Tervehdys kaikki kennelliittolaiset,
Ikävä kyllä 2.9. alkava lakko uhkaa edelleen. Tämän viestin liitteenä on lakkoesite, jonka voit tulostaa
ja laittaa esille esimerkiksi työpaikan ilmoitustaululle tai muuten jakaa työpaikalla.
ERTOn tavoitteena ei ole aiheuttaa vahinkoa Kennelliiton asiakkaille tai luottamushenkilöille. Tavoite
on saada ihan samanlainen sopimus teille kuin mikä on tehty muidenkin alojen työntekijöille
Suomessa. Miksi kennelliittolaisia pitäisi kohdella huonommin kuin muita?
Ennen kesää jäsenemme Kennelliitossa vastasivat yksiselitteisesti, ettei työehtoheikennyksiin tule
ryhtyä ja jos muuta vaihtoehtoa ei ole, täytyy ryhtyä työtaisteluun.
Eilinen kirje työnantajalta
Saitte kaikki eilen lakkoon liittyvän viestin työnantajalta. Moni koki viestin sävyn ja tyylin
loukkaavaksi. Kirjeessä oli normaalista työmarkkinakäytöksestä poikkeavia kirjauksia. Näistä kärkevin
oli työnantajan vaatimus, että teidän pitäisi ennen lakon alkamista palauttaa työvälineitä työpaikalle.
Poikkeuksellista oli myös velvoittaa lakkoon osallistuvia laittamaan sähköpostiinsa
automaattivastaus poissaolosta.
Miksi etätyössä oleva matkaisi työpaikalle tavaroita palauttamaan? Mitä haittaa siitä on, jos
tietokone on kotona odottamassa töihin paluuta?
En ole tällaiseen työvälineiden palauttamisvelvoitteeseen aikaisemmin törmännyt. Työnantajan
esittämä velvoite on tarpeeton, kohtuuton ja tuntuu enemmän kiusaamiselta kuin asioiden
hoitamiselta.
Lakkoon osallistumista ei tarvitse etukäteen kertoa. Asian kysyminenkin on työmarkkinoiden
perusperiaatteiden vastaista. Tämän vuoksi olemme ERTOssa kovasti miettineet, miten tähän
työnantajan poikkeukselliseen ilmoitukseen tulisi suhtautua ja reagoida.
Tavoitteemme ei ole kärjistää tilannetta, mutta työnantajan esittämä velvoite tarkoittaa käytännössä
velvoitetta ilmoittaa lakkoon osallistumisesta etukäteen, mikä on vastoin työmarkkinaperiaatteita.
Tämän takia ERTO vastaa tähän uudella työtaistelutoimenpiteellä.
Uudet aiempia toimia täydentävät työtaistelutoiminpiteet
ERTO antaa jokaiselle oikeuden itse päättää, palauttaako vaaditut tavarat ennen lakkoa ja kirjaako
sähköpostiinsa automaattivastauksen. Työtaistelutoimenpiteet siis tarkoittavat, että jokainen voi
halutessaan jättää huomioimatta tavaroiden palautusvelvoitteen. Lisäksi jokainen lakkoon
osallistuva voi halutessaan jättää kirjoittamatta sähköpostiin automaattivastauksen.
Tässä toiminnassa on kyse osittaisesta työstä kieltäytymisestä, ja se on täysin laillinen
työtaistelutoimenpide. Vaikka jättäisit tavarat palauttamatta tai viestin laittamatta, siitä ei voi
seurata mitään rangaistuksia. Tästä huolimatta suosittelemme sähköpostiin kirjoittamaan ajastetun
automaattiviestin, esimerkiksi ”Hei, olen poissa töistä 2.-16.9.2020 välisen alkaen.”
Jos lakko alkaa, käymme sen aikana todennäköisesti neuvotteluja. Jos saavutamme sovinnon lakon
aikana, lakko keskeytyy. Seuraa ERTOn tiedotusta.

Tietoa lakosta löydät erto.fi/tyotaistelu ja tarkemmin ERTOn jäsenille maksettavasta
lakkoavustuksesta löydät https://www.erto.fi/lakkoavustus
Neuvottelutilanteesta tietoa löydät https://www.erto.fi/ajankohtainen-neuvottelutilanne

Järjestämme kaikille tämän viestin saaneille ERTOn infotilaisuuden Teamsissa ma 31.8. klo 8.30 –
9.00. Jos haluat esittää kysymyksiä nimettömästi, niin kysymyksiä voi laittaa etukäteen osoitteeseen
heli.luukkonen@erto.fi . Linkki kokoukseen viestin lopussa.

Ystävällisin terveisin,
Juri Aaltonen

Ma 31.1.2020 klo 8.30 – 9.00
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