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TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2019 
 

YLEISTÄ 
Neuvonta-alan Toimihenkilöt - NEUVO ry on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto- Offentliga och privata 

sektorns funktionärsförbund Jyty ry:n jäsenyhdistys. 

Yhdistys toimii Jytyn valtakunnallisena yhdistyksenä, jonka tarkoituksena on toimia neuvonta-alan 

rekisteröityjen järjestöjen, säätiöiden, yleishyödyllisten yhteisöjen tai ja yksityisyritysten palveluksessa 

olevien toimihenkilöiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on koota 

oman toimialueensa työehtosopimusten piiriin kuuluvat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, ja siten 

1)   valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, 

2)   vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä 

3)   edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa. 

Yhdistyksellä on edustajat Yksityisalojen työryhmässä ja maaseutualojen työryhmässä. Yhdistys on mukana 

aktiivisesti Neuvonta-alan neuvottelukunnassa valmistelemassa ja seuraamassa työehtosopimustavoitteita. 

EDUNVALVONTA 
Tavoitteemme on huolehtia yhdistyksen jäsenten työsuhteen ehdoista, palkasta ja työhyvinvoinnista. 

Neuvonta-alan runkosopimuksen sekä Faba Osk:n ja Viking Genetics Finland:n koskevien 

allekirjoituspöytäkirjojen toteutumista seurataan työpaikoilla Neuvonta-alan neuvottelukunnan ja 

luottamusmiesten kautta.  Nykyinen sopimuskausi on 1.1.2018- 31.12.2020.  Syksyllä 2019 tullaan käymään 

neuvotteluja sopimuksen viimeisestä vuodesta, jotka koskevat sopimuksen voimassaoloa sekä 

palkankorotuksia. Neuvonta-alan neuvottelukunnan toiminnalla edesautetaan neuvotteluita ja annetaan 

neuvottelijoille ohjeistuksia. Sopimuksien synnyttyä huolehditaan uusien sopimusten tiedottamisesta 

jäsenille ja luottamusmiehille. TES:in tavoitteiden toteutumista seuraa yhdistyksen ohella Neuvonta-alan 

neuvottelukunta, johon kuuluvat NEUVO:n lisäksi 4H- Toimihenkilöyhdistys 4H-THL, Marttatoimihenkilöt, 

Faba Osk ja Figen Oy. Faba Osk sopimustavoitteiden toteutumista seuraa yhdistyksen ohella heidän 

luottamusmiehensä. 

Sopimus ja allekirjoituspöytäkirjat löytyvät Jytyn sivuilta www.jytyliitto.fi seuraavan polun kautta. 

Työsuhde  Työehtosopimukset  Yksityinen 

Neuvonta-alan runkosopimus tai 

Faba ja Viking Genetics Finland 

Lisäämme alueellista edunvalvontaa luottamusmiestemme toteuttamana sekä yhteistyössä Jytyn 

asiamiesten ja alueasiamiesten kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä muiden työntekijäjärjestöjen kanssa. 

 PALKKAUS 
Alan palkkausta on tarkastettava työtehtävien muuttuessa ja siinä on otettava huomioon samanarvoisuus 

ja vertailukelpoisuus julkisen- ja yksityisen alan palkkoihin. Tulos- tai bonuspalkkioista päätettäessä  

osallistumme niiden valmisteluun ja seurantaan. Seuraamme mahdollisen palkkausjärjestelmän 

kehittämistä. 

https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Sivut/default.aspx
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LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 
Olemme mukana lisäämässä yhteydenpitoa ja tiedottamista luottamusmiesten välillä sekä jäsenten että 

liiton suuntaan. ProAgrioiden osalta yhteyshenkilönä on pääluottamusmies ja Faba Osk:n ja 

Marttatoimihenkilöiden osalta luottamusmies. Tavoitteena on saada Käsi- ja taideteollisuusyhdistyksille 

myös pääluottamusmies. Edellytämme luottamusmiestemme osallistuvan kurssi- ja tiedotustoimintaan 

sekä paikallisiin sopimusneuvotteluihin. Luottamusmiestemme toivomme järjestävän ns. 

työpaikkakokouksia yhteydenpidon ja tiedottamisen lisäämiseksi.  Osallistumme Jytyn järjestämiin 

luottamusmieskoulutuksiin ja annamme koulutuksista palautetta koulutuksien sisältöjen kehittämiseksi.  

Osallistumme Yksityisalan yhteisiin neuvottelupäiviin syksyllä 2019 Helsingissä.  

Yhdistys järjestää luottamusmiehille koulutuksen 5.4.2019 Helsingissä. Kannustamme uusia 

luottamusmiehiä osallistumaan myös Jytyn järjestämille luottamusmieskoulutuksiin.  Olemme laatimassa 

luottamusmiehille tiedotepohjan toimitettavaksi uusille jäsenille työpaikoilla. 

TYÖHYVINVOINTI 
Tiedotuksella ja koulutuksella jaamme tietoa jäsenistöllemme psyykkisestä ja fyysisestä 

työhyvinvoinnista. Tuemme työnantajan toimintaa työhyvinvoinnin edistämiseksi jäsentemme 

keskuudessa. 

JÄSENHANKINTA JA JÄSENHUOLTO 
Kannustamme luottamusmiehiämme järjestämään työpaikoilla jäsentilaisuuksia uusien jäsenien saamiseksi. 

Kohdennamme jäsenhankinnan järjestäytymättömiin työntekijöihin työpaikoilla ja osallistumalla Jytyn 

jäsenhankintakampanjaan. Ajamme ja edistämme vain järjestäytyneiden jäsenten asioita.  

JÄSENEDUT 
STTK:n ja Jytyn jäsenetujen lisäksi tarjoamme omia jäsenetuja, joita ovat viikko-osakkeet; 

Ivalon Saariselällä (viikot 10 ja 35), Tampereen Lapinniemen kylpylässä (viikko 41) ja koulutus-, harraste-

/kulttuuri- ja lomastipendejä. Uuden jäsenen hankkija ja uusi jäsen saa kukkalahjakortin. Lisäksi 

järjestämme omia jäsenpäiviä. Muistamme 50-, 60-, 70- ja 80-vuotiaita jäseniämme onnittelukortein heidän 

juhlapäivinään. 

KOULUTUS 
Kannustamme jäsentemme osallistuvan aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin tukemalla koulutuksiin 

osallistumista. Tuemme opiskelua opiskelustipendeillä. Tuemme jäseniämme osallistumaan alueellisiin 

koulutustapahtumiin ja sitä kautta myös kiinnostumaan ay-toiminnasta. Yhdistyksellä on oma 

koulutusvastaava ja nuorisovastaava. Osallistumme ja kannustamme myös jäseniämme osallistumaan Jytyn 

megaristeilylle toukokuussa.  

TIEDOTUSTOIMINTA 
Tiedotamme jäsenillemme yhdistyksemme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista 

internetsivuilla (www.neuvo.info ja www.jytyliitto.fi) sekä sähköpostitse ja postitettavalla 

NEUVO-info- ym. tiedotteilla. Tiedotamme tarvittaessa myös Jyty – lehdessä. 

http://www.neuvo.info/
http://www.jytyliitto.fi/

