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YLEISTÄ
Etätyössä jatketaan nyt näemmä vähän joka puolella tuonne elokuun lopulle niin teillä TE- ja ELY-kentällä
kuin PROnkin kentällä. Niin myös THHL:ssa. Tosin Eija ja Marja pitävät ajoittain toimistopäiviä mm. silloin,
jos on etäkokouksia ja tiettyjen asioiden valmisteluun tarvitsemme ihan face to face fundeeraamista.
Lisäksi Eija on käynyt jo 3 kertaa Tampereella kokoustamassa plm Kari Reposen kanssa Pirkanmaan
TE-toimiston tiloissa siksi, että on paree hoitaa asioita sekä kokouksiin liittyen että muuhun kentän ja
PROn päivityksiin liittyen. Kiitos TE-johtaja Riku Immosen, joka meille tämän tilojen käytön
mahdollisuuden on antanut.
THHL:n hallitus piti etäyhteyksillä Tilinpäätöskokouksen, jossa keskeinen asia oli v. 2019 tilinpäätöksen
käsittely ja allekirjoitukset, jonka jälkeen tilinpäätösasiakirjat siirtyvät tilintarkastajan ja
toiminnantarkastajien kierrokselle, joilta aikanaan saamme tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset.
Tilinpäätöskokous Korona-pandemian ja erinäisten siitä johtuvien viiveiden ja tilapäisratkaisujen vuoksi
pidettiin normaalia sääntöjen mukaista aikataulua noin kuukautta myöhemmin. Syy kirjattiin
asianmukaisesti myös pöytäkirjaan. Hallitus pääsi nyt käyttämään ja kokemaan ensimmäistä kertaa myös
etänä tilinpäätöksen allekirjoittamisen sähköisesti Visma Sign-ohjelmalla, omilla vahvoilla tunnisteillaan.
Ihan sujuvasti tuo tuntui menevän.
TYÖAIKA JA YLITYÖT
Viimeaikoina on muutamissa TE-toimistoissa, KEHAssa ja ELYissä tehty myös ylityömääräyksillä töitä.
Tähän liittyen on joillain jäsenillä ilmeisesti tullut myös hämminkiä ylityökorvausten suhteen, kun korvaus
ei olekaan ollut ihan sitä, mitä itse on odottanut.
THHL:n hallitus päätti lyhyesti muistuttaa teitä siitä, että tietyt asiat on syytä varmistaa ennen ylityön
tekemistä:
-Ylityö on aina sovittava yhdessä esimiehen kanssa ja ylityömääräys tulee kirjallisena. Mikään muu ei
ole virallisesti ylityötä, eikä siitä myöskään ylityökorvausta makseta. Jos teet ilman ylityömääräystä
työtä, on se omaehtoista talkootyötä/”harmaata ylityötä”.
-Ylityökorvaus ei kerry ennen kuin tarvittavat tunnit eli säännöllinen työaika on toteutunut
o päivittäinen /arkisin klo 8 – 16.21 välille sijoittuva
o viikottainen työaika 38 h 45 min on täyttynyt.
Jos sinulla on ollut ongelmia asian kanssa tai olet epävarma esim. tuntien täyttymisestä, ota yhteys
toimistosi THHL-luottamusmieheen. Hän selvittää asian sinulle ja tarvittaessa muutoinkin.
Työnantaja on ohjeistanut asiaa TAIMIssa – viimeisin päivitys 20.5. ja siellä sivulla 9 on
alakohta 4. Ylityö. Asia on siinä varsin selkeästi avattu.
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LOPUKSI
Toivotamme kaikille valoisaa mieltä matkalla kohti kesää. Koronavapaana selviäminen on meille kaikille
tärkeätä, joten avaudutaan ulospäin rauhassa tervettä älliä käyttämällä, mutta myös pelkäämättä.
Toivotaan, ettei toinen toteudu ja voisimme syksyllä jo palata samojen pöytien ääreen höplättämmää
ja rakentamaan uutta normaalia. Toivomme toki myös, että mahdollisimman moni lomautettu ja irtisanottu
pääsee takaisin työelämään.
THHL:n hallituksen ns. normaali kokous pitemmillä pohdinnoilla ja asialistalla pidetään etänä perjantaina
12.6.2020. Työvaliokunta kokoontuu sitä ennen tiistaina 2.6.

Lämpöä ja iloista ilmettä sinulle ja sinulta edelleen...
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