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HALLITUKSEN TIEDOTE
Hallituksen kokous 13.02.2020
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YLEISTÄ
THHL:n hallitus piti hyvän ja keskustelevan kokouksen, jossa keskusteltiin mm. eri alojen meneillään
olevista tes-neuvotteluista ja työtaisteluista. KIKY-tunnit ovat olleet ainakin julkisessa keskustelussa
vahvasti esillä, toki muitakin isoiksi koettuja kysymyksiä on neuvotteluissa ollut ja osa sopimusalojen
tilanteista on kärjistynyt työtaisteluihin. Näitä olemme uutisista ym. medioista voineet seurata. Myös
Ammattiliitto PROn alaisia sopimusaloja on ollut ja on näissä mukana. Niiden osalta PROn alakohtaiset
sektorit ovat itse päätyneet ratkaisuissaan työtaisteluun neuvottelujen vauhdittamiseksi ja myös
työntekijäpuolen kuulluksi tulemiseen sopimusratkaisun saamiseksi.
PROn Valtio-/Julkissektorin neuvottelut ovat hissuksiin käynnistymässä. Valtion ves-/tes-sopimukset
neuvotellaan valtion neuvottelupöydässä ja siellä meitä PROsta edustavat vanhat tutut konkarit Pardian
ajoilta eli johtaja Niko Simola ja neuvottelujohtaja Harri Siren.
PROn Valtion neuvottelukunta (VNK) on käsitellyt parissa kokouksessaan valtion tavoitteita. Lisäksi
valtion pääsopijajärjestöt (PRO, JUKO ja JHL) ovat sopineet yhteisestä tavoitelistasta, joka on jätetty
valtiotyönantajalle ensimmäisessä neuvottelujen käynnistämis-/tunnustelutapaamisessa. Keskustelu
avataan varsinaisten neuvottelujen alkaessa. Tavoitteena on, että sopimukseen päästäisiin huhtikuun
alussa. Neuvottelujen käynnistyessä VNK kokoontuu pari-kolme kertaa käsittelemään tulevaa
valtiotyönantajan esitystä.
Haluamme rauhoittaa teitä. Huolimatta monien alojen kriisiytyneistä neuvottelutilanteista, eivät nämä
tarkoita sitä, että PRO tai mikään muukaan olisi määräämässä valtion väkeä työtaisteluun. Jos valtion
pöydässä tilanne kärjistyisi, tekisi VNK omia ratkaisujaan mielenilmauksen tai muiden työtaistelutoimien
käynnistämisistä ja sen jälkeen muodollisesti hyväksyttäisi esityksensä PROn hallituksella, jotta selusta on
turvattu. Mutta, valtion pöydässä neuvottelut on aina ensisijaisesti pyritty hoitamaan neuvotteluteitse ja
asiallisesti molempia osapulia kuunnellen yhteistä näkemystä ja sopimusta rakentamalla. Kriisiytynyt
tilanne on valtiolla ollut viimeksi v. 1986.
Sen sijaan kylläkin valtiosektorillakin, myös TE- ja ELY-kentällä ns. työtaisteluorgnisaatiota päivitetään
parhaillaan. Tämä yleensä tehdään aina neuvottelukierroksen alla. Tällä on ns. psykologinen merkitys
neuvottelupöydässä, kun työantajakin tietää, että neuvotteluvalmiudet työntekijäpuolella ovat viimekätistä
neuvotteluvälinettä myöten timmissä kunnossa.
Nyt siis otamme rauhassa ja katsomme miten ja missä hengessä valtion neuvottelut käynnistyvät. PRON
VNK:ssa THHL-taustaiset jäsenet ovat plm Kari Reponen ja varaplm Marika Englund ja lisäksi kokouksiin
osallistuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella sektorivastaavana pj. Eija Tuutti.
Itse neuvottelujen käynnistyessä viestintä hoidetaan PROn valtiosektorin neuvottelijoiden toimesta.
Aina se taho hoitaa tiedottamisen, joka vastaa neuvotteluista.
TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU
THHL:n lausunto TEMille HE:een Työllisyyden Kuntakokeiluista jätettiin 24.1.2020. Se on ollut ko.
päivästä alkaen nähtävillä THHL:n kotisivuilla.
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Seuraavaksi on valmisteilla maaliskuun alussa lausunto HE:een työttömyysturvatehtävien siirroista
maksajille. Tähän odotetaan yhdistyksiltä/jäseniltä evästyksiä ja näkemyksiä esityksen hyvistä ja
huonoista vaikutuksista te-asiantuntijoiden/-toimistojen arkeen.
THHL:N TYHY-JÄSENKYSELY
THHL:n jäsenten TYHY-kyselyyn vastasi 42,2 % THHL:n työssä olevista jäsenistä. Kiitos kaikille
vastanneille. Tuloksia tullaan hyödyntämään jaksamisesta ja työhyvinvoinnin turvaamiseen liittyvissä
keskusteluissa mm. työnantajan kanssa. Yhdistykset saavat omien alueidensa vastaukset käyttöönsä
helmi-maaliskuun vaihteessa.
Kyselyyn vastanneiden kesken suoritetussa arvonnassa (sähköisesti suoritettu) onni suosi tällä kertaa
seuraavia: 6 kpl a´ 50 euron lahjakortti

- Rantasalo Jukka
- Tuononen Tarja
- Sainio Sari
- Mattila Minna
- Poutiainen Karoliina
- Kanerva Jaana
6 kpl HALTIn kevytreppu
- Huhtiniemi Hannu
- Mikko Sainkangas
- Hirvonen Mirja
- Pentikäinen Jaana
- Viljanmaa Hanna
- Erkkilä Minna

Uusimaa/Karkkila
Lappi/Rovaniemi
V-Suomi/Turku
P-Savo/Kuopio
P-Karjala/Eno
Uusimaa/Hyvinkää
Pirkanmaa/Kutala
Keski-Suomi/Jyväskylä
E-Savo/Kerimäki
Pirkanmaa/Nokia
Pohjanmaa/Isokyrö
Lappi/ Rovaniemi

Voitot on postitettu saajilleen reilu viikko sitten. Onnea kaikille voittajille.
THHL:N SÄÄNTÖMUUTOS
THHL ry:n sääntömuutosesitys on ollut käsittelyssä niin hallituksessa kuin marraskuun ylimääräisessä
edustajakokouksessakin ja hyväksytty. Sääntömuutosesitys on ollut myös Patentti- ja rekisterihallituksen
(PRH) tarkastuskierroksella ja palautui sieltä viime viikolla, ilman korjausvaatimuksia, hyväksyttyinä.
Tämä koskee siis liiton sääntömuutosta, joka on tehty THHL:n tulevaisuuden näkökulmasta.
Yhdistyksillä on omat sääntömuutokset menossa PROn sääntöjen käyttöön ottamiseksi.
LOPUKSI
Koululaisten hiihtolomakausi alkaa ensi viikolla ja jakautuu kolmelle seuraavalle viikolle. Toivotaan kaikille
mahdollisuutta päästä talven iloihin ja lumisiin maisemiin. Pääkaupunkiseudulla ei lunta ole, joten
pohjoiseen päin käy tie…Lystiä lomailua lasten-, lastenlasten ja ihan vaan itsen kanssa.

Aurinkoista Ystävänpäivää.
Hallituksen psta
Eija Tuutti
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