
hieman toisensuuntaisia. Ulkomaisen halpatuonnin eettisyys.
Suomalainen asevienti- työtä
ja toimeentuloa, mutta millä
hinnalla. Kaikki olivat tärkeitä
kysymyksiä Suomen kehityksestä. Panelisteina oli vaikuttava joukko alojen asiantuntijoita.
Teemaryhmien käsitellyt
asiat olivat sellaisia, että
niiden merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ei pidä
aliarvioida: Teollisuustyöpaikkojen häviäminen Suomesta.
Duunaritko vastuussa Suomen
kilpailukyvystä? Syyrian sota,
Venäjän tilanne.
Suomalaiset teollisuustyöpaikat häviävät kiihtyvällä
vauhdilla, eikä se voi olla
vaikuttamatta suomalaisten
taloudelliseen tilanteeseen.
Teollisuuden heikkeneminen

yritetään siirtää työntekijöiden
vastuulle. Syyksi väitetään liian lyhyttä työaikaa, liian suuria
palkkoja ja niin edelleen. Kuitenkin suomalaisten yritysten
into siirtää teollisuutta ulkomaille, lähinnä halpamaihin on
todellinen syy. Kotimaahan ei
investoida vaan rahaa viedään
miljardimäärin muualle. Tätä
vastaan helpotetaan yritysveroja, jotta olisi lisää rahaa
muualle siirrettäväksi. Vastuu
ei ole työläisten, eikä sitä korjata palkkoja alentamalla tai
eläkeikää siirtämällä.
Suomalaiset palkat tai
työajat eivät suuresti poikkea
muiden teollisuusmaiden tasosta, joten niistä ei löydy syytä. Sen sijaan halpatuontimaista tapahtuva tuonti vaikuttaa
myös Suomen työllisyyteen.
Raskaan teollisuuden siirto
ulkomaille tulee vaikuttamaan
vakavasti Suomen talouteen.
Suomen asevienti on ollut
epähumaania. Aseita on viety
sellaisiin maihin joissa on ollut
käynnissä avoimia taisteluita
tai niiden uhka on ollut olemassa. Aikaisemmin ei sellainen ollut mahdollista, mutta
siinäkin on linjaa muutettu.
Valtiovalta on siirtänyt
hoitovastuita kunnille, turvaamatta niiden rahoitusta.
Se aiheuttaa kunnallisverojen korotuksia, eikä kuntien
talous kestä tätä lisärasitusta.
Pitkälle mennen se aiheuttaa
palveluiden heikkenemistä.
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Samaan aikaan kun verotus
muuttuu entistä enemmän
tasaveron suuntaan. EU keskustelussa todettiin, että kriisin
olissa erityisesti oikeisto vaatii
julkisen sektorin leikkaamista
ja palveluiden alasajoa. Vaaditaan leikkauksia palveluissa,
vaikka ne todellisuudessa
pahentaisivat kriisiä.
Niillä toimenpiteillä joita tehdään, ajetaan alas hyvinvointiyhteiskuntaa. Kukaan ei tunnu
ajattelevan mitä se aiheuttaa
yhteiskuntarauhaan. Talouden
epätasa-arvoisuus lisääntyy,
työttömyys kasvaa ja työttömiä vaaditaan tekemään töitä
halvemmilla palkoilla. Kun tätä
kehitystä vastustetaan, tehdään todellista rauhantyötä.
Kreikan ja Espanjan esimerkit
kertovat mihin tällä toiminnalla
ajaudutaan.
Kauko Kyllönen.
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Teollisuuden haasteet, Suomen haasteet
Teknologiateollisuuden osuus Suomen viennistä on 80 prosenttia, jos teollisuus yskii,
niin koko Suomi yskii.
Työnantaja leiri peräänkuuluttaa parempaa tuottavuutta ja valtiovalta yskii velanmaksun
kanssa.
Suomesta on hävinnyt lähes 30 000 teknologiateollisuuden työpaikkaa, taantuman varjolla on toteutettu suomalaisen teollisuuden alasajo. Suomalaiset yritykset eivät investoi
kotimaassa, eivätkä pidä kiinni työntekijöistään. Metallin työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa tänään yli 16000:lle kassan jäsenelle.
Työnantajien mukaan työvoimakustannukset ovat aivan liian korkeat. Tosiasiassa ne
ovat alle eu:n keskiarvon, eivät likikään huipputasoa. Palkansaajakorvausten osuus kansantulosta on vähäisempää kuin -90 luvulla ja samaan aikaan yritysten voittojen osuus
kansantulosta on kasvanut huomattavasti. Voitot jaetaan osinkoina omistajille, työntekijöille ei jaettavaa riitä. Palkansaajien reaaliansiot ovat laskeneet vuosi vuodelta, sovitut
palkankorotukset eivät kata nousseita hintoja.
Kansalaisia syyllistetään elämisestä yli varojen ja valtion velkaantumisesta. Totuus kuitenkin on, että Suomen valtion velka, ei sekään ole likellekään eu:n huippua, vaan reilusti
alle euroopan maiden keskiarvon. Vuosien 2012 ja 2013 varat kasvoivat enemmän kuin
velat. Valtiolla on rahoitusvaroja yli 60 miljardia euroa ja lisäksi valtiolla on reaalivarallisuutta: maata, metsiä, rakennuksia, teitä yms.
Valtiovalta on kumartanut syvään kohti työnantaja leiriä, antamalla etuja monenmoisia
helpotuksia, ilman velvoitteita, pitää kiinni työntekijöistään. Valtiolla on ollut kovin passiivinen rooli teollisuuspolitiikassa, tai oikeastaan koko teollisuuspolitiikkaa ei ole ollut ollenkaan. Tällä toiminnalla mm. suomalainen telakkateollisuus on kohta kokonaan historiaa.
Vain yksi taho, työntekijät ovat kantaneet kortensa kekoon, nyt näihin talkoisiin on saatava mukaan työnantajat sekä valtiovalta. Uusia tuulia varmastikin kaivataan, mutta suomalainen perusteollisuus on edelleen maailman huippua, jota tarvitaan edelleen ja sille riittää
kysyntää, kun se vielä oikein konstein myydään maailmalle.
Suomalaiset tekevät maailman parhaita paperikoneita, maailman väkiluku kasvaa ja niin
kasvaa paperin kulutuskin.
Suomalaiset tekevät maailman parhaita laivoja, on vielä maita, joissa ihmisten elintaso
kasvaa ja sitä myötä myös matkailu.
Suomalaiset tekevät maailman parhaimpia lämpökattiloita, maailman parhaita porakoneita, jne. jne. ,lista on loputon. Ahneuden ja passiivisen toiminnan johdosta, ei tätä kaikkea huippuosaamista ja tuotteita tule, eikä saa hukata halpatyövoimamaihin.
Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry no 7:n jäsenkokous vaatii koko Suomea yhteistuumin palauttamaan suomalaisen työn ja työntekijän sille kuuluvaan
arvoonsa.
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Suomi matkalla halpatuotantomaaksi
Suomen sodanjälkeinen historia on valtaisa taloudellinen
ja sosiaalinen menestystarina.
Suomi on noussut takapajulasta
monipuoliseksi teollisuusvaltioksi. Samalla olemme onnistuneet
luomaan toimivan hyvinvointivaltion, joka on tukenut samalla niin
ihmisten hyvinvointia kuin teollisuuden kilpailukykyäkin.
Tällä hetkellä Suomi kuuluu
korkean kustannustason ja
tuottavuuden teollisuusmaihin
yhdessä muiden Pohjoismaiden,
Länsi-Euroopan teollisuusmaiden, USA:n ja Japanin kanssa.
Taloushistoria ei tunne kauhean
montaa tapausta, että vauraimpien maihin joukkoon noussut maa
tippuisi takaisin köyhempien maiden joukkoon. Kerran saavutettu
etumatka muihin maihin nähden
on yleensä onnistuttu säilyttämään. Mutta onko näin jatkossa
Suomen kannalta?
Korkean kustannustason ja
tuottavuuden maiden etumatka
perustuu muutamiin näitä maita
yhdistäviin piirteisiin. Suomen
kannalta näistä tärkeimmät ovat
hyvään peruskoulutukseen ja
motivoituneeseen henkilöstöön
perustuva osaaminen sekä tehokas tutkimus- ja tuotekehitystyö.
Osaaminen on näkynyt konkreettisesti laadukkaana työnjälkenä,
aikatauluissa pysymisenä ja
onnistuneena tuotekehityksenä.

Olemme maailman huipulla tutkimuspanosten ja patenttien talouden kokoon suhteutetussa määrässä. Näiden lisäksi me, kuten
muutkin rikkaat teollisuusmaat,
olemme erottuneet köyhemmistä
maista korkean investointiasteen
avulla. Tämä on taannut osaavalle henkilöstölle arvonsa mukaiset
tuotantovälineet, nostanut tuottavuutta ja kompensoinut korkeampia palkkakustannuksia.
Tämän päivän hyvinvointimme
perustuu osaavaan työvoimaan,
tutkimukseen ja tuotekehitykseen
ja korkeaan investointiasteeseen,
mutta miltä näyttää sitten tulevaisuus? Ei järin hyvältä, sanoisin.
Elinkeinoelämä tuntuu johdonmukaisesti heikentävän kaikkia
mainittuja menestyksemme
perustekijöitä.
Teollisen osaamisen tukijalka
on ollut oman ammattitaitonsa ja
työpaikkansa kehittämiseen sitoutunut työntekijä. Tämä voimavara
ja kilpailukykytekijä on katoamassa jatkuvien yt-neuvotteluiden
ja sanelupolitiikan luoman pelon
ilmapiirin myötä. Työntekijöille
on koko ajan vaikeampaa sitoutua työhönsä ja yritykseen tai
olla ylpeitä työnantajastaan, kun
päivä päivältä käy selvemmäksi
että työnantajan sitoutuminen
henkilöstöönsä on hyvin niukkaa. Henkilöstö ymmärtää, että
työnantaja on valmis lähettämään
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pitkäaikaisetkin työntekijät kilometritehtaalle, jos sillä saadaan
yrityksen voitot maksimoitua edes lyhytaikaisesti. Yhtä kohtalokasta teollisuuden tulevaisuuden
kannalta voi olla se, että yritykset
ovat vähentäneet Suomeen
suunnattuja laiteinvestointeja,
kuten myös tutkimus- ja kehitysmenoja. Tämä kielii elinkeinoelämän näköalojen puutteesta
sekä luovuuden ja luottamuksen
laajamittaisesta katoamisesta.
Näytöksi Suomen kilpailukyvystä ei riitä esimerkiksi se, että
Suomen talouden menestys on
kuulunut lähes koko 2000-luvun
teollisuusmaiden korkeampiin.
Teollisuuden tappiomieliala on
levinnyt laajalle ja se on saanut
monia ilmenemismuotoja. Tuotannon kehittämisen ja uusien tuotteiden luomisen sijaan
työnantajat ovat keskittyneet
kritisoimaan maassamme vallitsevaa palkkatasoa ja vaatimaan
omien verojensa alentamista.
Työelämän laatuun ei ole panostettu, vaan pikemminkin on
haluttu luoda epävarmuutta ja
pelkoa henkilöstön keskuuteen.
Jo nyt on nähtävillä, että valittu
linja on lamaannuttanut teollisuuden kehitystä, kun yritysten kyky
luoda uusia tuotteita ja ideoita on
heikentynyt merkittävästi. Samalla tuottavuuskehitys on jäänyt
jälkeen monista kilpailijoista.

METALLI SEISKAN JÄSENLEHTI

1/2014

Suomi on uhkaavasti siirtymässä teknisen kehityksen
etujoukosta perässä hiihtelijöiden
joukkoon. Vielä ei kuitenkaan ole
liian myöhäistä kääntää suuntaa.
Meillä on onneksi vielä esimerkkejä hienoista yrityksistä, joilla
on selkeä tavoite kuulua omalla
alallaan maailman johtavien
yritysten joukkoon ja jotka uskaltavat panostaa tämän tavoitteen
saavuttamiseksi. Nämä yritykset ymmärtävät että voittajien
joukkoon tähtäävä strategia on
helpoin rakentaa suomalaisen
osaavan henkilöstön ja muiden
vahvuuksiemme varaan ja että
menestystä syntyy vain henkisesti terveessä työyhteisössä.
Mielestäni myös osakkeenomistajien tulisi vaatia yrityksiltä henkistä ryhtiliikettä ja uskallusta luottaa
vahvuuksiimme. Mistä yritysjohtajille ja elinkeinoelämän edusmiehille ylipäätään maksetaan?
Tappiomielialan lietsomisesta vai
menestyksen luomisesta?
Timo Eklund
Metallityöväenliitto, vastaava
tutkija
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Petri Lahtinen
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Telakkaduunarin viesti Euroopalle
Eräs turkulainen telakkaduunari
totesi minulle taannoin, että telakka varmasti on paljon monikulttuurisempi työpaikka kuin monet
muut Suomessa. Hän sanoi,että
siellä on totuttu tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa.
Ongelma ei hänen mukaansa
ole kielten paljous vaan se, että
pelisääntöjen pitää olla kaikille
samat ja reilut.
Vaikka EU:ta mainostetaan
kansainvälisyydellä ja rauhan
liittona, unionissa on tehty paljon
sellaista politiikka, joka on ollut
kansalaisten näkökulmasta kaikkea muuta kuin solidaarista. Hieno vapaan liikkuvuuden periaate
on toteutettu piittaamatta lainkaan
seurauksista - työehdot eivät
käytännössä ole samat kaikille
samassa maassa työskenteleville
eikä ammattiyhdistysliikkeellä ja
viranomaisilla ole riittävästi keinoja valvoa niiden toteutumista.
Käytännössä ”vapaat sisämarkkinat” on työnantajien tapa kilpailuttaa työntekijöitä toisiaan vastaan
ja tiputtaa palkkoja alipalkkauksella ja pitkillä alihankintaketjuilla.
Ongelmia on muuallakin kuin
rakennustyömailla:
viimeisenä esimerkkinä helsinkiläinen trendiravintola, joka jätti
maksamatta ylityökorvauksia
ja palkanlisiä nuorille virolaisille useiden tuhansien eurojen
edestä.
Yt-neuvottelujen yleistyessä ja
jopa valtion omistamien yhtiöiden rekrytoidessa ulkomaalaista
rikkurityövoimaa, voi työelämän
kehityksen kääntäminen tuntua
mahdottomalta. Tämä onkin
oikeiston suurin sumutus. Kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla
tehdään nimittäin koko ajan poliit-

tisia päätöksiä, jotka joko parantavat tai heikentävät duunareiden
asemaa. Yksi näistä tasoista on
EU.
EU-maiden työministerit ja
europarlamentin työllisyyden
ja sosiaaliasioiden valiokunta
keskustelivat ja äänestelivät koko
viime vuoden ajan direktiivistä, jolla on tarkoitus täsmentää
lainsäädäntöä liittyen lähetettyihin työntekijöihin. Ay-liikkeelle
erityisen tärkeitä olivat direktiivin
kirjaukset ulkomaalaisten työnteon valvonnasta ja siitä, kuinka
voimakkaasti jäsenmaita velvoitetaan sitä tekemään.
Suomessa on kauan puhuttu
siitä, miten vaikeaa harmaaseen
talouteen ja alipalkkaukseen
on puuttua, kun ei ole riittävästi
resursseja. Maaliskuusta 2013
lähtien kaikilla rakennustyömaiden työntekijöillä on ollut pakko
pitää veronumero näkyvästi
esillä. Verohallinto on arvioinut
että se jo nyt on vähentänyt harmaata taloutta ja kerännyt valtiolle tuloja 160 miljoonan edestä.
Veronumerojärjestelmä on vasta
yksi askel, mutta hyvä esimerkki
valvonnasta, joka oikeasti näyttää
toimivan.
Lähetettyjen työntekijöiden
täytäntöönpanodirektiivin käsittely
osoitti kuitenkin, kuinka paljon väliä sillä on, istuuko parlamentissa
meppejä, jotka haluavat parantaa
työntekijöiden asemaa ja vähentää harmaata taloutta. Komission
alkuperäinen esitys olisi rajoittanut valtioiden mahdollisuuksia
päättää itse valvontakeinoistaan.
Se olisi saattanut jopa tehdä
mahdottomaksi koko veronumerojärjestelmän. Europarlamentin
valiokunnan käsittelyn jälkeen
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sisältöä parannettiin kuitenkin
niin, että valtioilla on jatkossakin
mahdollisuus valita itse, miten
haluavat pitää huolta siitä, että
verot ja palkat maksetaan niin
kuin pitää.
Euroopan unionin kehityksen
suunta on käännettävä. Vuokratyöntekijöille ja lähetetyille työntekijöille on taattava samat oikeudet
kuin muillekin työntekijöille ja
ay-liikkeelle on annettava joukkokanneoikeus. Sopimusten määrittämän palkkatason turvaamiseksi
ja laittoman palkkadumppauksen
estämiseksi on siirryttävä kohti
Hollannissa käytössä olevaa
ketjuvastuuta.
Näiden tavoitteiden läpiajamiseksi tarvitaan niin ammattiyhdistysliikettä kuin vasemmistoa
ja yksittäistä telakkaduunariakin.
Työntekijöiden kannattaa edelleen pitää yhtä oikeuksiensa
puolustamiseksi.

Li Anderson
Vasemmistoliiton eurovaali
ehdokas no. 134
Turun Kaupunginvaltuutettu
Vasemmistonuorten puh.joht.
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Rakennetaan työn ja toimeentulon Eurooppa!
Kansainvälisen finanssikapitalismin velkapyramidin
sortumisuhka on herättänyt
Euroopan Unionin voimakkaaseen torjuntataisteluun.
Kymmeniä ja satoja miljardeja
euroja maksavilla tukipaketeilla pelastetaan lähinnä suurpääoman takapuoli liekeistä.
Euroopan oikeistovoimien
röyhkeys tulee selvästi ilmi
kun tarkastelemme millaisilla
työkaluilla EU:n työkalupakki
on korjaustoimiin lastattu.
Kriisivaltioiden talous tasapainotetaan leikkaamalla
työntekijöiden palkkoja ja
kiristämällä työehtoja. Samaan
aikaan EU vaatii voimakkaita
heikennyksiä työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin.
Oikeisto käyttää siis itse
aiheuttamaansa talouskriisiä
härskisti hyväkseen ajaakseen
omia tavoitteitaan. Maksumiehiksi pakotetaan palkansaajat, työttömät ja vähäosaiset.
Julkisuudessa tästä kaikesta
on helppo syyttää Euroopan
Unionia. Oikeistopopulisteilta
unohtuu täysin se, että EU
vain toteuttaa päätöksentekijöidensä päättämää politiikkaa.
Tällä hetkellä nämä päätökset
tekee oikeisto, finanssialan ja
suuryhtiöiden vakaalla tuella.
Euroopan Unionia markkinoitiin suomalaisille hankkeena joka luo vaurautta ja
hyvinvointia. Ajatus vapaasta
ja taloudellisesti toimeliaasta
Euroopasta kuulostaa houkuttelevalta. Karu arki on kuiten-

kin paljastunut totuuden. EU:ta
on viimeisen vuosikymmen
ajan rakennettu suuryritysten,
rahoituslaitosten ja oikeiston
ehdoilla. Ajatus vapaiden
kansalaisten Euroopasta on
muuttunut ajatukseksi pidäkkeettömän rosvokapitalismin
yhteismarkkina-alueesta. EU
on se työkalu jolla halutaan
heikentää työläisten työehtoja.
Talouskurin varjolla EU pakottaa jäsenvaltionsa tekemään
rajuja leikkauksia julkiseen
sektoriin. Nämä yhdessä
heikentävät, kenties kohtalokkaasti, suomalaisen hyvinvointivaltion perustaa.
Yhtenä esimerkkinä Euroopan Unionin oikeistolaisesta
linjasta on vuodesta 2007
unionin virallisena työmarkkinapolitiikkana ollut joustoturva, ”flexicurity”. Tämän linjan
mukaan Euroopan työllisyyttä
pitää parantaa purkamalla
”liiallista työsuhdeturvaa”.
Käytännössä tämä tarkoittaa
siirtymistä amerikkalaismalliseen ”easy fire, easy hire” –
ajatteluun. Perusidea ja uskomus tässä mallissa on se, että
yritysten uskotaan palkkaavan
halukkaammin työvoimaa
jos siitä pääsee tarvittaessa
eroon. Suomalaisen työntekijän irtisanomissuoja on tällä
hetkellä todella heikko verrattuna muuhun Eurooppaan. En
ole havainnut tämän johtavan
mihinkään merkittävään työllisyyden paranemiseen, pikemminkin päinvastoin.
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Euroopan Unionin koko
politiikan suuntaa on muutettava. Seuraava mahdollisuus
siihen on toukokuun EU-vaalit.
EU on muutettava siksi työn,
toimeentulon ja hyvinvoinnin
Euroopaksi jota Vasemmisto
on ajanut. Työvoiman vapaan
liikkuvuuden lisäämisen ja
työmarkkinoiden sääntelyn
purkamisen sijaan Euroopan
Unionin on vahvistettava
ylikansallisia työehtosopimusjärjestelmiä ja sosiaaliturvan
minimitasoja. Euroopassa
sijaitsevat veroparatiisit on
lopetettava. Harmaa talous on
unionin yhteistoimin laitettava
kuriin.
Erno Välimäki
Vasemmistoliiton eurovaali
ehdokas no. 151
Pääluottamusmies, Cupori
Oy, Pori
Metallityöväen liiton hallituksen jäsen.
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Nuorisojaoston kuulumisia
Pub Kahdet Kasvot kokosi
tammikuun lopulla jaostomme
nuoria istumaan iltaa ja syventymään darts-pelin saloihin.
Opettajana toimi Dartsliiton
hallituksen jäsen ja ammattiosastomme toimikunnan
pitkäaikainen vaikuttaja Rauno
”Rane” Lehtinen.
Illan aikana suunnittelimme
tulevaa kautta ja pohdimme
kuinka aktivoida uusia sekä
vanhoja toimijoita.
Dartstikkoja heitimme jokainen vuorollaan ja saimme
jopa pienen kisan aikaiseksi.
Salat avautuivat yllättävän
mukavasti, kylläkin huomaten
päässälaskutaidon olevan tässäkin lajissa tarpeen. Suuret
kiitokset esitettäköön opeista
ja läsnäolosta Ranelle. Lisäksi
kiitokset myös paikalla olleille
osallistumisesta ja aktiivisesta
suunnittelutyöstä.
Erittäin onnistunut ilta antoi
tarvittavan energialatauksen
tulevaan vuoteen.
Häme-Pirkanmaa alueen
nuorten kurssi ”MIKSI” järjestettiin Himoksella 22.–23.3.
Osallistujia kertyi ennätysmäärä ja osa halukkaista ei
valitettavasti mahtunut mukaan. Lauantaina ennen puolta päivää 30 iloista reissaajaa
lounasti koulutuksen aluksi.

Ruokailun jälkeen valmistauduimme kuulemaan sopimusasiantuntija Turja Lehtosen
heleää ääntä. (Jokainen häntä
kuullut voi ymmärtää mihin viittaan tällä kohteliaalla sanavalinnalla ja jollei tiedä vielä niin
suosittelen ottamaan selvää)
Aiheena oli pitkästä aikaa jäsenyyden tärkeys ja siitä huolehtiminen. Lisäksi avasimme
palkan maksun perusteiden
sisältöä ja lyhenneviidakko
selkeni huomattavasti.
Ilta ruokailu oli MonoPubissa, jossa pizza oli paras
valinta. Sieltä pääsimmekin
mukavasti jatkamaan iltaa
koulutus- ja majoitustilaan, jossa saimme olla aivan omissa
oloissamme. Rakennus olikin
ihanteellinen 30:n hengen
oleskeluun ja opiskeluun.
Aivan koulutuksen aluksi
olimme antaneet sponsorillemme, Vakuutusyhtiö IF:n
edustajalle Raija Ahoselle
puheenvuoron. Hän kertoi monista vakuutuksien muodoista
ja liittomme kautta saatavista
eduista. IF sponsoroi iltaohjelmamme Himos Areenalle,
jossa esiintyi Happoradioorkesteri.
Monen miehen ja naisen ilta
venyikin pikku tunneille saakka. Uskon osallistujien kiitoksiin ja siihen kehu tulvaan,
jonka järjestävä taho sai.
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Seuraava tapahtuma onkin
uusien ihmisten vedettävänä.
Minä kiitän omalta osaltani
nuorisotoimijana Häme-Pirkanmaan aluetta menneistä
vuosista ja suuntaan energiani koko jäsenistöä koskeviin
tapahtumiin sekä vielä hetken
ammattiosaston nuorisovastaavana toimimiseen. Mutta ei
hätää, meidän ammattiosastostamme on vahvasti mukana
alueen nuorisojaostossa. Vaikuttajana ja sihteerinä toimii
Minna Savilahti, jolta löytyy
uutta katsetta toimintaan ja
jaksamista järjestämiseen. Kiitokset Minnalle aktiivisuudesta
ja vastuunottamisesta.
Yhdessä eteenpäin.
Virva-Mari Rask
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Säästetään EU:n aiheuttamista menoista!
Suomi maksaa nyt bruttona
EU:n jäsenmaksua 1,8-2,1
miljardia euroa vuodessa,
sekä antaa arvonlisäverojaan
ja tullejaan noin 0,5 miljardia
euroa vuodessa EU:lle. EU:n
jäsenyys aiheuttaa näitäkin
suuremmat välilliset kulut
virkamiesten, valmiusjoukkojen, julkisen vallan hankintojen
kilpailutusten, yms. osalta.
Lisäksi Suomi tukee EU:n
pankkikriisin hoitoa takauksilla
ja satojen miljoonien maksuilla.
EU:n ainoa ns. perusarvo eli
vapaaseen kilpailuun perustuvan markkinatalouden noudattaminen vähentää julkisen
vallan roolia ja sen mahdollisuuksia toimia tuottavilla aloilla
tulojen saamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Työttömyys
Suomessa kasvaa tämän seurauksena, kun yksityissektori
jäsenyytemme helpottaman
ulkomaisen kilpailun vuoksi
lopettaa työtä Suomesta tai
siirtää sitä ulkomaille eikä luo
korvaavia työpaikkoja.

Eräät EU-maat ovat sopineet
muita alemmista jäsenmaksuista, mm. Englanti. Muut
jäsenmaat maksavat niiden
puuttuvat jäsenmaksuosuudet.
Suomen tuonti EU-alueelta
on pitkään ollut vientiä suurempi, joten Suomi häviää
siinäkin saamatta EU-jäsenyydestä rahoilleen muutakaan
korvaavaa vastinetta. EU:n
jäsenenä Suomi uhkaa joutua
sotaa käyväksi maaksi tahtomattaan.
Hoitaakseen kaikki jäsenyyden aiheuttamat kulunsa
Suomi ottaa vuosittain satoja
miljoonia korollista lainaa.
Samaan aikaan maamme
hallitus vaatii ensi vuonna
veronkorotuksia ja hyvinvointipalveluitten leikkauksia 1,5 miljardilla eurolla ja
seuraavina vuosina aina 2-3
miljardia/v lisää. EU vaatii
Suomea lisäksi noudattamaan Venäjää kohtaa yhä
suurempia talouspakotteita.
Se lisää työttömyyttä Suomessa. Tällainen politiikka
romuttaa tulevaisuudenkin.

Suomalaisten työn säilyminen,
veronmaksajien rahojen säästyminen ja hyvinvointivaltion
ylläpito huutavat eroa EU:sta
tai todella radikaalia tulonjaon
muuttamista Suomessa raharikkaitten vahingoksi.
Arjo Suonperä
SKP:n eurovaali ehdokas
no. 38
Varatuomari
Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus r.y

Kerttu Koskinen kiittää osastoa
muistamisesta,merkkipäivänään.
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Vuosiloma ja lomapalkka
Vuosiloman pituus määräytyy
vuosilomalain mukaan
Kesälomakausi alkaa virallisesti
toukokuun toisena päivänä ja
päättyy syyskuun lopussa. Lomaaikaa ja lomapalkkaa koskevat
pykälät ja määräykset löytyvät
vuosilomalaista ja Metalliliiton eri
sopimusalojen työehtosopimuksista.
Vuosilomapalkka määräytyy
työehtosopimuksen mukaan
Kuten vuosiloman pituus myös
vuosilomapalkka perustuu ansaintaperiaatteeseen.
Metallin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksissa lomapalkan laskentatavasta. Sopimus
on yksiselitteinen ja määrittelee
tarkasti, miten metallialalla työntekijän lomapalkka ja lomaraha
lasketaan ja maksetaan.
Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen lomapalkkasopimus
määrittää:
Työntekijän vuosilomapalkan
ja lomakorvauksen laskentaperusteena on keskituntiansio,
joka saadaan siten, että lomanmääräytymisvuonna työssäolon
ajalta työntekijälle maksettu tai
maksettavaksi erääntynyt palkka
(hätätyöstä ja lain tai sopimuksen
mukaisesta ylityöstä peruspalkan
lisäksi maksettavaa korotusta
lukuun ottamatta) jaetaan vastaavien työtuntien lukumäärällä.
Vuosilomapalkkaan lasketaan:
työssäoloajan palkka
sunnuntaityön peruspalkka
( sunnuntaityökorotus, viikkovapaakorvaus)
palvelurahat
työajan lyhennyksen korvaus
tulospalkkio
vuorotyö- ja muut lisät

Vuosilomapalkkaan ei lasketa:
vuosiloma-ajan palkkaa eikä
lomarahaa
varallaolokorvausta
palvelusvuosilisää
arkipyhäkorvausta
hätä- ja ylityökorvausta
itsenäisyyspäivän palkkaa
sairausloman, äitiys- ja isyysvapaan sekä sairaan lapsen hoidon
ajalta maksettua palkkaa.
Työntekijän vuosilomapalkka ja
lomakorvaus lasketaan kertomalla lomakeskituntiansio lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä lomapalkkasopimuksen
mukaisella kertoimella.
Vuosilomapalkka on maksettava
työntekijälle ennen vuosiloman
alkamista. Vuosilomapalkan
maksamisen jaksottamisesta voidaan paikallisesti sopia niin, että
lomapalkka erääntyy palkanmaksukausittain vuosiloman aikana.
Lomapalkan tulee tällöin kuitenkin
olla kokonaisuudessaan maksettu
viimeistään siinä palkanmaksussa, jossa maksetaan vuosiloman
jälkeisen ensimmäisen työpäivän
palkka. Sovittaessa paikallisesti
lomapalkan jaksottamisesta sopijana on pääluottamusmies.
Lomaraha
Lomaraha on puolet työntekijän
lomapalkasta.
Usein kysytään, voiko lomarahan vaihtaa vapaaksi. Teknologiateollisuuden työehtosopimus
ei tunne tätä mahdollisuutta.
Samassa yhteydessä täytyy
muistaa, että henkilökohtaisesti voi koska vain työnantajan
kanssa sopien ottaa ns. "ommoo
lommoo". Päätös on aina henkilökohtainen, eikä esim. pääluottamusmies voi siitä toisin sopia. Jos
vapaa-ajalle sattuu arkipyhiä, tai
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sairastut, kaikki menee "omaan
piikkiin".
Ellei paikallisesti muuta sovita,
puolet lomarahasta maksetaan
ennen vuosiloman alkamista ja
puolet sen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän palkka
ensimmäiseltä vuosiloman jälkeiseltä työpäivältä maksetaan. Saadakseen lomarahan jälkimmäisen
osan, työntekijän työsuhteen
pitää olla voimassa vuosiloman
viimeisenä päivänä.
Lomaraha maksetaan myös
mahdollisen lomakorvauksen
yhteydessä, mikäli työsuhde
lomakautena päättyy muusta kuin
työntekijästä itsestään johtuvasta
syystä. Kun työntekijä päättää
työsuhteensa vähintään 200
päivää kestäneen lomautuksen
jälkeen tai 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 jääneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauksesta.
Peltialalla maksetaan lomaraha
aina myös lomakorvauksesta, jos
työsuhde päättyy muusta kuin
työntekijästä johtuvasta syystä.
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.
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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
ole päässyt työntekijän kanssa
ajankohdasta yksimielisyyteen
. Vuosiloma ei ilman työntekijän
suostumusta saa alkaa työntekijän vapaapäivänä, mikäli tämä
johtaisi työntekijän lomapäivien
vähenemiseen. Lomapäiviksi
katsotaan vain arkipäivät. Arkipäiviksi ei lueta itsenäisyyspäivää, joulu- eikä juhannusaattoa,
pääsiäislauantaita eikä vapunpäivää. Kolmen päivän pituiseen tai
lyhyempään lomaan ei saa osua
vapaapäiviä.
Työnantajan on ilmoitettava vuosiloman ajankohdasta kuukautta,
mutta viimeistään kahta viikkoa
ennen loman alkamista. Ilmoitus
sitoo työnantajaa. Sen jälkeen ei
työnantaja enää voi yksipuolisesti
siirtää vuosiloman alkamisajankohtaa.
Sopimus työajasta kolmivuorotyössä
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä viisivuorojärjestelmää
käyttettäessä annataan työntekijälle vähintään 24 päivän pituinen yhdenjaksoinen vapaa-aika
20.5.-20.9. välisenä aikana ellei
paikallisesti toisin sovita.

Loma-ajan palkkaan,
lomakorvauksen laskentaan ja vuosiloman sairauskarenssiin muutoksia
1.10.2013 alkaen
Vuosilomapäivien siirto
työkyvyttömyyden vuoksi
Seitsemän päivän karenssi poistuu. (VLL 25 §)
Lakimuutos tuli voimaan
1.10.2013.
Lakimuutos, eli 7 päivän
karenssin poistuminen,
koskee sekä vuosiloman
alkaessa että sen aikana
sairaudesta, tapaturmasta
tai synnytyksestä johtuvaa
työkyvyttömyyttä.
- Lomallaan sairastuneen tulee viipymättä
antaa työnantajalle selvitys työkyvyttömyydestään
ja pyytää vuosilomaansa
siirrettäväksi
- Vuosiloma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä
myöhempään ajankohtaan ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen.
Vuosiloman siirryttyä työntekijä on sairauslomalla.
- Karenssin poistuminen
koskee vain lakisääteisiä
lomia, ei siis ulotu työ- tai
virkaehtosopimuksella sovittuihin pidempiin lomiin.
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Tärkeää erotella työvuoroluettelossa tms., mitä
lomaa/vapaata työntekijä
kulloinkin pitää.
Työnantajan vuosilomakirjanpidon oltava ajan tasalla.
Työkyvyttömyyden
vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohta
Työkyvyttömyyden (sairausloman) päätyttyä vuosiloma jatkuu ja päättyy
alkuperäisen ilmoituksen
mukaisesti.
Siirretty kesäloma annettava lomakaudella.
Siirretty talviloma annettava ennen seuraavan lomakauden alkua.
Jos edellä mainittu ei ole
mahdollista, siirretty kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma
seuraavan kalenterivuoden
loppuun mennessä.
Jos loman antaminen ei
edellä mainittunakaan aikana ole mahdollista, saamatta jäänyt loma voidaan
korvata lomakorvauksella.
Karenssin poistuminen koskee siis kaikkia
1.10.2013 jälkeen pidettäviä lakisääteisiä lomia.
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