
Kuulumalla ammattiliittoon

et ole yksin.

Suomen tietoliikennetekniset (ST) sai al-

kunsa vuonna 1920. Tuolloin kansainväli-

set radiosähköttäjät perustivat erityisalansa

etuja valvomaan oman ammattijärjestön.

Tietotekniikan kehityksen myötä jäsenis-

tön ammattitutkinnot, toimenkuvat ja työ-

paikat ovat laajentuneet kunkin ajan tieto-

tekniikkaa käyttäville eri sektoreille.

Tietoliikennetekniset tänään

Ammattikunta kattaa nykyisin käytännössä

koko ICT-alan eri tehtäviä. Liiton nykyi-

nen jäsenistö toimii ICT-sektorilla valtiol-

la, kunnissa ja yksityisellä sektorilla.

Liitto on keskittynyt ICT-alan edunval-

vontaan, jonka kehittämisessä ja käyttämi-

sessä sen jäsenistö on toiminut vuodesta

1920.

ST ry ja Seteli ry

ST ry perusti Setelin aikoinaan jousta-

vamman sopimusmenettelyn takia.

Seteli ry ja Suomen tietoliikennetekniset

(ST ry) ovat hallinnollisesti lähes täysin

sama asia. ST ry on keskusliitto Pardian

jäsen valtiohallinnossa työskentelevien

osalta. Seteli ry taas puolestaan STTK ryn

jäsen.

Puheenjohtaja:

Juhani Tikkanen

Vanha Hämeentie 79 B

20540 Turku

juhani.tikkanen@haltik.fi

ja/tai
juhani.tikkanen@nic.fi

ST ry ja HALTIK

Erityisen vahva edustus liitolla on valtion

sektorilla. Poliisihallinnon ICT-tehtäviä

jäsenistömme on hoitanut vuodesta 1945

lähtien.

Kun HALTIK aloitti PTHKn pohjalta

1.3.2008 on ST ry ja Seteli edelleen uuden

HALTIKin suurimpia ay-järjestöjä.

Mitä etua on kuulua alansa erityis-

liittoon?

Kokemus on osoittanut, että yksilöt huk-

kuvat suurissa työpaikoissa helposti mas-

soihin. Järjestäytymätön on yksin

ja ilman tukea. Alansa erityisliitossa

työntekijä ei ole yksin.

Seteli ry toimii STTK:laisessa järjestö-

kentässä. ST on sekä Erityisteknisten Liitto

Seteli ry:n jäsen että valtion virkamiesten-

sä osalta palkansaajajärjestö Pardia ry:n

jäsen.



Jäsenetuja

Jäsenmaksu sisältää liiton, työttömyyskas-

san, keskusjärjestöjen ja liiton muiden jä-

senyyksien jäsenmaksut. Jäsen on keskus-

järjestön solmimien yleisten sopimusten

sopimusturvan piirissä. Jäsenestä tulee

liittymispäivästään lähtien liiton täysival-

tainen jäsen kaikkine järjestöoikeuksineen

ja -velvoitteineen.

Jäsenellä on ansiosidonnainen työttö-

myysturva muine työttömyyskassan jäsen-

etuineen.

ST ryn jäsenmaksuun sisältyy Setelin IF:n

kanssa tehty vapaa-ajan tapaturma ja mat-

kavakuutus, sekä Pohjolan oikeusturva - ja

vastuuvakuutus. Jäsenmaksua maksavat

saavat Seteli ry:n vakuutuskortin. Tällä

hetkellä vakuutuksen piirissä ovat myös

matkalla olevat alaikäiset lapset, mutta

eivät täysi-ikäiset perheenjäsenet. Matka-

tavaroita ei ole vakuutettu.

Työttömyyskassamme on Julkisten alojen

teknisten työttömyyskassa JATTK

(http://www.jattk.fi )

Liiton hallinto

Liitolla on kaikille jäsenille avoimet kaksi

vuosikokousta. Kevätkokouksessa käsitel-

lään edellisvuoden toimintakertomus ja

tilinpäätös sekä valitaan hallitus joka kol-

mas vuosi. Syyskokouksessa vahvistetaan

seuraavan vuoden talousarvio ja jäsenmak-

sut.

Liiton hallituksessa on edustus jokaisesta

jäsenryhmästä. Uusi jäsenryhmä saa oman

hallituspaikkansa. Liitto kannustaa osal-

listumaan!

Yhteystiedot

Suomen Tietoliikennetekniset ry

PL 104, 00151 Helsinki

Käyntiosoite:

Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

Faksi (09) 6844 3720

Parhaiten liittoon saa yhteyden sähköpos-

titse: st@seteli.fi

Kotisivut:

www.seteli.fi

Liittymislomake jäsenmaksuvaltakirjoi-

neen löytyy kotisivuilta.

SUOMEN

TIETOLIIKENNETEKNISET

RY

Tietoteknisillä aloilla

toimiva etujärjestö,

perustettu v. 1920

ST ry on SETELI ryn

perustajajärjestö.

http://www.seteli.fi


