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 77/040/2006

Viite: OPM:n lausuntopyyntö 77/040/2006, 25.5.2007 
Asia: Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeessa 
  noudatettavat henkilöstöpoliittiset toimintaperiaatteet

Opetusministeriö on tänään päättänyt hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeessa 
(OPM-PAKE) noudatettavista henkilöstöpoliittisista toimintaperiaatteista.
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1 Taustaa

Opetusministeriö on päättänyt 26.10.2006, että hal-
linnonalalle perustetaan yliopistojen talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskus. Yliopistojen palve-
lukeskuksen päätoimipaikka sijoitetaan Vaasaan ja 
sivutoimipaikat Joensuuhun ja pääkaupunkiseudul-
le. Opetusministeriö on päättänyt 30.11.2006, että 
Suomen Akatemia tulee yliopistojen palvelukeskuk-
sen asiakkaaksi. 

Lisäksi opetusministeriö on päättänyt 14.12.2006, 
että Vaasan toimipisteen asiakkaiksi tulevat Vaasan 
yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun 
kauppakorkeakoulu, Oulun yliopisto, Lapin yliopis-
to, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen 
yliopisto. Yliopistojen palvelukeskuksen Joensuun 
toimipisteen asiakkaiksi tulevat Joensuun yliopisto, 
Kuopion yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto ja Jyväskylän yliopisto. Pääkaupunkiseudun 
toimipisteen asiakkaiksi tulevat, Helsingin kauppa-
korkeakoulu, Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, 
Svenska Handelshögskolan, Taideteollinen korkea-
koulu, Teatterikorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu 
ja Helsingin yliopisto. 

Opetusministeriö on päättänyt 2.11.2006, että 
opetusministeriö maksupisteineen, Opetushallitus 
maksupisteineen, Kansallisarkisto, Museovirasto, 
Suomenlinnan hoitokunta ja Valtion taidemu-
seo siirtyvät Valtiokonttorin palvelukeskuksen 
Hämeenlinnan toimipisteen asiakkaiksi.

Opetusministeriö, yliopistot ja muut hallinnonalan 
virastot ja laitokset siirtävät talous- ja henkilöstöhal-
linnon tehtäviä palvelukeskuksiin vaiheittain erik-
seen sovittavan aikataulun mukaisesti vuosina 2008–
2009.

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan toimintayksiköllä/
virastolla/työnantajalla opetusministeriötä, yliopis-
toja, muita hallinnonalan virastoja ja laitoksia sekä 
yliopistojen palvelukeskusta. 

Valtiokonttori noudattaa palvelukeskuksessaan 
omia henkilöstöpoliittisia linjauksiaan (Liite 1: 
Valtiokonttori työnantajana, Palvelukeskukseen siir-
tyvä henkilökunta).
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2 Henkilöstön asema ja toimintatavat 

2.1 Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 23.3.2006 periaatepäätöksen val-
tion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaa-
tion muutostilanteissa. Päätöksen tarkoituksena on 
varmistaa yhtenäiset toimintatavat valtionhallinnon 
organisaatioiden muutostilanteisiin ja henkilöstön 
aseman turvaamiseen.

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskushankkeessa pyritään 
turvaamaan henkilöstön asema muutostilanteessa. 
Palvelukeskushankkeessa noudatetaan hyvää henki-
löstöpolitiikkaa. Yhteisten toimintatapojen tarkoituk-
sena on turvata organisaation toiminta ja henkilöstön 
ammatillinen osaaminen ja parantaa henkilöstön työ-
markkinakelpoisuutta. 

Palvelukeskushankkeessa noudatetaan valtioneu-
voston periaatepäätöstä sekä sitä tarkentavia jäljempä-
nä esitettyjä asteittaisia toimintatapoja ja tukitoimia. 
Tukitoimia toteutetaan vuoden 2010 loppuun asti. 
Tukitoimenpiteisiin liittyviä virkavapauksia voidaan 
myöntää enintään kolmeksi vuodeksi. 

Henkilöstöpoliittiset toimintaperiaatteet koskevat 
sekä virkasuhteista että työsopimussuhteista henki-
löstöä. 

2.2 Toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitteena on, että virastojen ja palvelukeskuksen 
henkilöstörakenne on oikea ja henkilöstön määrä 
on riittävä. Tavoitteena on lisäksi, että virastoissa ja 
palvelukeskuksissa on osaava, motivoitunut ja hyvin-
voiva henkilöstö ja henkilöstöllä on mielekkäät työ-
tehtävät.

Tehtävät, jotka siirtyvät palvelukeskukseen, päät-
tyvät virastosta ja niitä vastaava työpanos vähenee. 
Samalla tavoitteena on, että henkilöstöä, jonka teh-
täviä muutos koskee, siirtyy palvelukeskukseen sen 
toiminnan vaatima määrä.

Palvelukeskukseen siirtyvät tehtävät määritellään 
viraston ja palvelukeskuksen välisessä palvelusopi-
muksessa ja sen liitteenä olevassa vastuunjakotaulu-
kossa.

2.3 Henkilöstön aseman 
turvaaminen  

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan palve-
lussuhteen jatkuvuuden turvaamista edesauttaa, että 
henkilöstöllä on valmius muutoksiin ja siirtymiseen 
uuteen yksikköön tai uusiin tehtäviin valtionhallin-
nossa omalla työssäkäyntialueella.

Opetusministeriön vastuulla on virastojen ohjaami-
nen yhteisten toimintaperiaatteiden noudattamisessa. 
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Ministeriö on määritellyt henkilöstöjärjestöjen kanssa 
yhteisten linjausten pohjalta henkilöstön kehittämisen 
periaatteet ja toteutusmuodot (liite 2). 

Palvelukeskushankkeen henkilöstökoordinaattori toi-
mii opetusministeriössä hallinnonalan yhteisen henki-
löstöprojektin pääsihteerinä. Henkilöstökoordinaattori 
valmistelee ja toimeenpanee henkilöstömuutoksen ja 
työhyvinvoinnin hallinnassa tarvittavia toimenpiteitä, 
valmistelee ja ylläpitää palvelukeskuksen rekrytoin-
nissa ja henkilöstön uudelleensijoittumiseen liittyvis-
sä tehtäväjärjestelyissä tarvittavia yhteisiä työkaluja 
ja menettelyjä sekä koordinoi muutoksen läpivientiä. 
Henkilöstökoordinaattorin tehtävänä on tukea ja 
opastaa virastoja henkilöstömuutoksen toteuttami-
sessa sekä seurata henkilöstömuutosta.

Virasto on velvollinen aloittamaan tukitoimenpi-
teet noin vuotta ennen kuin virasto siirtyy palvelu-
keskuksen asiakkaaksi. 

Palvelukeskushankkeessa noudatetaan henkilöstön 
tukemisessa asteittaista toimintatapaa seuraavasti:

Ensisijaisena tavoitteena on, että henkilöstö, 1. 
jonka tehtäviä muutos koskee ja jolle palvelukeskus 
tarjoaa tehtäviä, siirtyy vapaaehtoisesti sen 
palvelukseen.

Jos henkilö ei siirry, työnantaja etsii samanlaisia 2. 
tai vaativuudeltaan vastaavia tehtäviä asianomaisessa 
virastossa tai muussa opetusministeriön hallinnonalan 
toimintayksikössä.

Jollei opetusministeriön hallinnonalalla 3. 
ole tarjottavissa työtä, tai jollei työ ole samalla 
työssäkäyntialueella, työnantaja etsii työtä 
toisen hallinnonalan toimintayksiköstä samalla 
työssäkäyntialueella.

Vaiheittainen eteneminen tulee dokumentoida kirjal-
lisesti jokaisen henkilön osalta. Kun työnantaja tarjo-
aa henkilölle uusia tehtäviä, on keskusteluissa tuotava 
selkeästi esille, että kieltäytymisestä voi olla seurauk-
sena irtisanominen. 

Kun työnantaja tarjoaa henkilölle asteittaisten vai-
heiden mukaisesti tehtäviä, tavoitteena on, että ta-
loudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tapahtuvat 
irtisanomiset voidaan välttää.

Tavoitteena on, että muutoksen kohteena oleva 
henkilöstö sijoittuu sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat 
mahdollisimman hyvin vaativuudeltaan, työn luon-

teeltaan ja palkkaukseltaan henkilön tehtäviä lähet-
tävässä organisaatiossa. 

Työministeriö vahvistaa kuntakohtaiset työssä-
käyntialueet työministeriön asetuksella (1368/2002). 
Työssäkäyntialueeseen kuuluvat pääsääntöisesti hen-
kilön asuinpaikkakunta sekä paikkakunnat, joilla 
henkilön asuinpaikkakunnalta yleisesti käydään töis-
sä, tai joissa tavanomainen päivittäinen työssäkäynti 
on mahdollista asuinpaikkakunnalta. 

Kun keskittämistoimenpiteiden yhteydessä toteu-
tetaan tehtäväjärjestelyjä, työnantaja pyrkii turvaa-
maan henkilöstön asemaa tukemalla työllistymistä 
muihin tehtäviin hallinnonalalla esimerkiksi henki-
löstökoulutuksen, harjoittelun tai työkierron avulla. 
Mahdollisuutta virkavapauksiin käsitellään kohdassa 
3.3. 

Työnantaja tarkastelee eläkeikää lähestyvien työn-
tekijöiden kanssa erityistoimia, joita voivat olla esi-
merkiksi projektiluonteiset tehtävät, vuorotteluvapaa 
tai osa-aikaeläke.

2.4 Työntekijöiden oma vastuu

Henkilön kannattaa tehtävien vähenemistilanteessa 
myös omaehtoisesti ja aktiivisesti hakeutua muihin 
tehtäviin omassa virastossa, samalla hallinnonalalla, 
toisella hallinnonalalla, muualla julkisella tai yksityi-
sellä sektorilla. Työnantaja tukee työurakeskustelun ja 
ohjauksen kautta hakeutumista muihin tehtäviin.

Jokaisen henkilön on huolehdittava omasta osaa-
misestaan ja ammattitaidostaan ja siten valmiudes-
taan tehtäväjärjestelyihin. Työnantaja tukee osaami-
sen kehittämistä. 

2.5 Rekrytointi 

Mahdollisimman pätevän henkilöstön saaminen 
palvelukeskusten palvelukseen varmistetaan koko 
rekrytointiprosessin huolellisella suunnittelulla ja to-
teutuksella. Palvelukeskus päättää omista henkilöstö-
valinnoistaan.

Hallinto- ja toimistohenkilöstön siirtyminen viras-
toista palvelukeskukseen toteutetaan vapaaehtoisuu-
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den pohjalta. Henkilöstö voi siirtyä työskentelemään 
eri palvelukeskukseen kuin mihin oma virasto siirtyy 
asiakkaaksi. Yliopistojen palvelukeskuksen päätoimi-
paikka tulee Vaasaan ja sivutoimipisteet Joensuuhun 
ja pääkaupunkiseudulle. Valtiokonttorin palvelu-
keskuksen asiakkuus keskitetään Hämeenlinnaan. 
Siirtymishalukkuuskyselyssä henkilöstö voi ilmoittaa 
kiinnostuksensa kaikkiin em. paikkakuntiin sekä 
Valtiokonttorin palvelukeskuksen Porin ja Mikkelin 
toimipisteisiin.

Vuoden 2007 loppuun mennessä henkilöstölle 
tehdään siirtymishalukkuuskysely, jonka perusteel-
la tehdään ensimmäinen henkilöstön valintavaihe. 
Siirtyminen voidaan toteuttaa henkilö- tai virka-
siirtoina. Tehtävät pyritään täyttämään ensisijaisesti 
opetusministeriön hallinnonalan nykyisellä henkilös-
töllä.

Jos yliopistojen palvelukeskukseen rekrytoidaan 
uutta henkilöstöä opetusministeriön hallinnonalan 
ulkopuolelta, palvelukeskus selvittää valtioneuvoston 
periaatepäätöksen menettelytavan mukaisesti ensin, 
onko muualla valtionhallinnossa tarjolla vapautuvaa 
henkilöstöä. Selvittäminen tapahtuu käyttämällä 
menettelytapoja, jotka on ohjeistettu valtiovarain-
ministeriön henkilöstöosaston VTML-Extranet-
virkajärjestelyt -toiminnon sivuilla osoitteessa http://
vhr.vn.fi (Työnantajafoorumi -> Virkajärjestelyt-
toiminto pähkinänkuoressa).

Palvelukeskuksessa tuotettavien palvelujen ja teh-
tävien tultua palvelukeskuksen ja asiakasviraston vä-
lisellä palvelusopimuksella määritellyksi ja sovituiksi 
palvelukeskukseen siirtyvien henkilöiden valintapro-
sessi etenee pääpiirteissään niin, että palvelukeskuk-
sessa laaditaan tehtäväkuvaukset ja palkkausperusteet 
sekä ilmoitetaan avoimista tehtävistä. Tämän jälkeen 
palvelukeskus haastattelee tehtävistä kiinnostuneet 
henkilöt ja päättää henkilöstövalinnoista. 

Siirtyvien virkamiesten osalta kaikki työnantaja-
vastuut siirtyvät palvelukeskukselle. Palvelukeskuksen 
henkilöstöön sovelletaan valtion virka- ja työehtosopi-
muksia. Lomaoikeudet säilyvät entisellään ja pitämät-
tömät lomat, lomarahavapaat ja säästövapaat siirtyvät 
sellaisenaan. Sitä vastoin liukuvan työajan saldot eivät 
siirry, vaan ne on tasattava luovuttavassa organisaati-
ossa ennen siirron toteutumista.

Kahden eri hallinnonalan välisissä virkajärjeste-
lyissä noudatetaan valtiovarainministeriön 1.12.2006 
antamaa määräystä 3/2006 Henkilöstövoimavarojen 
siirtäminen hallinnonalalta toiselle. Hallinnonalan si-
säisissä virkasiirroissa menetellään valtion virkamies-
lain 5 §:n 3 momentin mukaisesti.

Jos palvelukeskukset eivät saa riittävästi henkilös-
töä valtionhallinnosta, palvelukeskukset rekrytoivat 
uutta henkilöstöä avoimella haulla.

Eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman 
tuomat mahdollisuudet hyödynnetään henkilöstöjär-
jestelyissä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että 
mahdollisuudet toimintojen uudelleen järjestämisek-
si ja resurssien uudelleen kohdentamiseksi käytetään 
hyväksi. 

2.6 Henkilöstövoimavarojen 
varmistaminen 

2.6.1 Henkilöstövoimavarojen 
varmistaminen palvelukeskuksissa

Palvelukeskuksessa on pysyväisluonteisia tehtäviä, jotka 
hoidetaan pääsääntöisesti vakinaisella henkilöstöllä.

Henkilöstöprojektin tehtävänä on osaltaan var-
mistaa, että palvelukeskuksissa on riittävä ja osaava 
henkilöstö. 

2.6.2 Henkilöstövoimavarojen 
varmistaminen virastoissa ja laitoksissa

Virastojen ja laitosten on varmistettava, että niillä 
on siirtymävaiheessa riittävästi osaavaa henkilöstöä 
hoitamassa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. 
Virastoissa ja laitoksissa on huolehdittava muutosti-
lanteessa siitä, että ydintoimintoja hoitava henkilöstö 
pystyy keskittymään perustehtäviinsä.

Suunniteltaessa työntekijöiden palkkaamista viras-
tojen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin, tulee 
ensin arvioida palvelukeskukseen siirtyvien tehtävien 
vaikutus työjärjestelyihin. Palvelukeskushankkeen 
valmisteluun liittyen suositellaan, että hallinnonalan 
virastoissa ja laitoksissa avoinna olevia tai avoimeksi 
tulevia virkoja, joiden työtehtävät koostuvat merkit-
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täviltä osin tai kokonaan taloushallinnon, henkilös-
töhallinnon tai yleishallinnon tehtävistä, ei täytetä 
vakinaisesti ajalla 2007 - 2009. Menettely koskee 
myös muita sellaisia virkoja, joihin nykyisin talous- 
ja henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitavaa henkilöstöä 
voitaisiin uudelleen kohdentaa.

Valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla 
virkamies voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin 
rajoitetuksi ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna 
olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikai-
nen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräai-
kaista virkasuhdetta. Virkamiestä ei tällöin nimitetä 
virkaan, vaan virkasuhteeseen. Valmisteilla oleva or-
ganisaatiomuutos kuten palvelukeskuksen perustami-
nen on tällainen määräaikaisuuden peruste. 

Jos tehtävien hoito sitä vaatii, voidaan virka tai teh-
tävä täyttää määräaikaisesti enintään vuoden 2010 
loppuun saakka. 

2.7 Henkilöstösuunnittelu

Työnantajan on selvitettävä palveluskeskushankkeen 
vaikutus henkilöstöstrategiaan. Työnantaja tehostaa 
henkilöstösuunnitteluaan ja käynnistää palvelukes-
kushankkeeseen liittyvän henkilöstösuunnittelun vi-
rastoissa mahdollisimman pian. 

Jotta palvelukeskusten tarvitsema osaaminen voi-
daan turvata, suunnitellaan osaamisen siirtäminen 
ja muut osaamisen turvaamisen keinot osana henki-
löstön kehittämissuunnitelmaa. Työnantajan on teh-
tävä henkilötason kartoitus (esim. osaamiskartoitus) 
ja suunnitelma vaihtoehtoisista mahdollisuuksista ja 
työjärjestelyistä. 

Palvelukeskushankkeessa taloushallinto-, henki-
löstöhallinto- ja tietojärjestelmät osaprojektit selvit-
tävät, mitä osaamista palvelukeskuksissa tarvitaan. 
Henkilöstöprojekti suunnittelee, millä keinolla tar-
vittava osaaminen voidaan varmistaa. Osaavan hen-
kilöstön siirtymistä palvelukeskuksiin tuetaan esimer-
kiksi korvaamalla muuttokustannuksia ja maksamalla 
koulutus- ja kehittämispalkkoita. 

2.8 Yhteistoiminta

Palvelukeskushanketta ja siitä aiheutuvia henkilös-
tövaikutuksia käsitellään viraston yhteistoimintaso-
pimusten edellyttämällä tavalla kaikissa vaiheissa ja 
henkilöstön vaikutusmahdollisuudet varmistetaan. 

Opetusministeriö huolehtii hallinnonalan yhteis-
toimintamenettelystä. Kukin virasto käsittelee omassa 
yhteistoimintamenettelyssään omaa henkilöstöä kos-
kevat muutokset.

2.9 Muutosjohtaminen ja viestintä

Virastojen on käynnistettävä aktiivinen muutoksen 
valmistelu. Hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa 
on nimettynä palvelukeskushankkeesta aiheutuvasta 
muutoksesta vastaava henkilö. 

Virastoja suositellaan nimeämään myös muu-
tostilanteen yhteyshenkilö/-henkilöitä, joka auttaa 
henkilöstöä uuden tilanteen käsittelyssä. Tavoitteena 
on, että muutoksen kohteena oleva henkilö voi käy-
dä esimiehen tai yhteyshenkilön kanssa henkilökoh-
taisia muutoskeskusteluja omasta tilanteestaan ja 
toiveistaan. Yhteyshenkilö välittää aktiivisesti tietoa 
ja ehdottaa henkilölle soveltuvia tukitoimenpiteitä. 
Keskusteluiden kautta päästään kohdennettuihin 
henkilökohtaisiin tukitoimenpiteisiin ja myös työnan-
taja pysyy paremmin ajan tasalla, minkälaisia suun-
nitelmia henkilöllä itsellään on oman tulevaisuutensa 
suhteen. 

Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti, avoimesti ja 
ajantasaisesti palvelukeskushankkeen viestintäsuun-
nitelman mukaisesti. Viestinnän tavoitteena on pitää 
kohderyhmät ajan tasalla, jakaa ajantasaista tietoa 
säännöllisesti, toimia henkilöstön kanssa vuorovai-
kutuksessa sekä varmistaa talous- ja henkilöstöhal-
linnon toimivuus. Hankeviestinnässä käytetään mm. 
sähköistä uutiskirjettä, sähköpostitiedotteita, Moodle-
ympäristöä, OPM:n www-sivustoa ja tiedotustilai-
suuksia. 

Työnantajan on tiedotettava erityisesti muutoksen 
kohteena olevalle henkilöstölle tässä ohjeessa maini-
tuista menettelyistä, vaihtoehdoista palvelussuhteen 
jatkumiseksi sekä käytettävissä olevista tukitoimista. 
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3 Tukitoimet 

3.1 Osaamisen turvaaminen

Virastot huolehtivat henkilöstönsä mahdollisuuksista 
osaamisen kehittämiseen. Palvelukeskukseen siirty-
vien ja nykyiseen virastoon jäävien osaamisen kehit-
tämistä tuetaan. Asia otetaan huomioon henkilöstön 
kehittämissuunnitelmissa ja virastokohtaisissa käyt-
töönottosuunnitelmissa. 

Käyttöönottosuunnitelmassa kuvataan käyttöön-
oton vaiheistus, valmistelu, organisointi, aikataulu, 
kohderyhmät ja eri kohderyhmien muutosvalmius ja 
niihin liittyvät toimenpiteet (mm. tiedotus, koulutus, 
muutosvalmennus).  

3.2 Palkkaus

Tavoitteena on, että muutoksen kohteena oleva henki-
löstö voidaan sijoittaa sellaisiin uusiin tehtäviin, jotka 
mahdollisimman hyvin vastaavat vaativuudeltaan, 
työn luonteeltaan ja palkkaukseltaan henkilön tehtä-
viä muutoksen ajankohtana. Jollei tätä tavoitetta voi-
da toteuttaa, henkilö pyritään sijoittamaan sellaiseen 
työhön, joka mahdollisimman hyvin vastaa hänen 
ammattitaitoaan ja sen hetkistä palkkaustaan. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien uudelleen 
organisointi tuo myös mahdollisuuden henkilökoh-
taiseen urakehitykseen kuten siirtymiseen aiempaa 
vaativampiin tehtäviin.

3.2.1 Yliopistojen palvelukeskus

Yliopistojen palvelukeskuksessa sovelletaan alkuvai-
heessa yliopistojen muun henkilöstön palkkausjär-
jestelmää koskevaa tarkentavaa virka- ja työehtoso-
pimusta. Yliopistoilla on palkkausjärjestelmän siir-
tymäkausi 30.9.2009 saakka, jota noudatetaan myös 
palvelukeskuksessa.

Yliopistojen palvelukeskuksen toiminta toteutetaan 
siirtymävaiheen ajan budjettirahoituksella (vuodet 
2008–2010). Toiminta muuttuu maksulliseksi (oma-
kustannusperiaate) vuodesta 2011 lukien.

3.2.2 Valtiokonttorin palvelukeskus 

Henkilökunnan siirtyessä asiakasvirastoista palve-
lukeskukseen mukana ei siirretä talousarviomäärä-
rahaa, koska Valtiokonttorin palvelukeskuksen ra-
hoitus perustuu toiminnan maksullisuuteen. Tämä 
ei vaikuta henkilökunnan palvelussuhteen ehtoihin. 
Valtiokonttorin palvelukeskuksessa noudatetaan 
valtion yleisiä palvelussuhteen ehtoja ja palkkauk-
sen osalta Valtiokonttorin palkkausjärjestelmää. 
Asiakasvirastoista palvelukeskukseen siirtyvät hen-
kilöt siirtyvät suoraan Valtiokonttorin palkkausjär-
jestelmään ja heidän palvelussuhteisiinsa sovelletaan 
Valtiokonttorin tarkentavaa virkaehtosopimusta. 
Palvelukeskuksen henkilöstö on virkasuhteessa ja asia-
kasvirastosta mahdollisesti siirtyvät työsopimussuh-
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teiset tehtävät muutetaan siirron yhteydessä työnteki-
jän suostumuksella virkasuhteisiksi. Asiakasviraston 
palkkausjärjestelmän siirtymäkauden etenemätarkis-
tukset eivät vaikuta siirtyvien henkilöiden palkkauk-
seen siirtymähetken jälkeen.

3.2.3 Siirtyvien henkilöiden palkkaus 
palvelukeskuksissa 

Mikäli siirtyvän henkilön palkka jäisi palvelukeskuk-
sessa sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaisesti 
alhaisemmaksi kuin siirtyjän nykyinen palkka vas-
taavan tasoisista tehtävistä, hänen palkkansa ei las-
ke. Erotus maksetaan ns. takuulisänä, kuten siitä on 
keskustasolla sovittu (Liite 3: Valtion uudet palkkaus-
järjestelmät - perälauta- ja mallisopimukset, Virka- ja 
työehtosopimus 14.12.2004 uusien palkkausjärjestelmi-
en kattavasta toteutuksesta valtionhallinnossa, allekir-
joituspöytäkirjan 8 §). Oikeus takuulisään säilyy niin 
kauan kuin henkilö on palvelukeskuksen palvelukses-
sa vaativuudeltaan vastaavissa tehtävissä.  

3.3 Virkavapaus

Jos vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö halu-
aa siirtyä määräajaksi palvelukeskuksen palvelukseen, 
voidaan virkavapautta myöntää enintään kolmeksi 
vuodeksi. Virkavapauden myöntämistä koskeva suosi-
tus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilöt haluavat 
työskennellä palvelukeskuksessa uudella paikkakun-
nalla. 

Siirtymistä tukipalvelutehtävistä toiseen valtion vi-
rastoon tai muun työnantajan palvelukseen voidaan 
tukea myöntämällä virkavapauksia enintään kolmeksi 
vuodeksi uudelleensijoittumisen edistämiseksi. 

Virkavapauden myöntäminen koskee vain vakinai-
sissa palvelussuhteissa olevia henkilöitä. 

3.4 Muuttokustannusten 
korvaaminen 

Muuttokustannukset korvataan valtion yleisten vir-
ka- ja työehtojen sopimusmääräyksien mukaan. 

Sopimuksen mukaisesti muuttokustannukset korva-
taan virkamiehelle, joka mm. viraston tai sen osan 
siirtämisen taikka uudelleen järjestelyn tai virkamies-
lain 5 §:n mukaisen siirron johdosta joutuu muutta-
maan toiselle paikkakunnalle. Muuttokustannuksina 
korvataan:

virkamiehen ja hänen perheenjäsentensä • 
matkustamiskustannukset muuttomatkalta 
matkakustannusten korvaamisesta sovittujen 
määräysten mukaisesti
tavanomaisen koti-irtaimiston kuljetuksesta • 
aiheutuneet välittömät ja kohtuulliset kustannukset
muuttoraha• 
päiväraha muuttoon käytetyltä ajalta valtion • 
matkustussäännön mukaisesti
tutustumismatkoista uudelle paikkakunnalle • 
aiheutuvat matkakustannukset, myös perheenjäsenille
majoittumiskorvausta erityisistä • 
asumiskustannuksista.

Muuttokustannukset korvataan henkilön siir-
tyessä pysyvästi palvelukeskuksen palvelukseen. 
Muuttokustannukset korvaa lähettävä organisaatio.

3.5 Koulutus- ja kehittämispalkkiot

Henkilöille, jotka siirtyvät opetusministeriön hallin-
nonalan virastosta työskentelemään palvelukeskuk-
seen maksetaan 1000 euron koulutuspalkkio, kun 
he suorittavat ennen siirtymistä palvelukeskuksen 
ja lähettävän organisaation yhdessä suunnitteleman 
täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutuspalkkion 
maksaa lähettävä organisaatio.

Henkilöille, jotka siirtyvät opetusministeriön hal-
linnonalan virastosta työskentelemään yliopistojen 
palvelukeskukseen ja osallistuvat Vaasan tai Joensuun 
toimipisteiden käynnistysvaiheen (2008 - 2010) ke-
hittämisohjelmaan vähintään vuoden ajan makse-
taan 2000 euron kertaluonteinen kehittämispalkkio. 
Tämän palkkion maksaa yliopistojen palvelukeskus.



12

3.6 Etätyö

Etätyöstä sovitaan työnantajan eli palvelukeskuksen 
kanssa (VM:n ohje 14.10.2005). Niissä tehtävissä, 
joihin etätyö niiden luonteen puolesta soveltuu pyri-
tään löytämään räätälöityjä ratkaisuja, joilla toimin-
nan käynnistys- tai siirtymävaiheessa tuetaan palve-
lukeskuksen ja asiakasorganisaation sujuvaa toimin-
taa ja henkilöstön työhyvinvointia. Etätyö ei voi olla 
kokoaikaista, käytännössä enintään puolet työajasta 
vuositasolla tarkasteltuna.

Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen 
eräistä toimenpiteistä e-työn ja etätyön edistämiseksi 
(Työministeriö 2040/000/2006 TM, 23.10.2006).

Joustavat työaikajärjestelyt ovat mahdollisia palve-
lukeskuksen toiminnan ja valtion virka- ja työehtojen 
rajoissa. 

3.7 Virkasiirrot

Virkoja voidaan siirtää toiseen virastoon tai toiselle 
hallinnonalalle valtion virkamieslain ja talousarvio-
lain nojalla. Lisäksi valtion virkamieslain nojalla vir-
kamies voidaan suostumuksellaan siirtää määräajaksi 
työskentelemään toisessa virastossa tai muun työnan-
tajan palveluksessa (virkamieslaki 20 §).  

3.8 Vaasan, Joensuun, 
Hämeenlinnan ja Porin tarjoamat 
mahdollisuudet

Hankkeen aikana henkilöstökoordinaattori ja palve-
lukeskuksen johtaja neuvottelevat Vaasan, Joensuun, 
Hämeenlinnan ja Porin kaupunkien kanssa muiden 
mahdollisten tukitoimien ja informaation saamiseksi. 

LIITE 1
Valtiokonttori työnantajana, Palvelukeskukseen siir-
tyvä henkilökunta

LIITE 2
Henkilöstön kehittämisen periaatteet ja toteutusmuo-
dot opetusministeriön hallinnonalalla

LIITE 3
Valtion uudet palkkausjärjestelmät - perälauta- ja mal-
lisopimukset, Virka- ja työehtosopimus 14.12.2004 
uusien palkkausjärjestelmien kattavasta toteutuksesta 
valtionhallinnossa, allekirjoituspöytäkirjan 8 §

Julkaisun (Opetusministeriön julkaisuja 2007:29) 
liitteet ovat saatavilla vain sen verkkoversiossa, jonka 
löydät osoitteesta http://www.minedu.fi /julkaisut
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1 Bakgrund

det kommer att fl ytta över ekonomi- och personalför-
valtningsuppgifter till servicecentren i etapper under 
åren 2008–2009. Om de exakta tidpunkterna avtalas 
separat.

I den föreliggande texten avses med verksamhets-
enhet/ämbetsverk/arbetsgivare undervisningsministe-
riet, universiteten, de övriga ämbetsverken och inrätt-
ningarna inom förvaltningsområdet samt universite-
tens servicecenter. 

Statskontoret iakttar sina egna personalpolitiska 
riktlinjer med avseende på sin servicecentral (Bilaga 
1: Valtiokonttori työnantajana, Palvelukeskukseen 
siirtyvä henkilökunta).

Undervisningsministeriet fattade den 26 oktober 
2006 ett beslut om att inrätta ett servicecenter för 
universitetens ekonomi- och personalförvaltning in-
om förvaltningsområdet. Servicecentret förläggs till 
Vasa med fi lialer i Joensuu och i huvudstadsregio-
nen. Ministeriet beslutade den 30 november 2006 att 
Finlands Akademi skall bli kund hos servicecentret. 

Vidare har undervisningsministeriet den 14 de-
cember 2006 fattat beslut om att Vasa universitet, 
Åbo Akademi, Åbo universitet, Åbo handelshög-
skola. Uleåborgs universitet, Lapplands universitet, 
Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska 
universitet kommer att bli kunder hos servicecentret i 
Vasa. Kunder hos fi lialen i Joensuu blir Joensuu uni-
versitet, Kuopio universitet, Villmanstrands tekniska 
universitet och Jyväskylä universitet. Filialen i huvud-
stadsregionen anlitas av Helsingfors fi nska handels-
högskola, Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin, 
Svenska Handelshögskolan, Konstindustriella hög-
skolan, Teaterhögskolan, Tekniska högskolan och 
Helsingfors universitet. 

Undervisningsministeriet fattade den 2 november 
2006 beslut om att ministeriets betalningsställen, 
Utbildningsstyrelsens betalningsställen, Riksarkivet, 
Museiverket, Sveaborgs förvaltningsnämnd och 
Statens konstmuseum kommer att övergå till att bli 
kunder för Statskontorets servicefi lial i Tavastehus.

Undervisningsministeriet, universiteten och andra 
ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområ-
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2 Personalens ställning och verksamhetsmetoder 

2.1 Utgångspunkter   

Statsrådet fattade den 23 mars 2006 ett principbeslut 
om ordnande av statsanställdas ställning vid organi-
sationsförändringar. Syftet med principbeslutet är att 
fastställa enhetliga metoder för organisationsföränd-
ringar inom statsförvaltningen och för tryggande av 
personalens ställning.

Servicecenterprojektet för ekonomi- och personal-
förvaltningen inom undervisningsministeriets förvalt-
ningsområde syftar till att trygga personalens ställ-
ning under en organisatorisk förändring. Projektet 
genomförs med iakttagande av god personalpolitik. 
Syftet med gemensamma metoder är att trygga or-
ganisationens funktion och personalens yrkeskun-
skap samt förbättra personalens duglighet på arbets-
marknaden. 

Servicecenterprojektet iakttar statsrådets princip-
beslut samt de nedan presenterade, specificerande 
verksamhetsmetoderna och stegvis fortskridande 
stödåtgärderna. Stödåtgärderna fortgår till slutet av 
2010. Tjänstledighet inom ramen för stödåtgärderna 
kan beviljas för högst tre år. 

De personalpolitiska handlingsprinciperna tilläm-
pas på personal i både tjänste- och i arbetsavtalsför-
hållande. 

2.2 Mål för verksamheten 

Målet är att ämbetsverken och servicecentret har 
lämplig personalstruktur och tillräcklig personal. 
Dessutom bör ämbetsverken och servicecentren ha 
en kunnig, motiverad och välmående personal som 
sköter meningsfulla arbetsuppgifter.

De uppgifter som överförs till servicecentret läggs 
ner vid ämbetsverken med motsvarande minskning 
i arbetsbördan som följd. Samtidigt bör tillräckligt 
många av den berörda personalen fl ytta över till ser-
vicecentret med tanke på vad som krävs av verksam-
heten.

De uppgifter som överförs till servicecentret fast-
ställs i ett serviceavtal mellan ämbetsverket och servi-
cecentret, samt i ett schema över uppgiftsfördelningen 
som bifogas till avtalet.

2.3 Personalens ställning tryggas  

Enligt statsrådets principbeslut främjas kontinuiteten i 
anställningsförhållanden av att personalen är inställd 
på förändringar och beredd att fl ytta till en ny enhet 
eller nya uppgifter inom statsförvaltningen inom sin 
egen pendlingsregion.

Undervisningsministeriet skall handleda ämbets-
verken i att iaktta de gemensamma verksamhetsprinci-
perna. Ministeriets har i samråd med personalorgani-
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sationerna ställt upp principerna och formerna för hur 
personalutvecklingen skall genomföras (Bilaga 2). 

Servicecenterprojektets personalkoordinator är 
generalsekreterare vid undervisningsministeriet för 
förvaltningsområdets gemensamma personalprojekt. 
Personalkoordinatorn bereder och verkställer de åt-
gärder som behövs för styrning av personaländring-
arna och arbetshälsan, utarbetar och upprätthåller de 
gemensamma verktyg och procedurer som behövs vid 
rekrytering och omplacering av servicecentrets perso-
nal samt koordinerar genomförandet av omorganise-
ringen. Till uppgifterna hör vidare att bistå och hand-
leda ämbetsverken i att genomföra personaländringen 
samt följa upp den.

Ett ämbetsverk skall sätta in stödåtgärderna un-
gefär ett år innan det övergår till att bli kund hos 
servicecentret. 

Inom servicecenterprojektet tillämpas följande 
stegvis fortskridande stödåtgärder för personalen:

Det primära målet är att den personal vars 1. 
uppgifter förändringen gäller och vilken erbjuds 
uppgifter inom servicecentret kommer att frivilligt 
övergå i tjänst hos servicecentret.

Om en person inte fl yttar, försöker 2. 
arbetsgivaren hitta likadana eller lika krävande 
uppgifter vid ifrågavarande ämbetsverk 
eller vid en annan verksamhetsenhet inom 
undervisningsministeriets förvaltningsområde.

Om arbete inte kan erbjudas inom 3. 
undervisningsministeriets förvaltningsområde eller 
om det arbete som erbjuds inte fi nns inom samma 
pendlingsregion, försöker arbetsgivaren hitta 
arbete vid en verksamhetsenhet inom ett annat 
förvaltningsområde inom samma pendlingsregion.

Hur stödåtgärderna fortskrider skall dokumenteras 
skriftligt för varje person. Då arbetsgivaren erbjuder 
en person nya uppgifter skall det av diskussionen klart 
framgå att ifall personen inte tar emot uppgifterna 
kan han eller hon sägas upp. 

Avsikten med att erbjuda personer uppgifter enligt 
ett stegvis fortskridande schema är att undvika upp-
sägningar på ekonomiska och produktionsmässiga 
grunder.

Den personal som utsätts för förändringar bör 
placeras i sådana uppgifter som så bra som möjligt 

motsvarar personens uppgifter i den sändande orga-
nisationen i fråga om svårighetsgrad, arbetets natur 
och avlöning . 

Arbetsministeriet fastställer kommunspecifika 
pendlingsområden genom arbetsministeriets förord-
ning (1368/2002). Ett pendlingsområde omfattar 
i regel personens boningsort samt de orter dit man 
vanligen pendlar från personens boningsort, eller dit 
vanlig daglig pendling är möjlig. 

Då centraliseringsåtgärder medför omorganisering 
av uppgifter strävar arbetsgivaren efter att trygga 
personalens ställning genom att underlätta syssel-
sättning i andra uppgifter inom förvaltningsområdet 
genom till exempel personalutbildning, praktik eller 
arbetsrotation. Möjligheten till tjänstledighet tas upp 
i punkt 3.3. 

Med anställda som närmar sig pensionsåldern 
diskuterar arbetsgivaren särskilda åtgärder, såsom 
projektuppdrag, alterneringsledighet eller deltidspen-
sion.

2.4 De anställdas eget ansvar

I och med att arbetsuppgifterna minskar bör anställda 
gärna ta initiativ och aktivt söka sig till andra uppgif-
ter inom det egna ämbetsverket, inom samma eller ett 
annat förvaltningsområde, eller annorstädes inom den 
offentliga eller privata sektorn. Arbetsgivaren erbjuder 
karriärdiskussioner och handledning för att hjälpa de 
anställda i detta.

Varje anställd skall sörja för sin egen kompetens 
och yrkeskunskap, med andra ord sin beredskap för 
omfördelning av uppgifter. Arbetsgivaren stödjer 
kompetensutvecklingen. 

2.5 Rekrytering 

För att få så kompetent personal som möjligt till ser-
vicecentren skall rekryteringsprocessen läggas upp 
och genomföras omsorgsfullt. Servicecentret väljer 
själv sin personal.

Förvaltnings- och kontorspersonal f lyttar över 
från ämbetsverken till servicecentret på frivillig 
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basis. Anställda kan fl ytta över till ett annat servi-
cecenter än det vars kund det egna ämbetsverket 
blir. Universitetens servicecenter förläggs till Vasa 
med filialer i Joensuu och i huvudstadsregionen. 
Statskontorets nya kunder tas om hand av service-
filialen i Tavastehus. I förfrågan om f lyttvillighet 
kan de anställda uppge ifall de är intresserade av att 
fl ytta till någon av de orter som nämns ovan eller till 
Statskontorets servicecentrals placeringsorter, d.v.s. till 
Björneborg eller S:t. Michel.

Personalen kommer före slutet av 2007 att få en 
förfrågan om sin fl yttvillighet. Svaren utgör grun-
den för det första personalurvalet. Flyttningen kan 
genomföras som personal- eller tjänsteöverföring. 
Avsikten är att i första hand besätta tjänsterna med 
den nuvarande personalen inom undervisningsminis-
teriets förvaltningsområde.

Om ny personal för universitetens servicecenter 
rekryteras utanför undervisningsministeriets förvalt-
ningsområde, kommer servicecentret i enlighet med 
statsrådets principbeslut att först utreda om det fi nns 
ledig personal inom den övriga statsförvaltningen. 
Detta sker genom att utnyttja de förfaringssätt vilka 
fi nns på fi nansministeriets personalavdelnings VTML 
Extranet virkajärjestelyt-funktionens webbplats på 
adressen http://vhr.vn.fi (Työnantajafoorumi –> 
Virkajärjestelyt-funktionen i ett nötskal).

Efter att servicecentret och ämbetsverket slutit ett 
serviceavtal som fastställer de tjänster och uppgifter 
som skall tillhandahållas av servicecentret fortskrider 
urvalsprocessen av personer som fl yttar över till servi-
cecentret i huvuddrag så att servicecentret utarbetar 
uppdragbeskrivningar och lönegrunder samt annon-
serar lediga befattningar. Därefter intervjuar service-
centret de personer som uttryckt sitt intresse för be-
fattningarna och beslutar om valet av personal. 

Hela arbetsgivaransvaret med avseende på de över-
fl yttande tjänstemännen övertas av servicecentret. 
Statens  tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på 
servicecentrets personal . Rätt till semester, outtagen 
semester, utbytesledighet och sparad ledighet över-
förs oförändrade. Däremot överförs inte saldotimmar 
inom fl exramen, utan de måste jämnas ut inom den 
sändande organisationen före fl ytten.

Vid tjänstearrangemang mellan två olika förvalt-

ningsområden iakttas finansministeriets bestäm-
melse Överföring av personalresurser från ett för-
valtningsområde till ett annat 3/2006 (1.12.2006). 
Tjänsteöverföringar inom förvaltningsområdet ge-
nomförs enligt 5 § 3 mom. i statstjänstemannalagen.

Ifall servicecentren inte hittar tillräcklig personal 
inom statsförvaltningen rekryterar de ny personal ge-
nom offentlig annonsering.

De möjligheter som uppkommer genom pensione-
ringar och annan naturlig avgång utnyttjas vid per-
sonalarrangemangen. Arbetsgivaren skall se till att 
möjligheterna för omorganisering av funktioner och 
omfördelning av resurser tas tillvara. 

2.6 Säkerställande av 
personalresurserna 

2.6.1 Säkerställande av 
personalresurserna vid servicecentren

Uppgifterna vid servicecentren är till sin natur perma-
nenta och de sköts i princip av fast anställd personal.

Personalprojektet avser att för sin del säkerställa att 
servicecentren har tillräcklig och kompetent personal. 

2.6.2 Säkerställande av 
personalresurserna vid ämbetsverken och 
inrättningarna

Ämbetsverken och inrättningarna skall försäkra sig 
om att de under övergångsskedet förfogar över till-
räcklig personal för ekonomi- och personalförvalt-
ningen. De skall se till att den personal som handhar 
kärnfunktionerna kan koncentrera sig på sina egent-
liga uppgifter.

Då ett ämbetsverk planerar att anställa personal för 
ekonomi- och personalförvaltningen skall man först 
bedöma effekten av de uppgifter som f lyttas över 
till servicecentret. I anknytning till förberedelserna 
för servicecenterprojektet rekommenderas att lediga 
befattningar eller befattningar som kommer att le-
diganslås vid ämbetsverk och inrättningar inom för-
valtningsområdet, som till stora delar eller helt består 



20

av ekonomi- eller personalförvaltning eller allmän 
förvaltning, inte bör besättas permanent under tiden 
2007–2009. Detta gäller även andra sådana befatt-
ningar till vilka nuvarande personal inom ekonomi- 
och personalförvaltningen kunde omplaceras.

Enligt 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen kan 
en person utnämnas till tjänsteman för viss tid eller 
annars tidsbegränsat, om arbetets art, ett vikariat, in-
terimistisk skötsel av uppgifter som hör till en vakant 
tjänst eller praktik förutsätter ett tjänsteförhållande 
för viss tid. Härvid utnämns tjänstemannen inte till 
en tjänst utan till ett tjänsteförhållande. En organi-
sationsreform under beredning, såsom inrättandet 
av servicecentret, utgör en sådan grund för visstids 
tjänsteförhållande. 

Ifall skötseln av uppgifterna kräver det, kan en 
tjänst eller befattning besättas för viss tid, dock inte 
längre än till slutet av 2010. 

2.7 Personalplanering

Arbetsgivaren skall utreda servicecenterprojektets in-
verkan på sin personalstrategi. Arbetsgivaren effekti-
viserar personalplaneringen och inleder planering med 
avseende på servicecenterprojektet vid ämbetsverken 
så fort som möjligt. 

För att trygga den kompetens som behövs vid servi-
cecentren skall överföringen av kompetens och andra 
kompetenstryggande förfaringssätt läggas upp inom 
ramen för personalutvecklingsplanen. Arbetsgivaren 
skall utföra en kartläggning på individnivå (t.ex. 
kompetenskartläggning) och utarbeta en plan för al-
ternativa lösningar och arbetsarrangemang. 

Servicecenterprojektets delprojekt som behandlar 
ekonomiförvaltning, personalförvaltning och da-
tasystem utreder servicecentrens kompetensbehov. 
Personalprojektet utarbetar de metoder med vilka den 
erforderliga kompetensen kan tryggas. Flyttningen av 
kunnig personal till servicecentren understöds genom 
att till exempel ersätta fl yttkostnader och betala ut-
bildnings- och utvecklingspremier. 

2.8 Samarbete

Servicecenterprojektet och de följder det har för per-
sonalen behandlas under alla skeden på det sätt som 
fastställs i ämbetsverkets samarbetsavtal och persona-
len garanteras möjlighet att påverka processen. 

Undervisningsministeriet skall se till samarbetsför-
farandet inom förvaltningsområdet. Varje ämbetsverk 
behandlar de förändringar som gäller personalen i 
dess eget samarbetsförfarande.

2.9 Förändringsledning och 
kommunikation

Ämbetsverken skall aktivt börja förbereda sig för för-
ändring. Utsedda personer vid förvaltningsområdets 
ämbetsverk och inrättningar svarar för de förändring-
ar som föranleds av servicecenterprojektet. 

Ämbetsverken skall också gärna utse en eller fl era 
kontaktpersoner som hjälper personalen att hantera 
förändringen. Avsikten är att en person som utsätts 
för förändringar skall beredas tillfälle att prata om 
sin situation och sina önskemål i individuella dis-
kussioner med sin chef eller med en kontaktperson. 
Kontaktpersonen förmedlar aktivt information och 
föreslår stödåtgärder som är lämpliga för den berörda. 
Genom diskussionerna kan man gå vidare till indivi-
duellt inriktade stödåtgärder, och arbetsgivaren hålls 
också bättre à jour med hurdana planer den berörda 
personen har för sin framtid. 

Aktuell information i enlighet med servicecenter-
projektets kommunikationsplan tillhandahålls aktivt 
och öppet om projektet. Avsikten är att de berörda 
grupperna hålls underrättade, att regelbundet tillhan-
dahålla aktuell information, att samverka med perso-
nalen samt säkerställa en fungerande ekonomi- och 
personalförvaltning. Kommunikationen sker genom 
bland annat en elektronisk nyhetsbulletin, e-postmed-
delande, Moodle-miljön, undervisningsministeriets 
webbplats och informationsmöten. 

Arbetsgivaren skall informera i synnerhet den per-
sonal som berörs av förändringen om de förfaringssätt 
som tas upp i dessa anvisningar samt alternativ för fort-
satt anställning och de tillgängliga stödåtgärderna. 
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3 Stödåtgärder 

3.1 Kompetenssäkring

Ämbetsverken ser till att deras personal ges möjligheter 
att utveckla sitt kunnande. Kompetensutvecklingen 
hos både dem som fl yttar över till servicecentret och 
dem som stannar kvar understöds. Frågan tas upp i 
personalutvecklingsplanerna och i ämbetsverkens in-
förandeplaner. 

En plan för införande beskriver uppläggningen 
av införandet, förberedningen, organiseringen, tids-
schemat, målgrupperna och förändringsberedskapen i 
de olika målgrupperna med anslutande åtgärder (bl.a. 
information, utbildning, förändringscoaching).  

3.2 Avlöning

Målet är att den personal som utsätts för förändringar 
kan placeras i sådana nya uppgifter som så bra som 
möjligt motsvarar personens uppgifter vid tidpunk-
ten i fråga om svårighetsgrad, arbetets natur och avlö-
ning. Om detta inte är möjligt, försöker man placera 
personen i sådana uppgifter som så väl som möjligt 
motsvarar personens yrkeskunskaper och aktuella lö-
nenivå. 

Omorganisering av ekonomi- och personalförvalt-
ningens uppgifter skapar också möjlighet till personlig 
karriärutveckling, bland annat i form mer krävande 
arbetsuppgifter.

3.2.1 Universitetens servicecenter

Vid universitetens servicecenter tillämpas inlednings-
vis det preciserande tjänste- och arbetskollektivavtal 
som gäller avlöningen av universitetens övriga perso-
nal. Universiteten övergår till det nya lönesystemet 
senast den 30 september 2009, och samma övergångs-
period iakttas även vid servicecentret.

Verksamheten vid universitetens servicecenter fi -
nansieras med budgetmedel under övergångsperioden 
(2008–2010). Verksamheten blir kostnadsbelagd (en-
ligt självkostnadsprincipen) från och med 2011.

3.2.2 Statskontorets servicecentral 

Flytt av personal från kundämbetsverken till servi-
cefi lialen medför inte överföring av budgetmedel, ef-
tersom fi nansieringen av Statskontorets servicecentral 
utgår ifrån att verksamheten är avgiftsbelagd. Detta 
inverkar inte på personalens anställningsvillkor. 
Statskontorets servicecentral iakttar statens allmän-
na anställningsvillkor och med avseende på lönerna 
Statskontorets lönesystem. De personer som fl yttar 
över från kundämbetsverken till servicecentralen 
upptas direkt i Statskontorets lönesystem och deras 
anställningsförhållanden underställs Statskontorets 
preciserande tjänstekollektivavtal. Servicecentralens 
personal är i tjänsteförhållande, och överförda befatt-
ningar som tidigare skötts i anställningsförhållanden 
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med anledning av att ett ämbetsverk eller en del av 
det fl yttas eller omorganiseras, eller med anledning av 
överföring av en tjänst i enlighet med 5 § statstjänste-
mannalagen. Som fl yttningskostnader ersätts:

en tjänstemans och hans familjemedlemmars • 
resekostnader för fl yttningsresa i enlighet med 
de bestämmelser som ingåtts om ersättning för 
resekostnader
oundgängliga, skäliga och till transporten direkt • 
anknutna kostnader för transport av sedvanligt bohag
fl yttningspenning• 
dagtraktamente till tjänstemannen för den tid • 
som gått åt till fl yttningen i enlighet med statens 
resereglemente
de resekostnader som föranletts av de • 
orienteringsfärder som tjänstemannen och 
hans familjemedlemmar företagit till den nya 
förläggningsorten
logiersättning för särskilda boendekostnader.• 

Flyttkostnader ersätts då personen övergår i fast an-
ställning vid servicecentret. Den sändande organisa-
tionen står för fl yttkostnaderna.

3.5 Utbildnings- och 
utvecklingspremier

Till personer som fl yttar från ett ämbetsverk inom 
undervisningsministeriets förvaltningsområde till ser-
vicecentret betalas en utbildningspremie om 1 000 
euro då de före fl ytten deltar i ett fortbildningspaket 
som tagits fram av servicecentret och den sändande 
organisationen i samråd. Premien betalas av den sän-
dande organisationen.

Till personer som fl yttar från ett ämbetsverk inom 
undervisningsministeriets förvaltningsområde till 
universitetens servicecenter och som deltar i utveck-
lingsprogrammet för startskedet vid fi lialen i Vasa el-
ler i Joensuu (2008–2010) under minst ett år betalas 
en utvecklingspremie om 2 000 euro. Premien betalas 
av universitetens servicecenter.

vid kundämbetsverken ändras med den anställdas 
samtycke till tjänsteförhållande. Kontrollerna under 
övergångsperioden till det nya lönesystemet vid kund-
ämbetsverket inverkar inte på de överfl yttande perso-
nernas avlöning efter fl ytten.

3.2.3 Avlöning av överfl yttande personal 
vid servicecentren 

I det fall att en överfl yttande persons lön skulle bli 
lägre enligt det lönesystem som tillämpas vid service-
centret än personens nuvarande lön för uppgifter av 
motsvarande svårighetsgrad, kommer lönen inte att 
sjunka. Skillnaden betalas i form av såkallat garanti-
tillägg i enlighet med vad som avtalats på centralnivå 
(Bilaga 3: Statens nya lönesystem – lönegaranti- och 
modellavtal, Tjänste- och arbetskollektivavtal om ett 
heltäckande genomförande av de nya lönesystemen inom 
statsförvaltningen 14.12.2004, 8 § signaturprotokollet). 
Rätten till garantitillägg kvarstår så länge som per-
sonen är anställd vid servicecentralen i uppgifter av 
motsvarande svårighetsgrad.  

3.3 Tjänstledighet

Om en person i fast anställningsförhållande önskar att 
övergå i tjänst vid servicecentralen kan personen bevil-
jas tjänstledighet för högst tre år. Rekommendationen 
gällande tjänstledighet är avsedd för situationer där 
personer vill arbeta vid servicecentret på en ny ort. 

Överfl yttning från stödfunktioner till ett annat 
statligt ämbetsverk eller en annan arbetsgivare kan 
underlättas genom att bevilja tjänsteledighet för högst 
tre år för omplacering. 

Tjänstledighet kan beviljas endast till personer i 
fast anställning. 

3.4 Ersättning för fl yttkostnader 

Flyttkostnader ersätts enligt bestämmelserna i statens 
allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Enligt 
avtalsbestämmelserna ersätts resekostnaderna för en 
tjänsteman som blir tvungen att fl ytta till annan ort 
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3.6 Distansarbete

Överenskommelse om distansarbete sluts med arbets-
givaren, det vill säga servicecentret (fi nansministeri-
ets anvisningar 14.10.2005). Skräddarsydda lösningar 
som stöder en smidig verksamhet och personalens ar-
betshälsa vid servicecentret och kundorganisationen 
under inlednings- och övergångsskedet bör i mån av 
möjlighet hittas för de uppgifter som lämpar sig för 
distansarbete. Distansarbete på heltid är inte möjligt, 
utan i praktiken är det fråga om högst hälften av ar-
betstiden under ett år.

Statsrådet har godkänt principbeslutet om vissa 
åtgärder för att främja e-arbete och distansarbete 
(Arbetsministeriet 2040/000/2006 Arbetsministeriet 
23.10.2006).

Det är möjligt att använda fl exibla arbetstidsar-
rangemang inom ramen för verksamhetsenhetens 
verksamhet samt statens tjänste- och kollektivavtal. 

3.7 Tjänsteförfl yttningar

Tjänster kan förfl yttas till ett annat ämbetsverk eller 
ett annat förvaltningsområde med stöd av statstjäns-
temannalagen och lagen om statsbudgeten. Dessutom 
kan en tjänsteman med stöd av statstjänstemannala-
gen med personens samtycke förfl yttas till ett annat 
ämbetsverk eller till arbete hos en annan arbetsgivare 
för en viss tid (statstjänstemannalagen 20 §).

3.8 Möjligheter som erbjuds i 
Vasa, Joensuu, Tavastehus och 
Björneborg

Personalkoordinatorn och servicecentrets direktör för-
handlar under projektets gång med representanter för 
Vasa, Joensuu, Tavastehus och Björneborg om even-
tuella stödåtgärder och information. 

BILAGA 1
Valtiokonttori työnantajana, Palvelukeskukseen siir-
tyvä henkilökunta

BILAGA 2
Principerna och formerna för personalutveckling in-
om undervisningsministeriets förvaltningsområde

BILAGA 3
Statens nya lönesystem – lönegaranti- och modellavtal, 
Tjänste- och arbets kollektivavtal om ett heltäckande 
genomförande av de nya lönesystemen inom statsför-
valtningen 14.12.2004, 8 § signaturprotokollet

Bilagorna till publikationen fi nns att få bara i den 
version av publikationen (Undervisningsministeriets 
publikationer 2007/29) som har lagts ut på webben 
på adress http://www.minedu.fi /publikationer 



 
Valtiokonttori työnantajana 
 
     
LIITE 1 

 
Palvelukeskukseen siirtyvä henkilökunta 
 
 
 Pääjohtajalta 
 

Valtiokonttori on laatujohdettu monialainen palveluvirasto. Hoidamme valtion sisäistä talous- ja 
finanssihallintoa, eläke- ja vahinkoturvaa sekä sotilasvamma- ja veteraaniasioita. Hoidamme ja 
kehitämme valtioyhteisön ohjausjärjestelmiä, tuotamme valtionhallinnolle henkilöstöhallinnollisia 
tukipalveluja sekä huolehdimme osaltamme valtion henkilöstön työkyvystä. 
 
Tuotteemme ovat palveluja. Niitä ei paketoida, punnita eikä varastoida. Palvelu tuotetaan usein 
samanaikaisesti, kun se vastaanotetaan. Hyvä palvelu on tapahtuma tai prosessi, johon osallistuvat 
sekä palvelun tuottaja, että asiakas. Tämän yhteyden ja vuorovaikutuksen onnistumisessa syntyy 
palvelun laatu. 
 
Toimintamme laatuun olemme Valtiokonttorissa kiinnittäneet erityistä huomiota jo pitkään. Kehitämme 
itseämme ja työtämme suunnitelmallisesti joka päivä. Tähän antavat tulos- ja kehityskeskustelut ja muu 
kehittämistoiminta hyvän lähtökohdan. 
 
Hyvässä palvelussa on henkilökohtainen sävy. Silloinkin kun pääosan työstä hoitaa tietotekniikka, voi 
oikean sävyn antaa vain ihminen, ja hänkin vain silloin, kun sekä hän henkilökohtaisesti, että hänen 
työyhteisönsä voivat hyvin. 
 
Me valtiokonttorilaiset haluamme Valtiokonttorin olevan hyvinvoiva, hyvän palvelun työpaikka. Olemme 
avoimia, tasapuolisia ja reiluja. 
 
 
 
Jukka Wuolijoki 
 



 
Arvot 
 
Valtiokonttorin arvot 
 
 Yhteiskunnan hyvä Asiakkuus         Hyvinvointi ja kehitys 
 
 

Keskeistä Valtiokonttorin toiminnassa on koko yhteiskunnan edun valvominen ja yhteiskunnallisen 
kehityksen edistäminen, usein sanomme olevamme isänmaan asialla.  
 
Toisena tärkeänä asiana on asiakkaasta huolehtiminen ja asiakkaan saaman laadukkaan palvelun 
varmistaminen kaikilla niillä laadunhallinnan välineillä, jotka sisältyvät toiminta- ja ohjausmalliin. 
 
Hyvinvointi ja kehitys pitää sisällään jokaisen valtiokonttorilaisen oman kehityksen turvaamisen ja entistä 
paremman työhyvinvoinnin. Käytännössä oman kehityksen turvaaminen tarkoittaa mm. panostamista 
osaamisen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin osalta tavoitteenamme on mm. edistää henkilöstön 
jaksamista ja erityisesti ns. seniori-ikäisten eli yli 45-vuotiaiden motivaation, arvostuksen ja työn 
hallinnan tunteen säilymistä. 
 
Rekrytointitilanteessa ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan iän perusteella. Sekä kokemuksen kautta 
että opiskelemalla hankittua osaamista arvostetaan. Suoritettuja tutkintoja tai suoritettujen tutkintojen 
tasoa olennaisempaa on, miten osaamistaan hyödyntää yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Muodollisia kelpoisuusvaatimuksia on vain Valtiokonttorin ylimmän johdon tehtävissä. 

 
 
Palvelukeskuksen arvot 
 

Asiakas on meille tärkein 
 

Henkilöstö on tärkein voimavaramme 
 

Parannamme tuottavuutta valtionhallinnossa 
 
 

Palvelukeskuksen arvot ovat sopusoinnussa Valtiokonttorin arvojen kanssa. Asiakas on aina tärkein: 
ilman asiakkaita palvelukeskuksella ei ole tehtäviä eikä tuloja. Korkeatasoisia palveluja on mahdollista 
tuottaa ainoastaan silloin, kun henkilökunta on ammattitaitoista ja tyytyväistä. Palvelukeskus on 
perustettu parantamaan valtionhallinnon tuottavuutta. Se näkyy prosessien kehittämisenä ja 
kannattavana toimintana. 

 
Valtiokonttorin palvelukeskus 
 

Valtiokonttorin palvelukeskus tuottaa maksullisia talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluja palvelujen 
laatua kehittäen, tuottavuutta kohottaen ja palvelutason jatkuvuuden varmistaen. 
 
Valtiokonttorin palvelukeskus tarjoaa talous- ja henkilöstöhallintopalveluja valtionhallinnon virastoille, 
laitoksille ja rahastoille. Palvelut on hinnoiteltu omakustannuspohjalta ja tuotetaan 
kustannustehokkaasti. 
 
Asiakkaalle palvelukeskuksen toiminta näkyy parhaiten palvelujen laadun parantumisena, entistäkin 
parempana toimintavarmuutena ja pitkällä tähtäyksellä alentuvina kustannuksina. Palvelujen tuotanto 
perustuu aitoon asiakaslähtöisyyteen – jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan palvelukokonaisuuden 
sisältö päämääränä valtiotasoisesti määriteltyjen tavoitetilaprosessien yhdenmukainen toteuttaminen. 
 



Valtiokonttorin palvelukeskus kehittää toimintamallejaan ja prosessejaan yhteistyössä KIEKU –ohjelman 
kanssa siten, että sille kehittyy kyky olla talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten joukossa 
johtavassa asemassa. 
 
 

Palvelukeskukseen siirtyvien henkilöiden palvelussuhteen ehdot 
 
Valtiokonttorin palvelukeskuksen rahoitus perustuu toiminnan maksullisuuteen. Siksi henkilökunnan 
siirtyessä asiakasvirastoista palvelukeskukseen mukana ei siirretä talousarviomäärärahaa. Tämä ei 
vaikuta henkilökunnan palvelussuhteen ehtoihin. Valtiokonttorin palvelukeskuksessa noudatetaan 
valtion yleisiä palvelussuhteen ehtoja ja palkkauksen osalta Valtiokonttorin palkkausjärjestelmää. 
Palvelukeskuksen henkilöstö on virkasuhteessa ja asiakasvirastosta mahdollisesti siirtyvät työsopimus-
suhteiset tehtävät muutetaan siirron yhteydessä työntekijän suostumuksella viroiksi. 

 
Siirrot tapahtuvat virkasiirtoina. Palvelukeskus tekee asiakasvirastolle esityksen viran siirtämisestä, 
jonka jälkeen asiakasvirasto toteuttaa hallinnolliset toimenpiteet siirron toteuttamiseksi. 

 
Palvelukeskukseen siirtyvien henkilöiden valintaprosessi 
 
 Valintaprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: 
 

1) Palvelukeskuksessa tuotettavien palvelujen määrittely ja rajaaminen (palvelukeskus ja asiakas) 
2) Palvelukeskuksessa tarvittavan henkilökunnan määrän arvioiminen (palvelukeskus ja asiakas) 
3) Palvelukeskukseen siirtyvien tehtävien hoitajien tehtäväkuvausten laatiminen (palvelukeskus) 
4) Tehtävien arviointi, pisteytys ja tehtäväkohtaisesta palkanosasta päättäminen (palvelukeskus) 
5) Tehtävien, tehtäväkuvausten ja tehtäväkohtaisen palkanosan ilmoittaminen asiakasviraston 

henkilökunnalle (asiakas). Tässä yhteydessä ilmoitetaan arvio henkilökohtaisesta palkanosasta. 
Arvio perustuu Valtiokonttorissa nyt samanarvoisia tehtäviä hoitavien henkilöiden aineistoon 

6) Halukkaiden henkilöiden kutsuminen haastatteluun (palvelukeskus) 
7) Palvelukeskuksen ilmoitus asiakasvirastolle halukkuudesta palkata valitut henkilöt palvelukseensa  

(palvelukeskus) 
8) Työnantajan arvio henkilökohtaisesta suoriutuvuudesta ja päätös henkilökohtaisesta palkanosasta 
9) Suostumukset siirtyviltä henkilöiltä  (asiakas). 

 
Kun asiakasviraston kanssa on sovittu palvelukeskuksessa tuotettavien palvelujen sisältö, määritellään 
palvelukeskuksessa tarvittavan henkilökunnan tehtävänkuvaukset. Kuvaukset laaditaan Valtiokonttorin 
palkkausjärjestelmän mukaisesti. Laatimisessa otetaan huomioon luovuttavan organisaation 
tehtävänkuvaukset, joita täydennetään palvelukeskustoiminnan edellyttämällä tavalla. Muutoksia tulee 
mm. sen vuoksi, että työtehtävät koskevat aikaisempaa useampia asiakasvirastoja. Tavoitteena ovat 
mahdollisimman tasapainoiset ja oikeudenmukaiset tehtäväkokonaisuudet, jotka turvaavat 
henkilökunnan jaksamisen ja antavat mahdollisuuden työssä kehittymiseen. 
 
Tehtävänkuvaukset rakennetaan niin, että jokaisen työntekijän tehtävät muodostuvat mahdollisimman 
monipuolisiksi. Käsitys siitä, että työt palvelukeskuksessa muodostuisivat yksipuolisiksi, on osoittautunut 
vääräksi. Ammattimainen ote tehtäviin mahdollistaa osaamisen syventämisen ja useat erilaiset 
asiakkaat tuovat tehtävänkuvauksiin monipuolisuutta. Palvelukeskus pystyy tarjoamaan omassa 
organisaatiossaan hyviä kehittymismahdollisuuksia. 
 
Laaditut tehtävänkuvaukset pisteytetään ja päätetään tehtäväkohtaisesta palkanosasta Valtiokonttorin 
menettelytapojen mukaisesti. Tehtävänkuvauksien valmistumisesta ilmoitetaan henkilöille, joiden 
tehtäviä muutos koskee. Kuvaukset ovat julkisia asiakirjoja. Palvelukeskuksen edustajat haastattelevat 
siirtoon halukkaat henkilöt, jonka jälkeen tehdään valinta. Valtiokonttori pyytää asiakasvirastoa 
tekemään siirron sovituista henkilöistä. Heiltä pyydetään suostumukset siirtoon. 
 



Siirron jälkeen kaikki työnantajavastuut siirtyvät Valtiokonttorille. Palvelussuhteen ehdot eivät muutu. 
Lomaedut säilyvät entisellään ja pitämättömät lomat siirtyvät sellaisenaan, samoin lomarahavapaat ja 
säästövapaat. Sitä vastoin liukuvan työajan saldot eivät siirry, vaan ne on tasattava luovuttavassa 
organisaatiossa ennen siirron toteutumista. 
 
Tavoitteena on, että myös sellaiset tehtävät, joiden hoitaja on palvelujen ajankohtana virkavapaalla, 
käsitellään samassa yhteydessä muiden siirtojen kanssa. 
 
Ennen palvelussuhteen alkamista palvelukeskuksessa, palvelukeskuksen esimies arvioi 
henkilökohtaisen suoriutuvuuden haastattelun ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. 
Henkilökohtainen suoriutuvuus arvioidaan uudelleen kuuden (6) kuukauden kuluessa 
palvelukeskukseen tulosta. 

 
Siirtyvien henkilöiden palkkaus 
 

Mikäli siirtyvän henkilön palkka jäisi Valtiokonttorin palkkausjärjestelmän mukaisesti alhaisemmaksi kuin 
siirtyjän nykyinen palkka vastaavan tasoisista tehtävistä, hänen palkkansa ei laske. Erotus maksetaan 
ns. takuulisänä. Jokaiselle siirtyvälle henkilölle taataan vähintään nykyinen palkkataso. Oikeus 
takuulisään säilyy niin kauan kuin henkilö on siirtymäajankohdasta lukien keskeytyksettä Valtiokonttorin 
palveluksessa. Enintään kalenterikuukauden tai 30 päivän keskeytys palvelusuhteessa ei johda 
takuulisän menetykseen. 

 
Tehtävien ulkoistaminen 
 

Palvelukeskuksessa tulee olemaan kaksi tapaa tuottaa palkanlaskentapalvelut: oma tuotanto ja 
alihankinta. Valtion sisällä siirtyviä henkilöitä ja heidän tuottamiaan palveluja ei siirretä 
nykysuunnitelmien mukaan alihankkijalle. 

 
Nimikkeet 
 

Tällä hetkellä nimikkeitä ovat mm.  henkilöstöasiantuntija, palkka-asiantuntija, pääkirjanpitäjä, 
maksuliikenneasiantuntija, kirjanpitäjä ja järjestelmäasiantuntija. Tavoitteena on, että nimike kertoo 
jotain olennaista tehtävän sisällöstä ja luonteesta.  

 
Palvelukeskuksen sijainti ja toimitilat 
 

Valtiokonttorin palvelukeskuksella on tällä hetkellä toimipisteet Hämeenlinnassa, Porissa, Vaasassa, 
Turussa, Rovaniemellä ja Helsingissä vuoden 2008 loppuun saakka. Alueellistamisessa noudatetaan 
valtionhallinnon periaatteita. 
 
Helsingin toimitiloissa Sörnäisten rantatiellä on peruskorjaus, joka kestää vuoden 2008 kevääseen. 
Peruskorjauksen aikana väistötilana toimii Valimotie 10:ssä  sijaitseva kiinteistö.  Hämeenlinnassa 
toimipiste on jo avokonttori.  
 
Palvelukeskukseen siirtyvät työntekijät eivät jää työskentelemään entisen työnantajan tiloissa, elleivät 
pakottavat syyt edellytä sitä siirtymävaiheessa. Tällöin entisen työnantajan tiloissa työskentelyn 
ajanjakso pidetään mahdollisimman lyhyenä. 
 

 
Tiimityöskentely 
 

Palvelukeskuksessa on käytössä tiimityöskentelymalli. Tiimit päättävät itsenäisesti työskentelytavoistaan 
ja sisäisestä työnjaostaan. Tiimityöskentelyyn kuuluvat säännölliset tiimipalaverit. Tiimit on muodostettu 
tehtävittäin (esim. kirjanpitotiimi, maksuliikennetiimi, henkilöstöpalvelut jne.) eikä asiakkaittain.  
 



Tiimityöskentelyä kehitetään jatkuvalla valmennuksella ja kehitystä seurataan mm. 
työtyytyväisyystutkimuksella. 

 
Turvallisuus 
 

Palvelukeskuksessa noudatetaan Valtiokonttorin tietoturvallisuuden käytäntöjä ja fyysisen turvallisuuden 
toimintaohjeita.. Tietoturvallisuuden merkitys korostuu, koska palvelukeskuksessa käsitellään eri 
asiakasorganisaatioiden ja näiden asiakkaiden ja henkilökunnan asioita. Jokainen palvelukeskuslainen 
sitoutuu toimintaohjeisiin ja menettelytapoihin. Korkeatasoiset turvallisuusmenettelyt ovat ehdoton 
edellytys luottamuksen säilymiselle palvelukeskuksen ja sen asiakkaiden välillä. 

 
Työtyytyväisyys 
 

Valtiokonttorissa mitataan säännöllisesti työtyytyväisyyttä ja palvelukeskuksen työtyytyväisyyttä 
mitataan omana kokonaisuutenaan.  

 
Valtiokonttorin  palkkausjärjestelmä 
 

Palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskeva virkaehtosopimus allekirjoitettiin Valtiokonttorin ja 
henkilöstöä edustavien järjestöjen kesken perjantaina 7.10.2005. Järjestelmä otettiin käyttöön 1.6.2005 
ja on täysimääräisesti käytössä vuoden 2009 alusta alkaen. Tämän muistion liitteenä ovat 
Valtiokonttorin palkkausjärjestelmän mukaiset tehtävien vaativuustekijät, henkilökohtaisen 
suoriutuvuuden arviointitekijät sekä palkkausjärjestelmän palkkaustaulukot. 
 

 Palkkausjärjestelmän soveltamisala 
 

Järjestelmää sovelletaan vakinaisessa palveluksessa olevaan henkilöstöön sekä sellaisissa 
määräaikaisissa palvelussuhteissa, jotka yhdessä tai useammassa peräkkäisessä osassa kestävät 
vähintään kuusi kuukautta. Järjestelmää ei sovelleta alle kuusi kuukautta kestäviin palvelussuhteisiin, 
työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyiksi palkattaviin.  
 
Palkkausjärjestelmän rakenne 
 
Palkkauksen perustana on tehtävän vaativuus ja henkilökohtainen suoritus. Tehtäväkohtainen 
palkanosa määräytyy tehtävän vaativuustason perusteella. Vaativuustasoja on kaksitoista, joihin 
tehtävät sijoittuvat kirjain- ja numeroarvoille annettavien pisteiden perusteella (ks. liitteenä oleva 
taulukko). Tehtävän vaativuutta tarkastellaan vähintään kerran vuodessa tulos- ja kehityskeskusteluissa. 
Jos tehtävän vaativuus on oleellisesti muuttunut, esimies tekee arvioinnin perusteella ehdotuksen 
arviointiryhmälle, jossa on sekä työnantajan että henkilöstöjärjestöjen edustajia. Työnantaja vahvistaa 
tehtävien vaativuusarvioinnit esimiesten ja arviointiryhmän ehdotukset saatuaan. 
 
Henkilökohtainen palkanosa on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja määräytyy henkilön 
suoritustason perusteella. Työsuoritusta ja suoritustasoa tarkastellaan vähintään kerran vuodessa tulos- 
ja kehityskeskusteluissa. Keskustelun perusteella esimies tekee ehdotuksen suoritustasosta ja 
työnantaja viimekädessä vahvistaa sen. Katso liitteenä olevasta taulukosta suoritustasot ja niiden 
mukaiset henkilökohtaisen palkanosan prosentit. 
 
Henkilölle palvelukeskuksessa maksettava palkka on vähintään asiakasvirastossa maksetun palkan 
suuruinen (ks. siirtyvien henkilöiden palkkaus). 

 
Perhevapaat ja tilapäinen hoitovapaa 
 
 Palvelukeskus noudattaa valtion yleisiä palvelussuhteen ehtoja. 
 



Oikeus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaaseen on ajalta, jolta maksetaan äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa. Vapaita tulee hakea kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Äitysvapaa alkaa 30 
päivää ennen laskettua synnytysaikaa ja päättyy, kun lasketusta synnytysajasta on tämä päivä mukaan 
lukien kulunut 75 arkipäivää. Äitiysrahakausi on 105 arkipäivää. Äitiysrahakauden päättymisestä lukien 
on mahdollista hakea vanhempainvapaata, jonka pituus on 158 arkipäivää. Äitysvapaa on palkallinen 
siten, että äitiysvapaan alusta lukien maksetaan palkkaa ajalta, johon sisältyy 72 arkipäivää. 
 
Isyysvapaan ajalta maksetaan isyysrahaa yhteensä 18 arkipäivältä joko äitiys- tai 
vanhempainrahakaudella. Isyysrahaa suoritetaan enintään neljältä yhdenjaksoiselta kaudelta. Mikäli 
isälle on suoritettu vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa vähintään viimeiset 
vanhempainrahakauden 12 arkipäivää yhdenjaksoisesti, hänellä on lisäksi oikeus yhteen enintään 12 
arkipäivältä suoritettavaan yhdenjaksoiseen isyysrahakauteen välittömästi vanhempainrahakauden 
päätyttyä. 
 
Vanhempainvapaata on oikeus pitää kahdessa osassa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän 
pituisia. Vanhempainrahaa maksetaan yhteensä 158 arkipäivältä. Vanhempainvapaan ajalta ei makseta 
palkkaa. Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena, jolloin lapsen vanhemmat voivat jakaa 
hoitovastuun samanaikaisella osittaisella vanhempainvapaalla. 
 
Palkatonta hoitovapaata voi hakea siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Osittaista hoitovapaata 
voi hakea siihen saakka kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.  
 
Tilapäistä hoitovapaa voi saada alle 10–vuotiaan lapsen, vammaisen lapsen tai samassa taloudessa 
vakituisesti asuvan alle 10-vuotiaan lapsen tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti. Tilapäistä 
hoitovapaata voi saada sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi enintään neljäksi 
työpäiväksi. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan palkkaa enintään kolmelta päivältä. 
 
Lisätietoa perhevapaista ja tilapäisestä hoitovapaasta löytyy valtion yleisestä virka- ja 
työehtosopimuksesta ja SiNetistä poissaoloista noudatettavista menettelytavoista. 
 
Tilapäiseen palkattomaan poissaoloon virkamiehellä tai työntekijällä on oikeus, jos hänen läsnäolonsa 
on välttämätöntä perhettä kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta 
arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Poissaolosta ja sen syystä tulee ilmoittaa esimiehelle niin 
pian kuin mahdollista. Esimiehen pyynnöstä poissaolon perusteesta on esitettävä luotettava selvitys. 
Perheeksi katsotaan samassa taloudessa perheenomaisissa olosuhteissa asuvien ihmisten lisäksi esi-
merkiksi takenevassa tai etenevässä polvessa olevia lähisukulaisia. 

 
Muut poissaolot 
 

Joissakin tilanteissa palkka maksetaan myös poissaolopäiviltä. Palkalliseen vapaapäivään on oikeus 
mm.  
 

• 50- ja 60-vuotispäivänä 
• omana avioliittoon vihkimispäivänä 
• lähiomaisen hautajaispäivänä 
• perheenjäsenen kuolemantapauksen johdosta (yksi päivä) 
• muun perheenjäsenen kuin alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastumispäivänä, mikäli 

poissaolo on sairastuneen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi välttämätöntä. 
 

Palkatonta virkavapautta tai vapautusta työtehtävistä voidaan myöntää myös toisen viran tai tehtävän 
hoitamista varten ja henkilökohtaisista syistä, esim. opiskelua varten. 

 
Vuorotteluvapaa 
 



Uusi vuorotteluvapaalaki tuli voimaan vuoden 2003 alusta. Laki on voimassa vuoden 2007 loppuun 
saakka. 

 
Vuorotteluvapaata sovelletaan sekä työ- että virkasuhteessa oleviin ja vuorotteluvapaan voi käyttää 
haluamallaan tavalla. Edellytyksenä on, että vuorottelija on ollut työnantajansa palveluksessa ennen 
vuorotteluvapaan alkamista 12 kuukautta ja että vuorottelijalla on työeläkelakien mukaista työhistoriaa 
vähintään kymmenen vuotta. Mikäli vuorottelija haluaa lähteä vuorotteluvapaalle toistamiseen, tulee 
työhistoriaa olla viisi vuotta edelliseen vapaan päättymisestä. 
 
Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia kunkin henkilön työttömyysturvasta. Korvaus on porrastettu siten, 
että se on 80 prosenttia, jos vuorottelijalla on työhistoriaa ennen vapaalle lähtöä vähintään 25 vuotta. 

 
Tuettua liikuntaa ja harrastustoimintaa Valtiokonttorissa 
 

Valtiokonttorissa on käytössä liikuntaseteli-etu. Se on työnantajan henkilökunnalleen tarjoama 
liikuntaetu, joka antaa henkilöstölle mahdollisuuden harrastaa liikuntaa melkein missä ja milloin se 
parhaiten sopii. 
 
Aikaisemmista tuetun liikunnan muodoista jatketaan jumppaa ja salibandya sekä osallistumista Miken 
turnauksiin ja Naisten kymppiin. Myös tukea kerhojen toiminnalle jatketaan.  
 
Valtiokonttori ostaa liikuntaseteleitä, joiden arvo on neljä euroa. Näitä seteleitä voivat liikuntaintoiset 
ostaa kahdella eurolla kappale eli Valtiokonttori maksaa jokaisesta setelistä puolet. Seteleitä voi ostaa 
20 kpl/hlö/vuosi ja ne on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. 
 
Liikuntaseteliä voi käyttää liikuntapaikoissa, jotka ovat tehneet sopimuksen liikuntasetelin 
hyväksymisestä maksuvälineenä. 

 
Muuta tuettua Tyky-toimintaa 
 

Naisten Kympille ja paikallisiin vastaaviin tapahtumiin osallistutaan vuosittain, mikäli tarpeellinen määrä 
osallistujia ilmoittautuu. Valtiokonttori maksaa puolet osallistumismaksusta. 
 
Valtiokonttori tukee sählyn pelaamista maksamalla puolet sählyvuorojen vuokrista. 
 
Hieroja Mika Simojoki ottaa vastaan Valimon toimitiloissa viikoittain. Jokainen maksaa hierojan itse. 
 
Studia generalia – luennoilla pyritään herättämään henkilöstön mielenkiintoa mm. omaan jaksamiseen, 
työkyvyn säilyttämiseen ja työn mielekkääksi kokemiseen liittyviin kysymyksiin. Luentoja järjestetään 
vuosittain 2-3 kpl. 

  
Valtiokonttorissa toimii kuusi harrastuskerhoa, joissa puuhaillaan golfin, ratsastuksen, tanssin, ranskan 
kielen, puutarhanhoidon ja valokuvauksen ympärillä. 

  
  
Työterveyshuolto 
 

Työterveyshuollon sisältö perustuu työterveyshuoltolakiin. Valtion työterveyshuollossa hyvinvointia ja 
terveyttä edistävät tavoitteet ovat työterveyshuoltolain vaatimuksia laajemmat. Työterveyspalvelut on 
kehitetty kokonaispalvelujärjestelmäksi, jossa toteutetaan suunnitelmallista työkykyä ylläpitävää ja 
kuntouttavaa toimintaa koko henkilöstön työuran kattavasti. 
 
Valtiokonttorin työterveyshuolto on järjestetty Medivire Työterveyspalvelut Oy:ssä. Medivire 
Työterveyspalvelut Oy on kesällä 2007 myyty Suomen Terveystalo Oy:lle ja Valtiokonttori ei ole 



toistaiseksi saanut ilmoitusta nimenmuutoksesta. Siksi tässä muistiossa käytetään edelleen Medivireen 
nimeä. 

 

Medivireen työterveysaseman yhteystiedot 

Valtiokonttorin työterveyspalvelut toimittaa Medivire Työterveyspalvelut Oy, jonka kanssa tehty 
sopimus on valtakunnallinen ja kattaa kaikki Valtiokonttorin alueelliset toimipisteet.  

Alla on lueteltu työterveysasemat ja Valtiokonttorille nimetyt työterveyshoitajat (tth) ja 
työterveyslääkärit (ttl). Tarkemmat osoite- ja aukiolotiedot löytyvät Valtiokonttorin intranetistä. 

Medivire Kamppi, Helsinki: tth Heli von Hertzen, ttl Päivi Lukkari 

Medivire Pori: tth Aino Haasjoki, ttl Jussi Eskola 

Medivire Hämeenlinna: tth Pirjo Onnela, ttl Pertti Orvola 

Medivire Turku: tth Marianne Karhujoki, ttl Pirkko Lemponen 

Medivire Vaasa: tth Maj-Lis Knuts, ttl Juhani Lehtonen 

Medivire Pori: tth ,ttl 

Työterveysaseman palvelut ovat tarkoitettu sekä virka-, että työsopimussuhteisille. 
Työterveysaseman lääkäri voi tarvittaessa lähettää työntekijän erikoislääkärin konsultaatioon 
diagnoosin varmistamiseksi ja hoitosuunnitelman laatimiseksi; hoitovastuu säilyy 
työterveyslääkärillä. 

 

Valtiokonttorin yhteistoimintasopimus 

 

Valtiokonttori ja henkilöstöä edustavat järjestöt ovat tehneet sopimuksen yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 15 §:n nojalla. Sopimus sisältää määräyksiä 
yhteistoiminnasta, kehittämisessä noudatettavista menettelytavoista sekä sisäisen viestinnän 
järjestämisestä. 

 

 

 

Yhteistoimintakomiteassa säännöllisesti käsiteltävät asiat: 

Kuukausi Asia 

I Ei säännöllisesti käsiteltäviä asioita 

II Ei säännöllisesti käsiteltäviä asioita 

III Henkilöstökertomus ja tasa-arvoselvitys edelliseltä vuodelta 

IV Talousarvioehdotus 



V Ei säännöllisesti käsiteltäviä asioita 

VI Ohje seuraavan vuoden sisäisen budjetin ja seuraavien neljän vuoden TTS/TAE:n valmistelua 
varten. VK –tason koulutussuunnitelma  seuraavalle vuodelle. 

VIII Talousarvioehdotukseen VM:ssä mahdollisesti tehdyt muutokset tiedoksi 

IX Ei säännöllisesti käsiteltäviä asioita 

X TTS Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 

XI Joka toinen vuosi ravintolatoimikunnan asettaminen. Työympäristöohjelman päivitys seuraavalle 
vuodelle ja sitä seuraavien viiden vuoden tavoitteet. 

XII Työjärjestyksen ja taloussäännön mahdolliset muutokset. Henkilöstöstrategian päivittäminen. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma. 

 

Henkilöstön kehittäminen 

Me Valtiokonttorissa ymmärrämme henkilöstön kehittämisellä kaikkea sitä toimintaa, mikä ylläpitää 
ja lisää henkilöstön pätevyyttä. Palvelujemme hyvä laatu syntyy siitä, että tietomme ja taitomme 
ovat ajan tasalla ja olemme motivoituneita tekemään työmme hyvin. 

Valtiokonttori työnantajana pitää tärkeänä kaikkia henkilöstön kehittämiseen liittyviä toimia. Yleisin 
käyttämämme keino henkilöstön kehittämisessä on henkilöstökoulutus. Se on työaikana 
työnantajan kustannuksella järjestettävää täydennyskoulutusta. 

Koulutuksen ohella muita tapoja kehittää henkilöstön osaamista ovat ainakin perusteellinen 
työtehtäviin perehdyttäminen, toimiva työnopastus, henkilökierto, sijaisuuksien hoitaminen, ryhmä- 
ja projektityöskentely sekä omaehtoisen opiskelun tukimuodot. Kaikki nämä keinot ovat käytössä 
Valtiokonttorin toimialoilla ja yksiköissä. 

Vastuu perehdyttämisestä on ensisijaisesti esimiehillä. Valtiokonttorissa järjestetään myös 
tulokaskursseja uusille työntekijöille tarpeen mukaan (vähintään kahdesti vuodessa). 
Henkilökohtaisten kehittämistarpeiden esittämiseen kannattaa käyttää esimiehen kanssa käytävää 
kehityskeskustelua. 

Jokainen Valtiokonttorin toimiala ja yksikkö huolehtii itsenäisesti oman henkilöstönsä kehittämisestä 
toimialan/substanssin osalta. Keskitetysti Valtiokonttorissa hoidetaan koko taloa koskevia 
kehittämisasioita, esimerkkinä esimiesten kehittäminen.  

Valtiokonttorin henkilöstön kehittämistoiminnan koordinaatioryhmä toimii henkilöstön 
kehittämisryhmä Hekery, jossa on edustus jokaisesta Valtiokonttorin toimialasta ja yksiköstä. 
Ryhmä välittää tietoa ja ideoita toimialojen ja yksiköiden välillä sekä kehittää toimintasuosituksia 
päätöksentekoa varten. 

Liitteet 

1. Valtiokonttorin palkkausjärjestelmän mukaiset tehtävien vaativuustekijät 
2. Henkilökohtaisen suoriutuvuuden arviointitekijät 
3. Tehtäväpalkkojen palkkaustaulukko 
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1. TEHTÄVÄN PERUSLUONNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Teoreettinen ja käytännön tieto sekä taidot muodostavat osaamisen. Mitä laajempaa tai syvällisempää harkintaa sekä taustojen ja kulttuurin tuntemusta työ edellyt-
tää, sitä vaativampaa työ on. Vaativuus kasvaa myös silloin, jos tehtävässä tarvittava tieto, kuten normit, työtavat, toimintaympäristö tai sen tarpeet muuttuvat jat-
kuvasti.  
 

Toimintaympäris-
tön muuttuminen ja 
sen asettamat vaa-
timukset tehtävälle. 

 
Toiminnan luonne 

 
Hitaasti muuttuva toimintaympäristö. Toi-
mintaympäristön hitaasti muuttuvat tarpeet 
ja toiminta vaikuttavat työprosessiin. Toi-
mintaympäristön muutoksiin vastaamiseen 
riittää tiedon tai toiminnan päivittäminen. 
Tällainen tieto on yleensä valmiina saatavis-
sa. 

 
Muuttuva toimintaympäristö. Toimin-
taympäristön muutoksiin vastaaminen 
edellyttää uusia työmenetelmiä tai tie-
tokokonaisuuksien uutta tulkintaa. 
Uusi tieto on usein muodostettava eri 
tietoelementeistä tai malleista.   

 
Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Toiminta, tiedon käsittely 
tai sen tuottaminen omassa työssä edellyttää uusien sovellusten tai 
tapojen luomista ja syvällistä oman toiminta-alueen toimintameka-
nismien tuntemista muutoksessa. Uusi tieto on usein luotava itse. 

Selkeät toimintamallit. Menetelmiltään vakiintunutta 
ja tarvittaessa ohjattua toimintaa, johon tieto saadaan 
työn lähiympäristöstä.  
 

A1 A2 A3 

Vaihtoehtoiset, itsenäisesti valittavat toimintamallit, 
joita käytetään työssä tai vakiintuneiden perusnormi-
en tulkinnassa.  
 

B1 B2 B3 

Toimintamallit, joille on ominaista toimintakulttuuri-
en tunteminen ja monipuolisten taustatietojen ja työs-
kentelytapojen käyttäminen työssä, tiedon käsittelyssä 
tai sen soveltamisessa. Asiakokonaisuuksien ana-
lysointia, muokkaamista ja yhteensovittamista. 
 

C1 C2 C3 

Arvoperusteisesti valitut toimintamallit. Käsitteistöl-
tään tulkinnanvaraista tietoa käsitellään tunnistaen eri 
tahojen tai asiayhteyksien ristiriitaisia etuja. Tässä 
ympäristössä tapahtuvaa syvällisen ja teoreettisen tie-
don tai poikkeuksellisen laajojen tietoaineistojen 
käyttöä, analysointia, yhteensovittamista ja muok-
kaamista.   
 

D1 D2 D3 

Toimintamallit, joissa visiot ohjaavat tehtävää. Laa-
jan vastuualueen kokonaisvaltaista hallintaa. Syvälli-
sen teoreettisen tiedon luomista. Vastuuta strategisista 
ratkaisuista, joilla on vaikutusta useisiin tahoihin.  
 

E1 E2 E3 
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2. KEHITTÄMIS- JA RISKIYMPÄRISTÖ  
 
Harkinnan jälkeen tehtäviä päätöksiä ohjataan eri tavoin. Vaativuus kasvaa, jos päätökset joudutaan tekemään itsenäisesti turvautuen epävarmaan tietoon taloudellisesta, yhteiskun-
tasuhteisiin liittyvästä tai henkilöstöön vaikuttavasta ympäristöstä, mikä korvataan laajalla ammattitaidolla. Työn kehittämisen lähtökohtana on edellytetty työn tulos ja toimintaympä-
ristön muutostarpeisiin vastaaminen. Mitä enemmän työhön sisältyy tulevaisuuden haasteisiin liittyvää kehittämistyötä, sitä vaativampaa työ on. Tehtävän vastuun ja riskienhallinnan 
vaativuus voi nousta ensimmäiseltä tasolta toiselle tasolle, jos kontrolloiduilla ratkaisuilla on merkittäviä vaikutuksia VK:n ulkopuolelle. 

                      
Vastuu työn kehittämisestä  

 
 
Vastuu ja riskinhallinta 

 
Oman työn kehittäminen. 
Omien työskentelytapo-
jen sopeuttaminen vas-
taamaan ulkopuolelta tu-
levia kehitystarpeita 
(esim. uusien tietojärjes-
telmien käyttöönotto)  

 
Välittömän  työympäristön 
kehittäminen. Aktiivinen 
osallistuminen välittömästi 
omaan työyhteisöön liitty-
vien prosessien kehittämi-
seen asiantuntijana on työl-
le tunnusomaista.  

 
Asiantuntijuutta kehittä-
mistyössä. Voimakasta 
vaikuttamista kehittämis-
työn sisältöön yksittäisenä 
asiantuntijana tai vastuuta 
kehittämistyön toteutta-
misesta. 

 
Vastuu kehittämishankkeiden sisällöstä. 
Uusien palvelujen, hankkeiden tai tuot-
teiden myymistä, ideointia tai tuotteis-
tamista.  Toimintojen suunnittelua ja 
kehittämistä johtavana asiantuntijana. 
Vastuu tavoitellun strategisen lopputu-
loksen saavuttamisesta. 

 
Strategisen kehit-
tämistarpeen 
määrittely. Työn 
kehittämisen visi-
ointi strategisten 
päämäärien poh-
jalta. 
 

 
Vastuuta ratkaisuista, joiden vaikutukset tiedetään 
etukäteen ja niitä voidaan kontrolloida hyvin. Ne kos-
kevat useimmiten työn laatua, asiakkaan tarvetta tai 
jaettavaa tietoa, joka on ennakoitavissa.  

 
A1 A2 A3 A4 A5 

 
Vastuuta yksittäisistä ratkaisuista. Yleensä yksittäistä 
asiakasta koskevien, kokonaisten työprosessien tai ja-
ettavan tiedon vaikutuksia voidaan kontrolloida koh-
tuullisen hyvin.  

B1 B2 B3 B4 B5 

 
Asiantuntijavastuuta tilanteissa, joissa ratkaisujen 
vaikutus on osittain ennakoitava tai arvioitava. Rat-
kaisuissa korostuu asiantuntijuus osittain epävarmassa 
toimintaympäristössä, jossa tietojen oikeellisuus on 
varmistettava erityistoimin. 

C1 C2 C3 C4 C5 

 
Erityistä asiantuntijavastuuta tilanteissa, joissa rat-
kaisujen tekoa usein leimaa puutteellinen tai ristirii-
tainen ympäristöstä saatava tieto. Puutteellista tietoa 
korvataan visionäärisellä näkemyksellä. Vaikutuksil-
taan laajojen toimenpiteiden tai ratkaisujen seuraukset 
joudutaan usein arvioimaan ja päätöksentekoon sisäl-
tyy usein suuria riskejä. 

D1 D2 D3 D4 D5 



3. VUOROVAIKUTUSYMPÄRISTÖ  
 
Vuorovaikutuksen vaativuus kasvaa yhteydenpidon syvyyden ja sen laajuuden mukaan. Mitä syvällisempää asiantuntemusta ja osaamista vuorovaikutustilanne edellyttää tai mitä moni-
tahoisempi on kommunikointiverkko, sitä vaativammaksi muodostuu vuorovaikutus. Ohjaamisen ja johtamisen erona on, että ohjaamisessa ei ole varsinaista esimiesasemaa, 
kuten johtamisessa.  

 
Vuorovaikutus omassa 
työyhteisössä 

                                     
 
Vuorovaikutus asiakas-  
ja sidosryhmäsuhteissa 

 
Tavanomainen vuo-
rovaikutus osana 
tiimiä tai ryhmää. 
Työlle on tunnus-
omaista joustavuus ja 
yhteinen käytäntö, 
jotka ohjaavat työtä 

 
Aktiivinen vuorovaikutus ryh-
mässä yhteisesti sovittujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
Osaamisen jakamista työyh-
teisössä, aikataulujen ja tar-
peiden aktiivista yhteensovit-
tamista.  

 
Työn ohjaamisen tai johtami-
sen edellyttämä vuorovaiku-
tus. Vastuuta samaan suun-
taan johtavan työotteen syn-
tymisestä.  Henkilöresurssien 
sovittamista.  

 
Vuorovaikutus, jota tarvitaan 
erityisasiantuntijoista koostuvan  
organisaatioyksikön, projektin 
tai muun johtamisessa. Huoleh-
timista henkilöstöstä ja sen osaa-
misesta uusia vaatimuksia ja työ-
tehtäviä vastaavaksi. 

 
Vuorovaikutus vaativassa henki-
löjohtamisessa.  Luonteeltaan 
erityyppisistä asioista  huolehti-
van organisaatioyksikön koko-
naisjohtaminen. Vaativaa muu-
tostilanteen johtamista ja strate-
gisen osaamisen johtamista. 

Tavanomaista vuorovaikutusta, jonka tar-
koituksena on yleisesti käytössä olevan tie-
don vastaanottaminen ja välittäminen tai 
tehtävien sujuminen. 

 
A1 

 

A2 
 A3 A4 A5 

Tavoitteellista vuorovaikutusta, jonka tar-
koituksena on opastaminen tai tiedon hank-
kiminen asiakassuhteessa. Selvittävää ja 
kuvailevaa raportointia, muistioita tai neu-
vontaa yleensä neutraalissa asenneympäris-
tössä. 

B1 B2 B3 B4 B5 

Erityisosaamista edellyttävää vuorovaiku-
tusta useimmiten yksittäisissä palvelutilan-
teissa. Vaikuttamaan pyrkiviä esityksiä, las-
kelmia tai perusteluja usein kriittisessä 
asenneympäristössä. Vuorovaikutukselle on 
tunnusomaista tarvittaessa haasteellisten 
vuorovaikutusmuotojen käyttäminen. 

C1 C2 
 C3 C4 C5 

Asiantuntijatason vuorovaikutustilanteita 
sidosryhmien tai organisaatioiden kanssa. 
Tavoitteellista vaikuttamista, uudenlaisten 
toimintatapojen aikaansaamista tai erilais-
ten näkemysten yhteensovittamista tilan-
teessa, jossa usein kohteena on joko sidos-
ryhmä tai asiakasorganisaatio.  

 
D1 

 
D2 

 
D3 

 
D4 

 
D5 

Strategisesti tärkeitä vuorovaikutustilantei-
ta, jotka perustuvat organisaation tai toi-
mintaympäristön kokonaistuntemukseen ja 
tulevaisuuden ennakointiin. Vuorovaiku-
tusympäristö on valtakunnallinen tai moni-
kulttuurinen. 

E1 E2 E3 E4 E5 
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HENKILÖKOHTAISEN SUORIUTUVUUDEN ARVIOINTIKRITEERIT 

 

Henkilökohtaista suoriutuvuutta arvioidaan suhteessa tehtävän vaativuuteen. Arviointiasteikon yleisluonnehdinta (otsikkorivi) ohjaa arviointia, alemmilla 
riveillä on esimerkinomaisesti avattu kunkin arviointitekijän eri tasoja.          17.1.2006 

 

 
Arviointitekijä 

a 
Tehtävän tavoitteiden saavutta-

misessa selkeitä puutteita 

b 
Ymmärtää oikean toimintatavan ja 
toiminta on lähes tehtävän tavoit-

teiden mukaista  
 

c 
Hyvä, tehtävän tavoitteita ja luon-

netta vastaava 

d 
Tehtävän tavoitteiden ylittäminen 

e 
Suoriutuvuus erinomaista jatku-
vasti kaikilla kunkin arviointiteki-

jän osa-alueilla 

1. Aikaansaavuus ja työn laatu:  
Sovittujen tulosten saavuttaminen 
ja työn laatu.  
 
 (Painoarvo 20%) 
 

Sovittujen tulosten saavuttamises-
sa, työn laadussa tai työtehtävien 
priorisoinnissa on paljon oppimista.   

Sovittujen tulosten saavuttamisessa 
tai työn hyvässä laadussa on lisäpe-
rehtymistä edellyttäviä poikkeamia.  

Tulokset ja työn laatu ovat pääsään-
töisesti sovitulla tasolla, osaa priori-
soida työtehtäviään, osoittaa työssään 
tavoitteellisuutta. Työn kokonaishallin-
ta on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. 

Sovitut tulokset ovat aina vähintään 
tavoitteiden mukaisia. Lisäksi on ha-
vaintoja tavoitteet ylittävästä, näyttöi-
hin perustuvasta aikaansaavuudesta 
ja työn laadusta. Työn kokonaishallin-
ta on aina hyvällä tasolla. 

Erinomaiset ja esimerkilliset tulok-
set ovat jatkuvia. Kyky säilyttää työn 
tulokset ja korkea laatu myös poik-
keuksellisissa tilanteissa. Työn ko-
konaishallinta on erinomaista. 

2. Vuorovaikutus työyhteisön 
jäsenenä ja esimiehenä: 
Valtiokonttorissa sovittujen peri-
aatteiden sekä työyhteisön yhteis-
ten arvojen/pelisääntöjen mukai-
nen vastuullinen toiminta työyhtei-
sön jäsenenä.  
 
(Painoarvo 20%) 
 

Vuorovaikutuksen ja toimintatapojen 
kehittyminen tavoiteltavalle tasolle 
edellyttää asennemuutosta ja paljon 
oppimista.  

Vuorovaikutus työyhteisössä sekä 
toimintatapojen kehittyminen tavoitel-
tavan tason saavuttamiseksi edellyt-
tävät vielä oppimista.  

Toimii vastuullisesti työyhteisön jäse-
nenä tukien työyhteisön toimivuutta ja 
sisäistä vuorovaikutusta.   
 
 

Edistää omalla esimerkillään hyvää 
työskentelyilmapiiriä ja työyhteisön si-
säistä vuorovaikutusta.  

Erinomaista, esimerkillistä ja jatku-
vaa näyttöön perustuvaa työyhtei-
sön vuorovaikutussuhteiden edis-
tämistä sekä hyvän työskentelyil-
mapiirin luomista.  

3. Osaaminen ja käytettävyys:  
Käytettävyys, monipuolisuus ja 
kyky toimia omassa tai erilaisissa 
tehtävissä. Omaa tehtävää täy-
dentävää erityisosaamista, joka 
edistää yhteisten tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
(Painoarvo 20%) 
 

Oman tehtävän edellyttämä osaa-
minen, tavoitteiden saavuttaminen 
sekä kyky tehtävän tavoitteiden mu-
kaiseen itsenäiseen työskentelyyn 
edellyttävät paljon oppimista. 

On sisäistänyt omassa perustehtä-
vässä vaadittavan osaamisen. Omaa 
perustehtävää laajempi käytettävyys 
vaatii kehittymistä.  

Käytettävyys ja kyky toimia omassa 
tehtävässä ovat hyvällä tasolla mu-
kaan lukien kyky toimia yllättävissä ti-
lanteissa. Käytettävyydestä ja kyvystä 
toimia erilaisissa omaa tehtävää vaa-
tivammissa tehtävissä on havaintoja.  
 

Kokemuksen tai koulutuksen kautta 
syntynyttä osaamista, jota käytetään 
omaa perustehtävää vastaavassa, 
mutta sitä jonkin verran vaativammas-
sa tai useassa sitä sivuavassa tehtä-
vässä. Omaa perustehtävää syventä-
vää erityisosaamista, joka palvelee 
työyhteisön tavoitteita. 

Kokemuksen tai koulutuksen kautta 
syntynyttä osaamista, jota käyte-
tään oman perustehtävän ulkopuo-
lisissa ja sitä laajentavissa tai sitä 
selvästi vaativammissa tehtävissä. 
Syvällistä erityisosaamista, joka 
palvelee myös työyhteisön ulkopuo-
lisia tavoitteita. 

4. Aktiivisuus ja kehittämisote:  
Valmius työn ja toimintatapojen 
kehittämiseen sekä valmius ottaa 
vastaan uutta tietoa ja työskennel-
lä uusien järjestelmien tai mene-
telmien hyväksi. 
 
(Painoarvo 20%) 
 

Muutostarpeista huolimatta työsken-
telytavoille on tyypillistä pitäytymi-
nen entisissä toimintatavoissa. Ke-
hittyminen tavoiteltavalle tasolle 
edellyttää asennemuutosta ja paljon 
oppimista. 

Ymmärtää oman roolinsa kehittämis-
työssä. Kehittämisotteesta on havain-
toja, mutta se ei ole vielä systemaat-
tista.  

Tehtävän vaatimuksia vastaavasta 
aktiivisesta kehittämisotteesta on ha-
vaintoja. Ottaa uusia sovittuja toimin-
tatapoja nopeasti käyttöön. 

Osoittaa luovuutta ja aktiivista kehit-
tämisotetta omia tehtäviään laajem-
missa, koko työyhteisöön liittyvissä 
asioissa, mutta suhteutettuna omiin 
tehtäviin.  
 
 

Erinomaista ja esimerkillistä vaikut-
tamista uusien asioiden ja työsken-
telytapojen edistämiseen. Edellytet-
tyä laajempi, jatkuva kehittämisote, 
johon liittyy omaa työyhteisöä laa-
jemmalle vaikuttavia kehittämiside-
oita. 

5. Asiakaslähtöisyys: Tavoittei-
den mukainen toiminta asiakas- ja 
sidosryhmätilanteissa. Asiakkaan, 
asiakas-  tai sidosryhmien arvos-
taminen ja  tarpeiden huomioimi-
nen.  
  
(Painoarvo 20%) 
 
 

Tehtävän tavoitteita vastaavan toi-
mintatavan tai palveluotteen saavut-
taminen asiakas- ja sidosryhmäsuh-
teissa edellyttää paljon oppimista. 

Oma toiminta vastaa yhteisesti sovit-
tuja tavoitteita lähes aina, mutta so-
veltamisessa on vielä parantamista.  

Hyvä ja ystävällinen toimintatapa tai 
palveluote asiakkaiden- ja sidosryh-
mien kanssa työskennellessä. Myön-
teisestä palautteesta asiakastoimin-
nassa on havaintoja. Suullista ja kirjal-
lista ilmaisutaitoa ja niiden käytettä-
vyyttä tehtävän edellyttämään viestin-
tään.  

Odotukset täyttävä ja usein ylittävä 
toimintatapa tai palveluote, jolla pyri-
tään asiakkaan ongelman aktiiviseen 
ratkaisemiseen tai tulokselliseen yh-
teistyöhön sidosryhmän kanssa. Asi-
akkaan tarpeiden oma-aloitteinen en-
nakointi. Suullista ja kirjallista ilmaisu-
taitoa, joille on käyttöä ajoittain vaati-
vissa työtilanteissa. Myönteisestä pa-
lautteesta on useita havaintoja. 

Erinomainen ja esimerkillinen asi-
akkaan tarpeista lähtevä palveluote 
tai toimintatapa laajemmissa ja 
haastavissa asiakas- ja sidosryh-
mätilanteissa. Suullista ja kirjallista 
ilmaisutaitoa, jolle on käyttöä työ-
hön liittyvissä ammatillisissa erityis-
tilanteissa. Pääasiassa myönteinen 
palaute on jatkuvaa. 

 
 
 



Liite 3. Valtiokonttorin tehtäväpalkkojen palkkaustaulukko 
 
Vaativuustasot ja pisteet sekä tehtäväkohtaisen palkanosan palkkataulukko  
(1.6.2006 lukien): 
 

Pisterajat 
(alaraja) Ryhmät 

Tehtäväkohtainen
palkanosa 

150 1 1460,16 
188 2 1 657,89 
225 3 1 864,75 
263 4 2 045,24 
300 5 2 233,84 
338 6 2 432,59 
375 7 2 668,85 
413 8 2 970,01 
450 9 3 307,67 
488 10 3 654,46 
525 11 4 018,48 
563 12 4 382,51 
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LIITE  3

Ote asiakirjasta Valtion uudet palkkaujärjestelmät - perälauta- ja mallisopimukset, Virka- ja
työehtosopimus 14.12.2004 uusien palkkausjärjestelmien kattavasta toteutuksesta
valtionhallinnossa, allekirjoituspöytäkirjan 8 §.

8 § Palkka eräissä siirtymistilanteissa

Talous- ja henkilöstöhallintotehtävien keskittämisessä palvelukeskuksiin ja toimintojen
alueellistamisessa ja niihin liittyen henkilöstövoimavaroja siirtyy valtionhallinnon
toimintayksiköstä toiseen. Muitakin näihin verrattavia organisaatioiden tai paikkakuntien välisiä
siirtymistilanteita esiintyy.

Kysymys on siirroista valtionhallinnon sisällä. Koska valtionhallinnossa kattavasti ja myös
palvelukeskuksissa ja alueilla tulevat olemaan käytössä uudet palkkausjärjestelmät, siirrytään
uudesta palkkausjärjestelmästä toiseen. Siirtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tilanne on siis
erilainen kuin siirryttäessä vanhasta palkkausjärjestelmästä uuteen palkkausjärjestelmään, jota
varten ovat käytössä yleiset uusien palkkausjärjestelmien takuupalkkausjärjestelyt.

Keskustason osapuolet antavat seuraavan siirtymiseen kannustavaa, siirtymäajankohdan perusteella
lähtökohtaisesti määräytyvää takuulisää koskevan periaatelinjauksen.

Linjaus on voimassa, ellei muusta palkkausjärjestelystä erikseen sovita, tapauksissa, joissa
henkilöstövoimavaroja siirtyy valtionhallinnon toimintayksiköstä toiseen tehtäviä keskitettäessä
palvelukeskuksiin ja toimintoja alueellistetaan ja näihin järjestelyihin liittyen.

Muissa näihin verrattavissa organisaatioiden tai paikkakuntien välisissä siirtymistilanteissa
periaatelinjauksen tarkoitus on, että sanottuja asioita ratkaistaessa asianomaisiin sopimus- tai
muihin määräyksiin otetaan periaatelinjauksen mukaiset tai niitä vastaavat määräykset, ellei muusta
palkkausjärjestelystä sovita.

1. Seuraavaa sovelletaan tilanteessa, jossa henkilöstövoimavaroja siirtyy valtionhallinnon
toimintayksiköstä toiseen tai paikkakunnalta toiselle organisaatiomuutoksiin liittyen.

2. Henkilöllä, joka on vakinaisessa palvelussuhteessa valtionhallinnossa luovuttavassa
organisaatiossa, on oikeus vastaanottavassa organisaatiossa noudatettavan palkkausjärjestelmän
mukaiseen kuukausipalkkaan sekä jäljempänä sanottuun takuulisään.

3. Jos vastaanottavassa organisaatiossa sovelletaan eri palkkausjärjestelmää kuin luovuttavassa
organisaatiossa ja henkilön kuukausipalkka luovuttavassa organisaatiossa on siirtymäajankohtana
korkeampi kuin vastaanottavassa organisaatiossa, hänellä on oikeus euromääräiseen takuulisään.

4. Takuulisä on siirtymähetken mukaisten luovuttavassa organisaatiossa maksetun ja vastaanottavan
organisaation palkkausjärjestelmässä maksettavan kuukausipalkan erotuksen määräinen.

5. Kohdan 4 määräinen takuulisä edellyttää, että henkilön tehtävät siirtymäajankohtana
vastaanottavassa organisaatiossa vastaavat vaativuudeltaan hänen tehtäviään luovuttavassa
organisaatiossa. Muussa tapauksessa takuulisä on vastaavasti alempi. Tarkoitus on, että tehtävien
vaativuuden vastaavuus todetaan, ennen kuin henkilö päättää siirtymisestään.



6. Takuulisää saavan henkilön se kuukausipalkan osa, joka perustuu vastaanottavan organisaation
palkkausjärjestelmään, muuttuu tämän järjestelmän mukaisesti siirtymäajankohdan jälkeen
tapahtuvien vaativuus- ja suoritusmuutosten perusteella. Tällöin sanotun palkan osan noustessa
takuulisä pienenee vastaavasti tai lakkaa.

7. Takuulisää saavan oikeus yleiskorotuksiin määräytyy takuulisän sisältävän
kokonaiskuukausipalkan perusteella. Yleiskorotus määräytyy kuitenkin 6 kohdassa tarkoitetun
kuukausipalkan osan perusteella, jos korotus on siten suurempi.

8. Takuulisäoikeus säilyy niin kauan kuin henkilö on siirtymäajankohdasta alkaen keskeytyksettä tai
enintään kalenterikuukauden tai 30 päivän mittaisin keskeytyksin vastaanottavan organisaation
vakinaisessa tai myös sellaisessa määräaikaisessa tehtävässä, jonka tehtävät vastaavat
vaativuudeltaan hänen tehtäviään siirtymäajankohtana luovuttavassa organisaatiossa.

9. Jos henkilöllä on siirtymäajankohtana luovuttavan organisaation palkkausjärjestelmässä oikeus
takuuosaan tai -palkkaukseen, siten kuin siitä oli sovittu uuden palkkausjärjestelmän
käyttöönottamisen yhteydessä, tämä oikeus säilyy sen mukaisena, mitä siitä oli luovuttavassa
organisaatiossa noudatettavana.
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