Universitetens huvudavtalsorganisationer lämnade varsel om arbetsstrid
Huvudavtalsorganisationerna för universitetssektorn FOSU, Löntagarorganisationen Pardia
och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har idag den 13.2 lämnat
varsel om arbetsstrid till riksförlikningsmannens byrå och arbetsgivaren.
Avtalsförhandlingarna fortgår trots varseln om arbetsstrid. Den inriktade arbetsstriden
verkställs som strejk vid Helsingfors universitet 28.2.2018 klockan 0.00–24.00, om det inte nås
ett förhandlingsresultat före 27.2. Vid övriga universitet ordnas manifestationer för att stöda
personalen vid Helsingfors universitet.
I strejken deltar alla medlemmar i FOSU, JHL och Pardia som omfattas av det allmänna
kollektivavtalet för universitet. I kollektivavtalsförhandlingarna representerar FOSU
medlemmarna i över 20 medlemsförbund i Akava. Om förhandlingarna inte framskrider är
huvudavtalsorganisationerna beredda att utvidga arbetsstridsåtgärderna till de övriga
universiteten.

Arbetsgivaren vill diktera, inte förhandla

Universitetssektorn har befunnit sig i ett avtalslöst läge sedan början av februari.
Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal framskrider inte, eftersom arbetsgivaren under
hela förhandlingsprocessen har haft en nedvärderande inställning gentemot personalen.
•

Arbetsgivaren vill diktera lönerna. Arbetsgivaren driver ensidigt en reform av lönesystemet
som skulle föra lönebildningen längre ut på lokal nivå. I den här modellen är det tydligt att
arbetsgivaren ensidigt ska bestämma vilka som ska få löneförhöjning.

•

De anspråkslösa löneförhöjningsförslagen visar ingen uppskattning för det värdefulla arbete
som personalen utför. Universiteten har råd med löneförhöjningar utan att verksamheten
lider, eftersom inget universitets bokslut utvisade förlust 2016. Dessutom har statens
nedskärningar i finansieringen redan under många år kompenserats med massiva
personalnedskärningar och en obetydlig löneutveckling.

•

Arbetsgivaren är överhuvudtaget inte beredd att diskutera mål som är viktiga för personalen,
till exempel förbättrad ställning för visstidsanställda arbetstagare, förståndigare användning
av arbetstiden och skäliga löneförhöjningar.

Visa ditt stöd vid ditt eget universitet och i de sociala medierna

Arbetsstriden är löntagarorganisationernas gemensamma beslut: vi står eniga på fronten och
stöder de medlemmar som deltar i arbetsstriden.

•

Avsikten är att det vid övriga universitet och övningsskolor den 28.2 utanför arbetstiden
ordnas manifestationer för rejäla arbetsvillkor. Delta i manifestationen på ditt eget campus
och använd pinsen Me olemme yliopisto (Vi är universitetet). Pinsar och annat material
levereras till strejkkommittéerna vid universiteten i god tid före utgången av februari.
Tilläggsinformation ger den lokala förtroendemannen eller din egen förening.

•

Vi är universitetet-andan behövs igen! Ta ställning även i sociala medier med hashtaggen
#meolemmeyliopisto.

Följ med FOSU:s och ditt eget förbunds kommunikation

Medlemmarna informeras om hur förhandlingarna framskrider och om arbetsstridsåtgärderna
via FOSU:s och förbundens kommunikationskanaler.

FOSUS:s kommunikation:
FOSU:s webbplats
Facebook
Twitter
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