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Valtiosektori turbulenssissa

onilla valtion työpaikoilla vuosi on alkanut epävar
moissa tunnelmissa. Jo pelkästään puolustusvoimissa
irtisanominen uhkaa 1200 henkilöä. Helposti unoh
tuu, että puolustusvoimat on myös merkittävä siviilityöntekijöi
den työllistäjä, ja irtisanomisen uhka koskee mitä suurimmassa
määrin heitä. Useat lakkautettavista varuskunnista ovat paikka
kunnilla, joissa korvaavat työllistymismahdollisuudet ovat vä
häisiä. Suorien, varuskunnan lakkauttamisesta johtuvien vai
kutusten lisäksi välilliset vaikutukset näille paikkakunnille ovat
melkoiset.
Edellisellä hallituskaudella uudistettiin valtion aluehallinto.
Nyt on otettu lähempään tarkasteluun keskushallinto, ja hanke
valtioneuvoston organisaation uudistamiseksi on käynnistynyt.
Selvittelyn alaisena on malli, jossa ministeriöt yhdistettäisiin yh
teen organisaatioon niin, että niistä tulisi valtioneuvoston alaisia
osastoja.
Valtio on uudistanut muutoksen alaisena olevan henkilöstön
asemaa koskevat periaatteet. Samalla on päivitetty ne toimenpi
teet, joilla tuetaan muutoksen piirissä olevia. Tämä on hyvä asia.
On vain varsin erikoista, että nämä periaatteet eivät tuo saman
laista turvaa puolustusvoimissa työskenteleville. On välttämä
töntä, että tämä epäkohta poistetaan pikimmiten, ja puolustus
voimien henkilökunnan muutosturva saadaan paremmalle
tolalle.

Tässä lehdessä oli tarkoitus kertoa myös siitä, miten virastojen
toiminta on muuttunut valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusoh
jelman myötä. Toisin kuitenkin kävi, sillä ohjelman valmistelu on
vasta alkuvaiheessa, eikä konkreettisista toimista ole vielä kerrot
tavaa.
No, sitähän sanotaan, että hyvin valmisteltu on puoliksi tehty.
Ohjelman on luvattu saavan aikaan aidosti tuottavuutta lisääviä
toimenpiteitä. Tavoitteena on myös työn mielekkyyden ja yhteis
kunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sekä se, että asiakkaat ko
kisivat palvelun laadun aiempaa paremmaksi. Lisäksi on luvattu,
että henkilöstö otetaan aidosti mukaan hankkeen valmisteluun.
Valitettavasti vain on niin, että henkilöstön mukaanotto ei ole
kaikkialla toteutunut. Toivotaan, että kyse on vain käynnistys
vaikeuksista ja että valmistuessaan ohjelma täyttää sille asetetut
tavoitteet.
Hyvää kevään odotusta,
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Valtion virkamieslakiin
kaavaillaan muutoksia
Hallituksen esitys valtion virkamieslain uudistamisesta on eduskunnan käsittelyssä.
Siinä ehdotetaan mm. virkamieslautakunnan lakkauttamista
ja muutoksia virkamiesten valitusoikeuteen.
Muutoksenhakuoikeus

N

ykyisessä valtion virkamieslais
sa säädetään, mistä päätöksistä
voidaan valittaa. Muissa asioissa
valittaminen ei lähtökohtaisesti ole mah
dollista. Hallituksen esityksessä todetaan,
että virkamieslain yleinen valituskielto on
vanhentunut, eikä vastaa perustuslaista
johtuvia oikeussuojan vaatimuksia. Jat
kossa pääsääntönä olisi virkamiehen oi
keus valittaa oikeusasemaansa koskevista
päätöksistä. Valituskielto koskisi vain erik
seen yksilöitäviä päätöksiä.
Valmistelussa on pohdittu laajasti vali
tusoikeutta virkaan nimittämistä koske
vista päätöksistä. Tältä osin on päädytty
valituskieltoon. Muita asioita, joista läh
tökohtaisesti ei voisi valittaa, olisivat viras
ton yhteisen viran sijoittaminen viraston
sisällä, harkinnanvarainen virkavapaus

V

sekä tehtävään määräämistä koskeva pää
tös.
Henkilöstöjärjestöt ovat asiaa valmis
teltaessa ja lausunnoissa ajaneet virkamie
hille mahdollisimman laajaa muutoksen
hakuoikeutta.

Muutoksenhakujärjestelmä
Voimassa olevan lain mukaan virkamies
lautakunta ratkaisee virkamiesten oikai
suvaatimukset, jotka koskevat varoituksia,
lomautuksia, irtisanomista, purkamista ja
virantoimituksesta pidättämistä. Lisäksi
perusteettomista määräaikaisista virka
suhteista on voinut saada korvausta esittä
mällä korvausvaatimuksen virkamieslau
takunnalle määräaikaisen virkasuhteen
päätyttyä.
Hallituksen esityksen mukaan virka
mies voisi hakea muutosta edellä mainit

tuihin päätöksiin sekä vaatia korvausta
määräaikaisista virkasuhteista jatkossa
hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakujär
jestelmästä tulisi siis hallintolainkäyttölain
mukainen. Virkamieslautakunnan toi
minta lakkaisi, ja siellä vireillä olevat asiat
siirrettäisiin ratkaistaviksi hallinto-oi
keuksiin.
Muutoksenhakujärjestelmän
osalta
henkilöstöjärjestöt ovat asettuneet voi
makkaasti virkamieslautakunnan toimin
nan jatkumisen kannalle. Virkamieslauta
kunta on nähty virkamiehen oikeusturvan
kannalta oikeana elimenä ratkaisemaan
mm. irtisanomisasioita ja arvioimaan
määräaikaisten virkasuhteen perusteiden
lainmukaisuutta.
Pia Hiltunen
asiamies
Tekniikan akateemiset TEK

Periaatepäätös
muutoksen johtamisesta uusittiin

altioneuvosto antoi tammikuun
lopulla periaatepäätöksen val
tion henkilöstön asemasta or
ganisaation muutostilanteissa. Se koskee
vuosina 2012–2015 toteutettavia muutok
sia. Verrattuna edelliseen, vuonna 2006
annettuun päätökseen pääpiirteet ovat py
syneet samoina, mutta päätöstä on ajanta
saistettu ja siihen on lisätty joitakin käy
tännössä hyödyllisiksi havaittuja asioita.
Keskeisenä lähtökohtana on, että uu
den henkilöstön rekrytoinnit aloitetaan
selvittämällä, onko muualla valtionhal

linnossa muutosten vuoksi vapautuvaa
henkilöstöä. Ministeriöiden vastuulla on
huolehtia omilla hallinnonaloillaan, että
nämä selvitykset tehdään. Virka tai tehtä
vä ilmoitetaan julkisesti haettavaksi vain,
jos virkajärjestelyn kautta ei ole löytynyt
tehtävän vaatimukset täyttävää henkilöä.
Periaatepäätöksen pohjalta valtiova
rainministeriö on antanut soveltamis
ohjeet. Niissä käsitellään toimenpiteitä,
menettelyjä ja palveluja, jotka ohjaavat
valtion virastoja muutosten johtamisessa
ja henkilöstön muutosturvan järjestämi
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sessä. Lisäksi päätökseen on koottu muu
tostilanteissa käytettävissä olevia tukitoi
menpiteitä.
Asiakirjat löytyvät valtiovarainministe
riön verkkosivuilta osoitteesta www.vm.fi
esimerkiksi hakutermeillä ”Valtioneuvos
ton periaatepäätös valtion henkilöstön
asemasta organisaation muutostilanteissa”
ja ”Muutosten johtaminen ja muutosturva
valtionhallinnossa”.
Mari Raininko
asiamies
Agronomiliitto ry

Työterveyshuolto

– muutakin kuin sairaanhoitoa
Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen,
kun kuulet sanan työterveyshuolto?

U

seimmat yhdistävät työterveys
huollon sairaanhoitoon, joku
muistaa myös työhöntulotarkas
tuksen. Itse asiassa sairaanhoidon järjestä
minen osana työterveyshuoltoa on työn
antajalle vapaaehtoista, vaikka nykyisin yli
90 % työnantajista tarjoaa työntekijöilleen
myös sairaanhoitopalveluita.

Ennaltaehkäisy
ja yhteistoiminta
painopisteinä
Työterveyshuollon lakisääteinen ydin on
ehkäisevä työterveyshuolto. Kela korvaa
ennaltaehkäisevän
työterveyshuollon
kustannuksista 60 prosenttia niille työn
antajille, jotka ovat sopineet yhdessä
työterveyshuollon kanssa työkyvyn hal
linnan, seurannan ja varhaisen tuen to
teuttamisesta työpaikalla. Jos näistä asiois
ta ei ole sovittu, korvaus on 50 prosenttia
kustannuksista.
Työkyvyn hallinnalla tarkoitetaan työkykyä edistäviä ja tukevia toimintakäytän
töjä. Ne laaditaan työnantajan ja työnte
kijöiden yhteistyönä ja käsitellään työpai
kan yhteistoimintaelimissä. Käytännöissä
kuvataan muun muassa, miten tuen tarve
tunnistetaan, miten ja millaista tukea an
netaan, millainen on työpaikan sairaus
poissaolojen hallintajärjestelmä ja miten
työkykyseuranta toteutetaan.

Varhaisen
puuttumisen malli
Työterveyshuollon kanssa sovitaan tiet
ty hälytysraja, sairauspoissaolopäivien
määrä/vuosi, jonka täytyttyä esimies käy
työntekijän kanssa ns. varhaisen tuen kes
kustelun. Keskustelussa selvitetään, miten
työkyvyn ongelmat näkyvät työssä, mitkä
ovat työn voimavarat ja mitä muutoksia
työssä pitää tehdä. Sovitut toimenpiteet
toteutetaan ja niitä seurataan. Jos ne eivät
riitä, sovitaan työkykyä vastaavista töistä
ja järjestelyistä. Tarvittaessa työterveys
huolto ohjaa työntekijän kuntoutukseen,
tai työntekijä sijoittuu uusiin tehtäviin.
Kesäkuusta lähtien Kela maksaa sai
rauspäivärahaa 90 arkipäivän jälkeen vain
siinä tapauksessa, että työntekijä toimittaa
Kelaan työpaikalla laaditun lausunnon
jäljellä olevasta työkyvystään ja mahdol
lisuuksistaan jatkaa työssä. Työpaikkojen
hälytysraja varhaisen tuen keskustelulle
asetetaan huomattavasti 90 arkipäivää
alemmaksi.

Toimintasuunnitelma
kaikkien nähtäville
Valtion virastoissa työterveyshuolto to
teutetaan virastokohtaisilla sopimuksilla.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

käsitellään työpaikan yhteistoimintame
nettelyssä, ja sen tulee olla jokaisen työn
tekijän nähtävillä. Näitä virastokohtaisia
sopimuksia ohjaa vuosi sitten uudistettu
ohjeistus.
Sairaanhoitoa annetaan kaikille palve
luksessa oleville palvelussuhteen kestosta
ja työajasta riippumatta, myös vuosilo
man, lomautuksen, palkallisen virkava
paan tai työstä vapautuksen sekä palkat
toman vanhempainpäivärahan aikana.
Palvelun tarjoaa työnantajan osoittama
palveluntuottaja.
Työterveyslääkärin lähetteellä on mah
dollisuus saada muutakin hoitoa, kuten
erikoislääkärin palveluja. Työnantajan
kustantamiin tutkimuksiin kuuluvat sai
rauden toteamiseksi ja hoidon määrittele
miseksi tarpeelliset laboratorio- ja kuvan
tamistutkimukset. Lisäksi sairaanhoitoon
kuuluu muun muassa lääkärintodistuksen
tai lausunnon antaminen, jos sellainen
tarvitaan esimerkiksi työkyvyttömyyden
osoittamisessa tai etuuksia haettaessa.
Työnantaja voi halutessaan järjestää myös
muuta terveydenhuoltoa.
Valtion henkilöstön työterveyshuoltoa
koskeva määräys/ohje ja valtiovarainmi
nisteriön kirje ”Valtion henkilöstölle an
nettava fysikaalinen hoito” löytyvät kum
pikin työmarkkinalaitoksen sivuilta.
Riitta Saikkonen-Heinonen
pääsihteeri
Suomen Psykologiliitto

Keppi ja Porkkana hukassa?
Lehden vanhat numerot löydät myös osoitteesta
www.keppijaporkkana.fi
Käy tutustumassa!
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Keskushallinnon uudistushanke
on lähtökuopissa

H

allitusohjelmassa linjattiin, että
valtion keskushallinnon uudis
tamistarve selvitetään erillisellä
hankkeella. Näin pyritään vastaamaan
useiden ministerienkin puheenvuoroissa
esitettyyn huoleen ministeriöiden ”siilou
tumisesta”.
H ankkeen asettamispäätöksessä tode
taan: ”Laajoja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita omaavien politiikkakoko
naisuuksien valmistelu edellyttää ministe
riöiden yhteistyötä yli toimialarajojen.” Jos
valtioneuvostosta muodostettaisiin aidos
ti yhtenäinen kokonaisuus tekemällä siitä
rakenteellisesti, resursseiltaan ja proses
seiltaan yksi yhteinen organisaatio, tämä
mahdollistaisi henkilöstön ja taloudellis
ten resurssien paremman liikkuvuuden,
päätöksessä korostetaan.
Hankkeen tavoitteena on
• yhtenäistää valtioneuvostossa tehtävä
politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssioh
jaus.
• tukea nykyistä paremmin hallituksen
strategisen näkemyksen toimeenpanoa
ja vaikuttavuutta julkisessa hallinnossa
ja yhteiskunnassa.
• lisätä henkilöstön ja taloudellisten re
surssien liikkuvuutta ja edistää yhte
näisen toimintakulttuurin syntymistä
valtionhallinnossa.
• selvittää yhtenä vaihtoehtona ministe
riöiden muuttamista yhdeksi virastoksi
niin, että hanke ei muuta ministereiden
asemaa valtioneuvoston jäseninä ja mi
nisteriönsä toiminnan johtajina.

Työ tehdään
kahdessa vaiheessa
Tavoitteena on selvittää 31.5. mennessä ne
toimenpidevaihtoehdot, joilla hankkeelle
asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa.
Hankkeen toisessa vaiheessa tehdään
ehdotus valittavasta toimenpidevaihtoeh

dosta sekä sen toteuttamiseksi tarvittavista
toimista. Pohjana tässä työssä käytetään
ensimmäisen vaiheen arvioita. 
Mikäli
hankkeessa päädytään lainmuutoksia
edel
lyttäviin toimenpiteisiin, esitys on
tehtävä hallituksen esityksen muotoon.
Tällöin on selvitettävä myös säätämisjär
jestys.
JUKOn edustajana hankkeeseen osal
listuu neuvottelupäällikkö Markku Nie
minen.

Hankkeen vaikutukset
mietityttävät
Hanke on vielä alkuvaiheessaan, joten uu
distusta ja sen vaikutuksia on vaikea hah
mottaa. Useita kysymyksiä se kuitenkin
herättää. Liikkuvuuden lisäämiselle saat
taa toki olla tarvetta, mutta olisi kuitenkin
pohdittava, onko kaikki ministeriöt yhdis
tävä hanke välttämätön tämän tavoitteen
toteuttamiseksi. Saavutetaanko näin laa
jalla uudistuksella riittävästi konkreettisia
hyötyjä siihen nähden, miten raskas muu
tosprosessi on kyseessä, vai päästäisiinkö
vastaaviin tavoitteisiin olemassa olevia
toimintamalleja kehittämällä?
Ministeriöissä työskentely vaatii oman
toimialan syvällistä asiantuntemusta.
Johtaako liikkuvuuden itseisarvona pitä
minen asiantuntemuksen pinnallistumi
seen? Miten henkilöstön asema turvataan
näin suuressa uudistuksessa? Lisäksi han
ketta toteutetaan erittäin kireässä aikatau
lussa. Tämä ei saa johtaa hätiköityjen joh
topäätösten tekemiseen.
Kati Virtanen
neuvottelupäällikkö
Suomen lakimiesliitto
Kirsi Venäläinen
lakimies
Suomen lakimiesliitto
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