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Ammattiosaston tarkoitus on koota järjestämis- ja sopimusalojensa palkansaajat ja opiskelijat 

yhteen edunvalvontajärjestöksi. Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja 

puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii 

palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. 

Syksyllä 2022 ei päästy sopuun teknologiateollisuuden eikä muovituoteteollisuuden ja kemian 

tuoteteollisuuden vuoden 2023 palkankorotuksista. Työehtosopimukset irtisanottiin ja käynnistettiin 

uudet TES-neuvottelut. On siis mahdollista, että alkuvuosi käynnistyy sopimuksettomassa tilassa 

ainakin näillä aloilla. Keväällä 2023 järjestetään liittokokousvaalit ja liittokokous, joka hyväksyy 

liiton uuden strategian vuosille 2023-2028. Lisäksi pääsemme vaikuttamaan Suomen uuden 

hallituksen kokoonpanoon äänestämällä eduskuntavaaleissa. Ammattiosasto pyrkii omalta 

osaltaan lisäämään jäsentensä äänestysaktiivisuutta molemmissa vaaleissa. 

Työpaikkojen luottamushenkilökoulutusten kehittämistä jatketaan. Lisäksi käynnistetään 

ulkomaalaistaustaisille jäsenille suunnatut säännölliset koulutustapaamiset. Kaikille jäsenille 

järjestettävässä vapaa-ajan toiminnassa huomioidaan vuoden 2022 retkikohdekyselyn tulokset. 

Vuoden 2023 aikana kartoitetaan edellytyksiä ja vaihtoehtoja yhteistyölle muiden salolaisten 

Teollisuusliiton ammattiosastojen kanssa ja kehitetään yhteistyötä myös muiden lähialueiden 

osastojen kanssa. 

Toiminnan painopisteet 2023 
Teollisuusliitto Järjestöllisen vahvuuden kehittäminen  

Työmarkkinatoiminnan kehittäminen 

Liittokokous 2023 

Strategian jalkauttaminen 

 Eduskuntavaalit 2023 

Ammattiosasto  Yhteistyön lisääminen  

Koulutuksen kehittäminen 

Oppilaitostiedotuksen laajentaminen 

Hallinto 
Ammattiosaston sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Hallitus kokoontuu 

kuukausittain tai tarpeen vaatiessa. Kokouksia voidaan tarvittaessa pitää myös etäyhteyden 

välityksellä tai sähköpostitse.  

Järjestäminen ja jäsenhankinta 
Järjestämisen tarkoituksena on saada työntekijät toimimaan yhdessä työpaikkansa asioiden 

parantamiseksi järjestäytymällä ja valitsemalla työpaikalleen luottamusmiehet ja työsuojelu-

valtuutetut. Salon Teollisuustyöntekijät on mukana Teollisuusliiton Järjestävä ammattiosasto -

hankkeessa. Hankkeen toimenpiteinä ovat järjestämis- ja jäsenhankintasuunnitelman 

toteuttaminen, työpaikkakartoituksen ylläpitäminen, järjestäytymisasteen kasvattaminen ja 

järjestämiskampanjoiden toteuttaminen ammattiosaston työpaikoilla, luottamushenkilöiden 

kouluttaminen, jäsenten ja luottamushenkilöiden avustaminen työehtosopimus- ja 

työsuojelukysymyksissä sekä oikeudellisissa asioissa, valmistuneiden opiskelijajäsenten 

kontaktointi sekä jäsenpelastaminen. Vuoden 2023 aikana toteutetaan työpaikoilla 1-2 

edunvalvontakampanjaa ja 4-5 Me olemme liitto -perehdytyspakettia ja jäsenhankintakierrosta. 

Tavoitteena on, että ammattiosaston nettojäsenmäärä työmarkkinoiden käytettävissä olevien 

jäsenten osalta kasvaa 50 jäsenellä syksyyn 2023 mennessä. 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta 
Ammattiosasto pyrkii edesauttamaan luottamushenkilöorganisaation perustamista kaikille alueensa 

yli 10 henkilön työpaikoille. Luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan Teollisuusliiton perus- 
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ja jatkokursseille. Lisäksi ammattiosasto järjestää luottamushenkilöille kuukausittain koulutusta, 

joka helpottaa luottamustehtävän hoitamista ja lisää verkostoitumista. Tulevia aiheita ovat mm. 

työoikeus, kone- ja laiteturvallisuus sekä häirintä ja epäasiallinen kohtelu. Kevään koulutussarja 

huipentuu yhteiseen teollisuuden alan kohteeseen suuntautuvaan tutustumismatkaan. Osa 

koulutuksista voidaan järjestää verkon välityksellä. Yhteydenpitoa hoidetaan sähköpostitse, 

puhelimitse, whatsapp-viestein sekä henkilökohtaisin tapaamisin. Luottamushenkilöt saavat 

ammattiosastolta materiaalia käyttöönsä mm. jäsenhankinnan tueksi ja vaalien järjestämiseksi.  

Edunvalvonta 
Ammattiosasto auttaa jäseniään työpaikan ongelmatilanteissa. Luottamushenkilöt huolehtivat 

työpaikoillaan siitä, että jäsenillä on oikeudenmukaiset työehdot, turvallinen työympäristö ja reilu 

kohtelu työelämässä. Ammattiosasto neuvoo jäseniään työttömyysturvaan liittyvissä asioissa, 

kuten lomautustilanteissa ja ansiopäivärahahakemusten täyttämisessä. 

Työhuonekuntien toiminta 
Työhuonekunta edustaa työpaikalla ammattiosastoa ja Teollisuusliittoa ja siihen kuuluvat 

työpaikalla työskentelevät ammattiosaston jäsenet. Työhuonekunta valitsee keskuudestaan 

työhuonetoimikunnan, jonka tehtävänä on mm. edistää järjestäytymistä työpaikalla, hoitaa 

yhteydenpitoa ammattiosastoon sekä valvoa, että työpaikalla noudatetaan sopimuksia ja lakeja. 

Tavoitteena on, että vuoden 2023 aikana osaston työpaikoilla toimii kolme työhuonekuntaa.  

Ammattiosaston muu toiminta 
Salon Teollisuustyöntekijät ry järjestää vuonna 2023 koulutustapaamisia ulkomaalaistaustaisille 

työmarkkinoiden käytössä oleville jäsenille. Tarkoituksena on tarjota tietoa ja avata keskustelua 

suomalaisesta työelämästä ja liiton merkityksestä samalla edistäen verkostoitumista.  

Lisäksi toteutetaan kaikille jäsenille suunnattua vapaa-ajan toimintaa. Vuonna 2023 osallistutaan 

Teollisuusliiton jäsenristeilylle syyskuussa. Lisäksi järjestämme jäsenille perheineen retken Poriin 

Yyterin aktiviteettien pariin. Alle 36-vuotiaille nuorille suunnattua toimintaa on mm. LAN-tapahtuma. 

Lisäksi ammattiosasto järjestää erityisesti naisjäsenille suunnattua, hyvinvointia tukevaa toimintaa 

esimerkiksi osallistumalla naisten liikunnalliseen hyvinvointitapahtumaan Salon Seiskaan. 

Veteraanijaoston toiminta on suunnattu ammattiosaston eläkkeellä oleville jäsenille. Vuonna 2023 

veteraanijaosto järjestää mm. teatteri-illan, ulkoilupäivän ja laivaristeilyn Tukholmaan.  

Viestintä 
Ammattiosaston pääviestintäkanavana ovat verkkosivut www.teollisuus57.com ja sähköposti 

toimisto@teollisuus57.com. Lisäksi ammattiosastolla on Facebook-sivu (Teollisuus 57). Jäsenille 

lähetetään 1-2 kertaa kuukaudessa sähköinen uutiskirje. Tiedottamisessa hyödynnetään lisäksi 

paikallista mediaa sekä ilmoitustaulua toimiston ikkunassa. Teollisuuden alojen opiskelijoille 

käydään esittelemässä Teollisuusliittoa ja osaston toimintaa Salon seudun ammattiopistossa. 

Rahoitus 
Ammattiosaston rahoitus muodostuu jäsenmaksutuotoista, vuokratuotoista, Teollisuusliiton 

koulutustuesta, omatoimisen varainhankinnan tuotoista sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan 

tuotoista. 

Toimitilat ja henkilöstö 
Salon Teollisuustyöntekijät ry:n toimitilat sijaitsevat Helsingintiellä Salon keskustassa. 

Vuokralaisina ammattiosaston tiloissa ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n Salon 

paikallisjärjestö, Rakennusliitto r.y. Salon osasto 56 sekä Salon Kirjatyöntekijät ry. 

Ammattiosastolla on kokoaikainen toimistosihteeri/järjestämistoimitsija. 



  Toimintasuunnitelma 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingintie 16, 24100 Salo 

p. 044 978 3957 

toimisto@teollisuus57.com 

www.teollisuus57.com 

 


