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Pääkirjoitus

O

Odottavan aika on pitkä

dotimme suurella mielenkiinnolla kevään eri vaalien tuloksia. Sen jälkeen jännitimme hallitustunnusteluita – sittemmin neuvottelutulosta. Miten
yhteiskunnan perustana toimiva hallinto resursoidaan ja organisoidaan jatkossa? Miten Suomea luotsataan?
Hallitustunnustelija Antti Rinteen johdolla on syntynyt
ns. Viisikon neuvottelutulos (3.6.). Sen perusteella Suomessa panostetaan peruspalveluiden kehittämiseen, alueelliseen
tasa-arvoon ja kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Julkisen talouden kestävyyttä parannetaan korostetusti työllisyysastetta nostamalla sekä julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta kehittämällä. Mittavia lisäresursseja
suunnataan useisiin kohteisiin.
Neuvottelujärjestömme JUKO vaati vaalien alla, että julkisen sektorin rahoittamiselle ja työntekijöiden palkankorotuksille varataan riittävät varat. Lisäksi budjettikehyksissä
olisi sitouduttava julkisen sektorin palkkaepäkohtien korjaamiseen, palkkaharmonisoinnille löydettävä rahoitus ja
lomarahaleikkausten valtionosuusleikkaukset palautettava
täysimääräisesti. Iso osa rahakysymyksistä täsmentynee vasta
tuonnempana budjettineuvotteluissa ja osaksi tulevalla tes-/
ves –neuvottelukierroksella. Näiden osalta saamme osaksi
vielä arvuutella lopputulosta.
Viime hallituskaudella kompasteltiin suurten rakenneuudistusten kanssa. Myös tulevalla kaudella sosiaali- ja terveydenhoitouudistusta pohjustetaan mittavalla valmistelulla.

Parlamentaarisen selvitystyön on määrä valmistua vuoden
2020 loppuun mennessä. Vasta sen jälkeen käynnistyy osa
lainsäädäntötyöstä.
Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa-, ja ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään
oman parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä. Työllisyyspalveluiden kehittämisessä vahvistetaan kuntien roolia.
Hatunnoston Rinteen Viisikko saa siitä, että työelämän
uudistukset valmistellaan lähtökohtaisesti kolmikantaisesti ja valtion henkilöstöpolitiikkaa kehitetään yhteistyössä
pääsopijaosapuolten kanssa. Kolmikantaisesti valmistellaan
muun muassa työttömyysturvan uudistaminen, vaikeasti
työllistettävien ryhmien työllisyyden parantaminen ja paikallisen sopimisen edistäminen.
Symbolisena lähtökohtauksena järjestetään juhannuksen
alla Korpilampi-seminaari – niin kuin vuonna 1977, josta on
42 vuotta. Odottavan aika on pitkä.
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Ted Apter
asiamies, työmarkkinaja yhteiskuntapolitiikka
Suomen Ekonomit

JUKO:

Hallitusohjelma antaa viime vuosia paremmat
eväät työelämän kehittämiselle

P

alkansaajat eivät ole altavastaajina uudessa hallitusohjelmassa, mikä antaa edellisvuosia paremmat edellytykset työelämän kolmikantaiselle kehittämiselle.
Julkisen sektorin henkilöstön kannalta merkittäviä lupauksia
ovat esimerkiksi panostukset terveydenhuollon ja poliisin
resursseihin.
”Suhtaudumme aamupäivällä julkistettuun hallitusohjelmaan varovaisen toiveikkaasti. Näyttää siltä, että palkansaajat eivät enää ole altavastaajan roolissa. Myös kolmikantavalmistelun ottaminen takaisin keinovalikoimaan on tervetullut
muutos viime vuosien poukkoilevaan päätöksentekoon.
Haluamme kantaa omalta osaltamme vastuuta yhteistyön
onnistumisesta”, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.
Julkisen sektorin henkilöstölle positiivisia uutisia ovat hallitusohjelmassa luvatut lisäykset ainakin terveydenhuollon,
poliisin ja koulutuksen tehtäviin.
”Toivomme, että pääsemme nyt kehittämään työelämää
sekä lainsäädännön että työehtosopimusten kautta. PanosJUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren
ja puheenjohtaja Olli Luukkainen
suhtautuvat toiveikkaasti hallitusohjelmaan

taminen henkilöstön määrään vähentää ylikuormittumisen
riskiä ja siitä aiheutuvaa työkyvyttömyyttä. Tämä on tärkeää
koko yhteiskunnallamme, sillä mitä paremmin julkisen sektorin työntekijät voivat, sitä paremmin koko Suomi toimii ja
kehittyy”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren toteaa.
”Maailman paras julkinen hallinto ja kansalaisille annettava palvelulupaus eivät onistu, jos julkisen sektorin arkipäivä
on kamppailua henkilöstön riittävyydestä. Edellytämmekin
resurssien ja työnteon edellytysten turvaamista. Osaavan
työvoiman saanti edellyttää julkiselta sektorilta vetovoimaisuutta”, Löfgren jatkaa.
Hallitusohjelma luo myös edellytyksiä tasa-arvon vahvistumiselle pidentämällä isille suunnattuja perhevapaita, edistämällä palkkatasa-arvoa ja pyrkimällä poistamaan raskausja perhevapaasyrjintää. Lisäksi hallitusohjelmaan sisältyy
panostuksia koko koulutusketjuun varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.
”On erittäin tärkeää, että koulutusta tuetaan lisäämällä rahoitusta ja parantamalla opiskelun edellytyksiä. Huippuosaaminen ja korkeatasoinen koulutus ovat ne tekijät, joilla Suomen pysyy hyvinvointivointiyhteiskuntana”, Olli Luukkainen
toteaa.
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Valtiolla työskentelevien palvelussuhteiden
ehdot ovat varsinainen asiakirjaviidakko
Valtiolla palvelusehtoihin ei sovelleta samoja työlakeja ja -säädöksiä kuin
yksityisellä sektorilla. Tästä seuraa usein paljon hämmennystä ja epäilystä siitä,
että asiat eivät ole menneet ihan oikein. Varsinkin monet vuosilomaan
ja työaikakorvauksiin liittyvät asiat herättävät ihmetystä.

V

altion virkamieslaki määrittää virkamiesten oikeusaseman, kun taas valtiolla työsuhteessa olevaa henkilöstöä koskee työsopimuslaki. Virkamiesoikeus
on valtion henkilöstöhallinnon kannalta keskeisin oikeudenala, sillä se säätelee valtion asemaa työnantajana. Se sisältää
myös ne säännökset, joilla on järjestetty virkamiesten yleinen
oikeusasema eli virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet
Virkasuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä säädetään
virkaehtosopimuslaissa ja työsuhteen työehtosopimuslaissa.
Virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentää valtion pääsopimus, jossa on sovittu valtion virkamiehiä koskevasta neuvottelumenettelystä. Sen mukaisesti ratkotaan virka- ja työehtosopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä ja tulkintakysymyksiä.
Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksella, joka koskee sekä virka- että työsuhteessa työskenteleviä. Tätä sopimusta täydentää erilliset virka- ja
työehtosopimuksen ehtosopimukset valtion työajoista,
vuosilomista ja matkustamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että
esimerkiksi valtion vuosilomajärjestelmä kokonaisuudessaan on vuosilomasopimuksessa eikä yleinen vuosilomalaki koske valtiolla työskenteleviä muuten kuin hyvin
rajoitetusti. Työaikasopimuksesta puolestaan löytyvät työ-

aikoihin ja työaikakorvauksiin liittyvät määräykset. Matkaves sisältää työmatkoja ja matkakorvauksia koskevat asiat.
Edellisten lisäksi useilla virastoilla on ns. virastotason tarkentavia virkaehtosopimuksia ja työehtosopimuksia, joita
omalta ja hallinnonalansa osalta tekevät sopimusvirastot
yhdessä työntekijäpuolen edustajien kanssa. Näillä sopimuksilla sovitaan lähinnä palkkoja ja työaikoja koskevista virastokohtaisista asioista ja ne hyväksyy valtiovarainministeriö.
Yleisin virastokohtainen sopimus on palkkausjärjestelmää
koskeva virka- ja työehtosopimus. Virastoilla voi olla myös
erilaisia omaa virastoa koskevia ohjeita (esim. matkustusohje
tai erillinen työaikaohje).
Ei siis ole yksikertaista ja helppoa löytää oikeita säädöksiä
ja niihin liittyviä soveltamisohjeita. Siksi kannattaakin ensisijaisesti kääntyä oman jukolaisen luottamusmiehen puoleen,
jos jokin asia askarruttaa tai työnantajan käytäntö tuntuu oudolta. Myös oman liiton valtion edunvalvonnasta vastaavat
asiamiehet vastaavat ja selvittävät näihin liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia.
Arja Varis
edunvalvontapäällikkö
Loimu ry

Kepin ja porkkanan toimitus toivottaa lukijoilleen
rentouttavaa ja leppoisaa kesä-aikaa!
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Oikeudenmukaisuuden tavoittelu
motivoi luottamusmiestä
ELY:jen pääluottamusmies Anni Ontto-Panula-Suurosella
on vahva kaipuu oikeudenmukaisuuteen
ja se tuo voimaa vaativaan pääluottamusmiestehtävän hoitamiseen
Kerro, mikä sai sinut mukaan edunvalvontatyöhön
ja luottamusmieheksi
Valtion jatkuvat organisaatiomuutokset sekä ylä- että alatasolla kuluttivat energiaa ja minulla oli tunne, etten pystynyt
vaikuttamaan perustyössäni riittävästi yhteisiin asioihin.
Luottamusmieheltä odotetaan, että hän sanoo ajatuksensa
ääneen ja tehtävä tuo taustatukea mielipiteiden esittämiseen.
Luottamusmiehellä on oikeus ja velvollisuus ottaa asioita
esille ja ilmaista näkemyksiään.
Kauanko olet toiminut luottamusmiehenä?
Mitä tälle ajanjaksolle mahtunut?
Aloitin luottamusmiehenä vuonna 2009. Olin hiljattain itse
saanut virkasiirron virastosta toiseen kun virastoja keskitettiin muutamalle paikkakunnalle oman työssä käyntialueeni
ulkopuolelle. Olin myös aloittanut jatko-opinnot ja niihin
aikoihin oltiin perustamassa ELY-keskuksia. Aloitin luottamusmiehen työt nostamalla esille perusteettomat määräaikaisten palvelussuhteiden ketjuttamiset ja määräaikaisten vakinaistamisia saatiinkin aikaan. Luottamusmiehenä minulle
tuli vastaa kolmet ns. irtisanomis YT:t ja ne olivat raskaita
aikoja. Viimeseisen YT-kierroksen aikana totesinkin työnantajalle, että tämä tekee pysyvän lommon virkamiesten perusturvallisuuden tunteeseen.
Viimeiset vuodet on perustettu maakuntia ja Luova-virastoa, tehty henkilöstösiirtoja ELYistä toiseen ja valtakunnallisiin virastoihin vaikka substanssilainsäädäntö ei kerennyt
mukaan uudistuksiin. Nyt on meneillään organisaatiomuutosten odotteluvaihe ja sumun takaa näkyy kajoa putkivirastastoista, maakuntavirastojen jäänteistä ja nykyisten virastojen väliaikaisesta helpotuksesta.
Pääluottamusmieheksi päädyin edellisen pääluottamusmiehen Asta Asikaisen palatessa substanssin piiriin. Minua
houkuteltiin ryhtymään ehdokkaaksi ja useista kieltäytymisistäni huolimatta lopulta suostuin. Sain vaalissa 67 %
äänistä, jonka koen hyvänä luottamuksen osoituksena. Nyt
edustan ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen 1100 JUKOlaista päätoimisena pääluottamumiehenä ja olen virkavapaalla
omista ympäristönsuojelun asiantuntijan tehtävistäni.
Virastosi suurimmat haasteet vuosien mittaan,
mikä muuttunut ja miten.
ELY-keskukset ovat olleet jatkuvan myllerryksen kohteena ja
palkkausjärjestelmän saaminenkin kesti vuosia. Ongelma on
ollut määrärahojen riittävyys ja jatkuva niukkuus. Työnanta-

Luottamusmiehellä on oikeus ja velvollisuus ottaa asioita esille
ja ilmaista näkemyksiään
jalla on ollut vaikeuksia ymmärtää yhteistoimintamenettelyjen tarkoitusta ja alussa luottamusmiestä ei laskettu lainkaan
YT-pöytään, kun ei oltu luettu sopimuksia ja luottamusmiehen asemaa ei ymmärretty oikein. Jonkun verran on harmittanut tuo ylimielinen suhteutuminen luottamusmiestoimintaan, ja on se haitannutkin YT-toiminnan aitoa toteuttamista
lain tarkoittamalla tavalla. Tilanne on toki onneksi korjaantunut aika lailla. Jokaisessa uudistuksessa on silti joutunut
muistuttamaan henkilöstön halusta ja oikeudesta osallistua
uudistusten suunnitteluun.
Suurin yksittäinen onnistuminen
edunvalvontatyössä.
Ei ole helppoa nimetä yhtä vaan valinta riippuu tarkastelunäkökulmasta. Esille nostaisin ensinnäkin selviämisen rankasta
irtisanomisiin johtaneesta YT-neuvotteluiden vuodesta hengissä ja sen, että olen saanut ääneni kuuluville maakuntauudistuksen valmisteluvaiheissa. Yksittäisiä mieleen jääneitä
onnistumisia on se, kun pitkä määräaikaisuuksien ketju on
saatu vakinaistettua tai yksittäiselle jäsenelle on onnistuttu saamaan irtisanomistilanteessa korvauksia. Uskon, että
suurimmat haasteet ovat vasta edessä ja että olen toivotta-
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vasti paremmin varautunut kuin aiemmin. Mieleen jäävintä
positiivisessa mielessä oli työkaverien ja luottamusmiesten
keskinäinen tuki yli järjestörajojen YT-ruljanssissa. Pahassa
puolestaan toisten kokemien ongelmien vähättely, julmuus
työpaikkakiusaamistilanteissa ja ns. virtuaalinen joukkokivittäminen.
Miten lataat omat akkusi?
Minulle on tärkeää liikkuminen luonnossa koirieni kanssa
ja lisäksi harrastan rivitanssia. Kaikenlainen hyötyliikunta
muutoinkin on mieluisaa. Tähän olen saanut akkuja lataavan
kuntopyörän, joten sähkökatkoksetkaan eivät haittaa suuremmin, jos vain jaksaa polkea.

Mikä on konkarin neuvo
tuleville luottamusmiehille.
Me luottamusmiehet olemme jäseniämme varten, joten
kuunnelkaamme heitä tarkalla korvalla ja ymmärtäen. Toisaalta ihan kaikkea negatiivista ei tarvitse kestää ja jos oppii
tunnistamaan nuo vaateliaat ”kaikki mulle heti nyt” tyypit,
jotka eivät ole edes ammattiliiton jäseniä, voi heidät jättää
oman onnensa nojaan. Meille kuuluu jäsentemme asioiden
hoitaminen ja heidän edustamisensa mitä moninaisimmissa
asioissa ja siihen täytyy olla hyvin sitoutunut saadakseen tuloksia.

Tehtiinkö turhaa työtä?
– mietteitä valtion aluehallintouudistuksen osalta
Mielipiteet jakautuvat ja
epävarmuuden pelätään jatkuvan
Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvän kasvupalvelu-uudistuksen tarkoitus oli muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja. Sen myötä maakuntien liittojen
tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun
tehtävät olisi siirretty vuoden 2021 alusta uusien maakuntien
järjestämisvastuulle. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat
olisivat muodostaneet jatkossa Suomessa kokonaan uuden
tavan järjestää alueellista hallintoa. Samassa yhteydessä olisi
toteutettu laaja kasvupalvelu-uudistus ja nykyiset TE- ja yrityspalvelut olisi yhdistetty kasvupalveluksi ja tuotantoa osin
avattu kilpailulle. Maakunnat olisivat vastanneet myös aluekehittämisestä.
Maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistuksen toimeenpanon valmistelu kuitenkin lopetettiin 8.3.2019. Sote- ja
maakuntauudistuksen toteutus on siis jälleen kerran siirtynyt tulevaisuuteen. Osa henkilöstöstä on tämän johdosta
helpottunutta, osa taas on huolissaan tulevista muutoksista.
Uudistuksen siirtyminen on henkilöstölle valitettavan tuttu
esimerkki pitkittyneestä ratkaisusta. Vuosikausia jatkunut
epävarmuus on kuormittanut muutenkin raskasta ja vastuullista työtä tekevää henkilöstöä. Työntekijöiden jaksaminen
on ollut koetuksella, eivätkä työehdot ole kehittyneet, erityisesti palkkausjärjestelmien kanssa on monia haasteita. Epävarmuus on heijastunut myös kehittämistyöhön, kehittämisvelkaa syntyi osallisiin organisaatioihin muutaman vuoden
verran, taloudellisia resursseja ole saatu ajan tasalle.

osalta. Perustetiin osakeyhtiöitä tilahallintoon, palkanlaskentaan, ruokapalveluihin sekä käynnistetiin erilaisia pilotteja työvoimapalveluissa. Uudistuksen päättymisen myötä
on tärkeää turvata näiden tehtävien palauttaminen taustaorganisaatioihin tai tarvittava uudelleen sijoittaminen. Kenenkään palvelusuhde ei saa päättyä johtuen uudistuksen
kaatumisesta, eikä tuleva uudistus itsessään ole oikeutus
määräaikaisuuksille, vaan niille tarvitaan lain mukainen peruste.
Henkilöstö mukaan valmisteluun alusta lukien
Uusi hallitus ryhtyy valmistelemaan uusia ratkaisuja aluehallinnon tulevaisuuden osalta. Seuraavien ratkaisujen valmisteleminen tulee ehdottomasti tehdä yhteistyössä henkilöstön
edustajien kanssa hallitusti ja vaiheittain. Tämä on tärkeää,
jotta henkilöstö sitoutuu muutokseen sekä saa mahdollisuuden tehdä työtään kunnolla ilman turhia epävarmuustekijöitä. Uudet sektorihallintoon perustuvat ministeriöiden
ehdotukset syntyivät yllättävän nopeasti ja ilman, että henkilöstöjärjestöillä oli tietoa tai mahdollisuutta osallistua niiden
valmisteluun.
Kaikissa ratkaisuissa pitää välttää harkitsemattomia ulkoistamisia ja etenkin viranomaisvelvoitteiden siirroissa on
tehtävä riittävät vaikuttavuusarvioinnit. Uudistuksissa on
hyödynnettävä entistä paremmin henkilöstön edustajien
asiantuntemus ja tulevissa työryhmissä
tulisi päästä aitoon yhteistoimintaan.

Uudistuksen kaatuminen
ei saa heijastua henkilöstöön
Uudistuksessa tehtäviä siirrettiin ja kiinnitettiin uudelleen
esim. projektin vetämiseen liittyvät tehtävät ja henkilöstöasioiden, tietohallinnon, hallinto-, talous ja tukipalveluiden
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VT, lakimies
Katja Aho
Asiantuntija
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry

Tiedotetta julkaisevat:
Agronomiliitto
Outi Parikka, neuvottelupäällikkö
puh. (09) 2511 1642, 040 901 1642
outi.parikka@agronomiliitto.fi
www.agronomiliitto.fi
Akavan Erityisalat
Kari Eskola, työmarkkinalakimies
puh. 0201 235 367
kari.eskola@akavanerityisalat.fi
www.akavanerityisalat.fi
DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
Kenneth Jönsson, verksamhetsledare
040 802 1420
kenneth.jonsson@diff.fi
www.diff.fi

Insinööriliitto IL
Juha Särkkä, julkisen sektorin asiamies
puh. 0201 801 843
juha.sarkka@ilry.fi
www.ilry.fi

Suomen Lakimiesliitto
Kirsi Venäläinen, VT, neuvottelupäällikkö
puh. 050 587 3528
kirsi.venalainen@lakimiesliitto.fi
lakimiesliitto.fi

Luonnon-, ympäristö- ja
metsätieteilijöidenliitto Loimu
Arja Varis, edunvalvontapäällikkö
puh. 0400 488516
arja.varis@loimu.fi
www.loimu.fi

Suomen Psykologiliitto
Annamari Jokinen, pääsihteeri
puh. 040 865 6630
annamari.jokinen@psyli.fi
www.psyli.fi

Suomen Ekonomit
Ted Apter, asiamies
puh. 0400 602 439
ted.apter@ekonomit.fi
www.ekonomit.fi
Suomen Farmasialiitto
Iivari Järvinen, vastaava lakimies
puh. 029 7010 1091
iivari.järvinen@farmasialiitto.fi

Toimitus:
Arja Varis,
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöidenliitto Loimu
arja.varis@loimu.fi, puh. 0400 488516
Osoitelähde: jäsenliitot
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Tekniikan akateemiset TEK
Pia Hiltunen, asiamies
puh. (09) 2291 2223
pia.hiltunen@tek.fi
www.tek.fi
Tradenomiliitto TRAL
Elin Blomqvist-Valtonen, asiamies
puh. 040 775 3040
elin.blomqvist-valtonen@tral.fi
www.tral.fi
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö
puh. 010 231 0354
petri.toiviainen@yhteiskunta-ala.fi
www.yhteiskunta-ala.fi

