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jäSENmäärä kaSvaa 
– palvElUt paraNEvat
tampereen Insinöörien jäsenmäärä on palannut 1,5 vuoden heikon 
kehityksen kauden jälkeen aiemmalle hyvän kasvun uralle. jäsen-
määrän kasvu on pienempää kuin muutama vuosi sitten mutta kui-
tenkin kolminkertainen siihen mitä Uudessa Insinööriliitossa kes-
kimäärin.  Hyvän kasvun taustalla ovat onnistunut jäsenrekrytointi 
valmistuvista insinööriopiskelijoista, syksyn työtaistelu teknologia-
teollisuudessa ja muuttotappion pienentyminen. työtaistelut kokoa-
vat ammattikunnan rivit ja tuo näkyy uusien jäsenten liittymisenä. 

tampereen Insinöörien palvelut jäsenilleen paranevat kaiken 
aikaa. 1,5 vuotta työttömiä ja työttömyysuhan alaisia jäseniä pal-
vellut pirkanmaan otty –työllisyysprojekti sai jatkorahoituksen. pro-
jekti tarjoaa koulutusta ja yrityskontakteja tilaisuuksissa kahdesti 
viikossa. projektin myötä viime vuonna työllistyi 106 henkilöä kou-
lutusta vastaavaan työhön. 

Urapalvelut parantuvat yritysten rekrytointitilaisuuksien muo-
dossa keväällä. Ensimmäinen yrityksen rekrytilaisuus järjestettiin 
loppusyksystä. yhteydenotoilla alueen yrityksiin pyrimme tilaisuuk-
sien ohella tuomaan yritysten työpaikkatarjonnan esille liiton yllä-
pitämään Insinööripörssiin. Insinööripörssin työpaikat öydät liiton 
www-sivujen jäsensivuilta. tämän lisäksi julkaisemme avoimia työ-
paikkoja yhdistyksen www-sivuilla.

Uutena palveluna liiton kanssa yhteistyössä järjestetään huh-
tikuussa lakimiespäivystys, jolloin jäsenillä on mahdollisuus kes-
kustella työsuhdeongelmistaan lakimiehen kanssa livenä. Edellä 
esitettyjen palveluiden ohella tämän vuoden tarjontaan lisätään 
koulutustilaisuuksia työelämän aiheista.   

lopuksi mainittakoon palveluna tampereen Insinöörien jäse-
nille neuvoteltu maksuton tilausjakso tekniikka & talous –lehteä. 
tampereen Insinöörien 42 euron jäsenmaksulla jäsenet saavat 
usean kymmenen euron arvoisen edun lehden normaalin kesto-
tilaushinnan ollessa noin 150 euroa vuodessa. jäsenet pääsevät 
helposti vertailemaan tekniikka & talous –lehteä uuden jäsenetu-
lehden 3t –lehden rinnalla. Uskon tällaisen kilpailutilanteen paran-
tavan molempien lehtien sisältöä lukijoiden eduksi. 
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ole tiedossa vielä vaan vasta syksyllä, 
kun kaikki toimenpiteet on toteutettu. 

– Nokia on kokoajan myös raken-
tanut uusia yksiköitä, kun vanhoja on 
ajettu alas. Uudet yksiköt kuten esimer-
kiksi Windows phone -tuotekehitysorga-
nisaatio rekrytoi jatkuvasti henkilöstöä 
ja irtisanomisuhan alla olevat ovat olleet 
ensisijaisesti työllistettäviä, kalle kiili 
muistuttaa.

NokIa BrIdgE
Nokian Bridge –ohjelma on yhteis-
kuntavastuuohjelma, jonka pohjana on 
kokemukset Nokian jyväskylän yksikön 
lakkauttamisessa. ohjelma toimii kaikilla 
Nokia-paikkakunnilla ja tarjoaa yritys-
neuvontaa ja koulutusta sekä yhdistää 
uusia työnantajia työntekijöihin. ohjelma 
tarjoaa täydennyskoulutusta sekä uudel-
leenkoulutusta esimerkiksi opettajakou-
lutusta. 

Bridge –palveluihin on päässyt osal-
listumaan, kun oikeus tukipakettiin on 
syntynyt. Bridgen myötä Suomessa on 
perustettu jo yli 100 yritystä.  Bridge-oh-
jelman kuluista vastaavat työvoimaviran-
omainen ja Nokia. 

NokIalla yt:t toImIvat
– Nokian henkilöstöjärjestelyihin liitty-
vät asiat on sovittu työantajan ja työnte-
kijöiden välillä yt-neuvotteluissa. vuonna 
2011 käytiin pitkälti toistakymmentä yt-
neuvottelua, joissa sovittiin muun mu-
assa kaikki aikataulut ja vaihtoehtoky-
symykset. tämä osoittaa yt-järjestelmän 
toimivan Nokialla, joskin toivomista on 
siinä, että pääsisi paremmin vaikutta-
maan asioihin ennen kuin pörssitiedote 
vähennyksistä lähtee, mietiskelee ylem-
pien toimihenkilöiden luottamusmies 
kalle kiili. 

Helmikuussa 2011 julkistettiin Noki-
an uusi strategia, jossa kerrottiin 
meego ja Symbian -tuotteiden 
alasajosta sekä siirtymisestä Win-
dows-älypuhelimissa. vielä tuol-

loin ei ilmoitettu yt-neuvottelujen alkami-
sesta.

Suunnitelmat muutoksista olivat ke-
väällä niin pitkällä, että yt-neuvottelut 
käynnistyivät ja vähennystarpeeksi ker-
rottiin enintään 1400 työntekijää Suo-
messa. yt-neuvottelut jatkuivat syksyllä, 
jolloin 1400 henkilön vähennystarve kas-
voi 300 henkilöllä 1700 henkilöön. vuo-
den 2011 aikana käytiin yhteensä tois-
takymmentä yt-neuvottelua. lopullinen 
luku vähennyksistä ei ole vielä tiedossa, 
koska toimenpiteet ovat kesken. 

kesällä 2011 Nokia ilmoitti, ettei ke-
tään irtisanota vuoden 2011 puolella 
vaan irtisanomiset aloitetaan aikaisin-
taan tammikuussa 2012. tällä toimen-
piteellä turvattiin keskeneräisten meego 
ja Symbian –tuotteiden valmistuminen 
aikataulussaan. 

Ensimmäiset irtisanottavat henkilöt 
saivat tiedon tulevasta irtisanomises-
taan kesällä 2011 mutta saivat harkita 
tukipaketin ottamista vuoden loppuun. 
Itse irtisanominen tapahtui käytännössä 
vain muutaman henkilön kohdalla tam-
mikuussa 2012 eli lähes kaikki ovat otta-
neet tukipaketin.

– käytännössä joka kuukausi vielä 
vuonna 2012 on henkilöitä, joilta työ lop-
puu ja silloin heillä alkaa oikeus irtisano-
mispakettiin. lisäksi heillä on vielä kaksi 
kuukautta aikaa harkita tukipakettia tai 
löytää uusi työpaikka yrityksen sisältä. 
mikäli kumpikaan näistä ratkaisusta ei 
toteudu niin silloin heidät irtisanotaan ja 
irtisanomisaika alkaa tällöin, kertoo kalle 
kiili.

5-15 kUUkaUdEN  
tUkIpakEttI vaIHtoEHto  
IrtISaNomISEllE

tukipaketti on 5-15 kuukauden palkka 
riippuen palvelusvuosien määrästä. täy-
den 15 kuukauden tukipaketin saajia on 
paljon.  

– kaikkien on kannattanut arvioida 
tilannetta omalta kohdaltaan itse. tu-
kipaketti ei ole kaikille automaattisesti 
paras ratkaisu. lähellä eläkeikää olevien 
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kohdalla on ollut huomioitava, että tuki-
paketti ei kerrytä eläkettä. Säännöllisen 
kuukausitulon poistuminen voi olla toisil-
le hankalaa, kiili toteaa.

tukipaketti on otettu hyvin vastaan. 
toki pitää muistaa, että tukipaketti on 
vaihtoehto irtisanomiselle. tukipaketti ei 
myöskään saa olla niin houkutteleva, että 
väki alkaa liikaa hakeutua irtisanottavien 
listalle saadakseen tukipaketin. 

– viime vuonna paketin ajoissa otta-
neilla työntekijöillä on ollut uusi työpaikka 
tai muu suunnitelma valmiina. myöhem-
min paketin ovat joutuneet ottamaan 
myös henkilöt, joilla ei ole ollut tietoa uu-
desta työpaikasta.

– Nokian tarjoamat paketit ovat tiet-
tävästi parhaat tukipaketit, mitkä mikään 
yritys Suomessa on laajemmalle irtisa-
nottavien määrälle tarjonnut, kalle kiili 
painottaa.

IrtISaNomIStEN  
UUtISoINtI mEdIaSSa
Irtisanomisten käsittely mediassa on 
luottamusmiehelle haasteellista. toimit-
tajat haluavat laatia nopeasti silmäiltäviä 
juttuja pohjautuen muutamiin lukuihin ja 
tällöin sisältö ei välttämättä muodosta 
lukijoille kokonaisuudesta oikeaa mieli-
kuvaa, kalle kIili muistuttaa.

Esimerkkinä mainittakoon levinnyt 
Sak:n selvitykseen perustuva uutinen, 
jonka mukaan Nokia on suurin irtisanoja 
vuonna 2011. todellisuudessa työnte-
kijät ottavat tukipaketin ja irtisanoutuvat 
itse. toki Nokia uhkaa irtisanomisella. 

NokIalaISEt  
väHENEvät tampErEElla
Irtisanomisuhan alaisten nokialaisten 
määrää tampereella ei ole eritelty koko 
Suomen 1700 irtisanottavan määrästä. 
lukumäärä on tampereella kuitenkin 
merkittävän suuri, arviolta useita satoja 
henkilöitä.

tämän lisäksi tampereella on tapah-
tunut syksyllä 2011 noin 500 henkilön 
siirtyminen accenturelle liikkeenluovu-
tuksen yhteydessä. tällöin työsuhde ei 
ole kuitenkaan ollut liikkeenluovutuksen 
vuoksi vaarassa.

1700 henkilön vähennystarve on 
maksimi määrä vähennettävien määräs-
tä Suomessa. lopullinen lukumäärä ei 

kalle kiili toimii Uuden Insinööriliiton 
hallituksen jäsenenä ja tampereen 
Insinöörit ry:n hallituksen jäsenenä. 
kalle kiilin henkilöhaastattelu on 
julkaistu Insussa 1/2011 ja 
löytyy osoitteesta  
www.tampereeninsinoorit.fi.
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Nokian vähennykset tampereella alkoivat

5-15 kUUkaUdEN 
palkaN tUkIpakEttI
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Nokian henkilöstön vähennystarve on noussut 1700 henkilöön 
Suomessa. vähennystarpeita kohdistuu tampereen yksiköihin paljon. 
Irtisanomiset ovat alkaneet tammikuussa 2012 mutta lähes kaikki ovat 
ottaneet 5-15 kuukauden palkkaa vastaavan tukipaketin. Nokian Bridge 
–yhteiskuntavastuuohjelma tukee irtisanottavia uuden uran löytämisessä, 
kertoo ylempien toimihenkilöiden luottamusmies kalle kiili.
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ytN:n luottamusmiehille tekemän kyselyn mukaan vain 
muutamassa yrityksessä sovittiin, että osa korotuksesta 
kohdennetaan yhteisesti sovitusti 
esimerkiksi jo vuosia pelkän yleis-
korotuksen saaneille tai muuten 

palkkakuoppaan joutuneille.
81 prosentissa työpaikoista palkkarat-

kaisusta neuvoteltiin työehtosopimuksen 
mukaisesti. yrityksen palkkaratkaisun 
perusteista, palkkauksen kannustavuu-
desta, palkkaporrastuksesta, paikallisesta 
palkankorotusvarasta ja tuottavuuden ke-
hittämisestä keskusteltiin vähintään jonkin 
verran noin 70 prosentissa yrityksistä.

pääsääntöisesti palkkaratkaisusta päästiin sopuun yksissä 
tuumin. vain noin kymmenesosa luottamusmiehistä kertoi, että 
korotuksista ei löytynyt yhteistä linjaa työnantajan kanssa. 

ytN:n kyselyyn vastasi 74 suunnittelualan luottamusmies-

lähes neljä viidesosaa suunnittelualan ylemmistä toimihenkilöistä sai 
syksyn 2,4 prosentin palkankorotuksen yleiskorotuksena. 

tEkStI jyrkI koSkINEN 

tä. He edustavat yhteensä noin 5 500 ylempää toimihenkilöä. 
kyselyyn saattoi vastata 9.-19.1.2012 välisenä aikana.

raamIratkaISUN  
mUkaaN mENtIIN
Suunnitteluala hyväksyi syksyllä pal-
kankorotuksien pohjaksi valtakunnallisen 
raamiratkaisun mukaisen mallin. työehto-
sopimuksen mukaan syksyn palkankoro-
tuksista piti neuvotella paikallisesti 15.12. 
mennessä. 

jos paikallisesti ei muusta sovittu, 
lokakuun alusta piti tulla 1,6 prosentin 

yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallisesti sovittava erä henkilö-
kohtaisiin palkkoihin. jos tästä 0,8 prosentin erän jakamisesta 
ei päästy yksimielisyyteen, koko 2,4 prosentin kustannusvaiku-
tus maksettiin kaikille tulevana yleiskorotuksena.

palkaNkorotUkSEN 
ylEISkorotUkSENa

2,4

kEmIaNtEollISUUdESSa  
NEUvottElUtUloS

kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet saavuttivat 
24.11.2011 raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset alan 
työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevis-
ta palkkaratkaisuista. Sopimuskaudet alkavat 1.2.2012 ja päät-
tyvät 28.2.2014. 
Neuvottelutulokset koskevat kemianteollisuuden työntekijöitä 
kaikilla kolmella kemianteollisuuden pääsopimusalalla: kemian 
perusteollisuudessa, muovituoteteollisuudessa ja kemian tuo-
teteollisuudessa sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teolli-
suudessa. Samoin neuvottelutulokset saavutettiin kemianalan 
toimihenkilösopimuksen ja ylempiä toimihenkilöitä koskevan 
sopimuksen osalta. Neuvottelutulokset koskevat yhteensä run-
sasta 30 000 henkilöä.

kemianteollisuuden työntekijäsopimuksia koskevat neuvottelut 
käydään kemianteollisuus ry:n, muoviteollisuus ry:n ja tEam teol-
lisuusalojen ammattiliitto ry:n kesken. toimihenkilösopimuksessa 
neuvotteluosapuolina ovat kemianteollisuus ry ja ammattiliitto pro 
ry. ylempien toimihenkilöiden osalta sopimus neuvotellaan kemian-
teollisuus ry:n ja ylemmät toimihenkilöt ytN ry:n kesken.

ICt-alaN raamINEUvottElUt  
päätökSEEN

ylemmät toimihenkilöt ytN ry ja palvelualojen työnan-
tajat palta saivat 24.11.2011 päätökseen työmarkkina-
keskusjärjestöjen solmiman raamisopimuksen mukaiset 
neuvottelut. ytN:n ja paltan välinen työehtosopimus uu-
distettiin siten, että se on voimassa 31.10.2013 saakka. 

käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt voimassa olevaan 
työehtosopimukseen tulee kuukauden pituinen jatko ja raami-
sopimuksesta sovelletaan vain sen ns. ensimmäisen kauden 
kustannusvaikutusta. 

ytN ja palta ehtivät sopia alkusyksyllä, että ennen raamiso-
pimusta sovitut palkankorotukset ovat voimassa 30.9.2012 asti. 
Nämä sovitut korotukset ovat 1.10.2011 alkaen maksettu yleis-
korotus 2,3 prosenttia ja 1.1.2012 alkaen maksettava yrityskoh-
tainen erä 1,1 prosenttia. käydyillä raamisopimuksen mukaisil-
la neuvotteluilla ei ole vaikutusta edellä mainittuihin aiemmin  
sovittuihin palkankorotuksiin, tänään aikaansaatu neuvottelutu-
los koskee vuoden 2012 lokakuun palkankorotuksia. 
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työSUHdESaUNa
pE 30.3. klo 17.30
mEdIa 54

erinteinen työsuhdesauna tulee 
taas! Illan ohjelmistoon kuuluu 
mm. ajankohtaiskatsausta, sau-

nomista ja vilkasta keskustelua. 
Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot 
tapahtumasta osoitteessa www.tampe-
reeninsinoorit.fi . Sitovat ilmoittautumiset 
ma 12.3. mennessä (max. 30 hlöä). 
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papErItEollISUUdEN ylEmmIllE 
NEUvottElUtUloS

ytN ja metsäteollisuus ry  ovat päässeet raamin mukaiseen 
neuvottelutulokseen  paperiteollisuuden ylempien toimihenki-
löiden palkankorotuksista.  

paperiteolllisuuden ylempien toimihenkilöiden palkankoro-
tukset ovat: 

– 1.4.2012 yleiskorotus 1,5 % + paikallinen erä 0,9 % perä-
laudalla (Ellei paikallisen erän jaosta päästä yksimielisyyteen 
30.3.2012 mennessä, yleiskorotus 2,4 % kaikille 1.4.2012 al-
kaen)

– 1.5.2013 yleiskorotus 1,2 % + paikallinen erä 0,7 % pe-
rälaudalla (yleiskorotus 1,9 %, ellei yksimielisyyttä 30.4.2013 
mennessä)

– 1.4.2012 kertaerä 150 EUr kaikille. jos ei palkanmaksu-
velvollisuutta 1.4.2012, maksetaan kertaerä, kun ylempi palaa 
töihin aina 30.4.2014 asti.

mEkaaNISEN mEtSätEollISUUdEN  
NEUvottElUtUloS

ytN ja metsäteollisuus ry pääsivät neuvottelutulokseen me-
kaanisen metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden palkan-
korotuksista. Sen mukaan sopimuskausi olisi 25 kuukautta ja 
kustannusvaikutus 4,3 prosenttia.

 Neuvottelutuloksen mukaan mekaanisessa metsäteollisuu-
dessa työskentelevien palkankorotukset olisivat: 

1. vuosi 1.9.12 - 30.9.2013: palkankorotus 2,4 prosenttia,  
josta yleiskorotuksena kaikille 1,4 prosenttia ja paikallisesti so-
vittavana perälaudallisena eränä 1 prosentti. korotukset mak-
setaan sopimuskauden alusta lukien.

 2. vuosi 1.10.13 - 30.9. 2014 : 1,9  prosenttia, josta yleis-
korotuksena kaikille 1,1 prosenttia ja paikallisesti sovittavana 
perälaudallisena eränä 0,8 prosenttia. korotukset maksetaan 
sopimuskauden alusta lukien.

jos paikallisen erän jaosta ei päästä yksimielisyyteen, se 
jaetaan kahden kuukauden kuluttua yleiskorotuksena kaikille.  

kertaerä 150 euroa maksetaan sopimuskauden alussa kai-
kille, joille on silloin palkanmaksuvelvoite. jos sopimuskaudella 
palaa takaisin töihin, saa kertaerän palatessaan

ylemmät toimihenkilöt ytN ry, tietoalan toimihenkilöt ja 
työnantajaliitto teknologiateollisuus hyväksyivät sovin-
toesityksen tietotekniikan palvelualan työehtosopimus-
kiistaan. marraskuussa ollut lakko sekä ylityö- ja va-
paa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto päättyivät. 

Uuden työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotettiin  
1.10.2011 alkaen 1,6 % yleiskorotuksella ja 0,8 % paikallisella 
erällä. 1.11.2012 maksettava yleiskorotus on 1,3 % ja paikal-
linen erä 0,6 %. mikäli paikallisen erän jakamisesta ei pääs-
tä sopimukseen, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena. lisäksi 
1.1.2012 maksetaan kertaerä 150 euroa.

ytN:n tietotekniikan palvelualan vastuullinen asiamies 
jani Huhtamella oli tyytyväinen siitä, että ratkaisu löytyi näin 
nopeasti. ”pääsimme jo lyhyen lakon jälkeen varsin hyvään 
lopputulokseen. paikallisiin eriin sisällytetty ehto siitä, että erät 
jaetaan yleiskorotuksina, mikäli muuta ei sovita, on asia, mitä 
olemme kaikille aloille hakeneet. Näin voimme taata kaikille 

jäsenillemme yhtä hyvät palkankorotukset.”
Uusi työehtosopimus sisältää myös työsuojeluvaltuutetun 

irtisanomis- ja lomautussuojan, mikä oli yksi ytN:lle tärkeistä 
uusista tavoitteista. työrauhapykälän osalta sovittiin, että se tu-
lee olemaan täysin samanlainen kuin teknologiateollisuuden ja 
suunnittelualan työehtosopimuksissa.

ytN:n puheenjohtaja Heikki kauppi kiittelee myös ratkai-
sun pikaista löytymistä: ”molemmat osapuolet saivat sisällytet-
tyä itselleen tärkeät tavoitteet esitykseen, joten tämän kanssa 
on hyvä jatkaa jäsenten etujen ajamista.”

ylemmät toimihenkilöt ytN ry oli ensimmäistä kertaa al-
lekirjoittajaosapuolena tietotekniikan palvelualan työehtoso-
pimuksessa. Huhtamella korostaa tES-pöytään pääsemisen 
olevan suuri ja ratkaiseva askel ytN-liittojen jäsenille: ”Nyt se 
työ todella alkaa. olemme saaneet hyvän työehtosopimuksen, 
jonka pohjalta olemme yhä paremmin vaikuttamassa 
jäsentemme työsuhteiden ehtoihin.” 

tIEtotEkNIIkaN palvelualalle sopimus
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työSUHdEIlta
tI 10.4. 
tI:N toImISto
 

lta pitää sisällään vankkaa asiaa, 
hyviä alustajia, vilkasta keskus-
telua ja iltapalan. Huhtikuun työ-

suhdeillassa teemana pätkätyöt vs, vaki-
työ. alustaja vielä avoin. Ilmoittautuminen 
ja tarkemmat tiedot tapahtumasta osoit-
teessa www.tampereeninsinoorit.fi. Sito-
vat ilmoittautumiset ma 2.4. mennessä.

erinteinen työmarkkinaris-
teily tulee tänäkin vuonna. 
tarkemmat tiedot tapahtu-

 masta Insu 2/2012. 
p I p

työmarkkINarIStEIly 
tI 5.6. 
NäSIjärvI

INSU 1•2012  |   Tampereen Insinöörit ry 7



8 INSU 1•2012  |   Tampereen Insinöörit ry

jektissa keskitytään osallistujien työn-
haku- ja esiintymisvalmiuksien paranta-
miseen sekä uusien mahdollisuuksien 
kartoittamiseen. lisäksi osallistujilla on 
mahdollisuus osallistua yritysvierailu- ja 
rekrytointipäiville, jotka mahdollistavat 
verkostoitumisen työnantajatahoihin. 

tänä vuonna projekti jatkaa syksyn 
2011 viitoittamalla tiellä, jossa yrityskent-
tä on entistäkin vahvemmin mukana pro-
jektissa. yritysvierailijoina toimivat useim-
miten Hr-henkilöstöä ja / tai rekrytoivia 
esimiehiä, jotka jakavat arvokkaita tietoja 
mm. tehokkaista tavoista lähestyä työn-
antajaa työnhaussa sekä antavat työnan-
tajille mahdollisuuden tutustua työnhaki-
joihin. lisäksi projektipäällikön toimesta 
tapahtuva aktiivinen toiminta alueen yri-
tyskentässä nostaa esiin piilotyöpaikkoja. 

moNIpUolISta tarjoNtaa
piotty tulee kuluvan vuoden aikana tar-
joamaan palveluja räätälöidyn ratkaisu-
keskeisesti niin ryhmä- kuin yksilötasolla. 
Isompia koulutustilaisuuksia on tarkoitus 
järjestää vuodessa noin 80, pienryhmäti-
laisuuksia noin 40 sekä yksilötapaamisia 
noin 40 kertaa. tiivis yhteistyö ja kom-
munikointi jatkuvat edellisten kausien 
tapaan protomon, pirkanmaan yrittäjien, 
kauppakamarin, Etapin, muiden otty- ja 
vastaavien projektien sekä alueen yritys-
sektorin kanssa. 

ajankohtaisin tieto projektin koulutuk-
sista löytyy parhaiten piottyn nettisivuilta 
http://www.pirkanmaanotty.fi, jonne mm. 
tiedot koulutustarjonnasta päivittyvät 
kaiken aikaa. vuonna 2012 projekti tulee 
hyödyntämään myös sosiaalista mediaa 
projektiin ja koulutuksien viestinnässä. 

http://www.pirkanmaanotty.fi

vuoden vaihteeseen mennessä 
projektiin ilmoittautuneita on kaik-
kiaan 402 henkilöä, joista yhteen-
sä 106 työllistyi vuonna 2011. 
viime vuonna työllistyneistä n. 

44% tuli mukaan projektiin vuonna 2011. 
kaiken kaikkiaan projekti on työllistänyt 
187 henkilöä.  työllistyneistä puolet ovat 
olleet koulutustaustaltaan diplomi-insi-
nöörejä, 29% insinöörejä ja loput 21% 
ekonomeja tai tradenomeja. työllistymi-
nen on tapahtunut koulutusta vastaavaan 
kokoaikaiseen työhön pääasiassa yksi-
tyiselle sektorille.  

poSItIIvISta SIgNaalIa  
työllIStymISEEN
projekti on kohdennettu pirkanmaa-
laisille insinöörien, diplomi-insinöörien, 
ekonomien ja tradenomien sekä muiden 
vastaavien yksityiselle sektorille sijoit-
tuvien ammattilaisille, jotka harkitsevat 
työpaikan vaihtoa sekä heille jotka ovat 
joutuneet työttömiksi tai lomautetuiksi 
tai edellä mainittujen uhkien alle. pro-

pIottyN vaHva tUloS maHdollIStI  
projEktIN jatkUvUUdEN

piotty:n on saavuttanut 
parhaimman 
työllisyysprojekteissa tehdyn 
tuloksen koko maassa. 
pirkanmaan Ely-keskus on 
huomioinut projektin vahvan 
tuloksen ja myöntänyt 
sille jatkorahoituksen 
vuodelle 2012. 

tEkStI kaISU lämSä

Nokia Siemens Networks aikoo 
vähentää Suomesta enintään 1 
200 henkilöä vuoden 2013 lop-
puun mennessä. Ensi vuoden 
loppuun mennessä Espoosta 

vähennetään noin 700, oulusta noin 
150 ja tampereelta noin 350 henkilöä. 
tampereelta vähennetään henkilöstöä 
kaksinkertainen määrä verrattuna muihin 
toimipisteisiin suhteessa nykyiseen hen-
kilöstömäärään.

NSN ilmoitti jo marraskuussa maa-
ilmanlaajuisista 17 000 ihmisen vähen-
nyssuunnitelmistaan, mutta ei kertonut 
vielä silloin tarkempia maakohtaisia lu-
kuja.  NSN:llä on Suomessa työntekijöitä 
pääkaupunkiseudulla noin 3 500, oulus-
sa noin 2 500 ja tampereella noin 1 000. 
NSN:n vähennykset koskevat Suomessa 
yhtiön kaikkia toimipisteitä. Suomen osal-
ta yt-neuvottelut alkoivat 8. helmikuuta.

Suomen hallituksen avainministerit 
kokoontuivat heti, kun NSN ilmoitti kaa-
vailemistaan vähennyksistä. myös tekno-
logiateollisuuden liittojen ytN:n, metalli-
liiton ja pron edustajat saivat pikakutsun 
saapua iltapäivällä työ- ja elinkeinominis-
teriöön keskustelemaan tilanteesta.

Saksasta NSN on vähentämässä 2 
900 työntekijää.  yhtiön henkilöstömäärä 
oli marraskuun alussa maailmanlaajui-
sesti noin 74 000.

NSN:n tampereen toimipisteen pää-
luottamusmies jari Nummikoski luon-
nehtii uutista helpottavaksi mutta järkyt-
täväksi uutiseksi. tampereella isku on 
kaksi kertaa kovempi kuin muualla Suo-
messa. 

NSN:n aiemmilla yt-kierroksilla tar-
jolla on ollut tukipaketteja ja irtisanomi-
suhan alla oleville on järjestetty uudel-
leenkoulutusta ja työnhakuvalmennusta. 
NSN on käynnistänyt aiheeseen liittyvän 
uuden tukiohjelman. 

 

NSN väHENtää  
350 HENkIlöä 
tampErEElla

Qr -viivakoodi  u 
älypuhelimelle    


