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V

Pitkä neuvottelukierros

altiosektorin neuvottelukierrokses
ta ennustettiin etukäteen hankalaa.
Ennustus piti paikkansa. Neuvotte
lut etenivät hitaasti ja neuvottelutulos
saavutettiin vasta maaliskuun alkupuo
lella, vaikka vanha sopimuskausi päättyi
jo tammikuun lopussa. Neuvottelujen
alussa työnantajan ja palkansaajajärjes
töjen näkemykset olivat erittäin kaukana
toisistaan. Valtiosektorin järjestövalmi
utta jouduttiin nostamaan poikkeuksel
lisen korkealle. Keskuslakkotoimikunta
työskenteli aktiivisesti ja piti yhteyttä
paikalliselle tasolle, jotta olisimme kaikki
olleet riittävästi valmistautuneita, mi
käli neuvotteluiden vauhdittamista olisi
todella tarvittu. Tällä kierroksella näin ei
kuitenkaan lopulta tapahtunut. Saimme
silti arvokasta harjoitusta tulevien koitos
ten varalle.
Valtiosektorille perustetaan työryh
mä käsittelemään henkilöstön työkyvyn
edistämistä ja työterveyshuoltoa. Tähtäi
messä on tässäkin työurien pidentämi
nen, mikä onkin ollut ja tulee jatkossakin
olemaan yksi keskeisistä puheenaiheita
työmarkkinapolitiikassa. Kukaan tuskin
voi kiistää työurien pidentämisen tarvet
ta. Toimivista ja tehokkaista keinoista ei
kuitenkaan ole vielä saavutettu yksimie
lisyyttä. Selvitystyö jatku useammallakin
eri taholla.

Myös virkamiesten ja työntekijöiden
omia näkemyksiä ja kokemuksia työuri
en pidentämiseksi on selvitetty erilaisin
tutkimuksin. Työntekijöiden tarpeet toki
poikkeavat työstä riippuen, raskasta fyy
sistä työtä tekevät tarvitsevat erilaisia
toimia kuin niin sanotun henkisen työn
tekijät. Kukaan ei näe numeerisella elä
keiän nostamisella olevan työuria piden
tävää vaikutusta. Huomattavasti merkit
tävämpinä pidetään työelämän laadun
parantamiseen tähtääviä toimia.
Käsittelimme työurien pidentämis
tä myös viimeisimmällä valtiosektorin
luottamusmieskurssilla. Esille nousivat
– jälleen kerran – johtamisen ja hyvän
henkilöstöpolitiikan merkitys. Työpaikan
ilmapiiriä, työaikajoustoja ja tehtävän
kuvien selkeyttä pidettiin myös tärkeinä
tekijöinä. Erityisesti käydystä keskuste
lusta jäivät mieleeni erään puhujan esil
le nostamat edellytykset sille, että me
kaikki – iästä riippumatta – jaksaisimme
paremmin työelämässä: suvaitsevaisuus,
erilaisuuden hyväksyminen, oikeuden
mukaisuus ja toisten arvostaminen.
Me kaikki olemme erilaisia ja hyvä niin.
Huomiota kiinnitettiin myös siihen usein
keskusteluissa unohdettuun asiaan, että
eläkkeelle tulee voida siirtyä arvokkuus
säilyttäen. Näin ei valitettavasti aina ta
pahdu, vaan piakkoin eläkkeelle siirtyvät
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saatetaan kokea hyödyttömiksi ja joskus
aikaisempi ura yritetään jopa mitätöidä.
Kaikkien valtiolla työskentelevien jaksa
misen kannalta on tärkeä muistaa, että
valtiosektorilla työskentelevät eivät ole
kestävyysvajeen aiheuttajia, kuten toi
sinaan annetaan ymmärtää. Te teette
arvokasta työtä tuottavuusohjelman ja
valtiosektorin säästötavoitteiden puris
tuksissa.
Yliopistot siirtyivät pois valtiosekto
rilta vuodenvaihteessa. Keppiä ja Pork
kanaa ei enää lähetetä yliopistosektorilla
toimiville jäsenille, koska sektoreiden
sopimukset ovat täysin eriytyneet toi
sistaan. Parhaillaan selvittelemme, missä
muodossa yliopistosektorin informointi
tullaan jatkossa hoitamaan.
Nautitaan pitkän talven jälkeen näistä
aurinkoisista kevätpäivistä.

Kati Virtanen
JUKOn valtion
neuvottelukunnan
puheenjohtaja
asiamies
Suomen Lakimiesliitto

Hyvin vaikea neuvottelukierros

N

Hyvin vaikealla kierroksella käytiin lähellä työtaistelua
ja onnistuttiin neuvotteluissa.
Seuraavista kierroksista tulee vähintään yhtä vaikeita.

euvottelukierros on ollut poikke
uksellisen vaikea. Julkista sektoria
ovat viime vuosina ravistelleet
lukuiset uudistukset. Neuvottelujen
taustalla vaikuttavatkin kaikki organisaa
tiouudistukset, palkkausjärjestelmäuudis
tukset, tuottavuusohjelma, aluehallinnon
uudistus, yliopistouudistus sekä eri viras
tojen alueellistamiset. Näkyvissä ei myös
kään ole, että vauhti olisi hidastumassa.
Tällä kierroksella pyrimmekin turvaamaan
työntekijän asemaa organisaatioiden
muutostilanteissa ja hakemaan siten ase
mia tulevien vuosien myllerrystä varten.
Neuvotteluja ei helpottanut, että
neuvottelukierrosta käydään hyvin poik
keuksellisessa taloudellisessa tilanteessa.
Maailmanlaajuinen lama ja ikärakenteen
muutos vaikuttavat voimakkaasti julki
sen talouden tilanteeseen, mikä heijastui
neuvotteluihin.
Valtiotyönantaja esitti jo syksyllä jo
sovittujen korotusten siirtämistä tai lo
marahoihin kohdistuvia säästötoimia.
Palkansaajat torjuivat nämä esitykset
jyrkästi. Työnantaja palasi esitykseensä
neuvottelujen alussa, jolloin esitettiin

miinusmerkkistä sopimusta, jossa palkko
jen nollakorotuksiin olisi yhdistetty vas
tikkeeton lomarahojen leikkaaminen. To
siasiallisesti tämä olisi tarkoittanut lähes
viiden prosentin palkanalennuksia.
Sunnuntaina 7.3. syntynyt neuvot
telutulos on kuitenkin hyvin erilainen
kuin työnantajan esitykset neuvottelujen
alussa.
Työnantajan haluttomuudesta joustaa
heikennysvaatimuksistaan kertoo hyvin
se, että neuvottelutulos saavutettiin vas
ta yli kuukausi vanhan sopimuksen päät
tymisen jälkeen. Jos tulosta ei olisi 7.3.
syntynyt, olisi palkansaajien ollut lähes
pakko turvautua työtaistelutoimiin neu
vottelujen vauhdittamiseksi.
Kun työtaistelun mahdollisuus alkoi
kasvaa, käynnistettiin paikallistasolla työ
taisteluvalmiuden nostaminen. Paikalli
sesti lakkopäälliköt kokosivat lakkotoimi
kuntia ja keräsivät jäsenistön lakonajan
yhteystietoja. Lakkopäälliköiden toimin
ta järjestöllisen valmiuden nostamiseksi
näkyi neuvottelupöydässäkin. Työnantaja
oli selvästi tietoinen siitä, että virastois
sa todella valmistauduttiin työtaistelu

toimiin. Työnantaja tiesi, että meillä oli
todellinen lakkovalmius ja se näkyi loppu
tuloksessa.
Tulevista neuvottelukierroksista tulee
valtiosektorilla vähintään yhtä vaikeita
kuin tästä. Onkin hyvä tietää, että edun
valvontamme selkäranka valtiosektorin
kenttätoiminnassa on niin hyvässä kun
nossa. Myös tulevilla kierroksilla edunval
vontamme on juuri niin vahva kuin järjes
töllinen valmiutemme. Kauniilla sanoilla
ja lakkovalmiudella saa paremman sopi
muksen kuin pelkillä kauniilla sanoilla.
Suurkiitokset kaikille jäsenille. Tästä on
hyvä jatkaa.

Markku Nieminen
neuvottelupäällikkö
Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö
JUKO ry.

Neuvottelutuloksen sisältö
Palkankorotukset
ja palkkausjärjestelmät
Syntynyt sopimus on kaksivuotinen ja
sopimuskausi on 1.3.2010 – 29.2.2012.
Sopimusta tarkastellaan suhteessa kan
santalouteen, valtiontalouteen, valtion
henkilöstön ostovoimaan ja näiden kehi
tykseen sekä kehitysnäkymiin 31.1.2011
mennessä. Mikäli toisen sopimusvuoden
korotuksista ei päästä yksimielisyyteen,
on sopimus irtisanottavissa 15.2.2011
mennessä päättymään 28.2.2011.
Sopimukseen sisältyy 0,55 prosen
tin yleiskorotus 1.3.2010 lukien ja 0,43
prosentin virastoerä 1.9.2010 lukien. Vi
rastoerästä voidaan neuvotella heti, tai
syksyllä siten, että neuvottelutulos on

valmiina 15.10.2010 mennessä. Mikäli vi
rastossa on erityisiä syitä, niin paikallisel
la sopimuksella neuvotteluaikaa voidaan
ottaa vielä kaksi kuukautta lisää, eli teh
dä ratkaisu 15.12.2010 mennessä. Mikäli
paikallisesta erästä ei päästä yhteisym
märrykseen, maksetaan se prosentuaali
sena yleiskorotuksena.
Palkkausjärjestelmien valmistelu tule
vissa virastouudistuksissa aloitetaan
heti hallituksen päätöksen jälkeen. Mi
käli vpj:stä ei saada sopimusta viraston
perustamiseen mennessä, sovitaan vä
litilanteen järjestelmästä. Neuvottelut
virastoissa, joissa sopimuksen syntyessä
ei ole voimassaolevaa vpj:tä 30.6.2010
mennessä sovitaan välitilanteen järjestel
mä. Palkkausjärjestelmät ja palkkausten
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määräytyminen välitilanteessa Mikäli
uusi vpj on riittävän pitkällä, sovitaan sen
käytöstä ns. karkeana vpj:nä. Muuten
sovitaan vanhojen palkkausjärjestelmien
jatkamisesta.

Työaika
Sovittiin sopimuskauden mittaisena ko
keiluna uusista työaikamalleista. Valtio
sektorilla kokeillaan pidennettyä työai
kaa, yksilöllistä työaikaa ja tiivistettyä
työaikaa. Kokeilu on voimassa sopimus
kauden ilman jälkivaikutusta.
Työnantajalla sen enempää kuin hen
kilöstölläkään ei ole velvollisuutta eikä
oikeutta sanottuihin järjestelyihin vaan
niiden käyttöönotto perustuu harkintaan

ja vapaaehtoisuuteen. Järjestelyn toimi
vuutta/tuloksellisuutta sekä vaikutuksia
työterveyteen/jaksamiseen seurataan
työnantajan ja asianomaisen kesken, vä
hintään puolen välein. Pidennettyä työ
aikaa ei saa ottaa käyttöön heti palvelus
suhteen alusta lukien.
Ennen näiden järjestelyiden käyttöön
ottoa virastossa käsitellään asiaa luotta
musmiesten kanssa. Luottamusmiehelle
toimitetaan tiedot järjestelyn kohteena
olevasta henkilöstöstä.
Pidennetyssä työajassa yksilötasol
la voidaan sopia pidemmästä työajasta
maksimissaan 40 tuntiin viikossa saakka.
Pidennetyssä työajassa kuukausipalkkaus
maksetaan viikoittaisen säännöllisen työ
ajan ja sovitun viikoittaisen työajan mu
kaisella suhteella korotettuna.
Yksilöllisen työajan käytöstä voi
daan sopia tehtävissä, joita tehdään pää
osin muualla kuin varsinaisella virka-tai
työpaikalla. Tällöin työnantaja täsmentää
tätä varten asianomaisen virkamiehen tai
työntekijän työn tavoitteet ja työteh
tävät sekä seuraa niiden toteutumista.
Virkamies tai työntekijä pitää työaika
kirjanpitoa tekemistään työtunneista ja
huolehtii työajan tasoittumisesta keski
määrin säännölliseksi viikoittaiseksi työ
ajaksi.
Tiivistetyssä työajassa säännöllinen
työaika voidaan järjestää siten, että vii
koittaisen säännöllisen työajan työtunnit
tehdään joko viikoittain tai sitä pidem

pänä ajanjaksona etukäteen siten, että
esim. viikoittain yksi työpäivä voidaan
antaa vapaaksi. Työtuntien kerryttämi
sessä ja vapaaksi antamisessa tulee käyt
tää työaikapankkia

Vanhempainvapaat
ja säästövapaat
Vanhempainvapaiden osalta sopimus pa
rani siten, että ns. isäkuukausi piteni 24
arkipäivään, myös otto-isällä on oikeus
palkalliseen kuuden arkipäivän isyysva
paaseen ja palkalliseen, enintään 72 arki
päivää kestävään vanhempainvapaaseen.
Lisäksi sairaan lapsen hoidon järjestämi
seen tarkoitettu palkallinen tilapäinen
hoitovapaa pitenee nykyisestä enintään
kolmesta työpäivästä enintään neljään
työpäivään.
Palvelussuhteen muuttuessa osa-aikai
seksi on oikeus pitää kertyneet säästöva
paat ennen osa-aikatyöhön siirtymistä
tai saada niistä korvaus.

Luottamusmiehet
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuu
tettujen palkkioita korotetaan 8 prosent
tia 1.3.2010. Palkkioiden alaraja nousee
65 eurosta 75 euroon.
Luottamusmiesten oikeudesta tiedon
saantiin sovittiin vähimmäistaso. Luotta
musmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
koulutus- ja toimintamahdollisuuksia

Työryhmät

vahvistettiin sopimalla näitä koskevista
säännöllisistä keskusteluista työnantajan
kanssa.
Työnantajan on käsiteltävä luotta
musmiehen ja työsuojeluvaltuutetuksi
valitun kanssa koulutustarvetta ja sen
järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa
valinnasta. Työnantaja ja luottamusmies
tai pääsopijoittain luottamusmiehet käy
vät vuosittain keskustelun yhteistyön toi
mivuudesta ja sen parantamisesta, sekä
koulutustarpeista. Lisäksi tarkastellaan
luottamusmiesten ansioiden kehitystä.

Arviointiryhmät
Arviointiryhmien toiminnassa siirrytään
1.3.2011 alkaen kevennettyyn menette
lyyn, jossa tehtävien vaativuuden arvi
ointi käsitellään arviointiryhmässä vain
tapauksissa, joissa tehtävien vaativuu
den arvioinnista syntyy erimielisyyttä.
Jos työnantaja tekee aloitteen henkilön
tehtävien sellaiseksi muuttamiseksi, joka
johtaisi tehtävien vaativuustason alene
miseen, eikä henkilö suostu tehtävien
muuttamiseen, työnantaja tai henkilö
itse taikka häntä edustava luottamusmies
voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi
arviointiryhmässä. Lisäksi arviointiryhmä
käsittelee uusien tehtävien arvioinnit,
mikäli ei aiemmin ole määritelty vastaa
van tai kokonaisuutena samankaltaisen
tehtävän vaativuutta.

Palkkausjärjestelmät

Sopimuksessa asetetaan myös poikkeuksellisen suuri
määrä työryhmiä käsittelemään eräitä keskeisiä kysy
myksiä sopimuskauden aikana. Asetettavat työryhmät
ovat
VPJ kehittäminen,
Virkapukutyöryhmä,
Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuolto,
Työaikatyöryhmä, erityisesti 6 a § uudet työaika
muodot seurannassa
Jaksotyötä selvittävä työryhmä,
Matkaryhmä, Tilastoryhmä,
Tasa-arvotyöryhmä,
Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmä,
Määräaikaistyöryhmä ja
Virkamiesten asema muutostilanteissa.

Sopimuksessa sovittiin valtion palkkausjärjestelmästä
käytävien neuvottelujen määräajoista eräissä virastoissa.
Neuvottelutulokset tulee saavuttaa seuraavasti:
– Poliisihallitus 30.6.2010
– Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus 30.6.2010
– Aluehallintovirastot 31.12.2010
– Liikennevirasto 30.9.2010
– Liikenteen turvallisuusvirasto 30.6.2010
– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
31.12.2010
– Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 30.9.2010
– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 31.10.2010
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Lomien laskentatapa
muuttuu

U

utta lomasopimusta sovelletaan
ensi kertaa annettaessa 1.4.2009
alkaneen lomanmääräytymisvuo
den lomia eli käytännössä niitä lomia,
joita pidetään ensi kesänä.
Vuosilomien laskenta helpottuu, sillä
lomaviikko on viisipäiväinen. Lauantai
ta ei enää lasketa lomapäiväksi. Samalla
poistui ns. irtopäivälaskentasääntö.
Loman pituuteen muutoksella ei ole
käytännön vaikutusta. Laskeminen on
kuitenkin helpompaa. Lomapäivien luku
määrä katsotaan suoraan taulukoista. Tal
vilomapidennyspäivistä tuli muutoksen
myötä normaaleja lomapäiviä. Joten sillä,
kuinka paljon lomapäiviä pitää kesällä, ei
ole enää vaikutusta talvilomapidennys
päivien määrään. Kaikki lomapäivät ovat
samanarvoisia.

Vuosiloman pituuteen oikeuttavan
palvelusajan laskenta on muuttunut.
Palvelusaikaan huomioidaan jatkossa au
tomaattisesti vain valtion palvelus. Muu
työkokemus, kuten yksityissektorin ja
kuntasektorin työkokemus, huomioidaan
jos siitä katsotaan olevan olennaista hyö
tyä.
Vanhojen sääntöjen mukaan laskettu
palvelusaika jäädytettiin. Lisäksi palvelus
aikoja on pitänyt tarkastella myös uusien
sääntöjen mukaan. Tämä voi olla merki
tyksellistä niille, joilla on pitkä yksityis
sektorin työkokemus.
Mari Raininko
asiamies
Agronomiliitto

Hyvä työilmapiiri
auttaa jaksamaan

T

yöpaikan hyvä työilmapiiri on sel
keästi tärkein tekijä, jota valtiolla
työskentelevät arvostavat työelä
mässä ilmenee Akavan Erityisalojen loka
kuussa 2009 tekemästä yli 50-vuotiaisiin
kohdistuneesta ”Ikä ja työ”  -selvitykses
tä. Seuraavina tulevat hyvä johtaminen
ja esimiestoiminta, työpaikan pysyvyys,
työn vaativuutta vastaava palkka, mah
dollisuus vaikuttaa työn sisältöön, haas
tavat ja mielenkiintoiset työtehtävät
sekä työpaikan hyvät ihmissuhteet.
Työtä piti tärkeänä osana elämää use
ampi kuin kolme neljästä. Työn sisällön
merkitystä korostettiin ja se nousi uralla
etenemistä tärkeämmäksi. Lähes puolet
vastaajista halusi myös edetä urallaan.
Seitsemän kymmenestä ilmoitti työ
määrän lisääntyneen. Rekrytointien vä
hentyminen tai keskeyttäminen oli val

tiolla yleisempää kuin muilla sektoreilla,
samoin määräaikaisuuksien jatkamatta
jättäminen ja lomarahoista luopuminen.
Irtisanomisia ja lomautuksia sen sijaan
oli muita sektoreita vähemmän. Puolet
vastaajista ilmoitti työilmapiirin omalla
työpaikalla huonontuneen taloudellisen
taantuman seurauksena.
Kokoaikaeläkkeelle valtiolla työssä ole
vat mielivät keskimäärin 63,5 vuoden iäs
sä. Joka neljäs toivoi eläkeiäksi 65 vuot
ta tai enemmän. Hyvä työilmapiiri sekä
hyvä johtaminen ja esimiestyö olivat
valtiolla työskentelevien mielestä työn
mielekkyyden kannalta tärkeimmät asiat
ja auttavat jaksamaan työelämässä.
Arja Ahola
asiamies
Akavan Erityisalat
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