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Tilastokeskuksen Akavalaiset 

TIAK ry 

Ti las tokeskuksen  Akavala i se t  T IAK ry :n  
vuosikokous  

Aika: Tiistaina 14.3.2023, klo. 15:35–16:25 

Paikka: Teams 

1. Kokouksen avaus 

TIAKin hallituksen puheenjohtaja Jukka Hoffrén avasi yhdistyksen 

vuosikokouksen kello 15:35. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Hoffrén, sihteeriksi Minna 

Niininen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Henna Attila ja Tanja Jumisko. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous on pidettävä 15.3. mennessä. 

Kokouksen koollekutsumisesta sanotaan sääntöjen pykälässä 11 seuraavaa: 

”Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle henkilökohtaisella kirjeellä tai 

ilmoittamalla kokouksesta viraston lehdessä tai ilmoitustauluilla. 

Kokouskutsu vuosikokousta varten on esitettävä vähintään viikkoa ja 

muuta yhdistyksen kokousta varten vähintään kaksi päivää ennen 

kokousta.” 

Kutsu vuosikokoukseen on lähetetty jäsenille sähköpostitse 7.3.2023, joten 

kokous on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsu on lähetetty 

myös Tilastokeskuksessa työskenteleville JUKOlaisiin liittoihin kuuluville, 

jotka eivät TIAKin jäseniksi ole ilmoittautuneet. Nämä  

JUKOlaiset ovat oikeutettuja osallistumaan vuosikokouksen yhteydessä 

järjestettävään JUKOn luottamusmiesvaaliin, mutta saavat 

puheoikeudellisina osallistua myös vuosikokoukseen. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi, 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Työjärjestyksen vahvistaminen 

Todettiin kokouksen työjärjestyksen noudattavan kokouskutsussa esitettyä 

ja olevan sääntöjen mukainen. Vahvistettiin työjärjestys. 
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5. Toimintakertomus 2022–2023 

Puheenjohtaja totesi toimintakertomuksen noudattavan perinteistä mallia. 

Tarkoituksena esitellä yhdistyksen toimintaa viimeiseltä vuodelta. 

Kertomuksesta löytyy työryhmät ja niiden edustukset, katsaus jäsenistöön, 

TES/VES-sopimuskaudet (vanha ja uusi 1.3.2023 alkanut), työryhmien 

kuulumiset ja tiedottamisen periaatteet. 

Osanottajilla ei ollut kysyttävää toimintakertomukseen liittyen.  

Toimintakertomus hyväksyttiin. 

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenten valinta 

Sääntöjen mukaan: 

”Yhdistyksen asioita hoitaa sen vuosikokouksessa valittu hallitus, johon 

kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, jotka 

kaikki valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus voi valita itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan joko 

keskuudestaan tai ulkopuolelta.” 

Tilastokeskuksen Akavalaiset TIAK ry:n hallitukseen kaudelle 2023–2024 

valittiin seuraavat henkilöt:  

Jukka Hoffrén, puheenjohtaja 

Markku Huttunen, varapuheenjohtaja 

Henna Attila, jäsen 

Marjut Pietiläinen, jäsen 

Laura Sauli, jäsen 

7. Toimintasuunnitelma 2023–2024 

Puheenjohtaja esitteli TIAKin toimintasuunnitelman kaudelle 2023–2024. 

Puheenjohtaja totesi, että suunnitelma toimii hallituksen ja 

luottamusmiesten ohjenuorana sille, miten työryhmissä ja 

yhteistyöelimissä edustetaan jäsenistöä. Uusissa asioissa hallituksen tulee 

nopealla aikataululla ottaa kantaa tai reagoida. 

Toimintasuunnitelma sisältää vaikuttamista seuraaviin asioihin: 

− Uuden toimintatavat 

− Asiantuntijatyön arvostuksen edistäminen, 

− Joustot; läsnä-, hybridi- ja etätyö, 

− Työhyvinvoinnin edistäminen, 

− Palkkapoliittiset tavoitteet, 

− Esihenkilötyö sekä 

− Yhteydenpito jäsenistöön. 

Suunnitelmasta nostettiin esiin ainakin seuraavia asioita.  

Monipaikkaisuus on edennyt lähiaikoina alkavana kokeiluna Turun ja 

Lappeenrannan osalta. Todettiin, että TIAK kannattaa myös 

monipaikkaisuutta osana joustavaa toimintaa. Esitettiin, että sääntöjä tasa-
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arvoistetaan, että eripuolilla Suomea vastaava mahdollisuus myös olisi, ja 

että mahdollistettaisiin myös olemassa olevien Senaatin virastotyöpisteiden 

käyttö läsnätyöpäivänä.  

Keskusteltiin organisaation muutoksen yhteydessä tapahtuneista 

työtehtävien vaativuuden alentamisesta. Näillä henkilöillä oli keskustason 

sopimuksen mukainen 2 vuoden  muutosturva palkassa syksyyn 2022 

saakka. TIAK on Varyssa ja pääluottamusmiehen toimesta pitänyt asiaa 

esillä, ja kehottanut työnantajaa toimimaan velvollisuuden mukaisesti eli 

pyrkimällä kehittämään henkilöiden työnkuvaa, että palkkaa ei laskettaisi. 

Muutamia vaativuuden ylentämisiä tältä osin Vary syksyllä havaitsi, mutta 

ilmeisesti suurin osa esimerkiksi vastuualueen päällikön tehtävän 

menettäneistä koki palkanalennuksen syksyllä. 

Kokouksessa puhutti ryhmäpäälliköiden ja tiiminvetäjien 

työnkuormittavuus. Pääluottamusmies totesi, että työnantaja on 

viimevuosina tuntunut tiivistävän vaatimusta esihenkilöiden 

työnantajatehtävästä. Puhuttiin, että esihenkilöiltä ei ole asiasta valitusta 

TIAKin suuntaan kuulunut, mutta pääluottamusmies voisi koettaa 

muutamia esihenkilöitä haastatella. Pääluottamusmies totesi, että 

esihenkilöt ovat tietyissä toimissaan työnantajan edustajia, mutta ihan 

samanlainen oikeus heillä on tulla kohdelluksi tasa-arvoisina työyhteisön 

jäseninä sekä oikeus oikeudenmukaiseen työkuormaan, jonka pystyy 

valtaosin normaalin työajan puitteissa suorittamaan. Todettiin, että 

ryhmäpäälliköiden tehtävämääräys nykyiseen tehtävään päättyy syksyllä 

2025 ja TIAKin tulee viimeistään 2 vuoden päästä toimintasuunnitelmassa 

tämä huomioida ja vaatia työnantajaa järkevään toimintaan 

tehtävämääräyksien hakemisen suhteen. Pääluottamusmies kertoi lisäksi, 

että organisaatiomuutoksen YT-neuvotteluissa TIAK voimakkaasti vastusti 

tehtävämääräyksien käyttöönottoa. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

8. JUKOn luottamusmiesvaali 

JUKOn luottamusmiehiksi 2023–2024 valittiin seuraavat henkilöt: 

Minna Niininen, pääluottamusmies 

Jarmo Partanen, työsuojelu- ja varapääluottamusmies 

Jukka Hoffrén, TES/VES-luottamusmies  

Jaana Huhta, tiedotus- ja SEKE-luottamusmies 

Pasi Piela, VARY-luottamusmies 

Luottamusmieskausi alkaa 1.4.2023 ja kestää luottamusmiessopimuksen 

mukaisesti vuoden. Pääluottamusmies tekee ilmoitukset luottamusmiehistä 

JUKOon ja JUKO vahvistaa valittujen luottamusmiesten mandaatin.  

9. Muut jäsenten esille ottamat asiat 

YKAssa pitkään toiminut Pasi Piela kertoi, että PÄÄSY ry:n hallitukseen 

kaivataan henkilöitä, sillä hallitusta ei ole saatu kootuksi. Pasi toivoo 

YKAlaisille lähetetyn viestin lukemista, ja yhteydenottoa halutessa Pasin 
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kautta. PÄÄSY toimii YKAn alajärjestönä pääkaupunkiseudulla, ja mm. 

järjestää verkottumistapahtumia. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:25.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Helsingissä 14.3.2023 

Jukka Hoffrén    Minna Niininen 

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 

 

Henna Attila    Tanja Jumisko 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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