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Tiedote sopimusalat 013 ja 012 ja 016 
 
 

1. Teknologiateollisuuden siirretty lakko 5.12.2019 - 2.1.2020 
sopimusalalla 013 

 
Sähköliitto on käynyt neuvotteluja Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton kanssa liiton 
jäsenten asemasta ja edustuksesta teknologiateollisuudessa 30.11.2019 päättyvän 
sovintokokonaisuuden jälkeen. Sähköliitto jätti 21.11.2019 lakkouhan, jota Työ- ja 
elinkeinoministeriö siirsi 14 vuorokaudella. 
 
Lakonuhkaa on yritetty sovitella valtakunnansovittelijan johdolla tuloksetta. Sähköliiton 
siirretty lakko alkaa 5.12.2019 klo 06.00 ja päättyy 2.1.2020 klo 22.00 alla mainituissa 
yrityksissä, ellei sitä ennen päästä Sähköliittoa tyydyttävään neuvottelutulokseen. Aiemmin 
julistetut ylityökiellot ovat edelleen voimassa. 
 
Teknologiteollisuuden lakko koskee seuraavia yrityksiä: 
 
Boliden Kokkola Oy  
Caverion Suomi Oy (vain Teollisuuden ratkaisut, Meriteollisuus-yksikkö) 
Konecranes Oyj 
Konecranes Finland Oy  
Konecranes Global Oy  
Meyer Turku Oy, Turun telakka 
Outokumpu Chrome Oy 
Outokumpu Stainless Oy 
SSAB Europe Oy, Raahe ja Hämeenlinna 
Valmet Automotive Oy  
Valmet Automotive EV Power Oy 
Laivasähkötyö Oy 
 
 
Työtaistelun ulkopuolelle jäävä suojelutyö 
 
Työtaistelutoimenpiteet eivät koske ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävää 
työtä. 
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Työpaikalla ei tule sopia suojelutöistä, jotka heikentävät lakon vaikutuksia. Lupapyynnöt 
työtaistelun ulkopuolelle jäävistä töistä osoitetaan liiton johdolle (puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja).  
 
Työnantaja voi kutsua hätätyöhön, jos työpaikalla syntyy työaikalain edellytykset täyttävä 
arvaamaton tilanne, jossa on riski esimerkiksi suuriin vahinkoihin. Yksittäinen työntekijä ei 
voi kieltäytyä hätätyöksi ilmoitetusta työstä. Työnantajan on tehtävä hätätyöstä ilmoitus 
Aviin, ja tähän ilmoitukseen tulee liittää myös luottamusmiehen näkemys asiasta.  
 
Työtaistelu itsessään ei ole kuitenkaan sellainen ennalta arvaamaton tapahtuma, joka 
oikeuttaisi hätätyön teettämiseen. 
 
Varallaolo 
 
Varallaolojärjestelmä on voimassa myös työtaistelun aikana. Jos työntekijä on sitoutunut 
varallaoloon yrityksessä sovitun varallaolojärjestelmän tai työsopimuksessa sovitun 
varallaolon kautta, varallaoloon ollaan edelleen sitouduttu. Jos varallaolon aikana tulee 
hälytys säännöllisen työajan ulkopuolella, työ on ylityökiellon piirissä. Sähköliiton tekemä 
järjestöpäätös suojaa työntekijää, kun ylityöstä kieltäydytään. Työpaikoilla on syytä 
keskustella etukäteen varallaolosta ja ylityökiellosta.  
 
Työtaistelun syyt 
 
Ylityökiellon ja lakkojen syynä on se, että neuvotteluissa Teknologiateollisuus ry:n kanssa 
ei ole päästy Sähköalojen ammattiliitto ry:tä tyydyttävään ratkaisuun liiton jäsenten 
edustuksesta ja asemasta työpaikoilla. 
 
 
 

2. Päällekkäisiä työtaistelutoimia teollisuudessa! 
  
Teollisuusliitto on ilmoittanut laajoista työtaisteluista useilla eri sopimusaloillaan. Lakko 
alkaa 9.12.2019 klo 00.00 ja päättyy 11.12.2019 klo 23.59. Teollisuusliiton lakon piirissä 
olevien toimipaikkojen listan löydät Teollisuusliiton kotisivuilta. Teollisuusliiton julistamat 
työtaistelut 9. – 11.12.2019 koskevat Sähköliiton jäseniä seuraavasti: 
 
Teknologiateollisuus (sopimusala 013) 
 
Sähköliitto osallistuu Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä Teollisuusliiton 
ilmoittamaan työtaisteluun, joka alkaa maanantaina 9. joulukuuta kello 0.00 ja päättyy 
keskiviikkona 11. joulukuuta kello 23.59. Työtaistelulla vaaditaan palkattomien ns. kiky-
tuntien poistamista sekä vastustetaan työnantajapuolen esittämiä työehtojen heikennyksiä 
ja aikeita lopettaa ammattiliittojen jäsenmaksuperintä. 
 
Työtaisteluun osallistuvat niissä Teollisuusliiton lakon piiriin kuuluvissa yrityksissä työssä 
olevat Sähköliiton jäsenet, jotka eivät ole jo 5. joulukuuta alkavaksi ilmoitetun Sähköliiton 
oman työtaistelun piirissä. Kyseistä lakkoa koskevat ohjeet löytyvät tämän tiedotteen 
alusta. Sähköliitto maksaa lakkoavustusta 100 euroa jokaiselta lakkopäivältä. 
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Mekaaninen metsäteollisuus (sopimusala 012) 
 
Teollisuusliitto on ilmoittanut 24.11.2019 mekaaniseen metsäteollisuuteen kohdistuvasta 
työtaistelusta ajalle 9.joulukuuta klo 00.00–11.joulukuuta klo 23.59. Sähköliitto on yksi 
mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen allekirjoittajista, joten Sähköliitto yhtyy 
mahdollisiin lakkoihin ilmoitettuna ajankohtana. Sähköliitto maksaa lakkoavustusta 100 
euroa jokaiselta lakkopäivältä. 
 
Metsäteollisuuden julistama työsulku 12.-18.12.2019 

 
Metsäteollisuuteen on ilmoitettu työsulusta, jonka on määrä alkaa välittömästi 
Teollisuusliiton lakon jälkeen. Työsulkuun liittyvän yrityslistan löydät Metsäteollisuus ry:n 
kotisivuilta. 
 
Työsululla ei pitäisi olla vaikutusta Sähköliiton jäseniin. Mikäli työsulusta syntyy 
epäselvyyksiä, olkaa välittömästi yhteydessä työnantajaanne ja tarvittaessa liittoon. 
 
Kemianteollisuus ja kumiteollisuus (sopimusala 016) 
 
Sähköliitto ei ole katkaissut työehtosopimusneuvotteluja kemian- ja kumiteollisuuden 
sähköalan työehtosopimuksesta, eikä voi tästä syystä liittyä mukaan Teollisuusliiton 
ilmoittamaan mahdolliseen työtaisteluun, joka koskee heidän omia työehtosopimuksia. 
 
 

3. Lakkoavustusten hakeminen ja maksaminen 
 
Lakossa olevat jäsenet hakevat lakkoavustuksen jäsenen sähköisen asioinnin kautta. 
Pääset sinne klikkaamalla tästä tai nettisivujemme etusivun Liiton muut verkkopalvelut -
valikon kautta. Palvelua suositellaan käytettäväksi muilla selaimilla kuin Internet 
Explorerilla. 
 
Sisään kirjautuaksesi tarvitset henkilötunnuksesi tai jäsennumerosi, jonka löydät 
jäsenkortistasi. Ensimmäisellä asiointikerralla sinun tulee tilata itsellesi salasana. Se 
toimitetaan sähköpostiin tai puhelimeen, mikäli osoitteesi tai numerosi löytyvät 
jäsenrekisteristä. Jos kirjautumisvaiheessa tulee ongelmia, asiointipalvelusivu kertoo, 
mihin sinun tulee ottaa yhteyttä. Sähköisessä asioinnissa pääset myös katselemaan ja 
päivittämään jäsentietojasi. Tarkista ja korjaa tarvittaessa jäsentietosi ennen mahdollisen 
lakon alkua. 
 
HUOM! Käy kirjautumassa sähköiseen asiointiin ja korjaa tietosi hyvissä ajoin 
ennen lakon alkamista. Jos kirjautumisessa on ongelmia, saadaan ne korjattua 
hyvissä ajoin ennen varsinaisten lakkoavustusten jättöpäivää. Näin vältetään 
puhelinpalvelujen ruuhkautuminen ja lakkoavustusten viivästyminen. 
 
Lakkoavustusten haku- ja maksupäivät ovat: 
 
Lakkoviikko  Ensimmäinen hakuaika  Maksupäivä 
5. - 11.12.2019 11. - 13.12. klo 12.00  16.12.2019 
12. - 18.12.2019 18. - 20.12. klo 12.00  23.12.2019 

https://jasenpalvelu.sahkoliitto.fi/
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19.12. - 25.12.2019 25. - 27.12. klo 12.00  30.12.2019 
26.12.2019 - 2.1.2020 2. - 3.1.2020 klo 12.00  7.1.2020 
 
Jos sinulla on ongelmia hakemuksen täyttämisessä, voit pyytää apua työpaikkasi 
luottamusmieheltä, yhteyshenkilöltä tai osastosi lakkotoimikunnalta. 
 
Tarkempia lakkoa ja lakkoavustuksia koskevia ohjeita annetaan myöhemmin. 
 
Lakkoavustusta koskevat tiedustelut 
 
Järjestämis- ja järjestötyö: 03 252 0600 
Kaisa Järvensivu: 050 409 8456 
Reijo Salmi: 050 675 91 
 
 

4. Lopuksi 
 
Työtaisteluiden lähestyessä tulemme lisäämään tiedotustamme. Lukekaa siis aktiivisesti 
kotisivujamme ja erityisen huolellisesti lähettämiämme tiedotteita.  
 
 
Työtaisteluterveisin 
 
SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY 
 
 
 
Mikko Korpinen  Tapio Heikkinen 
050 67 592   050 351 6628 
mikko.korpinen@sahkoliitto.fi tapio.heikkinen@sahkoliitto.fi 
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