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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. 

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa näyttää siltä, ettei Teknologiateollisuuden alalla ole voimassa 

olevaa työehtosopimusta vielä vuoden 2022 alkaessa. Yleissitovuus todennäköisesti kuitenkin 

säilytetään, vaikka sekin on syksyn 2021 aikana tuntunut epävarmalta. Toisin on 

Metsäteollisuuden alalla, jossa yleissitovan työehtosopimuksen sijaan tehdään nyt yrityskohtaisia 

sopimuksia. Tammikuussa 2022 päästään vaikuttamaan oman alueemme päätöksentekoon 

äänestämällä Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa. Vaaleissa valitaan uusien hyvinvointialueiden 

aluevaltuustot sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa.   

Osaston järjestämien koulutusten ja tapahtumien osalta on nyt tarkoitus aktivoitua, kun 

koronarokotekattavuus on riittävän hyvä. Työpaikkojen luottamushenkilöiden kouluttamiseen 

panostetaan vuonna 2022 aiempaa enemmän. Lisäksi järjestetään koko jäsenistöllemme avoimia 

edunvalvontaan liittyviä koulutuspäiviä. Tavoitteena on aloittaa myös osaston alle 36-vuotiaille 

jäsenille suunnatun toiminnan kehittäminen.  

Toiminnan painopisteet 2022 
Teollisuusliitto Jäsenten aktivoiminen  

Työehtosopimusten aseman vahvistaminen 

Työelämän oikeuksien parantaminen 

Ammattiosastojen uudistaminen 

Ammattiosasto  Järjestämisen vahvistaminen 

Koulutustoiminnan laajentaminen 

Nuorisotoiminnan kehittäminen 

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 

työsuojeluvaltuutetut. 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 2022 aikana toteutetaan viisi 

järjestämiskampanjaa alueen työpaikoilla. Tavoitteena on, että ammattiosaston nettojäsenmäärä 

työmarkkinoiden käytettävissä olevien jäsenten osalta kasvaa 50 jäsenellä syksyyn 2022 

mennessä. 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta 
Ammattiosasto pyrkii edesauttamaan luottamushenkilöorganisaation perustamista kaikille alueensa 

yli 10 henkilön työpaikoille. Luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan Teollisuusliiton perus- 

ja jatkokursseille. Lisäksi ammattiosasto järjestää luottamushenkilöille koulutusta, joka helpottaa 

luottamustehtävän hoitamista. Samalla edistetään luottamushenkilöiden välistä verkostoitumista. 
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Vuonna 2022 koulutuksia järjestetään kuukausittain. Tulevia aiheita ovat mm. paikallinen 

sopiminen, uusi YT-laki sekä työlainsäädäntö. 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 vuoden 2022 aikana perustaa kaksi uutta työhuonekuntaa, jonka jälkeen osaston 

työpaikoilla toimii yhteensä neljä työhuonekuntaa.  

Ammattiosaston muu toiminta 
Salon Teollisuustyöntekijät ry järjestää vuonna 2022 kaikille jäsenilleen suunnattua koulutusta. 

Aiheina ovat esimerkiksi vuokratyöntekijät sekä perhevapaauudistus.  

Lisäksi toteutetaan vapaa-ajan toimintaa. Vuonna 2022 osallistutaan Teollisuusliiton jäsenristeilylle 

toukokuussa ja käydään mäkiautoilemassa sekä ulkoilemassa koko perheen voimin. Järjestämme 

myös bussimatkan Kevätmessuille Helsinkiin. Alle 36-vuotiaille nuorille suunnattua toimintaa 

vuonna 2022 ovat mm. LAN-tapahtuma sekä teatteri/konsertti Provinssissa. Lisäksi ammattiosasto 

järjestää erityisesti naisjäsenille suunnattua, hyvinvointia tukevaa toimintaa. 

Veteraanijaoston toiminta on suunnattu ammattiosaston eläkkeellä oleville jäsenille. Vuonna 2022 

veteraanijaosto järjestää mm. teatteri-illan, ulkoilupäivän ja Ruotsin risteilymatkan.  

Viestintä 
Ammattiosaston pääviestintäkanavana ovat verkkosivut www.teollisuus57.com ja 

toimisto@teollisuus57.com -sähköposti. Lisäksi ammattiosasto käyttää 

www.facebook.com/Teollisuus57 -sivustoa. Jäsenille lähetetään 1-2 kertaa kuukaudessa 

sähköinen uutiskirje ja tiedottamisessa hyödynnetään myös paikallista mediaa sekä ilmoitustaulua 

toimiston ikkunassa. Teollisuusliittoa ja ammattiosaston toimintaa käydään esittelemässä 

paikallisissa oppilaitoksissa sekä tapahtumissa. 

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 sekä Rakennusliitto r.y. Salon osasto 56. Ammattiosastolla on kokoaikainen 

toimistosihteeri/järjestämistoimitsija. 
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