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Tämä on Ay-toimihenkilöt ry
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen voima ja toiminnan tuloksellisuus perustuvat
jäsenistöön, mutta liike tarvitsee myös jämäkän ay-ammattilaisten joukon tekemään jäsentensä edunvalvontaa. Ay-toimihenkilöt ry:n jäsenet ovat juuri näitä.
Ay-toimihenkilöt ry on olemassa samoista syistä kuin muutkin ammattiyhdistykset. Edunvalvontatehtäviemme lisäksi järjestämme ay-liikkeen henkilöstölle
mahdollisuuksia tutustua toisiinsa jäsentapahtumien ja koulutuksen avulla.
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Vanhempi sisar ja nuorempi veli
Toimistotyöntekijöiden oma ammattiosasto Helsingin konttoristit perustettiin jo
9.2.1926. Se kokosi jäseniä muualtakin kuin ammattiyhdistysliikkeen työntekijöistä. Ay-liikkeen toimistohenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen se solmi
SAK:n ja liittojen kanssa lokakuussa 1938.
Toimitsijoiden keskinäinen yhteistoiminta ja edunvalvonta on yhtä perinteikästä kuin toimistotyöntekijöilläkin. Toimitsijat kuitenkin rinnastettiin aypoliittisen ja johtavan työn tekijöihin. Konttoristit saivat järjestäytyä ja solmia
työehtosopimuksen lähes itsenäisesti. Toimitsijoilla sitä vastoin oli kyseenalainen
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– jopa yleisen perustuslaillisen järjestäytymisvapauden vastainen – velvoite järjestäytyä oman työnantajansa johonkin ammattiosastoon, eikä työehtosopimusta
ollut olemassa. Toimitsijat järjestäytyivät omaksi yhdistykseksi vasta 12.3.1991.
1980-luvulla ay-toimistojen toiminnot alkoivat kehittyä uudenlaisten johtamisoppien ja uuden teknologian myötä. Työnjako, tehtäväkokonaisuudet, uudet
järjestötyön mallit ja edunvalvonnan tehostaminen muuttivat ay-työtä.
1990-luvulle tultaessa molemmat henkilöstöryhmät kypsyivät kohteluunsa.
Toimistotyöntekijät sopivat palkkajärjestelmänsä kehittämisestä. Pian havaittiin koko henkilöstölle yhteisen palkkajärjestelmän paremmuus. Syksyllä 1993,
suuren laman syvimmissä syövereissä tehtiin historiaa: Toimistotyöntekijöiden ja
toimitsijoiden työehdoista neuvoteltiin yhdessä, mutta molemmat yhdistykset allekirjoittivat oman sopimuksen. Tämän jälkeen neuvottelut työehtosopimuksista
ja niiden tulkinnoista on käyty yhdessä.

Osatot yhdistyvät –
Itsenäiseksi organisaatioksi
Toimistotyöntekijöiden osasto lakkautettiin syksyllä 2000 ja jäsenet siirtyivät yhdistymissopimuksen mukaisesti
tomitsijoiden yhdistykseen. Syntyi uusi
yhdistys Ay-toimihenkilöt 344 ry.
Itsenäinen ay-toiminta valtakunnallisena yhdistyksenä ja työehtosopimuslain mukaisena osapuolena sinetöityi,
kun vuosille 2001–2002 solmitun työehtosopimuksen allekirjoitti yksi yhdistys.
Keväällä 2011 yhdistys muutti nimensä Ay-toimihenkilöt ry:ksi. Samalla se palkkasi oman toimitsijan hoitamaan edunvalvontaa ja perusti oman toimiston.
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Kuka voi liittyä?
Ay-toimihenkilöt ry hyväksyy jäsenikseen kaikki SAK:ssa sekä SAK:laisissa liitoissa
ja työttömyyskassoissa työskentelevät. Jäseniksi voivat liittyä myös henkilöt, jotka työskentelevät SAK:laista ay-liikettä lähellä olevissa yhteisöissä, mikäli heihin
noudatetaan pääosin Ay-toimihenkilöt ry:n solmimaa työehtosopimusta.
Saat liittymislomakkeen työpaikkasi luottamusmieheltä. Liittyä voit myös tulostamalla liittymislomakkeen yhdistyksen kotisivuilta www.ay-toimihenkilot.fi.
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