Taloushallinnon liukumakielto laajenee maanantaina
27.1.
Keskiviikkona 22.1. alkanutta liukumakieltoa on noudatettu hyvin. Suuret kiitokset tuestasi, sillä
liukumakielto näyttää edistävän neuvotteluja! Jatketaan samalla tavalla. Yhdessä.
Liukumakiellon aikana tehdään enintään säännöllistä 7 tunnin 36 minuutin päivittäistä työaikaa. Jos se ei
riitä, työpäivää ei saa pidentää liukum alla, vaan työntekijä voi pyytää esimieheltä luvan ylityöhön
kutakin kertaa varten erikseen tai tietyksi lyhyeksi ajanjaksoksi. Luottamusmies voi pyytää ylityöluvan
työntekijöiden puolesta. Lisä- ja ylityöstä on m aksettava korvaukset rahana, niitä EI voi vaihtaa
vapaaseen.
Liukumakielto ei kiellä tai estä tekemästä normaalin liukuvan työajan periaatteiden mukaisesti alle 7 tunnin
36 minuutin työpäivää.
Liukumakielto on voimassa niin kauan, kunnes liitot toisin ilmoittavat. Kielto koskee maanantaina ilmoitetun
mukaisesti kaikkia taloushallintoalalla työskenteleviä, joiden työsuhteissa sovelletaan joko kokonaan tai
osittain Taloushallintoalan työehtosopimusta. Tämä kielto jatkuu edelleen ilman muutoksia. Tällä
ilmoituksella ainoastaan laajennetaan liukumakiellon piiriin kuuluvia töitä.
Liukum akiellon laajennus
Neuvottelujen vauhdittamiseksi Ammattiliitto Pro ja ERTO laajentavat liukumakiellon m aanantaina
27.1.2020 alkavista työvuoroista alkaen koskem aan kaikkia taloushallintoalan yrityksissä tehtävää
työtä ja niitä tukevaa työtä. Liukumakielto on voimassa niin kauan, kunnes liitot toisin ilmoittavat.
Liukumakiellon piirissä ovat kaikki alalla työskentelevät riippumatta siitä, ovatko he ERTOn tai Pron jäseniä,
jonkin kolmannen liiton jäseniä tai järjestäytymättömiä.
Liukumakielto koskee myös niitä taloushallintoalan yrityksiä, joissa ei noudatetaan mitään
työehtosopimusta. Liukumakielto ei kuitenkaan koske yrityksiä, joissa noudatetaan jotain muuta kuin
Taloushallintoalan työehtosopimusta (esimerkiksi AVAINtes tai Accountorin tes).
Syy neuvottelujen vauhdittamistarpeeseen löytyy puheenjohtajamme Jurin blogista.
Muistathan, että ainoa luotettava tietolähde liukumakiellon sisällöstä on ERTO tai Pro.
Jos työnantajasi suhtautuu negatiivisesti liukumakiellon laajentamiseen, kehota häntä olemaan
yhteydessä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:een. Palta edustaa neuvotteluissa työnantajia.
Jaa tätä viestiä myös mahdollisimman laajalle omalla työpaikallasi.
Jos sinulla on kysyttävää
Voit olla aina tarvittaessa meihin yhteydessä. Apua saat ERTOn työsuhdeneuvonnasta, jonka
aukioloaikaa on pidennetty ma-pe klo 9:00-15:00 puh. 09 613 231
Usein esitettyihin kysymyksiin löydät vastauksen täältä.
Sähköposti liukumakieltoon liittyville kysymyksille: lakko@erto.fi
Jos asiasi on kiireellinen, pyydämme ensisijaisesti soittamaan työsuhdeneuvontaan.
Lisätietoja: lakimies Helena Lievonen, puh. 040 1371360
ERTOssa on kuusi valtakunnallista jäsenyhdistystä, jotka toimivat alansa ammattilaisten yhdyssiteenä
ja etujen valvojina. Taloushallinnon ammattilaiset ry on maan ainoa pelkästään taloushallinnon
ammattilaisten asioihin keskittynyt alan työehdoista sopiva yhdistys.
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