
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 21. (2010-2011) 
 

 

Aika:          13.1.2011 klo 16.45 – 18.00 

 

Paikka:         Salon Seurahuone 

 

Vieraat: Orane Reveiller 

 

 

Omat jäsenet:  Paikalla 28 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Eino Nygren ja sihteerinä Jark-

ko Merilä. 

 

Paikkaukset: 11.1.2011 Jari Laakkio, Perniön RK 

 

 

 

Syntymäpäivät: 23.12.2010, Pirjo Nurminen, 60 v. 

29.12.2010, Seppo Saloranta, 68 v. 

04.01.2011, Lauri Liusvaara, 47 v. 

14.01.2011, Antero Nurmi, 69 v. 

 

Seuraavat tapahtumat:  

20.1 Klubineuvottelu, Seurahuone 

27.1 Vierailu, Rautia K-maatalous, Salo 

 

Kokouksen kulku: Lauri Liusvaara, valtion henkilöstöpolitiikka ja ajankohtaisista virka- ja työ-

ehtosopimusasioista. 

 
Presidentin terveiset: Joulukonsertista klubilaisilta veloitetaan kahden lipun hinta (a´15 eur) ja joulukorteista 10 

eur. 

 

Tehtävä: Henkilöstöosaston neuvotteluyksikkö, Valtion virka- ja työehtosopimusten neuvottelut. palkkausasiat ja 

tiettyjä osa-alueita eurooppa-asioihin liittyen. 

 

Valtiolla on henkilöstöä 88.000, joista noin 48.000 työskentelee pääkaupunkiseudulla. Osuus kokonaistyövoi-

masta on 5 %. Kuntasektorilla työskentelee lähes 450.000 henkilöä. Palkkakulut ovat 5,8 Mrd €, joka on suurin 

osuus henkilöstökustannuksista. Työntekijöistä 51 % on naisia ja 49 % miehiä. Tasa-arvo esim. palkkauksen 

osalta on neutraali. Henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta. Puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja poliisi ovat suurin 

henkilöstöryhmä (ns. rähinäryhmä). Liikelaitoksista esim. Rautatiet, Posti ja Telehallitus ovat ennen kuuluneet 

valtionhallinnon henkilöstöön. 

 

Valtio työnantajana on lähestynyt hiljalleen yksityistä sektoria. Henkilöstöstä 45 % on korkeakoulututkinnon 

suorittaneita henkilöitä eli valtio kilpailee yksityisen sektorin kanssa koulutetusta henkilöstöstä. 

 

Julkisyhteisön tehtävänä on tuottaa lainsäädännön asettamia julkisia palveluja. Vastaavasti yksityisen työnanta-

jan pääsääntöinen tavoite on tuottaa omistajilleen voittoa. Valtion virkamiehen työsuhde vastaavasti on erilainen 

kuin yksityisellä puolella olevan työntekijän. Virkamiehellä on toimivaltaa, mutta sen myötä myös vastuu toimis-

taan.  

 

Valtiosektorilla panostetaan (määräaikaiseen) virkakiertoon, jotta henkilöstölle voidaan tarjota monipuolisia 

työtehtäviä eri virastoissa tai ministeriöissä. Työssä hyvinvointiin valtionhallinnossa ei voida panostaa samassa 

mittakaavassa kuin yksityisellä puolella, mutta erot eivät kuitenkaan ole merkittäviä. 

 



Palkkaus muodostuu seuraavasti: Työn vaativuus (2/3) ja henkilökohtaisnen osa (1/3). Kehitys on suuntautumas-

sa siten, että henkilökohtaisen osan osuus kasvaa hiljalleen.  

 

JuKo, JHL ja Pardia ovat valtionhallinnossa pääneuvottelujärjestöjä. Kullakin virastolla ja laitoksella on kuiten-

kin hieman erilaisia sopimuksia, jotka perustuvat tarkennetuihin neuvotteluihin, joiden perusteella virasto- ja 

laitoskohtaisia sopimuksia voidaan tehdä. 

 

Nyt voimassa on kaksivuotinen sopimus eli työ- ja neuvottelurauha on olemassa. EK on suosittanut maltillista 

palkka-ankkuria eli maksimissaan noin 1 % korotustasoa. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Jarkko Merilä, sihteeri 

 


