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Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry
Puheenjohtajan kevätkirje (1/2012)
3.4.2012

Kukkeinta kevätaikaa Sinulle, Arvoisa VSV:n jäsen
Talvi on vaihtumassa komeaksi kevääksi, ja tässä on käteesi (/silmiesi alle) VSV:n puheenjohtajan
kevätkirje. Kirjeen paksuus johtuu siitä, että esittelemme lopussa selkeästi ja kaaviollisesti uuden
organisaatiomme ja upeat vastuun kantajamme.
Vuotta 2011 voidaan kuvata VSV ry:n taholta voimakkaan ALKU-hankkeen synnyttämien
epäkohtien torjuntataistelu-vuodeksi. Kyynikko voisi sanoa `viivytystaistelu-vuodeksi`. Mutta
fysiikan lait pätevät myös valtiolaivaan: kun minkä tahansa liikkuvan objektin menosuuntaa
pyritään manipuloimaan voimakkaasti sivulta tulevilla voimilla, sen kurssi muuttuu. Tärkeintä ja
varmaa siis on se fakta, että kurssi muuttuu. Muuttuneiden astelukemien esittäminen on kyllä
sitten jo hypoteettista, ja sen lopullinen määrittäminen voi tapahtua vasta kauempana
tulevaisuudessa. Tämän vuoden 2012 aikana olemme, prosessiin kuuluvasti, vaikuttaneet asiassa
enemmän kulissien takana, mutta edelleen aktiivisesti.
VSV valmisteli ja työnsi julkisuuteen – erittäin laajalla viranomais- ja poliittisen tahon jakelulla –
kolme laajaa kannanottoa, jotka saivat ansaittua huomiota osakseen. Sivistyksen ja
aluehallinnon rooli siinä on saatettu toimestamme vahvaan tietoisuuteen. Selvää on, että
yhdistyksemme esittämiä kannanottoja ei voi enää ohittaa – vaikka jollain taholla niiden arvo
haluttaisiinkin nonseleerata. Paine ja tietoisuus nimittäin luotiin niin laajaksi, että siihen ei
yksittäinen taho enää pysty… ja juuri tämä oli yksi laajan jakelun ja julkisuuden strateginen
pyrkimys.
Ainakin VSV:n aktiivinen ja aikaansaapa hallitus on tullut yhä vakuuttuneemmaksi omasta
linjastaan: vain vaikuttamalla voit vaikuttaa ja muuttaa asioita – quite simple, isn`t it. Tuleen ei
kannata jäädä makaamaan (siellä peli menetetään varmasti), siihen on vastattava. Olemme
katsoneet puolustavamme samalla Suomen Sivistyksen etua kuin pienipäisesti pelkästään vain
omia ryhmäetujamme – VSV:n syyskokouksen 2011 hyväksymien yhdistyksen strategioiden
mukaisesti. Tarkennettuna siis, että yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on jäsenkuntansa etujen
turvaaminen; kuitenkin niin, että ryhmäetu ei aja yleisen edun (so. maan etu / yleinen hyvä) edelle.
VSV ry on saanut tehdä tätä pioneerityötä kovin yksin ja ”rauhassa”, ei ole taistossa näkynyt muita
sivistyksen aluehallinnon virkamiesten edustamia edunvalvontajärjestöjä. Upeaa tukea – kiitos! on kyllä sitten tullut mm. Akavalta, OAJ:lta ja omalta keskusjärjestöltämme AE:lta.
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VSV:n viime vuoden julkilausumien yhteenvetona voidaan todeta seuraava
listaus:
VSV on kritisoinut kannanotoissaan (20.12.2010; 8.5.2011; 22.9.2011; 19.11.2011)
voimakkaasti aluehallintouudistuksen (ALKU 2010) aiheuttamia vahinkoja sivistykselle
ja vaikuttavalle sivistyshallinnointityölle.







Oli virhe perustaa kaksi valtion aluehallinto-organisaatiota, 6 AVIa ja 15 ELY-keskusta.
Valtion alueellinen sivistyshallinto pirstaloitui aluehallintouudistuksessa 5:stä reilusti
yli 20:een organisaatioon, jotka toimivat epätarkoituksenmukaisella tehtäväjaolla ja
moninaisella aluejaolla.
Asiakkaiden ja tavallisten kansalaisten on mahdotonta ottaa enää selvää Suomen
sivistyksen aluehallinnon tehtävistä, vastuutahoista ja toimialueista, ja tilanteen
kokonaiskuva on epäselvä jopa aluehallinnossa (AVIt ja ELYt) työskentelevillekin.
Uudistus olisi heti pitänyt viedä ”loppuun asti” ALKU-ideologian päätavoitteita
myötäillen: kaikki valtion aluehallinnon tehtävät tulee koota yhden (1) viraston alle.
Suomen alueita palvelisi tällöin tehokkaasti, vaikuttavasti ja kattavasti viisi tai kuusi
valtion aluehallinto-organisaatiota, nykyisten yli 21 organisaation sijaan. Myös
eduskunnan oikeusasiamies on toimintakertomuksessaan 2010 kiinnittänyt
erityishuomiota alueellisen opetus- ja sivistystoimen tehtävien hajautumiseen, joka
on vastoin uudistuksen tavoitteita. Aluehallintouudistuksen voimaanpanolain
täytäntöönpano tulee mahdollisesti heikentämään myös jatkossa sivistyshallintoa
alueilla.

Julkilausumat ovat luettavissa järjestön nettisivuilla www.vsvry.fi . Niistä saatu palaute
on ollut lähes poikkeuksetta myönteistä. Henkilöstö alkaa jo väsyä pitkään ja
epäviisaaseen muutosprosessiin, joten käytännön toimia sivistyshallinnon kokoamiseksi
tarvitaan pikaisesti.

Valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman soveltaminen ja täytäntöönpano jatkuvat.
Edunvalvontayhdistyksen tehtävänä on seurata ja vaikuttaa niin, että tuottavuus lisääntyy aidosti,
niin että työntekijöiden työhyvinvointi ja ylipäätään työn tekemisen mielekkyys ei heikenny, vaan se
lisääntyy. Tuottavuus voi lisääntyä vain, jos työn tekijöiden motivaatiosta, osaamisen
kehittämisestä ja jaksamisesta pidetään huolta.
VSV on jatkanut siis kevään 2012 aikana aktiivista toimintaansa. Vuoden alussa tuunasimme
yhdistyksen organisaation ja tehtäväkuvat virtaviivaiseen muotoon, ilmanvastuksen
vähentämiseksi ja rajallisten resurssiemme maksimoimiseksi. VSV-organisaation ja
luottamushenkilöiden esittely on tämän kirjeen loppupuolella, heti näiden lyhempien asioiden
jälkeen.
VSV on ollut aktiivinen myös AVIen ja ELYjen palkkausjärjestelmän uudistamisessa. Uudet
palkkausjärjestelmät tulivat voimaan takautuvasti 1.2.2011 alkaen. Viime kuun palkassa muuten
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jokainen teistä sai 1,9 % yleiskorotuksen sekä 150 euron kertaerän (maalis- ja huhtikuun
palkanmaksun yhteydessä). Palkkausuudistuksessa on tärkeä valvoa sitä, että eri toimialojen
virkamiesten ns. paalutukset ovat varmasti oikeudenmukaisia, ja myös sitä, ettei mikään toimiala
pääse käyttämään väärin mahdollista johtavaa asemaansa.
VSV on vaikuttanut aktiivisesti, AE:n tukemana, aluehallinnon sivistystoimen henkilöstön
aseman turvaamiseen muutostilanteissa. Etenkin asia on noussut pinnalle Uudenmaan ELYkeskuksen ja muutaman muunkin ely-keskuksen harkitessa kupo-väen siirtämistä
päätoimipaikkaansa, pois sivutoimipisteistään. Laitamme lähiaikoina tähän teemaan liittyen
jäsenkunnallemme juridisia ja ves-ohjeita, mitkä ovat mm. työntekijät oikeudet ja mitä
sopimusasiakirjat asiasta sanovat?
Olemme valmistelleet kannanottoa valtion sektorin neuvottelutavoitteiksi valtioneuvoston
elokuun budjettiriiheen ja vuosien 2013–2014 budjettivalmisteluun. Osa meistä hallituksen
jäsenistä on vahvasti sitä mieltä – perusteellisen harkinnan ja pohjustuksen jälkeen – että
työeläkkeiden alaikärajaa pitäisi harkita nostettavaksi 63 vuodesta 65 vuoteen. Tämä on tabu aykentässä ja herkkä asia jäsenkunnassa, tiedämme sen, mutta tämän toimenpiteen toteuttamien
ratkaisisi monta näköpiirissä olevaa ongelmaa. Asian käsittely on kesken. Käymme asian parissa
parhaillaan hedelmällistä dialogista vääntöä, joka vie meidät tyylikkäästi maaliin… mikä se on, jää
nähtäväksi. Muista kannanottoon sisältyvistä asioista ollaan kovin yksimielisiä.


VSV ry:n Kevätseminaari ”Suomen Sivistyksen Suunta” ja kevätkokous
pidetään keskiviikkona 16.5.2012 Akavatalolla, ruokalakabinetti, Kellosilta 7,
Helsinki.
klo 12.00–12.30

VSV tarjoaa seminaarilaisille lounaan

klo 12.30–14.45

Kevätseminaari ”Suomen

Sivistyksen Suunta”

Kevätseminaarin avaa pj. Kari Lehtola.
Puhujina ovat Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, Heljä Misukka, OAJ, sekä
Tuomo Laitila, Arja-Sisko Holappa ja Tiina Mattila, VSV.
klo 15–16

VSV:n kevätkokous (jäsenille;
kevätkokouskahvit kokouksen alussa)

Seminaariin ja kevätkokoukseen tulevia pyydetään ilmoittautumaan 10.5.2012
mennessä VSV:n sihteerille, Johanna Albertille, johanna.albert@avi.fi tai
vsv.sivistys@gmail.com.
Seuraa VSV:n nettisivua, www.vsvry.fi
Meille on tulossa upea seminaari ja upeat vieraat, tule Sinäkin rohkeasti
mukaan.
PS Tilaisuus on juuri sellaista sivistysvirkamiehen oman ammatillisen osaamisen kehittämistä ja
ylläpitämistä, joita virkatehtävien laadukas tekeminen edellyttää ja jotka VES:ssa mainitaan työnantajan
velvollisuudeksi huolehtia – eli kannattaa yrittää anoa tätä palkallisena virkavapaana.
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Yhdistyksemme jäsenten menestys ja hyvinvointi sekä sivistyksen asemien puolustaminen
on toimintamme ydin. Me VSV:ssa työskentelemme saumattomasti yhteen pelaavana
joukkueena näiden päämäärien puolesta.
Seuraavassa sihteerimme Johannan kokoama esittely VSV:n uudesta organisaatiosta ja sen
upeista vastuunkantajista. Uudella organisaatiouudistuksella saavutimme myös huomattavan
taloudellisen edun, jonka hedelmät aiomme sijoittaa suoraan jäsentemme käyttöön ja hyväksi.
Voit erittäin hyvin ottaa yhteyttä meihin ja kertoa asiastasi – yhteystiedot löydät kunkin henkilön
kohdalta.

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry
puheenjohtaja Kari Lehtola
varapuheenjohtaja Matti Kangasoja
sihteeri Johanna Albert
rahastonhoitaja ja isäntä Lauri Wilen

Akavan Erityisalojen
jäsenyhdistys

Työvaliokunta

Edunvalvontavaliokunta

KUPO-valiokunta*

Koulutus- ja
tutkimusvaliokunta

Kansainvälisten
asioiden valiokunta

pj. Aino Pyöriä

pj. Pekka Perälä

pj. Tiina Mattila

pj. Tuomo Laitila

pj. Arja-Sisko
Holappa

JÄSENISTÖÄ n. 150 HENKEÄ

* Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikanosaston alueellisia tehtäviä koskeva valiokunta

VSV ry:n hallitus 2012
Puheenjohtaja Kari Lehtola, kari.lehtola@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Mikkeli
Johanna Albert
- varajäsen Juha Minkkinen
Arja-Sisko Holappa
- varajäsen Marjatta Tarkiainen
Tiina Mattila
- varajäsen Pentti Nikkinen
Matti Kangasoja
- varajäsen Pekka Perälä
Aino Pyöriä
- varajäsen Helena Väinämö

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Joensuu
Pohjois-Savon liitto, Kuopio
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulu
Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi
Uudenmaan ELY, Hämeenlinna
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tampere
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Jyväskylä
OM, Vaasa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kouvola
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki

2012–2013
2012–2013
2012–2013
2012–2013
2012–2013
2012–2013
2011–2012
2011–2012
2011–2012
2011–2012
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Päivi Almgren
- varajäsen Satu Sjöholm

Varsinais-Suomen ELY, Turku
Pohjanmaan ELY, Jyväskylä

2011–2012
2011–2012

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry
c/o Johanna Albert, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Torikatu 36, 80100 Joensuu
www.vsvry.fi
vsv.sivistys@gmail.com
Y-tunnus 0834187-0
Puheenjohtaja: Kari Lehtola, 040 505 0740, kari.lehtola@avi.fi
Sihteeri: Johanna Albert, 050 456 0605, johanna.albert@avi.fi

VSV ry:n valiokunnat
Työvaliokunta
pj. Aino Pyöriä, aino.pyoria(at)avi.fi
Työvaliokunnan keskeisin tehtävä on valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Työvaliokunta
on siten hallituksen ns. työrukkanen. Tavoitteena on, mikäli aika sallii, että työvaliokunta kokoontuu
ennen hallituksen esityslistan lähettämistä ja pohtii yhdessä seuraavan kokouksen listaa + esittelyt. Osa
hallituksen käsittelyyn tulevista asioista on sellaisia, jotka toistuvat ja valmistelusta vastaavat
puheenjohtaja ja sihteeri. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Kari Lehtola, varapuheenjohtaja
Matti Kangasoja, Pekka Perälä (hall.varajäsen, edunvalvontavaliokunnan pj), Tiina Mattila (hall. jäsen,
KUPO-valiokunnan pj) ja sihteeri/tiedotussihteeri Johanna sekä puheenjohtajana Aino Pyöriä.
Työvaliokunta on toiminut jo viime vuonna. Kokoonpanoa muutettiin hieman tämän vuoden alussa.
Keskeinen tehtävä on kuitenkin sama kuin aiemminkin. Uusien valiokuntien muodostaminen on
mukavasti selkiyttänyt työvaliokunnan roolia.

Edunvalvontavaliokunta
pj. Pekka Perälä, pekka.perala(at)oikeus.fi
Edunvalvontavaliokunnan tehtävänä on VSV:n jäsenistön virka- ja työehtoihin liittyvä edunvalvonta sekä
yleisempi ns. yhteiskunnallinen edunvalvonta. Tavoitteena lienee syytä pitää syksyllä sovitun
raamisopimuksen kaltaisten sopimusten jatkaminen, koska niillä valtion virkamiesten edut kyetään
parhaiten turvaamaan. Yleisenä tavoitteena voitaneen myös pitää sitä, että vaikutetaan valtion
organisaatiouudistuksiin ja budjettitalouteen siten, että virkamiesten asemaa ei uudistusten ja säästöjen
vuoksi heikennetä. Pikemminkin tulisi löytää keinoja, joilla jäsenistömme työn ja toiminnan arvostusta ja
myös asemaa voitaisiin vahvistaa.
Tavoitteena on syytä pitää jäsenten työssä jaksamisen tukemista ja työhyvinvoinnin edistämistä
käyttäen apuna alan viimeisintä tutkimustietoa.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikanosaston alueellisia tehtäviä
koskeva valiokunta (KUPO-valiokunta)
pj. Tiina Mattila, tiina.mattila(at)ely-keskus.fi
Valiokunnan työn tavoitteena on aluksi päästä selvästi parempaan keskusteluyhteyteen eri ELYjen
KUPO-toimialoilla toimivien jäsenten kesken. Toivottavasti jäsenet tulevat aktiivisesti mukaan.
Toimintaa suunnataan sitten tarpeiden mukaan. Vaikeista haasteista ei toimialojen aluehallinnossa ole
pulaa. Ensimmäisenä tehtävänä voisi kuitenkin olla keskustelu toimialojen tehtävien
vaativuusarvioinneista, koska se on nyt ajankohtainen ennen huhtikuun loppua, jolloin oikaisupyynnöt
on viimeistään toimitettava. Toimin varaluottamusmiehenä ja voin sen vuoksi saada käyttööni
laajemmin tietoja, joiden perusteella voin tehdä tulkintoja ja tuoda keskusteluun sisältöä. Olen pian
saamassa käyttööni KUPO-toimialoilla työskentelevien Jukolaisten henkilöiden palkkojen
vaativuusryhmät koko maasta. KUPOtehtävät ovat tärkeitä ja niitä tulee myös palkkauksellisesti
arvostaa. Toisaalta palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden edistäminen on tärkeä tavoite.

Koulutus- ja tutkimusvaliokunta
pj. Tuomo Laitila, tuomo.laitila(at)avi.fi
Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjan mukaan ”päätöksenteossa ja sen valmistelussa on tärkeää
siirtyä julkisen tietojohtamisen aikakauteen” ja ”tietojohtaminen edellyttää dynaamisen, ajassa kiinni
olevan tiedon tuottamista ja olemassa olevan tietopohjan tehokasta hallintaa ja hyödyntämistä”.
Vastaavanlainen korostus on tietysti luonnollista myös kehittämisvirastoiksi suunnitelluille ELYkeskuksille.
Opetus- ja sivistystoimi on jo nyt tietoperustaisen julkisen johtamisen ja informaatio-ohjauksen
vahvistamisen tienauraaja aluehallinnossa. Kehittämisen varaa näissä asioissa on tietysti meidänkin
kohdallamme. Tutkimustoimintaan liittyvää kehittämistyötä voi tapahtua ja tapahtuu monilla tasoilla.
VSV:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnassa voisimme vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämiseen
tähtäävää työotetta mm. 1) osallistumalla vuotuisille Kasvatustieteen päiville ja Suomen
kasvatustieteellisen seuran yhteyteen perustettavan Tutkimuksen ja sivistyshallinnon SIG-ryhmän
toimintaan, 2) hakeutumalla työssämme nykyistä rohkeammin yhteistyöhön tutkimuksen
asiantuntijoiden kanssa ja rohkaisemalla omaa väkeämme hyödyntämään kiinnostaviksi koettuja
tutkimuskontakteja, 3) järjestämällä oppivat kuppilat –formaatin mukaisia teematilaisuuksia, joihin
kutsumme asiantuntijoita valaisemaan kiinnostavia tutkimustuloksia ja 4) kannustamalla tutkimuksesta
ja tietojohtamisen tukemisesta kiinnostuneita kollegojamme toteuttamaan omia tutkimus- ja
selvityshankkeitaan.
Kasvatustieteen päivillä viime marraskuussa ohjelmassa oli ensimmäisen kerran myös Tutkimuksen ja
sivistyshallinnon teemaryhmä. Ryhmään ilmoittautui kymmenkunta tutkimushankettaan esittelevää
henkilöä ja yleisöä oli eri sessioissa lupaavasti. Tällä formaatilla jatkaminen sai kannatusta. Lisäksi ollaan
esittämässä Suomen kasvatustieteelliselle seuralle, että sen yhteyteen perustettaisiin oma Tutkimuksen
ja sivistyshallinnon SIG-ryhmä, jolla olisi omat sivunsa seuran sivuilla. Ryhmän sisäinen viestintä voisi
tapahtua esim. yhteisen sähköpostilistan avulla. Suomen kasvatustieteellisen seuran johto on hyvin
kiinnostunut tekemään yhteistyötä sivistyshallinnon kanssa. Myös OPSIA ja SURE ovat kiinnostuneita
tulemaan mukaan tähän yhteistyöhön. Seuraavat kasvatustieteen päivät ovat 22.–23.11.2012
Helsingissä. Teemakohtaisia esiseminaareja järjestetään jo 21.11. iltapäivällä/illalla. Suomen
kasvatustieteellisen seuran sivuille pääsee tästä(kin)
http://www.kasvatus.net/fera/tekstisivu.tmpl?navi_id=301.
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Ilmoita kiinnostuksestasi VSV:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan työskentelyyn minulle. Hahmotellaan
ja ideoidaan tutkimusasioiden edistämistä yhdessä!

Kansainvälisten asioiden valiokunta
pj. Arja-Sisko Holappa, arja-sisko.holappa(at)avi.fi
Suomalainen hallinto on kansainvälisten vertailujen mukaan kustannustehokasta ja luotettavaa. (esim.
Transparency International 2009; Legatum prosperity index 2009, ykkössija). Hyvistä tuloksista
huolimatta tiedämme, että kehitettävää on. Kansainvälisen kehityksen ja toimintamallien seuraaminen
ovat hyvä peili. Luultavasti tästä peilistä näkyy varsin hyväkuntoinen sivistyshallinto. Jotta se jatkossakin
pysyisi kuosissaan, tarvitaan kansainvälisiä kontakteja: tapaamisia, opintomatkoja, seminaareja ja
virtuaaliverkostoja. Nopeasti vanhenevalla Euroopalla on monia yhteisiä intressejä, uudistumisen
vaatimukset ovat suuria ja hyvät käytännöt kullan arvoisia. VSV:n kansainvälisten asioiden valiokunta on
perustettu luomaan, kokoamaan ja ylläpitämään sivistysalan kansainvälisiä kontakteja. Valiokunnan
ytimeen perustetaan 3-4 hengen ryhmä, joka ideoi, etsii, kokoaa ja tiedottaa VSV:n jäsenten
mahdollisuuksista oppia ja voimaantua kansainvälisessä yhteistyössä.
ETSINTÄKUULUTUS: kiinnostaako kansainvälisyys, houkutteleeko hyppy tuntemattomaan? Liity VSV:n
kansainvälisiin valioihin! Voit myös ilmiantaa sopivan ehdokkaan. Ilmoittautumiset valiokunnan
puheenjohtajalle Arja-Sisko Holapalle (@avi.fi).
MUISTUTUS: Valtion virkamiesvaihto-ohjelmat koskevat myös sinua! Lue lisää:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/virkamiesvaihto/ulkomailla_tyoskentely

VSV ry:n hallituksen jäsenet ja tehtävien hoitajat
Pyysimme hallituksen jäseniä ja tehtäviä hoitavia kertomaan lyhyesti itsestään työn puolesta sekä myös
jotain henkilökohtaisempaa. Ajatuksena on, että yhteydenotto meihin olisi mahdollisimman helppoa!
Kari Lehtola, puheenjohtaja
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Mikkeli, sivistystoimen ylitarkastaja
kari.lehtola(at)avi.fi
Olen työskennellyt Itä-Suomen aluehallintovirastossa vuodesta 2005 lähtien. Sitä ennen toimin ensin 2
vuotta Itä-Savossa ja sitten 17 vuotta pääkaupunkiseudulla luokanopettaja-apul.rehtori-rehtorin
tehtävissä koulumaailmassa. Nykyiset tehtäväni liittyvät kaikkeen, mitä aluehallinto opetustoimessa
tekee, mutta tärkeimpiä tehtäviäni ovat sivistystoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen
(/täydennyskoulutus); opetustoimen oikeusturvaan ja koulun pitoon liittyvä informaatio-ohjaus;
alueellinen ja poikkihallinnollinen kehittämis- ja yhteistyö; olen Itä-Suomen AVIn sivistysryhmän
vastaava.
Harrastan laulua ja huilunsoittoa (yleisön kiusaksi osallistun konsertteihin muutaman kerran vuodessa:
syksyllä mm. Pohjois-Karjalassa Ihminen ja rakkaus –teemakonsertti). Samoilen luonnossa ja liikun
monipuolisesti (kerran vuodessa tykkään kilpailla: voitin tammikuussa kahdeksannen Suomen
mestaruuden senioreiden squash-SM-kilpailuissa).
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja jo aikuiset kaksospojat, Joona ja Miika. Työpaikkani ja kotini sijaitsee
Mikkelissä, mutta työskentelyalueeni on Itä-Suomi. Olen kotoisin Lappeenrannasta.
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Matti Kangasoja, varapuheenjohtaja
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Jyväskylä, opetustoimen ylitarkastaja
matti.kangasoja(at)avi.fi
Olen Matti Kangasoja. Olen opetustoimen ylitarkastaja. Työskentelen Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston Jyväskylän toimipaikassa. Keskeiset tehtäväni ovat opetushenkilöstön
täydennyskoulutus ja OSAAVA-ohjelman toimeenpano ja koordinointi virastomme alueella.
Opetusneuvoksen arvonimen sain vuonna 2009. Vuonna 2003 sain Assistant Professor of Education nimityksen Global University -yliopistoon. Lisäksi opetan Walesin yliopiston validioimassa MTh in
Ministerial Studies -tutkinto-ohjelmassa. Minulla on vaimoni Sirkan kanssa kaksi lasta: Kalle ja Katariina
ja kolme lastenlasta. Harrastan maalausta, rakentamista sekä Saab 96:n "pientä laittoa".
Johanna Albert, sihteeri
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Joensuu, sivistystoimen ylitarkastaja
johanna.albert(at)avi.fi
Olen Johanna Albert, ja työskentelen sivistystoimen ylitarkastajana Joensuussa, erityisesti Osaavaohjelman, täydennyskoulutuksen ja kansainvälisten asioiden tehtävissä. Olen kotoisin Porvoosta. Olen
myös kielenkääntäjä saksan kielestä suomen kieleen, ja asunut n. viisi vuotta Saksassa. Olen
työskennellyt valtiolla vähän yli 10 vuotta eri virastoissa ja tehtävissä. Meillä on kaksi pientä tytärtä, Else
(6) ja Emma Lene (4). En juuri nyt ehdi harrastaa oikeastaan mitään, mutta jos harrastaisin, niin se olisi
lukemista, ulkoilua, konsertteja, matkustamista, ja ennen kaikkea lasten kanssa olemista. Hivenen
erikoisempi harrastus on muutamien urkulevyjen tuottaminen. Haluaisin myös kääntää enemmän. Tällä
hetkellä käännän lähinnä juridisia asiakirjoja, mutta haluaisin kääntää enemmän kirjallisuutta. VSV ry
ilmestyi elämääni, ja huomaan olevani siinä hallituksessa ja sihteerinä. Koen tämäntyyppisen toiminnan
tässä historian tilanteessa tärkeäksi.
Lauri Wilen, rahastonhoitaja ja isäntä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
lauri.wilen(at)jyu.fi
Toimin VSV ry:n rahastonhoitajana ja isäntänä. Työskentelen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
verkostossa, mm. OSAAVA –ohjelman tehtävissä sekä kyläkouluasian tehtävissä, esimieheni on Tuomo
Laitila. Asuinpaikkana Äänekoski Jyväskylän naapurissa.
Aino Pyöriä, Työvaliokunnan pj.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, erikoissuunnittelija, pääluottamusmies
aino.pyoria(at)avi.fi
Aino Pyöriä, erikoissuunnittelija Etelä-Suomen avissa, päätehtäväni on tällä hetkellä peruspalvelujen
arviointi, sen koordinointi ESAVIn alueella ja perusopetuksen alueellisen saavutettavuuden arviointi
valtakunnallisessa ja alueellisessa raportissa. Tämän lisäksi koordinoin muuta vastuualueemme
tilastoinnin kehittämistä, kun aika sallii, sillä ison osan ajastani (=puolet) vie Avien jukolaisen
pääluottamusmiehen tehtävät (10.6.2010 – 31.12.2012). VSV:n hallituksessa olen istunut jo varsin
pitkään, kausia on kertynyt ainakin kolme tai neljä. Olin aikoinaan VSV:n edeltäjän VKV:n sihteerinä
nelisen vuotta. Tuohon jaksoon sisältyi järjestön uudistaminen VSV:ksi.
VSV:n työvaliokuntaa vedän nyt toista vuotta ja edustan varajäsenen ominaisuudessa VSV:tä AE:n
valtionneuvottelukunnassa. Tämä vuoden lopussa jätän nämä luottamustehtävät nuoremmille ja alan
jäähdytellä tulevia oloneuvosaikoja odotellen.
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Pekka Perälä, Edunvalvontavaliokunnan pj.
Pohjanmaan käräjäoikeus, hallintonotaari
pekka.perala(at)oikeus.fi
Olen 56 -vuotias hallintonotaari Vaasasta. Toimin Pohjanmaan käräjäoikeudessa osastosihteerinä ja
tehtäviini kuuluvat arkistonhoitajan, lautamiesasioiden hoitajan ja tietotekniikan yhdyshenkilön
tehtävät. Ennen nykyistä työtäni olin Vaasan lääninhallituksessa notaarina ja tutkimussihteerinä.
Yhteensä työkokemusta minulle on kertynyt 35 vuotta. Isän tehtävät ovat minulle mieluisimmat vapaaajallani. Toisinaan taas etsin itseäni kirjojen keräilyn, polkupyöräilyn ja filosofian kiehtovasta
maailmasta. VSV:n jäsen olen ollut 23 vuotta.
Tiina Mattila, KUPO-valiokunnan pj.
Uudenmaan ELY, Hämeenlinna, suunnittelija
tiina.mattila(at)ely-keskus.fi
Olen asiantuntija, HTM, Uudenmaan ELY-keskuksen nuorisotoimesta Hämeenlinnasta. Tehtäviin kuuluu
nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Etelä-Suomessa sisältäen valtionavustusten esittelyn nuorten
työpajoille. Pidän hallitustyötä VSV:ssä hyvin tärkeänä ja hyvin voimaannuttavana.
Varaluottamusmiehen rooli sopii hyvin hallituksen jäsenelle. Puolustan sivistyksen ja kasvatuksen asiaa
sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kehittämistä.
Tuomo Laitila, Koulutus- ja tutkimusvaliokunnan pj.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa, opetustoimen ylitarkastaja
tuomo.laitila(at)avi.fi
Toimin LSSAVIssa opetustoimen ylitarkastajana ja opetustoimen ryhmän esimiehenä. Ennen AVI-aikaa
olen palvellut Kurikan kaupunkia koulunjohtajana, Seinäjoen kaupunkia opetuspäällikkönä, Vaasan
lääninhallitusta koulutoimentarkastajana, Lapuan kaupunkia sivistysjohtajana ja Länsi-Suomen
lääninhallitusta osastopäällikkönä.
Olen kasvatustieteen (erityisesti koulutuksen hallinnon ja koulutuksen ohjauksen) dosentti Turun
yliopistossa. VSV:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan pj. Toivon, että VSV:n jäsenet osallistuisivat
vuosittain marraskuun loppupuolella Suomen kasvatustieteellisen seuran (kasvatus.net/fera)
järjestämille Kasvatustieteen päiville. Seuran sivuille saadaan kevään aikana Tutkimuksen ja
sivistyshallinnon sig-ryhmälle oma sivu.
Intohimon kohteita: Moottoripyöräily ja metsässä liikkuminen. Toistaiseksi olen kyennyt pitämään ne
erillään.
Arja-Sisko Holappa, Kansainvälisten asioiden valiokunnan pj.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulu, opetustoimen ylitarkastaja
arja-sisko.holappa(at)avi.fi
Toimin opetustoimen ylitarkastajana PSAVIssa Oulussa. Olen pitkän linjan sivistyksen ammattilainen,
työvuosia alalla on takana jo liki 30. Silti uteliaana seuraan mitä tapahtuu. Monialainen ja sopivan pieni
VSV on toimiva poppoo sivistää toinen toisiamme ja pitää sivistyksen puolta. VSV ry lisää tähän
huomion, että KT Arja-Sisko Holappa on tehnyt ansiokasta tutkimusta mm. sivistyshallinnon tilasta. ArjaSiskon tutkimuksen vaiheisiin voi tutustua esim. sivuilla www.vsvry.fi.
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Marjatta Tarkiainen, hallituksen varajäsen
Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi, erikoissuunnittelija
marjatta.tarkiainen(at)avi.fi
Olen erikoissuunnittelija Marjatta Tarkiainen. Työskentelen peruspalvelujen arvioinnin ja opetustoimen
tehtävien parissa Lapin AVIssa. Olen syntyperäinen rovaniemeläinen, vanhempani olivat kuitenkin tänne
”junan tuomia”. Kävin opiskelemassa Turun yliopistossa, asuin välillä Kairossa Egyptissä ja palasin sitten
töihin Rovaniemelle. Kolme aikuista lasta. VSV:n hallituksessa olen ollut pitkään joko varsinaisena tai
varajäsenenä. Tällä hetkellä olen varajäsen.
Pentti Nikkinen, hallituksen varajäsen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tampere, opetustoimen ylitarkastaja
pentti.nikkinen(at)avi.fi
Opetustoimen ylitarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Hoidan opetustoimen
oikeusturvatehtäviä ja peruspalvelujen arviointiin liittyviä tehtäviä. VSV:n jäsenenä olen ollut sen
perustamisesta saakka ja sen edeltäjässä VKV:ssa 80-luvun alusta saakka. Hallituksen jäsenenä ja
varajäsenenä olen ollut useita kausia. Pääharrastukset ovat liittyneet monilta osin urheiluun ja
liikuntaan. Nuorena olin kestävyysjuoksija ja nykyisin jonkintasoinen kilpakeilaaja. Kreikka ja kreikankieli
on tullut mm. matkailun kautta tutuksi.
Helena Väinämö, hallituksen varajäsen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki, opetustoimen ylitarkastaja
helena.vainamo(at)avi.fi
Olen ESAVIssa opetustoimen ylitarkastaja. Toimipaikka Helsinki, koulutukseltani käsityönopettaja ja
filosofian kandidaatti. Käsittelen opetustoimen valituksia, kanteluja, arvioinnin oikaisupyyntöjä ja
kanteluja. Paljon tulee myös tiedusteluja opetustoimen alalta sähköpostina ja puhelimitse. Olen tullut
Uudenmaan lääninhallituksen kouluosastolle vuonna 1987 ja siitä sitten siirtynyt viraston mukana EteläSuomen lääninhallitukseen 1997 ja Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 2010 ehtien tänä aikana tehdä
aika monenlaisia opetuspuolen töitä tässä virastossa.
Päivi Almgren, hallituksen jäsen
Varsinais-Suomen ELY, Turku, sivistystoimentarkastaja
paivi.almgren(at)ely-keskus.fi
Sivistystoimentarkastaja Varsinais-Suomen ELYstä, vastuualueena kirjastotoimi. Kirjojen merkeissä kuluu
myös vapaa-aika, aiemmat työvuodet kirjastossa eivät ole laannuttaneet kotikirjaston kasvatusvauhtia.
Satu Sjöholm, hallituksen varajäsen
Pohjanmaan ELY, Jyväskylä, sivistystoimentarkastaja
satu.sjoholm(at)ely-keskus.fi
Olen sivistystoimentarkastaja liikuntatoimessa, tehtävinä valtionavustusten esittelytehtävät,
peruspalvelujen arviointi, koulutusten järjestäminen jne. Toiselta ammatiltani olen joogaohjaaja. Olen
15 ja 13-vuotiaiden poikien äiti, ja harrastan joogaa, golfia, lenkkeilyä ja saksanpaimenkoiran
kouluttamista.
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Lähetämme marras-joulukuussa 2012 kaikille halukkaille VSV:n jäsenille jälleen kalenterit
(2013). Jos haluat tämän VSV-logolla ja infosivulla varustetun Akavan vuosikalenterin
itsellesi, ilmoita siitä sihteerillemme Johannalle (Sirkalle jo aik. ilmoittaneet on huomioitu).
VSV:n nettisivut ovat tärkein järjestömme foorumi – niitä kannattaa seurata www.vsvry.fi
(laita linkki koneellesi)
Johannaan kannattaa olla yhteydessä (johanna.albert@avi.fi ), jos tunnukset ja salasanat tilttaavat
väärällä hetkellä, tai on muuten asiaa tiedottamiseen liittyen.
Jäsensivulle pääsee kirjautumaan sähköpostiosoitteellaan, jonka on ilmoittanut AE:hen, tai
sähköpostiosoitteella, johon tämä viesti tuli. Salasanana on itse tallennettu salasana, tai jos sivuilla
ei ole vielä käynyt, salasana on vs01vry. Jäsensivuilta hallituksen jäsenet pääsevät ns.
työhuoneeseen. Siellä on lähinnä kokousasiakirjoja. Muutenhan ne ovat julkisia koko jäsenistölle,
lukuun ottamatta mahdollisia henkilötietoja tms.
VSV ry:llä on sivu myös Facebookissa! Kirjoita etsi-kenttään VSV ry ja paina "tykkää", niin saat
tiedotukset suoraan omalle seinällesi.

Akavan Erityisalat (AE) toimii!
Hyvä jäsenemme! Hyödynnä ihmeessä keskusjärjestömme AE:n monipuolisia jäsenetuja ja palveluita!
Akavan Erityisalat järjestää jatkuvasti mielenkiintoisia ja jäsenille ilmaisia koulutustilaisuuksia, joita
kannattaa seurata Akavan Erityisalojen verkkosivuilta.
Akavan Erityisalojen aluetoiminnasta saa tietoja liiton verkkosivuilta
http://www.akavanerityisalat.fi/fi/haku/tulokset/?searchWord=Aluetoiminta
Akavan Erityisalojen runsaat jäsenedut on listattu järjestön verkkosivuilla ’Jäsenyys’-otsikon alla:
http://www.akavanerityisalat.fi/

Akavan Erityisalojen yhteyshenkilöt:
Toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, liiton johtaminen, hallinto, työmarkkina-asiat
Kehittämispäällikkö Kimmo Kumlander, vastaa jäsen- ja järjestöasioista
Asiamies Kalevi Juntunen puh. 0201 235 351 tai 040 582 2780,
valtiosektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
Lakimies Maarit Leppänen puh. 0201 235 353 tai 040 837 7984,
julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeneuvonta
Lakimies Kari Eskola puh. 0201 235 367
yksityissektorin edunvalvonta sekä yksityis- ja valtiosektorin työsuhdeneuvonta
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Lakimies Harri Ikonen, puh. 0201 235 354 tai 040 722 4368
kunta- ja valtiosektorin palvelussuhdeneuvonta
Jäsensihteereiden palvelunumero: 0201 235 370
Jäsensihteeri Mary Luokkamäki puh. 0201 235 348 jäsenmaksut
Jäsensihteeri Katja Kosonen puh. 0201 235 346 jäsenrekisteri, jäsenmaksut
Jäsensihteeri Jaana Honni puh. 0201 235 344 jäsenrekisteri
Toimistoassistentti Eva Sirkel puh. 0201 235 361 tai 040 519 7291
aineistotilaukset, toimiston sisäiset palvelut

Yhteenveto-lehti


Yhteenveto-lehti on luettavana verkossa: http://www.digipaper.fi/Yhteenveto-lehti/

OTA YHTEYTTÄ!
VSV:n hallituksen jäsenet ja sen luottamustehtävissä toimivat ovat palvelemassa Sinua:
voit tehdä aloitteita, ottaa kantaa tai olla muuten tarvittaessa yhteydessä meihin – upea tapa
on myös tehdä keskustelualoitteita ja käydä keskustelua nettisivuillamme, www.vsvry.fi

Rauhallista pääsiäistä ja upeaa kesän odotusta Sinulle

Kari Lehtola
VSV ry:n puheenjohtaja

Kari Lehtola
sivistystoimen ylitarkastaja
GSM +358 40 505 0740
kari.lehtola@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto
www.avi.fi/ita

