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Pääkirjoitus

V

Valoa syksyyn

altion sopimuksen mukaiset virastoeräneuvottelut
ovat maalissa virastoissa ja korotukset tulleet maksuun. Virastoittain jaettavanahan oli 1.6. alkaen
0,60 prosentin paikallinen erä. Neuvottelut siitä käytiin 15.5.
mennessä tai sitten pyydetyn lisäajan turvin 15.7. mennessä.
Useissa virastoissa päädyttiin työnantajan ja pääsopijajärjestöjen (JUKO, Pardia ja JHL) hyvillä sopimusratkaisulla
käyttämään virastoerä palkkausjärjestelmän pienehköihin
korjauksiin. Mitään isompia korjauksia palkkausjärjestelmän vaativuustaulukoihin tai suoriutumisen arvioinnin prosentteihin ei tällaisella rahasummalla voitu tehdä. Palkkausjärjestelmä voi olla hyvinkin rapautunut: vaativuustasolta
ei pääse nousemaan seuraavalle tasolle eivätkä henkipisteet
nouse eikä suoritukseen perustuva palkkaus kehity suoritusta vastaten.
Joissakin virastoissa päädyttiin ratkaisuihin, joissa sovittiin
samalla kertaa ensi vuoden virastoerän käytöstä (1.4.2019
maksuun tuleva 0,75 prosenttia), jolloin esimerkiksi palkkausjärjestelmään voitiin tehdä hieman isompia korjauksia.
Jos neuvottelutulokseen ei virastoissa työnantajan ja järjestöjen kesken päästy, meni virastoerä ns. perälautaan eli jaettiin prosentuaalisen yleiskorotuksen kaikille, mikä ei sekään
jukolaisittain ollut huono lopputulos.
Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, Luonnonvarakeskuksessa,
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa ja Ope-

tushallituksessa eli ns. fuusiovirastoissa on oltu ilman palkkausjärjestelmää eli euromääräisillä palkoilla virastojen perustamisesta saakka. Vihdoin saatiin sovittua loppukeväästä
virka- ja työehtosopimus KKV:n palkkausjärjestelmästä.
Myös muiden ns. fuusiovirastojen osalta neuvottelut ovat
pitkällä ja tulosta varmasti syntyy. Sopimusten raamit noudattanevat valtion työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tammikuussa 2018 allekirjoittamaa sopimusta fuusiovirastojen palkkausjärjestelmien rahoituksesta.
Maakuntauudistuksen osalta elämme ratkaisujen aikaa.
Maakuntien ja Valtion lupa- ja valvontaviraston eli Luovan
aloittaminen on poliittisilla päätöksillä siirtynyt vuodella
eteenpäin eli vuoden 2021 alkuun. Tunnelmat tämän päätöksen myötä ovat olleet osin helpottuneita, mutta myös pettyneitä äänenpainoja on kuulunut. Maakuntiin mahdollisesti
siirtyviä henkilöitä huolettavat erityisesti palvelussuhteen
ehdot maakunnissa ja niiden yhtiöissä.
Seuraamme JUKO:n piirissä tilannetta
tarkasti ja osallistumme laajasti valmistelutyöhön.
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Koppikonttoreista monitilaympäristöihin

–M

Kun valtionhallinnolle rakennetaan uusia toimistoja
tai kunnostetaan vanhoja, niistä tehdään monitilaympäristöjä.
Miten uudentyyppiset tilat muuttavat työn tekemistä?

onitilaympäristötyöskentelyyn siirtymisessä ei ole kyse vain uudentyyppisistä tiloista,
vaan erilaisesta työntekemisen kulttuurista.
Tämä edellyttää muutosjohtamista ja yhteiskehittelyä henkilöstön kanssa, kertoo Senaatti-kiinteistöjen työympäristöyksikön päällikkö Reetta Ripatti-Jokela.
Monitilaympäristöihin siirtymisen taustalla on muuttunut
tietotyö ja valtionhallinnon säästötarpeet. Työntekijät eivät
ole digitalisaation vuoksi enää sidottuja kiinteään toimipaikkaan, mappirivistöihin ja kahdeksasta neljään -työaikaan.
Langattomat puhelimet, kannettavat tietokoneet ja sähköiset
tietojärjestelmät mahdollistavat tekniikan puolesta työn te-

kemisen esimerkiksi kotona, junassa tai kahvilassa.
Kun valtion virastojen toimistohuoneet rakennettiin ennen pitkien käytävien varrelle ja työrauhan sai sulkemalla
työhuoneensa oven, nyt valtionhallinnon työntekijät työskentelevät enenevästi monitilaympäristöissä.
Tämän tilamallin perusidea on, että kenelläkään ei ole
nimettyä työpistettä, vaan se valitaan kulloisenkin työtehtävän mukaan, avoimista tai suljettavista tiloista, ja tilaa
vaihdetaan tarvittaessa useamman kerran päivässä. Työrauha tulee yhteisesti sovituista säännöistä: täällä työskennellään hiljaa, täällä keskustellaan ja puhutaan puhelimessa, täällä pidetään kokoukset ja täällä juodaan kahvit.

”Työmarkkinalakimies Kari Eskola (vas.), luottamusmies Päivi Tapiovaara ja pääluottamusmies Timo Sinervo
tuntevat monitilaympäristön risut ja ruusut.”
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Teksti: Soili-Sisko Eskola
Kuvat: Susa Junnola

– Joillakin organisaation sisäisillä palveluyksiköillä, kuten
tietotekninen tuki, viestintä ja henkilöstöhallinto voi olla
kiinteät työpisteet, mikäli työ edellyttää runsaasti asiointia
kasvotusten. Hierarkian perusteella sen sijaan kiinteitä työpisteitä ei pitäisi jakaa, esimerkiksi niin, että johtajilla on henkilökohtaiset huoneet, sanoo Ripatti-Jokela.

Senaatti-kiinteistöt uudistaa
valtion toimitiloja
Monitilaympäristöt tulivat valtionhallintoon 2000-luvun
alussa ja ovat nyt valtion toimitilastrategian ensisijainen ratkaisu. Noin 15 000 valtionhallinnon työntekijää, kolmasosa
toimistotyötä tekevistä, työskentelee monitilaympäristöissä,
suurin osa heistä pääkaupunkiseudulla.
– Monitilaympäristöjen on todettu tutkimuksissa parantavan työn suorituskykyä ja työssä viihtymistä, toteaa RipattiJokela.
Monitilaympäristöjen avulla säästetään myös toimitilakustannuksissa. Koska iso osa papereista ja arkistoista on
tallennettu sähköiseen muotoon, ei tilaa tarvita niin paljon
kuin ennen. Lisäksi liikkuva työ mahdollistaa tiloille korkean
käyttöasteen: työpisteitä voi olla vähemmän kuin työntekijöitä. Vuonna 2014 voimaan tulleen toimitilastrategian kautta
tavoitellaankin 100 miljoonan euron vuotuisia säästöjä kahdeksassa vuodessa.
Monitilaympäristöjä ei pidä sotkea avokonttoreihin, joilla
on huono maine rauhattomuutensa vuoksi.
– Avokonttorissa työntekijä on työpisteensä vanki, koska
ei pääse vaihtamaan tilaa työn tarpeiden mukaan. Lisäksi korkeat seinäkkeet pöytien välillä aiheuttavat akustista
harhaa: kuvitellaan, että äänet eivät kantaudu työpisteestä
toiseen, eikä näin ollen huomioida ympärillä olevia ihmisiä äänenkäytössä. Tosiasiassa tila on siis levoton ja meluisa.
Avokonttoreista puuttuu usein myös mahdollisuus käydä
luottamuksellisia keskusteluja, kuvailee Ripatti-Jokela.

Monitilaympäristöjä kiitetään
ja kritisoidaan
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusi monitilaympäristörakennus valmistui vuonna 2015 Tilkanmäen
kampukselle Helsingin Ruskeasuolle. Nelikerroksisessa tilassa työskentelee reilu 200 ihmistä: tutkijoita, kehittäjiä, ICTasiantuntijoita, hallintotyöntekijöitä ja ylintä johtoa. Tulevien muiden rakennusten remonttien jälkeen suuri osa THL:n
noin 900 työntekijästä työskentelee monitilaympäristössä.
THL:n kehittämispäällikkö, JUKOn luottamusmies Päivi
Tapiovaara esittelee monitilaympäristöä tyytyväisenä.
– Uudet tilat ovat puhtaat, raikkaat ja kauniit. Ennen osastomme oli sijoittunut useampaan taloon, nyt olemme kaikki
saman katon alla, ja se helpottaa työntekoa.
Töihin tulevat jättävät henkilökohtaiset tavaransa lukittavaan lokeroon ja siirtyvät haluamaansa työpisteeseen. Tilat
on jaoteltu käyttötarkoituksen mukaan hiljaisiin tiloihin, vetäytymistiloihin, työtiloihin ja kokoushuoneisiin. Osa vetäy-

”Luottamusmies Juha Hopsu valtioneuvoston
kanslian hallintoyksiköstä tuntee Arppeanumin
muutostyön monitilaympäristöksi.”
tymistiloista on varattavissa etukäteen, useimpiin voi mennä
silloin, kun ne ovat vapaina.
Yhteisiä taukotiloja ei juurikaan kerroksissa ole, mutta
kahvinkeittomahdollisuus on työtilojen yhteydessä. Varsinaiset kahvitauot pidetään alakerran henkilöstöravintolassa,
jonka yhteydessä on myös eväskeittiö. Työnantajan tarjoamien iltapäiväkahvien ajatuksena on törmäyttää eri kerroksissa
työskenteleviä ihmisiä yhteen.
Tapiovaara on ollut mukana henkilöstön edustajana taloprojektissa ja huomannut, miten monet alussa kriittisesti
suhtautuneet ovat lopulta olleet tyytyväisiä uusiin tilaratkaisuihin.
– Ihminen on mukautuvainen, eikä paluuta vanhoihin
yksilöhuoneisiin ole. Organisaation kolmet yt:t muistuttavat
myös realiteeteista: myös tilavuokrissa on säästettävä.
Henkilöstöä kuunneltiin rakennuksen suunnitteluvaiheessa ja sen perusteella muun muassa tilatehokkuuslukua
lievennettiin, pöytien väliin tilattiin sermit ja joissakin yksiköissä vaihdettiin alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneet
ovaalin malliset pöydät toimivampiin suorakaiteen muotoisiin.
– Säilytystiloista oli alkuun puutetta, mutta nyt niitä on
riittävästi. Kokoustiloja rakennettiin uudistalon yhteyteen
lisää, mutta edelleen esimerkiksi noin kymmenen hengen
kokoustiloista on pulaa.
THL:ssä tutkimuspäällikkönä työskentelevä JUKOn pääluottamusmies Timo Sinervo haluaa nostaa keskusteluun
myös niiden äänen, joille monitilaympäristössä työskenteleminen tuntuu vaikealle.
– Tällaiset tilat sopivat parhaiten ihmisille, joiden työteh-
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täviin työpisteiden vaihtaminen sopii hyvin. Usein viitatussa
monitilaympäristöjä koskevassa australialaistutkimuksessa
näitä ihmisiä on kymmenen prosenttia. Meille muille kerrotaan, että käytämme tiloja väärin, kun emme liiku. Mutta olisikohan niin, että peruslogiikka onkin väärä, eikä istu todelliseen työhön, vaan johonkin ideaalimalliin. Kaikki ihmiset
eivät halua kerätä tavaroitaan kesken päivää ja asentaa työpistettään uudelleen. Itse työskentelen pääsääntöisesti samassa
työpisteessä, koska ajattelen, että minun tulee projektipäällikkönä olla helposti löydettävissä.
Tutkimustyötä tekevä Sinervo kokee työtiloissa avokonttorin ongelmia. Äänihäiriöitä hän pyrkii estämään kuulokkeilla ja musiikin kuuntelulla, mutta tietää, että kaikkia tämä
ei auta. Myös visuaaliset häiriöt vaikeuttavat keskittymistä.
– Pöytiä kiertävät seinäkkeet ovat niin matalia, että tuijotamme vastapäistä naapuria suoraan silmiin. Myös viereisen
työkaverin kaikki liikkeet näkyvät. Jatkuvat pöytien ja tuolien
säätämiset häiritsevät myös, ja ajatukset katkeavat levottomassa ympäristössä jatkuvasti.
Vuodesta 1991 THL:ssä ja sitä edeltävässä Stakesissa työskennellyt Sinervo kaipaa myös aiempien työtilojen mahdollistamaa vuorovaikutusta.
– Uudet tilat ovat vähentäneet kanssakäymistä oman yksikön sisällä. Osaa työntekijöistä ei näe pitkään aikaan. Kaipaankin vanhan ajan kahvihuonetta tutun porukan kesken. Sieltä
on lähtenyt moni projekti liikkeelle ja saatiin tietoa, mitä naapuriyksikössä tehdään. Ennen saattoi myös mennä työkaverin työhuoneen ovensuuhun vaihtamaan oman yksikön työn
kuulumisia. Nyt lähetän sähköpostia sermin takana istuvalle
työkaverille, jotta en häiritse puheellani muita työkavereita.

Hyvinvoiva työyhteisö
sopeutuu muutoksiin
JUKOn luottamusmies Juha Hopsulla on kokemusta monitilaympäristön suunnitteluun osallistumisesta ja käytöstä
usean vuoden ajalta. Hän työskentelee hankinta-asiantuntijana valtioneuvoston kanslian hallintoyksikössä ja kuuluu
kanslian toimitilaryhmään.
Hopsu on seurannut tiiviisti hallintoyksikön tilojen rakentamista Helsingin Snellmaninkatu 3:ssa sijaitsevaan Arppeanumiin, Helsingin yliopiston käytöstä vapautuneeseen arvokiinteistöön.
Hallintoyksikkö muutti laajan remontin jälkeen Arppeanumiin lokakuussa 2015. Siellä työskentelee noin 175 virkamiestä, muun muassa lakimiehiä, tietohallintoasiantuntijoita, talous- ja henkilöstöhallinnon osaajia ja kielenkääntäjiä.
Hopsu on tyytyväinen monitilaratkaisuun, mutta ymmärtää myös toisenlaisia kokemuksia.
– Olemme erilaisia. Toiset ovat herkempiä äänille ja liikkeelle näkökentässä.
Arppeanumissa tilat on jaettu niin sanottuihin kotipesiin
kuten THL:ssäkin: kenelläkään ei ole nimettyä työpistettä,
mutta yksiköille ja toimialoille on määritelty omat alueet tiettyihin kerroksiin. Kotipesät ovat ensisijaisesti työssä tarvittavien aineistojen säilyttämistä varten.

Tämän lisäksi tilat on jaettu eri ryhmiin: lukusaliin, yksilötyön alueeseen, vetäytymistilaan, tiimityöalueeseen ja
taukotilaan. Tiloissa on opastetauluja, joissa kerrotaan tilankäyttösäännöistä, esimerkiksi yksilötyön alueella on sallittua
keskustella hillitysti ja puhelimeen voi vastata ja keskustella
lyhyesti. Työyhteisö on laatinut säännöt muuttoa edeltävissä
valmennustyöpajoissa.
Työpisteitä Arppeanumissa on noin 150 eli 85 prosentille
henkilöstöstä. Käyttökokemukset ovat osoittaneet, että vapaita työpisteitä on aina saatavilla, sillä osa työntekijöistä on
etätöissä, matkoilla tai vapailla.
Työn tekeminen tulee Hopsun mukaan enemmän julki
monitilaympäristössä.
– Kukaan ei voi enää vetäytyä omaan huoneeseensa ja vetää ovea kiinni. Uudet tilat terävöittävät myös esimiestyötä ja
johtamista.
Jotta uusi työympäristö voisi olla toimiva ja viihtyisä, on
henkilöstön mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa tärkeää. Lisäksi muuton jälkeen pitää olla liikkumavaraa tehdä
pieniä, tarpeellisia muutoksia.
– On kuitenkin hyväksyttävä se, ettei kaikkien toiveita
voida toteuttaa. Työyhteisön sisällä voi olla ristikkäisiäkin
tarpeita.
Haaste monitilaympäristöön sopeutumisessa lisääntyy, jos
työyhteisössä on meneillään muita isoja uudistuksia.
– Osa työntekijöistä on tilamuutoksissa aktiivisemmin ja
innokkaammin mukana. Osa miettii, onko asioiden pakko
muuttua ja osa kulkee prosessin läpi asenteella ”ihan sama,
kyllä mä pärjään”.
Hopsu on oppinut, että monitilaympäristöjen suunnittelussa ei ole viisasten kiveä, joka voitaisiin siirtää valmiina
uusiin projekteihin.
– Jokaiseen rakentamis- ja kunnostustyöhön täytyy lähteä
avoimin mielin ja yrittää löytää tilaan ja tarpeisiin sopivat
ratkaisut. Jos organisaatio voi hyvin, otetaan uudet tilatkin
joustavasti käyttöön.

Henkilöstön mukaan ottaminen
onnistumisen edellytys
Myös työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista pitää tärkeänä, että työntekijät pääsevät osallistumaan
tilojen suunnitteluun ja laatimaan pelisääntöjä.
– Parhaimmillaan uudentyyppinen tilajako koetaan vanhaa
oikeudenmukaisemmaksi ja joustavammaksi, tieto kulkee,
vertaistukea löytyy ja luovia ideoitakin syntyy helpommin.
Kriittistäkin palautetta on Eskolan korviin kantautunut.
– Ongelmakohtina jäsenistömme nostaa usein äänet, visuaalisen hälyn, puheluiden vastaanottamisen ja puhumisen,
neuvottelutilojen puutteen ja työtavaroiden säilytystilojen
niukkuuden.
Eskola muistuttaa, että moni asia työympäristön suunnittelussa on luonteeltaan työsuojelullista ja siksi työsuojeluvaltuutetun tulee edustaa henkilöstöä. Työnteon tapojen
muutokset puolestaan linkittyvät virka- ja työsuhde-ehtokysymyksiin kuten työnteon aikaan ja paikkaan sekä työvä-
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lineisiin. Siksi myös luottamusmiehen tulee tiiviisti osallistua
muutosprosesseihin.
– Kyse on ennen muuta työn muutoksesta. Olennaista on,

miten uudet tilaratkaisut palvelevat asiantuntija- ja esimiestyötä ja lisäävät samanaikaisesti sekä tuottavuutta että työhyvinvointia.

Virkamiehelle ja työntekijälle annettava varoitus

V

altion virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle työntekijälle voidaan antaa varoitus, mikäli palvelussuhteesta johtuvia velvoitteita on rikottu tai laiminlyöty.
Erityisesti varoituksen antamiseen liittyvissä menettelytavoissa ja oikeussuojakeinoissa on palvelussuhdemuotojen
välillä tiettyjä eroja. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi
varoituksen antamisen pelisäännöt sekä työsuhteen että valtion virkasuhteen osalta.

Työntekijälle annetusta varoituksesta ei voida erikseen
valittaa tuomioistuimeen, vaan varoituksen oikeudellinen
merkitys arvioidaan tarvittaessa työsuhteen päättymistä koskevan riidan yhteydessä. Mikäli työntekijä katsoo annetun
varoituksen perusteettomaksi, on siitä joka tapauksessa hyvä
reklamoida kirjallisesti työnantajalle.

Työsuhde

Valtion virkamieslain 24§:n mukaan virkamiehelle, joka
toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä,
voidaan antaa kirjallinen varoitus. Laki edellyttää siis varoitukselta aina kirjallista muotoa. Työsopimussuhteen tapaan
varoitusta käytetään lähinnä silloin, kun virkamiehen irtisanomisen edellytykset eivät täyty.
Valtion virkamiehelle annettavaa varoitusta ei ole kytketty
irtisanomismenettelyyn samalla tavoin kuin työsuhteessa.
Virkamiehelle mahdollisesti annetut varoitukset voidaan
joka tapauksessa ottaa huomioon myös irtisanomismenettelyssä. On kuitenkin syytä korostaa, että valtion virkamies
voidaan irtisanoa myös ilman varoitusta.
Kirjallisen varoituksen sisältöön pätee hyvin pitkälle se,
mitä edellä on todettu työsopimussuhteiselle annetun varoituksen sisällöstä. Varoituksen antaminen on hallintomenettelyä, joten prosessin tulee noudattaa hyvän hallinnon pelisääntöjä. Esimerkiksi kuulemista koskevista lainsäännöksistä
seuraa, että virkamiehelle on ennakkoon ilmoitettava varoitusta koskevasta kuulemistilaisuudesta, sen tarkoituksesta
sekä yksilöidyt tiedot mahdollisen varoituksen perusteista,
jotta asianomainen voi valmistella kantaansa asiaan jo ennen
kuulemistilaisuutta. Varoituspäätös on puolestaan perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset
ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.
Valtion virkamies voi valittaa saamastaan varoituksesta
hallintotuomioistuimeen. Hallintotuomioistuimissa on vuosien mittaan ollut käsittelyssä useita varoitusasioita, joissa
viraston varoituspäätös on kumoutunut muun muassa virkamiehen kuulemisessa ja päätöksen perusteluissa olleiden
puutteiden johdosta.

Työntekijälle annettavasta varoituksesta säädetään työsopimuslain 7 luvun 2§:ssä. Jos työntekijä on laiminlyönyt tai
rikkonut työsuhteestaan johtuvia velvoitteita, voi työnantaja
antaa hänelle varoituksen. Työnantaja voi päättää työsuhteen
toistuvien laiminlyöntien vuoksi, mutta pääsääntöisesti irtisanomista ei saa toteuttaa ennen kuin työntekijälle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Mikäli
työsuhde halutaan päättää toistuvien laiminlyöntien vuoksi,
tulee työnantajan pystyä osoittamaan, että varoitus on annettu. Tämän johdosta on sekä työnantajan että työntekijän
edun mukaista, että varoitus annetaan kirjallisesti. Työnantaja voi pyytää työntekijää allekirjoituksellaan vahvistamaan,
että varoitus on vastaanotettu. Työntekijän allekirjoitus ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä olisi hyväksynyt varoituksessa esille tuodut seikat oikeiksi.
Jotta annettu varoitus täyttäisi sen tarkoituksen, tulisi siihen kirjata vähintään
konkreettinen kuvaus työntekijän sopimuksenvastaisesta
käyttäytymisestä
selvitys niistä velvollisuuksista, joita työntekijä on rikkonut
selkeä vaatimus käyttäytymisestä tulevaisuudessa sovittujen sääntöjen mukaisesti
yksiselitteinen ilmoitus toistuvan, samankaltaisen moitittavan käyttäytymisen seurauksista.
Varoitukselle ei ole säädetty voimassaoloaikaa. Arvio varoituksen kestosta tehdään tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttaa
työntekijän rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus.
Työsuhde voidaan päättää ilman varoitusmenettelyä, jos
työntekijän rikkomus on niin vakava, että työnantajalta ei
voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista. Työsuhdetta päätettäessä varoitukseen voidaan vedota vain silloin,
kun irtisanominen johtuu samantyyppisestä syystä kuin
mistä varoitus on annettu.

Virkasuhde

Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
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Muutosmyllerryksen keskellä korostuu
yhteistyön merkitys

T

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Päivi Laakson mukaan
Luova-viraston valmistelu aikaansaa haasteita sekä mahdollisuuksia.
Pääluottamusmiehen toiminnassa voimia antaa
pääluottamusmiesten keskeiset tapaamiset ja sieltä saatava tuki.

yösuojelutarkastajan työn keskeinen ajatus on
valvoa, että työpaikoilla vallitsevat turvalliset ja
terveelliset työolot. Näin kuvailee yli viisi vuotta
työsuojelutarkastajana toiminut Päivi Laakso, joka työskentelee Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa (AVI) työsuojelun
vastuualueella. Laakson työ käsittää työsuojelutarkastuksien

lisäksi myös asiakkaiden esiintuomat häirintä-, kuormitus- ja
syrjintätapaukset. Hän kuuluu osaksi koordinaatioryhmää,
joka vastaa tapauksien käsittelyyn liittyvistä prosesseista,
koulutuksista ja työvälineistä. Tätä kautta esiintyminen on
tullut hänelle läheisesti tutuksi. — Työtehtäviini sisältyy myös
kouluttamista, haastattelujen antamista sekä raportointia,
Laakso kiteyttää.
Aluehallintovirasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta
sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.
Laakso kertoo, että virastossa työskentelee yhteensä yli 1100
henkilöä. Viraston toiminta puolestaan jakautuu viiteen vastuualueeseen: opetus- ja kulttuuritoimeen, pelastustoimeen
ja varautumiseen, peruspalveluihin, oikeusturvaan ja lupiin,
työsuojeluun sekä ympäristölupiin. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä näillä
vastuualueillaan, toteaa Laakso.
Laakso painottaa, että Luova-viraston valmistelu on suurin tämän hetkinen haaste. Työntekijät ovatkin suuren muutoksen edessä, sillä osa AVIen, ELY-keskusten sekä Valviran
henkilöstöstä ja heidän osaamisestaan näyttäytyy jatkossa
Luova-viraston muodossa. —Yhteensä Luovaan siirtyy noin
1600 henkilötyövuotta, Laakso kertoo. Luovan lisäksi Aluehallintovirastoista siirtyy työntekijöitä maakuntiin ja muihin
valtion virastoihin. — Edunvalvonnallisesti tämä on iso haaste, koska samaan aikaan on meneillään monta muutosprosessia ja henkilöstöä siirtyy eri suuntiin.
Laakson toimiessa pääluottamusmiehenä, suurin osa hänen ajastaan kuluu tällä hetkellä erilaisissa Luova-valmisteluryhmissä. — Luovan henkilöstöpolitiikkaa suunnitellaan jo
nyt valmisteluvaiheessa. Uuden viraston valmisteluun ja erityisesti sen tulevaan henkilöstöpolitiikkaan vaikuttaminen
on todella tärkeää. Itselleni juuri tämän muutoksen toteuttamiseen vaikuttaminen oli se syy, joka sai minut asettumaan
ehdokkaaksi pääluottamusmiesvaaleissa, hän kertoo.

Päivi Laakso

Kuva: Virpi Saarinen

Voimavarana pääluottamusmiesten
tapaamiset ja tiivis yhteistyö
Laakson mukaan Luova-viraston aikaansaamassa muutosmyllerryksessä on kuitenkin valoisa puolensa, joka on yhteistyön tiivistyminen muiden muutoksen kohteena olevien
virastojen pääluottamusmiesten välillä. Lisäksi hän kertoo
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toivovansa, että Luova-virastoon syntyisi moderni henkilöstöpolitiikka, joka arvostaa asiantuntijoita ja perustuu luottamukselle.
Kun Laaksolta kysyy, mikä innostaa häntä toimimaan
luottamusmiehenä, hän painottaa erityisesti positiivisen palautteen ja yhteistyön merkitystä. Laakso toteaa, että on upeaa nähdä, kun asioita saadaan vietyä eteenpäin pitkäjänteisen puurtamisen tuloksena. Myös muilta luottamusmiehiltä
saatu tuki auttaa häntä jaksamaan työssä. — Tässä tehtävässä
kriittisiä kysymyksiä ja tiukkaakin palautetta tulee vastaan,
joten erityisesti minua on auttanut jaksamaan luottamusmiehiltä tuleva positiivinen palaute., Laakso sanoo. Hän painottaa erityisesti yhteistyön vaikutusta työssä. — Luottamus-
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miesporukkamme on kooltaan runsas, ja täytyy sanoa, että
iloa tuottaa se, kun pääsemme yhdessä pohtimaan asioita.
Laakson mukaan onnistumisen tunteen aikaansaa myös se,
kun saa autettua jäsentä eteenpäin kimurantissakin tilanteessa luottamusmiesten tukena. — Syksyn luottamusmiesten
vaalien myötä saadaan mahdollisesti uusiakin luottamusmiehiä aikaisemman joukon lisäksi, Laakso kertoo innokkaasti.
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