
 
 
AUTOALAN ERIMIELISYYSMUISTIO 
        1 (4)
  
     Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus 27 §   
     Auto- ja konekaupanalan työehtosopimus 35 § 
 
Työnantaja 
      

Päiväys 
      

Työpaikka 
      
Osoite 
      
Puhelinnumero 
      

Faksi 
      

Pääluottamusmiehen nimi 
      

Ammattiosaston nro 
      

Sähköpostiosoite 
      

Puhelin 
      

Erimielisyyden aihe (täsmällisesti määriteltynä) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yllä mainitut paikalliset osapuolet ovat neuvotelleet edellä yksilöidystä erimielisyyden aiheesta. 
Erimielisyyden ratkaisemisesta ei ole päästy yksimielisyyteen. Sen vuoksi osapuolet laativat 
erimielisyysmuistion, joka alistetaan liittojen ratkaistavaksi.  
 
Pääluottamusmiehen allekirjoitus 
 

 

Työnantajan edustajan allekirjoitus 
 

Nimen selvennys 
      
 

Nimen selvennys 
      

 
Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet kappaleen tästä muistiosta siihen kuuluvine asiakirjoineen. Sen 
lisäksi kappale muistioasiakirjoista on lähetetty 
 

      Autoalan Keskusliitto ry puhelin (09) 6803 200 faksi (09) 6803 2011 
 

      Teollisuusliitto ry puhelin 020 77 4001   faksi 020 77 41110 
 
 
Ohjeet erimielisyysmuistion täyttämiseen 
 

1. Erimielisyysmuistio laaditaan kahtena kappaleena, yksi kumpaakin liittoa varten. 
  

2. Neuvottelun osapuolet määrittelevät yhteisesti erimielisyyden kohteena oleva asian.  
 

3. Keskusteltuaan erimielisyyden aiheesta ja sen ratkaisemisesta sekä kummankin perusteluista kannalleen, 
osapuolet selostavat itsenäisesti omat yksityiskohtaiset kantansa perusteluineen muistion 2. ja 3. sivuille ja 
esittävät ne kirjallisesti toisilleen ennen allekirjoitusta.  
 

4. Osapuolet kopioivat erimielisyysmuistion liitteineen omaan käyttöönsä ja lähettävät allekirjoitetut 
kappaleet liitteineen liitoilleen. 
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PAIKALLISTEN OSAPUOLTEN KANNAT YKSITYISKOHTAISINE PERUSTELUINEEN 
(lisäselvitykset tarvittaessa eri liitteessä) 
 
 
TYÖNTEKIJÄPUOLEN KANTA 
 
      
 
 

 
Muistioneuvottelussa läsnä olleet  

Neuvotteluajat  

Työntekijäpuolen käyttämien liitteiden lukumäärä  

Asiasta on oltu yhteydessä Teollisuusliitto ry:ssä seuraavaan henkilöön 
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PAIKALLISTEN OSAPUOLTEN KANNAT YKSITYISKOHTAISINE PERUSTELUINEEN 
(lisäselvitykset tarvittaessa eri liitteessä) 
 
 
TYÖNANTAJAPUOLEN KANTA 
 
      
 
 

 
Muistioneuvottelussa läsnä olleet  

Neuvotteluajat  

Työnantajapuolen käyttämien liitteiden lukumäärä  

Asiasta on oltu yhteydessä Autoalan Keskusliitto ry:ssä seuraavaan henkilöön 
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VALTA- JA SIIRTOKIRJA 
 
Työnantaja 
      
 

Kotipaikka 
      
 

 
Valtuutamme Teollisuusliitto ry:n tai tämän määräämän asiamiehen neuvottelemaan ja sopimaan 
meidän ja yllämainitun työnantajan välisessä riidassa sekä siirrämme yllämainitulta työnantajalta olevat 
työsuhteesta johtuvat palkka- ja muut saatavamme Teollisuusliitto ry:lle tai tämän määräämälle 
perittäväksi lukuumme. Samalla ilmoitamme hyväksyvämme sen, mitä Teollisuusliitto ry tai tämän 
määräämä asiamies laillisesti tekee tai tekemättä jättää. 
 
Päiväys       
 
 
 
Allekirjoitus ______________________________________ henkilötunnus ______________-_________ 
 
Nimenselvennys ___________________________________ puhelin _____________________________ 
 
 
Allekirjoitus ______________________________________ henkilötunnus ______________-_________ 
 
Nimenselvennys __________________________________ puhelin _____________________________ 
 
 
Allekirjoitus ______________________________________ henkilötunnus ______________-_________ 
 
Nimenselvennys ___________________________________ puhelin _____________________________ 
 
 
Allekirjoitus ______________________________________ henkilötunnus ______________-_________ 
 
Nimenselvennys ___________________________________ puhelin _____________________________ 
 
 
Allekirjoitus ______________________________________ henkilötunnus ______________-_________ 
 
Nimenselvennys ___________________________________ puhelin _____________________________ 
 
 
Allekirjoitus ______________________________________ henkilötunnus ______________-_________ 
 
Nimenselvennys ___________________________________ puhelin _____________________________ 
 
 
 
 
Ohje: Pääluottamusmies hankkii työntekijöiltä, joita asia koskee, allekirjoitukset kolmena kappaleena 
täytettävään valta- ja siirtokirjaan. Valtakirjoista kaksi liitetään Teollisuusliitto ry:lle lähetettävään 
muistiokappaleeseen ja yksi Autoalan Keskusliitto ry:n kappaleeseen. 
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