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RikHen Vuosikokous 26.3.2021
RikHe ry:n vuoden 2021 vuosikokous jouduttiin jälleen pitämään Skype-kokouksena johtuen
koronapandemiasta. Paikalla oli 37 virallista kokousedustajaa ja 11 hallituksen jäsentä tai varajäsentä sekä 7
kutsuvierasta.
Perinteistä Kriminaalipoliittista koulutuspäivääkään ei tänä keväänä vuosikokouksen yhteydessä voitu
järjestää. Toivottavasti se mahdollistuu vielä myöhemmin syksyllä ja pääsemme vihdoin kohtaamaan
kasvotusten.
RikHe ry:n puheenjohtaja Pekko Summanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Hän puhui
koronavirustilanteesta ja totesi, että Rise on onnistunut koronaviruksen torjunnassa hyvin. Hän esitti toiveen,
että kiitos konkretisoituisi riseläisille myös muutenkin kuin pääjohtajan kiitoskirjeen muodossa.
Vuosikokokouksen kutsuvieraat esittivät tervehdyksiään. Entinen puheenjohtaja Reijo Virkkunen on
seurannut eläkkeellä aktiivisesti Risen toimintaa. Hän näki, että yksiköissä tulisi lisätä edunvalvontaosaamista.
Hän myös toivoi verkostoitumisen lisäämistä ja toivotti hyvää kokouspäivää.
VVL:n puheenjohtaja Antti Santamäki kiitti kutsusta ja puhui tulevista haasteista, joista mainitsi mm. YTsopimuksen, luottamusmies- ja työsuojelusopimuksen uusimisen sekä palkkausuudistuksen. Santamäki
mainitsi alkuvuoden virastoeräneuvottelujen olleen pitkät ja haastavat. Järjestöt halusivat mielummin
sopimuksen, kuin perälautaratkaisun, jota työnantaja väläytti pariin otteeseen. Santamäki kiitteli järjestöjä
yhteistyöstä. Samalla puolella ollaan ja on tarve puhaltaa yhteen hiileen, hän totesi. Santamäki kertoi VVL:n
teettämästä turvallisuuskyselystä, johon vastasi 800 henkilöä. Kyselyn tuloksissa oli huolestuttavia
kommentteja henkilöstön jaksamisesta.
Entinen pääluottamusmies Seppo Suojoki kertoi eläkeläisenä seuranneensa 6 vuoden ajan sivusta Risen
asioita. Hän puhui kaikkia sitovista sopimuksista ja mainitsi, että työnantaja voi aina maksaa palkkaa
enemmän kuin sopimukset määrittävät.
Jukon pääluottamusmies Mirja Pikkarainen kertoi arvostavansa järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhdessä
olemme enemmän, hän lasusui.
Kokouksessa käytiin edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus läpi, jonka jälkeen keskusteltiin toimintaavustuksista. Esitettiin, että osastot saavat toiminta-avustusta 10€ per jäsen toteutuneen toiminnan mukaan
ja maksimissaan 10€ per osaston jäsenmäärä. Riittääkö tämä avustus turvaamaan toiminnan järjestämistä
osastoissa? RikHen jäsenmäärä on ollut aleneva ja koronatilanne on asettanut haasteita yhdistystoiminnalle.
Muistuteltiin, että RikHe voi hakemuksesta myöntää lisäavustusta, jos em. summa ei riitä hyvän toiminnan
järjestämiseen. Koronatilanteen helpotuttua osastojen toiminnan jälleenaktivointiin tarvitaan varoja. TTT
ry:ltä ja Prolta voi myös hakea tukea ja etenkin jäsenhankintaan liittyviin tilaisuuksiin Pro suhtautuu yleensä
myönteisesti. Muistutettiin myös, että Prolla on hyvää aluetoimintaa, johon rikheläiset voivat osallistua.
Kannattakin siis seurata Pron sivuja. RikHen hallitus tulee toimittamaan osastoille selvityksen siitä, miten ja
millaista tukea toiminnan järjestämiseen voi saada Prolta.
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Talousarvion läpikäynnin jälkeen Summanen esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022 ja se
hyväksyttiin.
Viime vuonna Pro ei hyväksynyt RikHen vuosikokouksessa hyväksyttyjä sääntöjä. Pron hyväksymät säännöt
ovat kuitenkin edellytyksenä jäsenmaksupalautuksille. Vuosikokouksessa esiteltiin uusi ehdotus RikHen
säännöiksi. Keskeisin muutos tulee olemaan nelivuotisen edustajiston valinta. Edustajisto käyttää
vuosikokouksessa päätösvaltaa.Osastot voivat kuitenkin tarvittaessa muuttaa valitsemansa edustajiston
kokoonpanoa nelivuotiskauden aikana. Toinen merkittävä muutos on puheenjohtajan valinta neljäksi vuodeksi
kerrallaan nykyisen kaksivuotisen puheenjohtajakauden sijaan. Uudet säännöt hyväksyttiin kokouksessa.
Seuraavaksi esiteltiin ajankohtaiset VES-asiat. Virastoeräneuvottelut olivat pitkät ja aluksi työnantajapuolen
ja RikHen näkemykset kohdennuksista olivat kaukana toisistaan. Yhden sopimuksen osalta ei päästy
sopimukseen menettelyvirheen vuoksi, mutta muissa sopimuksissa Rikhen näkökulmasta tulos oli kohtalaisen
hyvä. Virastoerän kohdentamisesta on tullut RikHelle negatiivista ja positiivista palautetta.
Virkanimikkeet herättivät keskustelua, koska ne eivät aina kerro työn sisällöstä. Työnantajan toimet ovat
viime vuosina olleet sellaisia, että ns. yleisnimikkeitä suositaan yhä enemmän. Esimerkiksi nostettiin
virastosihteeri -nimike. Tämä on vaikeuttanut edunvalvontaa ja yleistä palkkojen vertailevuutta. Rikheläisten
kannattaa olla aktiviisia nimikeasioissa eri foorumeilla.
Keskustelua käytiin myös vastuuvirkamiehen palkkauksesta, palkkauksen uudistamisesta, työnantajan
tahtotilasta muuttaa yhteistoiminnan muotoa organisaatiomuutoksessa sekä toiveista työsuojelutoiminnan
suhteen. Järjestöt ovat esittäneet toiveen Riselle valtakunnallisesta päätoimisesta työsuojeluvaltuutetusta.
Sopimusalavastaava Teemu Kotkanoja kertoi ajankohtaista asiaa uudistuvasta yhteistoimintalaista. Uuden
lain keskeisin tavoite on lisätä vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä sekä aitoa yhteistoimintaa.
Julkisella sektorilla on tehty kysely siitä, miten yhteistoimintamenettely toimii. Keskeisimpiä puutteita on,
että YT-kokouksia on harvoin, keskustelu on liian muodollista ja aineisto niihin tulee myöhässä, eikä siihen
siksi ehditä riittävästi paneutua. Näihin seikkoihin kannattaa myös Risessä kiinnittää huomiota.
Vuonna 2022 vuosikokouksen ja Kriminaalipoliittisen koulutuspäivän järjestämisvuorossa olisi ollut EteläSuomen alue. Organisaatiomuutoksen vuoksi alueita ei tuolloin enää ole, mutta siitä huolimatta päätettiin,
että Etelä-Suomen osasto Puuma ottaa vastuulleen niiden järjestämisen.
Lopuksi Summanen esitteli RikHen uudet pöytästandaarit, jotka on suunniteltu yhdessä Pron kanssa. Niillä on
tarkoitus muistaa RikHessä pitkäjänteisesti jäsenistön ja yhdistyksen eteen töitä tehneitä aktiiveja.
Ensimmäiset pöytästandaarit luovutettiin virtuaalisesti entisille puheenjohtajille Reijo Virkkuselle ja Heidi
Lindille. Varsinainen luovutus tapahtuu sitten, kun taas kasvotusten kohdataan.
Kiitos kaikille osallistujille ja iloista kevään aikaa kaikille RikHen jäsenille!
Johanna Kaislampi
RikHen tiedotusvastaava
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