KULJETUS- JA LOGISTIIKKA-ALALLE SUUNTAAVILLE
JA ALOILLA TYÖSKENTELEVILLE
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

MIKÄ IHMEEN AKT?
JA MIKSI JÄSENYYS KANNATTAA?
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on ammattiliitto, joka kokoaa yhteen noin 45 000 kuljetusalan ammattilaista. AKT on olemassa, jotta alan työntekijät voivat
yhdessä ajaa heitä kaikkia koskevia asioita. Jäsenten edunvalvonta on AKT:n ensisijainen tehtävä. Tämä näkyy ennen
kaikkea työnantajaliittojen ja AKT:n solmimissa työehtosopimuksissa (TES), joissa sovitaan kunkin alan vähimmäistyöehdot, kuten vähimmäispalkka, palkankorotukset,
erilaiset lisät, lomaraha ja työajanlyhennysvapaat (pekkaset).
AKT:n jäsenistö pitää Suomen liikkeessä. Meitä on
kuorma-, säiliö- ja linja-autoissa, korjaamoilla,
varikoilla, terminaaleissa, matkatoimistoissa,
satamissa, varastoilla, autokouluissa, takseissa ja
lentokoneissakin. Jos työskentelet kyseisillä aloilla,
liity joukkoon! Vain yhdessä voimme neuvotella paremmat ja reilummat työehdot meille kaikille.

Jäsenet muodostavat AKT:n
Katso video!

Liity jäseneksi!
www.akt.fi/liity-jaseneksi

Tutustu jäsenetuihin!
www.akt.fi/jasenyys/
jasenedut

TÖIHIN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA-ALOILLE!
Tiesitkö, että Suomessa
peräti 90 % tavaroista
kuljetetaan maanteitse?
Tavaraliikenteeseen
tarvitaan vuosittain noin
3 000 ja linja-autoliiken
teeseen noin 1 000
uutta kuljettajaa.
Ei pidä myöskään
unohtaa, että kuljetusala tarvitsee tuekseen
tuhansia terminaali- ja
varastotyöntekijöitä.

Kaiken kaikkiaan ala
työllistää noin 5 000
uutta työntekijää joka
vuosi!
Suuntautuminen kuljetus- ja logistiikka-aloille
on varma tapa työllistyä.
Työpaikan löytäminen
on tietysti ykkösjuttu,
mutta työelämässä voi
tulla eteen erilaisia tilanteita, jolloin tarvitset
apua.

Jos sinulla on jo työpaikka tiedossa tai saat
työpaikan kuljetusalalta,
muista liittyä Auto- ja
Kuljetusalan Työntekijä
liittoon. Jäsenet muodostavat AKT:n, ja vain
yhdessä pystymme
puolustamaan ja parantamaan työehtojamme.
AKT on apuna ja tukena
työsuhteeseen liittyvissä
ongelmatilanteissa läpi
työelämän.

+358 (0)20 738 8388  info@fi.dsv.com  www.dsv.com/fi

AKT:N JA SAKKIN JÄSENEKSI
JO OPISKELUAIKANA
Kuljetus- ja logistiikka-aloilla opiskeleva voi liittyä
AKT:hen jo opiskeluaikana. Jäsenyys on maksuton,
ja jäsenenä pääset hyödyntämään AKT:n jäsenedut.
AKT tarjoaa opiskelijajäsenilleen myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
ry:n opiskelijakortin veloituksetta. Opiskelijakortilla pääset hyödyntämään VR:n ja
Matkahuollon opiskelija-alennuksia, saat
Turvan matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä satoja muita etuja lataamalla puhelimeesi opiskelijoiden etupalvelu Frank Appin.
SAKKI ry on #amistenasialla niin paikallisissa opiskelijakunnissa kuin ministeriössä aina kansainväliselle tasolle
asti. Lähde rohkeasti mukaan myös SAKKIn toimintaan!
Lisäksi SAKKI järjestää amiksille koulutuksia ja tapahtumia, joiden kautta on mahdollisuus päästä oppimaan uutta esimerkiksi yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Lisätietoja SAKKIsta ja sen jäsenehdoista saa
netistä osoitteesta www.sakkiry.fi.

Opiskelijoille AKT:n
jäsenyys on maksuton.
Tutustu etuihin ja liity!

Tutustu jäsenetuihisi!

turva.fi/akt

sedu.fi/rengonharju
MATKASSA MUKANA KOKO AMMATTIURASI AJAN

AKT NUORET – LÄHDE ROHKEASTI MUKAAN!
AKT Nuorten monipuolinen toiminta on juuri nuorten toiveiden mukaista. Me AKT:n alle 36-vuotiaat jäsenet voimme
osallistua nuorten tapahtumiin ympäri Suomea. Olemme
järjestäneet esimerkiksi koulutuksia, tietoiskuja ajankohtaisista
asioista ja urheilumahdollisuuksia sekä käyneet lätkämatseissa, keilaamassa ja mikroautoilemassa. Teemme yhteistyötä
muiden ammattiliittojen nuorten kanssa. Lisäksi meillä on
mahdollisuus osallistua SAK Nuorten tapahtumiin.

AKT Nuoret
Facebookissa.

Kysyttävää AKT:n
nuorisotoiminnasta?
Ota yhteyttä!

MONENLAISTA NUORISOTOIMINTAA
AKT:n nuorisovaliokunta vastaa valtakunnallisesta ja alueellisesta
nuorisotoiminnasta. Valiokunta suunnittelee, ideoi ja kehittää liiton nuorisotoimintaa yhdessä liiton jäsenten ja työntekijöiden kanssa. Ammattiosastot
järjestävät paikallista toimintaa nuorille. Lisää tietoa nuorisotoiminnasta
löydät AKT:n verkkosivuilta ja ammattiosastojen omilta nettisivuilta.

Nuorisovaliokunta
verkossa!
www.akt.fi/jasenyys/
akt-nuoret/
nuorisovaliokunta

Kainuun ammattiopistossa haku auki jatkuvasti!
Tarjolla runsaasti logistiikan alan koulutuksia ja
niiden lisäksi yli 100 erilaista koulutusvaihtoehtoa.
Tutustu tarkemmin ja hae www.kao.fi/jatkuvahaku

NUOREN TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA
Pyri tekemään työsopimus aina kirjallisena ja ota sopimuksesta
yksi kappale itsellesi.
Ota selvää alasi työehtosopimuksesta ja tarkista, että palkkasi ja
työehtosi ovat vähintään työehtosopimuksen mukaisia.
Varmista, että työnantajalla on verokorttisi.

Työympäristö
ja työsuojelu

Työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä saat apua työpaikkasi
luottamusmieheltä tai AKT:n aluetoimitsijalta. Muista myös
selvittää, miten työturvallisuus ja työsuojelu on järjestetty
työpaikallasi.
Työn päättyessä olet oikeutettu saamaan työ- ja palkkatodistuksen.

Työelämän
sanastoa

Muista oikeutesi mutta myös velvollisuutesi työelämässä.
AKT:n opiskelijajäsenyys ei jatku automaattisesti siirtyessäsi
työelämään. Töiden alkaessa liity Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin olet oikeutettu kaikkiin jäsen
etuihin, ja mikä tärkeintä, olet mukana parantamassa työehtojasi.

Tutustu
vakuutusetuihisi
Haluatko mukaan joukkoomme
turva.fi/akt
monipuoliseen logistiikkataloon?

AKT:n aluetoimistot

www.steveco.fi

EDUNVALVONTA

TES

LAINSÄÄDÄNTÖ

AKT:n perustehtävä on liiton sopimusaloilla
työskentelevien järjestäytyneiden työntekijöiden
edunvalvonta.

Palkat

AKT solmii jäsenille työehtosopimukset työnantajaliittojen kanssa ja valvoo ehtojen noudattamista.
Työehtosopimuksessa määritellään työsuhteen
vähimmäisehdot. AKT on solminut 18 työehto
sopimusta 7 eri työnantajaliiton kanssa.

Vapaapäivälisät

AKT toimii jäsentensä edunvalvojana ja työehtojen
kehittäjänä myös lainsäädännön valmistelutyössä
antamalla lausuntoja ja pitämällä yhteyksiä lain
säätäjiin ja muihin kuljetusalan toimijoihin niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Ilta- ja yötyölisät

Palkalliset pekkaspäivät
Lomaraha
Oikeus pidempään sairausajan palkkaan
Palkallinen vapaa sairaan lapsen hoitoon
Palkka äitiyslomalta ja isyysvapaalta
Koulutukset

TESsit ja
palkkataulukot

Katso videolta,
miten työehto
sopimus syntyy

Katso videolta,
löytyvätkö
työehdot laista

Työsuojelu- ja sosiaaliset määräykset

sataedu.fi/kuljetusala
#munuratiellä
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@sataedu.kuljetusala

AUTO- JA KULJETUSALAN
TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT RY

Vaihde: 09 613 110
John Stenbergin ranta 6
PL 313, 00531 Helsinki
www.akt.fi

Saat lisätietoa nuoriso
asioista kotisivuiltamme:
www.akt.fi/jasenyys/akt-nuoret

MEILLÄ ET OLE
KOLMAS PYÖRÄ
- tule töihin
Euromasterille!

Suomen Euromaster Oy on
maamme johtavia rengasalan
yrityksiä, joka kuuluu Michelinkonserniin. Tunnettujen rengasmerkkien lisäksi tarjoamme
kaikki rengasalan palvelut sekä
autohuoltopalveluita.

Lue lisää nettisivuiltamme

euromaster.fi

