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Vuoronvaihto- ja ylityökielto Kelaan

Kelan toimihenkilöyhdistys kuuluu Palkansaajajärjestö

Pardiaan. Pardian hallitus on päättänyt 2.10.2018

kokouksessaan, että se julistaa poliittisen työtaistelun

jäsentensä osalta kaikilla Pardian sopimusaloilla. Pardian

jäsenten osalta ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa

keskiviikkona 10.10.2018 klo 06.00 ja päättyy

perjantaina 12.10.2018 kello 23.59.

Tautalla on Suomen hallituksen valmistelema

työsopimuslain muutos, joka keventäisi henkilö-

perusteisen irtisanomisen kriteerejä alle 10 hengen

yrityksissä. Palkansaajajärjestö Pardia ry vastustaa

esitystä, koska se heikentää työntekijöiden asemaa ja

asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan yrityksen koon

perusteella.

Valtuusto ja hallitus käsitteli asiaa

Kelan toimihenkilöyhdistyksen valtuusto käsitteli asiaa

torstaina 4.10.2018 skype-infossa, jonka jälkeen hallitus

päätti yhdistyksen osallistumisesta poliittiseen

työtaisteluun.

Pardian sääntöjen 6 §:n mukaan ”Jäsenjärjestön ja sen

alayhdistyksen tulee toimia liiton sääntöjen ja

tarkoitusperien mukaisesti sekä noudattaa näihin

sääntöihin perustuvia liiton toimielinten päätöksiä.”

Tämän sääntöpykälän mukaisesti yhdistyksen hallitus

katsoi, että meidän jäsenet kuuluvat tämän Pardian

hallituksen päätöksen piiriin.

Keitä ylityö- ja vuorovaihtokielto

koskee?

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide, johon Kelan

toimihenkilöyhdistyksen jäsenen on syytä osallistua.

Tarkemmat ohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Mitä tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana yhdistyksen jäsenet

kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta

työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi

työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä

myöskään sovi työvuorojen vaihtamisesta. Työpaikalle

saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti

työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Liukuvassa työajassa liukumasaldojen kerryttämistä on

vältettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen

jäsenten tulee tehdä korkeintaan 7 h 15 minuutin

mittaisia työpäiviä torstaina ja perjantaina ja 7 h 35

minuutin mittainen työpäivä keskiviikkona. Esimerkiksi

asiakaspalvelussa tulisi tulla töihin aamusta siten, että

normaalityöajan puitteissa pystyy palvelemaan asiakkaat

toimiston sulkemiseen asti.

Luottamusmiehen tulee pidättäytyä työnantajan

mahdollisesti esittämistä työaikaa koskevista paikallisista

sopimuksista.

Mitä vastaan, jos minua pyydetään

ylitöihin tai vaihtamaan työvuoroa?

Voit kertoa, että ammattiliittosi on asettanut ylityö- ja

vuoronvaihtokiellon, jota sinun jäsenenä on

noudatettava. Ylityötä saa lain mukaan teettää vain

työntekijän jokaista kertaa varten erikseen antamalla

suostumuksella.

Kuka on vastuussa työpaikan

toiminnasta?

Työnantaja on aina vastuussa toiminnastaan.

Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on

kaikissa tilanteissa sopimusten ja toimiluvan edellyttämä

riittävä määrä työntekijöitä.
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Liiton jäsenyys suojaa ja velvoittaa

Kun ammattiliitto tekee päätöksen työtaistelusta, vastuu

on liitolla. Yksittäiselle jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia

työtaisteluun osallistumisesta. Jäsenen on toimittava

liittonsa päätöksen mukaisesti.

Kaikenlainen työtaistelun alainen työ on kiellettyä.

Työnantaja ei saa painostaa

Työnantaja saattaa ryhtyä vastatoimiin esim. kieltäytyä

vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita.

Työtaistelun aikana tällaisiin toimiin pitää varautua ja

sopeutua.

Toisinaan työntekijöitä tai luottamushenkilöitä voidaan

yrittää painostaa luopumaan työtaistelusta tai eroamaan

liitosta. Räikeimmillään kyse voi olla jopa rikoksesta (RL

47 luku 3§). Tällaisissa tapauksissa tulee ottaa yhteyttä

liittoon!

Jäsentä saattaa työtaisteluun ryhtyminen huolestuttaa,

mutta pelkoon ei ole syytä. Työntekijällä on laillinen

oikeus työtaisteluun.

Yhdessä olemme enemmän

Yksittäisen jäsenen neuvotteluasema on heikko, siksi

kuulumme ammattiliittoon. Työehtoja voimme puolustaa

vain yhdessä. Vastuu onnistumisestamme riippuu meistä

jokaisesta.

Nuorten syyskatsaus 15.11.2018

Nuorisotoimikunta järjestää kaikille alle 40 vuotiaille

jäsenille syyskatsauksen, jossa työsuojelun

päävaltuutettu Tiina Norppa kertoo millainen rooli on

työsuojelun päävaltuutetun tehtävä ja mitä siihen

kuuluu. Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia

yhdistykseni asioita ja esitellään nuorisotoimikunta.

Tilaisuuteen osallistutaan skype-linkin kautta, jonka

löydät tältä sivulta kohdasta Ajankohtaista.
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