Tiedote
Huhtikuu 2019
Hyvä tosilainen!
Kevät on jo niin pitkällä, että ollaan pääsiäisessä ja aurinko alkaa lämmittää ja sulattaa viimeisiä lumen
rippeitä. Tiedotteessa on kevään ajankohtaisia asioita.

Vuosilomalaki uudistui 1.4.
Työntekijä ansaitsee lomaa työskentelemällä kuukausittain tietyn kiinteän päivä- tai tuntimäärän.
Sairausloma rinnastetaan loman ansainnassa tietyissä rajoissa työntekoon mutta sairausloman pitkittyessä
lomaa ei välttämättä kerry lainkaan. Työaikadirektiiviä koskeva EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö
edellyttää kuitenkin, että työntekijöille turvataan vähintään neljän viikon palkallinen vuosiloma.
Vuosilomalakiin 1.4.2019 tehtävä muutos antaa työntekijälle oikeuden lisävapaapäiviin, jos hänelle ei
sairauden, tapaturman tms. syyn vuoksi muuten kertyisi täydeltä lomanmääräytymisvuodelta vähintään
neljän viikon pituista vuosilomaa. Lisävapaapäivät täydentävät ansaittua vuosilomaa neljän viikon
täyttymiseen asti. Jos poissaolo kuitenkin jatkuu yhtäjaksoisena yli vuoden, ei lisävapaapäiväoikeutta ole.
Oikeus lisävapaapäiviin koskee vain sairaus-, tapaturma- ja vastaaviin poissaoloihin liittyviä tilanteita eli
muista poissaoloista ei lisävapaita kerry.
Lisävapaapäivät eivät ole varsinaisia vuosilomapäiviä, joten ne on vuosilomakirjanpidossa pidettävä
lomapäivistä erillään. Ne eivät myöskään kerrytä uutta vuosilomaa eikä niiltä makseta varsinaista
vuosiloma-ajan palkkaa, mutta normaalia palkkaa vastaavaa lisäpäiväkorvausta niiltä saa. Nykyisillä
työehtosopimuskirjauksilla lisävapaapäivät eivät myöskään oikeuta lomarahaan. Lisävapaapäiväpykälää
sovelletaan ensimmäistä kertaa lomanmääräytymisvuonna 1.4.2019 – 31.3.2020.

Palkantarkistukset 2019
Yksityissektorin sopimusaloilla tehdään vuonna 2019 pääsääntöisesti kaksi palkantarkistusta; yleiskorotus ja
järjestely- / paikallinen erä. Sopimusalasta riippuen maksuajankohta ja korotusten suuruus vaihtelevat.
Mahdollisen järjestelyerän / paikallisen erän osalta voi yleisesti todeta, että sovittu erä on minimi, jonka
työnantaja voi myös ylittää. Erä lasketaan vakiintuneesti mahdollisimman tavanomaisen kuukauden
palkkasummasta. Erän käytöstä työnantajan kanssa neuvoteltaessa kannattaa pyrkiä pitämään huoli siitä,
että eri ammattiryhmät ovat tasaisesti edustettuina ja erää kohdennetaan myös jytyläisille. Ennen
neuvotteluja on syytä varmistaa, että palkat ovat työehtosopimuksen edellyttämällä vähimmäistasolla, sillä
siihen työnantajalla on velvollisuus järjestelyerästä / paikallisesta erästä huolimatta.
Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
1.5.2019 jaetaan sekä 1,1 % suuruinen yleiskorotus että 0,4 % suuruinen paikallinen erä.
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/yksityisen-opetusalan-tyoriitaan-sovinto-lakkoperuuntuu.aspx

Jytyn MEGAristeilyn 3.-5.5.2019 ohjelmasta
Risteilylle on lähdössä 41 tosilaista.
Ohjelma pe 3.5.2019
klo 16.30 - 18.00

TOSIn tervetulotilaisuus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Tilaisuudessa mm. yhteisöllistä toimintaa, kuohujuomaa ja pientä purtavaa,
TOSI kilpailun julkistaminen.

klo 18.15 - 19.00
Jytyn tervetulotilaisuus laivan yökerhossa
klo 19.30 – 21.30
Buffet-ruokailu
Ohjelma la 4.5.2019
Jytyliiton ohjelmaa tai omaa ohjelmaa
Ohjelma su 5.5.2019
Jytyliiton ohjelmaa tai omaa ohjelmaa
Saapuminen Helsinkiin

Lomastipendit
Lomastipendit on haettavissa 31.5.2019 mennessä.
Anomukset osoitteeseen sihteeritosi@gmail.com. Lomastipendi on arvoltaan 100 € ja sen voi saada joka
kolmas vuosi.

Jytyn koulutukset
Alla olevasta linkistä pääset Jytyn tarjoamiin koulutuksiin
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
Tässä vinkki kevään osalta luottamusmiehille

LM-teemakurssi, Työpaikan muutostilanteet ja hyvinvointi
5.6.-7.6.2019 Tuusula, ilmoittautuminen päättyy 28.4.

Kevään 2019 tapahtumat/ TOSIn sponsorointi
Lippuja Ilosaarirock-tapahtumaan 12.-14.7.2019
Jäsenyhdistys tarjoaa viidelle alle 37-vuotiaalle (TOSI nuorelle) 3 päivän festarilipun hintaan 75 €.
Lähetä anomus tosi.kvauhkonen@gmail.com viimeistään 17.5.2019.

Tapahtumien sponsorointi
Voit TOSIn jäsenenä hakea avustusta tapahtumaan, johon osallistut itse tai järjestät tosilaisille kevään/
kesän 2019 aikana (esim. Likkojen lenkki -tapahtuma 18.5.2019, Naisten Kymppi -tapahtuma 25.5.2019 tai
joku muu vastaava). Sponsoroimme max 50 €. Anomukseen tapahtuman nimi, ajankohta, paikka ja
osallistujien nimet. Lähetä anomus tosi.kvauhkonen@gmail.com viimeistään 3.5.2019.
Sponsoroinnin edellytyksenä TOSIn tuubihuivin käyttö ja tapahtumasta valokuvia Tosilaiset toimii galleriaamme.

Vuosikokous
2.11.2019 Helsingissä, tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Hallitus toivottaa hyvää kesän odotusta! Nähdään Megaristeilyllä!
TOSI ry hallitus

