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Insinöörien työllisyystilanne on heikentynyt voimakkaasti valta- 
kunnallisesti. Tampereen Insinöörien toimintaalueella Pirkanmaalla 
taantuma on vaikuttanut keskimääräistä enemmän, koska talous-
alueella on paljon vientiteollisuutta sekä siihen liittyvää suunnittelua 
ja muuta alihankintaa.

Uusi Insinööriliitto on yhdessä muiden YTN-järjestöjen TEK, 
SEFE ja TRAL kanssa terävöittänyt liiittojen toimintaa työttömyy-
den hoidossa. Yhtenä toimintamuotona on alueellisten työllisty-
misprojektien käynnistäminen eri puolilla Suomea. Tampereen 
Insinöörien aktiivisuuden, alueen huonon työllisyystilanteeen 
ja aiemman työllisyysprojektikokemuksen vuoksi ensimmäisen 
työllistymisprojektin toteutuksen paikkakunnaksi valittiin Tampe-
re. Pirkanmaan Otty -projektin toiminta käynnistyi Pirkanmaan 
TE-keskuksen rahoituksella elokuun alussa. Projekti järjestää 
kolutustulaisuuksia viikoittain. Seuraavat projektit kännistynevät 
Oulussa ja Kuopiossa.

Insinöörien, Arkkitehtien ja Ekonimien työttömyyskassan (IAET) 
uusien päivärahahakemusten käsittely on pahoin ruuhkautunut. 
Käsittelyaika on tällä hetkellä noin 18 viikkoa eli 4,5 kuukautta. 
Hakemusten määrä on viisinkertaistunut puolessa vuodessa. 
Joulukuussa 2008 kassaan kaapui 500 uutta hakemusta heinäkuussa 
2009 hakemuksia saapui 2600 kpl. Käsittelynopeutta hidastaa se, 
että noin 80 prosenttia hakemuksista on puutteellisia, erityisesti 
palkkatodistusten osalta. Tampereen Insinöörien www-sivuilta löy-
tyy opas päivärahahakemuksen täyttöön. Kassassa hakemusten 
käsittelijöiden määrä on kaksinkertaistettu ja lisäksi on toteutettu 
muita toimenpiteitä hakemuskäsittelyn tasapainottamiseksi. 
Hakemusruuhka on alkanut purkaantua.  

Teknologiateollisuuden tes-neuvotteluissa on saavutettu ylempien 
toimihenkilöiden osalta neuvottelutulos, jonka mukaan palkat 
nousevat loppuvuoden aikana 0,5 prosenttia. Tulos on tässä talou-
dellisessa tilanteessa hyvä, vaikka se on selvästi vähemmän kuin 
kahden edellisen vuoden 2,5 ja 3,4 prosentin palkankorotukset.    

Taantumassa ay-liikkeen
perustehtävät korostuvat
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tapahtumia

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
www.tampereeninsinoorit.fi tai

toimisto@tampereeninsinoorit.fi tai 
puh. 03-214 3931

TYÖMARKKINAILTA, TEKNOLOGIA- 
TEOLLISUUDEN TES ti 29.9. klo 17.30
UIL:n asiamies Jani Huhtamella. Tarkemmat tiedot 
sivulla 9.

JARI SILLANPÄÄ 
Kuin elokuvissa -konsertti ke 4.11. klo 19 
Tampere talo

SORIN SIRKUS SORIGAMI 
- JOULUSHOW su 13.12. klo 13

Sirkus loihtii eteesi toi-
mintaa täynnä olevan 
mielikuvitusmaailman. 
Musta-valkoisen sävyt, 
värien loisto, rytmi, vauhti, 
hiljaisuus, ilo. Sirkukses-
sa maailmaa maalataan 
suurella siveltimellä, kuin 
sarjakuvaa, josta löytyvät 
kaikki sateenkaaren värit 
ja tunteet. Kummasta sinä 
pidät enemmän, musta-
valkoisesta vai värillisestä ruudusta? Laatikkoleikki 
voi alkaa! Liput 11€/hlö. Sitovat ilmoittautumiset to 
19.11. mennessä.

NAISTEN TYYLIKURSSI ma 5.10. klo 17.30 
Mitä ulkonäkömme kertoo meistä ja kuinka kehitän 
ulkoista olemustani?  
Tilaisuus järjestetään Tampereen Insinöörien toimis-
tolla. Ilmoittautumiset ma 28.9. mennessä. Lisätiedot 
sivulla 19.

TATUN JA PATUN OUTO LOMA 
to 8.10. klo 18.30 Ahaa Teatteri
Luvassa pyörryttävän vauhdikas seikkailu koko per-
heelle! Veljekset Tatu ja Patu Outolasta ovat lähte-
neet viettämään lomapäivää pääkaupunkiin Helsin-
kiin, jossa vastassa ja opastamassa sauhuaa kiirei-
nen Jori-serkku. Ilmoittautumiset ti 15.9. mennessä. 
Lisätiedot löytyvät sivulta 19. 

TESTAA SOUTUSPINNING 
to 15.10. klo 17.30-18.15
Koko kroppa liikkeelle! Kaikille sopiva soutuspinning 
soudetaan sisäsoutulaitteella, jossa on säädettävä 
vastus ja liikkuvalla penkillä suoritettuna soutuspin-
ning on yksi eniten energiaa kuluttavista liikuntamuo-
doista. Ilmoittautumiset to 8.10. mennessä. Lue lisää 
sivulta 20.

UUDISTA JOULUPÖYTÄSI! KOKKIKURSSI 
ti 24.11. klo 17-21

Kokkikurssilla pääset Marttojen opetuskeittiöön val-
mistamaan omakohtaisesti, huippu raaka-aineista, 
jouluaterian. Ilmoittautumiset ti 17.11. mennessä 
(max 12). Lisätiedot sivulla 21.

PUDOTUSPELI 
ti 1.12. klo 19 Frenckell-näyttämö
Neljä toinen toistaan kunnianhimoisempaa työnha-
kijaa kilpailee arvostetusta kaupallisen johtajan pai-
kasta monikansallisessa huonekaluyhtiö Dekiassa. 
Millaisiin testeihin hakijat joutuvatkaan? Ja mihin 
kaikkeen he ovat valmiit yhden työpaikan tähden? 
Sitovat ilmoittautumiset pe 30.10. mennessä. Lisätie-
dot sivulla 21.

Sulavin, kissamaisen 
kevein tanssiaskelin 
hän saapuu estra-
dille, valloittaa lavan 
tajunnanräjäyttävällä 
karismallaan. Jäsenten 
sitovat ilmoittautumiset 
ti 29.9. mennessä. Lue 
lisää sivulta 20. 

SENIORI-INSINÖÖRI TAPAAMINEN 
ke 23.9. klo 12
Tilaisuus järjestetään Tampereen Insinöörien toimis-
tolla Otavalankatu 9 A Tampere. Kahvitarjoilu. Ilmoit-
tautumiset ke 16.9. mennessä puh. (03) 214 3931 tai 
www.tampereeninsinoorit.fi.

PERINTEINEN TYÖMARKKINASAUNA 
ke 4.11. klo 17.30
Paikka on Media 54:n sauna Finlaysonin alueella. 
Tarkemmat tiedot sivulla. 9.

ESA SAARINEN ti 3.11. klo 17.00 
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Ilmoittautumiset ti 20.10. mennessä. Lisätiedot s. 18.
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0,5 prosentin palkankorotus 
ylemmille toimihenkilöille

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologia-
teollisuus pääsivät neuvottelutulokseen 
työehtosopimuksesta. Neuvottelutuloksen 
palkankorotus noudattelee Metalliliiton ja 
Teknologiateollisuuden saavuttamaa neu-
vottelutulosta. Palkankorotuksen suuruus 
on puoli prosenttia. Neuvottelutuloksen 
hyväksymisestä päättää YTN:n hallitus 16. 
syyskuuta. 

Teknologiateollisuuden 
TES:stä neuvottelutulos
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Alan ylemmille toi-
mihenkilöille on 
tarjolla tänä syksy-

nä 0,5 prosentin korotus, 
joka paikallisesti sovittaessa 
tulee maksuun viimeistään 
vuoden loppuun mennessä. 
Jos paikallista sopua ei syn-
ny niin korotus maksetaan 
joulukuussa yleiskorotuk-
sena.

Uusi kolmivuotinen so-
pimus tulisi voimaan 1.10. 
2009. Vuosien 2010 ja 2011 
lokakuun palkantarkistuk-
sista neuvotellaan kunkin 
vuoden huhti-toukokuus-
sa. Sopimus voidaan sanoa 
myös irti tällöin. 

Neuvottelut 
kahdessa päivässä

Ylemmät Toimihenki-
löt YTN:n ja työnantajien 
Teknologiateollisuuden vä-
linen ensimmäinen työehto-
sopimusneuvottelu oli 21. 
elokuuta. Sopimus syntyi 
kolme päivää myöhemmin 
toisen neuvottelupäivän 
lopuksi.

Neuvotteluja syksyn pal-
kankorotuksesta käytiin jo 
keväällä, mutta asiassa ei 
edetty silloin alkua pidem-
mälle. YTN sanoi touko-
kuun lopussa irti työehto-
sopimuksen päättymään 
syyskuun lopussa.

Perjantaina 21. elokuuta 
neuvoteltiin koko päivä. 
Neuvottelujen kohteena oli 
työehtosopimuksen tekstit. 
Rahasta eli palkankorotus-
ten tasosta ei perjantaina 
neuvoteltu, kertoo YTN:
n teknologiateollisuuden 
pääneuvottelija ja YTN:n 
varapuheenjohtaja Pertti 
Porokari.

Tulospalkkiot 
poisto leikkaa 
ansioita

Neuvottelupöytään palat-
tiin maanantaina 24. elokuu-

ta puolilta päivin.  Vuonna 
2000 keskusjärjestöjen 
välillä on tehty sopimus 
työaikapankista mutta sen 
sisältöä ei saatu sovellettua 
käytäntöön sisällyttämällä 
asia työehtosopimukseen. 
Työnantajapuoli perään-
kuuluttaa joustoja. Työ-
aikapankki on yksi parhai-
ta tapoja toteuttaa joustoja, 
kun työajan tallentamiseen 
otetaan mukaan erilaisia 
elementtejä kuten matka-
aika, ylityöt ja säästövapaat, 
Porokari listaa.

Työryhmät 
toimivia

Työehtosopimukseen saa-
tiin kirjauksia työryhmistä. 
Työryhmät ovat toimiva 
ja järkevä elementti, kun 
niiden työhön sitoudutaan 
vakavasti puolin ja toisin, 
painottaa Porokari.

Varaluottamusmiehelle ei 
saatu vielä suojaa. Varaluot-
tamusmiehet osallistuvat 
nykyään usein paikallisiin 
neuvotteluihin luottamus-
miehen poissaollessa. Heil-

Porokari korostaa kuiten-
kin yritysyhdistysten omien 
yrityskohtaisten palkkatut-
kimusten merkitystä. Pai-
kallisissa neuvotteluissa on 
hyödyksi tietää palkkataso 
eri tehtävissä. 

Keväällä sovittiin sairaan 
lapsen enintään neljän päi-
vän hoidon mahdollisuuden 
laajentamisesta myös etä-
vanhemmalle eli vanhem-
malle, joka ei asu lapsen 
kanssa samassa taloudes-
sa. 

Neuvottelutulos sisältää 

Ylempien toimihenkilöi-
den palkasta koostuu muita 
työntekijäryhmiä selvästi 
suurempi osuus erilaisista 
tulospalkkioista. EK:n tut-
kimuksen mukaan vuonna 
2008 ylempien toimihen-
kilöiden palkasta yhdeksän 
prosenttia on tulospalkkioi-
ta. Taantuman myötä vuon-
na 2009 tulospalkkioita ei 
makseta jolloin ylempien 
toimihenkilöiden palkka-
taso laskee. Ylempien toi-
mihenkilöiden selkänahasta 
revitään nyt eniten, harmit-
telee Porokari.

lä on kuitenkin suoja vain 
silloin kun toimivat luot-
tamusmiehenä. Ehdokas-
suoja sen sijaan on kirjattu 
neuvottelutuloksen tekstiin 
eli luottamusmiehen vaaliin 
saa vapaasti asettua ehdok-
kaaksi ilman pelkoa joutua 
työnantajan toimenpiteiden 
kohteeksi. 

Yritysyhdistysten 
palkkatutkimukset

Luottamusmiehen tiedon-
saantiin saatiin parannuksia. 

muutosturvan lisäksi vii-
den päivän koulutukseen tai 
työharjoitteluun käytettävän 
lisäajan. 

Sama palkankorotus 
kuin Metalliliitolla

Palkkaratkaisu oli en-
simmäistä kertaa ylemmillä 
toimihenkilöillä täsmälleen 
sama kuin Metalliliitolla. 
Aina ennen on jääty vähem-
mälle, Porokari muistuttaa. 
Vuosien 2010 ja 2011 pal-
kankorotusten tasot ovat 

Teknologiateollisuuden TES:n neuvottelijat Ismo Kokko ja Pertti Porokari
tutkivat huojentuneina syntynyttä neuvottelutulosta.



Insu 3/�009 �Tampereen Insinöörit ry

YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder:

Sopimusneuvottelut 
siirtyvät syksyyn
Sopimusneuvottelujen siirtyminen syk-
syyn luo vain lisää epävakautta Suomen 
talouteen ja markkinoille, joten työnantaja-
puolen käyttäytyminen on todella kummal-
lista, Fjäder totesi puhuessaan Tampereen 
Insinöörit ry:n työmarkkinaristeilyllä kesä-
kuun alussa.

Ylemmät Toimihen-
kilöt YTN ry:n pu-
heenjohtaja Sture 

Fjäder ihmetteli työnan-
tajien haluttomuutta tart-
tua neuvottelujärjestöjen 
kevään aikana tarjoamiin 
vakauttaviin sopimusrat-
kaisuihin.

Yksityisen sektorin neu-
vottelujärjestöjen keväällä 
esittämä vakauttava ratkaisu 
vientiteollisuuteen olisi taan-
nut paremman työllisyyske-
hityksen ja vienyt Suomen 
nopeampaan nousuun. On 
täysin käsittämätöntä, että 
teollisuuden päättäjät eivät 

tarttuneet tähän historialli-
sesti katsoen maltilliseen 
kokonaisratkaisuun. Tun-
tuu jo siltä, että teollisuus 
hakee selkkausta palkan-
saajien kanssa, Fjäder kum-
mastelee. Hänen mukaansa 
työnantajapuolen toimien 
järeyttä jatkossa on vaikea 
ennustaa. Niin voimalli-
sia toimia kuin pari vuotta 
sitten metsäteollisuudessa 
nähty kahden kuukauden 
työsulku emme nyt missään 
nimessä kaipaa.

Nollaratkaisuun palkan-
saajaliike ja akavalaiset 
ryhmät eivät suostu, vaan 

täysin avoimet. Neuvotte-
lut käydään huhti-touko-
kuussa ja neuvottelutulos 
sovelletaan käytäntöön 
heinä-helmikuussa, mikä 
tuo joustavuutta. 

Sopimustekstiin on kirjat-
tu, että palkankorotus voi-
daan jakaa tasasuuruisena 
yleiskorotuksena kaikille. 
Puolen prosentin palkan-
korotus on niin pieni, että 
todennäköisesti se jaetaan 
kaikille samansuuruisena. 
Paikallinen neuvottelu asi-
asta on raskas tapa sopia 
pienistä muutoksista, Po-
rokari arvioi.

Neuvottelutulos 
YTN:n hallituksen 
päätettäväksi

Neuvottelutulokseen 
Porokari on hyvin tyyty-
väinen. Neuvottelut olivat 
taantuman myötä vaikeat. 
Historiassa on ollut myös 
nollatupoja. Kentältä saatu 
palaute on ollut hyvää, ker-
too Pertti Porokari. 

Neuvottelutulosta käsitel-
lään YTN:n Teknologiateol-
lisuuden luottamusmiesten 
seminaarissa ja samassa 
yhteydessä pidettävässä 
taustaryhmän kokouksessa 
4.-5.9.2009. Taustaryhmän 
esitys neuvottelutuloksen 
hylkäämisestä tai hyväk-
symisestä annetaan YTN:
n hallitukselle, joka päät-
tää asiasta kokouksessaan 
16.9.2009. Taustaryhmän 
työvaliokunta evästi neuvot-
telijoita reaaliajassa maa-
nantain neuvottelupäivän 
iltana. 

Teksti ja kuva 
Jyrki Koskinen

ostovoiman on myös seu-
raavalla sopimuskaudella 
oltava turvattu. Suomella 
ei ole varaa joutua deflaa-
tion tielle, vaan kotimaista 
ostovoimaa on ylläpidettävä 
työllisyyden nimissä. Mikäli 
kaikki neuvottelut siirtyvät 
syys-lokakuulle, silloin on 
niin paljon sopimuksia auki, 
että palkansaajayhteistyöllä 
on Fjäderin mukaan hyvä 
joukkovoima. Kyllä silloin 
saadaan jo aikaiseksi kova 
vastus EK:lle ja sen jäsenlii-
toille, Fjäder ilmoittaa.
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Sopimusalakohtaiset 
erot näkyviin 
neuvottelukierroksella
Ylemmät Toimihen-
kilöt YTN lähtee nyt 
alkavalle sopimus-
kierrokselle hake-
maan kaikille aloille 
ratkaisuja, joilla se-
kä turvataan jäsen-
ten ostovoima että 
parannetaan työ-
elämän tasa-arvoa. 
Haluamme työehto-
sopimuksiin myös 
laadullisia paran-
nuksia, joilla kohen-
netaan luottamus-
miesten asemaa ja 
tuetaan työntekijöi-
den työssä jaksa-
mista sekä työurien 
pidentämistä, YTN:n 
puheenjohtaja Sture 
Fjäder totesi elo-
kuussa.

El inke inoe lämän 
keskusliitto EK on 
ristiriitaisesti toi-

saalta hylännyt keskitetyt 
ratkaisut, toisaalta liputtanut 
tiukan sopimuskoordinaa-
tion puolesta. Lisäksi EK 
on korostanut sopimusala-
kohtaisia eroja ja vaatinut 
yrityskohtaisen sopimustoi-
minnan lisäämistä. Fjäder 
sanoo YTN:n hyväksyvän 
sen, että aloilla vallitsevat 
tuottavuuserot heijastuvat 
neuvottelutuloksiin.

Teknologiateollisuus 
päänavaaja

Sopimusalakohtaisten 
eroavaisuuksien hyväksy-

minen tarkoittaa samalla 
kuitenkin sitä, että tekno-
logiateollisuuden ratkaisut 
eivät voi olla esteenä mui-
den alojen mahdollisille 
palkankorotuksille, Fjäder 
painottaa. Sen merkitystä 
päänavaajana on korostettu 
aivan liikaa.

EK toivoo 
työrauhaa

EK:n toivomassa mallissa 
työrauha ns. myytäisiin kes-
kustasolla, kun yksityiskoh-

taisempi neuvottelutoiminta 
taas tapahtuisi, työrauhan 
vallitessa, yritystasolla. 
Fjäder tyrmää toiminta-
mallin. 

Työrauha  myydään 
nyt ja tulevaisuudessakin 
tasan siellä, missä sopi-
mukset tehdään. Jos EK: 
n jäsenliitot haluavat lisää 
yrityskohtaisia sopimuksia, 
syntyy työrauha vasta, kun 
kaikki sopimukset yritysta-
solla ovat satamassa, Fjäder 
jyrisee.

YTN pyrkii tiiviiseen pal-
kansaajayhteistyöhön kai-

killa sopimusaloilla sekä sii-
hen, että työehtosopimusten 
pituus on mahdollisimman 
yhtenäinen läpi yksityisen 
sektorin.
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Tampereen Insinöörien 
työmarkkinaillat

Tampereen Insinöörit 
ry järjestää YTN-luotta-
musmiehille, yritysyh-
distysten paikallisille 
aktiiveille, YTN:n taus-
taryhmien pirkanmaa-
laisille jäsenille ja muil-
le pirkanmaalaisille 
työmarkkina-aktiiveille 
Työmarkkinailtoja seu-
raavasti

Liitosta kriisilainaa 
tai pankista 
palkankeskeytys- 
luottoa
UIL on päättänyt myöntää hakemuksesta 
työttömyysetuuteen oikeutetulle jäsenelle 
korotonta lyhytaikaista kriisilainaa, joka 
peritään takaisin suoraan kassalta ensim-
mäisestä työttömyysetuuden maksatuk-
sesta alkaen.

päivärahapäätöksen pitkään 
viivästymiseen. Tilanne on 
työttömyysturvaa hakevan 
jäsenen kannalta kestämä-
tön. UIL:n hallitus on tehnyt 
ja tekee edelleen kaiken voi-
tavansa, että tilanne työttö-
myyskassassa saadaan para-
nemaan ja ruuhkia purettua. 
Työttömyysturvaa hakevien 
määrä on kuitenkin koko 
ajan nousussa ja käsittely-
aikojen lyhentäminen vie 
aikaa.

Työttömyysturvalain 
muutos työttömyys-
etuuden maksamises-
ta ilman päätöstä 

Sosiaali- ja terveysminis-
teriö valmisteli pikaisella 
aikataululla Työttömyystur-
valain 11 luvun 8§:n muut-
tamista. Lakiesityksen mu-
kaan kassa voi maksaa työt-
tömyysetuuteen oikeutetulle 

Jäsenellä on mahdol-
lisuus saada pankista 
palkankeskeytymis-

luottoa ja IAET-kassa voi 
maksaa ennakkoja. 

Lainaa myönnetään vel-
kakirjalla yhden kerran ja 
sen suuruus on maksimis-
saan 2 000 euroa. UIL uskoo 
tämänkin mahdollisuuden 
helpottavan työttömyysha-
kemusten käsittelyaikojen 
pidentymisestä jäsenelle 
aiheutuvia toimeentulo-
ongelmia. Tarkemmat tie-
dot kriisiluotosta löydät 
kirjautumalla UIL:n jäsen-
sivuille.

IAET-kassa 
ruuhkautunut

Lomautettujen ja irtisa-
nottujen määrän radikaali 
nousu on johtanut käsitte-
lyaikojen pidentymiseen 
IAET työttömyyskassassa ja 

ti 29. syyskuuta 
klo 17.30 
Teknologia- 
teollisuuden TES
Uuden Insinööriliiton asia-
mies Jani Huhtamella ker-
too Teknologiateollisuuden 
tes:n sisällöstä ja neuvotte-
lujen etenemisestä seuraa-
vin alaotsikoin:
- 0,5 prosentin palkankoro-
tus ja sen toteutus
- vuosien 2010 ja 2011 pal-
kankorotukset
- sairaan lapsen hoidon 
laajentuminen ja muutos-
turvan lisäpäivät
- luottamusmiehen tiedok-
sisaanti
- luottamusmiehen ja vara-
luottamusmiehen asema
Tilaisuuden paikka on 
avoin.

ke 4. marraskuuta 
klo 17.30
Työmarkkinasauna
Perinteisen työmarkki-
nasaunan aiheena on 
ajankohtaiskatsaus työeh-
tosopimusneuvottelutilan-
teeseen ja työmarkkinoihin. 
Alustajana UIL:n neuvotte-
lujohtaja Ismo Kokko. Paik-
ka on Media 54:n sauna 
Finlaysonin alueella.

Tilaisuuksissa tarjoillaan ilta-
pala. Ilmoittautumiset viikkoa 
ennen tilaisuuksia toimisto@
tampereeninsinoorit.fi tai 03 
2143 931.
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henkilölle ilman päätöstä 
hänen hakemuksensa pe-
rusteella työttömyysetuutta 
ennakkona enintään kahdel-
ta kuukaudelta. Ennakon 
suuruus on pääsääntöisesti 
peruspäivärahan suuruinen. 
Laina peritään takaisin, kun 
hakijan hakemus on käsitel-
ty lopullisesti ja työttömyy-
setuus maksetaan päätöksen 
mukaisesti. Lakimuutos as-
tui voimaan 1.7.2009. 

Palkankeskeytys- 
luottoa pankeista

UIL on tehnyt OP-Poh-
jolan, Nordean ja Sampo-
pankin kanssa sopimukset 
joiden mukaisesti jäsenet 
voivat hakea pankilta pal-
kanmaksun keskeytys-
luottoa sovituin ehdoin. 
Tarkemmat tiedot palkan-
keskeytysluotoista löytyvät 
liiton jäsensivuilta. Mene 
osoitteeseen www.uil.fi, kir-
jaudu jäsensivuille ohjeiden 
mukaan. 

TI:n palkankeskeytys-
luotto TSOP:sta

Tampereen Insinöörien ja 
Tampereen Seudun Osuus-
pankin TSOP:n välisen 
pankkisopimuksen perus-
teella jäsenillä on oikeus 
palkankeskeytysluottoon, 
kun hänen säännöllinen 
palkkatulonsa keskeytyy 
lomautuksen johdosta. 

Luoton enimmäismäärä 
on 6000 euroa. Korko on 
OP-Prime tai euribor +0,9 
% TSOP:n asiakkaille ja 
OP-Prime tai euribor + 1,5 
% muille. Takaisinmak-
suaika on enintään kolme 
vuotta.
Lisätiedot
palkankeskeytymisluotosta 
www.tampereeninsinoorit.fi

Pirkanmaan Otty -
projekti käynnistyi

Pirkanmaalla on 
käynnistynyt Pir-
kanmaan Otty -
projekti tukemaan 
insinöörejä, diplo-
mi-insinöörejä ja 
ekonomeja omatoi-
miseen työllistymi-
seen. Pirkanmaalla 
arvioidaan olevan 
noin 800 työtöntä 
insinööriä, diplo-
mi-insinööriä ja 
ekonomia. Projektin 
koulutukset käyn-
nistyvät syyskuun 
puolivälissä.

Projektin tavoitteena 
on työttömän laadu-
kas työllistyminen 

osaamista ja koulutusta vas-
taavaan työtehtävään pit-
käaikaiseen työsuhteeseen.  
Yksityisellä sektorilla työs-
kentelevien ylempien toi-
mihenkilöiden työttömyys 
Pirkanmaalla on lisääntynyt 
puolen vuoden aikana hui-
masti ja kehityksen ennuste-
taan jatkuvan samanlaisena 
ainakin syksyn 2009.

Pirkanmaan Otty -projek-
tin tavoitteena on yksityi-
selle sektorille sijoittuvien 
koulutettujen ammattilaisten 
työnhakuvalmiuksien edis-
täminen, löytää heille uusia 
mahdollisuuksia osaamisen 
hyödyntämiseen työmarkki-
noilla sekä tukea ohjaus- ja 
neuvontatyöllä työttömien 
jaksamista työnhakuproses-
sin aikana.

Projektin on tarkoitus 
täydentää olemassa ole-
via palveluja kohdentaen 

palvelutarjontaa tietyille, 
kohderyhmille. 

Projektin suunnittelu 
alkoi huhtikuussa 

Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN ry:n jäsenliitot käyn-
nistivät työllistymisprojek-
tin suunnittelun. Taustana 
projektin tarpeelle ovat 
yritysten lukuisten irtisa-
nomisten ja lomautusten 
johdosta lisääntynyt työttö-
myys insinöörien, diplomi-
insinöörien ja ekonomien 
keskuudessa. Pilottiprojek-
tin toteutuspaikkakunnak-
si valittiin Tampere, jossa 
projektin suunnittelu on 
käynnistetty.

TE-keskukselta 
avustusta

Pirkanmaan TE-keskus 
myönsi kesäkuun lopussa 

Pirkanmaan Otty -projektille 
työllisyyspoliittista avustus-
ta 1.7.-31.12.2009 väliselle 
ajalle 40.375 euroa. Tuella 
katetaan henkilöstökuluja, 
hallintokuluja ja lyhytkes-
toisen koulutuksen kuluja. 
Projektin kokonaisbudjetti 
on 45.500 euroa. Projektin 
omarahoitusosuuden kat-
taa Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN ry.

Pirkanmaan Otty -pro-
jektin projektipäälliköksi 
on valittu hallintotieteiden 
maisteri, tradenomi Eeva 
Erenius (34). Erenius on 
työskennellyt aiemmin mm. 
Sastamalan Opiston Kult-
tuurifoorumi -hankkeessa, 
TUL:n Tampereen piirissä 
ja Pirkanmaan liitossa.

Projekti käyntiin 
elo-syyskuussa

Projektin koulutustilai-
suudet käynnistyvät syys-
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Pirkanmaan Otty -projektin koulutukset

kuun puolivälissä.  Projektin 
on tarkoitus jatkua vuoden 
2011 loppuun.

Projektia hallinnoi Pir-
kanmaan omatoimisen työl-
listymisen tuki PIOTTY ry. 
Projektin taustalla on Ylem-
mät Toimihenkilöt YTN ry, 
johon kuuluvat mm. Uusi 
Insinööriliitto UIL ry, Tek-
niikan Akateemisten liitto 
TEK ry, Suomen Ekono-
miliitto SEFE ry ja Trade-
nomiliitto TRAL ry.

Työllisyysprojektien 
historiaa

1990 -luvun alussa samal-
le kohderyhmälle kohdistui 
Pirkanmaan Pesti -projekti, 
jonka 1400 osallistujasta eli 
työttömästä diplomi-insi-
nööristä, insinööristä ja eko-
nomista työllistyi vuoden 
1994 alkuun mennessä 400 
henkilöä ja lisäksi perustet-
tiin 140 uutta yritystä.

Vuosina 1997 ja 1998 
toteutettiin Tampereen In-
sinöörit ry:n toimesta TI-
AKTIIVI projektit, jotka 
järjestyvät yhteensä 300 
henkilökoulutuspäivää.

Vuosina 1998-2002 toteu-
tettiin Pirkanmaan Akavan 
ja pirkanmaalaisten aka-
valaisten jäsenjärjestöjen 
yhteistyössä TYÖAKAVA 
-työllisyysprojektit. Vuonna 
1998 projektiin osallistui 
230 henkilöä eli noin nel-
jännes akateemisten työt-
tömien silloisesta määrästä 
(918 henkilöä 10/98). Hen-
kilökoulutuspäiviä toteutui 
690 päivää. Koulutuksen 
aikana työllistyi tai aloit-
ti opiskelut 64 prosenttia 
osallistuneista.

Lisätiedot ja projektiin 
ilmoittautumiset osoitteessa 
www.pirkanmaanotty.fi

Teksti Jyrki Koskinen

Tiistaina 22.9. klo 12-16.30  
Urailtapäivä I - urasuunnittelu ja 
työnhaku
Alustuksen aiheina ovat mm.
- urasuunnittelu, miksi uraa kannattaa 
suunnitella
- työelämässä tarvittava osaaminen, 
mitä osaan ja miten sen kerron
- itsensä johtaminen
- työnhaku, hakemus ja cv
Kouluttajana UIL:n urahallinta- 
asiantuntija Seija Utriainen

Tiistaina 6.10. klo 12-16.30  
Urailtapäivä II - urakehitys ja 
erikoistuminen
Alustuksen aiheina ovat mm.
- urakehitys 
- uralla vai urassa
- lisä- ja erikoiskoulutuksen tarve 
- minäkö yrittäjäksi
- uralle eduksi, muut urakehitykseen 
vaikuttavat tekijät
Kouluttajana UIL:n urahallinta- 
asiantuntija Seija Utriainen

Tiistaina 20.10.2009 klo 12-16.30
Tunnista vahvuutesi – markkinoi 
osaamistasi
Alustuksen aiheina ovat mm.
- tunnista osaaminen, mitä sinä myyt
- miten valmistautua itsensä esittäyty-
miseen
- sudenkuopat ja miten ne vältetään 
- asiantuntijuuden markkinoiminen työn-
haussa ja yrityksen perustamisessa
Kouluttajana Tuija Sironen, 
valmentaja, HRM Partners

Torstaina 22.10.2009 klo 13-15 sekä 
sama info torstaina 10.12.2009 
klo 13-15
IAET-Kassainfo – työttömyysturvasta 
kattavasti

Alustuksen aiheina ovat mm.
- edellytykset päivärahalle
- päivärahan hakeminen
- päivärahan maksu ja verotus
- korotettu ansio-osa ja työllistymis- 
ohjelmalisä
- omavastuuaika, soviteltu päiväraha 
- luontoisedut, arkipyhät ja lomautus
- lomakorvaus, kertakorvaukset,
- koulutustuki
Kouluttajana UIL:n asiamies, IAET- 
kassan hallituksen jäsen Timo Ruoko

Tiistaina 27.10.2009 klo 12-15
Hyvä hakija työhaastattelussa - 
ammattirekrytoijan näkökulma 
Alustuksen aiheina ovat mm.
- miten löytää osamisestaan rekrytoijaa 
kiinnostavat asiat 
- arvioinnit ja testit työhaastattelun 
osana
Kouluttajana Tarja Pärssinen 
Konsulta HR Palveluista

Torstaina 29.10.2009 klo 12-15
Eri tapoja työllistyä – rekrytointi- ja 
vuokrafirmat avuksi työnhaussa
Alustuksen aiheina ovat mm.
- rekrytointifirmat työnhakijan näkökul-
masta
- vuokratyöntekijän oikeudet ja mahdol-
lisuudet
Kouluttajana Tarja Pärssinen 
Konsulta HR Palveluista

Koulutukset järjestetään Tampereen 
Insinöörien toimistolla, Otavalankatu 9 
A, 33100 Tre. Kahvitarjoilu. Ilmoittautu-
miset ilmoittautumislomakkeella viikkoa 
ennen kutakin tilaisuutta osoitteessa 
www.pirkanmaanotty.fi. Lisätietoja an-
taa projektipäällikkö Eeva Erenius, ee-
va.erenius@pirkanmaanotty.fi

www.pirkanmaanotty.fi
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Tampereen Insinöörit 90 vuotta

Juhlat Raatihuoneelta 
Vapriikkiin

Tampereen Insinöörit ry täytti 90-vuotta 
huhtikuussa ja juhlallisuudet pidettiin 
toukokuun puolivälissä. Raatihuoneen 
vastaanoton jälkeen juhlaillallinen pidettiin 
Vapriikissa. Ohjelma oli Pushkin Quintettin 
ja stand-up koomikko Lotta Backlundin 
myötä kepeä.

Tampereen Insinööri-
en 90-vuotisjuhlalli-
suudet käynnistyivät 

Tampereen kaupungin tar-
joamalla Raatihuoneen vas-
taanotolla. Vastaanottoa oli 
juhlistettu Hämeensillalla ja 
Raatihuoneen edessä jär-
jestetyllä juhlaliputuksella. 
Liiton edustajakokousväki 
saapuikin Raatihuoneelle 
hotelli Ilveksestä punakel-
taisten lippujen hulmutessa 
aurinkoisena päivänä. 

Apulaispormestarin 
puhe

Raatihuoneella apulais-
pormestari Timo Hanhi-
lahti piti kaupungin onnit-

telupuheen 90-vuotiaalle 
Tampereen Insinööreille 
mainiten mm. insinöörien 
merkityksestä kaupungin 
ja sen teollisen kehityksen 
tukipilareina. Tampereen 
Insinöörien puheenjohta-
ja Kimmo Saanilahti kiitti 
kaupunkia vieraanvaraisuu-
desta painottaen Tampereen 
kaupungin luoneen hyvät 
edellytykset teollisuudelle 
ja sen myötä insinöörikun-
nalle.

Vastaanotolle oli saapu-
nut parisensataa Tampereen 
Insinöörien nykyistä ja en-
tistä aktiivia, UIL:n joh-
to, UIL:n jäsenjärjestöjen 
edustajia ympäri maata sekä 
Tampereen Insinöörien yh-
teistyökumppaneita vuosien 

varrelta. Uusi Insinööriliitto 
(ent. Insinööriliitto) katso-
taan perustetuksi Tampereen 
Teknilliset -yhdistyksen 
perustamisella huhtikuus-
sa 1919.

Illallinen kahdelle 
Vapriikissa

Raatihuoneen vastaanoton 
jälkeen suuri osa juhlaväes-
tä suuntasi kulkunsa Tam-
pellan perinteisessä teolli-

suusmiljöössä sijaitsevaan 
Vapriikkiin. Juhlaillalliselle 
osallistui noin 150 henkilöä. 
Ennen illallista Tampereen 
Insinöörien puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat vastaan-
ottivat yhteistyökumppanien 
ja sidosryhmien onnittelut. 
Onnittelupuheiden sisällöt 
olivat kevyen humoristisia. 
90-vuotiaalle tyypillisesti 
lahjojen joukosta löytyivät 
niin kävelykeppi kuin pullo 
konjakkia. 

Minuutilleen klo 20.30 

TAMPEREEN
INSINÖÖRIT

90
VUOTTA
1919
2009
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Tampereen Insinöörien mitalisaajat vasemmalta Tapani 
Siltanen, Erkki Salonen, Tommi Siren, Kimmo Saani-
lahti, Antero Hammar, Arto Wessman, Jyrki Koskinen, 
Raine Hakala, Ahti Alavataja ja Matti Ollila sekä edessä 
kiitospuheen pitänyt Jussi Haavisto.

Tampereen Insinöörien pu-
heenjohtaja Kimmo Saa-
nilahti piti maljapuheen ja 
kohotti maljan 90-vuotiaalle 
yhdistykselle. Maljan ko-
hottamisen jälkeen tampe-
relainen viiden nuoren mie-
hen bändi Pushkin Quintett 
aloitti rohkealla sovituksella 
Jääkärimarssista. Juhlaillal-
linen jatkui ripeästi vilk-
kaalla puheensorinalla.

Stand up 
kirvoitti naurut

Uuden Insinööriliiton 
puheenjohtaja Pertti Poro-
kari toi illalliselle liiton ter-
vehdyksen. Porokari jakoi 
myös järjestötoiminnassa 
ansioituneille Tampereen 
Insinöörit ry:n jäsenille 
Akavan ansiomerkit sekä 
Insinööriliiton pronssiset, 
hopeiset ja kultaiset ansio-
mitalit. 

Akavan pronssisen an-

siomerkin hopeisin lehvin 
saivat Matti Ollila, Kimmo 
Saanilahti, Arto Wessman, 
Jussi Haavisto ja Jyrki Kos-
kinen. Uuden Insinööriliiton 
pronssisen ansiomitalin sai-
vat Raine Hakala, Antero 
Hammar ja Tommi Siren 
sekä hopeisen ansiomita-
lin Erkki Salonen, Tapani 
Siltanen ja Arto Wessman. 
Kultaisen ansiomerkin sai-
vat Tampereen Insinöörien 
entinen puheenjohtaja Jussi 
Haavisto, nykyinen puheen-
johtaja Kimmo Saanilahti 
sekä toiminnanjohtaja Jyrki 
Koskinen.

Pääruoan jälkeen lavalle 
pinkaisi stand-up koomik-
ko Lotta Backlund. Lotta 
vitsaili blondin itseironian 
ohella myös insinööreille. 
Osuutensa vitsailuista saivat 
niin puheenjohtajat Porokari 
ja Saanilahti. Sekä tietysti 
vantaalaiset. 

Loppuilta kului kepeässä 
tunnelmassa Pushkin Quin-

tettin monipuolisen musii-
kin myötä. 

Positiivinen palaute

Juhlien jälkeen osallistu-
jilta kootun palautteen mu-
kaan juhlaillallisen väki oli 
tyytyväistä. Pushkin Quin-
tett sai arvosanaksi huimat 

4,6 ja stand-up koomikko 
Lotta Backlund 3,6. Ravin-
tolapalveluiden arvosana 
oli myös erinomainen 4,3. 
Tilaisuutta kuvattiin läm-
minhenkiseksi ja väellä 
koettiin olevan keskenään 
hauskaa.

Teksti Jyrki Koskinen 
Kuvat  Mari Männistö 

Vasemmalta Forssan Insinöörien pj Pekka Seppälä, 
UIL:n pj Pertti Porokari ja Forssan Insinöörien aiempi pj 
Matti Loukonen (selin). Alla Lotta Backlund.


