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Hei KST:n jäsen!
Kuntarakennelakiluonnos ja "Suomalaisen työn linja 2019" on ollut
järjestöillä lausuntokierroksella tammikuussa.
"Suomalaisen työn linja 2019"- asiakirjaluonnoksessa oli paljon hyvää, mutta myös paljon parannettavaa. Kehittäväksi kirjasin mm. vajaakykyisten työllistämisen, työaikajoustot, koulutuspaikkojen lisäämisen aloille joista työllistyy, opiskelupaikkojen lisääminen tammikuulle sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, täydennyskoulutusten
lisäämisen, perhevapaisiin omien vanhempien sairaus / hoitovapaa
ja työnantajat tulisi voida pakottamaan työllistämään nuoria.
Kuntarakennelakiluonnos on valtavan laajapaketti. KST:n lausunnossa pyydettiin huomioimaan mm. peruspalvelujen säilyvyys, palvelujen säilyvyys myös entisten kuntien keskuksissa, työpaikkojen säilyvyys sekä mahdollisuus aloittaa uusia työpaikkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, siirtymäajan tulee olla riittävä ja siihen on varattava rahaa.
Kuntarakennelakiluonnoksessa eniten meitä kiinnosti henkilöstön
asema. Yhdistettäessä pieniä kuntia tulee maa-alueita / kiinteistöjä /
infraa lisää, mutta ei välttämättä työntekijöitä. Monet pienet kunnat
on ajettu niin alas, ettei teknisellä sektorilla ole jokaisen alan asiantuntevaa henkilöstöä. Tekniset palvelut on hoidettu konsulteilla tai ne
ovat retuperällä. Ohjelmistoja ei ole, eikä omaisuustietoja ole tallennettu sähköiseen muotoon. On oltava mahdollisuus myös rekrytoida
henkilöstöä tekemään teknisen sektorin töitä. Kunnan alueet kasvat,
eikä keskuskunnan henkilöstö pysty yksin avustamaan pieniä kuntia
samalle tasolle.
Useilla aloilla on työntekijöiden määrää supistettu minimiin. Mikä ei
ole hyvä, eikä turvallinen ratkaisu (esim. hoito- ja suojelualat, poliisit
ja vartijat). Työpaikkoja joita on supistettu, pitäisi saada takaisin, niin
uusissa muodostuneissa kunnissa turvattaisiin hyvä ja turvallinen
elämä.

Aurinkoista kevättä ja kaikkea hyvää kesän odotukseen!

terveisin Sari

Y-postissa, logossa ja nettisivuilla on energiaa
Posti kulkee ja KuSTi polkee.... Y-posti on jätetty historian havinoihin, jatkossa KuSTi polkee jäsenpostia. Yhdyshenkilöiden tulee välittää posti jatkossakin oman alueensa jäsenille.
Anne ja Sirpa Jyväskylästä suunnittelivat meille vauhdikkaamman
logon. Tyttöjen käsialaa on myös nettisivujen ja jäsenpostin graafinen ilme. Sivut ovat nyt modernimmat sekä KST:stä löytyy energiaa
ja väriä. Tarkoitus on päivittää ja kehittää sivuja jatkuvasti sekä pitää
ne ajantasaisena. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeudet muokkaamaan / päivittämään sivuja. Vanhat sivut ovat voimassa huhtikuun loppuun, jolloin sopimuksemme päättyy.
Ehdotuksia ja kommentteja sivujen sisällöstä voit lähettää kst-ry.fi ->
Yhteystiedot.

Lomaosakeviikkojen arvonta
Syksyn 2013 lomaviikot ovat:
Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi, asunto 15.K.2, viikko 37
viikon hinta on 441 euroa
Kiinteistö Oy Lapinniemi XII asunto 101, viikko 48
viikon hinta on 334 euroa.
Lomaviikkojen arvontaan tulee ilmoittautua nettisivujen kautta, osoitteessa kst-ry.fi -> lomaosakkeet perjantaihin 5.4.2013 mennessä.
Lisätietoja lomaviikoista osoitteessa kst-ry.fi

Hallituksen syksyn ja talven päätöksiä:
-

-

Valittiin KST:N edustajiksi Tekniikka ja Terveys KTN ry:n edustajakokoukseen 4.12.2012 Eeva Gräsbeck varalle Arja Streng ja
Anne Heikkinen ja hänen varalle Eila Tarnanen.
KST ry:n hallitus hyväksyi KTK Tekniikan asiantuntijat ry:n sääntömuutosesityksen.
Valittiin KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n 19.10.2012 pidettävään
edustajakokoukseen KST:n edustajaksi Päivi Koskimäki, varalle
Arja Strengin. Tarkkailijaksi valittiin varapuheenjohtaja Jan Kaski.

KST:n antamia lausuntoja
-

Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta on toimitettu 4.2.2013
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:lle.
Akavan "Suomen työn linja 2019". Toimitettu 14.1.2014 KTK
Tekniikan Asiantuntijat ry:lle.

Sopimustavoitteet
KST:läisten virka- ja työehtosopimusten päättymiseen on vielä aikaa.
Kunta-alan sopimusten voimassaolo lakkaa 28.2.2014. Yleinen taloudellinen tilanne ja talouden kehitysnäkymät ovat kuitenkin sellaisia, että raamisopimuksen jatkamista ja työmarkkinaratkaisujen aikaistamistakin on esitetty.
Tällä hetkellä neuvottelujen aikaistaminen ei vaikuta todennäköiseltä, mutta se saattaa olla mahdollista. KST:n hallitus varautuu tulevaan päivittämällä sopimustavoitteet, joten olemme heti valmiina, jos
neuvottelutilanne sitä edellyttää.

Ystävä on joku,
joka sinun potiessa flussaa tulee käymään mukanaan pussillinen appelsiineja,
toivomasi dekkari ja kukkakimppu.
Hän asettelee kukat maljakkoon, tarjoaa kuumaa juotavaa, tiskaa astiat ja poistuu.

- Pam Brown s. 1928 -

