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Onko luottamusmiehen  
hyvä pysyä ajan 
tasalla?
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Onnittelut, sinut on valittu hienoon 
tehtävään! 
Luottamusmiehenä tuet ja edustat työntekijöitä työpaikallasi. 
Toimit neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä 
työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies auttaa kaikissa 
työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja toimii aina luottamuksellisesti.

Liiton tehtävänä on tukea sinua tässä roolissa. Käytä siis muutama 
minuutti aikaa ja tutustu liiton tarjoamaan tukeen lukemalla tämä opas. 



4  |  Teollisuusliitto

Mistä haen tietoa?
Liiton verkkosivut
www.teollisuusliitto.fi on luottamusmiehen ykköstietolähde. Verkko
sivuillemme on koottu muiden muassa kaikkien 34 sopimusalan työ
ehtosopimukset, liiton ajantasaiset yhteystiedot, tietoa työelämästä 
ja luottamusmiehen roolista.
   
Verkkosivuillamme on myös liittymislomake uudelle jäsenelle, tietoa 
jäseneduista, koulutuksista ja tapahtumista sekä uutisia liiton toimin
nasta. Verkkosivujen hakutoimintoa kannattaa hyödyntää tietojen 
etsimiseen. Seuraathan verkkosivujamme säännöllisesti!

Työttömyyskassan ja Murikan verkkosivut
Tietoa työttömyydestä ja etuuksista löytyy osoitteesta:  
www.teollisuuskassa.fi. Murikkaopiston verkkosivuilta löydät  
tietoa Murikan koulutuksista: www.murikka.fi. Koulutuksia  
markkinoidaan säännöllisesti kaikissa kanavissamme.

Luottamushenkilö-extra
Suurin osa luottamusmiehiäkin koskevasta tiedosta löytyy verkkosivujen 
avoimelta puolelta. Kirjautumisen takana olevaan Luottamushenkilö
extraan on koottu esimerkiksi vaaleihin ja työtaisteluihin liittyviä 
aineistoja, jotka on tarkoitettu vain luottamushenkilöille. Pääset hel
poiten kirjautumaan extraan Teollisuusliiton etusivulla olevan linkin 
kautta tai suoraan osoitteessa https://extranet.teollisuusliitto.fi/.  
Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset.  

eAsiointi
eAsiointi on helpoin tapa hoitaa omia jäsenasioita verkossa. eAsioin
nissa voi esimerkiksi lisätä toimipaikka ja tilitiedot. Lisäksi pääluot
tamusmies voi esimerkiksi päivittää oman toimipisteensä jäsenten 
tietoja. eAsiointiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla ja sinne pääsee 
helpoiten Teollisuusliiton etusivulla olevan linkin kautta.
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Uutiskirje
Teollisuusliiton uutiskirje lähetetään sähköpostilla automaattisesti 
kaikille niille luottamushenkilöillemme, jotka ovat ilmoittaneet sähkö
postiosoitteensa liitolle. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kahdessa 
viikossa ja sisältää aina paljon hyödyllistä tietoa luottamustehtävissä 
toimiville. Jos et saa uutiskirjettä, tarkistathan tietosi eAsioinnista.    

Sosiaalinen media
Teollisuusliitto näkyy myös somessa. Käythän tykkäämässä ja seuraa
massa eri tilejämme ja jaathan päivityksiämme eteenpäin. Näin tieto 
liikkuu parhaiten.

Tekijä-lehti
Tekijä lähetetään jokaiselle teollisuusliittolaiselle kerran kuukaudessa. 
Lehteä lukemalla saat tietoa työelämän uusista tuulista ja liiton 
ajankohtaisista asioista. Tekijä löytyy myös verkosta osoitteesta  
www.tekijälehti.fi.     

Kurssit ja koulutukset 
Liiton ja ammattiosastojen järjestämät koulutukset niin Murikassa 
kuin alueilla ovat tiedonsaannin kannalta välttämättömiä etenkin 
uusille luottamusmiehille. Tutustu siis koulutuksiin ja hae niihin.  
Tietoa aiheesta löytyy osoitteessa: www.teollisuusliitto.fi/koulutukset 
ja www.murikka.fi. 
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Mistä saan vertaistukea?
Kun osallistut kursseille ja koulutukseen, tutustut muihin luottamus
tehtävissä toimiviin ja saat arvokasta vertaistukea. Murikkaopistolla 
pääsee myös irti arjesta ja virkistäytymään. Kurssikavereihin kannattaa 
pitää yhteyttä myös koulutuksen jälkeen. 

Teollisuusliiton Facebooksivun alla toimii luottamusmiesten oma 
suljettu ryhmä, jossa käydään aktiivista keskustelua luottamusmiehiä 
kiinnostavista aiheista. Ryhmään kannattaa liittyä heti. Myös Teolli
suusliiton työsuojeluvaltuutetuille, ammattiosastotoimijoille, kansain
välisyysvastaaville sekä naisille on omat Facebookryhmänsä.   
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Kenen puoleen kääntyä?
Teollisuusliiton asiantuntijat auttavat sinua luottamustehtäviesi  
hoidossa. Liittoon voit olla yhteydessä puhelimitse ja sähköpostilla  
tai voit asioida henkilökohtaisesti aluetoimistoilla. Yhteystietomme 
löytyvät Teollisuusliiton verkkosivuilta oikeasta ylälaidasta.
   
Palvelunumerot ja -sähköpostit
Teollisuusliitto palvelee puhelimitse arkisin kello 8.30–15, 
ellei toisin mainita.

 • 020 774 001  
  (vaihde)

 • 020 690 447,  
  tyosuhdeneuvonta@teollisuusliitto.fi   
  (työsuhdeneuvonta)

 • 020 690 449,  
  tyoymparisto@teollisuusliitto.fi  
  (työympäristö ja sosiaaliturvaasioiden neuvonta)

 • 020 690 446,  
  jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi  
  (jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvät asiat) 

 • 020 774 1190,  
  tyonantajatilitykset@teollisuusliitto.fi  
  (työnantajien jäsenmaksutilitykset)

 • 020 690 455  
  (työttömyyskassa) 

 • koulutus@teollisuusliitto.fi  
  (tietoa koulutuksista)
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Miten jaan tietoa?
Tiedonvälittäminen ja keskustelun herättäminen työpaikalla on tärkeä 
osa luottamusmiehen roolia. Seuraa siis verkkosivujamme ja some
kanaviamme ja jaa päivityksiä ja uutisia eteenpäin. Uutiskirjeen 
mukana lähetetään säännöllisesti työpaikkatiedotteita, jotka  
kannattaa tulostaa työpaikan ilmoitustaululle.

Miten liitto näkyy työpaikallasi?
Onko Teollisuusliiton verkkokauppa Puoti jo sinulle tuttu? Osoitteesta 
puoti.teollisuusliitto.fi löydät liiton omia vaatteita ja tuotteita, joita voi 
hyödyntää vaikkapa jäsenyyden markkinoinnissa ja yhteishengen 
luomisessa. Osaan tuotteista saa myös ammattiosaston oman logon.
 
Liiton verkkosivuilta osoitteesta www.teollisuusliitto.fi/materiaalitilaukset 
voi tilata esimerkiksi liiton esitteitä ja työehtosopimuksia sekä muita 
materiaaleja luottamusmiestehtävien hoitamisen tueksi.

Muista ainakin nämä
 • Seuraa verkkosivujamme ja somekanaviamme.
 • Hae vertaistukea verkosta ja tapaamisista.
 • Jaa tietoa työpaikalla.
 • Osallistu kursseille ja koulutuksiin.
 • Huolehdi liiton näkymisestä työpaikallasi.
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Luottamusmiehen tehtävät
Työnantaja on velvollinen noudattamaan voimassa 
olevia työehtoja. Työntekijöiden edustajana 
luottamusmies valvoo

 • työehtosopimusten noudattamista,
 • työlainsäädännön noudattamista,
 • työsopimusten ehtojen noudattamista,
 • työsuhteen muiden ehtojen noudattamista.

Luottamusmies myös edustaa ammattiosastoa 
kysymyksissä, jotka liittyvät

 • työntekijän ja työnantajan välisiin suhteisiin,
 • yrityksen kehittämiseen,
 • paikalliseen sopimiseen.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa toimen 
hoitamiseen kunkin työehtosopimuksen määräysten 
mukaisesti. Luottamusmiehen asema perustuu lakiin  
ja työehtosopimukseen.
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Onnea ja menestystä 
tehtävääsi!

Kuvissa teollisuusliittolaisia Orionin työntekijöitä





www.teollisuusliitto.fi

Seuraa meitä:


