
 

20.11.2017| Hyvä ICT-alalla työskentelevä jäsenemme

Lakko – usein kysytyt kysymykset ja vastaukset
 

Tapasimme tänään valtakunnansovi�elijan 

ICT-alan työriidan sovi�elua on tänään jatke�u valtakunnansovi�elijan johdolla. Kerromme sovi�elusta lisää sen
edistyessä.

Vastauksia kysymyksiinne

Olemme keränneet tähän usein kysy�yjä kysymyksiä ICT-alan lakosta. Jos et löydä kysymykseesi vastausta, olethan
yhteydessä ICT-alan sopimusala-asiamieheen tai työsuhdepäivystykseemme. Tutustu Amma�lii�o Pron lakko-
ohjeistukseen kirjautumalla omalla jäsennumerollasi Proplussaan.

Usein kysytyt kysymykset

 
 Jos luet vies�n mieluummin selaimella, klikkaa tästä  
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Koska lakko alkaa ja loppuu? 
Koko alaa koskeva lakko alkaa maanantaina 27.11.2017 kello 6 ja pää�yy perjantaina 1.12.2017 kello 23.59. Koko alaa
koskeva ylityökielto on voimassa edelleen.  

Miksi lakkoon mennään? 
Lue lisää 10.11.2017 lähetetystä ICT-alan jäsenkirjeestä. Jos lakko toteutuu, kerromme tarkempaa �etoa taustoista. 

Minkä suuruinen on lakkoavustus ja miten voin sen hakea?  
50€ verollisena. Saat sähköpos�lla linkin, jonka kau�a voit hakea lakkoavustusta. 
  
Maksetaanko lakkoavustuksesta veroa?  
Veroton osuus on 16 € päivässä ja verollinen osuus on 34 € päivässä (TVL 88§). Veroprosen� on 25 % eli ne�ona
käteen maksetaan 41,50 €. 
  
Pitääkö minun ilmoi�aa työnantajalle, jos aion mennä lakkoon?  
Työnantajalla ei ole oikeu�a kysyä eikä sinun tarvitse vastata kysymykseen. 
  
Olen ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä ja olen Pron jäsen. Osallistunko lakkoon?  
Toimihenkilöiden työt ovat lakossa, etkä saa tehdä lakon alaisia töitä. Pidä�äydyt ainoastaan niissä töissä, joita olet
tehnyt aiemminkin. 
  
Työnantaja kysyy, voisinko tehdä etätöitä lakon aikana. Mitä vastaan? 
Et saa tehdä etätyönä lakon alaista työtä. 
  
Työnantaja uhkailee ja yri�ää kerätä nimilistoja. Miten toimin? 
Ilmoita asiasta luo�amusmiehelle ja luo�amusmies ilmoi�aa lii�oon väli�ömäs�. Lakkoon osallistumiseen on
työntekijällä laillinen oikeus. Työriitojen sovi�elusta annetussa laissa (1962/420, 7 § mukaan) edellytetään, e�ä
työnseisauksesta tai sen laajentamisesta tulee kirjallises� ilmoi�aa viimeistään kahta viikkoa ennen
valtakunnansovi�elijan toimistoon sekä vastapuolelle. Tämän ilmoituksen toimi�aa lii�o. Työntekijöiden ei tarvitse
enää ilmoi�aa lakosta työnantajalle. 

Voinko lii�yä lii�oon lakon aikana ja saanko silloin vielä lakkoavustuksen? 
Lakkoavustusta maksetaan, jos liityt lii�oon ennen lakon alkua. 
  
Mitä tarkoi�aa lakonalainen työ?  
Amma�lii�o Pro on ase�anut kaikki ICT-alan toimihenkilötyöt lakon alaiseksi. 
  
Onko työterveyshuolto käytössä lakon aikana?  
Kyllä on. 
  
Voiko työnantaja kerätä puhelimeni tai �etokoneeni pois, jos ne ovat luontaisetu?  
Periaa�eessa voi, mu�a käytännössä tätä ei ole tapahtunut. Kanna�aa sil� päivi�ää myös toinen sähköpos�osoite ja
puhelinnumero omiin jäsen�etoihisi. Se onnistuu helpos� kirjautumalla omalla jäsennumerollasi osoi�eeseen
Proplus.fi > Jäsen�etoni > Muokkaa �etoja. 
   
Teen lakonalaista työtä enkä kuulu mihinkään lii�oon. Saanko lakkoavustuksen, jos menen lakkoon?  
Lakkoavustuksen saa vain amma�liiton jäsen. Lakkoon sinun on kuitenkin osallistu�ava. 
  
Työskentelen ICT-alalla toimihenkilötyössä. Onko Pro oikea lii�o minulle?  
Kyllä on. 
  
Sain Prolta sähköisen jäsenkirjeen, jossa kerro�in ICT-alan lakosta. En ole varma työskentelenkö ICT-alalla vai onko
liiton jäsenrekisterissä sopimusala edellisen työnantajan jäljiltä. Kuuluuko minun mennä lakkoon?  
Ota yhtey�ä luo�amusmieheen tai liiton asiamieheen. 
  
Työpaikallani sovelletaan kolmea eri työehtosopimusta ja osalla on Pron ICT-alan työehtosopimus. Menevätkö vain
ne, joihin sovelletaan ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusta lakkoon?  
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Vain ICT-alan toimihenkilöiden työt kuuluvat lakon piiriin. 
  
En kuulu lii�oon. Saanko avustuksen, jos liityn lii�oon ja osallistun lakkoon?  
Lakkoavustusta maksetaan lakossa siitä päivästä, kun olet lii�ynyt lii�oon.  
  
Kuulun toiseen lii�oon kuin Pro. Jos osallistun lakkoon, kuka maksaa lakkoavustuksen?  
Oma lii�osi maksaa lakkoavustuksen ja perii sen si�en Amma�lii�o Prolta. 
  
Kaveri on kiinnostunut lii�ymään Prohon nyt ennen lakkoa. Miksi hänen kanna�aa lii�yä? 
Hän saa parhaimman työsuhteen edunvalvonnan sekä lainopillisen neuvonnan. Toimihenkilöiden edunvalvonta ja
neuvo�eleminen on tehokkainta, kun kaikki kuuluvat lii�oon. Lii�yminen onnistuu helpos� tästä. 
  
Olen lomalla lakon aikana. Miten lakko vaiku�aa minuun?  
Jos loma on alkanut ennen lakkoa, olet lomalla. Loman pääty�yä liityt lakkoon. Jos lakko alkaa ennen lomaa, siirtyy
loma myöhempään ajankohtaan. Ajankohta tulee sopia esimiehen kanssa. 
  
Jos sairastun lakon alkaessa tai sen aikana, mitä teen?  
Sairausloman ale�ua ennen lakkoa olet sairauslomalla (palkallista aikaa) ja sen pääty�yä liityt lakkoon. Sairausloman
alkaessa lakon aikana, olet sairauslomalla (palkaton aika). 
  
Kuulun YTK-kassaan (Loimaan kassa). Saanko lakkoavustusta?  
Et saa, YTK-kassa ei ole amma�lii�o. 

Vaihdoin lii�oa ja liityin Prohon. Mitä käy työ�ömyysturvalle, alkaako työssäoloajan laskeminen alusta? 
Ei ala, mikäli olet lii�ynyt kuukauden kuluessa siitä, kun erosit vanhasta liitostasi. 
   
Työnantajani ei ole järjestäytynyt, mu�a työskentelen ICT-alalla. Menenkö lakkoon? 
Jos sinuun sovelletaan Pron ICT-alan työehtosopimusta, osallistut lakkoon. Tiedon pitäisi löytyä omasta
työsopimuksestasi. 
  
Työpaikalla on käytössä kaupan alan työehtosopimus ja osa  kuuluu Prohon. Miten he mene�elevät
lakko�lanteessa?  
Lakko ei koske heitä. 
  
Olen opiskelijajäsen ja työskentelen ICT-alan yrityksessä. Maksetaanko minulle lakkoavustus työvuorolue�elon
mukaisilta työpäiviltä lakon aikana?  
Lakkoavustus maksetaan työpäiviltä. 
  
Työpaikallamme on käytössä voi�opalkkiojärjestelmä, josta jaetaan palkkiota henkilöstölle vuosi�ain �e�yjen
ehtojen täy�yessä. Sen ehdoissa todetaan, e�ä palkkion saaminen edelly�ää työrauhavelvoite�a (pois lukien
valtakunnalliset selkkaukset) ja mikäli työmarkkinajärjestöjen päätökset aiheu�avat muutoksia, jotka vaiku�avat
voi�opalkkiojärjestelmään, otetaan ne huomioon järjestelmää sovelle�aessa. Miten palkkion kanssa menetellään,
jos tulee lakko? 
Voi�opalkkiota ei menetä lakon vuoksi. 
  
Työpaikallani saa�avat alkaa yt-neuvo�elut ja pelkään, e�ä työpaikkani on vaakalaudalla. Miten viiden päivän lakko
vaiku�aa työ�ömyyspäivärahaan? 
Viiden päivän lakko ei vaikuta työ�ömyyspäivärahaan. 
  
Jos viiden päivän lakko toteutuu, menevätkö lakkoon kaikki toimihenkilöt liitosta riippuma�a vai vain kaikki
toimihenkilöt, jotka ovat Pron jäseniä? 
Kaikki ICT-alan toimihenkilöt menevät lakkoon. 
  
Kuulin, e�ä on pitänyt olla kymmenen kuukau�a Pron jäsenenä, e�ä saa lakkoavustuksen. Pitääkö �eto paikkansa?  
Työssäoloehto ja ansiosidonnainen päiväraha ovat eri asioita kuin lakkoavustus. Lisää �etoa ansiosidonnaisesta
päivärahasta löydät Työ�ömyyskassa Pron sivuilta.   

Uusillekin jäsenille täysi lakkoavustus 
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Prohon on tullut paljon huolestuneita puheluja ict-alan ei-jäseniltä, jotka ovat huolissaan mahdollisen lakon ajan
toimeentulostaan. Jaathan �etoa työkavereillesi, e�ä kaikki ennen lakkoa Prohon lii�yvät toimihenkilöt, asiantun�jat ja
esimiehet saavat täyden lakkoavustuksen sen ajalta, jos lakko toteutuu. 
  
Miten vuorotyössä olevien lakko alkaa? 
Vuoro- ja jaksotyössä lakko alkaa myös maanantaina 27.11.2017 kello 6.00, vaikka työvuoro olisi kesken.

 

 

Edunvalvontaterveisin

Arto Heikkilä 
sopimusalavastaava 
Amma�lii�o Pro

Karri Lybeck 
sopimusalavastaava 
Amma�lii�o Pro

  
Lähe�mme tämän vies�n ICT-alan jäsenillemme, joilla on ajantasainen sähköpos�osoite jäsen�edoissaan.

    

 

 
 
Onhan Pro-sovellus jo käytössäsi

Monipuolinen mobiilisovelluksemme helpo�aa muun
muassa uu�stemme seuraamista. Jäsenetusi ja jäsen- sekä
vakuutuskor�si kulkevat näppäräs� mukanasi. Samoin
yhteydenpito helpo�uu. 

Lataa Amma�lii�o Pro -sovellus ilmaiseksi käy�öösi
älylai�eesi sovelluskaupasta: Android- | Apple- | Windows-
puhelimeen tai -table�in.

 

Kanna�aa suositella Pron jäsenyy�ä
työkaverillekin 

Muistathan, e�ä kiitämme sinua 40 euron
lahjakor�lla jokaisesta Prohon tuomastasi uudesta
jäsenestä. Lue tarkemmin tästä. 

Lisää �etoja Pron jäsenyydestä löydät sivuiltamme
Prolii�o.fi > Pron jäsenyys > Jäsenedut.

 
 

 

 

 

 
Jos tämä sähköpos� ei näy kunnolla, klikkaa tästä. Osoiterekisterin lähteet: Amma�lii�o Pron jäsenrekisteri. Jos et halua

tulevaisuudessa saada sähköpos�a Amma�lii�o Prolta tai jos sähköpos�osoi�eesi on muu�unut, ilmoita asiasta
jasenasiat@prolii�o.fi. Muutoksia yhteys�etoihisi voit tehdä myös Proplussassa.
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