Työ tarvitsee
tekijäänsä
KUVA Kauppapuutarhaliitto

Katso ajankohtaiset
tapahtumat
nettisivuiltamme!
www.tyonantajat.fi

Vahvaa ja asiantuntevaa
tukea työnantajalle
Maaseudun Työnantajaliitto (MTA) on työmarkkinajärjestö,
joka edustaa maaseutuelinkeinojen, puutarha-, viherja ympäristörakentamisalan sekä turkistuotantoalan
työnantajia. Jäseniämme ovat edellä mainittujen alojen
työnantajat kaikkialla Suomessa, niin maaseudulla kuin
kaupungissakin.
Tarjoamme jäsenillemme tietoa, tukea, neuvontaa ja
koulutusta, joissa kaikissa hyödynnämme alan läpikotaista
tuntemustamme.
Olemme verkostoituneet laajasti sekä Suomessa että
ulkomailla. Ruotsin, Norjan ja Tanskan maatalousalan
työnantajajärjestöt ovat hyviä kumppaneitamme, ja
olemme jäsenenä myös EU-maiden maatalousalan
työnantajajärjestöjen yhteistyöorganisaatiossa Geopassa.

Toimimme kiinteässä yhteistyössä jäsenalojemme toimialajärjestöjen kanssa. Seuraavien organisaatioiden
kanssa olemme solmineet työmarkkina-asioita koskevan
yhteistyösopimuksen:
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin Liitto
Kauppapuutarhaliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto
Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Taimistoviljelijät ry
Viher- ja ympäristörakentajat ry
Yksityismetsätalouden työnantajat ry

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Vi skapar landet
slc.fi

KUVA FIFUR

KUVA Kauppapuutarhaliitto

Älä jää yksin!
Meiltä saat ammattitaitoista
ja luotettavaa tukea kaikkiin
tilanteisiin, joita
työnantajana toimiessa
voi tulla vastaan.

Olemassa sinua varten
Toteutamme työnantajien edunvalvontaa osallistumalla työehtosopimusneuvotteluihin sekä työ- ja sosiaalilainsäädännön valmisteluun. Olemme mukana opetushallinnon, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön asettamissa
yhteistyöelimissä. Tarvittaessa teemme edunvalvontaa myös yhdessä muiden työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Jäsenenämme olet jatkuvan ja asiantuntevan palvelun piirissä.
Olet oikeutettu seuraaviin palveluihin:
Ekstranet-jäsensivut, joilla kaikki materiaali on sähköisessä
muodossa ja ainoastaan jäsenten käytettävissä.
` Työehtosopimus omalle alallesi.
` Ajankohtaiset jäsentiedotteet työehtosopimukseen ja
lainsäädäntöön tulevista muutoksista.
` Lakimiesten/asiantuntijoiden neuvontapalvelu tulkinta- ja
soveltamiskysymyksissä vapaasti käytettävissäsi.
`

Jäsenille suunnattu työsuhdeasioiden koulutus
(Työsuhdeasiain Päivä), jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi
työnantajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia.
` Työsuhdeasioiden lomakepalvelu työsuhteen eri tilanteisiin
ekstranetissä.
` Yrityskohtainen konsultointi sopimuksen mukaan.
` Mahdollisten erimielisyystapausten selvittäminen
esim. ammattiliiton tai työsuojeluhallinnon kanssa
jäsentyönantajan puolesta ilman lisäkustannuksia.
`

Sähköinen taloushallinto
ja palkanlaskenta
maaseutuyrityksille
Suora tulorekisteriyhteys ja sisäinen pankkiyhteys
laskujen sekä palkkojen maksuille.
puh. 017-264 2642
myynti@suonentieto..

www.fifur.fi
www.turkiskasvattajat.fi

Sopimusalamme
Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus
`

`
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`

maatalous mukaan lukien tilalla pääosin tuotettujen
tuotteiden jatkojalostus, kauppakunnostus ja myynti osana
maatilataloutta tai sen yhteydessä yhtiöitettynä
vihannes- ja muut alkutuotepakkaamot, joissa
kauppakunnostetaan ja varastoidaan omistajayritysten
tuotteita
vihannesten, marjojen ja erikoiskasvien avomaaviljely
siipikarjakasvattamot
mehiläistarhat
yksityinen maatalouslomitus
ratsastus- ja harrastetallit, ratsastuskoulut
ravitallit
maaseutumatkailu
kalankasvatus ja -viljely
kotieläintarhat ja kotieläinpuistot
eläinhoitolat
kone- ja muut urakointipalvelut
metsämarjojen, -sienien ja muiden luonnontuotteiden
poiminta ja keruu
maataloudelliset tutkimuslaitokset (yksityiset)

Puutarha-alan työehtosopimus
`
`
`
`
`

kauppapuutarhat
taimistot
kukkatalot ja viherkeskukset
kukkien ja viherkasvien vuokraus- ja huoltoyritykset
sienimöt

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus
`
`
`
`

viher- ja ympäristörakentaminen
viheralueiden hoito
viheralueiden suunnittelu
yrityksen toimintaan kuuluva puutarha-myymälä

Turkistuotantoalan työehtosopimus
`
`
`
`

turkistilat
rehukeskukset
nahkontakeskukset
destruktiolaitokset

Metsäalan työehtosopimus (MTA yhtenä sopijaosapuolena)
`

metsäpalveluyritykset
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Liity jäseneksi
nettisivuillamme!
www.tyonantajat.fi

Tule mukaan!
Jäseniksemme ovat tervetulleita kaikki yksityishenkilöt
ja yritykset, jotka toimivat työnantajina jollakin sopimusalallamme. Voit liittyä jäseneksi riippumatta siitä,
toimitko työnantajana vakinaisesti vai kausiluonteisesti.
Jäsenmaksumme on edullinen, pienimmillään vain
95 euroa vuodessa. Maksu määräytyy yrityksesi edellisvuonna maksamien palkkojen perusteella. Yksityiskohtaiset tiedot jäsenmaksuista löydät nettisivuiltamme.
Toimistomme auttaa mielellään kaikissa jäsenyyteen
liittyvissä asioissa.

Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
Annankatu 31–33 C 48, 00100 Helsinki
Puhelinneuvonta klo 8.00–15.15, puh. 09 7250 4500
info@tyonantajat.fi • www.tyonantajat.fi

Heidi
Nemlander

toimitusjohtaja

toimistovastaava

OTK
Minna Marttila

FT ja MMM, agronomi
Manuela Tallberg-Nygård

asiantuntija,
työsuhdeneuvonta

asiantuntija,
työsuhdeneuvonta

• www.jssuomi.fi

OTM
Kristel Nybondas

Jo 100 vuotta

kasvihuoneyrittäjien asialla.
www.kauppapuutarhaliitto.fi
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