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1 Kokouksen avaus 

Sari-Anne Hannula kertoi, että syynä YT-ryhmän kokouksen kutsuun on 

ylimääräinen ohjausryhmän kokous 11.9.  

2 Hallituksen esitykseen liittyvien henkilöstön aseman järjestämistä koskevien asioiden käsittely 

Esitettiin kysymys, miksi valtioneuvoston periaatepäätös on otettu pois? 

Vastauksena tähän todettiin, että henkilöiden palvelussuhteen jatkuvuus on 

turvattu siirtymäsäännöksellä eikä näin ollen valtioneuvoston periaatepää-

tös henkilöstön aseman järjestämisestä muutostilanteissa 26.1.2012 oikeas-

taan sisällä sovellettavia asioita. 

 

Todettiin, että palkkauksen perusteet sovitaan työsopimuksessa. Palkkauk-

seen liittyvät kysymykset käsitellään palkkausjärjestelmäneuvotteluissa.  

 

Esitettiin, että siirtymäaikaa koskeva palkkaturva pitäisi olla siirtymäsään-

nöksissä. Huolta aiheuttaa kahden vuoden siirtymäaika. 

 

Puheenjohtaja totesi, että takuupalkkaan liittyvät kysymykset ovat palkka-

usjärjestelmäneuvotteluissa tarkasteltava asia. 

 

Kiinnitettiin huomiota siihen, että erityiseläkkeiden huomioiminen esityk-

sestä puuttuu. Hankkeen puolelta todettiin, että eläkeasiat selvitetään tar-

kemmin myöhemmässä valmistelussa. 

 

Keskusteltiin palvelussuhteen lajin valinnasta. Tässä yhteydessä esitettiin 

muun muassa, että palvelussuhteen laji työn motivoinnin kannalta on henki-

lökohtaiseen tunteeseen ja näkemykseen liittyvä asia. 

 

Henkilöstöjärjestöjen puolelta todettiin, että valtion linja on ollut virkasuh-

teen tukeminen, jota myös henkilöstöjärjestöt ovat pitäneet hyvänä. Lisäksi 
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tuotiin esiin, että perustelumuistiosta ei näy oikeasti perustelut työsopimus-

suhteen käyttämiselle. 

 

Tuotiin esiin myös, että henkilöstön pitää tietää, mikä palkka on kun työso-

pimus tehdään. Epävarmuus ja muutos aiheuttaa huolta. 

 

Yhteenveto:  

 

 Palkkatason turvaaminen muutoksessa pitäisi olla henkilöstön nä-

kökulmasta selkeästi ilmaistuna hallituksen esityksessä tai muutoin 

se pitäisi varmistaa ennen ensimmäisiä siirtoja. 

 Erityiseläkkeiden turvaaminen lisäeläkevakuutuksilla. Pyydetään 

harkitsemaan, voisiko tämän kirjata HE:n perusteluihin. 

 Tavoitteena tulee olla, että työsopimukset saadaan tehtyä ennen siir-

toa.  

 

3 Kokouksen päättäminen 

Sari-Anne Hannula päätti kokouksen klo 16.05. 


