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Valtiosektorin jäsentiedote 4/2021

Rohkeutta rajanvetoon

V altion virka- ja työehtosopimusneuvottelut käyn-
nistyvät 12.1.2022 huipentuakseen sopimuskauden 
päättymiseen 28.2.2022. Virkaehtosopimusneuvot-

telut tarvitsevat tuekseen henkilöstön yhteisöllisyyttä, jotta 
tahto muutoksiin ja sovittavat asiat myös aidosti vastaavat 
arjen tarpeisiin. 

Etätyöaikana vuorovaikutus on monissa työyhteisöissä 
ohentunut ja siiloutunut, sillä Teams-kokouksista jää usein 
puuttumaan syvempi ja henkilökohtaisempi jakaminen. Täl-
lä on todennäköisesti pitkäaikaisia, haitallisia seurauksia työ-
hyvinvointiin ja kehittämistehtäviin. Yksinäisyyden ja ulko-
puolisuuden kokemukset työelämässä nousevat esiin myös 
Outi Köhlerin tuoreessa väitöstutkimuksessa. Etätyön etujen 
rinnalle tarvitaan työ- ja virkapaikka, jossa voi kohdata kolle-
goja kasvotusten ja jakaa tiiviiden työasioiden lisäksi hiljaista 
tietoa ja purkaa työn tunnekuormaa.

Neuvottelujärjestömme JUKO nostaa keskusteluun monia 
työaikakysymyksiä, jotka liittyvät työssä matkustamiseen, 
työaikojen laskemiseen ja etätyöhön. Pitäisikö rajoja vetää 
työajoille rohkeammin? Portugal hyväksyi marraskuussa 
2021 lain, joka kieltää työnantajaa ottamasta yhteyttä työn-
tekijään työajan ulkopuolella puhelimella, sähköpostilla tai 
muilla viestintävälineillä. Lain taustalla on ajatus kunnioittaa 
työntekijän yksityisyyttä ja vapaa-aikaa.

EU:n parlamentti sai käsiteltäväkseen alkuvuodesta 2021 
vastaavantyyppisen päätöslauselmaesityksen, jonka tavoit-
teena on saada EU:n komissio säätämään työntekijän oikeu-
desta irrottautua työstä. 

Jos työaika tuntuu helposti läikkyvän, muutoksessa on 
myös työntekopaikka. Kansainvälinen konsulttiyhtiö Gart-
ner arvioi, että asiantuntijoista ja tietotyöläisistä jopa 51 % 
maailmasta työskentelee etänä vuoden 2021 lopussa. Etä-
työstä on tullut itsestään selvää, eikä iso osa meistä ole val-
miita siitä luopumaan – vaikka etätyömaailmassa työaikojen 
rajoista on vaikea pitää kiinni. 

Kodin muuttuminen toimistoksi vaatii työtietokoneen 
lisäksi kunnollisen työpisteen, jonka kustannukset eivät sai-
si jäädä pelkästään työntekijälle. Esimerkiksi Portugalissa 
työnantaja maksaa työvälineiden lisäksi osan sähkölaskusta. 
Pitäisikö kotitoimiston kustannuspuolta arvioida meilläkin 

uudella tapaa? Kodin rajoja tulee kun-
nioittaa: Kodin perimmäinen tarkoitus 
ei löydy työstä vaan levosta ja läheisistä 
ihmisistä. 
Tunnelmallista joulunaikaa!

Kari Eskola
Työmarkkinalakimies
Akavan Erityisalat

Pääkirjoitus
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K asvatustusteiden maisteri Minna Salminen aloitti 
JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkönä syys-
kuussa. Aiemmin Salminen työskenteli kuntami-

nisteri Sirpa Paateron erityisavustajana, sekä asiantuntija- ja 
neuvottelutehtävissä JHL:ssä ja Akavassa.  

Miten työsi JUKOssa on lähtenyt käyntiin? 
Olen ollut tosi tyytyväinen. Vaikka nykyinen tehtävä 

onkin hyvin toisenlainen kuin edellinen työni ministerin 
esikunnassa, olen päässyt heti kiinni olennaisiin tehtäviin 
yhdessä työparini neuvottelupäällikkö Markku Kojon ja liit-
tojen asiantuntijoiden kanssa.

Miksi työtehtävässä kiinnosti  
eli miksi hait paikkaa?

Tilanne työmarkkinoilla on niin kiinnostava, että halusin 
takaisin tähän maailmaan. Koronan jälkeinen murros pitää 
pystyä hyödyntämään. Uusi opittu työn tekemisen tapa on 
lisännyt luottamusta työnantajien ja työntekijöiden välillä. 
Yksityisen ja julkisen alan perinteinen sopimisen malli on 
myös murroksessa. 

Mitä koronan jälkeinen työelämä tuo työhösi? 
Miten etätyön lisääntymisen voi ottaa huomioon 
sopimuksissa?

Pitää pyrkiä huolehtimaan siitä, että voidaan aidosti hyö-
dyntää etätyötä ja monipaikkaisuutta. Jotain pitää pystyä 
murtamaan työn tekemisen tavoissa myös valtiolla, jossa on 
ollut hirveän tiukkoja käytäntöjä etätyöhön liittyen. Uskon, 
että on saavutettavissa jotain uutta. Etätyön hyvistä käytän-
nöistä tulee työnantajille aika pitkälti myös kilpailukysymys.

Mikä on erityisen tärkeää luottamusmiesten  
koulutuksissa muuttuvassa tilanteessa?

JUKOlla on hyvä paketti peruskursseja sekä pääluotta-
musmiesten neuvottelupäivät. Koulutukset voisivat olla vie-
lä koordinoidumpia – liittojen koulutuksia synkronoimalla 
voitaisiin saada parempi koulutuspolku. Etätyöhön ja työelä-
män muutokseen liittyen olisi hyvä saada kurssi siitä, miten 
luottamusmiehet voivat tunnistaa ja tukea henkistä muutos-
ta. Luottamusmiehille on aina hyötyä myös viestintätaitojen 
vahvistamisesta. 

Millaiset tilanteet ovat nyt ajankohtaisia  
valtiosektorin neuvottelutoiminnassa? 

On paljon perusasioista sopimista ja myös uusia tavoit-
teita, jotka liittyvät mm. työaikaan, matkustamiseen ja per-

hevapaisiin. Työajan osalta tavoite on, että korvataan kaikki 
työhön sidottu aika, kuten pitkät matkat ja siirtymät. Perhe-
vapaauudistus on iso ja keskeinen asia, joka muuttuu lainsää-
dännössä ja on vietävä työehtosopimuksiin. 

Millainen luonne olet ja miten se näkyy  
työskentelytavassasi?

Olen aika sosiaalinen ja huumorintajuinen. Vahvuudeksi 
laskisin myös tilannetajun. Olen lojaali ja välillä turhankin 
ahkera. Suhtaudun pieniin ja isoihin työtehtäviin kunnianhi-
moisesti enkä jätä niitä muille hoidettaviksi.

Miten rentoudut vapaa-ajallasi  
ja mikä sinulle on tärkeää työn ulkopuolella? 

Tykkään käydä sienimetsässä ja kävelyllä ja teen käsitöitä. 
Olen toiminut HESY:n vapaaehtoisena koiratalotoiminnas-
sa. Tänä syksynä perheeseemme tuli koiranpentu, joka pitää 
virkeänä ja saa ulos kävelylle aamuisin ja iltaisin. Yhdenver-
taisuus ja tasa-arvo ovat aina olleet minulle tärkeitä arvoja. 
Harmistun aika paljon epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja 
haluan, että ihmisiä kohdellaan työpaikoilla samalla tavalla. 
Demarinaisten 2. varapuheenjohtajana ajan sukupuolten ja 
työelämän tasa-arvoa sekä tukea maahanmuuttajanaisten 
työllistymiseen.   

Teksti: Ulla Kärki 

Koronan jälkeinen murros pitää  
pystyä hyödyntämään

Neuvottelupäällikkö Minna Salminen: 

Neuvottelupäällikkö Minna Salminen 
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Virka- ja työehtosopimusneuvottelut 

1. Miten päätetään, mitkä asiat  
nousevat neuvotteluissa esille?
JUKOn yhteisten tavoitteiden sekä neuvottelukunnan 

päätöksen perusteella valitaan keskeiset neuvottelutavoit-
teet ja -teemat, jotka käsitellään yhdessä työntekijäpuolen 
muiden neuvottelujärjestöjen kanssa (JUKOn lisäksi JHL ja 
Pro). Tavoitteenamme on muodostaa palkansaajajärjestöjen 
yhteiset tavoitteet, mutta viime kädessä JUKOn neuvotteli-
joita sitovat JUKOn neuvottelutavoitteet. 

2. Miksi neuvotteluissa tulee aina kiire?
Tämä on hyvä kysymys. Toki koordinaatti ja neuvottelu-

kierroksilla mahdollisesti nimettävät työryhmät kokoontu-
vat myös neuvottelukierrosten välillä valmistelemaan asioita, 
mutta valitettavasti valmistelutyö on ainakin toistaiseksi 
jäänyt vaatimattomaksi. Siksi varsinaisten neuvotteluiden 
aikana aika on kortilla ja siksi neuvotteluissa – varsinkin 

Valtion vuosien neuvottelukierrosten tuloksena on syntynyt valtion yleinen virka- ja 
työehtosopimus. Tämä tuttavallisesti ”VESsinä” tunnettu paksu asiakirja koskettaa 

jokaista valtiolla työskentelevää, sillä se ohjaa varsin monia arkisia työelämän kysymyksiä. 
VES sisältää luvut palkkauksesta, poissaoloista (sairausloma, virka- ja perhevapaat), 

työajasta, vuosilomasta, matkakustannuksista, yhteistoiminnasta ja tasa-arvosta. 

– mitä missä milloin?

V altion virka -ja työehdoista sovitaan Valtion työ-
markkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen kesken. 
Nämä neuvottelut käydään aina edellisen sopimus-

kauden päättyessä . Kulloisenkin sopimuskauden pituuteen 
vaikuttaa se, miten pitkälle valtion talouden ennustettavuutta 
voidaan arvioida. Koska ennakoitavuus on heikentynyt, ovat 
sopimuskaudetkin hieman lyhentyneet. Nykyinen sopimus-
kausi on 1.3.2020–28.2.2022, ja uusi neuvottelukierros alkaa 
12.1.2022.

Työntekijöitä edustavat Julkisalan koulutettujen JUKO, 
Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL. JUKO on Akavan julkisen sektorin neuvottelujärjestö, 
johon kuuluu 36 ammattiliittoa. Osa liitoista on jäseninä suo-
raan, mutta pääosa on liittynyt JUKOon yhdistymällä mui-
den liittojen kanssa. JUKOn organisaatiosta voit lukea lisää: 
JUKO ry / Olemme yhdistysten yhdistys 

JUKOlaisia VES-neuvotteluissa edustavat neuvottelijat 
ovat JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jon-
ne Rinne (Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja)  

ja JUKOn toimistosta valtiosektorin neuvottelupäällikkö 
Markku Kojo. Mahdollisissa neuvottelujen alaryhmissä mu-
kana ovat ko. asian parhaat asiantuntijat, yleensä jostain JU-
KOlaisesta liitosta. 

Neuvotteluissa sovitaan palkankorotuksista ja muista työ-
suhteen ehtojen muutoksista. Osa sovituista asioista on mää-
räaikaisia, osa pysyviä.  Määräaikaisista asioista keskeisim-
piä ovat palkankorotuksen suuruus ja ohjeistus paikallisesti 
sovittavan korotusosan neuvotteluista sekä työryhmät, joita 
seuraavalle sopimuskaudelle asetetaan. Työryhmissä val-
mistellaan usein isompia muutoksia, joita ei nopeassa neu-
vottelusyklissä ehditä ratkaisemaan. Sopimuskausien aikana 
jatkuvan neuvottelun menettelyn periaattein toimii myös 
koordinaatti eli valtion pääneuvotteluryhmä.

JUKOn valtion neuvottelukunta on asettanut tavoitteet 
sopimukselle ja  seuraa käytäviä neuvotteluja tiiviisti. Se on 
myös toimielin, joka aikanaan hyväksyy saavutetun neuvot-
telutuloksen vaikka lopullisen sinetin sille  antaa JUKOn hal-
litus vahvistamalla sopimuksen syntymisen. 

Annetaanpa puheenvuoro neuvottelijana toimivalle  
Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja  

Jonne Rinteelle, joka on ollut mukana JUKO:n neuvottelijana 
jo aiemmilla neuvottelukierroksilla:

Puheenjohtaja Jonne Rinne
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niiden loppuvaiheessa – on kiireen tuntua. Työryhmät 
eivät toki neuvottele eikä heillä sellaista mandaattia ole, 
mutta palkansaajajärjestöillä on aito halu tehdä valmistelua 
neuvottelukierrosten välillä, mikä vähentäisi työtä ja kiirettä 
neuvotteluiden aikana. 

3. Miten palkankorotuksista päätetään?  
Entä miten määräytyy sopimuskauden pituus?
Palkankorotusten sijaan kyse on sopimuskorotuksista, jot-

ka määräytyvät vallitsevan taloustilanteen ja muun työmark-
kinakierroksen tilanteen mukaan. Esimerkiksi tällä hetkellä 
inflaatio on kasvussa ja se vaikuttaa palkan ostovoimaan, 
sillä esimerkiksi ruoan, sähkön ja polttoaineiden hinta on 
nousussa. Tällaisilla seikoilla on vaikutusta siihen, millaisista 
sopimuskorotuksista kierroksella neuvotellaan. Sopimus-
kauden pituus määräytyy sopimusalojen mukaisesti ja se 
vahvistuu osana sopimuskorotuksia ja niiden jaksotusta. 

4. Mikä on neuvotteluissa vaikeinta? 
Vaikeinta lienee yhteisen tahtotilan löytyminen. Jos ongel-

mat koettaisiin aidosti yhteisiksi, sitoutuminen ja tahtotila 
niiden ratkaisemiseksi olisi vahvempi. Tulee muistaa, että 
myös työnantajalla on omia tavoitteita, joita se haluaa edis-
tää ja syntynyt sopimus on aina kompromissi.

5. Millainen on mielestäsi hyvä neuvottelija?
Hyvä neuvottelija on rauhallinen, mutta määrätietoinen. 

Kylmäpäisyydestä on neuvottelutilanteessa hyötyä, mutta 
määrätietoisuutta ja tahtotilaa tulee löytyä, jotta neuvot-
telutavoitteisiin päästään. Ja pitkäjänteinenkin pitää olla, 
sillä neuvottelutoiminnassa kyse on ultramatkasta sprintin 
sijaan.    

Outi Parikka
neuvottelupäällikkö, Agronomiliitto 

M itään absoluuttista ja oikeaa vastausta tilanteisiin 
ei ole. Ratkaisuja on haettava työsuojelun näkö-
kohdista käsin. Työnantaja valtiolla voi perustaa 

päätöksensä lähinnä aluehallintoviranomaisten, Terveyden 
ja hyvinvointilaitoksen ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuk-
siin. Niistä voi vetää seuraavanlaisia johtopäätöksiä:

Saako työnantaja kysyä  
onko työntekijä rokotettu?

Tietosuojavaltuutettu on 27.8.2021 antanut tulkinnan, jos-
sa katsotaan rokotusta koskeva tieto terveydentilatiedoksi. 
Työnantaja voi kysyä työntekijältä koronarokotuksesta, mut-
ta siihen ei tarvitse vastata. Virallinen tieto rokottamisesta tu-
lee saada työntekijältä itseltään tai hänen suostumuksellaan 
muualta. 

Työpaikalla saa keskustella työntekijöiden koronaroko-
tustilanteesta, koska laki ei rajoita suullista tietojen vaihtoa ja 
keskustelua. Jos tietoa rokotuksesta ei tallenneta mihinkään 
työnantajan järjestelmiin, ei asiasta keskustelemiselle tai ky-
symiselle ole esteitä. Työnantaja voi myös suositella roko-
tuksen ottamista, koska rokotteella työntekijä suojaa oman 

terveytensä lisäksi työkavereitaan, yhteistyökumppaneita ja 
asiakkaita.  

Työturvallisuudesta huolehtiminen  
on työnantajan velvollisuus!

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus 
tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvalli-
suudesta ja terveydestä työssä. Korona on työturvallisuuden 
kannalta bio-uhka. Työnantajan pitää arvioida koronatar-
tuntojen riskiä työpaikalla ja pitää lakisääteinen riskinarvi-
ointi ajan tasalla. Siihen liittyy toki työpaikasta ja työtehtävis-
tä riippuen myös tieto työpaikan koronarokotustilanteesta. 

Työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti kaksi koronaro-
kotusta saaneiden työhön liittyviä rajoituksia voidaan tar-
vittaessa lieventää, mikäli riskinarvioinnin perusteella työn-
tekijöiden turvallisuus ei vaarannu. Tästä voidaan vetää 
johtopäätös, että työnantaja voi järjestellä työtehtäviä eri 
tavalla sillä perusteella onko työntekijä rokotettu vai ei. Jos 
henkilön rokotustietoa ei ole tai sitä ei anneta, voidaan hen-
kilö kohdella kuten rokottamatonta. Työnantajan kuuluu siis 
tehdä työturvallisuuslain mukainen vaarojen selvitys ja arvi-

Koronarokotukset herättävät kysymyksiä
K orona ei vieläkään ole hellittämässä ja   

liittoihin on tullut useita kysymyksiä koronasta ja rokottamattomuudesta.  
Niissä on noussut esille mm. tietosuoja, yhdenvertainen kohtelu,  
terveystietojen yksityisyys, työsuojelukysymykset, etätyövelvoite. 
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ointi sekä sen pohjalta harkita työpaikkaa, tiimejä ja yksilöitä 
koskevat terveysturvalliset menettelytavat. 

Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus
Vaikka työnantajan rokottamattomiin kohdistuvat jotkin 
toiminnat voivat vaikuttaa ylimitoitetuilta, on vaikea läh-
teä niitä suoraan väittämään syrjiviksi tai yhdenvertaisuutta 
loukkaaviksi.  Pääsääntöisesti työnantajan yleisiin oikeuksiin 
kuuluu jakaa ja johtaa töitä haluamallaan tavalla, kunhan pi-
tää mielessään henkilön työsopimuksen mukaiset tehtävät 
tai virkamiehille määrätyt virkatehtävät. Oikeuskäytännöstä 
voidaan päätellä, että niin kauan kuin negatiivisia palkka-
vaikutuksia ei ole, työnjohdollisten määräysten antamisen 
laajuus on varsin suuri. Työnantajalla on myös oikeus päättää 
työhön liittyvästä matkustamisesta, tilaisuuksiin osallistumi-
sesta tai niiden rajoittamisesta. 

Työnantajalla on siis rokotustiedon (virallisen tai keskus-
teluissa saadun) perusteella lähtökohtaisesti oikeus järjestellä 
työntekijöiden ja viranhaltijoiden työtehtäviä koronaan pe-
rustuen ja määrätä riskiksi arvioituja henkilöitä tai koko hen-
kilöstökin etätyöhön tai rajoittaa heidän tehtäviään. Vaarojen 
arvioinnin pohjalta rokotettujen työtehtävät ja esimerkiksi 
tapaamisia, etätyötä ja matkustamista koskevat määräykset 
voivat poiketa rokottamattomien työtehtävistä ja töiden jär-
jestelyistä.

On myös ilmennyt, että useimmat työntekijät eivät halua 
rokottamattoman, ei tautia sairastaneentyötoverin kanssa 
olla samoissa työtiloissa, vaikka tämä noudattaa samoja pe-
riaatteita maskin käytön ja käsien pesun/desinfioinnin suh-
teen kuin muutkin työntekijät ollessaan työpaikalla. Se, että 
sairaaksi itsensä tuntiessaan työntekijä jäisi kotiin varoajaksi, 
ja palaisi työhön esim. sovitun karanteeniajan tai negatiivisen 
koronatestin jälkeen, edellyttää vahvaa luottamusta. Työnan-
tajan kuuluu myös näidenkin  henkilöiden huoli ottaa ratkai-
suissaan huomioon. 

Jos työtehtävät edellyttävät koronapassia 
tai negatiivistä testitulosta

Vaikka sekä rokotettu että rokottamatonkin voivat – mikäli 
molemmat ovat sairaita – yhtä lailla olla tartuttajia, on rokot-
tamattoman oma sairastumisriski huomattavasti suurempi ja 
sitä kautta myös tartuttamisriskikin. Silloin myös seurausten 
riski esimerkiksi riskiryhmäläisille kasvaa suhteessa enem-
män eikä rokottamattoman ainoa seuraus ole itselle mah-
dollisesti aiheutuva vakavampi sairastuminen. Silti ei ko-
ronapassia luonnollisestikaan voi ottaa käyttöön työpaikalla 
yksipuolisesti työnantajan toimesta ilman nimenomaista lain 
määräystä. Työpaikan turvallisuusvaatimuksiin on vastatta-
va muulla tavoin.

Hankalia tilanteita voi syntyä myös silloin, kun rokotta-
mattoman henkilön pitäisi osallistua tilaisuuteen, jossa edel-
lytetään koronapassia tai negatiivista testitulosta. Lähtökohta 
tällöin on se, että mikäli työnantaja edellyttää rokottamatto-
malta osallistumista työtilaisuuteen, jossa pitää olla korona-
passi tai negatiivinen testitulos, tulee työnantajan rokotta-
mattomalle henkilölle tuo testi kustantaa. 

Oikeuskäytäntöä joudutaan  
vielä odottelemaan

Kun koronaan liittyviä oikeuslinjauksia ei vielä ole saatu, on 
työpaikoilla pyrittävä keskustelemalla ja yhteistyössä löy-

tämään sellaiset toiminta tavat, joiden 
kanssa kaikkien on turvallista työsken-
nellä. Ajan myötä tulemme sekä lain-
säädännön että oikeuskäytännön kautta 
saamaan tarkempia säädöksiä näistä asi-
oista.  

Arja Varis  
edunvalvontapäällikkö 
Loimu ry

K orona epidemiatilanne on merkittävästi 
kehittynyt haastavampaan suuntaan 
tautitapausten lisäännyttyä huimasti ja 

uuden virusvariantin ilmaannuttua. VM:n uusittu 
etätyöohje edellyttää, että valtion virastoissa toteu-
tetaan taas  työtehtävät mahdollisimman laajasti 
etä-työskentelynä työtehtävien aina niin salliessa.

VM uusi etätyö-ohjeen  –  paluu laajaan etätyöhön
Ratkaisun työn tekemisen muodosta tekee 

esimies työtehtävien ja toimintaohjeen periaattei-
den mukaisesti. Vallitsevassa epidemiatilanteessa 
työpaikalla tehtävässä läsnätyössä korostuvat 
terveysturvalliset toimintamallit.

Ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan VM:n  
netti sivuilta kohdasta  ”ohjeet, määräykset ja  
suositukset”.  
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V altion virantäyttöön liittyi varsin pitkään päätöksiä 
koskeva valituskielto, mikä koettiin hyvin epäoi-
keudenmukaiseksi. Tähän tuli merkittävä muutos 

1.1.2019 lukien, kun valtion virkamieslain 59§ uudistettiin 
siten, että viranhakija saa jatkossa hakea virkaan tai virkasuh-
teeseen nimittämistä koskevaan päätökseen muutosta valit-
tamalla. Tästä pääsäännöstä on kyseisessä pykälässä muu-
tamia poikkeuksia koskien muun muassa nimityspäätöksiä 
enintään kahden vuoden määräajaksi. Valitukset käsittelee 
ensi vaiheena hallinto-oikeus ja tietyissä poikkeustapauksis-
sa myös suoraan korkein hallinto-oikeus. 

Virantäytön periaatteista
Virantäyttö valtiolla lähtee siitä, että kulloinkin kyseessä ole-
van viran kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista valitaan se, 
joka on perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset 
nimitysperusteet (taito, kyky, koeteltu kansalaiskunto) huo-
mioiden soveltuvin hakija. 
–  Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkoke-

muksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. 
–  Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn 

edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen 
lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja  
muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeel-
lisiin kykyihin. 

–  Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä 
 kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta  
merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä. 

Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomai-
sen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liit-
tyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtävä piiri 
sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät. 

Lakimuutokseen liittyvässä eduskuntakäsittelyssä hal-
lintovaliokunta totesi, että kenelläkään ei ole subjektiivista 
oikeutta tulla nimitetyksi virkaan. Jokaisella hakijalla on kui-
tenkin subjektiivinen oikeus tulla tasapuolisin ja objektiivisin 
perustein kohdelluksi virkaa täytettäessä menettelyprosessi 
mukaan lukien. Viran hakijan keskeisiä oikeuksia ovat oi-
keus tasapuoliseen arviointiin ja yhdenvertaiseen kohteluun, 
oikeus saada hakemuksensa käsitellyksi asianmukaisesti ja 
hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti sekä oikeus tulla 
arvioiduksi ja vertailluksi pätevyysvaatimusten ja yleisten ni-
mitysperusteiden mukaisesti. 

Ennakkotapaus  
korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Korkein hallinto-oikeus otti kantaa uudistuneiden muu-
toksenhakunormien tulkintaan ensimmäisen kerran vuosi-
kirjaratkaisussaan KHO 2020:128 (https://www.finlex.fi/fi/

oikeus/kho/vuosikirjat/2020/202004286). Tapauksessa oli 
kyse valtioneuvoston kansliassa haettavana olleesta finans-
sineuvoksen virasta. Koska nimityspäätöksen teki valtio-
neuvoston yleisistunto, haettiin muutosta poikkeuksellisesti 
suoraan korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Avoinna ollutta virkaa haki kaikkiaan 36 henkilöä. Vir-
kaan valitsematta jäänyt henkilö valitti nimityspäätöksestä 
muun muassa sillä perusteella, että hänen ansioitaan ei ollut 
otettu kattavasti huomioon ja että hän oli ansioituneempi 
kuin virkaan valittu.

Korkein hallinto-oikeus totesi arvioinnin lähtökohtina, 
että valtion virkamieslain 59 §:n lainvalmisteluasiakirjoissa 
oli erikseen kiinnitetty huomiota päätöksentekoon nimi-
tysasiassa sisältyvään harkintavaltaan ja nimityspäätöksestä 
tehtyä valitusta käsittelevän tuomioistuimen tehtävän ulot-
tuvuuteen. Valitusmahdollisuuden avaaminen ei merkin-
nyt sitä, että viranomaiselle kuuluvaa nimitysharkintavaltaa 
siirtyisi valitusta käsittelevälle tuomioistuimelle. Tuomiois-
tuimen tehtävänä oli valituksen perusteella valvoa, että vi-
ranomainen on käyttänyt harkintavaltaansa lainmukaisesti. 
Tuomioistuin ei sen sijaan voi korvata viranomaisen nimitys-
harkintaa omallaan.

KHOn mukaan nimityspäätös voi olla lainvastainen esi-
merkiksi silloin, jos nimitysmenettelyssä on tapahtunut 
menettelyvirhe, jossa viranomainen on soveltanut hakume-
nettelyä, nimittämistä tai kelpoisuusvaatimuksia koskevia 
säännöksiä virheellisesti. Menettelyvirhe voi olla kyseessä 
myös silloin, kun viranomainen on muuten soveltanut virkaa 
tai virkasuhdetta koskevaa säännöstä virheellisesti taikka so-
veltanut nimityspäätöksensä perusteena sellaista säännöstä 
tai lakia, joka ei koske kyseistä virkaa tai virkasuhdetta. Ni-
mityspäätös voi olla lainvastainen myös, jos viranomainen 
on tehnyt nimityksen vastoin toimivaltasäännöstä tai jos se 
on käyttänyt harkintavaltaansa vastoin hallintolain 6 §:ssä 
säädettyjä hallinnon oikeusperiaatteita (mm. tasapuolisuus, 
objektiivisuus ja tarkoitussidonnaisuus).

Puheena olevassa tapauksessa KHO päätyi katsomaan, 
että nimityspäätöksen valmistelu oli suoritettu asianmukai-
sesti ja hakijoiden ansioita tasavertaisesti vertaillen. Nimit-
tävä viranomainen oli voinut hakijoiden ansioista ja niiden 
vertailusta esitetyn perusteella kokonaisharkinnan perus-
teella pitää valittua henkilöä valittajaa ansioituneempana 
virkaan. Valtioneuvosto oli tehnyt päätöksensä harkinta-

valtansa rajoissa. Päätös ei ollut yleiset 
nimitysperusteet sisältävän Suomen pe-
rustuslain 125 §:n 2 momentin vastainen 
eikä muutenkaan lainvastainen. Valitus 
hylättiin.    

Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Valtion virantäyttö ja päätöksestä valittaminen
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Mitä Tukes tekee?
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvon-
taviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teol-
lisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Meillä on 
töissä toksikologeja, diplomi-insinöörejä ja monia muita eri 
alojen asiantuntijoita sekä hallinnon ja viestinnän ammatti-
laisia.

Valvontamme ulottuu kylpyvaahdosta suuronnettomuus-
vaarallisiin teollisuuslaitoksiin. Valvomme toimialojemme 
tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä sekä toimeenpa-
nemme niihin liittyvää lainsäädäntöä. Toimintamme tar-
koituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä 
turvallisuusriskeiltä. Sloganimme onkin ”Suojan tuoja”. Toi-
mipisteemme ovat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä.

Tukesissa vakituisen henkilöstön määrä on noin 250, jois-
ta Jukoon kuuluvia tukeslaisia on tällä hetkellä noin 120. 

Mitkä ovat Tukesin suurimmat haasteet 
tällä hetkellä?

Ensimmäisenä mieleen tulee tietysti korona-aika ja sen mu-
kanaan tuomat haasteet. Etäjohtamisen onnistuminen ja 
henkilöstön jaksaminen korona-aikana ovat mietityttäneet. 
Tukesissa henkilöstön saldokertymät ovat korona-aikana 
kasvaneet ja nousua on jopa viime vuodesta, vaikka asiaan 
on pyritty kiinnittämään huomiota. 

Aloitin pääluottamusmiehenä korona-aikana vuoden 
2020 alussa, joten kaikki yhteydenpito on jäänyt vain sähkö-
postin ja Teamsin varaan. En ole siten päässyt ihmisten kans-
sa tekemisiin, mikä on valitettavaa etenkin uusien tukeslais-
ten kanssa.

Tukesiin on tullut ja tulossa paljon uusia tehtäviä, jotka liit-
tyvät muun muassa kertakäyttömuoveihin, auton varaosiin, 
tekstiilien ja jalkineiden merkintöihin ja esineiden haital-
listen aineiden ilmoitusvelvollisuuden valvontaan. Lisäksi 
vuoden alusta aloitti markkinavalvonnan kansallinen yhte-
yspiste (FIPOINT), joka koordinoi kansallisten viranomais-
ten markkinavalvontayhteistyötä. Osaan näistä tehtävistä 
saadaan resursseja, mutta jotkin uudet ja laajentuvat tehtävät 
joudutaan hoitamaan olemassa olevalla henkilöstöllä. Tu-
kesin yhden miljoonan määräaikainen valtion lisärahoitus 
poistuu 2023 ja resurssien riittävyyttä ja suuntaamista joudu-
taan miettimään tarkasti. 

Mikä sai sinut ryhtymään 
luottamusmieheksi?

Sitä olen miettinyt itsekin. Ehkä olen vähän yllytyshullu. Pää-
dyin luottamusmieheksi, kun edellinen pääluottamusmies 
houkutteli minua asettumaan ehdokkaaksi, ensin varaluot-
tamusmiehenä. Olen myös aiemmin toiminut työsuojeluval-
tuutettuna, Suomen suurimman naiskuoron sihteerinä sekä 
parin yhdistyksen hallituksessa. Olen aina halunnut haastaa 
itseäni ja ollut halukas oppimaan uutta. 

Luottamusmiehenä pääsee myös auttamaan muita. Lisäksi 
tässä toimessa on mahdollisuus tutustua virastoni asioihin 
tarkemmin ja eri näkövinkkelistä, sekä voi tietysti vaikuttaa. 

Henkilöstön jaksaminen mietityttää  
Tukesin luottamusmiestä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Anna-Maija Hämäläinen aloitti 
pääluottamusmiehenä korona-aikana. Luottamusmiesten keskinäinen vertaistuki, 

auttaminen ja vaikuttaminen innostavat tehtävässä.

Ylitarkastaja Anna-Maija Hämäläinen
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Insinööriliitto IL
Anu Kaniin, työehtoasiantuntija 
puh. 0201 801 801
anu.kaniin@ilry.fi
www.ilry.fi

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

Suomen Ekonomit
Veera Hellman, asiantuntija
p. +35850 385 8229
veera.hellman@ekonomit.fi
www.ekonomit.fi 

Suomen Farmasialiitto
Minna Hälikkä, työmarkkinajohtaja 
minna.halikka@farmasialiitto.fi
050 3633459 

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

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 
Vicktor Kock, verksamhetsledare
040 802 1420
vicktor.kock@diff.fi
www.diff.fi

Suomen Lakimiesliitto
Petteri Kivelä, neuvottelupäällikkö  
puh. 041 458 0038 
petteri.kivela@lakimiesliitto.fi
lakimiesliitto.fi 

Suomen Psykologiliitto
Annamari Jokinen, pääsihteeri
puh. 09 6122 9124 
annamari.jokinen@psyli.fi
www.psyli.fi

Tekniikan akateemiset TEK
Pia Hiltunen, asiamies
puh. (09) 2291 2223
pia.hiltunen@tek.fi
www.tek.fi

Tradenomiliitto TRAL
Harri Westerlund,  
erityisasiantuntija – julkinen sektori
puh.  040 839 5909
harri.westerlund@tradenomit.fi
www.tral.fi

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö
puh. 010 231 0354
petri.toiviainen@yhteiskunta-ala.fi
www.yhteiskunta-ala.fi

Mikä innostaa sinua toimimaan 
luottamusmiehenä ja mistä saat voimia?

Voimia saan kokemuksesta, että voin osaltani auttaa muita. 
Myös vertaistuki, esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan luottamusmiespalaverit, ovat hyödyllisiä. Vi-
rastokummikäytäntö on myös todella hyvä. Varsinkin näin 
tuoreena luottamusmiehenä on mukava tietää, että ongelma-
kysymyksissä voi matalla kynnyksellä kääntyä kummin puo-
leen ja saa neuvoja ja apua. Myös entisen luottamusmiehen 
taustatuki on ollut tärkeää, samoin kuin Tukesin akavalaisten 
hallitus. 

Mitä vinkkejä  
antaisit luottamusmiehelle?

Verkostoituminen on tässä tehtävässä hyödyllistä ja suositel-
tavaa. Luottamusmiesten neuvottelupäivät ja oman hallin-
nonalan luottamusmiesten tapaamiset kannattaa hyödyntää, 
sillä niistä oppii paljon ja saa myös uusia ideoita. Tilaisuuk-
sissa voi kysyä muiden näkemyksiä omassa virastossa askar-
ruttaviin asioihin. Näen nämä tilaisuudet myös hyödyllisiksi 
benchmarkingin mahdollisuudeksi eri virastojen kesken. 

Oman luottamusmiesroolin mieltäminen on tärkeää 
oman jaksamisenkin kannalta. Luottamusmies on auttaja, 
joka ei välttämättä voi päättää ratkaisusta, mutta on kuiten-
kin tehnyt parhaansa. Tämä on syytä hyväksyä, ettei luotta-
musmiesroolista tule liian raskas.    


