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INSU pääkirjoitus

Taantumassa 
tukea jäsenille

Taantuman aikana ammattiyhdistysliikkeen perustehtävät korostuvat. 
Luottamusmiehet yrityksissä sekä liiton asiamiehet ja lakimiehet pyrki-
vät omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että tarpeettomia lomautuksia 
ja irtisanomisia ei toteuteta. Liiton työsuhdeosastolta löytyy apu tilan-
teissa, joissa irtisanominen on tapahtunut väärin perustein.

Työttömyysturva on yksi ammattiliittojen jäsenyyden kulmakiviä. Insi-
nöörien osalta ansiosidonnainen työttömyysturva hoidetaan Insinööri-
en, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassassa (IAET). Päivärahan 
maksun ruuhkautumisen ongelmat on saatu ratkaistua ja uusien 
päivärahahakemusten käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Tampereen 
Insinööreillä on edustajansa kassan hallituksessa. 

Työttömyyden kohdatessa jäsenen tärkeimpiä tavoitteita on työllistymi-
nen. Työllistymistä edistää mm. liiton Insinööripörssi, jonne voi ilmoit-
tautua työnhakijaksi. Tampereen Insinöörien voimakkaalla panoksella 
on käynnistetty viime kesänä Pirkanmaan Otty -työllisyysprojekti. 
Projekti jatkuu tänä vuonna samoin toimintamuodoin. Projekti tarjoaa 
insinööreille ja diplomi-insinööreille runsaasti työllistymistä tukevaa 
koulutusta.

Tampereen Insinöörien jäsenmäärä kasvoi viime vuonna noin kolme 
prosenttia. Hyvän jäsenmääräkasvun taustalla lienee taantuman 
ohella monipuolinen toiminta eri jäsenryhmille. Tänä vuonna toimin-
taa ja palveluita kohdistetaan entistä enemmän nuoriin insinööreihin. 
Esimerkkinä mainittakoon nuorille insinööreille kohdennetut uusien 
jäsenten illat, urailta, työsopimuksen sudenkuopat -tietoisku ja lukuisat 
viihteellisemmät tilaisuudet. Viime vuonna alkanut senioritoiminta jat-
kuu aktiivisena kuukausittain.
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tapahtumia

Ilmoittautumiset 
www.tampereeninsinoorit.fi 

tai puh. 03-214 3931

Perinteinen 
talviurheilupäivä 
Himoksella la 13.3. 
Ilmoittautuminen Himoksen rinnera-
vintolassa klo 9.30 - 10.15. Sitovat 
ilmoittautumiset yhteystietoineen ke 
3.3. mennessä. Tarkemmat tiedot 
sivulla 14.

Apocalyptica ti 23.3. 
klo 19, Tampere-talo 

Suomen kansainvälisesti menesty-
neimpiin yhtyeisiin lukeutuva Apoca-
lyptica tekee keväällä ensimmäisen 
Suomen-kiertueensa moneen vuo-
teen. Ilmoittautumiset ke 24.2. men-
nessä. Lisätiedot sivulla 14.

Amatöörit 
to 8.4. klo 19 
Ylioppilasteatteri
AMATÖÖRIT! on dokumenttiteatte-
riesitys amatööriydestä; ylistyslaulu 
kömpelölle rakkaudelle esiintymi-
seen ja naurunalainen tragedia 
ihastuksesta hulluun elämänrakas-
tamiseen. Tervetuloa tutustumaan 
Pirkanmaan merkittävimmän harras-
tajateatterin uusimpaan näytelmään. 
Ilmoittautumiset to 1.4. mennessä. 
Lisätiedot sivulla 15.

Vuoden nuori taiteilija 
2010 Anni Leppälä 
to 22.4. klo 16.30-18
Tervetuloa tutustumaan vuoden 2010 
nuori taiteilija Anni Leppälän valoku-
vanäyttelyyn opastetulla kierroksella! 
Tampereen Taidemuseo Puutarha-
katu 34. Ilmoittautumiset to 8.4.men-
nessä. Tarkemmat tiedot sivulla 15.

Vierailu Olkiluodon 
Ydinvoimalaan 
la 27.3. klo 9 - 17

Delfinaario 
su 18.4. klo 13

Ammunnan kokeilu 
ke 14.4. klo 17.30 
Ilma-aserata
Tavataan Peltokatu 16 D, jossa aluk-
si pieni tietoisku aseiden käsittelystä 
sekä käytös ampumaradalla. Aseina 
ilmakiväärit, ilmapistoolit ja laserpis-
tooli. Ammunta aloitetaan ilmakivää-
rillä, jolla ammutaan 10 laukauksen 
kilpailu. Siirrytään ilmapistooliin ja 
harjoituksen jälkeen taas 10 laukauk-
sen kilpailu. Jos innostusta ja voimia 
riittää ammutaan laserpistoolilla 5 
laukauksen kilpailu, jonka tuloksen 
laskee kone. Tulokset lasketaan 
yhteen (max. 25). Ilmoittautumiset ti 
6.4. mennessä.

Wappubrunssi la 1.5. 
klo 11 - 12.30.
Mukavaa yhdessäoloa koko perheel-
le jo perinteeksi tulleella brunssilla. 
50 ensimmäistä mahtuu mukaan. 
Ilmoittautumiset ke 28.4. mennessä.

Tatun ja Patun 
Outo loma 
pe 7.5. klo 18.30 
Ahaa Teatteri
Luvassa pyörryttävän vauhdikas 
seikkailu koko perheelle!  Ahaa-teat-
teri Hatanpään valtatie 6. Ilmoittautu-
miset to 8.4. mennessä. Tarkemmat 
tiedot sivulla16.

Seksi to 18.3. klo 19 
Teatteri Telakka 
Liput 15 €/hlö (norm. 20 €). Ilmoittau-
tumiset su 7.3. mennessä. Tarkem-
mat tiedot sivulla 14.

Tervetuloa koko perheen retkelle 
Olkiluodon Ydinvoimalaan. Ilmoittau-
tumiset ke 10.3. mennessä. Tarkem-
mat tiedot sivulla 15.

Delfinaarioesitys alkaa klo 13.00 ja 
kestää noin 30 minuuttia. Liput jae-
taan delfinaarion ala-aulassa 12.35 
-12.55. Ilmoittautumiset pe 9.4. men-
nessä. Lisätiedot sivulla 16.
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Likkojen lenkki 
Tampereella, Pyynikin 
urheilukentällä 
la 22.5. klo 12 - 18
Lenkkireittejä on tarjolla kolme. Nel-
jännesmaraton, 7,5 km sekä noin 
2,3 km mittainen reitti soveltuen 
muun muassa pyörätuolilla avustajan 
kanssa liikkuville, raskaana oleville, 
ikääntyneille, toipilaille ja lastenvau-
nujen kanssa lenkkeileville. Sitovat 
ilmoittautumiset ti 30.3. mennessä 
www.tampereeninsinoorit.fi 

Kutsuu sitä sitten paintballiksi, splät-
tikseksi tai värikuulasodaksi, voit olla 
varma että adrenaliini virtaa suonis-
sa. Lue lisää sivulta 16.

Ilmoittautumiset 
www.tampereeninsinoorit.fi 

tai puh. 03-214 3931

sisältö - numero 1/2010
INSU

Paintball 
la 29.5. klo 12-18

Kesäteatteri Diivat 
ke 16.6. klo 19.00 
Tampereen 
Komediateatteri
Riemastuttava komedia katetulla 
ulkoilmanäyttämöllä. Rooleissa mm. 
Satu Silvo, Jukka Leisti ja Antti Maja-
lahti. Tarkemmat tiedot sivulla 17. 

Sauna Open Air 
-festivaali to 10.6.
Kesän ensimmäinen suurfestivaali 
Sauna Open Air Tampereella. Seit-
semäs Sauna Open Air järjestetään 
tutussa Eteläpuistossa 10.12.6. 
Tarkemmat tiedot tapahtumasta Insu 
2/2009.

27-28 Perhevapaalta 
  takaisin töihin

perhe
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Vientiteollisuus vaikeuksissa

Insinöörien keskipalkat 
nousivat edellisvuoteen 
verrattuna 2,1 prosent-
tia. Vuotta aiemmin palk-
kojen nousu oli peräti 
5,9 prosenttia. Ammatti-
kunnan mediaanipalkka 
oli nyt tasan 3 500 euroa 
ja keskiarvopalkka noin 
3 800 euroa.

 Insinöörien 
   palkkoihin 
     2,1 prosenttia
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Uuden Insinöörilii-
ton vuoden 2009 
työmarkkinatut-
kimuksen mu-
kaan taantuma 

jätti selvän jälkensä insinöö-
rien tämänvuotisiin palkka-
tilastoihin.

Ansiokehitys oli varsin vaa-
timatonta, työpaikan vaihtajat 
harvassa, yt-neuvottelut ar-
kipäivää työpaikoilla ja työl-
lisyystilanne heikompi kuin 
pitkiin aikoihin. Lisäksi mo-
nen työpaikkansa säilyttäneen 
palkkapussi jäi lomautusten 
takia vuositasolla edellisvuotta 
pienemmäksi.  

Ansiokehitys 
1990-luvun 
laman tasolla

Insinöörien keskipalkkalu-
vut nousivat edellisvuoteen 
verrattuna 2,1 prosenttia. Yhtä 
vaatimatonta ansiokehitys oli 
1990-luvun laman aikoihin. 
Ammattikunnan mediaanipalk-
ka oli nyt tasan 3.500 euroa ja 
keskiarvopalkka noin 3.800 
euroa. Vastavalmistuneiden 
insinöörien alkupalkkamediaa-
ni oli nyt 2.520 euroa. Nousua 
viime vuoteen verrattuna oli 
20 euroa.

Yksityisen sektorin insinöö-
reillä ansiokehitys oli 2,1 pro-
senttia ja julkisella sektorilla 
viiden prosentin tuntumassa. 
Yksityisellä sektorilla taan-
tuman vaikutus näkyi etenkin 
isoissa vientiteollisuusyrityk-
sissä, joissa keskimääräinen 
ansiokehitys jäi alle kahden 
prosentin tason. 

Työpaikan 
vaihtajia puolet 
aiemmasta

Kotimarkkinateollisuudessa 
meni vähän paremmin. Julki-
sella sektorilla sopimuskoro-
tukset tuottivat paremmin kuin 
useimmat yksityisen sektorin 

sopimukset, mikä heijastui 
ansiokehitykseen.

Sopimuskorotusten lisäksi 
insinöörien ansiokehitykseen 
vaikuttavat henkilökohtaiset 
palkantarkistukset sekä ura-
muutokset. Uraliikkuvuus 
on kuluneen vuoden aikana 
ollut selvästi vähäisempää 
kuin aikaisempina vuosina. 
Työpaikan vaihtajia oli lähes 
puolta vähemmän kuin edelli-
sinä vuosina, Uuden Insinöö-
riliiton tutkimuspäällikkö Aila 

Tähtitanner sanoo. 
Taantuman myötä monessa 

yrityksessä olleet rekrytointi-
kiellot olivat osaltaan kaven-
taneet vaihtomahdollisuuksia. 
Vuoden aikana uudessa työpai-
kassa oli aloittanut vain alle 
kuusi prosenttia insinööreistä. 
Perinteisesti uuteen työpaik-
kaan on vuoden aikana siirtynyt 
noin joka kymmenes insinööri. 
Uusi työpaikka ei myöskään li-
hottanut palkkapussia samalla 
tavalla kuin aiempina vuosina. 

Osa työpaikan vaihdoista oli 
tarkoittanut myös aiemmasta 
palkkatasosta tinkimistä.

Meriitti- 
korotuksia 
harvoille

Henkilökohtaiset meriittiko-
rotukset ovat tänä vuonna ol-
leet melko harvinaista herkkua. 
Niistä oli osalliseksi päässyt 
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vain alle viidennes insinööreis-
tä. Aiempina vuosina meriittejä 
on jaettu noin joka kolman-
nelle insinöörille. Meriittiko-
rotusten suuruus on kuiten-
kin pysynyt likimain entisellä 
tasolla, Tähtitanner kertoo. 
Neljännes vastavalmistuneista 
työttömiä

Työttömiä 
paljon

Uuden Insinööriliiton vuo-
sittain tekemään työmarkkina-
tutkimuksen vastasi yhteensä 9 
410 insinööriä. Tutkimukseen 

Keskiarvopalkka lokakuussa 2009
Koko insinöörikunta / Tampereen talousalue 
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tai osa-aikaeläkkeellä heistä 
oli likimain samansuuruinen 
osuus.

Uuden Insinööriliiton vuo-
sittain tekemään työmarkkina-
tutkimuksen kohdejoukkona oli 
Uuden Insinööriliiton jäsenten 
lisäksi Driftingenjörsförbundet 
i Finland DIFF:n ja Kuntien 
Insinöörit KI:n jäsenkunta.

Kuvat Uusi Insinööriliitto/ 
tutkimusyksikkö 

Lähde Uusi Insinööriliitto/ 
tutkimusyksikkö

Työmarkkina- 
koulutukset

Mitkä ovat työsopimuksen sudenkuopat? Onko työnte-
kopaikalla merkitystä? Mitä tulee sopia ylitöiden korvaa-
misesta? Tulospalkkaus? Vapaa-aikana matkustamisen 
korvaaminen? Kilpailukiellot? Tampereen Insinöörit ry ja 
Uusi Insinööriliitto järjestävät tietoiskun työsopimuksen 
sisältöön. Alustajana Uuden Insinööriliiton asiamies Tapio 
Soltin. Tilaisuus järjestetään Tampereen Insinöörien toimis-
tolla. Tule ja päivitä tietosi! 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta 
www.tampereeninsinoorit.fi 

Työsopimuksen 
sudenkuopat -tietoisku 

 ti 16.3. klo 17.30-20

vastanneista insinööreistä työt-
töminä oli yhteensä noin viisi 
prosenttia. Vastavalmistuneista 
insinööreistä peräti 27 prosent-
tia ilmoitti olevansa työelämän 
ulkopuolella. Työttömyys ko-
ettelee kovalla kädellä myös 
vanhempia insinöörejä. Yli 30 
vuotta sitten valmistuneista 
työttömänä oli yli 10 prosent-
tia. Lisäksi osa-aikatyössä 

Tampereen Insinöörit ry Insu 1/�010 �

Nuorten insinöörien urailta 

to 25.3. klo 17-20.30
Uuden Insinööriliiton urahallinta-asiantuntija Seija Utriai-
nen alustaa seuraavista aiheista:
- Insinöörin uramahdollisuuksien kirjo 
- Työntekoa vai uralla menestymistä? 
- Mitä osaan, mitä haluan ja mistä sen löydän? 
- Titteli, palkka vai työnkuva? 
- Miten rakennan omaa uraani?
Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta 
www.tampereeninsinoorit.fi
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Lisäksi paikallisesti so-
vitaan 0,3 prosentin 
yrityskohtainen erä 

1.1.2010 - 1.4.2010 välisenä 
aikana. Paikallisessa erässä 
on täysi perälauta eli mikäli 
erän jakoperusteista ei päästä 
sopimukseen, korotus makse-
taan 1.6.2010 yleiskorotuksena 
kaikille. Kertaluonteinen 95 
euron erä maksetaan kaikille 
1.2.2010.

Palkantarkistukset neuvo-
tellaan syksyille 2010 ja 2011 
vuosittain huhti–toukokuun 
aikana. Tarkistuksissa otetaan 
huomioon sen hetkiset talous- 
ja työllisyysnäkymät.

Sopimuskausi on 1.1.2010-
30.9.2012 eli kaksi vuotta ja 
yhdeksän kuukautta

Pitkät 
neuvottelut

Tietotekniikan palvelualalla 
työehtosopimusneuvotteluja 
käytiin usean kuukauden ajan 
ennen sopimuksen syntyä. Nä-
kemyserot tiivistyivät palkan-
korotusten tasoon.

Alalla menee paremmin 

YTN ei ole sopijaosapuoli

Tietotekniikan palvelualalle 
työehtosopimus
Joulukuussa 2009 
syntyneessä neuvot-
telutulos sisälsi 0,5 
prosentin yleiskorotus, 
0,3 prosentin paikal-
linen erä ja 95 euron 
kertakorvaus. Neuvot-
telutuloksen mukaan 
kuukausipalkkoja ko-
rotettiin 0,5 prosenttia 
1.1.2010 alkaen. 

kuin teknologiateollisuudessa 
yleensä ja tämän pitäisi näkyä 
myös alan palkankorotuksissa.  
ERTOn tiedotteiden mukaan 
työnantajapuolen asenne oli 
neuvottelujen aikana kuiten-
kin vain pahentunut. Työantaja 
tarjosi alle palkka-ankkurin 0,5 
prosentin suuruista korotusta. 
Ratkaisuun pääsemistä vauhdi-
tettiin järjestötoimenpiteillä.

Itsenäiset 
päätökseti

YTN ei ole tietotekniikan 
palvelualalla sopijaosapuoli, 
eivätkä ERTOn julistamat 
toimenpiteet näin sido sen 
jäseniä. Palkansaajapuolen 
neuvottelutavoitteet koskevat 
kuitenkin myös YTN:n jäseniä 
ja ovat heidän etujensa mukai-
sia. Siksi YTN tuki tavoitteita 
ja suositti jäsentensä yhtymistä 

ylityökieltoon neuvottelujen 
nopeuttamiseksi. YTN korosti, 
että tässä tilanteessa ei välttä-
mättä olisi oltu, mikäli palkan-
saajapuoli olisi yhtenäisenä 
neuvottelupöydässä. 

YTN on pyrkinyt sopija-
osapuoleksi pitkäjänteisellä 
työllä neuvotellen asiasta sekä 
palkansaaja- että työnantaja-
liiton kanssa. Valitettavasti 
YTN ei ole saanut vastakai-
kua toiminnalleen eikä siten 

ole osapuolena neuvotteluis-
sa. YTN edustaa noin 10.000 
jäsenellään lähes puolta alan 
järjestäytyneistä työntekijöistä 
ja monissa yrityksissä sen jä-
senkunta muodostaa selkeän 
enemmistön henkilöstöstä. 

YTN:n keskeisenä vaati-
muksena on ollut halu taata 
sen jäsenten mahdollisuus 
osallistua yritystasolla luotta-
musmiehen valintaan ja asettua 
ehdokkaaksi.

Porokarista Akavan 
varapuheenjohtaja

Akavan hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouk-
sessaan 19.1. varapu-

heenjohtajaksi Uuden Insinöö-
riliiton puheenjohtaja Pertti 

Porokarin, joka valittiin myös 
Akavan hallituksen työvalio-
kunnan jäseneksi. 

Akavan varapuheenjohtajik-
si valittiin Porokarin lisäksi pu-
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Tampereen Insinöörit ry järjestää YTN-luot-
tamusmiehille, yritysyhdistysten paikallisille 
aktiiveille, YTN:n taustaryhmien pirkanmaa-
laisille jäsenille ja muille pirkanmaalaisille 
työmarkkina-aktiiveille Työmarkkinailtoja seu-
raavasti. 

Työaikalaki
to 11. maaliskuuta klo 17.30 
Uuden Insinööriliiton asiamies Tapio Soltin kertoo keskei-
set asiat työaikalain sisällöstä ja oikeustapauksista aiheen 
tiimoilta. Tilaisuus järjestetään Tampereen Insinöörien toi-
mistolla.

Työttömyysturva 
to 8. huhtikuuta klo 17.30 
Uuden Insinööriliiton asiamies, IAET-kassan hallituksen 
jäsen Timo Ruoko kertoo ajankohtaisen työmarkkinatilan-
teen ohella IAET-kassan toiminnasta lomautuksissa ja irti-
sanomisissa sekä YTN-liittojen palveluista lomautetuille ja 
irtisanottaville. Tilaisuus järjestetään Tampereen Insinöörien 
toimistolla.

to 15. huhtikuuta klo 17.30
Tilaisuuden aihe ja alustaja avoin. 

Työmarkkinaristeily
touko-kesäkuu
Perinteisen Työmarkkinaristeilyn kohderyhmänä ovat yksi-
tyisen sektorin, kuntasektorin ja valtiosektorin luottamusmie-
het. Risteily järjestetään yhteistyössä Helsingin Insinöörien 
sekä UIL:n Hämeen ja Keski-Suomen piirin kanssa. Ohjel-
massa on alustuksia, iltapala, vapaata keskustelua ja tutus-
tumista. Alustajat ja aiheet ovat vielä avoimet.

Tilaisuuksissa tarjoillaan iltapala. Ilmoittautumiset viikkoa 
ennen tilaisuuksia toimisto@tampereeninsinoorit.fi tai 03 
2143 931.

Tampereen Insinöörien 
työmarkkinaillat

Insu 1/�010 �

Metso joutuu 
maksamaan 
tulospalkkion 
ulosmarssineille

Helsingin käräjäoikeus on 
tuominnut Metso Paperin mak-
samaan tulospalkkiot vuodelta 
2007 niille työntekijöille, joilta 
evättiin palkkiot ulosmarssiin 
osallistumisen vuoksi. 

Metson Rautpohjan-tehtaan 
ylemmät toimihenkilöt järjes-
tivät Jyväskylässä ulosmarssin 
joulukuussa 2007.

Käräjäoikeus katsoo, että 
työnantaja on sidottu lupauk-
seensa tulospalkkauksen 
maksamisesta. Käräjäoikeu-
den mukaan työnantaja ei voi 
myöhemmin muuttaa lupaus-
taan tai sen ehtoja.  

Työntekijöiden vaatimukset 
miljoonaluokan korvauksista 
hylättiin käräjäoikeudessa. 

heenjohtaja Erkki Kangasniemi 
OAJ:sta, toiminnanjohtaja Ee-
va Rantala Tieteentekijöiden 
Liitosta ja toiminnanjohtaja 
Salla Luomanmäki Akavan 
Erityisaloista.

Akavan hallituksessa Uuden 
Insinööriliiton toinen edusta-
ja on neuvottelujohtaja Ismo 
Kokko. Porokarin varajäsen 
Akavan hallituksessa on joh-
taja Ari Impivaara ja Kokon 
varajäsen on johtaja Hannu 
Saarikangas.
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Perhevapaalta työelä-
mään palaavan työsuh-
deturvaa on parannetta-

va kieltämällä irtisanominen 
välittömästi työhön paluun 
jälkeen. Lisäksi työnantajien 
pyrkimystä käyttää määräai-
kaisia työsopimuksia työnte-
kijän irtisanomissuojan kier-
tämiseen on rajoitettava.

Tällaisena keinona voi olla 
esimerkiksi sopimusvapauden 
kaventaminen määräaikaisissa 
työsopimuksissa. Esimerkiksi 

levia työmäärän vaihteluita 
yhdessä henkilöstön kanssa. 
Yhteistoimintalaki tarjoaa 
toimivia työelämän kehittä-
misen työkaluja tälläkin alu-
eella, mutta niiden hyötyjen 
oivaltamisessa ollaan vasta 
alussa. Työnantajia voitaisiin 
verotuksen avulla kannustaa 
panostamaan huonoina aikoina 
henkilöstön koulutukseen. 

Työsopimusten kilpailu-
kiellot, salassapitosopimukset 
sekä tekijänoikeuden ja mui-
den immateriaalioikeuksien 
rajoitukset estävät työntekijän 
työllistymistä uudelleen am-
mattitaitoaan vastaaviin teh-
täviin työsuhteen päättymisen 
jälkeen. Sopimuksiin liittyy 
usein kohtuuttomia sopimus-
sakkoja. 

Lama ja kilpailu työpaikois-
ta ovat lisänneet rajoitusten 
käyttöä eikä niistä ole juuri 
lainsäädäntöä. Lainsäätäjän 
tulee pikaisesti puuttua työuria 
pilkkoviin työsopimuksiin. 
Uudelleentyöllistymistä estä-
vät sopimusehdot on kiellet-
tävä lainsäädännöllä, Akavan 
puheenjohtaja Matti Viljanen 
painottaa.

Kanneoikeus 
ay-liitoille

Tarvitaan myös tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, jotka oh-
jaavat työnantajia toimimaan 
oikein. Työntekijät eivät usein-
kaan uskalla vaatia oikeuksiaan 
työttömäksi jäämisen, leimau-
tumisen tai oikeudenkäynti-
kulujen pelossa. Järjestöjen 
kanneoikeus tehostaisi lakien 
noudattamista ja vähentäisi tie-
toisia väärinkäytöksiä. Akava 
pitää sitä yksilön oikeusturvan 
toteutumisen kannalta oikeus-
järjestelmäämme hyvin istuva-
na uudistuksena.

Akava julkisti tammikuussa 
tavoitteensa työelämän kehit-
tämiseksi. Laaja asiakirja si-
sältää lukuisia muita teemoja 
työelämän eri osa-alueilta ku-
ten työn ja työajan järjestelyt 
työpaikoilla, yhdenvertaisuus 
ja tasapuolinen kohtelu sekä 
johtamisen ja esimiestyön ke-
hittäminen.

Akava korostaa työnantajien keskeistä roolia 
työllistymisen tukemisessa. Työnantajan vas-
tuuta työurien jatkuvuudesta on lisättävä muun 
muassa siten, että korotetaan tuotannollis-
taloudellisin perustein tehtyjen irtisanomisten 
kustannuksia työnantajalle. 

mahdollisuuksia sopia määrä-
aikaisten ylityöjärjestelyistä 
työpaikoilla voitaisiin rajoittaa, 
toteaa Akavan lakimies Maria 
Löfgren.

Yhteistoiminta-
lain myönteinen 
käyttö

Työnantajien on opittava 
paremmin ennakoimaan tu-

Akavan puheenjohtaja 
Matti Viljanen.

Akava vaatii 
työnantajille 
lisää vastuuta 
työllistymisestä
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IAET-kassan 
käsittelyaika kolme viikkoa

Käsittelyä on tammikuus-
sa hidastanut vuoden 
vaihteessa toteutetut la-

kimuutokset. Jatkohakemusten 
osalta käsittelyä hidasti tarve 
laskea työttömyyspäiväraha 
uudelleen yhä useammalle asi-
akkaalle. Uusia hakemuksia 
kassaan saapui tammikuussa 
noin 1500 kappaletta eli sel-
västi enemmän kuin joulu-
kuussa.

Jäsenmaksu 
nousi 78 euroon

IAET-kassan jäsenmaksu 
sisältyy Uuden Insinööriliiton 
jäsenmaksuun. Jäsenmaksun 
nousun taustalla on työttö-
myyskassan jäsenmaksu-
osuuden nousu 45 eurosta 78 

euroon. Finanssivalvonta päätti 
kassan jäsenmaksuksi 78 euroa 
vaikka kassa esitti pienempää 

IAET-kassan uusien hakemusten käsittelyaika 
oli kesällä neljä kuukautta. Käsittelyaika on 
nopeutunut vauhdikkaasti. Joulukuussa kä-
sittelyaika oli kolme viikkoa ja tammikuussa 
noin neljä viikkoa. Helmikuun alussa jätetyn 
hakemuksen ennustettu käsittelyaika on neljä 
viikkoa. 

jäsenmaksua. Kassan jäsen-
maksu on alle 0,2 prosenttia 
insinöörin keskimääräisestä 
vuosipalkasta eli kassan jä-
senmaksu on hyvin edullinen 
verrattuna muihin työttömyys-
kassoihin.

Kassan jäsenmaksu 78 euroa 
vastaa vuoden 1993 jäsenmak-
sun tasoa, joka on selvästi alle 
vuosien 1994 ja 1995 noin 120 
euron maksun. Jäsenmaksun 
nousu nykyisestä tuolle tasolle 

edellyttäisi työttömyyden rajua 
kasvua kassan ammattikuntien 
keskuudessa.  

Teksti J. Koskinen 
Kuvat IAET-kassa

Tampereen Insinöörit ry ja Uusi Insinööriliitto 
järjestävät torstaina 8. huhtikuuta klo 17.30-20.00 
tilaisuuden työttömyysturvasta

Uuden Insinööriliiton asiamies, IAET-kassan halli-
tuksen jäsen Timo Ruoko kertoo ajankohtaisen työ-
markkinatilanteen ohella IAET-kassan toiminnasta 
lomautuksissa ja irtisanomisissa sekä YTN-liittojen 
palveluista lomautetuille ja irtisanottaville. Tilaisuus 
järjestetään Tampereen Insinöörien toimistolla.

Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta 
www.tampereeninsinoorit.fi.

IAET-kassa , tilastot 26.1.2010

Ensihakemukset kk-tasolla v. 2009
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Työttömyysturva ja 
työttömien koulutus- 
etuudet paranevat
Työttömyysturvaan ja työttömien koulutusetuuk-
siin tuli parannuksia vuoden alusta alkaen. 
Vuoden alusta työttömyyspäivärahaa saavan 
työssäoloehto lyheni ensimmäistä kertaa 43 
viikosta 34 viikkoon. Yrittäjien työssäoloehto 
lyheni kahdesta vuodesta 18 kuukauteen. 

Uutena etuutena makse-
taan 20 ensimmäiseltä 
työttömyyspäivältä pe-

ruspäivärahan korotusosaa tai 
korotettua ansio-osaa niille, 
jotka ovat olleet kolme vuotta 
työssä ennen työttömyyden 
alkamista.

Heikennyksenä on se, että 
työurien pidentämiseksi päi-
värahakauden lisäpäiväoikeu-
den alkamisikä nostetaan 59 
vuodesta 60 vuoteen. Muutos 
koskee niitä työnhakijoita, 
jotka ovat syntyneet vuonna 
1955 tai sen jälkeen.

Korotettu 
ansio-osa

Työllistymistä edistäviin 
niin sanottuihin aktiivitoi-
menpiteisiin (koulutukseen, 
työkokeiluun, kuntouttavaan 
työtoimintaan tai työelämä-
valmennukseen) osallistujil-
le maksetaan osallistumisen 
ajalta peruspäivärahan ja työ-
markkinatuen korotusosaa tai 
ansiosidonnaisen päivärahan 
korotettua ansio-osaa, kuiten-
kin enintään 200 päivältä.

Muutosturvaan kuuluvan 
työllistymisohjelmalisän mak-
suaika pitenee 185 päivästä 
200 päivään.

Työttömyysaikaiset kou-
lutusetuudet, työvoimapoliit-
tinen aikuiskoulutustuki ja 
koulutuspäiväraha yhdistetään 
yhdeksi etuudeksi. Työtön saa 
samansuuruista etuutta siitä 

riippumatta, osallistuuko hän 
työ- ja elinkeinotoimiston 
järjestämään vai itse hankki-
maansa koulutukseen. Samalla 
omaehtoisen opiskeluun osal-
listumisen ehtona olevasta 10 
vuoden työhistoriavaatimuk-
sesta luovuttiin.

Lyhennetyllä 
työviikolla täysi 
päiväraha

Heikennyksenä on se, että 
työvoimapoliittisen aikuis-
koulutuksen, työelämäval-
mennuksen ja työnhakijan 
omaehtoisen opiskelun ajalta 
maksetaan työttömyysetuutta 
ja ylläpitokorvausta ja mak-
settava tuki lasketaan mukaan 
työttömyyspäivärahan 500 päi-
vän enimmäisaikaan. 

Lomautuksen takia lyhen-
nettyä työviikkoa tekevät saa-
vat jatkossa lomautuspäiviltä 
täyden työttömyyspäivärahan. 
Uusi laki koskee niitä työnte-
kijöitä, joiden viikoittaista työ-
aikaa on lyhennetty vähintään 
yhdellä päivällä. Laki on mää-
räaikainen ja sitä sovelletaan 
lomautuksiin, jotka toteutuvat 
4.1.2010 - 2.1.2011 välisen 
aikana.

Työttömyysetuuksia koske-
vista lakimuutoksista löytyy 
tarkemmin tietoa IAET-kassan 
www-sivuilta www.iaet.fi

Projektille 100.000 euron 
työllisyyspoliittinen avustus

Insinöörien Piotty 
-työllisyysprojekti 
jatkuu

Pirkanmaan Otty -projekti jatkaa toimintaa ja 
koulutukset käynnistyvät helmikuun puolivälis-
sä. Pirkanmaan ely-keskus myönsi tammikussa 
Pirkanmaan Otty -projektille 100 000 euroa 
työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2010.

Projekti kokoaa vuoden 
aikana 350 osallistu-
jaa, joille järjestetään 

200 koulutus- ja keskustelu-
tilaisuutta. Projektin aikana 
tavoitteena on 100 osallistujan 
työllistyminen vapaille mark-
kinoille. Projektin tilaisuudet 
käynnistyvät helmikuun puoli-
välissä ja koulutus- ja keskus-
telutilaisuuksia järjestetään 3-5 
kertaa viikossa. Kevään koulu-
tuskalenteri löytyy osoitteesta 
www.pirkanmaanotty.fi.

Kuusi henkilöä 
työllistyi syksyn 
aikana 

Syksyn 2009 aikana projek-
tiin osallistujia on ollut 100 
henkilöä, koulutustilaisuuk-
sia 18, niissä 370 kävijää ja 
työllistyneitä kuusi henkilöä. 
Koulutusten laatua on arvioi-
tu asteikolla 1-5 keskimäärin 
arvosanalla 3,8.
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www.pirkanmaanotty.fi

Pirkanmaan Otty -projektin koulutukset
Torstai 18.2. klo 12-14 
Aloitusinfo uusille osallistujille
Aloitusinfossa käydään läpi projektin tavoit-
teet ja toimintatavat sekä räätälöidään tar-
jolla olevista koulutuksista kullekin sopivia 
koulutusportaikkoja. Tarkastellaan myös 
henkilökohtaisia etenemistavoitteita ja 
mahdollisia toiveita keskustelutilaisuuksien 
sisällön suhteet. Tilaisuuden vetää projekti-
päällikkö Eeva Erenius

Keskiviikko 24.2. klo 8:30-12 sekä kes-
kustelutilaisuus aiheesta klo 12-13
Motivaatio, voimavarat ja jaksaminen 
– omien toimintamallien ja roolien tun-
nistaminen voimavarana.
Miten pidän elämän käynnissä ja arjen 
hallinnassa, kun työ ei enää määritä päi-
vieni kulkua? Työstämme oman tilanteen 
tunnistamista sekä sitä, miten työnhakijana 
voi kehittyä. Kouluttajana Hanna Riita-Pa-
junen, Edureactors Oy. Keskustelutilaisuu-
dessa pohditaan päivän antia ja syvenne-
tään opittua kokemuksia vertaillen. 

Torstai 25.2. klo 10-13
Urailtapäivä
Urailtapäivässä pohditaan urasuunnittelua, 
osaamisen tunnistamista ja siitä kertomis-
ta sekä lisä- ja jatkokoulutuksen tarvetta. 
Kouluttajana UIL:n urahallinta-asiantuntija 
Seija Utriainen

Maanantai 8.3. klo 12-15 sekä keskuste-
lutilaisuus klo 15-16
Hyvä hakija haastattelussa – rekrytoijan 
näkökulma
Miten löydän osaamisestani rekrytoijaa 
kiinnostavat asiat? Käsittelemme myös 
arviointeja ja testejä osana työhaastattelua. 
Kouluttajana Tarja Pärssinen henkilöstö-
konsultti, Manpower. Keskustelutilaisuu-
dessa keskustelemme päivän aiheesta.

Koulutukset järjestetään Akavan toimistol-
la, Otavalankatu 9 A, 33100 Tre.. 
Lisätietoa koulutuksista sekä ilmoittautu-
miset osoitteessa www.pirkanmaanotty.fi. 
Lisätiedot: projektipäällikkö Eeva Erenius, 
eeva.erenius@pirkanmaanotty.fi, 
puh. 050 558 6166

Tiistai 9.3. klo 9-12 sekä keskustelutilai-
suus aiheesta klo 12-13
Suullinen viestintä työnhakutilanteessa
Kuinka erotun muista hakijoista ja annan 
itsestäni myönteisen ensivaikutelman? 
Mitä on esiintymisjännitys, miksi jännitän? 
Luennolla kiinnitetään huomiota työnhaku-
prosessiin erityisesti suullisen viestinnän 
keinoin. Kouluttajana Pasi Hirvi, P&A Self 
Control Oy. Keskustelutilaisuudessa poh-
ditaan päivän antia ja syvennetään opittua 
kokemuksia vertaillen. 

Torstaina 11.3. klo 9:30-11 sekä keskus-
telutilaisuus klo 11-12
Eri alojen osaamistarpeet Pirkanmaalla
Pirkanmaan ennakointipalvelu tuottaa en-
nakoivaa tietoa Pirkanmaan työmarkkinois-
ta, toimialojen kehityksestä sekä tulevista 
kehitystarpeista. Jos olet tähtäämässä uu-
sille urille tai yrittäjäksi, ennakointipalvelun 
puheenvuoron jälkeen suuntaat energiasi 
varmemmin tulevaisuuden aloille! Keskus-
telutilaisuudessa käymme läpi päivän aika-
na kuultuamme ja pohdimme, miten saatu 
informaatio tulisi huomioida osallistujien 
tulevaisuuden suunnitelmissa. 

Keskiviikko 17.3. klo 10-12
Työnhaun asiakirjat kuntoon!
Konkreettisia neuvoja ja esimerkkejä hyvis-
tä malleista ja pahimmista sudenkuopista. 
Pohdimme, mikä malli sopii uran vaiheissa 
ja miten eri työnantajat suhtautuvat erityyp-
pisiin malleihin. Ota oma hakemus ja CV 
mukaan! Alustajana projektipäällikkö Eeva 
Erenius.

Laadukas 
työllistyminen

Projektin kohderyhmänä 
ovat pirkanmaalaiset insinöörit, 
diplomi-insinöörit, ekonomit ja 
tradenomit. Pirkanmaalla arvi-
oidaan olevan noin 1200-1400 
työtöntä insinööriä, diplomi-
insinööriä ja ekonomia. Piotty 
-projektin tavoitteena on yksi-
tyiselle sektorille sijoittuvien 
koulutettujen ammattilaisten 
työnhakuvalmiuksien edis-
täminen, löytää heille uusia 
mahdollisuuksia osaamisen 
hyödyntämiseen työmarkki-
noilla sekä tukea työttömien 
jaksamista.

Koulutustilaisuuksien aiheet 
vaihtelevat urasuunnittelusta ja 
työnhaun asiakirjoista fyysi-
seen hyvinvointiin ja muutok-
sen aiheuttaman stressin hallin-
taan. Keskustelutilaisuuksissa 
vertaistuki ja verkostoituminen 
aktivoivat osaltaan työnhakua 
ja auttavat oman tilanteen ja 
eri työllistymisvaihtoehtojen 
kartoittamisessa.

Tampereen 
Insinöörit ry 
tukee

Projektia hallinnoi Pirkan-
maan omatoimisen työllisty-
misen tuki PIOTTY ry. Puoli 
vuotta toiminut Pirkanmaan 
Otty on ensimmäinen maa-
kuntien Otty -projekteista. 
Vuoden alusta käynnistyi Otty 
-projekti pääkaupunkiseudulla. 
Käynnistymässä ovat projektit 
Oulussa ja Jyväskylässä.

Projektin taustalla on Ylem-
mät Toimihenkilöt YTN ry 
sekä sen jäsenliitot Uusi Insi-
nööriliitto UIL ry, Tekniikan 
Akateemisten liitto TEK ry ja 
Tampereen Insinöörit ry. Edellä 
mainitut tahot kattavat yhdessä 
projektin omarahoitusosuuden 
eli 20.000 euroa.


