MLTAn puheenjohtajan syystervehdys
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5.9.2019 MLTAn tutkimusretki Espoon Gårgundiin

Tämä syksy on alkanut heittää kylmää vettä
monen niskaan. Tarkoitan tällä uutisissa kuultuja
lukuisia yt-neuvotteluja. Yllätykseksi tämä koskee
myös osaa meidän jäsenistä. Ruokavirasto on
ollut toiminnassa vasta alle vuoden ja kuitenkin
sopeuttaminen on jo edessä. Tästä voi lukea lisää
Pron sivulta.
Valtiolla työskentelevien muutosturvaa tulisi
parantaa. ”Valtion nykyisestä henkilöstöstä on
poistumassa muun muassa eläkkeelle vuoteen
2025 mennessä noin puolet (36 000). Näin suuren
vaihtuvuuden oloissa ei ole pakkoa irtisanoa
ihmisiä työttömiksi, jos lainsäädäntö on kunnossa
ja on lisäksi tahtoa pitää työllisenä” sanoo Pron
neuvottelupäällikkö Harri Sirén.
Myös Maanmittauslaitoksen määrärahoja on
pienennetty merkittävästi. Meneillään olevia
projekteja lopetetaan tämän vuoksi. Näillä
toimilla voidaan ennakolta varautua työpaikkojen
säilymiseen.
Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa
31.3.2010 asti. 4.12.2019 Pron hallitus hyväksyy
neuvotteluiden tavoitteet ja vanhojen
sopimusten irtisanomisen. Tavoitteena on
ostovoiman parantaminen ja 24 tunnin työajan
pidennyksen poistaminen. Lomarahat eivät ole
mukana, koska 30% alennus oli määräaikainen.
Työehtosopimustenneuvottelukierroksen aloitti
Teknologiateollisuus. Työnantajapuolen
ehdotukset, jotka Pron neuvottelukunta heti
tyrmäsi:
•

Palvelusvuosilisä pois. Tappio useita
satoja euroja pois.

Matka-ajan palkkaa koskeva kova
leikkaus
Lomaraha puoleen
Kolme palkatonta lauantaita.
Helatorstai ja loppiainen työpäiviksi ilman
ylityö- ja sunnuntaityökorjauksia
Sairaspäivän palkan leikkaus -20%/ -50%
Perhevapaiden palkkaa leikattaisiin -20%
Lisätyönkorotus 50% pois

Kovia vaatimuksia on esitetty. Näiden
neuvotteluiden lopputulos antaa suuntaa myös
muille sopimusaloille.
Ammattiliitojen jäsenmäärä vaikuttaa
neuvottelumahdollisuuksiin. Uusia ja etenkin
nuoria jäseniä kaivataan. Olethan huomannut,
että Pro antaa jokaisesta uudesta hankkimastasi
jäsenestä 40 euron arvoisen S- tai K-ryhmän
lahjakortin. Voit hankkia vaikka kuinka monta
uutta jäsentä.
Yhdistyksemme joutuu eläköitymisestä johtuvan
alenevan jäsenmäärän vuoksi pohtimaan
yhdistymistä Kartta-alan virkailijoiden ja Suomen
kartoittajayhdistyksen kanssa, jotka painivat
samojen ongelmien kanssa. Mitään ei vielä ole
päätetty. Pron vaatimuksesta joudumme
tekemään myös sääntöuudistuksen vielä tämän
vuoden puolelle. Olet tervetullut mukaan
hallitustyöskentelyyn seuraavan syyskokouksen
yhteydessä!
Yhdistyksemme teki syksyllä tutkimusretken
geologisesti mielenkiintoiselle Gåsgrundin
saarelle Espooseen. Jos et ollut mukana, tai et
enää muista oppaan kertomia mielenkiintoisia
asioita, niin Ylen Areenasta löytyy paljon tietoa
sisältävä Luonto-Suomi Geologiailta
https://areena.yle.fi/1-4374008
Ehdota meille hallituksen jäsenille edunvalvonnan
lisäksi toivomaasi toimintaa ensi vuodelle.
https://mltary.yhdistysavain.fi/hallitus-jatoimihenkilot/
Tsemppiä ja myötätuntoa syksyyn meille kaikille
ja erityisesti ystävillemme Ruokavirastossa.
T Jaana

