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Hed-päivän yhteenveto

RikHen Hed-päivät toteutettiin, Korona -pandemian vuoksi, yksipäiväisenä ja poikkeuksellisesti
Skype -yhteydellä. 7.10. pidettyyn Hed-päivään osallistui noin 30 luottamusmiestä ja
työsuojeluvaltuutettua.
Päivän aikana käytiin osastoittain läpi ajankohtaisia asioita sekä ajankohtaisia Ves-asioita
pääluottamusmies-puheenjohtaja Pekko Summasen ja Pron sopimusalavastaava Teemu
Kotkanojan johdolla.
Päivien aikana kävi ilmi, että korona on vaikuttanut erittäin paljon osastojen toimintaan. On selvää,
että Korona-aikana ei ole voitu järjestää toimintaa ja tilanne koettiin jäsenistön kannalta hankalaksi.
Myös luottamusmiehillä on ollut rauhallisempaa. Luottamusmiehiä on työllistänyt normaalien
neuvomisten, tukemisten ja asioiden selvittelyjen lisäksi etätöihin liittyvät asiat.
Etätyö jakaa myös mielipiteitä. Osa henkilöstöstä haluaisi jo palata normaaliin työskentelyyn ja osa
haluaisi tehdä etätyötä jopa nykyistä enemmän. Toivon mukaan löytyy kaikkia tyydyttäviä
ratkaisuja. Korona voi hyvinkin tuoda pysyvästi uusia toimintatapoja työskentelyyn.
Päivän aikana muistutettiin myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioiden
tarkastamisesta. Luottamusmiesten on hyvä tarkastaa edustettaviensa määrät, koska se on peruste
palkkion suuruudelle. Palkkiot maksetaan 1.8.2020 alkaen seuraavasti:
Edustettavia
6 – 24
25 – 79
80 ->

Euroa
82,46€
84,41€
105,86

Työsuojeluvaltuutetun palkkio on 82,46€

Työsuojeluasioissa esiin nousi turvallisuustilanteen heikentyminen, joka näkyy meidän
jäsenistössämme lähinnä heijastevaikutteena. Joitain tapauksia on ollut, että vankila on laitettu
pyhäasentoon vankilassa tapahtuneiden vaaratilanteiden vuoksi.
Myös erilaiset toimitila-asiat puhuttivat. Uusissa toimitiloissa ei nähdä olevan riittävästi työtiloja ja
tämä voi muodostaa ongelmia jatkossa. Muun muassa toimitila-asioilla voi olla vaikutuksia
työtyytyväisyyteen.
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Ruokahuollon ja kanttiinin ulkoistaminen puhuttaa henkilöstöä, kuten myös Rise 2.0.

Sopimusalavastaava Teemu Kotkanoja kertoi yleisistä ajankohtaisista Ves-asioista, kuten
metsäteollisuuden ilmoituksesta lopettaa yleinen sopiminen ja siirtymisestä paikalliseen
sopimiseen. Tässä taustalla vaikuttaisi olevan halu heikentää työehtoja ja lisätä työaikaa.
Luonnollisestikaan järjestöt eivät tässä vaiheessa suhtaudu erityisen myönteisesti asiaan.
Nähtäväksi jää, miten asia etenee ja leviääkö tapa muille aloille.
Pääluottamusmies-puheenjohtaja Pekko Summasen johdolla käytiin keskustelua alan tarkentavista
Ves-neuvotteluista, kuten palkka vessin ja yhteistoiminta- ja työsuojelusopimuksen uudistamisesta.

Muutamia muita asioita, joita nostettiin esiin, joita on hyvä muistaa ja huomioida.
Jäsenten jäädessä esimerkiksi eläkkeelle tai siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen, ja
erotessaan liiton jäsenyydestä, on eroavan henkilön muistettava tehdä eroilmoitus Ammattiliitto
Prohon sekä RikHelle. Eron rekisteröidyttyä Ammattiliitto Pron jäsenrekisteriin, eronnut henkilö ei
saa enää Pron ja RikHen lähettämiä jäsentiedotteita.

RikHen tiedottamisesta on sovittu, että tiedotusvastaava tai puheenjohtaja tiedottaa suoraan
jäsenistöä eikä osastojen tarvitse enää välittää tiedotteita. Tällä pyritään vähentämään osastojen
vastuuta Pron ja RikHen tiedottamisessa ja varmistamaan parempi tiedonkulku.

www.rikhe.fi
https://www.facebook.com/rikhe.ry/
https://twitter.com/RikHe_ry
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