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Pilkington plm Uusivirta: Yleiskorotus hoidettiin Tampereen tehtaalla seuraavanlaisella 

mallilla. Taulukkopalkat ovat korottuivat 1,6 %. Yrityskohtainen jakoerän 0,4 % on jaettu 

seuraavasti henkilökohtaisiin lisiin: Joilla ei ole aikaisemmin ollut henkilökohtaista lisää 14 snt 

tai henkilökohtainen lisä on alle 3 snt, heille tuli 13 snt korotus. Työntekijät, jotka ovat 

syntyneet 1963 tai aikaisemmin ovat saaneet 10 snt korotuksen henkilökohtaiseen lisäänsä. 

Lisäksi kaikki muut työntekijät ovat saaneet korotuksen henkilökohtaiseen lisäänsä siten, että 

yrityskohtainen jakoerä täyttyy, mikä on 4 snt. Mikäli henkilön korotuskriteeristö täyttäisi 

molemmat (ikä, hekon suuruus) yrityskohtaisen jakoerän perusteet, suurempaa (ikä) on 

käytetty korotuksen perusteena. 

Yleisesti työmarkkinatilanteesta on syytä olla huolissaan. Teknologiateollisuus ry:n ilmoitus 
irtautua työehtosopimusneuvotteluista Metsäteollisuus ry:n tavoin, myllää työmarkkinoiden 
asetelmia historiallisella tavalla – Saako ilmoitus pian jatkoa Kemianteollisuus ry:ltä, on 
kysymys, mikä kiinnostaa erityisesti meidän ammattiosastomme jäseniä. 
Teknologiateollisuuden ratkaisulla on kuitenkin laajat vaikutukset koko työmarkkinakenttään. 
Sillä, että Tekno kääri ilmoituksensa kauniimpaan käärepaperiin ilmoittamalla ”ulkoistavansa” 
neuvottelut uudelle yhdistykselle Teknologiateollisuuden yrittäjät ry:lle, ei liene suurempaa 
merkitystä. Kuinka moni yrityksistä tulee liittymään uuteen yhdistykseen?  Tessien 
yleissitovuus on hyvin todennäköisesti vaarassa. Järjestäytymisen merkitys on ensiarvoisen 
tärkeää. Liity viimeistään nyt oman alasi ammattiliittoon! 
  
Rakla plm Markkinen: Yleiskorotus hoidettiin korottamalla taulukkopalkkoja kahdella 

prosentilla (2 %). Kesälomakuviot mietinnässä, porukkaa on enää 23 henkeä, joista 2 

trukkikuskia ja huoltomies. Koneiden pitäisi kesäloma-aikaan toimia 0,7 henkilöllä. Kaksi 

lomautettua ilmeisesti kuitenkin soitetaan kesätöihin. Toistaiseksi lomautettuja viisi 

kappaletta. Muutamat viikot olleet tuotannossa pirteämpiä, mutta kevään kulku on vielä 

arvoitus. Tilauskanta tiedossa aina vain noin kaksi viikkoa eteenpäin. 

Molok plm Järveläinen: TVL luokista jäätiin erimielisiksi ja erimielisyysmuistio lähtenyt 
liittoon. Liitot jatkavat neuvottelua sitten keskenään. Muut neuvottelut jäissä, 
monitaitoisuus- ja tuotantopalkkiosopimukset umpeutuneet maaliskuun lopussa. Yt-
neuvotteluissa tammikuussa sovittu, että tuotantopalkkion perusteiden arviointiin 
perustetaan työryhmä, mutta tämän työnantaja vetänyt takaisin. Monitaitoisuuslisästä 
työnantaja toimitti luonnoksen, joka oli tosi puutteellinen. Työnantaja luvannut toimittaa 
valmiin suunnitelman, mutta ei ole näkynyt. Neuvottelutilanne työnantajan kanssa on 
tulehtunut, mutta toivottavasti lähtee purkaantumaan liittojen tullessa mukaan kuvaan. 
Kesätyöläisiä aloitettu palkkaamaan, vaikka yt:t voimassa toukokuun loppuun. Palkkaaminen 
ei voi aiheuttaa vakituisten työntekijöiden lomautusta, eli jos lomautuksia tulee, niin syitä 
pitää tarkastella.  
 

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen hallituksen jäsenet!  


