MEKAANIKKOJEN TES:N MUKAISEN PALKKARAKENTEEN PERUSKOULUTUS, YLLÄPITO JA TYÖNANTAJAN
VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET ERI TILANTEISSA mm. Kiky-käytännöt, 2018 uudet TES-muutokset
1.2.2018 AEL, Kaarnatie 4, 00410 Helsinki
ONKO TEILLÄ SEURANTAA MEKAANIKKOJEN PALKKARAKENTEEN YLLÄPIDOSTA? OLETTEKO
ULKOISTANEET PALKANMAKSUN, JOLLOIN MEKAANIKOILLE MAKSETTAVIEN PALKKOJEN OIKEA
TIETÄMYS JA KONTROLLI EHKÄ PUUTTUU?
PALKKARAKENNE ON SUORITUSPALKKAUKSEN PERUSPILARI. SUORITUSPALKAN PERUSTEITA
KÄSITELLÄÄN 4.4.2018.

Tapahtuman tiedot
Tilaisuuden nimi:
Mekaanikkojen TES:n mukaisen palkkarakenteen peruskoulutus, ylläpito ja työnantajan velvollisuudet ja oikeudet eri
tilanteissa
Päivämäärä:
1.2.2018
Kello:
8:3016:00
Paikka:
AEL
Osoite:
Kaarnatie 4, 00410 Helsinki
Ilmoittaudu ennen:
25.1.2018 17:00
Koulutuksen tavoitteena on saada palkkauksen perusteena oleva mekaanikkojen palkkarakenne tehtyä sekä päivittää
ajan tasalle ja toimivaksi jo käytössä oleva järjestelmä. Päivän aikana käsitellään myös työnantajan velvollisuudet ja
oikeudet eri tilanteissa, esim. kiky-käytäntöä, 2017 voimaan tulleet työlainsäännökset mm. koeaika 6 kk,
takaisinottovelvollisuus 4 kk, työterveyspalvelujen käyttö 6 kk työsuhteen päättymisestä, työaikapankkiohjeistus,
työsopimukset, lomautukset, irtisanomisien eri vaihtoehdot, korvaavatyö, sairastuminen vuosilomalla jne.
Kouluttajana toimii asiamies Kari Rohkea Autoalan Keskusliitto ry:stä. Koulutuksen aikana jokainen työstää
palkkarakenteen edellyttämät asiat valmiiksi käyttöönotettavaksi omille mekaanikoilleen. Kouluttaja ohjaa
työskentelyssä.
Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla on
•
•

palkkarakenne käyttöönotettavaksi jokaiselle mekaanikolle
päivitetty palkkarakenne niille, joilla se on jo käytössä

•

tiedot ja ohjeet työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille kaupallisen korjaamoiden esimiehille ja korjaamoyrittäjille, jotka eivät ole tehneet
palkkarakennetta tai se on päivittämättä.
HUOM! Palkkarakenne on yleissitova osa autoalan työehtosopimusta. On työnantajan velvollisuus, että se on tehty
oikein. Jos TES-tulkinnoissa tulee erimielisyyttä henkilöstön ja ay-liikkeen kanssa, ensimmäisenä kysytään, onko
palkkarakenne tehty ja kunnossa.
Aika ja paikka
klo 9:00 – 16.00 AEL, Kaarnatie 4, Malminkartano, 00410 Helsinki
Ennakkotehtävä
Osallistuja valmistautuu koulutukseen keräämällä lomakkeelle tarvittavat tiedot korjaamossa tehtävistä töistä ja
työntekijöistään ennen koulutusta. Tarkemmat ohjeet tulevat noin viikkoa ennen tilaisuutta.
Koulutusmaksu
Koulutusmaksu AAKL:n (www.aakl.fi) ja AKL:n jäsenliikkeiden (www.akl.fi) edustajilta on 310,00 € (alv 0 %) ja muilta
380,00 € (alv 0 %). Koulutuksen järjestäjä ei ole alv-velvollinen. Koulutuksen järjestäminen edellyttää vähintään 10
henkilön ryhmää. Jos samasta yrityksestä osallistuu useampi henkilö niin ensimmäisestä menee täysi osallistumismaksu
ja seuraavista saa 10 %:n alennuksen. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit, lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 25.1.2018 mennessä: https://www.lyyti.in/AAKL_Mekaanikkojen_TES_01022018
Lisätiedot: Kari Rohkea, p. 040 522 5474 tai kari.rohkea@akl.fi
Tervetuloa!
AUTOALAN JA KORJAAMOIDEN LIITTO RY
Kari Rohkea
toiminnanjohtaja

