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R
eilu vuosi on Suomessa taiteiltu erilaisten korona-rajoitus-
ten kanssa. Ammattiosaston toimintaan se on vaikuttanut 
siten, että muutamaa poikkeusta lukuunottamatta lähes 
kaikki live-tilaisuudet ovat jääneet pitämättä. Hallituksen 
kokoukset sekä muutamat koulutukset olemme pystyneet 

järjestämään etänä Teams-järjestelmällä. Rutiinit ja toimitsijan hoitama 
edunvalvontatyö ovat hoituneet olosuhteisiin nähden hyvin. Toimiston 
etäkokouslaitteistoa ollaan uusittu siten, että pystymme tilanteen niin 
vaatiessa järjestämään koulutukset ym. tilaisuudet sujuvasti. 

En ole taatusti ainoa, joka toivoo koronatilanteen mahdollistavan 
jo lähiaikoina livekokoukset ja -koulutukset. Pystymme järjestämään 
esim. koulutuksia kummallakin tapaa ja otamme vastaan toiveita ja 
ideoita niiden aiheista. Vappubrussi jäi olosuhteiden pakosta myös 
tänä vuonna järjestämättä.

”EN MOKAA TEHTAALLA JA SILTI OLLAAN AHTAALLA” lauloi muu-
an Chuck Berry jo 60 vuotta sitten, ja vielä ahtaammalle työnantaja-
järjestöt haluavat teollisuustyötekijän laittaa. 

Vuosikymmenet jatkunut, lähes koko mediakentän tukema kam-
panja ay-liikettä vastaan on tullut uuteen vaiheeseen. Nolla- tai pienet 
palkankorotukset, sosiaalimaksujen siirrot työantajalta työtekijöiden 
maksettavaksi, ynnä valtiovallan antamat helpotukset vero- sekä sosi-
aaliturvamaksuhin eivät työnantajalle riitä. 

Palkansaajien reaaliansioiden polkiessa paikoillaan ovat yrittäjä- 
sekä pääomatulot jatkaneet reipasta nousuaan. Niistä ei kilpailukyvyn 
nimissä voi tinkiä. 

Onko siis ”ison potin aika”? Sitä voisi merkitä Teknologiateollisuus 
ry:n (Metsäteollisuus ry:n vastaavan jatkeeksi) ilmoitus siitä, ettei se 
tee enää yleissitovia työehtosopimuksia. 

ON MAHDOLLISTA, että suomalainen ammattiyhdistysliike on kovim-
man paikan edessä vuosikymmeniin. Ja onko niin, että se on pehmeyt-
tään päätynyt siihen? Monelle voi tulla yllätyksenä se kuinka monet 
työ-, työaika-, loma- ja sosiaaliset ehdot ja edut ovat sidoksissa työ-
ehtosopimukseen. 

Teollisuusliitto tekee vastedeskin sopimukset jäseniensä puolesta. 
Hyvä niin, mutta liiton on oltava valmis myös koviin järjestöllisiin toi-
miin jäseniensä puolesta.

Ammattiosasto tulee järjestämään infotilaisuuksia sekä tiedotta-
maan muilla kanavilla ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta.

RAUNO LEHTINEN 
ammattiosaston puheenjohtaja

PS. Kunnallisvaalit ovat tulossa! Suomen kuntien valtuustoissa ovat 
yrittäjäjärjestöjen edustajat yliedustettuina. Nyt olisi tilaisuus korjata 
tilannetta ja äänestää työkansaa edustavia ihmisiä valtuustoihin. Eh-
dokkaita on, myös tästä osastosta.

Ammattiliiton 

jäsenyys kiinnostaa

TAMPEREEN TEOLLISUUSTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY NO 7 KEVÄTKOKOUKSEN KANNANOTTO 29.4.2021

Enää ei tunneta yhteenkuulu-

vuuden tunnetta, kunhan vaan 

oma lompakko lihoo, muista 

viis? Ikävä kyllä tämän päivän 

työnantajat hajoittaa ja hal-

litsee, kylmällä kädellä.

Yleissitova Työehtosopimus 

on taannut kaikille yhtäläiset 

edut, ei ainoastaan kaikista 

kovaäänisimmille.

Suomalainen ay-liike on 

vuosien saatossa tehnyt monen-

moisia erilaisia palkkarat-

kaisuja, on tehty sosiaalitupo-

ja, on nostettu työllisyyttä- ja 

kilpailukykyä, kannettu vas-

tuuta Oy Suomi Ab:sta.

Nyt on suomalaisella työnan-

tajalla kovat piipussa, tahtoti-

la on voimakas, tuhota ay-liike 

ja romuttaa työelämän pelisään-

nöt. Työnantajat hamuavat pai-

kallista määräämistä lisää.

Sipilän hallitus aloitti 

sen polun tasoittamisen, Met-

säteollisuus jatkoi ja nyt Tek-

nologiateollisuuden patruu-

nat jonon jatkeeksi, EK ja sen 

jäsenyritykset tahtovat viedä 

tuhkatkin pesästä. Nyt tar-

vitaan kaikkia työntekijöitä 

joukolla katkaisemaan tämän 

tien leviäminen.

Hyvät Toverit, tässä on kyse 

todella isosta asiasta. Jos 

kaikkein pahin skenaario to-

teutuu, meiltä menee kaikki.

Ei ole enää työehtosopimuk-

sen takaamaa minimipalkkaa, 

mikä on säännöllinen työaika?, 

ei ole enää arkipyhäkorvauk-

sia, ei palvelusvuosilisiä, ei 

maksa herra perhevapaan ajal-

ta palkkaa, ei liioin pitkään 

sairasloman ajaltakaan(9 arki-

päivää), näin vuosilomien alla 

ei tarvitse enää odottaa loma-

rahojakaan ym ym.

Alkaako Ammattiliiton jä-

senyys kiinnostaa?

Tämä on meidän kaikkien 

suomalaisten työntekijöiden 

yhteinen juttu, josta selvitään 

vain ja ainoastaan yhdessä.

Joka ikiselle työpaikal-

le tulee valita luottamushen-

kilöt, joka ikisen työpaikan 

järjestäytymisaste on saatava 

sataan, joka ikisen työntekijän 

on oltava valmiina toimimaan. 

Suomalaisen ay-liikkeen tulee 

olla vahva! Liitto neuvottelee 

sopimukset jatkossakin!

S
uomessa on aina 

ollut korkea työn-

tekijöiden järjes-

täytymisaste.

1900-luvun al-

kupuolella omai-

suuden keskittyminen ja eri-

arvoisuus oli voimakkaasti 

lisääntynyt suomessa ja tyy-

tymättömyys kasvoi työväestön 

keskuudessa. Työväestö heräsi 

puolustamaan yhteisiä etuja.

Suomalainen ay-liike on 

ollut vahva vaikuttaja. Ilman 

ay-liikettä ei työntekijöillä 

olisi läheskään kaikkia niitä 

etuja ja oikeuksia, joita tänään 

pidetään itsestään selvyyksinä.

Ay-liike on taistellut 

meille mm. lomat, lomarahat, 

5-päiväisen työviikon, 8 tun-

nin työpäivän, sairausajan 

palkan ja paljon muita etuja. 

Yhdessä on saatu kovalla vään-

nöllä aikaan paremmat työeh-

dot. Yksin voi pyytää, mutta 

joukolla voi vaatia.

Ikävä kyllä järjestäyty-

misaste on pudonnut radikaa-

listi jo liki kahdenkymmenen 

vuoden ajan, liian monet työn-

tekijät ovat unohtaneet aatteen 

palon ja joukkovoiman mahdin. 



4 5Teollisuusseiska 1/2021 Teollisuusseiska 1/2021

Teollisuus7:n kuntavaaliehdokkaita esittelyssä

500

T
ampere on tehtaiden 
kaunis kaupunki, joka 
on luonut vaurau-
tensa teollisuudesta. 
Edelleen tamperelais-

ten hyvinvoinnista suuri osa syn-
tyy teollisten työpaikojen myötä. 
Siksi onkin selvää, että kunnan on 
otettava aktiivinen rooli työllisyy-
den, sujuvien liikenneratkaisujen 
ja toimivan varhaiskasvatuksen 
sekä koulutuksen suhteen. 

Tampereella valmistetut teol-
lisuustuotteet matkaavat maail-
malle pääsääntöisesti kumipyörillä 
siksi onkin erityisen tärkeää, että 
Tampereen seutukunnan liikenne 
infra on hyvässä kunnossa. Ihmis-
ten ja tavaroiden sujuva liikkuvuus 
onkin keskeinen tekijä Tampereen 
kaltaisessa teollisessa kunnassa, 
se edesauttaa työn vastaanotta-
mista ja työpaikkojen sijoittumista 
alueelle. Tämä edellyttää tie ja ra-
taverkon kehittämistä ja kunnos-
sapitoa, sekä kunnan aktiivisuutta 
väylähankkeiden ja suunnittelussa. 
Toimivan julkisen liikenteen lisäksi 
on mahdollistettava joustava liik-
kuminen pyöräillen ja autoillen. 

Aate ja 
arvot edellä 
kuntavaaleihin

Kaavoituksen ja maankäytön 
hyvä suunnittelu ja toteutus tuovat 
kuntaan työpaikkoja ja verotuloja. 

Maankäytön suunnitelulla ja 
kaavoituksella on keskeinen roo-
li yritysten toimintaedellytyksiä 
tarkasteltaessa. Kaavoitusproses-
seja tulisi nopeuttaa tinkimättä 
kuitenkaan ympäristö ja luon-
toselvityksistä. Suurissa kaavoi-
tus hankkeissa tulisi tehdä rajat 
ylittää yhteistyötä koko seutu-
kunnassa. Tampereen kaavoi-
tuksessa on keskityttävä myös 
asuntotuotantoon, tällä hetkellä 
Tampereen asuntotuotannossa 
keskitytään enimmäkseen sijoit-
tajille rakennettaviin yksiöihin ja 
kaksioihin. Perhe asuntojen tuo-
tantoa on lisättävä. Tampereen on 
myös edistettävä kohtuuhintaista 
vuokra asuntotuotantoa. Asunto-
tuotannon on oltava monipuolista 
ja huomioitava asukkaiden eri elä-
mänvaiheet.

Työelämän tarpeet tulee huo-
mioida joustavilla varhaiskasva-
tuksen palveluilla. Työssäkäyvien 
lapsiperheiden asema on usein 
kohtuuttoman tukala. Päivähoi-

toon kaivataankin kohtuullisuutta 
ja joustavuutta, jossa huomioi-
maan entistä paremmin perhei-
den erilaiset elämäntilanteet ja 
vuorotyön asettamat haasteet. 

Tampereella on varmistettava 
riittävät resurssit vanhusten koti 
ja laitoshoidon turvaamiseksi. 

Yksi keskeinen ongelma on 
työläistaustaisten eläkkeen saa-
jien toimeentulo. Tätä asiaa tulisi 
lähestyä lähtökohtaisesti keven-
tämällä pienituloisten eläkeläisten 
verotusta. Kunnan osalta asiaa 
voitaisiin helpottaa alentamalla 
eläkeläisten palvelumaksuja sekä 
kohdistamalla resursseja kuntout-
tavaan toimintaan. 

Toimintaani ohjaavat työväe-
naatteen arvot ja myötätunto. Ha-
luan toteuttaa tavoitteellista pää-
töksentekoa, joka tuo lisäarvoa 
edustamieni ihmisten elämään.

Uskon, että näistä arvoista ja 
aatteesta nousevalla politiikalla 
voidaan synnyttää tasapainoinen 
yhteiskunta, jonka jokaisella jäse-
nellä on sosiaalinen ja taloudelli-
nen turva.

Antti Salonen
Tampere | Vasemmistoliitto
Aluetoimitsija, Teollisuusliitto ry
LUE LISÄÄ:  www.helppomuistaa.fi

M
onet kunta-alan 
tehtävissä työs-
kentelevät tus-
kailevat suuren 
työtaakan ja 

vastuullisen tehtävän keskellä 
korvauksena matala palkkata-
so. Erityisesti hoitoalan vanhus-
palveluissa ja sosiaalialalla per-
heneuvoloissa työntekijöiden 
vaihtuvuus on valtava riski niin 
työntekijöiden jaksamisen kuin 
asiakkaiden terveyden suhteen. 
Hyvin palkattu ja arvostettu työn-
tekijä pysyy todennäköisemmin 
pitempään saman työnantajan 
palveluksessa. Toki arvostusta 
voi kokea monella tapaa, mutta 

konkreettisin asia on palkka. Muil-
la eduilla ja henkilöstöstä huo-
lehtimalla työnantaja pitää työ-
yhteisöt aktiivisina ja kehittyvinä. 
Työyhteisöjen resurssit kuntoon, 
eikä uuvuteta tärkeimpiä ihmisiä. 
He hoitavat rakkaimpiamme, äi-
timme ja isämme, sekä lapsemme.

Lasten koulunkäynnin pitää 
tuottaa iloa ja oppimista, ei ahdis-
tusta. Pienemmät ryhmäkoot ja 
nuorisotyöntekijöiden kattavampi 
läsnäolo nopeuttaa ongelmiin puut-
tumista. Suorittaminen aloitetaan jo 
lapsena. Oppiminen tapahtuu mo-
nella eri tavalla koska jokainen meis-
tä on yksilö. Koulunkäynnin ohjaa-
jien ja nuorisotyöntekijöiden apu on 

välttämätöntä, jotta lapsistamme 
kasvaa itseensä luottavia, uskaltavia 
ja jaksavia aikuisia.

LUE LISÄÄ
virvamari.fi
facebook.com/virvamari
twitter.com/VirvaMariRask
instagram.com/virvamarivas
virvamari.rask@gmail.com

Olen aiemmin ollut kuntapoli-
tiikassa mukana Tampereella. 
Muutin Lempäälään kesällä 2019. 
Perheeseen kuuluu avomies, 
kaksi bonuspoikaa, kotona asuva 
teini ja omaa kotiaan asuva täy-
si-ikäinen tytär.

Virva-Mari Rask 
Lempäälä | Vasemmistoliitto 
Koneenasentaja, Metso Outotec Finland Oy
Vasemmistoliiton Pirkanmaan piirin puheenjohtaja
Teollisuusliiton hallituksen 1. varajäsen  |  Teollisuusliiton koulutusjaoston jäsen
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Kunta –  
vastuullinen työn antaja – 
välittävä kasvuympäristö
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K
untavaalien äänestys-
aktiivisuus jää vaa-
leista toiseen jälkeen 
eduskunta- ja presi-
dentinvaaleista, mikä 

ei kuvaa niiden merkitystä jokapäi-
väiselle elämällemme. Sanotaan, 
että kunnallisessa päätöksente-
ossa päätetään yli 80% ihmisten 
asioista. Tuleva vaalikausi tulee 
olemaan erityisen haastava kunta-
päättäjille. Jo ennen koronakriisiä 
ilmenneet kuntatalouden haasteet 
saavat seurakseen ainakin vuon-
na 2023 tai 2024 voimaan tulevan 
Sote-uudistuksen sekä korona-
pandemian jälkilaskun.

Sote toivottavasti tulee, mutta 
ennen sitä on huolehdittava, että 
niin terveydenhuollon kuin sosi-
aalipalveluidenkin saatavuudesta. 
Korkeat terveyskeskusmaksut ei-
vät saa olla este hoitoon hakeu-
tumiselle eivätkä säästösyyt saa 
vaikeuttaa jatkohoitoon pääsyä. 
Sosiaalipalvelujen, kuten ikäänty-
neiden palvelujen, on oltava saa-

tavilla lähipalveluina silloin kun 
niitä kipeimmin tarvitaan.

Mahdollisuus harrastaa mo-
nipuolisesti liikuntaa on suorassa 
yhteydessä terveyteen ja yleiseen 
hyvinvointiin. Vaihtelevat lenkkei-
lymaastot, riittävät liikunta- ja va-
paa-ajantilat sekä Tampereen kau-
pungin tai jonkun muun osapuolen 
kanssa toteutettava uimahallihanke 
ovat edellisten lisäksi tavoitteita, joi-
den eteen aion edelleen tehdä töitä.

Olen ollut mukana linjaamassa 
Pirkkalan menestykseksi osoit-
tautunutta vuoden 2012 maa-
politiikkaa. Se on tuonut tuloja 
kunnalle ja pitänyt kasvun kunnan 
omissa käsissä gryndereiden si-
jaan. Tontteja, niin asumisen kuin 
yritysten tarpeisiin, on kasvukun-
nassa voitava kaavoittaa kunnan 
omille maille. Yritysten tuomat 
työpaikat ovat avain aktiivisen 
työllistämisen onnistumiselle.  

Kohtuuhintaisista vuokra-asun-
noista on Pirkkalassa krooninen 
puute. On selvitettävä olisiko jos-

takin seudullisesta toimijasta apua 
tähän iki-aikaiseen ongelmaan.

Tuleva Sote-ratkaisun siirtämi-
nen suunnitelmasta käytäntöön 
tulee olemaan se vaihe, jolloin oi-
keisto katsoo olevan aika palvelui-
den lisäleikkauksille ja ulkoistami-
sille sekä veronalennuksille. Nämä 
hankkeet on torjuttava. Pirkkalan 
tulevalla valtuustolla on työntäy-
teinen kausi edessä, haluaisin olla 
edelleen tuota työtä tekemässä.

PS. Olen vuosien varrella tehnyt usei-
ta valtuustoaloitteita. Niistä virka-
mieskäsittelyssä tällä hetkellä ovat:
• Aloite Maksuttoman aamupalan 

tarjoamisesta peruskoululaisille.
• Aloite Kunnan kilpailuttami-

siin työllistämisehto.
• Aloite Sosiaalisesta luotosta.

Viimeaikojen toteutuneista 
aloitteista yksi koskee pieneläin-
hautausmaata. Kunta on osoit-
tanut tarkoitukseen maata, joka 
odottaa toimijaa toiminnan käyn-
nistämiseksi.

Kokenut  
Vasemmistovaikuttaja 
edelleen valtuustoon 
Pirkkalassa
Rauno Lehtinen
Pirkkala | Vasemmistoliitto
Pääluottamusmies
Teollisuus 7 puheenjohtaja  |  Teollisuusliiton hallituksen jäsen
SAK edustajiston varapj. 2016-2020  |  Valtuutettu
Pirkkalan kunnanhallitus 2009-2019  |  Valtuuston II varapj. 2019-2021

Teollisuus7:n kuntavaaliehdokkaita esittelyssä

AMMATTIOSASTON KURSSITUKI
Teollisuus Seiska tukee jäsentensä 
osallistumista Murikka-opiston järjestämille 
järjestökursseille (=kurssi, joka ei ole 
työnantajan tuen piirissä). 

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

HAE KURSSITUKEA 

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

KURSSEISTA: murikka-opisto.fi

OPISKELU 
KANNATTAA 
AINA

OVATHAN JÄSENTIETOSI AJAN TASALLA?  
Voit päivittää ne helposti internetissä kirjautumalla 
verkkopankkitunnuksillasi Teollisuusliiton eAsioin-
tiin. Tarkista ainakin yhteystietosi, toimipaikkatietosi 
ja tilinumerosi. 

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

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

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

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

• siirryt toiseen ammattiliittoon/
työttömyyskassaan,

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

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

työelämästä.

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

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

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

HOI DA  JÄ SENA SIOI TA SI

63
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Kolumni

T
eknologiateollisuus 
ry:n todennäköinen 
erkaantuminen yleis-
sitovista työehtoso-
pimuksista on valtava 

mullistus työmarkkinoillamme. Sii-
nä mielessä liike on ymmärrettävä, 
että sen myötä työmarkkinoiden 
voimatasapaino heilahtaa kerral-
la työnantajien eduksi. Toisaalta 
ainakin osan tuosta hyödystä syö 
työmarkkinoiden vakauden ja so-
pimustoiminnan sujuvuuden vä-
heneminen. Lisäksi työvoimapula 
luultavammin pahenee, kun ba-
saarimeininki laskee entisestään 
teollisuustyön houkuttelevuutta 
varsinkin nuorison silmissä. 

Uskoakseni hajautetussa jär-
jestelmässä työnantajia innostaa 
eniten juuri voimatasapainon jär-
kyttäminen. Kun Hakaniemen ja 
Etelärannan neuvotteluissa puntit 
ovat ainakin suunnilleen tasan, on 
työpaikkatason sopimisessa pää-
oman valta jo selkeästi suurempi. 
Henkilötason neuvotteluissa tasa-
paino vaihtelee ihmisten ja yritys-

ten välillä, mutta varsinkin uusien 
työntekijöiden kohdalla isäntäval-
ta saattaa toteutua kokonaisval-
taisena. Näissä tapauksissa luvas-
sa on usein kylmää kyytiä.

Muutokset asettavat uusia 
vaatimuksia edunvalvonnalle. 
Luottamusmiesjärjestelmän mer-
kitys korostuu. Korkea järjestäyty-
misaste parantaa työntekijöiden 
neuvotteluvoimaa työpaikkata-
son sopimusneuvotteluissa, vaik-
ka varsinaisista neuvotteluista 
vastaisikin liitto. Kaikenlainen 
porukan yhtenäisyyttä nakertava 
toiminta pelaa taas työnantajan 
pussiin. Kun TES ei enää suojaa 
työntekijöitä, on valtakunnan ta-
solla tärkeää kehittää lainsäädän-
töä ja työpaikkatason viranomais-
valvontaa.

Tänä keväänä on saatu kuulla 
väitteitä, että tuleva järjestelmä 
johtaisi jopa nykyistä suurempiin 
palkankorotusiin. Tähän minun 
on mahdotonta uskoa. Totta on, 
että silloin kun järjestäytymisas-
te ja porukan yhtenäisyys sekä 

yritystason tuottavuus ja kilpai-
lukyky ovat kunnossa, voi työn-
tekijöiden neuvotteluasemat olla 
ihan kohdillaan. Jos palkanmak-
suvara määritellään yritys- eikä 
sopimusalakohtaisesti, toden-
näköisimmin joissain yrityksissä 
palkkakehitys jopa nopeutuu.

Edessä oleva kivinen tie tulee 
avaamaan monen duunarin sil-
mät sille, että palkankorotukset 
ja työehdot on oikeasti neuvo-
teltava jossain. Joskus on käytet-
tävä myös vähän kovempia kei-
noja tavoitteisiin pääsemiseksi. 
Harvemmin nimittäin työnanta-
jat työntekijöille antavat mitään 
ilmaiseksi tai ihan vaan hyvää 
hyvyyttään. Näin se on ollut ny-
kyisten työehtojen osalta ja näin 
tulee olemaan jatkossakin riippu-
matta siitä, millä tasolla neuvot-
telut käydään.

Kirjoittaja on erikoistutkija.

Työnantajien  
suuri kaappaus

Timo Eklund
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Jaostot
Jaostojen toimintaan ovat kaikki jäsenet tervetulleita.
Ilmoittautua voi Teollisuus Seiskan toimistoon tai jaoston vetäjälle.

KOULUTUSJAOSTO
Opintosihteeri Eetu Järvenpää, 041 464 7106
NAISJAOSTO
Puheenjohtaja: Margit Rintamaa. P. 0400 830 863.
NUORISOJAOSTO
Puheenjohtaja: Viivi Valkonen, 040 968 9259
VETERAANIJAOSTO 
Puheenjohtaja: Pertti Perälä. P. 0500 182 644
KESÄPAIKKAJAOSTO
Puheenjohtaja: Anu Mäkinen-Syrjälä, 044 341 0577
TIEDOTUSJAOSTO
Puheenjohtaja: Petri Lahtinen. P. 040 522 0917
EDUNVALVONTAJAOSTO
Puheenjohtaja: Rauno Lehtinen, 050 343 1471

Tampereen teollisuustyöväen ammattiosasto ry

Ammattiosaston hallitus 2021
PUHEENJOHTAJA: Rauno Lehtinen, Aurajoki Oy
VARAJÄSEN HALLITUKSESSA: Janne Raukola, Aurajoki Oy
VARAPUHEENJOHTAJA: Marko Svärd, Metso Outotec Finland Oy
TALOUDENHOITAJA: Kari Mäkipää, Katsa Oy
SIHTEERI: Virva-Mari Rask, Metso Outotec Finland Oy 

JÄSEN VARAJÄSEN
Laura Humalamäki, Dynaset Oy Lauri Malmi, Koukkupaja
Juha-Matti Höglund, Nomet Oy Tapani Moisio, John Deere Oy
Eetu Järvenpää, Sandvik Oy Jani Huhtaniemi, Sandvik Oy
Petri Kosonen, Koja Oy Tommi Koskinen, Koja Oy
Risto Kuisma, Barona Niko Syrjälä, Konecranes Finland Oy
Mika Lintula, PMC Hydraulics Oy Janne Eloranta, PMC Hydraulics Oy
Anu Mäkinen-Syrjälä, Sandvik Oy Jouko Koivula, Sandvik Oy
Kari Mäkipää, Katsa Oy Jari Lamminperä, Katsa Oy
Teemu Nieminen, Tevo Lokomo Oy Pasi Kaseva, Tevo Lokomo Oy
Mika Penttinen, Sidoste Oy Joni Hakala, Sandvik Oy
Virva-Mari Rask, Metso Outotec Finland Oy Suvi Luukkonen, Metso Outotec Finland Oy
Minna Savilahti, Sandvik Oy Lauri Saukkonen, Sandvik Oy
Sami Siuro, Sandvik Oy Janne Karaus, Nokian NPT Oy
Marko Svärd, Metso Outotec Finland Oy Aki Järvinen, Metso Outotec Finland Oy
Juha Turunen, Valmet Technologies Oy Timo Anttila, Valmet Technologies Oy
Manu Tuura, Sandvik Oy Juha Lipponen, Sandvik Oy
Jukka Uitto, Metso Outotec Finland Oy Matti Vähäsöyrinki, Metso Outotec Finland Oy
Viivi Valkonen, Sandvik Oy Lauri Lehto, Sandvik Oy
Ville Vendell, Keskipakovalu Oy Ilkka Eteläaho, Sandvik Oy

seuraa  teollisuus7:n  kotisivuja ja Facebook-sivua, niin pysyt kärryillä ajankohtaisista  asioista:
teollisuus7.fifacebook.com/Metalli7instagram.com/teollisuus7



Täyden kympin alennukset

TaskuTurva – Turva aina mukanasi
TaskuTurva-mobiilisovelluksen avulla:
• näet kootusti omat vakuutuksesi ja  

ammattiliittosi sinulle Turvasta 
ottamat jäsenvakuutukset

• liiton matkavakuutuskortti ja 
luotettavan lääkärin yhteystiedot 
ovat aina mukanasi maailmalla

• voit hoitaa lapsen lääkärikäynnit vai-
vattomasti ja jopa rahaa käyttämättä

• voit korjauttaa rikkoutuneen känny-
kän jopa tunnissa

• löydät helposti lähimmän autokor-
jaamon

• löydät yhteystietomme helposti
• viestittelet kanssamme turvallisesti
• näet laskusi ja maksat ne helposti 

Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus 
Google Play -kaupasta tai App Storesta. 
Lisätietoja turva.fi/taskuturva

Liittosi tarjoamien vakuutusten lisäksi
saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuu-

tukset itsesi ja perheesi turvaksi. 

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuk-
sen kaikille suomalaisten ammattiliittojen 
jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat 

lisäksi yhden tai useamman muun 
vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmak-

suista 10 % omistaja-alennuksen!

Alennukset eivät koske liikennevakuutus-
ta. Omistaja-asiakkaitamme ovat kaikki 

yksityishenkilöt, joilla on Turvassa vähin-
tään yksi jatkuvasti voimassaoleva koti-, 

henkilö- tai ajoneuvovakuutus.

Etujen lisäksi ammattiliittojen jäsenille on 
räätälöity tuotteita, kuten erinomaisia 

ominaisuuksia sisältävä Liittokasko sekä 
erikoishinnoiteltu henkivakuutus

Henkikulta.

Kuulun 
ammattiliittoon,  

saan  
jäsenalennukset

Vakuutan 
kotini

Otan vielä 
toisen vakuutuksen, 

saan  
omistaja-alennuksen

10% 10%

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

Tarkempia tietoja vakuutuksesta löydät 
osoitteesta www.teollisuus7.fi

Lue lisää alennuksista ja eduista  
turva.fi/etusi 

Sattuiko vahinko? 

Saat korvauksen  

tilillesi nopeimmin,  

kun haet korvausta  

kätevästi verkossa

turva.fi/
teollisuusliitto

Tapaturmavakuutus

Tampereen Teollisuustyöväen ammatti-
osasto nro 7:n työssäkäyvät jäsenet ovat 
vakuutettuna vapaa-ajan tapaturmava-
kuutuksella, jonka omavastuu on 6333 
euroa ja hoitokulujen vakuutusmäärä 
6206 euroa.

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

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

Vakuutuskorvaus haetaan aina ammatti-
osaston toimitsijan avustuksella. Osaston 
toimitsija käy läpi sen, että korvaus on 
haettu (ja myönnetty) ensin liiton vakuu-
tuksesta sekä varmistaa hakijan jäsenyy-
den osastossa. 
Osaston eläkeläisillä jatkuu ennallaan 
voimassa oleva tapaturmavakuutus, jossa 
on hoitokulujen vakuutusmäärä 3807 eu-
roa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

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

Lisätietoa www.teollisuus7.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  Teollisuus 7
Mikko Korhonen, aluemyyntipäällikkö Petri Lahtinen, toimitsija 
0400 623 000    040 522 0917
mikko.korhonen@turva.fi		 	 petri.lahtinen@teollisuus7.fi
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Vuosiloman 
pituus määräytyy 
vuosilomalain mukaan
Kesälomakausi alkaa virallises-
ti toukokuun toisena päivänä ja 
päättyy syyskuun lopussa. Lo-
ma-aikaa ja lomapalkkaa kos-
kevat pykälät ja määräykset 
löytyvät vuosilomalaista ja Teolli-
suusliiton eri sopimusalojen työ-
ehtosopimuksista.

14 päivän sääntö
Vuosiloman pituus määräytyy 
pääsääntöisesti 14 päivän sään-
nön mukaan. Vuosiloma määräy-
tyy loman ansaitsemisperiaat-
teen mukaisesti:

a) Työntekijällä on oikeus saa-
da kaksi arkipäivää lomaa kulta-
kin täydeltä lomanmääräytymis-
kuukaudelta.

b) Työntekijällä, jonka työ-
suhde on lomakautta edeltävän 
lomanmääräytymisvuoden (1.4.–
31.3.) loppuun mennessä kes-
keytymättä jatkunut vähintään 
vuoden, on oikeus saada vuosilo-

maa kaksi ja puoli päivää kultakin 
täydeltä lomanmääräytymiskuu-
kaudelta. Täydeksi lomanmää-
räytymiskuukaudeksi lasketaan 
kuukausi, jonka aikana työntekijä 
on tehnyt työtä työpäivän pituu-
desta riippumatta 14 työpäivänä. 
Työssäolon veroiseksi ajaksi huo-
mioidaan myös ne päivät, jolloin 
työstä poissaolo on vuosiloma-
lain tai työehtosopimuksen mu-
kainen työssäoloveroinen päivä.

Loman pituutta laskettaessa 
on huomioitava, että mahdolli-
nen puolikas lomapäivä on an-
nettava täytenä lomapäivänä.

35 tunnin sääntö
Jos työntekijä on sopimuksen 
mukaisesti työssä niin harvoin, 
ettei hänelle kerry ainoatakaan 14 
työssäolon veroiseksi työpäiväksi 
huomioitavaa päivää lomanmää-
räytymiskuukaudessa tai vain 
osassa kalenterikuukausista on 14 
päivää, katsotaan 35 tunnin sään-
nön mukaan täydeksi lomanmää-
räytymiskuukaudeksi sellainen 
kalenterikuukausi, jonka aikana 

työntekijä on ollut työnantajan 
työssä vähintään 35 työtuntia.

Niillä työntekijöillä, jotka 
työskentelevät sopimuksen mu-
kaisesti alle 14 päivää ja alle 35 
työtuntia kuukaudessa, on oikeus 
halutessaan saada vapaata kaksi 
arkipäivää kultakin kalenterikuu-
kaudelta, jonka aikana hän on ol-
lut työsuhteessa.

Vuosilomapalkka 
määräytyy 
työehtosopimuksen 
mukaan
Kuten vuosiloman pituus, myös 
vuosilomapalkka perustuu an-
saintaperiaatteeseen.

Teknologiasektorin sopimus-
aloilla on sovittu työehtosopi-
muksissa lomapalkan laskentata-
vasta. Sopimus on yksiselitteinen 
ja määrittelee tarkasti, miten 
työntekijän lomapalkka ja loma-
raha lasketaan sekä maksetaan.

Teknologiateollisuuden työ-
ehtosopimuksen lomapalkkaso-
pimus määrittää:

Työntekijän vuosilomapalkan 
ja lomakorvauksen laskentape-
rusteena on 14 päivän säännön 
mukaan keskituntiansio, joka saa-
daan siten, että lomanmääräy-
tymisvuonna työssäolon ajalta 
työntekijälle maksettu tai mak-
settavaksi erääntynyt palkka (hä-
tätyöstä ja lain tai sopimuksen 
mukaisesta ylityöstä peruspalkan 
lisäksi maksettavaa korotusta lu-
kuun ottamatta) jaetaan vastaavi-
en työtuntien lukumäärällä.

Vuosilomapalkkaan 
lasketaan
• työssäoloajan palkka
• sunnuntaityön peruspalkka 

(sunnuntaityökorotus, 
viikkovapaakorvaus)

• palvelurahat
• työajan lyhennyksen 

korvaus
• tulospalkkio
• vuorotyö- ja muut lisät

Vuosiloma-
palkkaan  
ei lasketa

• vuosiloma-ajan 
palkkaa eikä 

lomarahaa
• varallaolokorvausta

• palvelusvuosilisää
• arkipyhäkorvausta

• hätä- ja ylityökorvausta
• sairausloman, äitiys- ja 

isyysvapaan sekä sairaan 
lapsen hoidon ajalta 
maksettua palkkaa.

Vuosilomapalkan 
maksaminen
Vuosilomapalkka on maksetta-
va työntekijälle ennen vuosilo-
man alkamista. Vuosilomapalkan 
maksamisesta voidaan paikalli-

sesti sopia niin, että lomapalkka 
maksetaan säännönmukaisina 
palkanmaksupäivinä vuosiloman 
aikana. Lomapalkan tulee tällöin 
kuitenkin olla kokonaisuudessaan 
maksettuna viimeistään siinä pal-
kanmaksussa, jossa maksetaan 
vuosiloman jälkeisen ensimmäi-
sen työpäivän palkka.

Lomaraha
Lomaraha on puolet työntekijän 
lomapalkasta.

Ellei paikallisesti muuta sovita, 
puolet lomarahasta maksetaan 
vuosilomapalkan maksamisen 
yhteydessä ja puolet sen pal-
kanmaksun yhteydessä, jolloin 
työntekijän palkka ensimmäiseltä 
vuosiloman jälkeiseltä työpäivältä 
maksetaan, tai olisi maksettu, ellei 
työntekijä olisi estynyt palaamas-
ta työhön. Saadakseen lomarahan 
jälkimmäisen osan, työntekijän 
työsuhteen pitää olla voimassa 
vuosiloman viimeisenä päivänä.

Työntekijä voi sopia lomara-
han tai sen osan vaihtamisesta 
vastaavaksi palkalliseksi vapaak-
si, jos työpaikan pääluottamus-
mies on tehnyt asiasta kirjallisen 
sopimuksen työnantajan kanssa. 
Kehyssopimuksessa olisi hyvä 
olla mainittuna, lomarahan pal-
kan maksuajankohta, lomaraha-
vapaan ajankohdan mahdollinen 
muuttaminen ja työkyvyttömyy-
den vaikutus lamarahavapaaseen.

Kun työntekijä päättää työ-
suhteensa vähintään 200 päivää 
kestäneen lomautuksen jälkeen 
tai määräaikainen työsopimus 
päättyy, kyseessä ei ole työnteki-
jästä itsestään johtuva syy. Loma-
raha maksetaan tällöin edellisen 
päättyneen lomanmääräytymis-
vuoden (1.4.–31.3.) lomakorvauk-
sesta, mutta ei viimeisen kesken 

jääneen lomanmääräytymisvuo-
den lomakorvauksesta.

Lomaraha maksetaan myös 
mahdollisen lomakorvauksen 
yhteydessä, mikäli työsuhde lo-
makautena päättyy muusta kuin 
työntekijästä itsestään johtuvas-
ta syystä.

Lomakausi ja 
vuosiloman antaminen
Työnantajan on annettava kesä-
loma 2.5. ja 30.9. välisenä aikana. 
Se osa lomasta, joka ylittää 24 lo-
mapäivää, annetaan talvilomana 
lomakauden jälkeen ennen seu-
raavan lomakauden alkua eli 1.10. 
ja 30.4. välisenä aikana.

Loma on annettava yhtäjak-
soisena ja työnantaja ei saa pitää 
työntekijää työssä tälle kuuluvan 
vuosiloman aikana, eikä työnteki-
jä saa vuosilomansa aikana tehdä 
ammattiinsa kuuluvaa vastikkeel-
lista työtä. Työnantaja voi jakaa 
24 lomapäivän jakson (kesäloma) 
yksipuolisesti vain, mikäli se työn 
käynnissä pitämiseksi on välttä-
mätöntä. Jos loma kuitenkin jae-
taan, täytyy ainakin yhden loman 
osan olla vähintään 12 arkipäivän 
pituinen.

Työnantajalla on oikeus mää-
rätä vuosiloman ajankohta, jos 
hän ei ole päässyt työntekijän 
kanssa ajankohdasta yksimieli-
syyteen.

Kolme lomapäivää tai sitä ly-
hempää lomaa ei saa sijoittaa 
työtuntijärjestelmän mukaiselle 
vapaapäivälle ilman työntekijän 
suostumusta.

Vuosiloma ei ilman työnteki-
jän suostumusta saa alkaa työn-
tekijän vapaapäivänä, mikäli 
tämä johtaisi työntekijän loma-
päivien vähenemiseen.

Vuosiloma ja 
lomapalkka

Miten vuosiloman pituus määräytyy?  
Entä mikä on vuosilomapalkka ja milloin  
se maksetaan? Mitä jos sairastun loman  
aikana?
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Vuosiloman 
järjestäminen 
kolmivuorotyössä
Keskeytymättömässä kolmivuo-
rotyössä annetaan työntekijälle 
vähintään 24 päivän pituinen yh-
denjaksoinen vapaa-aika 20.5.–
20.9. välisenä aikana ellei paikal-
lisesti toisin sovita.

Sairastuminen  
loman aikana
Vuosilomalakia on muutettu niin, 
että työntekijän sairastuessa 
vuosiloman aikana oikeus vuo-
siloman siirtämiseen on vasta 
kuuden omavastuupäivän jälkeen 
ja ne voivat koostua eri työkyvyt-
tömyystapauksista. Omavastuu-
päivät koskevat kuitenkin vain yli 
24 päivän pituista vuosilomaa ja 
omavastuu tarkoittaa, että vuo-
siloma kuluu sairausaikana.

Mikäli työntekijä sairastuu 
ennen vuosilomaansa taikka hä-
nen tiedetään tulevan määrätyn 
vuosiloman aikana työkyvyttö-
mäksi, tulee työnantajan siirtää 
vuosiloma pidettäväksi muuna 
ajankohtana. Työtekijän tulee 
pyytää vuosilomansa siirtämistä 
viipymättä sairastuttuaan.

Jos työntekijällä on kertynyt-
tä lomaa 30 päivää ja on ehtinyt 
aloittaa vuosilomansa ennen sai-
rastumista ja hän pyytää vuo-
silomansa siirtämistä, niin työn-
antajalle syntyy oikeus katsoa 
sairauspäivistä enintään 6 päivää 
vuosilomasta omavastuupäiviksi.

Mikäli työntekijä pyytää vuo-
siloman siirtoa sairauden perus-
teella, on työnantajalla oikeus 
saada tästä vastaavanlainen sel-
vitys kuin normaalistikin työssä-

oloajalle osuneista työkyvyttö-
myystilanteista.

Työnantaja määrää myös siir-
retyn vuosiloman ajankohdan. 
Tästä voidaan toki aina sopia, 
mutta työnantajan on huolehdit-
tava siitä, että jokainen työnteki-
jä saa lomansa lain mukaan.

Vuosilomaa 
täydentävät 
lisävapaapäivät
Euroopan unionin työaikadirek-
tiivin ja tuomioistuimen oikeus-
käytännön mukaan työntekijällä 
on oikeus neljän viikon palkalli-
seen vuosilomaan myös silloin, 
kun työntekijälle ei työkyvyt-
tömyyden vuoksi ole kertynyt 
vuosilomaa. Näin vuosilomala-
kiin lisättiin määräys vuosilomaa 
täydentävistä lisävapaapäivistä, 
joka tuli voimaan 1.4.2019.

Jos työntekijälle ei ole kertynyt 
sairaudesta, tapaturmasta tai lää-
kärin määräämästä ammattitaudin 
tai tapaturman johdosta työkyvyn 
palauttamiseksi tai säilyttämiseksi 
annettavasta lääkinnällisestä kun-
toutuksesta johtuvan poissaolon 
vuoksi lomanmääräytymisvuo-
den (1.4.–31.3.) aikana vähintään 
24 lomapäivää, on työntekijällä 
oikeus vuosilomaa täydentäviin li-
sävapaapäiviin siten että, 24 vuo-
silomapäivän vähimmäisvaatimus 
täyttyy. Oikeutta lisävapaapäiviin 
tarkastellaan lomanmääräytymis-
vuoden lopussa.

Teknologiateollisuuden työ-
ehtosopimuksen mukaan li-
sävapaapäivältä maksetaan 
korvausta tuntipalkkalaiselle 
vuosineljänneksen lasketulla kes-
kituntiansiolla ja kuukausipalkka-

laiselle päiväkorvaus jakamalla 
kuukausiansio jakajalla 25. Kuu-
kausipalkkalaiselle huomioidaan 
palkanosat, jotka liittyvät työn-
tekijän työsopimuksen nojalla 
kuuluviin työtehtävien suoritta-
miseen ja joiden suorittaminen 
jatkuu lisävapaapäivien aikana, 
tämä on otettava huomioon kor-
vausta laskettaessa.

Oikeutta lisävapaapäiviin ei 
kuitenkaan ole enää sen jälkeen, 
kun poissaolo on yhdenjaksoisesti 
jatkunut yli 12 kuukautta. Poissa-
olon yhdenjaksoisuuden katkaisee 
poissaolojakson väliin sijoittuvat 
sellaiset työpäivät tai tunnit, jotka 
oikeuttavat täyteen lomanmää-
räytymiskuukauteen, josta kertyy 
lomapäiviä. Yhdenjaksoisuutta ei 
kuitenkaan katkaise osasairauspäi-
värahalla työskentely, vuosiloma 
sijoittaminen päällekkäin sairaus-
loman kanssa ja äitiys-, isyys tai 
vanhempainvapaa.

Jos työsuhde päättyy kesken 
lomanmääräytymisvuoden tai 
työkyvyttömyyden 12 kuukau-
den enimmäiskesto täyttyy kes-
ken lomanmääräytymisvuoden ja 
työntekijällä on oikeus lisävapaa-
päiviin, hänelle lasketaan suh-
teellinen osuus 24 lomapäiväs-
tä. Laskenta tehdään siten, että 
poissaloajan kalenteripäivien 
määrä jaetaan lomanmääräyty-
misvuoden kalenteripäivillä ja 
kerrotaan luvulla 24. Laskennas-
sa sovelletaan normaaleja pyö-
ristyssääntöjä ja lisävapaapäivät 
ovat aina kokonaisia päiviä.

Lisävapaapäivien antamiseen 
ja maksettavaan korvaukseen 
noudatetaan vuosilomaa koske-
via määräyksiä.

M
illeniaalien työelä-
mä on pirstaloitu-
nutta ja yksilökes-
keistä. Siksi nuoret 
eivät ole kiinnos-

tuneita ay-liikkeen historiallisista 
saavutuksista, vaan työelämän 
nykypäivästä.

Hetki sitten uutisoitiin, että Ylei-
sen työttömyyskassan (YTK) eli 
Loimaan kassan jäsenmäärä nousi 
yli puolen miljoonan. Tämä tarkoit-
taa lähes joka neljättä suomalaises-
ta palkansaajaa. YTK:sta kerrottiin, 
että työttömyyskassa on suosit-
tu etenkin nuorten keskuudessa. 
Voimmeko todeta, että nuoret ei-
vät osaa enää arvostaa ay-liikkeen 
saavutuksia, kuten lomarahoja, 
jotka saavutettiin Metalliliiton kuusi 
viikkoa kestäneen lakon johdosta?

Olen jäsenenä Suomen halli-
tuksen asettamassa asiantuntija-
elimessä, Valtion nuorisoneuvos-
tossa, joka teetti hiljattain raportin 
16–29-vuotiaiden näkemyksistä työ-
markkinapolitiikasta. Raportista käy 
selväksi, että nuorten ajatukset työ-
markkinapolitiikasta, kuten paikalli-
sesta sopimisesta, vastaavat melko 
lailla muun väestön näkemyksiä.

Nuoret eivät peilaa asentei-
taan työelämän suhteen men-
neisiin kiistakysymyksiin, kuten 
Metallin vuoden 1971 lakkoon tai 
Esko Ahon hallituksen 1990-lu-
vulla toteuttamaan ay-liikkeen ku-
ritukseen. Sen sijaan nuoret koke-
vat työmarkkina-asiat nykyajassa.

Haastattelin samanikäistä ys-
tävääni, jonka työpaikalla tehdään 

Vastaisku Loimaan kassalle
tällä hetkellä suuria muutoksia. 
Tämän takia työpaikan henkilö-
kunta on joutunut kriisiin. Eikö 
viimeistään tässä vaiheessa nuori 
liittyisi ammattiliittoon? Ystäväni 
mietti aluksi, mihin liittoon pitäisi 
kuulua. Hänen työpaikallaan on 
monen eri liiton jäseniä.

Ystäväni mielestä ammattiliit-
to ei auttanut hänen työpaikallaan 
liiton jäseniä, vaikka työpaikassa 
toteutettujen suurten muutoksen 
takia henkilöstön hyvinvointi oli 
retuperällä. Tämän vuoksi hän ky-
syy: mitä hyötyä ylipäätään on lii-
tosta? Pääsemme tästä tärkeään 
kysymykseen liittojen nykytilan-
teesta: ovatko liitot palvelukes-
kuksia vai osa työväenliikettä?

YTK:n jäsenenä ystäväni tiesi, 
ettei hän saisi Loimaan kassasta 
muuta kuin työttömyysturvakor-
vausta, mutta hän myös tiedosti, 
että on moraalitonta olla YTK:n 
jäsen. Kuitenkin hänellä oli turval-
lisuudentunne, jonka työttömyys-
kassaan kuuluminen toi. Myös 
YTK:n jäsenyys oli helppoa. Ehkä 
onkin kysymys juuri tästä: liittojen 
pitää myydä jäsenillensä helposti 
tunne turvallisuudesta.

ME AY-LIIKKEESSÄ aktiivisesti 
toimivat tiedämme liikkeen suuris-
ta saavutuksista. Tiedämme, mikä 
merkitys työelämässä on liittojen 
sopimilla työehtosopimuksilla. 
Nuoret kuitenkin haluavat nähdä 
liiton jäsenyyden vaikutuksen heti, 
tässä hetkessä, kuten ystäväni. 
Nuoret haluavat vastinetta rahoil-

lensa. Ystäväni mielestä on myös 
vaikea tietää ammattiliitoista, jos 
vanhemmat eivät ole kertoneet.

Ammattiliittojen voimanvuo-
sina kollektiivisuus oli kova sana, 
mutta nyky-yhteiskunnassa koros-
tetaan pitkälti yksilökeskeisyyttä 
ja peruskoulussa opetetaan yri-
tyskasvatusta. Meidän on vaikea 
muuttaa yhteiskunnan vaikuttavia 
trendejä, mutta ay-liikkeen tulisi 
palata alkujuurilleen: työn muutta-
miseen. Niistä historian suuret saa-
vutuksetkin kertovat, esimerkkinä 
8 tunnin työpäivä. 

Mitä jos ay-liike lähtisikin voi-
makkaasti ajamaan kuuden tunnin 
työpäiviä? Sen luulisi näkyvän ja 
houkuttelevan myös nuoria. Valtion 
nuorisoneuvoston raportistakin 
selviää, että 84 prosenttia nuorista 
vastustaa työaikojen pidentämistä.

VALOA KUITENKIN näkyy tunnelin 
päässä. Teollisuuden työttömyys-
kassa on mukana perustamassa 
uutta Avointa työttömyyskassaa 
eli A-kassaa. Se olisi nimensä mu-
kaisesti avoin kaikkien toimialo-
jen palkansaajille ja toimisi vasta-
painona Loimaan kassalle. Uuden 
työttömyyskassan perustaminen 
varmistuu lopullisesti kesäkuus-
sa. A-kassalle on kysyntää, koska 
nuorten työelämä on yhä pirstaloi-
tuneempaa.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton 
järjestötoimitsija.

TUOMAS SUIHKONEN
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Kevään ja kesän 
arkipyhäkorvaukset 2021

Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset 2021

Kevään ja kesän 2021 
a rk ipyhäkor vausten 
tulkinnat ovat tekno-
logiateollisuuden työ-

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

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

Osa-aikatyöntekijän arkipy-
häkorvaus lasketaan seuraavan 
kaavan mukaisesti:

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

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

Korvattavat arkipyhät
Tämän kevään ja kesän aikana 
korvattavia arkipyhiä ovat:
• pitkäperjantai (2.4.)
• toinen pääsiäispäivä (5.4.)
• helatorstai (13.5.)
• juhannusaatto (25.6.)

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

Työehtosopimuksen 20.9 lu-
vun mukaan pääsisäislauantaina ja 
juhannusaattona tehdystä työtun-
neista maksetaan keskituntiansion 
mukainen 100%:n suuruinen lisä, 
jos sitä ei muuten tule korvatta-

vaksi 100%:n viikkoylityökorvauk-
sena. Määräys ei koske jatkuvaa 
yksi- kaksivuorotyötä eikä keskey-
tymätöntä kolmivuorotyötä.

Arkipyhäkorvauksen 
maksamisen 
edellytykset
Työntekijän työsuhteen on tullut 
kestää yhtäjaksoisesti vähintään 
kuukauden ennen korvattavaa 
arkipyhää. Tämä sääntö koskee 
jokaista arkipyhää.

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

päivä siirtyy työtuntijärjestelmän 
mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi 
tai seuraavaksi työpäiväksi.

Työntekijän työskennellessä 
pääsiäisviikolla normaalisti joko 
keskeytyvässä päivä- tai kak-
sivuorotyössä tai kolmivuoro-
työssä, jossa sunnuntain lisäksi 
työviikon aikana on toinenkin 
vapaapäivä, pitkäperjantain ja 
toisen pääsiäispäivän edellytys-
päivät ovat työtuntijärjestelmän 
mukaisesti joko torstai 1.4. tai 
tiistai 6.4.

Mikäli tällaisessa työaika-
järjestelyssä työajan tasaamis-
päiväksi on sovittu torstai 1.4., 
edellytyspäivät ovat työtuntijär-
jestelmän mukaisesti keskiviikko 
31.3. tai tiistai 6.4.

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

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

Lomat ym. poissaolot
Arkipyhäkorvaus maksetaan 
työntekijälle, mikäli pitkäperjan-
tai 2.4., 2. pääsiäispäivä 5.4., he-
latorstai 13.5. tai juhannusaatto 

25.6. sattuvat:
• vuosiloman ajalle
• palvelusvuosilisävapaa ajaksi
• lomarahavapaan ajaksi
• ajalle, jolta työntekijälle mak-

setaan sairausajan tai äitiysva-
paan palkkaa

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

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

• lakisääteisen isyysvapaan 
ajaksi
Vain tässä luettelossa maini-

tut tapaukset ovat arkipyhäkor-
vausten piirissä.

Vuosiloma (talviloma) 
arkipyhäviikolla
Vuosilomalain 1 luvun 4§:n tarkoit-
tamaksi lomapäiväksi ei lasketa 
sunnuntaipäiviä, pitkäperjantaita, 
pääsiäislauantaita, 2 pääsiäispäi-
vää, vapunpäivää, helatorstaita 
ja juhannusaattoa.  Lomapäiviä 
ovat siis arkipäivät maanantaista 
lauantaihin. Tämä merkitsee käy-
tännössä sitä, että jos työntekijän 
vuosiloma sijoittuu arkipyhävii-
kolle, arkipyhät ja eräät aattopäi-
vät jatkavat vuosilomaa.

Mikäli viikon talviloma pide-
tään esimerkiksi pääsiäisviikolla 
maanantaista 29.3. alkaen, lo-
maan pitää sisältyä kuusi arki-
päivää, joihin ei lueta pitkäper-
jantaita, pääsiäislauantaita, eikä 
2. pääsiäispäivää. Kuuden arki-
päivän talviloma sijoittuu silloin 
ajalle 29.3. – 7.4. Vuosilomapal-
kan lisäksi arkipyhäkorvaus on 
maksettava pitkäperjantailta ja 

2. pääsiäispäivältä edellä olevan 
poissaolojen syitä käsittelevän 
luettelon mukaisesti.

Arkipyhäkorvaus 
lomautuksen aikana
Arkipyhäkorvaus maksetaan 
työntekijälle taloudellisista tai 
tuotannollisista syistä johtuneen 
lomautuksen alusta lukien 15 en-
simmäisen kalenteripäivän ajalle 
sattuvista arkipyhistä. Myös lo-
mautustapauksissa edellytetään, 
että työsuhde on kestänyt yhden 
kuukauden ennen kyseessä ole-
vaa arkipyhää.

Esimerkki. Jos lomautus on 
alkanut aikaisintaan maanantaina 
22.3., arkipyhäkorvaus makse-
taan pitkältäperjantailta sekä 2. 
pääsiäispäivältä. Jo taas lomau-
tus on alkanut perjantaina 19.3. 
maksetaan arkipyhäkorvaus vain 
pitkältäperjantailta. Jos lomau-
tus on alkanut ennen 19.3., arki-
pyhäkorvausta ei makseta.

Lomautuksen 
päättyminen
Arkipyhäkorvaus maksetaan, 
jos lomautus päättyy siten, että 
työntekijä on työssä arkipyhän 
jälkeisenä työtuntijärjestelmän 
mukaisena työpäivänä (edelly-
tyspäivä).

Lomautus  
lyhennettynä 
työviikkona
Lomautuksen toteuttaminen ly-
hennettyä työviikkoa tekevälle 
työntekijälle maksetaan arkipy-
häkorvaukset normaalisti riippu-
matta siitä, kuinka kauan lyhen-
nettyä työviikkoa on kestänyt.
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A
m m a t t i o s a s t o n 
lomapaikka Seis-
kaniemi sijaitsee 
Pälkäneellä, luon-
nonkauniilla paikalla 

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

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

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

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

Kesä 2021 on
Toimi nopeasti:

nyt varattavissa

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

Hinnat
Kesä-, heinä- ja elokuu
• Koko alueen vuokra  

ma-su 400 €.
• Viikonloppu 250 €. 
• Vuorokausi 60 €. 
Touko-, syys- ja lokakuu
• Koko alueen vuokra  

ma-su 200 €
• Vuorokausi 40 €.

Varaukset
Voit tehdä varauksen 
ammattiosaston toimistolle,  
puh. 03 223 0013 tai  
toimisto@teollisuus7.fi.

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

Majoitusmökissä on kaksi eril-
listä huonetta, jossa kummas-
sakin huoneessa vuodepaikkoja 
kolmelle henkilölle sekä jääkaap-
pi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, 
astiakaappi.

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

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

Näin löydät perille

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

Tampere

Kangasala

Pälkäne

Seiskaniemi

12

12
58

3

Roine

MallasvesiLempäälä

Tervetuloa

Seiskaniemeen!  



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

Koulutus on 

mainio jäsenetu

ota se käyttöön!

Murikka-opisto Teiskossa

Näsijärven rannalla on
Teollisuusliiton oma opisto

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


