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KOMITEAEHDOTUS 

 
Komiteaehdotus 

kahdeksan vuoden säännön käytöstä  

1. Komitean ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se myöntää pohjoismaisille laitoksille erivapauden kahdeksan 

vuoden säännöstä rajallisessa määrin tiettyjen tukitoimintojen, ku-

ten vahtimestaritoimen, osalta. 

 

että se myöntää erivapauden 8 vuoden säännöstä äitiys- tai isyys-

vapaan ajalta. 

 

että se arvioi kokemuksia säännöstä, joka mahdollistaa työsuhtei-

den pidentämisen NordGenissä ja Nordregiossa kahdeksan vuoden 

jälkeen erityisosaamista vaativissa toimissa, ja selvittää, onko 

muilla pohjoismaisilla laitoksilla vastaavia tarpeita. 

2. Taustaa 

Pohjoismaiden neuvosto käsitteli syksyllä 2012 suositusta Pohjoismaiden 

neuvoston ja ministerineuvoston sihteeristöjen jatkuvuuden vahvistami-

sesta. Suosituksessa ehdotettiin, että Pohjoismaiden ministerineuvoston ja 

Pohjoismaiden neuvoston sihteeristössä työskennellyt henkilö voitaisiin 

viiden vuoden karenssijakson jälkeen palkata samaan sihteeristöön, että 

sihteeristöjen virat jaettaisiin ydintoimintoihin ja tukitoimintoihin ja että 

mahdollistettaisiin pohjoismaisissa laitoksissa asiantuntijatehtävissä työs-

kentelevien henkilöiden työsopimuksen pidentäminen kahdeksan vuoden 

jälkeen. Suositus poistettiin. Nykyinen ehdotus koskee muita olosuhteita. 

 

Kahdeksan vuoden säännön tarkoituksena on varmistaa pohjoismaisten 

sihteeristöjen ja laitosten työntekijöiden kierto ja siten luoda tiiviimmät 

yhteydet kaikkiin Pohjoismaihin. Säännön tavoitteena on myös saada jat-

kuvasti uutta tietoa yksittäisistä maista pohjoismaisiin laitoksiin sekä välit-

tää tietoa pohjoismaisista laitoksista Pohjoismaihin. Haasteena on työn 

jatkuvuuden takaaminen, työntekijöiden pysyminen joissakin erityistehtä-

vissä, joihin Pohjoismaissa on vähän ehdokkaita, sekä saada vakautta tär-

keisiin tukitoimintoihin, kuten vahtimestarin virkaan.  
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Henkilöstösääntöjen mukaan esimerkiksi sairauspoissaolot lasketaan mu-

kaan kahdeksaan vuoteen – samoin äitiys- ja isyysvapaat. 

 

Vuonna 2010 ministerineuvosto päätti ottaa käyttöön mahdollisuuden pi-

dentää työsopimuskautta yli kahdeksan vuoden kolmessa laitoksessa. 

Nämä kolme laitosta ovat Pohjoismaisen kansanterveystieteen korkeakou-

lu NHV (lakkauttamisesta päätetty), Pohjoismainen geenivarakeskus 

(NordGen) ja Pohjoismainen aluekehityksen keskus NordRegio. Perustelu-

na oli se, että tiettyihin erityisosaamista vaativiin tehtäviin voi joissain ta-

pauksissa olla vaikea löytää uusia työntekijöitä. Ministerineuvoston arvion 

mukaan muilla laitoksilla ei ole vastaavaa tarvetta poiketa kahdeksan 

vuoden säännöstä, sillä edellä mainittujen kolmen laitoksen tutkimustoi-

minta on hyvin erikoistunutta ja sama ei koske muita pohjoismaisia laitok-

sia.  

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana tarkastuskomitea on vieraillut useimmis-

sa pohjoismaisissa laitoksissa ja yhteistyöelimissä, joka kuuluvat Pohjois-

maiden ministerineuvoston alaisuuteen tai ovat sen rahoittamia. Kahdek-

san vuoden säännön vaikutus laitosten toiminnan jatkuvuuteen ja tehok-

kuuteen on noussut esiin useimpien vierailujen aikana. Monissa vierailu-

kohteissa johto on kertonut kahdeksan vuoden säännön eduista ja haitois-

ta. Tarkastuskomitea on vierailujen jälkeen keskustellut sääntöön liittyvis-

tä ongelmista, muun muassa kysymyksestä antaa erivapaus säännöstä äi-

tiys- tai isyysvapaan ajalta. 

3. Lausunnot 

Ehdotus ei ole ollut virallisella lausuntokierroksella. Tarkastuskomitea on 

keskustellut perinpohjaisesti kahdeksan vuoden säännöstä useiden poh-

joismaisten laitosten johtajien kanssa. Asiasta on kirjoitettu kirje Pohjois-

maiden ministerineuvoston pääsihteerille.   

 

Komitea on ollut yhteydessä NordGeniin ja Nordregioon koskien ministeri-

neuvoston vuoden 2010 päätöstä näiden laitosten työsopimuskauden pi-

dentämisen mahdollisuudesta. NordRegio on hyödyntänyt sääntöä yhden 

kerran ja toteaa, että järjestely oli hyvin toimiva.  NordGen ei ole turvau-

tunut sääntöön, mutta kahdeksan vuoden säännön vuoksi keskuksen 29 

työntekijästä 14 lopettaa seuraavan 15 kuukauden aikana. NordGenin 

mukaan erityisosaamista vaativiin tehtäviin perehdyttäminen vie 1–2 

vuotta, ja kahdeksan vuoden säännön takia tehokkuus kärsii ja osaamisen 

menetys on huomattava. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiset laitokset muodostavat pohjoismaisen yhteistyön selkäran-

gan ja huomattava osuus pohjoismaisesta budjetista kohdistetaan laitok-

sille. Useat laitokset ovat hyvin pieniä, ja sen vuoksi toiminnan edellytyk-

senä on jokaisen rekrytoinnin onnistuminen. Tämä koskee etenkin hallin-

nollisia ja teknisiä virkoja (tukitoiminnot), joissa jatkuvuus on tärkeää, ku-

ten myös virkoja, joissa vaaditaan erityisosaamista ja alan asiantuntijoi-

den joukko on pieni. 

 

Tarkastuskomitea pitää valitettavana, että kahdeksan vuoden säännöstä 

ei poiketa äitiys- tai isyysvapaan ajalta. Vanhempainvapaat ovat pohjois-

maisen perhe- ja tasa-arvopolitiikan kulmakivi. Vapaiden tarkoituksena on 

tukea syntyvyyslukuja sekä edistää tasa-arvoa ja lasten hyvinvointia.  

Komitea ei pidä siksi oikeana, että Pohjoismaiden ministerineuvoston, 

Pohjoismaiden neuvoston ja pohjoismaisten laitosten työntekijöiden äitiys- 

ja isyysvapaat lasketaan osaksi kahdeksan vuoden työsuhdetta. 
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Komitea panee merkille, että kolmen pohjoismaisen laitoksen osalta Poh-

joismaiden ministerineuvosto on päättänyt ottaa käyttöön mahdollisuuden 

pidentää työsopimusta kahdeksan vuoden jälkeen niissä tehtävissä, jotka 

vaativat erityisosaamista. Tätä mahdollisuutta on käytetty vain yhden ker-

ran viimeisen neljän vuoden aikana, mikä saattaa olla merkki siitä, että 

sääntö ei ole tarkoituksenmukainen. Komitean mielestä on sen vuoksi tar-

peen arvioida, ovatko säännöt liian rajoittavia ja olisiko niitä tarpeen uu-

distaa. Komitean vierailukokemusten perusteella tulisi arvioida tarvetta 

sallia erivapaus NordGenin ja Nordregion lisäksi muillekin laitoksille.  

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella  tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se myöntää pohjoismaisille laitoksille erivapauden kahdeksan 

vuoden säännöstä rajallisessa määrin tiettyjen tukitoimintojen, ku-

ten vahtimestaritoimen, osalta. 

 

että se myöntää erivapauden 8 vuoden säännöstä äitiys- tai isyys-

vapaan ajalta. 

 

että se arvioi kokemuksia säännöstä, joka mahdollistaa työsuhtei-

den pidentämisen NordGenissä ja Nordregiossa kahdeksan vuoden 

jälkeen erityisosaamista vaativissa toimissa, ja selvittää, onko 

muilla pohjoismaisilla laitoksilla vastaavia tarpeita. 

 

 

Akureyri, 8. april 2014 

Billy Gustafsson (S) 

Eero Suutari (saml) 

Lauri Heikkilä (saf), nestleder 

 

Sonja Mandt (A), leder 

Steen Gade (SF) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 


