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KATSAUS HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2020 ASIOISTA 

TES-neuvottelut 
Kokouksen alussa Jytyliiton työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki kertoi ajankohtaisia asioita TES-
neuvotteluista. Sopimusneuvotteluita on käyty runsaasti lokakuun lopusta 2019 alkaen ja ne jatkuvat 
edelleen. Neuvotteluissa on keskusteltu talven aikana monista eri tekstikysymyksistä. Päällimmäisinä 
asioina ovat olleet mm. neuvojien työaikalain piiriin kuuluminen sekä viisipäiväiseen loma viikkolaskentaan 
siirtymisestä nykyisen kuusipäiväisen laskennan sijasta eli ns. lauantaipäivien laskennasta luopumisesta. 
Nämä keskustelut ovat nyt kuitenkin ajautuneet umpikujaan, eivätkä ne ole tällä hetkellä enää 
neuvottelupöydässä esillä. Tällä hetkellä neuvotteluissa keskustellaan kiky-tuntien poistamisesta ja siitä 
aiheutuvista kompensaatioista. Keskustelut tulevista palkankorotuksista ovat vasta aluillaan. Seuraavan 
kerran neuvotellaan keskiviikkona 18.3.2020. Veli Vähämäki myös muistutti, että Neuvonta-alalla on 
voimassa ylityökielto, joka jatkuu toistaiseksi.  Lisätietoa ylityökiellosta voi katso Neuvon tai Jytyliiton 
sivuilta.   

Kuulumisia työpaikoilta 

1. ProAgria 
ProAgrioissa on eri alueilla huomattavia eroja toiminnassa. Esimerkiksi ProAgria Etelä-Suomessa YT -
neuvottelut loppuivat vuoden vaihteessa. Etelä-Pohjanmaalla on taas rauhallisempaa menoa ja lisää 
työntekijöitä on palkattu. Pääluottamusmies Minna Päivärinnan mukaan uuden Itä-Suomen yhdistyminen 
on onnistunut ja mm. hankkeet on lähteneet hyvin käyntiin. Kaikissa ProAgrioissa on erityisesti nuorien ja 
uusien työntekijöiden vaihtuvuus kuitenkin kohtalaisen suurta. 

ProAgria keskusten, ProAgria Liiton sekä ruotsinkielisen neuvonnan näyttelyiden keskittäminen yhteen 
yhtiöön herätti myös keskustelua ja pohdintaa. 

Seminaareja, toimihenkilöpäiviä ja tapahtumia on peruttu tai siirretty ympäri Suomen Koronaviruksen 
vuoksi.  

2. Faba 
Faban puolella asiat menevät kuin ennenkin. Yksi uusi työntekijä on palkattu etelään, joka on auttanut 
työtilannetta.  

3. Muut alat 
Marttojen sekä Taito ry:n osalta ei ollut erityistä. Näillä aloilla nyt seurataan, miten koronatilanne etenee ja 
joudutaanko koulutus- ja muita tilaisuuksia peruuttamaan. Mikäli peruutuksia tulee niin edessä saattaa olla 
lomautuksia, koska kovin paljoa ei ole muita korvaavia töitä osoittaa.  

Muilla neuvonta-aloilla ei ollut esillä mitään erityisiä asioita. Huolta oli myös näillä aloilla mitä vaikutuksia 
kuitenkin koronatilanne pitkittyessään aiheuttaa.  

Jytyn työttömyyskassa 
Jytyn työttömyyskassan kuulumisia kertoi Neuvon hallituksen puheenjohtaja Tero Ylikylä. Maksatus on 
lisääntynyt 1 %, joka johtuu korvausten tason nostamisesta. Ansiosidonnaista päivärahaa saavien määrä ei 
kuitenkaan ole lisääntynyt vaan pysynyt vielä tähän asti samoissa lukemissa kuin vastaavana aikana vuonna 
2019. Hallitus kuitenkin totesi, että kuntapuolella on ilmoitettu jo alkavista yt-neuvotteluista. Samoin 

http://neuvo.info/neuvonta-alalla-ylityo-vuoronvaihto-ja-vapaa-aikana-tyoasioissa-matkustamisen-kielto/
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/neuvonta-alalla-neuvoteltiin-9-3-ylityokielto-jatkuu-toistaiseksi.aspx
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/proagria-keskittaa-kaikki-nayttelynsa-yhteen-yhtioon-14629
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/proagria-keskittaa-kaikki-nayttelynsa-yhteen-yhtioon-14629


  17.3.2020 
hallitus huomioi, että koronavirus-epidemia tullee todennäköisesti aiheuttamaan lomautuksia. Käsittelyajat 
ovat hieman pitkittyneet maksuperusteisen päivärahalaskentaan siirtymisen vuoksi. 
Kassan sääntömääräinen vuosikokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 18.5.2020. Kassan 
hallitus seuraa kuitenkin koronatilanteen kehittymistä ja tekee sen perusteella päätöksen kokouksen 
koollekutsumisesta ja sen ajankohdasta. Kassan vuosikokouksessa vuosikokousasioiden lisäksi on esillä 
aiheena mm. Jytk:n, Jattk:n ja työttömyyskassa Statian yhdistyminen vuoden 2021 alusta alkaen. 
Aiesopimus näiden kolmen työttömyyskassan yhdistymisestä on allekirjoitettu 20.1.2020. 

Jyty:n Länsi-Suomen alueen yhdistys Yhdistyspäivä 
Jytyn Länsi-Suomen alueen yhdistysten yhdistyspäivää vietettiin 15.-16.2. Seinäjoella ja Tero Ylikylä 
osallistui päiviin. Päivien teemana oli yhdistysten toiminnan kehittäminen sekä TES-neuvottelukierros. 
Paikalla oli myös yhdistyksen puheenjohtajia ja luottamusmiehiä. Päivien aikana esille tuli paljon erilaisia 
tapoja miten eri yhdistykset toimivat ja millaisia palveluja ne tarjoavat jäsenilleen. 

Vuosikokous 
Vuosikokous päätettiin siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan koronaviruksen vuoksi. Päätettiin 
myös, että yhdistys korvaa mahdollisesti jo ostetut julkisen liikenteen liput vuosikokoukseen 
osallistumiseen, sekä palauttaa maksetut omavastuut. Jokaiselle vuosikokoukseen jo ilmoittautuneelle 
lähetetään sähköpostiviesti vuosikokouksen muutoksesta. Asiasta tiedotetaan myös Neuvon kotisivuilla.  

Toimintakertomus ja talousarvio 
Hallitus laati myös toimintakertomuksen vuoden 2019 toiminnan osalta. Samoin hallitus käsitteli vuoden 
2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoitti ylijäämää 19.914,40 euroa. Ylijäämä selittyy hyvällä 
sijoitustoiminnan tuotolla ja hieman arvioitua suurempana jäsenmaksukertymänä. Hallitus hyväksyi 
tilinpäätöksen ja päätti esittää sen toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Samoin hallitus laati 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Talousarviossa pyritään ns. nollatulokseen. 
Hallituksen esitys on, että jäsenmaksu pidetään entisellä tasolla. Toiminnassa vuonna 2020 isoa osaa 
näyttelee käynnissä olevat TES-neuvottelut.  

Luottamusmiestoiminta 
Hallitus pyrkii tehostamaan luottamusmiesten aktiivisuutta mm. koulutuksiin osallistumisessa. Meillä on 
noin puolet luottamusmiehistämme erittäin aktiivisia ja osallistuvat koulutuksiin ja vastaavat kyselyihin. 
Samalla kuitenkin osa luottamusmiehistä ei osallistu koulutuksiin tai liiton järjestämiin tapahtumiin eivätkä 
liioin vastaa kyselyihin. Tämä on liiton jäsenten kannalta huono asia, koska koulutuksissa on jaossa aina 
uusin tieto, joka auttaa luottamusmiehiä esim. mahdollisissa YT-neuvotteluissa. Tämän vuoksi myös 
jäsenten kannattaa varmistaa, että oma luottamusmies kokee tärkeäksi itsensä kouluttamisen.  

 

Lisätietoja:  
Hallituksen puheenjohtaja, Tero Ylikylä, 0400 590 251 
tero.ylikyla@kalatalouskeskus.fi 

Ruusuja tai risuja? Koetko tämän muistion hyödylliseksi? Millaista viestintää haluaisit?  

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Neuvon tiedotukseen. Laita viestiä Terolle ja kerro, olemmeko 
onnistuneet viestinnässä. Kerro myös, jos sinulla olisi vinkata viestintäideoita meille. Negatiiviset, positiiviset 
ja kehittävät kommentit ovat kaikki tervetulleita. 
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