Hyvä Jyty Espoon Seudun jäsen
Välitän tärkeän tiedotteen Jytyn julistamasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ajalle 26.-28.9.2018.
Olet saanut saman viestin Jyty liiton jäsenrekisteriin ilmoittamaasi sp-osoitteeseen, mikäli et ole
saanut jäsenrekisteristä tätä viestiä, niin käy viemässä jäsenrekisteriin sähköpostiosoite.
Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvä informointi tulee suoraan jäsenrekisteristä ja siksi on tärkeää
käydä päivittämässä tiedot ajan tasalle.
Jytyn sähköiset asiointipalvelut

Ystävällisin terveisin
Elina Nyman
Pääluottamusmies
Jäsenasianhoitaja
Jyty Espoon Seutu ry
etunimi.sukunimi@espoo.fi
p. 043 824 6022
käyntiosoite: Kamreerintie 2A 5.kerros
postiosoite:
Pääluottamusmiestoimisto
PL 114
02070 Espoon kaupunki

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Jytyn tärkeä jäsentiedote (19.9.2018)
Jyty vastustaa maan hallituksen irtisanomislakiesitystä
ja julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 26.-28.9.2018
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatii maan hallitusta vetämään pois
työsopimuslain muutosesityksen valmistelun, joka heikentäisi työsuhdeturvaa alle 20 henkilöä
työllistävissä yrityksissä. Jyty julistaa maan hallituksen irtisanomislakiesitystä vastaan ylityöja vuoronvaihtokiellon sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökiellon alkaen
keskiviikkona 26.9.2018 kello 6.00. ja päättyen perjantaina 28.9. kello 23.59. Kielto koskee
kaikkia Jytyn jäseniä eri sopimusaloilla kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökiellon aikana Jytyn
jäsenten työt jatkuvat suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ylityötä eikä työvuoronvaihtoja
tehdä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli
liukumia ei kerrytetä. Muuten työntekijät hoitavat normaalisti työvuorojaan.
Huom! Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan ja kirkon alan viranhaltijat.
Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu myös sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi
vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään
sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää
myöhemmäksi.

▪

Jyty vastustaa irtisanomislakia mm. ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla

▪

Q&A: Mistä on kyse irtisanomissuojan heikentämisessä?

▪

STTK:n liitot eivät seuraa sivusta irtisanomissuojan heikentämistä

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet,
alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Usein kysyttyä: Jytyn jäsenten ylityö- ja
vuoronvaihtokielto
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja
vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden
tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös ”harmaan ylityön” tekeminen on
kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä
työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle
saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron
mukaisesti. Alla usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset.

▪

Usein kysyttyä: Jytyn jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto 26.28.9.2018

Seuraa tilannetta Jytyn nettisivuilta:
▪

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto (www.jytyliitto.fi)

Jyty 100 vuotta
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Jyty,
entiseltä nimeltään Kunnallisvirkamiesliitto, perustettiin
vuonna 1918. Vuosisadan liittoa juhlistetaan näkyvästi läpi
merkkivuoden. Juhlavuoden teemana on ”Vaikuttava
menneisyys – Valoisa tulevaisuus”. Jyty on Suomen vanhin
kunta-alan ammattiliitto, joten "Jyty on vuosisadan liitto!"

Jyty sosiaalisessa mediassa:
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

Lue lisää: www.vuosisadanliitto.fi

AJANKOHTAISTA JA
TIEDOTTEET

KOULUTUSKALENTERI

Uutiskirjeen jakelu: kaikki Jytyn jäsenet, yhdistykset,
luottamusmiehet ja hallinto.

Lue lisää:
https://www.verkkouutiset.fi/jyty-julistaa-ylityo-ja-vuoronvaihtokiellon/
https://yle.fi/uutiset/3-10412708?origin=rss
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/toimihenkiloliitto-jyty-lahtee-ylityo-javuoronvaihtokieltoon-vastustaa-muiden-tavoin-hallituksen-irtisanomislakia/7079958#gs.aiC4Ph0
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4091471/Jyty+ja+Terveydenhoitajaliitto+liittyvat+ylityo+ja+vuoro
nvaihtokieltoon
https://demokraatti.fi/jalleen-uusi-liitto-ilmoitti-jarjestollisista-toimista-kaikki-jytyn-sektoritosallistuvat/
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3961584-jytykin-asetti-ylityo-ja-vuoronvaihtokiellot

Lue myös liiton nettisivut (jossa toimintaohjeita) http://www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx
ja Facebook-sivut https://www.facebook.com/jytyliitto
Jakelu: liiton hallinto (valtuusto ja hallitus) + henkilökunta
//////////////////HUOM! TÄHÄN VIESTIIN EI VOI VASTATA/////////////////////////

