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EN VÅR I SAMARBETETS OCH FÖRTROENDETS TECKEN
Den gångna våren har politiskt sett varit turbulent, både före och efter riksdagsvalet har man tidvis fört en
rätt hetsig diskussion om samhällsärenden. Många av de som gjort sin röst hörd har betonat betydelsen av
samarbete och förtroende. Löner och arbetstider har diskuterats och även Jytys ordförande Maija
Pihlajamäki har tagit ställning för betydelsen av det sk trepartssamarbetet.
Det samhällsavtal som statsminister Juha Sipilä efterlyste kunde inte förverkligas som ett enkelt
anmälningsärende, utan man filar fortfarande på innehållet i detta avtal. Man har velat påskina att
fackföreningsrörelsen motarbetar uppkomsten av detta avtal, när facket slår vakt om löntagarnas ärenden,
men ordförande Pihlajamäki betonar ömsesidighet och god personalpolitik, med andra ord kontrahering.
”Det finns alltid två parter vid förhandlingsbordet. Om endast den ena parten är flexibel med sina krav, så
brukar man inte uppnå någon överenskommelse”, säger Pihlajamäki.
Det talas om inbesparingar på både nationell och kommunnivå och man diskuterar rättvisa och förnuftighet
ifråga om nedskärningarna. Enligt Maija Pihlajamäki löser man inte kommunernas problem genom
permitteringar och andra kortsiktiga sparåtgärder. Förtroendemännen har en central ställning mellan
arbetstagarna och arbetsgivaren, öppenhet och förtroende krävs dock. Genom Kunteko 2020-projektet
strävar man till att utveckla arbetslivet. Mer information finns här: http://kunteko.fi/
Hösten 2014 gjordes ett pensionsavtal, och utgående från detta avtal har man berett reformer och
pensionslagar. Löntagarorganisationerna understöder inte förslaget, som skulle innebära bl.a. att de
yrkesbaserade pensionsåldrarna skulle höjas med så mycket som två år. De lagförslag som har samband
med pensionsreformen torde under sommaren föras vidare till riksdagen för behandling.
Bestämmelserna kring periodarbete ändras från och med 1.6.2015, men enligt huvudavtalsorganisationerna inom AKTA (JUKO ry, KOHO ry och Kunta-alan Unioni ry) får inte arbetsgivaren ensidigt
ändra på arbetstidsformen. Regelbunden arbetstid kommer man överens om via arbetsavtal. Ärendet har
förts vidare till Högsta domstolen, men ingen dom har ännu vunnit laga kraft. Ingen bör skriva under det
nya arbetsavtalet, utan istället meddela att man motsätter sig ändringen i arbetstidsvillkoren!
Från och med 1.7.2015 är det på kommande förändringar inom kommunsektorns arbets- och
tjänsteavtalsförslag. T.ex. AKTA-lönesättningsbilaga förnyas, och som en följd av detta sker 1.7.2015 en
förhöjning av den nedre gränsen inom många lönesättningsgrupper. Den uppgiftsrelaterade lönen sjunker
inte, och förändringen i lönesättningsbilagan utgör inte någon grund för sänkning av individuella tillägg.
Mer info här: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2014/Sivut/09-14-kvtespalkantarkistus-1-7-2015.aspx

Ordförande har ordet
STÖDFUNKTIONSREFORM (VASA STAD)
Jyty Vasa rf hade 4.6.2015 ett möte med arbetsgivarens representanter (Suikkanen och Laitinen) där vi
delgav dem vår åsikt gällande stödfunktionsreformens genomförande hittills. Kritik gavs för den dåliga
informationen om reformen. Staden har i huvudsak informerat enbart om fattade beslut och val.
Föreningen är också oroad över personalens ork med beaktande av den ovisshet de lever i. En kunnig,
yrkesskicklig och välmående personal är en tillgång för arbetsgivaren. Utan arbete och någon som utför
arbetet behövs inte heller några förmän.
Arbetsgivarens svar på den framförda kritiken var, att besluten om stödfunktionernas reform har fattats på
en högre nivå och först nu när personalen överförts till att underlyda den nya stöd-funktionsverksamheten
från och med 1.6.2015 så inleds det verkliga arbetet.
Föreningen meddelade till arbetsgivaren att medlemmarna i vår förening har, ifall de själva så önskar,
möjlighet att begära att förtroendemannen eller annan personalrepresentant deltar i de förhandlingar som
berör medlemmen. Vår förenings förtroendemän och andra personal-representanter är beredda att träda
till om de får inbjudan.
Var uppmärksamma!
Lagen om samarbete förpliktigar också arbetsgivaren. Med samarbete avses fortlöpande växelverkan
mellan arbetsgivare och personal och omfattar även förhandlingar om ärenden som inverkar på
personalens ställning. Samarbetsförfarandets betydelse ökar speciellt när det blir aktuellt med förändringar
i arbetslivet. Ett ärende som berör enbart en enskild arbetstagare behandlas i första hand mellan
arbetstagaren och förmannen.
Arbetstagaren har rätt att begära att förtroendemannen,
arbetarskyddsfullmäktig eller annan personalrepresentant deltar som stödperson. Arbetsgivarens
representant kan inte fatta beslut som hör under samarbetsförfarandet, innan ärendet behandlats
tillsammans med de personer som ärendet berör (alternativt kan ärendet behandlas med representanter
för de berörda personerna). Vid förhandlingarna ska man gå igenom de motiveringar som arbetsgivaren
uppger ligger som grund för förändringarna, samt förändringarnas inverkan och alternativ.
Samarbetsärenden, som man åtminstone måste förhandla om:
- Sådana förändringar i organiseringen av arbetet och servicen, om de har betydande konsekvenser
för personalen, t.ex. servicestrukturförändringar, överlåtelse av rörelse, anlitande av utomstående
arbetskraft på, väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, flytt från en uppgift till en annan,
förändringar i arbetstid osv.
- Principer, planer och metoder som hänför sig till personalen och utvecklandet av den.
Föreningens funktionärer och förtroendemän finns listade i slutet av detta informationsblad. Tveka inte att
kontakta dem, ifall du vill ha med ”ett extra par öron” vid förhandlingar som gäller dig själv.
Jag tillönskar er alla en lugn och avkopplande sommar!

Marttina – ordf

Föreningens vårmöte hölls 28.5.2015 i ett lagom stort sällskap i avslappnad stämning. Tarja
Mäkitalo utsågs enhälligt till förtroendeman inom Vasa stad. Tack för förtroendet och tack till alla
er som deltog! Protokollet finns inom kort att läsa på föreningens hemsida och på hemsidan hittar
du också information om många andra saker: http://vaasa.jytyliitto.net/
Nya aktiva medlemmar behövs alltid och ifall vår förenings verksamhet verkar intressant, så ska du
kontakta styrelsen. Vanligen brukar man inte ha möjlighet att välja sina arbetsuppgifter, men i vår
förening kan man göra det, vi har en mängd olika uppgifter att välja bland som väntar på att
utföras förr eller senare. Bl.a. ”festkommittén” behöver ivriga människor eftersom vår evigt unga
förening fyller 100 år om några år, närmare bestämt år 2018. Arrangemangen kring den
förhoppningsvis oförglömliga festen har redan startat på tankenivå. Även på skolningssidan
hoppas vi på nya friska idéer och om du själv är, eller om du känner någon annan som är t.ex.
mästare på att ”koka soppa på en spik” eller insatt i olika brokiga tillställningars och begivenheters
historia, så kontakta Tarja (tarja.makitalo@vaasa.fi). Låt även övriga föreningsmedlemmar få
möjlighet att lära sig, vi kunde med andra ord ordna ett tillfälle där mästaren får lära ut sitt
kunnande!

Du ska inte tro det blir sommar
Ifall inte nån sätter fart
På sommarn och gör lite somligt
Då kommer blommorna snart
Jag gör så att blommorna blommar
Jag gör hela kohagen grön
Och nu så har sommaren kommit
För jag har just tagit bort snön
Första versen ur ”Idas sommarvisa”, musik: Georg Riedel, text: Astrid Lindgren

Marttina Rahja, puheenjohtaja/ordförande, email marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, jäsenasiat/medlemsärenden, puh/tfn 06 325 1611,
email tina.lempinen@vaasa.fi
Seija Paakkinen, plm/huvudförtroendeman, puh/tfn 040 686 1261,
email seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Sundman, plm/huvudförtroendeman, puh/tfn 06 323 1283, email lea.sundman@vshp.fi

JYTY VASA RF:S STYRELSEMEDLEMMAR, FÖRTROENDEMÄN OCH FUNKTIONÄRER
2015

STYRELSEMEDLEMMAR
Marttina Rahja, ordförande
Tarja Mäkitalo, viceordförande
Tina Lempinen, sekreterare
Mandatperiod 2 år:
Arja Sandvik – Irma Kivisaari
Maarit Simelius – Kaija Ristamäki
Marita Panttila – Maarit Viianen
Maire Rajala – Raija Sivula
Lea Sundman – Tuula Bäck
Paula Granbacka – Anne Hanka

(Kultur- och biblioteksväsendet)
(Andra stadiet, VAO, VAKK)
(Laihela)
(Centralförvaltningen)
(Ungdoms- och fritid)
(VCS)

Mandatperiod 1 år:
Tarja Mäkitalo - Katja Rinneharju
Anja Sundström – Raija Porre
Tarja Porttila – Seija Hakola
Seija Paakkinen – Johanna Haapamäki
Maija Alasalmi – Tarja Teppo

(hälsovårdsverket)
(VCS)
(bildnings- och undervisningsverket)
(socialverket)
(tekniska verket)

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER
Medlemssekreterare
Kassör
Skolningsansvarig
Klubbvärdinna
Ungdomsansvarig
Arkivskötare

Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)
Riitta-Liisa Korpi (riitta-liisa.korpi@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)
Seija Paakkinen (seija.paakkinen@vaasa.fi)
Minna Backman (minna.backman@vaasa.fi)
Sirpa Haapanen

Informationskommittén

Marttina Rahja (marttina.rahja@evl.fi)
Agneta Honkala (agneta.honkala@vshp.fi)
Irma Kivisaari (irma.kivisaari@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)

Fritidskommittén

Irma Kivisaari (irma.kivisaari@vaasa.fi)
Fia Ingves (gunlog.ingves@vaasa.fi)
Paula Granbacka (paula.granbacka@vshp.fi)
Minna Backman (minna.backman@vaasa.fi)

VÅR FÖRENINGS FÖRTROENDEMÄN
Vasa stad
Huvudförtroendeman
Vice huvudförtroendeman

Seija Paakkinen (seija.paakkinen@vaasa.fi)
Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)

Förtroendeman
Förtroendeman
Förtroendeman

Riitta-Liisa Korpi (riitta-liisa.korpi@vaasa.fi)
Tarja Porttila (tarja.porttila@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)

Vasa centralsjukhus
Huvudförtroendeman
Vice huvudförtoendeman

Lea Sundman (lea.sundman@vshp.fi)
Agneta Honkala (agneta.honkala@vshp.fi)

Österbottens förbund
Förtroendeman
Vice förtroendeman

Siv Lundberg (siv.lundberg@obotnia.fi)
Marianne Höglund (marianne.hoglund@obotnia.fi)

Vaasan Ammattikorkeakoulu (Vasa yrkeshögskola)
Förtroendeman
Vice förtroendeman

Annikki Korkeavuori (annikki.korkeavuori@vamk.fi)
Hanna-Leena Raja-aho (hanna-leena.raja-aho@vamk.fi)

Evangeliska Folkhögskolan
Förtroendeman

Camilla Nordblad (camilla@efo.fi)

Laihela kommun
Förtroendeman

Liisa Nikkilä (liisa.nikkila@laihia.fi)

