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Pääkirjoitus

A

Kohti uutta sopimuskautta

mmattiliittojen ja työnantajaliittojen välillä käytävä työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierros
on käynnistynyt. Neuvottelutavoitteita on puolin
ja toisin mietitty ja asetettu. Yksityisellä sektorilla käydään
jo neuvotteluita, kun taas julkisen sektorin sopimukset ovat
katkolla ensi vuoden alkupuolella.
Ulkopuolisten silmin nämä säännöllisin väliajoin toistuvat
neuvottelukierrokset voivat vaikuttaa varsin kummallisilta.
Nehän ovat vähän niin kuin jonkinlaiset soidinmenot, joissa
osapuolet aloittavat hyvissä ajoissa pörhistelyn esitellen vaateitaan ja voimiaan. Lähennytään ja etäännytään eikä erikoisilta kiemuroilta vältytä. Sitten vihdoin, ja vielä useimmiten
kaikessa hiljaisuudessa, syntyy sopu: Tyytyväisen oloiset osapuolet esittelevät ylpeinä uutta sopimustulokasta.
Ennen kuin uusi valtion virka- ja työehtosopimus syntyy,
vaatii se kuitenkin paljon työtä ja panostusta liitoilta ja neuvottelijoilta. Akavalaisten osalta valtion sopimusneuvottelut
käy Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Sen
valtion neuvottelukunta on jo pitkään tehnyt monenlaista
pohjatyötä. Tavoitteita on kerätty liitoilta ja luottamusmiesten näkemyksiä on kuultu. Neuvottelukunta sovittaa nämä
tavoitteet yhteen, jonka jälkeen yritetään löytää muiden
palkansaajakeskusjärjestöjen alaisten neuvottelujärjestöjen
kanssa yhteisiä näkemyksiä.

Suomen talous näytti jo hetken aikaa paremmalta, mutta
nyt monet epävarmuustekijät painavat näkymiä huonompaan suuntaan. Työnantajapuoli korostaa talouden huonoja
näkymiä ja vaatii suurta malttia. Talouden kasvu ei kuitenkaan ole täysin tyssännyt, joten on selvää, ettei valtion väki
ole tyytymässä nollatason ratkaisuihin vaan palkankorotuksia ja panostuksia työntekijöiden hyvinvointiin edellytetään.
Ensi vuoden alkuun ajoittuvat valtion sopimusneuvottelut tulevat olemaan tiivistä ja hektistä aikaa neuvottelijoille.
Heille on tärkeätä, että heidän takanaan on vahva ja yhtenäinen jäsenkunta, jolle ollaan hakemassa hyvää kilpailukykyistä sopimusta. Sen saamiseksi tarvitaan myös uskottavaa ja
hyvin valmisteltua järjestöllistä valmiutta, jotta viimekädessä
on mahdollista toteuttaa myös työtaistelutoimia esitettyjen
vaatimusten tueksi. Tämänkin eteen on
koko vuosi tehty töitä ja koulutettu työpaikkojen lakkovastaavia. Uskallankin
suhtautua tuleviin neuvotteluihin luottavaisin mielin.
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Arja Varis
edunvalvontapäällikkö

Kädet saveen ja työaika-asioiden kimppuun

N

OTK Markku Kojo aloitti syyskuun alussa
J UKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkönä. Ensimmäisenä työlistalla on
uudistunut työaikalaki, joka tulee voimaan tammikuussa 2020.

euvottelupäällikkö Markku Kojon ei tarvitse pyöritellä uudessa tehtävässään peukaloita. Vuoden
alusta voimaan astuva uudistettu työaikalaki pitää
JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikön kiireisenä. Laki
koskee kaikkia työ- ja virkasuhteisia, mutta sen soveltamisesta on säädetty merkittäviä poikkeuksia.
– Valtiopäivien lopun kiireessä tehdyt muutokset jättivät
ilmaan kysymyksiä soveltamisalasta. Valtion sektorilla tämä
ei aiheuttane kuitenkaan ongelmia, hän arvioi.
Mikä sitten muuttuu? Työaikalaki mahdollistaa valtakunnallisille työmarkkinajärjestöille laajan mahdollisuuden toisin sopimiseen lain määräyksistä. Tämä ei muutu uudessakaan laissa. Työajan määritelmästä ei kuitenkaan voida sopia
toisin, mikä aiheuttaa muutoksia monella toimialalla, jossa
varallaoloa on tehty työpaikalla.
– Jatkossa työntekopaikalla olo on aina työaikaa, Kojo selventää.
Matka-ajan huomioiminen työaikana ei edennyt lain pykälissä.
– Hallituksen esityksen perusteluissa on kuitenkin pohdintaa siitä, että työpäivän aikana tapahtuva kulkeminen
työpisteestä toiseen voisi joissakin töissä olla niin kiinteä osa
työtä, että matkustaminenkin voisi tulla huomioiduksi työajan laskennassa.
Uudessa työaikalaissa ei enää ole määräystä työajan ulkopuolella tapahtuvan varallaolon korvaamisen tasosta. Asiasta ei ole sovittu myöskään valtion yleisessä työ- ja virkaehtosopimuksessa. Virastoissa on voimassa erilaisia sääntöjä,
jotka voivat perustua joko työnantajan määräykseen tai tarkentavaan virkaehtosopimukseen.
– Kun valmistaudutaan seuraavaan neuvotteluun, järjestöissä on harkittava, missä sopimuksissa on tarkoituksenmukaista sopia varallaolon korvaamisesta, Kojo sanoo.
Uudessa työaikalaissa on kokonaan uusi käsite, joustotyöaika. Työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia tästä
työaikajärjestelystä. Kojon mukaan joustotyöaika soveltuu
itsenäiseen, työntekopaikasta riippumattomaan työhön.
– Työaikapankki puolestaan on mahdollista ottaa käyttöön suoraan työaikalain perusteella aloilla, joilla siitä ei ole
sovittu työ- ja virkaehtosopimuksilla.
Työaika-asioiden pyörittelyn lisäksi Kojo kertoo parhaillaan palauttelevansa mieleen muitakin valtion työ- ja virkaehtoasioita. Vastuu valtion luottamusmieskoulutuksesta on
jo siirtynyt hänelle.

Markku Kojo
Tänä syksynä JUKOn kaikki sektorit valmistautuvat työehtosopimusneuvotteluihin, jotka käydään ensi vuonna.
Kojo osallistuu valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusten
neuvottelutoimintaan. Hän arvelee, että työaika on myös tulevalla neuvottelukierroksella keskeinen teema useammalla
kuin yhdellä sopimusalalla. Monessa sopimuksessa on vielä
kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuosittaisen
työajan pidennys.
– Jos se poistuu joltakin toimialalta, nousee se todennäköisesti käsiteltävien asioiden joukkoon muillakin aloilla. Työajan pidennyksellä ei ollut hintaa, eikä sen poistosta vastaavasti haluta maksaa, hän sanoo.
Untuvikkona taikka yksin Kojon ei tarvitse valtiosektorin
neuvottelupäällikön vastuuta kantaa. Hänellä on lähes 30
vuotta työkokemusta koulutettujen työmarkkinajärjestöistä sekä neuvottelu- ja neuvontakokemusta valtion, kunnan
ja yliopistojen sopimusaloilta. Ennen nykyistä tehtäväänsä
Kojo työskenteli JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkönä. Aisaparina nykyisessä tehtävässään Kojolla on valtiosektorin toinen neuvottelupäällikkö, Markku Nieminen.
Kojo kokee tekevänsä merkityksellistä työtä.
– Palkkatyötä tekevien ihmisten edunvalvonta on minulle
tärkeää.
Teksti
Markku Kojo ja Katariina Rönnqvist

Keppi ja porkkana 3/2019 • 2

Valtion tulosta rakennetaan
asiantuntijoiden osaamisella ja työhyvinvoinnilla

J

ulkisen sektorin eläkevakuuttaja KEVA kantoi tuoreessa
tutkimuksessaan huolta työn voimavarojen ja vaatimusten tasapainosta (KEVAn tutkimuksia 1/2018). Julkisen
sektorin työhyvinvointia tukevat monet voimavaratekijät
kuten työntekijöiden korkea työmotivaatio, työn merkityksellisyyden kokemukset ja hyvät työyhteisöt, joissa vallitsee
luottamus.
Valtion työntekijät ovat kuntaan ja kirkkoon verrattuna
tyytyväisimpiä hyvään esimiestyöhön, joskin eroja löytyy
hallinnonaloittain. Selvästi eniten kiitosta johtaminen ja
työyhteisöt saavat maanpuolustuksessa ja rajavartioinnissa,
elinkeinotoiminnan palveluissa sekä valtiovarainhoidossa,
vakuutus- ja rahoituspalveluissa. Juuri näissä myös pystytään
parhaiten ratkaisemaan ristiriitatilanteita.
Valtiolla 4/5 henkilöstöstä kokee KEVAn tutkimuksen
mukaan fyysisen ja henkisen työkykynsä hyväksi. Samanaikaisesti monilla toimialoilla ja monissa tehtävissä koetaan
voimakasta henkistä kuormitusta. Sekä Kevan tutkimus että
TEMmin työolobarometri (2018) kertovat siitä, että henkilöstön kokemat vaikutusmahdollisuudet ovat pysähtyneet
tai heikentyneet. Tutkijoiden mukaan tämä on yhteydessä
heikentyneeseen kykyyn vastata muutoksiin. Henkilöstön
muutosvalmius on oleellinen tekijä valtion kehityshankkeiden onnistumisen kannalta. Ja muutosvalmius edellyttää kokemusta vaikutusmahdollisuuksista omalla työpaikalla!

Kiusaamiseen ei puututa riittävästi
Valtion virastoissa 17 % henkilöstöstä on kokenut vuoden
aikana epäasiallista kohtelua. Kiusaaminen ja häirintä ovat
myös akavalaisten liittojen marraskuussa 2018 tekemän tutkimuksen mukaan yleinen ongelma suomalaisilla työpaikoilla eivätkä työpaikat näytä puuttuvan siihen riittävän napakasti. Tämä koskee varsinkin julkista sektoria.
Epäasiallinen kohtelu ei mitenkään ole puolusteltavissa
eikä sovi suomalaiseen ”hyvään hallintoon” – kyse onkin
huonosta johtamisesta ja puutteellisista alaistaidoista, jotka
myös murentavat työhyvinvointia ja epäilemättä samalla itse
työntekoa.
Tarvitsemme rohkeutta työsuojelunormien soveltamiseen, huomiota työhyvinvointia koskeviin mittareihin ja
tuloksiin sekä asennemuutosta – johdon, esihenkilöiden ja
koko työyhteisön.

Työhyvinvointi ja osaaminen
neuvottelupöytään
JUKOn on nostettava edelleen pöydälle, miten työntekijöiden tulee saada korvausta työmatka-ajasta ja vapaa-aikana

Kari Eskola
työssä matkustamisesta. On nostettava esille, miten tuetaan
virkamatkoilta palautumista. Uusi 1.1.2020 voimaantuleva
työaikalaki ei juuri tuo näihin muutoksia, vaan se mitä oikeasti halutaan, tulee viedä valtion virka- ja työehtosopimuksiin sopimalla työnantajan kanssa.
JUKO on järjestänyt neuvottelijoilleen ja toimijoilleen
alkusyksystä työhyvinvointipajoja, joiden tarkoituksena on
tuottaa uusia tavoitteita julkisen sektorin työhyvinvoinnille
ja osaamisen kehittämiselle. Me asiantuntijoita ja esihenkilöitä edustavat ammattiliitot kaipaamme rohkeita avauksia ja
sitovia kirjauksia siitä, miten virastoissa edistetään ja seurataan työhyvinvointia.
Vastaavasti on kehitettävä sekä yhteisön että yksilöiden
osaamista. Valtion työpaikat vaativat paljon asiantuntijuutta ja kovaa koulutustasoa. Siksi myös kouluttautumiselle ja
oman osaamisen kehittämiselle tulee varata vuosittain sille
tarvittava aika ja raha – myös yksilötasolla. Asiantuntijalle ja
esihenkilölle kouluttautumisen tulee olla paitsi oikeus myös
velvollisuus.
KEVAn mukaan juuri valtion henkilöstö kantaa eniten
huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä julkisella sektorilla. Tutkimus osoittaa, että valtiollakin suurin ristiriita jaksa-
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misen ja riittävien resurssien välillä on kuntien tavoin sosiaali- ja terveyshuollon sekä työvoimapalveluiden tehtävissä.
Suurin osa julkisen puolen fuusioista ja henkilöstön vähenemisestä on kohdistunut valtiosektorille. Uuden hallituksen
jatkama julkisen talouden suunnitelma 2019-2023 leikkaa
edelleen vuosittain valtion virastojen kehyksistä toimintamenoja, siirtyviä määrärahoja ja sitä kautta henkilöstöä.

Kun isossa kuvassa tekijöiden määrä valtiolla on lähinnä
vähenevä, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen nousee keskeiseksi tuloksenteko-, kilpailu- ja voimavaratekijäksi.
Työnilolla ja osaamisella tehdään Hyvä Hallintoa!
Kari Eskola
Työmarkkinalakimies, VT
Akavan Erityisalat

AKAVA

– Vahva taustavaikuttaja
A kavalaisuus on asia, joka meitä Akavaan kuuluvia liittojen jäseniä yhdistää.
Siihen kuuluu epäilemättä ainakin vahva tunne koulutuksen, sivistyksen
ja asiantuntemuksen merkityksestä ja arvostuksesta. Kun työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut hoidetaan neuvottelujärjestöjen Juko:n ja YTN:n toimesta,
on monelle epäselvää se, mikä keskusjärjestö Akavan rooli
työmarkkinajärjestelmässä oikein on.

A

kavan toiminnan ensisijainen tarkoitus on luoda
menestystä ja turvaa akavalaisille. Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kaikki
kuuluvat työelämän turvaverkkoihin. Akavalla on edustajat
työryhmissä, joissa näitä uudistuksia valmistellaan ja se esittää aktiivisesti näkemyksiään yhteiskunnan päättäjille työelämän ja talouden asioista ja vaikuttaa päätöksentekoon.
Akavan vaikutusvalta perustuu asiantuntijuuteen, tutkittuun
tietoon ja osaamiseen.

keinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen
sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen.
Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa ja siksi Akava haluaa edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Yhteiskuntarauha ja toimivat työmarkkinoiden sopimusjärjestelmät ovat
Akavalle ja akavalaisille tärkeitä. Akava edistää akavalaisten
yhteisiä tavoitteita monissa poliittisissa yhteyksissä ja sidosryhmävaikuttamisessaan.

Akava kolmikannassa

Akava edellyttää, että yhteiskuntaa rakennetaan jatkossa
niin, että kestävän kehityksen näkökulma otetaan laajasti
huomioon päätöksenteossa. Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus tulee olla lähtökohtina kaikessa uudistamisessa.
Akavan piirissä uskotaan, että monet yhteiskunnan haasteet
voivat olla osaamisella ratkaistavissa. Suomessa se tarkoittaa
koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä ja vahvistamista. Sitä kautta voidaan myös luoda uutta kaupallista potentiaalia. Akava näkee, että kestävä kehityksen edistäminen
pitää sisällään ekologisen näkökulman lisäksi myös taloudellisen ja sosiaalisen puolen. Akava on myös linjannut ilmastopoliittiset tavoitteensa, joiden mukaan Suomen on kestävän
ja oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan myötä siirryttävä hiilineutraaliin yhteiskuntaan, jossa ihmisillä on mahdollisuuksia elinkeinojen ja ammattien harjoittamiseen.

Kolmikannasta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että monia yhteiskunnalle tärkeitä asioita, kuten taloutta, verotusta, lakien
valmistelua, sosiaaliturvan uudistusta käsitellään niin, että
mukana on valtiovallan edustajien lisäksi työnantajaliittojen
ja palkansaajakeskusjärjestöjen edustajat. Hallitus on esimerkiksi käynnistänyt kolmikantaisen työllisyyshankkeen, jonka seitsemässä eri työryhmässä haetaan erilaisia työllisyysastetta nostavia toimia.
Akava on myös jäsenenä pääministerin johdolla toimivassa talousneuvostossa, jossa jäseninä ovat mm. hallituksen
edustajat, puolueiden edustajat, työmarkkinoiden edustajat,
kauppakamari, Suomen pankki. Akava pitää kolmikantaa
tärkeänä, samoin kun sitä, ettei heti suhtauduta hallituksen
hankkeisiin kielteisesti, vaan itse etsitään ja tuodaan esille
keinoja ja malleja. Näin päästään parempiin tuloksiin kuin
”nielemällä pakon edessä” ulkoapäin tulevat ratkaisut.
Akava haluaa, että Suomi on jatkossakin hyvinvointiyhteiskunta. Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elin-

Kestävän kehityksen politiikkaa

Arja Varis
edunvalvontapäällikkö
Loimu
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Toivotamme kaikille
hyvää alkanutta syyskautta!
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

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

Toimitus:
Arja Varis,
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöidenliitto Loimu
arja.varis@loimu.fi, puh. 0400 488516
Osoitelähde: jäsenliitot
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