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SOPIMUS VUODEN 2017 TYÖELÄKEUUDISTUKSESTA
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet sopimuksen 26.9.2014 seuraavaksi työeläkeuudistukseksi. Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että ratkaisun mukaisilla muutoksilla saavutetaan työeläkeuudistukselle asetetut yhteiset tavoitteet. Muutoksilla varaudutaan elinajan
odotettuun kasvuun.
Sopimus lyhyesti:
Työeläkeuudistus astuu voimaan 1.1.2017. Superkarttuma 4,5 % on voimassa siis vain
31.12.2016 asti. Superkarttuma koskee niitä henkilöitä, jotka jatkavat työsuhteessa vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymisen jälkeen. Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65
vuoteen ja yläikäraja 70 vuoteen. Ennen vuotta 1955 syntyneiden eläkeikä jää ennalleen.
Eläkkeen karttumat muuttuvat 1.1.2017 lähtien. Karttuma on 1,5 % koko työuran ajan eli 17
– vuotiaasta vanhuuseläkkeen yläikärajaan. Kertymään otetaan huomioon myös työtekijän
maksama TYEL – maksu.
Nykyinen osa-aikaeläke poistuu 1.1.2017 lähtien, tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Tähän eläkkeeseen työntekijällä on oikeus 61 ikävuoden täyttämisen jälkeen siihen saakka, kuin työntekijä siirtyy vanhuuseläkkeelle. Osittainen varhennettu vanhuuseläke
on 25 tai 50 % eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä, jota on tarkistettu
elinaikakertoimella. Eläke pienentää tulevaa vanhuuseläkettä - Jytyliitto ei suosittele. Työkyvyttömyyseläkkeiden kriteereihin ei tule muutoksi (omassa ammatissa todettu työkyvyttömyys).
Työeläkeuudistuksesta on enemmän tietoa Jyty-lehdessä no. 10/2014. Sopimus vuoden 2017
työeläkeuudistuksesta, löytyy yhdistyksemme kotisivuilta.

KUNTAJAKOSELVITYS
Vaasan kaupunki - ajankohtaista
Vaasan kaupunki järjesti 16.10.2014 asukkaille yleisötilaisuuden meneillään olevasta Vaasanseudun erityisestä kuntajakoselvityksestä. Kuntajakoselvityksessä on mukana 10 kuntaa
(Vaasa, Mustasaari, Laihia, Isokyrö, Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kristiinankaupunki, Kaskinen
ja Vöyri). Tilaisuudessa asukkaiden kysymyksiin vastasivat kuntajakoselvittäjät: Ossi Repo ja
Jan-Erik Enestam. Mukana olivat myös kaupunginjohtaja Tomas Häyry sekä valtuutetut Joakim Strand, Anita Niemi-Iilahti, Hans Frantz ja Raija Kujanpää.

Kielet jakautuisivat nykyisten kuntien mukaan
Kysyjät halusivat tietää, miten alueen kielisuhteet asettuvat, jos kymmenen kuntaa liitetään
yhteen. Jokaisella nykyisellä kunnalla olisi oma aluevaltuusto, jossa käsiteltäisiin lähipalvelut
ja lähidemokratia. Prosentteina kielijako alueella menisi suunnilleen niin, että kunnista
60 prosenttia on suomenkielisiä ja 40 prosenttia ruotsinkielisiä.
Aluevaltuustojen koko vaihtelisi, ja niissä voisi olla 9-20 henkilöä. Aluevaltuustot toimisivat
ison valtuuston antamissa raameissa. Ne noudattaisivat muun muassa niille annettua budjettia. Kunnanjohtajista koostuva valmistelutyöryhmä on saanut tehtäväkseen selvittää tätä hallintomallia.
Sote vaikuttaa lopulliseen selvitykseen
Keskustelua käytiin myös sosiaali- ja terveyspalveluratkaisusta, joka kuntajakoselvittäjien
mukaan saattaa viivyttää selvityksen valmistumista. Sote-ratkaisun selviämisen jälkeen on
helpompi sanoa, miten kuntien kannattaa yhdistyä. Sote-ratkaisu on myös yksi keino saada
seudun kunnille säästöjä.
Yhdistymissopimuksessa määritellään tarkemmin yhdistyminen. Ellei sitä joku hyväksy, toimitaan ilman tätä ei-hyväksyvää kuntaa. Houkuttimena on porkkanaraha: jos saadaan aikaiseksi
yli 80 000 hengen kaupunki vuonna 2017, rahaa tulisi 10 miljoonaa. Kuntajakoselvityksen on
määrä valmistua 31.12.2014 mennessä.

SYYSKOKOUS 27.11.2014
Syyskokous pidetään 27.11.2014 klo 17.30 alkaen IF-saunakabinetissa, Sampotalon 7 kerroksessa, sisäänkäynti Kauppapuistikon puolelta (Hesburgeria vastapäätä). Mukana tilaisuudessa
Irina Salonen IF-vakuutusyhtiöstä, joka kertoo meille Jytyliiton liittovakuutuksesta ja Jytyn
muista jäseneduista. Ilmoittautumiset Gunlög (Fia) Ingves, email. gunlog.ingves@vaasa.fi tai
puh. 040 582 7515 tarjoilun vuoksi viimeistään 21.11.2014.
Syyskokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat, sekä pidetään
henkilövaalit, koskien erovuorossa olevia hallituksen jäseniä. Syyskokouksen esityslista on
liitteenä.
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