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Palkkauksen kehittämisessä on nähtävä metsä puilta

S

uomen yhteiskunnan eri ongelmista puhutaan paljon.
Käsitteitä viljellään: osaamisvaihtotase, valtiontyönantajan vetovoima, kilpailukyky, kiihtyvä eläköityminen,
tekoälypelko ja kestävyysvaje. Julkisuuspelin sankarit vaativat pienempää julkista sektoria ja virkamiehille kapeampaa
leipää. Luottamuksen rakentamisesta tai vahvistamisesta
kuuluu puhetta entistä harvemmin.
Valtiotyönantajan toive yhden yhtenäisen valtion palkkausjärjestelmän luomisesta vaatisi näissä oloissa työtä useammankin Iisakinkirkon edestä. Yhteisen valtioneuvoston
palkkausjärjestelmän aikaansaamisessa on kenties enemmän
etenemismahdollisuuksia. Olemassa olevien palkkausjärjestelmien kehittäminen puolestaan on jo realistisempi tavoite.
Jonkinlaisena työn perustana olisi syytä huomioida se, että
Suomen maailmanluokan hallinto ja julkiset palvelut ovat
mahdollistaneet ja mahdollistavat tuottavuuden kehittämistä
jatkossakin.
Törmäsin tässä taannoin Tilastokeskuksen pitkän aikavälin eli vuosien 1860 - 2015 Suomen tuottavuuskehitystä
esittävään graafiin. Sen perusteella Suomen kansantalouden
kasvu on mitä merkittävimmissä määrin aina perustunut
tuottavuuden kehitykseen eikä työtuntien, saati työminuuttien lisäämiseen. Tai kuten taloustieteen professori Matti
Pohjola asian ilmaisee: vuonna 2015 elintaso oli arviolta
25-kertainen vuoteen 1860 verrattuna siksi, että työ tuottavuus oli 26-kertainen.
Itsenäisen Suomen aikakaudella työn tuottavuus on kasvanut sotien aikojen poikkeuksia lukuun ottamatta yhtäjaksoi-

sesti vuoteen 2007 asti. Sen jälkeen bruttokansantuote tehtyä
työtuntia kohden on käytännössä polkenut paikallaan. Nimenomaisesti hidastunut tuottavuuskasvu on se asia, joka
ratkaisemalla moni muu yhteiskunnan palveluiden rahoitushuoliin liittyvä pulma on helpompi hoitaa kuntoon.
Konkretiaa valtion palkkauksen kehittämisen suuntaviivoiksi on varmasti löydettävissä:
1. Toimenpiteistä, joilla ministeriön tai viraston toimintaa
tehostetaan kuuluisi erikseen palkita henkilöstöä muun
palkkauksen päälle.
2. Henkilökohtaisesta suoriutumisesta palkitseminen nykyisessä tai tulevassa palkkausjärjestelmässä on voitava tehdä
niin, että tätä varten on riittävät määrärahat, jotta hyvästi
suoriutumisesta voidaan aidosti palkita siten, ettei se ole
pois muusta järjestelmän rahoituksesta.
3. Eläköityneen henkilöstön palkkausrahoista osa on voitava
käyttää palkkausjärjestelmien kehittämiseen.
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Näitäkin tavoitteita edistämme JUKOssa
puolestasi.

Ted Apter
asiamies,
työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
Suomen Ekonomit

V

Ammattiliitto Ava
on ketterä, keskisuuri vakavalainen

erovirkailijain Liiton, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen ja Tullivirkamiesliiton perustama
kattoliitto, Ammatti
liitto Ava on uusimpia
Akava-yhteisön jäsenliittoja. Liitto perustettiin 17.2.
2017 ajamaan 5500 jäsenensä etuja. – Entisinä pardialaisina
ja valtiosektorin jäseniä edustavina talokohtaisina liittoina
tunsimme jo ennen Avan perustamista toistemme jäsenprofiilia ja edunvalvonnan haasteita. – Lisäksi Tullivirkamiesliitolla ja Verovirkailijain Liitolla on ollut yhteistyötä aikaisemminkin, mm. yhteisiä luottamusmieskursseja. Syksyllä 2016
liittojen johdon tapaamisissa huomasimme uusia yhteisiä
nimittäjiä, jonka pohjalta yhteistyön tiivistäminen tuntui yhä
paremmalta ajatukselta. Kun liittojemme päätöksentekoelimet yhtyivät kantaamme, oli kattoliiton perustaminen luonnollista ja järkevää.
Akava-yhteisön jäsenyys oli Avan perustamisesta lähtien
kaikkien jäsenliittojemme tavoite. Olimme tahoillamme tehneet selvitystä liitoissamme ja nähneet toimintaympäristön
muutoksen sekä jäsenkunnan kehityksen. Uudet tehtäväsisällöt, työvälineet ja tekemisen tavat edellyttävät valtionhallinnon asiantuntijoilta yhä useammin joko yliopisto- tai

korkeakoulututkintoa, joten yhdessä päätimme anoa Akavan
jäsenyyttä, joka sitten huhtikuussa 2017 toteutui.
AVAn perusajatuksena on toimia jäsenliittojensa ketteränä, matalan organisaation kattoliittona, jossa liitot hoitavat itsenäisesti talokohtaista edunvalvontaansa ja jäsenpalvelutarjontaa. Yhteisinä haasteitamme ovat olleet virastojen tiukat
henkilöstömitoitukset, toimintojen tehostaminen ja uusien
digitaalisten työvälineiden käyttöönotto ja tästä seuraavat
ilmiöt. Palkkajärjestelmät kulkevat jäljessä ja tämä korostuu,
kun tehtävät vaativoituvat. Lisäksi kullakin liitolla on omat
erityismurheensa.
Avalla ei ole omia toimihenkilöitä tai toimistoa, vaan Verovirkailijain Liitossa hoidetaan hallinnolliset työt. Ainakin toistaiseksi tämä konsepti on toiminut hyvin. Yhteinen,
tärkeä nimittäjämme on pitkät perinteet talokohtaisesta
neuvottelutoiminnasta, jossa kunkin liiton luottamusmiesorganisaatio muodostaa toiminnan vankan kivijalan. Liitot
panostavat merkittävästi luottamusmiesten koulutukseen ja
osaamisen kehittämiseen. Katsomme, että luottamusmiesten
asiantuntemus varmistetaan parhaiten siten, että koulutukset muodostavat kompaktin kokonaisuuden valtiosektorin
yleisen tason koulutuksesta ja toisaalta virastokohtaisiin erityiskysymyksiin panostavasta koulutuksesta. Jäsenliittojen
omassa koulutustarjonnassa pääpaino on ollut virastokohtaisissa koulutussisällöissä, jäsenliittojen neuvottelutavoitteita painottaen.
Ammattiliitto Ava on myös vakavalainen, keskisuuri ammattiliitto, joka kuuluu neuvottelujärjestö JUKOon. Avan
ensimmäinen toimintavuosi Akava-yhteisössä kului uuden
toimintaympäristön kulttuuria ja toimintatapoja opetellessa ja eri toimijoihin tutustuessa. Reilun vuoden toiminnan
jälkeen voidaan hyvin sanoa, että yhteneväiset tavoitteet
edunvalvonnan keskeisissä kysymyksissä sitoo ja lujittaa toimintaamme edelleen. Yhteistyömme on sujuvaa, ja tämän
uskallan sanoa myös marraskuun puolivälissä järjestetyn
Avan hallitusten yhteiseminaarin yhteenvetona.
Jäsenliittojen talokohtainen edunvalvonta on asia, josta
pidämme kiinni jatkossakin. Se tuottaa jäsenkunnallemme
parhaan turvan, yhdessä Akava-yhteisöön kuuluvien liittojen ja yhteistyön kanssa.
Kirsi Huhtamäki
Ammattiliitto Avan puheenjohtaja

Avan hallitus
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Maku - sote soppa ja sen tilanne
Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on ollut
yli puoli vuotta eduskunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta antoi kesän alussa
hallitukselle täyslaidallisen jatkoselvitettävää.

M

uutettunakaan lakipaketti ei kelvannut perustuslakivaliokunnalle, joka katsoi, että hallituksen
valmistelussa on edelleen useita puutteita. Sen
lausunnossa tuli esiin mm.: Lakien käsittelyaikataulu, EUnotifikaatiomenettely, valinnanvapausesitys, maakuntien
omaisuusjärjestelyihin liittyvät seikat. Ongelmallisimpana
pidettiin yhtiöittämisvelvoitetta ja maakuntien itsehallinnon
välistä suhdetta perustuslain näkökulmasta.
Hallitus teki lakiesitykseen korjauksia, jonka jälkeen se
on ollut Sosiaali- ja Terveysvaliokunnan käsiteltävänä. Valiokunta puolestaan antoi marraskuun alussa kolme mietintäluonnosta, jotka koskivat lakiesityksiä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
(maakuntalaki ja järjestämislaki), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki). Ne menevät seuraavaksi takaisin
Perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, jonka tehtävänä on
varmistaa ovatko lakipakettiin tehdyt muutokset riittäviä perustuslain kannalta. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintien on jo ilmoittanut, että perustuslakivaliokunnan työ ei
valmistu ennen joulua.

sakin, ja lisävuosi käytetään jatkokehittämiseen siellä, missä
se on hyödyllistä ja tarpeellista, erityisesti painottaen toiminnan digitalisointia ja yhteisiä toimintatapoja. Luova – viraston organisoinnin osalta on tehty samoin kuin Maakunnissa: kokouksia on harvennettu. Kasvupalvelulainsäädäntöön
liittyvää TE-palveluiden markkinoille menon aikataulua on
jouduttu hidastamaan kun uusi Julkisia työvoimapalveluja
koskeva lainsäädäntö on jämähtänyt sote-lakipaketin taakse.
Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset ja TE-toimistot
eivät voi käynnistää kasvupalveluihin liittyviä uusia pilotteja, joissa työllistämispalveluja annettaisiin yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi. Aiempiin pilotteihin liittyen
TE-toimistojen henkilöstöä koskevia YT neuvotteluesityksiä on kuitenkin jo tullut kaksi. Liikennehallinnon puolella Liikennevirastosta, Trafista ja Viestintävirastosta ollaan
muodostamassa Liikenne- ja viestintävirastoa, Väylävirastoa
ja Liikenteenohjausyhtiötä. Tähän kun lisätään nykyisten
ELY-keskusten Liikennevastuualueiden jakaminen 18 maakuntaan, niin voi todeta, että tienpito pirstaloituu hallintoon,
joka tuo lisää rajapintoja hallintoon. Liikennehallinnossa on
aiheellinen huoli, että aiotulla hallintomallilla ei saavuteta tehokkuutta ja se taas lisää resurssitarvetta.

Maakuntien synty siirtyy

Entä jos?

Eduskuntakäsittelyn viemä aika on aiheuttanut sen, että hallitus on joutunut jatkuvasti siirtämään aiottuja maakuntavaaleja. Nyt ei enää puhuta keväästä 2019 vaan syksystä 2019.
Tämä puolestaan on heijastunut Maakunnissa tehtävään
valmisteluun. Osa Maakunnista on keskeyttänyt tai hidastanut valmistelutyötä. Kokouksia ei pidetä enää niin tiheään.
Henkilöstölle ei enää joissain Maakunnissa myönnetä virkavapautta valmistelutyöhön. Valmistelun hidastuminen ja
päätösten puuttuminen vaikuttavat resurssien kohdentamiseen muuhun työhön ja osissa maakuntia on jo alettu kehittää toimintaa kuntayhtymämallien pohjalta.

Ilmassa leijuva polttava kysymys on, toteutuuko sote ja maakuntahallinto esitetyssä muodossa? Uudistuksen vaikutukset
valtion virastoihin ja niiden henkilöstöön on jo nähtävissä
hyvinkin tarkkaan. Valtiolta on siirtymässä maakuntiin, pääkaupunkiseudun kuntayhtymään ja toimitilapalvelukeskukseen tehtäviä 4683, joista AVI-keskuksista 103, Palkeista 40
ja Valtorista 35. Siirtymistä valtiolta valtiolle tapahtuu myös
paljon, koska hyvin moni virasto lopettaa uudistuksen yhtey
dessä toimintansa. Nämä siirtyvät lähinnä perustettavaan
Luova virastoon, jonka henkilöstömääräksi on arvioitu noin
1600. Todellinen huolenaihe on, mitä tälle henkilöstölle tapahtuu, jos Maakuntia ei perustetakkaan? – Varasuunnitelmaa ei ole olemassa.

Heijastuksia valtiolle
Valtion puolella maakuntauudistuksen hidastuminen on
näkynyt muun toiminnan uudistamiseen liittyvän lainsäädännön jonoutumiseen eduskunnassa. Tällaisia ovat Kasvupalvelua, Luova - viraston perustamista ja Liikennehallinnon
organisoinnin muutosta koskeva lainsäädäntö. Luova-viraston aloittaminen on siirretty vuoteen 2021. Valmistelua jatketaan Luovan toimeenpanohankkeessa, kuten maakunnis-
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Pekka Liimatainen
Pääluottamusmies,
TEM hallinnonala ja TE-toimistot,
JUKO ry

Ulkoministeriön etulinjan toimijat

U

Esittelyssä pääluottamusmiehet Kari Lehtonen ja Marjatta Hiekka

lkoministeriö on Suomen julkisivu ja kontaktipinta maailmalle. Sen reilut 2400 henkilöä huolehtii
Suomen eduista, kansalaisten palveluista ja kansainvälisestä vastuusta. Työtä tehdään Merikasarmin tiloissa
Helsingissä, Kouvolan palvelukeskuksessa ja Suomen edustustoverkon noin 90 toimipisteessä ympäri maailmaa.
Työura ulkoministeriössä on arvostettu ja haluttu, mutta julkisivun takana kaikki ei ole hyvin. Ministeriössä ja sen
edustustoissa marraskuussa 2017 tehty työtyytyväisyysselvitys toi pintaan työntekijöiden kokemuksia epäasiallisesta
käytöksestä, työpaikkakiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.

Seitsemän edustuston ja yhdeksän ministeriön työntekijää kertoivat vuonna 2017 tehdyssä selvityksessä kokeneensa
seksuaalista häirintää. Tapausten selvittely on vaativaa. Osapuolet ovat saattaneet kokea tapahtumat eri tavoin ja heillä
voi olla erilaiset käsitykset sopimattomasta käyttäytymisestä.
Myös kulttuurierot voivat mutkistaa tilanteiden tulkintaa ja
selvittelyä.
– Jos häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä kokenut
jätetään yksin tai hänen kokemaansa vähätellään, tilanne
kuormittaa uhria kohtuuttomasti. Seuraukset voivat johtaa
pitkiin sairauspoissaoloihin. Jos asioiden käsittely jää roikkumaan, alkavat huhut usein vielä velloa ja pahoinvointi leviää.

JUKO toi UM:n toimintatavat julkisuuteen

Pelko sulkee suita

Selvitys ja sen taustatiedot ovat tuttuja myös Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVYn päätoimiselle pääluottamusmies Kari Lehtoselle ja JUKOn pääluottamusmies Marjatta Hiekalle.
– Asioita on pyöritelty ministeriössä, mutta ei käsitelty
tasapuolisesti, yhdenvertaisesti eikä läpinäkyvästi voimassa
olevista ohjeista huolimatta. Sekä työnantajan että työntekijöiden etu on, että vaikeistakin asioista puhutaan avoimesti ja
epäkohtiin puututaan oikea-aikaisesti. Näin ei valitettavasti
kuitenkaan ole tapahtunut, toteavat Lehtonen ja Hiekka.
JUKO toi lokakuussa 2018 julkisuuteen ulkoministeriön
toimintatavat häirintätapausten käsittelyssä. Tämän jälkeen
asia nousi keskusteluun myös mediassa.

Hiekka ja Lehtonen vastaavat 1250 JUKOn jäsenen edunvalvonnasta. He tuntevat ulkoministeriön henkilöstön hyvinvointia myös työsuojeluvaltuutetun näkökulmasta. Molemmissa tehtävissä kysytään rohkeutta puhua ikävistäkin
asioista.
– Pelko sulkee ihmisten suita. Meidän tehtävä on ottaa puheeksi asioita, jotta ministeriön henkilöstö voisi paremmin ja
terveys ja turvallisuus tulisivat työn tekemisessä varmennetuiksi. Tavoitteenamme on toimiva organisaatio, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtä.
Hiekka ja Lehtonen painottavat, että epäasialliseen käytökseen pitää puuttua yhtä tehokkaasti, riippumatta siitä,
tapahtuuko sitä virkahierarkian ylä- vai alakerroksissa. Arjessa asioiden korjaaminen on usein
Ulkoministeriön pääluottamusmiehet Marjatta Hiekka ja Kari Lehtonen
käytöstapojen tarkistamista: millä äätekevät tiivistä yhteistyötä JUKOn jäsenten edunvalvonnassa.
nensävyillä, eleillä ja sanamuodoilla
työkavereiden kanssa puhutaan ja millaisia tekoja työpaikalla hyväksytään.
Rakenteellisemmalla tasolla hallinnon
avoimuus, ennakoitavuus ja oikeudenmukaisuus vähentävät epätervettä kilpailua ja lisäävät hyvinvointia.
– On kestämätöntä, että asioita
ratkaistaan ilman hallintopäätöksiä,
esimerkiksi niin, että palkan takaisinperinnästä ilmoitetaan asianosaiselle
sähköpostilla. Hyvää hallintoa ei ole
myöskään yleisuran virkamiesten tehtäväänmäärääminen tai virkanimitysten tekeminen ilman kirjallisia muistioita.
Lehtonen ja Hiekka toivovat, että
valtioneuvoston käytäntöjen yhtenäistäminen edistää olemassa olevien ongelmien ratkaisemista.
– Erehtymätön hallintokulttuuri on
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mahdoton yhtälö. Virheitä tapahtuu väistämättä, mutta ne
pitää myöntää ja korjata ensi tilassa. Luotettava hallinto luo
myönteistä työnantajakuvaa ja vahvistaa hyvää johtamistapaa.

Luottamusmies kuuntelee ja selvittää
ratkaisuvaihtoehtoja
Hiekka ja Lehtonen ovat huomanneet, että epäkohdista puhuminen henkilöityy helposti.
– Ikävien asioiden esiintuojaa vähätellään ja savustetaan.
Siksi hyvin harvoin kukaan uskaltaa tulla omalla nimellään
talon sisälläkään esille. Meitä on onneksi kannatellut työkavereiden myönteinen ja kannustava palaute: ”Vihdoinkin
täällä uskalletaan puhua asioista”.
Vaikenemisen kulttuurin taustalla on yleensä pelko urapolun katkeamisesta. Kilpailu viroista, tehtävistä ja erityisesti
ulkomaan komennuksista on kova.
– Sairauspoissaoloja on ulkoministeriössä paljon, ja monella on paha olla työssä, vaikka tehtävä olisi kuinka mielenkiintoinen. Tämä ei riipu virka-asemasta, iästä tai sukupuolesta. On yritettävä näyttää ulospäin, että kaikki on hyvin.
Ongelmat eivät kuitenkaan ole vain yksilön ongelmia tai
henkilökohtaisia kielteisiä kokemuksia, vaan työyhteisön
pahoinvointia. Ulkoministeriössä on epäterveitä piilorakenteita.
Kun ongelmia syntyy, ottavat jukolaiset työntekijät yhteyttä Hiekkaan tai Lehtoseen.
– Kuuntelemme, käymme tilannetta läpi ja selvitämme eri
ratkaisuvaihtoehtoja. Tarvittaessa olemme henkilöiden mukana ja tukena eri tilanteissa.
Edunvalvontaan tulee varata riittävästi aikaa, sillä asiat
ovat vaikeita. Luottamusmiesten työajan käytöstä keskustel-

Marjatta Hiekka aloitti vuonna 1986 lakimie

henä UM:n kauppapoliittisella osastolla ja on työskennellyt sen jälkeen usealla eri osastolla ja muutamassa
ulkomaan edustustossa. Hiekan tämän hetkinen virkatehtävä on virkamiesjuridiikka, ja hän jatkaa sen parissa
tammikuusta 2019 alkaen Genevessä.
Hiekan neljäs vuosi sivutoimisena pääluottamusmiehenä on meneillään. Hän on toiminut myös työsuojeluvaltuutetun tehtävässä.

Kari Lehtonen tuli ulkoministeriöön vuonna

1979 ja siirtyi samana vuonna ensimmäiselle ulkomaanpostille Moskovaan. Tämän jälkeen Lehtonen on
toiminut hallinnollisissa ja konsulitehtävissä Prahassa,
Hampurissa, Varsovassa, Pietarissa ja Tallinnassa. Nykyiseen päätoimiseen pääluottamusmiehen tehtävään
hän tuli viisumiyksikön päällikön tehtävästä Pietarista.
Lehtosen kaksivuotinen pääluottamusmieskausi on
puolivälissä. Lisäksi hän toimii työsuojelun ensimmäisenä varavaltuutettuna.

laan parhaillaan työnantajan kanssa. Työnantaja on esittänyt
uuden ohjeluonnoksen, jossa luottamusmiehen pitää hakea
lähiesimieheltä mielellään kirjallisesti etukäteen lupa virkatehtävien keskeyttämiseen luottamusmiestehtävien hoitamista varten.

Vertaistuki antaa voimaa
Luottamuksellinen vertaistuki ja hyvä keskusteluyhteys antavat voimia pääluottamusmiesparille.
– Saatamme olla Karin kanssa eri mieltä asioista, mutta
voimme aina puhua keskenämme avoimesti. Se helpottaa
paljon, Hiekka kiittää kollegaansa.
JUKO, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kummituki ja Lakimiesliitto ovat auttaneet Lehtosta ja Hiekkaa
kiperissä tilanteissa. Valtioneuvoston poikkihallinnollinen
pääluottamusmiesverkosto ja pääluottamusmiesten neuvottelupäivät ovat myös olleet tärkeitä keskustelu- ja oppimisfoorumeita. Viime kädessä luottamusmiesten neuvottelutukena ja -osapuolena toimii JUKO.
Hiekka ja Lehtonen korostavat, että luottamusmiehen
työssä on kyse jäsenten edunvalvonnasta ja työpaikan asioiden hoitamisesta.
– Luottamustehtävässä ei pärjää, jos ottaa asiat liian henkilökohtaisesti, muistuttaa Lehtonen.

Tavoitteena vahvistaa ja palauttaa
UM:n hyvää henkeä
Lehtonen ei voi vuoden kestäneeltä pääluottamusmiesuraltaan nostaa esiin merkittäviä, laajempaa joukkoa koskevia
onnistumisia, mutta iloitsee ratkaisuista, joiden syntymisessä
on voinut auttaa yksittäisiä työntekijöitä.
– Haluni auttaa toisia ihmisiä on vahva. Sitä olen tehnyt
muun muassa ulkomailla UM:n kansalaispalvelutehtävissä,
kun suomalaiset ovat joutuneet pulaan, ja sitä voin tehdä nyt
myös luottamusmiehenä. Asioiden edistäminen oikeudenmukaisesti on palkitsevaa.
Henkilöstön edustaminen on haastavaa, ja siksi vapaaajalla täytyy ravistella työn rasitteet pois mielestä. Lehtonen
tekee sen pelaamalla kilpatennistä ja golfia sekä viettämällä
aikaa perheen parissa. Hiekan palautumiskeinona on ”kaikki
kiva tekeminen”: hyvät ystävät, koira, kotielämä ja kuntosalilla käyminen.
Voimia työhön antavat myös osaavat ja välittävät työkaverit.
– Ihmisten luottamus minuun auttaa jaksamaan, samoin
se, että toimin rehellisesti ja suoraselkäisesti. Vahva palo tähän työhön vie eteenpäin, sanoo Hiekka.
Lähes nelikymmenvuotisen uran ulkoministeriössä tehnyt Lehtonen jaksaa taistella reilumman ja paremmin voivan
työyhteisön puolesta.
– UM:n henki on aiemmin ollut hyvä. Se on mahdollista
saada takaisin, Lehtonen uskoo.
Teksti ja kuva: Soili-Sisko Eskola
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Nimityspäätösten valituskiellon kumoaminen
valtiolla toteutui

uosi sitten iloitsimme ennenaikaisesti siitä, että vihdoinkin
valtion nimityspäätöksistä voi
valittaa. Tämän uudistuksen voimaantulo kuitenkin viivästyi vuodella ja nyt
vasta laki on vihdoin vahvistettu ja tulee voimaan ensi vuoden alusta.
Viranhakija voi jatkossa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä
koskevaan päätökseen muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, lukuun ottamatta
virkamieslaissa säädettyjä poikkeuksia.
Tuomioistuinten eräiden virkojen ja
virkasuhteiden osalta muutoksenhausta säädetään lisäksi tuomioistuinlaissa.
Nimittämistä koskevasta päätöksestä
ei kuitenkaan saa valittaa, jos

1) nimittämistoimivalta kuuluu tasavallan presidentille tai virkamieslain
26 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua
virkamiestä nimitettäessä valtioneuvoston yleisistunnolle
2) päätös koskee nimittämistä enintään
kahden vuoden määräajaksi
3) virka tai virkasuhde täytetään lain
nojalla haettavaksi julistamatta
4) päätös koskee puolustusvoimien
tai rajavartiolaitoksen sotilasvirkaa,
joka voidaan lain nojalla täyttää
haettavaksi julistamatta.
Lakia sovelletaan sellaisiin nimityspäätöksiin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen. Nimityspäätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona.

Valitus virkaan tai virkasuhteeseen
nimittämistä koskevasta päätöksestä
tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksen tehneen
viranomaisen päätoimipaikka sijaitsee.
Jollei tätä perustetta voida käyttää, valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle,
jonka tuomiopiirissä päätös on tehty.
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Apua nimityspäätöksen asianmukaisuuden arviointiin ja päätöksestä
valittamiseen saat oman liittosi lakimieheltä.
Arja Varis
edunvalvontapäällikkö,
Loimu

Toivotamme lukijoille
rauhallista joulun aikaa ja
hyvää alkavaa vuotta!
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

