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SAAPUVILLA

Talvikki Koskinen, pj.
Gunell Carola
Juvonen Timo
Kanerva Kirsi
Karlström Leena
Kauppinen Veli-Matti
Kurvinen Jani

saapui klo 9.40 § 4

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Karttunen Marja

Hallintosihteeri

KUTSUTTUINA
ASIANTUNTIJOINA
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Niitepõld Merike
Roto Markku
§1

Head of Managing Authority
Hallintojohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§3

1/2014

ALLEKIRJOITUKSET
Carola Gunell
puheenjohtaja § 1-3
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Talvikki Koskinen
puheenjohtaja § 4-7

Marja Karttunen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Maakuntavirasto

Kirsi Kanerva

Leena Karlström
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja Carola Gunell avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus

Yhteistyökomitea valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Kanervan ja Leena Karlströmin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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CENTRAL BALTIC 2014 - 2020 OHJELMAHENKILÖSTÖN REKRYTOINTI
Asia

Maakuntahallitus (mh 25.2.2013 § 32) käynnisti uuden ohjelmakauden 2014 - 2020 alueellisen
yhteistyön (Interreg) ohjelman valmistelun jäsenvaltioiden liitolle toimittaman mandaattikirjeen mukaisesti yhteistyössä valmistelusta vastaavan ohjelmointikomitean (JPC) kanssa.
Central Baltic 2014 - 2020 -ohjelman valmistelu on edennyt aikataulun mukaisesti ja on nyt loppusuoralla. Tammikuun aikana molemmat ohjelmaa valmistelevat työryhmät kokoontuvat laatimaan
lopullista ohjelma-asiakirjan luonnosta. Ohjelmointikomitea kokoontuu 6.2.2014 tavoitteenaan hyväksyä ohjelma-asiakirja.
Ohjelmointikomitean hyväksynnän jälkeen ohjelma-asiakirja tullaan hyväksymään kussakin jäsenvaltiossa. Tarkoituksena on toimittaa ohjelma-asiakirja Komissiolle huhtikuun 2014 alkuun mennessä. Tavoitteena on avata ensimmäinen hankehaku marraskuussa 2014.
Kevään aikana ohjelmahallinnon ja sitä tukevien dokumenttien valmistelu jatkuu. Alkukeväästä
2014 rekrytoidaan henkilökuntaa määräaikaisiin toimiin niin, että työntekijät voivat aloittaa viimeistään kesäkuun alussa. Rekrytointiin liittyvät henkilöstöasiat käsitellään Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomiteassa 29.1.2014. Varsinais-Suomen liitto tulee toimimaan ohjelman hallintoviranomaisena ja tarkastusviranomaisena. Hallintoviranomainen perustaa sihteeristön ohjelman hallinnoinnin
tueksi. Enimmillään ohjelmassa tulisi olemaan 19 henkilöä töissä. Ensimmäisenä vuonna näistä
paikoista täytetään 13.
Head of Managing Authority Merike Niitepõld selostaa ohjelmahenkilöstön rekrytoinnin tarkemmat
aikataulut ja menettelytavat.
Oheismateriaaleina ovat:“Staff positions 2014 - 2020” ja “Background paper – recruitment plan for
Central Baltic 2014 - 2020”-asiakirjat.

Valmistelija

MN/MR

Ehdotus

Yhteistyökomitea antaa lausunnon Central Baltic 2014 - 2020 -ohjelmahenkilöstön rekrytointiin ja
palkkaamiseen liittyvistä menettelytavoista.

Päätös

Talvikki Koskinen saapui kokoukseen klo 9.40 ja siirtyi johtamaan puhetta.
Yhteistyökomitea päätti antaa seuraavan lausunnon Central Baltic 2014 - 2020 ohjelmahenkilöstön rekrytointiin ja palkkaamiseen liittyvistä menettelytavoista:
Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea totesi kokouksessaan, että Central Baltic 2014 - 2020 ohjelmahenkilöstön rekrytointiin ja palkkaamiseen liittyvissä menettelytavoissa tulee noudattaa
Varsinais-Suomen liiton normaalia rekrytointimenettelyä ja edetä seuraavasti:
1. Pätevyysvaatimukset määritellään yksityiskohtaisesti kaikkien tehtävien/toimen osalta, jonka
jälkeen ne asetetaan laajennettuun sisäiseen hakuun. Laajennetulla sisäisellä haulla tarkoitetaan
Varsinais-Suomen liiton työntekijöitä sekä kaikkia Central Baltic ohjelman puitteissa työskenteleviä
henkilöitä.
2. Avoimeen julkiseen hakuun laitetaan kaikki ne toimet, joihin ei löydy pätevyysvaatimukset täyttävää työntekijää laajennetun sisäisen haun kautta. Toimia täytettäessä noudatetaan kaikilta osin
normaalia Varsinais-Suomen liiton rekrytointikäytäntöä.
3. Varsinais-Suomen liiton ja Central Baltic -ohjelman nykyiselle henkilökunnalle tulee tiedottaa
avoimesti rekrytoinnin käytännöstä ja sen eri vaiheista hyvissä ajoin etukäteen.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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WG2, 4th meeting, Annex 2
Background paper – recruitment plan for Central Baltic 2014-2020
Table of content:
1. Recruitment needs and considerations
2. Positions needed
3. Recruitment plan

1. Recruitment needs and considerations
The personnel plan is based on the needs identified in implementing the Central Baltic 2014-2020 programme. The experiences from the current period
management have been taken into account, as well as experience of other cross-border cooperation programmes.
International staff will be strived for. The employment conditions of the Regional Council of Southwest Finland are seen as competitive already but will
attempt to show this in recruitment announcements.
The personnel plan is made with the assumption that the programme will be launched during 2014 and the first call will be held in late 2014.
At the beginning of the programme the number of staff is smaller and consists of the key persons needed for opening the programme and implementing the
first call(s). With time the number of employees will increase and reach its peak during 2017-2019. After this the number of employees will again decrease
with the falling number of running projects. During 2021-2022 only a small number of employees are expected to remain to close down the programme. The
below picture 1 gives an indication of the development of number of employees during the different phases of programme implementation.
The staff of the current programme is actively involved in the preparation of the programme. Their expertise is used especially during the spring 2014 when
the systems and templates are prepared.
Schedule
The recruitment of staff will start in spring 2014, with the ambition to have the first round of recruitments completed so that staff is in place by 15 May. A
second round of recruitments will follow in 2015. Further recruitments will be done according to the proposed schedule and/or according to need.
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May-July will be spent on training staff and ensuring cohesion in the team. The first tasks of the staff members include finalising the programme documents
and the application package, organising the first meetings of the Monitoring and Steering Committee, consulting potential applicants and providing
information about the programme.
The Monitoring and Steering Committee meetings are scheduled for August, allowing for publishing the Application package and consulting project
applicants in depth as of August-September. The first call could be opened in November the earliest.

2. Positions needed
The below staff structure (picture 1) applies for the Programme bodies. The Managing Authority is responsible for carrying out both the Managing Authority
and Certifying Authority tasks according to relevant regulations.
The Managing Authority will set up a joint secretariat for the day-to-day management of programme implementation and project support.
The Audit Authority will be set up as an independent body within the Regional Council of Southwest Finland.
Picture 2, in turn, reflects the internal working arrangements of the programme. An internal working group, called the Management Team, will meet
regularly to discuss programme implementation related issues. The structural division between the MA and JS will not be highlighted in administration but
the division of tasks will be based on achieving efficient implementation and avoiding double work. The support services will be joint for all programme
staff, not separating between the MA and AA.
Contact Points will be set up in each Member State/Åland for information and communication activities within the country and its regions.
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AUDIT AUTHORITY
MANAGING AUTHORITY
•
•
•
•

Regulatory tasks (MA and CA)
Overall implementation and
responsibility
Certification and payment
Administration and support services (IT
support, bookkeeping, etc.)

CP2

CP1
CP4

CP3
CP5

Contact Point Network

PROJECT CELL
•

Project consultations and
monitoring

FINANCIAL CELL
•

Preparing certification and
payments

INFO CELL
•

Information and communication
activities

Picture 1. Internal arrangements for programme implementation

NB! Where no percentage has been indicated, the position is a full-time position.
Managing Authority and administration (up to 5 people)
Regional Development Director (20%)
Official and legal representation of the Managing Authority
-Signing documents on behalf of the Managing Authority
Personnel administration and supervision of staff
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Approving TA costs
Head of Managing Authority
Regulatory tasks (Annual reporting etc)
Overall implementation and responsibility for giving and updating relevant guidance/manuals
o Guidance to staff
o Developing guidance to projects
o Coordinating the Management Team
Organising Monitoring Committee meetings
Formal decisions on projects (Subsidy Contract and needed amendments)
Coordination of the work of the First Level Controllers
Financial manager
Financial monitoring of the programme (commitment rate, project spending rate, meeting N+2 targets…)
Preparing and following up TA budget
Reporting on TA costs (including Host Organisation reporting)
IT support
Managing user accounts (staff and projects) in monitoring system
Development of the monitoring system features
Creating and updating needed forms, templates, websites
Support to applicants and beneficiaries using the eMonitoring System
IT support related to the eMonitoring System and the Turku office day-to-day operations
Assistant
Administrative tasks (sending and receiving mail, office maintenance and office supplies, approving invoices and other supporting tasks)
Maintaining the Intranet and its user rights (including MC and SC member list management)
Travel arrangements and related administration for all staff members
Meeting arrangements (tendering venues, practical work related to meeting arrangements)
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Bookkeeper (60%)
Bookkeeping for TA costs and project payments
Making project payments

Joint Secretariat
Project cell (up to 6 people)
Project managers (thematic experts)
One PM for each TO, with background in the field and knowledge of other relevant funding sources
Project consultations mainly within own field of expertise
Supporting colleagues in matters related to projects in their field (during consultation and implementation phase)
Support to and monitoring of the projects
Contributions to the other cells and MA
Project coordinators
Project consultations as generalists
Support to and monitoring of the projects
Contributions to the other cells and MA
* One member of this team will be assigned as Cell leader with the task of coordinating the work/staff of the cell

Financial cell (up to 4 people)
Financial controller
CA tasks (reporting and payment claims to Commission, certification of project payments etc)
Coordination of the work/staff of the cell
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Financial officers
Financial assessment of project payment claims
Preparing the claims for certification and payment

Information cell (up to 2 people)
Information and communication manager
Strategic planning of information and communication activities
Implementation of information and communication activities
Coordination of the work of the Contact points
Coordination of the work/staff of the cell
Information officer (100%)
Implementation of information and communication activities
Preparation of information and communication materials

Audit Authority (1 person)
Auditor
System audits
Operations of audits
Coordinating the work of the Group of Auditors

In addition legal services will be made available based on a service contract.
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National Contact points (tasks according to Host Agreement §2)
Not part of the Joint Secretariat but financed from Technical Assistance
Supporting the day-to-day implementation of the communication strategy
Assitance in preparing communication materials or carrying out information activities
Promotion of the programme funding
Support to the regions and country
Local support to the programme bodies

INDICATIVE PLAN: NUMBER OF PEOPLE 2014-2020
PERSONNEL 2014-2022
Regional Development Director (20%)
Head of Managing Authority
Financial manager
IT support
Assistant and travel manager
Bookkeeper

2014

%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20 %
100 %
100 %
100 %
100 %
60 %

0,5
0,5
1
1
1
1

0,5
0,5
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0,5
1
1

Project managers /thematic experts

100 %

4

4

4

4

4

4

4

1

0

Project coordinators

100 %

0

1

2

2

2

1

0

0

0

Financial controller

100 %

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Financial officers

100 %

0

1

2

2

3

3

1

1

0

Communication manager

100 %

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Communication officer
Contact points

100 %

1
2,5

1
5

1
5

1
5

0
5

0
5

0
5

0
0

0
0

Estonia
Finland
Latvia

100 %
100 %
100 %

0,5
0,5
0,5

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

Sweden
Åland

100 %
100 %

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

100 %

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

Audit Authority
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Staff positions 2014-2020
The Managing Authority is responsible for carrying out both the Managing Authority and Certifying Authority tasks according to relevant regulations. The
Managing Authority will set up a joint secretariat for the day-to-day management of programme implementation and project support.
The Audit Authority will be set up as an independent body within the Regional Council of Southwest Finland.

Regional Development Director (20%)
Official and legal representation of the Managing Authority
Signing documents on behalf of the Managing Authority
Personnel administration and supervision of staff
Approving TA costs
Head of Managing Authority
Regulatory tasks (Annual reporting etc)
Overall implementation and responsibility for giving and updating relevant guidance/manuals
o Guidance to staff
o Developing guidance to projects
o Coordinating the Management Team
Organising Monitoring Committee meetings
Formal decisions on projects (Subsidy Contract and needed amendments)
Coordination of the work of the First Level Controllers
Financial manager
Financial monitoring of the programme (commitment rate, project spending rate, meeting N+2 targets…)
Preparing and following up TA budget
Reporting on TA costs (including Host Organisation reporting)
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IT support
Managing user accounts (staff and projects) in monitoring system
Development of the monitoring system features
Creating and updating needed forms, templates, websites
Support to applicants and beneficiaries using the eMonitoring System
IT support related to the eMonitoring System and the Turku office day-to-day operations
Assistant
Administrative tasks (sending and receiving mail, office maintenance and office supplies, approving invoices and other supporting tasks)
Maintaining the Intranet and its user rights (including MC and SC member list management)
Travel arrangements and related administration for all staff members
Meeting arrangements (tendering venues, practical work related to meeting arrangements)
Bookkeeper (60%)
Bookkeeping for TA costs and project payments
Making project payments
Project managers (thematic experts)
One PM for each TO, with background in the field and knowledge of other relevant funding sources
Project consultations mainly within own field of expertise
Supporting colleagues in matters related to projects in their field (during consultation and implementation phase)
Support to and monitoring of the projects
Contributions to the other cells and MA
Project coordinators
Project consultations as generalists
Support to and monitoring of the projects
Contributions to the other cells and MA
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* One member of this team will be assigned as Cell leader with the task of coordinating the work/staff of the cell
Financial controller
CA tasks (reporting and payment claims to Commission, certification of project payments etc)
Coordination of the work/staff of the cell
Financial officers
Financial assessment of project payment claims
Preparing the claims for certification and payment
Information and communication manager
Strategic planning of information and communication activities
Implementation of information and communication activities
Coordination of the work of the Contact points
Coordination of the work/staff of the cell
Information officer (100%)
Implementation of information and communication activities
Preparation of information and communication materials
Auditor (Audit Auhtority)
System audits
Operations of audits
Coordinating the work of the Group of Auditors

In addition legal services will be made available based on a service contract.
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Contact points (tasks according to Host Agreement §2)
Supporting the day-to-day implementation of the communication strategy
Assitance in preparing communication materials or carrying out information activities
Promotion of the programme funding
Support to the regions and country
Local support to the programme bodies
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INDICATIVE PLAN: NUMBER OF PEOPLE 2014-2020
PERSONNEL 2014-2022
Regional Development Director (20%)
Head of Managing Authority
Financial manager
IT support
Assistant and travel manager
Bookkeeper

2014

%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20 %
100 %
100 %
100 %
100 %
60 %

0,5
0,5
1
1
1
1

0,5
0,5
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0,5
1
1

Project managers /thematic experts

100 %

4

4

4

4

4

4

4

1

0

Project coordinators

100 %

0

1

2

2

2

1

0

0

0

Financial controller

100 %

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Financial officers

100 %

0

1

2

2

3

3

1

1

0

Communication manager

100 %

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Communication officer
Contact points

100 %

1
2,5

1
5

1
5

1
5

0
5

0
5

0
5

0
0

0
0

Estonia
Finland
Latvia

100 %
100 %
100 %

0,5
0,5
0,5

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

Sweden
Åland

100 %
100 %

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

100 %

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

Audit Authority
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SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT
Asia

Sähköisten asiakirjojen käsittelyssä sovelletaan liitossa kirjesalaisuuden, yksityisyyden suojan ja
hyvän hallintomenettelyn periaatteita samalla tavalla kuin muussakin virallisten asioiden hoidossa.
Viestinnän osapuolten oikeudet on turvattava ml. käyttäjiä koskevat vaitiolovelvollisuudet ja hyväksikäyttökiellot.
Tärkeätä on muistaa, että sähköpostiviestin perillemenosta varmistuminen on lähettäjän vastuulla.
Sähköisessä asioinnissa lähettäjä voi varmistua viestin perille saapumisesta viranomaisen lähettämästä kuittauksesta viestin vastaanottamisesta.
Oheismateriaalissa olevat ohjeet ja suositukset sähköpostin käsittelyssä huomioitavista asioista
perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän
(VAHTI, http://www.vm.fi/vahti) ohjeisiin sähköpostin käsittelystä.
Oheismateriaalina on Sähköpostin käsittelysäännöt -asiakirja.

Valmistelija

MR/JS/mk

Ehdotus

Yhteiskomitea hyväksyy Sähköpostin käsittelysäännöt -asiakirjan noudatettavaksi viraston viestinnässä ja asiakirjojen käsittelyssä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Varsinais-Suomen liitto

YTK 30.1.2014

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT
1 Yleistä
Sähköisten asiakirjojen käsittelyssä sovelletaan liitossa kirjesalaisuuden, yksityisyyden suojan ja hyvän hallintomenettelyn periaatteita samalla tavalla kuin muussakin virallisten asioiden hoidossa. Viestinnän osapuolten
oikeudet on turvattava.
Käyttäjiä koskevat vaitiolovelvollisuudet ja hyväksikäyttökiellot on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa
Sähköpostiviestin perillemenosta varmistuminen on lähettäjän vastuulla. Sähköisessä asioinnissa lähettäjä voi
varmistua viestin perille saapumisesta viranomaisen lähettämästä kuittauksesta viestin vastaanottamisesta.
(Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan hallintoasiain sähköistä vireillepanoa ja sen täydentämistä, käsittelyä (ml.
ratkaisu) ja päätöksen tiedoksiantoa tai oikeudenkäyntiasiakirjan lähettämistä sähköisenä viestinä yleiselle
tuomioistuimelle tai sen määräämälle henkilölle.)
Liitolla on oikeus määrätä, mihin sähköpostia ja tietoverkkoa käytetään, ja käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa
puhelinsoiton estojen tapaan.
Sähköpostijärjestelmää ei ole tarkoitettu tiedostojen massajakeluun eikä suurten tiedostojen välittämiseen.
Ohjeet ja suositukset sähköpostin käsittelyssä huomioitavista asioista perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI, http://www.vm.fi/vahti) ohjeisiin sähköpostin käsittelystä.

2 Sähköpostiviestien ja -osoitteiden määritelmät sekä käsittely
2.1 Määritelmät ja käyttötarkoitukset
Sähköpostiviestit on tässä säännössä jaettu neljään eri luokkaan sen mukaisesti, millaiseen osoitteeseen ne
liittyvät. Säännössä sekä lähetetyt että vastaanotetut viestit määritellään seuraavasti:
organisaation sähköpostiviestejä ovat seuraaviin osoitteisiin liittyvät viestit:
kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi,
info(at)centralbaltic.eu
report(at)centralbaltic.eu
applications(at)centralbaltic.eu
info(at)lounaispaikka.fi
työsähköpostiviesti liittyy liiton työntekijälle työkäyttöön antamaan henkilökohtaiseen työsähköpostiosoitteeseen (esim. @varsinais-suomi.fi, @centralbaltic.eu tai @lounaispaikka.fi)
henkilökohtainen sähköpostiviesti on liiton antamaan työsähköpostiosoitteeseen liittyvä henkilökohtainen viesti.
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muu sähköpostiviesti on käyttäjän liiton ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen (esim. @gmail.com) liittyvä viesti.
Luonnollisen henkilön sähköpostiosoite on henkilötietolain (523/1999) mukaan henkilötieto. Henkilötiedot on
rekisteröity liiton henkilötietorekistereihin, joista on laadittu rekisteriselosteet. Henkilötietoja käsitellään liitossa
rekisteriselosteiden mukaisella tavalla ja tarkoituksessa.
Liitolla tulee virallisten asioiden hoitoa ja palveluiden tarjoamista varten olla organisaatio-osoitteet (esim. kirjaamo@varsinais-suomi.fi). Liiton palveluita tulee lähestyä ensisijaisesti organisaatio-osoitteiden, eikä yksittäisten työntekijöiden sähköpostiosoitteiden kautta.
2.2 Sähköpostiosoitteiden julkaiseminen
Julkaisemisella tarkoitetaan sähköpostiosoitteen ilmaisemista muun muassa liiton puhelinluettelossa tai muussa julkaisussa, liiton julkisilla www-sivuilla, käyntikortissa ja hakemistopalvelussa.
Liitto julkaisee organisaatio-osoitteet sekä työntekijöidensä työsähköpostiosoitteet, niiltä osin kuin se on tarpeen palveluiden käytön ja tehtävien hoidon kannalta.
Sähköpostiosoitteena tulee pääsääntöisesti käyttää nimimuotoista osoitetta niin sähköpostiohjelmien asetuksissa kuin muutoinkin osoitetta julkaistessa (etunimi.sukuni@varsinais-suomi.fi).
2.3 Organisaation sähköpostiviestien käsittely
Jokaiselle organisaatio-osoitteelle tulee nimetä vähintään yksi vastuuhenkilö. Organisaation tulee huolehtia
osoitteeseen saapuvien viestien säännöllisestä käsittelystä.
Organisaatio-osoite

Käsittelijä,

Sijaiset

kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi
info(at)centralbaltic.eu
report(at)centralbaltic.eu
applications(at)centralbaltic.eu
info(at)lounaispaikka.fi

Asianhallintasihteeri, Toimistosihteeri, Virastomestari
Communication Manager
Financial officer
Financial and Administrative Assistant
Paikkatietoyhteistyökoordinaattori

Organisaatiosähköpostin välittäminen tai automaattinen ohjaaminen liiton ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen on kiellettyä tietosuojan ja tiedonhallinnan vuoksi.
Jos saapuneessa viestissä on kuittauspyyntö, lähetetään kuittausviesti ilman tarpeetonta viivettä. Sähköisessä
asioinnissa viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle kuittausviestillä. Automaattikuittauksia ei tule käyttää muissa kuin erityisesti sitä varten suunnitelluissa asiointijärjestelmissä.
Työntekijän lähettämästä liiton vastauksesta tulee ilmetä, että se on lähetetty vastauksena organisaatioosoitteeseen tulleeseen viestiin. Vastauksessa on myös korostettava tai asetettava paluuosoite siten, että
yhteydenotot jatkossakin tapahtuvat organisaatio-osoitteeseen.
Tarvittaessa sähköpostiviestiin voidaan lisätä luottamuksellisuutta osoittava lopputeksti.
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Organisaation sähköpostiviestejä käsitellään lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslain,
621/1999) edellyttämällä tavalla. Julkisuuslaissa säädetään muun muassa, mikä on viranomaisen asiakirja,
mitkä ovat salassa pidettävät tiedot ja milloin on oikeus saada tieto asiakirjasta. Lisätietoja julkisen hallinnon
sähköpostisuosituksesta JHS 132 (http://www.intermin.fi/juhta).
Organisaation sähköpostiviestejä käsitellään ja ne arkistoidaan tarvittaessa arkistonmuodostussuunnitelmassa
ilmenevällä tavalla.
2.4 Työsähköpostiviestien käsittely
Työsähköpostin välittäminen tai automaattinen ohjaaminen liiton ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen on
kielletty tietosuojan ja tiedonhallinnan vuoksi.
Liitto kohtelee työsähköpostiosoitteella toimitettua viestiä pääsääntöisesti vastaanottajalle osoitettuna henkilökohtaisena viestinä, koska vastaanottaja ei voi estää henkilökohtaisten viestien saapumista.
Työnantajan oikeudesta hakea esille tai avata työntekijälle lähetettyjä tai tämän lähettämiä sähköpostiviestejä
(TETSL, 759/2004) säädetään tarkemmin luvussa 4.3
Jos saapuneessa viestissä on kuittauspyyntö, lähetetään kuittausviesti ilman tarpeetonta viivettä. Sähköisessä
asioinnissa viranomaisen on viipymättä ilmoitettava kuittausviestillä lähettäjälle sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta. Kuittausviestin lähettää asiaa käsittelevä henkilö, automaattikuittauksia ei tule käyttää. (Automaattivastauksista säädetään tarkemmin luvussa 4.1).
Työntekijän lähettämästä työsähköpostiviestistä tulee ilmetä, että sen lähettäjä on viranomainen, ei yksittäinen
työntekijä, esim. liittämällä allekirjoitukseen asema. Mikäli kysymyksessä on hakemus tms. viranomaistoimenpiteitä edellyttävä toimenpide, tulee paluu-osoite asettaa siten tai muistuttaa asiakasta siitä, että jatkoyhteydet
hoidetaan organisaatio-osoitteen kautta.
Tarvittaessa sähköpostiviestiin voidaan lisätä luottamuksellisuutta osoittava lopputeksti.
Työsähköpostiviestejä käsitellään lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslain, 621/1999) edellyttämällä tavalla. Julkisuuslaissa säädetään muun muassa mikä on viranomaisen asiakirja, mitkä ovat salassa
pidettävät tiedot ja milloin on oikeus saada tieto asiakirjasta.
Työsähköpostiviestejä käsitellään ja ne arkistoidaan tarvittaessa arkistonmuodostamissuunnitelmassa ilmenevällä tavalla.
2.5 Henkilökohtaisten sähköpostiviestien käsittely
Työntekijän henkilökohtaiset viestit tulee erottaa selvästi liitolle kuuluvista viesteistä. Työntekijän tulee siirtää
työsähköpostiosoitteeseensa tulevat henkilökohtaiset viestit välittömästi omiin kansioihinsa, joiden nimestä
yksityisyys on nähtävissä (private, yksityisasiat tms.). Tämä koskee sekä saapuvia että lähteviä viestejä.
Liiton sähköpostiosoitteen käyttö työntekijän henkilökohtaisiin tarkoituksiin on luvallista vähäisessä määrin ja
siten, että se ei haittaa liiton toimintoja. Kuitenkin käyttö kaupalliseen tai poliittiseen tarkoitukseen, kuten yksityiseen yritystoimintaan tai vaalien ehdokasmainontaan, on ehdottomasti kiellettyä lukuun ottamatta henkilökunnan ammattiyhdistysten toimintaa.
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Ketjukirjeitä tai massapostituksia ei saa lähettää liiton sähköpostipalvelimilla. Liiton tarve laajaan tiedotukseen
harkitaan tapauskohtaisesti.
2.6 Muiden sähköpostiviestien käsittely
Liiton ulkopuolinen sähköpostiosoite on yksityisasia, jota ei tässä tarkemmin ohjata. Työntekijä ei saa käyttää
liiton ulkopuolista sähköpostiosoitetta liittoon liittyviin työtehtäviin.
Liiton ulkopuolisen sähköpostiosoitteen ja – palvelun käyttöä liiton työasemilta käsin ei suositella.

3 Erityistoimenpiteitä edellyttävät viestit
3.1 Sähköpostiviestien ja niiden liitetiedostojen rajoittaminen
Liitolla on oikeus ohjelmallisesti tarkistaa sähköpostiviestit ja niiden liitetiedostot mahdollisten virusten ja muiden haittaohjelmien osalta sekä rajoittaa mahdollisesti haitallisten tai liian suurien/monilukuisten liitetiedostojen
vastaanottamista ja lähettämistä. Liitolla on oikeus myös poistaa viruksia ja muita haittaohjelmia sisältävät
viestit ja liitetiedostot. Liiton ei tarvitse tiedottaa yksittäisen viestin suodattamisesta tai tuhoamisesta viestin
lähettäjälle. Suodatus tapahtuu sähköpostijärjestelmässä automaattisesti. Sähköpostien liitetiedostojen maksimi koko on 10 MT ja suorittavat liitetiedostot (.exe, .com,.bat) suodatetaan pois.
3.2 Roskapostiviestien käsittely
Liitto suojaa sähköpostipalveluaan ja vähentää roskapostiongelmaa suodattamalla viestit, jotka saapuvat tunnetuista roskapostia välittävistä palvelimista tai jotka luokitellaan roskapostiksi otsikkotietojensa tai automaattisen sisältöanalyysin perusteella. Esto toteutetaan teknisin menetelmin palomuurissa, jossa poistetut viestit.
säilytetään 30 päivää.
Liiton ei tarvitse tiedottaa yksittäisen roskapostiviestin suodattamisesta tai tuhoamisesta viestinnän osapuolille
tai palauttaa tuhottua viestiä lähettäjälle. Suodatus tapahtuu Outlook -ohjelmiston metodein ja roskaposteja
sälytetään 30 päivää
.
Roskapostiin ei pidä vastata, koska näin vain lisätään roskapostin saapumista. Vastaamalla osoittaa sähköpostiosoitteensa toimivaksi, ja se lisätään roskapostittajien osoitelistoille.
Käyttäjä voi ilmoittaa häiritsevästä roskapostista atk-tukihenkilölle. Käytännössä ylläpito voi pyrkiä puuttumaan
vain Suomesta lähetettyihin viesteihin.
3.3 Perille menemättömän sähköpostiviestin käsittely
Sähköpostiviestin lähettäjällä on vastuu viestin luettavuudesta, viestin perillemenosta, mahdollisen määrä-ajan
ylittymisestä ja muista näihin verrattavista seikoista, kunnes hän on saanut tiedon viestin onnistuneesta perillemenosta.
Mikäli saapuvan viestin osoite ei ole sähköpostijärjestelmän tiedossa, lähetetään viestin lähettäjälle automaattisesti virheilmoitus. Ilmoitus lähetetään lähettäjälle myös, jos vastaanottajan sähköpostin tilakiintiö on täynnä.
Käyttäjät vastaavat itse tilakiintiöstään.
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Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia.
3.4 Väärään osoitteeseen saapunut sähköpostiviesti
Mikäli käyttäjä saa toiselle henkilölle tarkoitetun sähköpostiviestin, käyttäjällä on vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto niin viestin sisällöstä kuin olemassaolostakin.
Toiselle henkilölle (esimerkiksi kaimalle) tarkoitettu sähköpostiviesti on ohjattava edelleen oikeaan osoitteeseen, jos osoite on tiedossa. Mikäli osoitetta ei ole tiedossa, on viestin vastaanottajan lähetettävä alkuperäiselle lähettäjälle tieto epäonnistuneesta toimituksesta ja hävitettävä saapunut viesti.
Liiton tai työntekijän toimivaltaan kuulumaton, ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä lähetetty sähköpostiviesti on siirrettävä hallintolain (434/2003) 21 §:n mukaisesti toimivaltaiseksi katsotulle viranomaiselle, jos
se on tiedossa; siirrosta on ilmoitettava viestin lähettäjälle. Ellei siirto ole mahdollinen, viesti palautetaan ja
hävitetään liiton palvelimilta.
Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia.

4 Sähköpostin käsittely erityistilanteissa
4.1 Automaattiset vastaukset viesteihin
Silloin kun automaattivastaus katsotaan välttämättömäksi (esimerkiksi työntekijöiden lomat tai virkavapaudet
tai palvelussuhteen päättyminen), tulee siinä kehottaa lähettäjää ottamaan yhteyttä puhelinnumeroon ja/tai
sijaiseen.
4.2 Palvelussuhteen päättyminen
Henkilön käyttöoikeus liiton antamaan sähköpostiosoitteeseen päättyy palvelussuhteen päättyessä. Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen liitto ei ota vastaan henkilölle lähetettyjä viestejä vaan ilmoittaa automaattisesti
lähettäjälle osoitteen toimimattomuudesta.
Ennen palvelussuhteen päättymistä työntekijän tulee ilmoittaa viestintä-kumppaneilleen sähköpostiosoitteensa
poistumisesta ja poistaa henkilökohtaiset viestinsä. Muut viestit jäävät liiton haltuun.
4.3 Menettelysäännöt työntekijän ollessa väliaikaisesti poissa
Jos virallinen asiointi ohjataan mahdollisimman johdonmukaisesti organisaatio-osoitteisiin, esim.
(kirjaamo@varsinais-suomi.fi), vähenee tarve päästä avaamaan työsähköposteja poissaolojen aikana.
Kun kyse on ennakoidusta poissaolosta, työntekijän ja esimiehen on huolehdittava työntekijän sähköpostin
asianmukaisesta hoidosta. Suositeltavin tapa on postilaatikon lukuoikeuden antaminen tehtäviä poissaolon
aikana hoitavalle henkilölle. (Automaattisista vastauksista katso luku 4.1.)
Liitolla on oikeus lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004, 18 - 20 §) asettamissa rajoissa saada
käyttöönsä liitolle kuuluvat, sen toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät viestit työntekijän ollessa estyneenä. Työntekijälle työsähköpostiosoitteella lähetettyjen tai tämän lähettämien viestien sekä selville saaminen että niiden avaaminen perustuu ensisijaisesti työntekijän suostumukseen sekä siihen että työntekijän luot-
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tamukselliset henkilökohtaiset viestit ovat erotettavissa liitolle selvästi kuuluvista viesteistä. (viestien erottelusta ks. luku 2.5).
Mikäli työntekijä ei ole antanut toiselle työnantajan hyväksymälle henkilölle suostumusta, että tämä saa etsiä ja
avata työntekijän poissa ollessa tämän sähköpostiviesteistä työnantajalle kuuluvat viestit, tai vakavan sairauden takia häneltä ei voida suostumusta saada, voi maakuntajohtaja määrätä henkilön esimiehen postipalvelimen pääkäyttäjän avulla selvittämään ja avaamaan työntekijän poissa ollessa yllä määritellyt työsähköpostiviestit. Viestien etsinnän ja avaamisen syy, siihen osalliset ja ajankohta sekä kenelle avatusta viestistä on
annettu tieto, on kirjattava ja ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä työntekijälle.

5 Näiden sääntöjen valvonta
Näiden sääntöjen valvonnasta vastaavat liiton hallintojohtaja ja atk-tukipalvelu. Sääntörikkomusten käsittely
tapahtuu Tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytännön mukaisesti. Sääntöjä päivitetään tarvittaessa ja
päivitystarvetta seuraa hallintojohtaja.
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KOLMEN PÄIVÄN KOULUTUSKORVAUKSEEN LIITTYVÄN KOULUTUSSUUNNITELMAN
LAATIMISMENETTELYT
Asia

Lakia koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutoksesta sovelletaan myös kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle.
Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää
säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 §) ja korvausmäärän perusteista (5 §).
Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. Koulutuskorvauksen edellytykset, perusteet ja taso ovat yhteneväiset elinkeinoverolain 56 §:ssä. Koulutuskorvausta haetaan vakuutusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä eli ensimmäisen kerran
tammikuussa 2015 vuodelta 2014.
Oheismateriaalina on ”Koulutuskorvauksen hakeminen Työttömyysvakuutusrahastolta” -aineisto.

Valmistelija

MR/mk

Ehdotus

Yhteistyökomitea hyväksyy seuraavat menettelyt koulutussuunnitelman laadinnassa:
Koulutussuunnitelma laaditaan osaamisryhmittäin siten, että Central Baltic henkilöstöä käsitellään
omana ryhmänään. Suunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiakokonaisuudet:
• Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat
• Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan
• Henkilöstöryhmät, joihin kehittäminen kohdistuu
• Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät
• Vastuuhenkilö, kustannukset
• Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa
• Miten seuraamme kehittämisen tuloksia
• Yhtenäisvirastotasolla toteutettava osaamisen kehittäminen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Koulutuskorvauksen hakeminen
Työttömyysvakuutusrahastolta
Mia Hällström

Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013)
●Koulutuskorvausta voivat saada ne työnantajat, joilla ei ole
oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain (360/1968) 56 §:n 6 momentin tai maatilatalouden
tuloverolain (543/1967) 10 f §:n 6 momentin perusteella.

●Koulutuskorvausta voivat siten saada muun muassa
●kunnat
●seurakunnat
●yliopistot
●yhdistykset ja
●säätiöt.

2
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Koulutuskorvauksen edellytykset
●Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä
työntekijää kohden.

●Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että
●työnantaja on laatinut ennakkoon koulutussuunnitelman ja
koulutus sisältyy tähän suunnitelmaan.

●koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka
ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista.

●koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät.
●työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa ja
työntekijän palkkakustannuksiin ei ole myönnetty
palkkatukea.

3

Koulutuskorvauksen hakeminen
●Koulutuskorvausta haetaan vakuutusvuotta seuraavan
tammikuun loppuun mennessä eli ensimmäisen kerran
tammikuussa 2015 vuodelta 2014.

●Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusmaksua koskevan
palkkasummailmoituksen yhteydessä (erillisellä liitteellä).

●Lomake julkaistaan Työttömyysvakuutusrahaston Internetsivuilla vuoden 2014 aikana.

●Koulutuskorvausta voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.
●Koulutuskorvauksen määrä vähennetään lopullisesta
työttömyysvakuutusmaksusta ja työnantaja saa päätöksen
työttömyysvakuutusmaksusta ja koulutuskorvauksesta.

4

2

§ 6, YTK 29.1.2014 9:30 / Pykälän liite: Koulutuskorvauksen hakeminen TVR Hällström Sivu 29

Korvauksen hakeminen
●Korvauksen laskemiseksi Työttömyysvakuutusrahasto tarvitsee
seuraavia tietoja työnantajalta:

●Keskimääräinen työntekijämäärä
●Palkkasumma (työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
perusteena oleva palkkasumma)

●Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien työntekijöiden
lukumäärä
 työntekijät, joista on oikeus korvaukseen 1 päivältä
 työntekijät, joista on oikeus korvaukseen 2 päivältä
 työntekijät, joista on oikeus korvaukseen 3 päivältä

5

Korvauksen hakeminen
●Hakemukseen tulee liittää vakuutus koulutustuen edellytyksistä:
●Lain vaatimusten mukainen koulutussuunnitelma on laadittu
●Palkkatukea ei ole saatu niiden työntekijöiden
palkkakustannuksiin, joille järjestetyn koulutuksen
perusteella korvausta haetaan

●Koulutussuunnitelmaa ei tarvitse liittää hakemukseen.
●Työttömyysvakuutusrahasto ei kerää tietoja henkilötasolla, mutta
työnantajan tulee seurata koulutusten toteutumista henkilöittäin.

●Epäselvissä tapauksissa voidaan pyytää koulutussuunnitelmaa
tai muita tarkempia tietoja.

6
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Korvauksen laskeminen
●Keskimääräinen päiväpalkka = työttömyysvakuutusmaksun
alainen palkkasumma / keskimääräinen työntekijämäärä / 200

●Koulutuskorvauksen perusteena oleva palkkakustannus =
keskimääräinen päiväpalkka * koulutuskorvaukseen oikeuttavien
koulutuspäivien määrä

●Korvaus = 10 % koulutuskorvauksen perusteena olevasta
palkkakustannuksesta

7

Lisätietoa ja neuvontaa
●Lisätietoa ja ohjeistusta osoitteesta
●www.tvr.fi
●Neuvontaa
●puhelimitse arkisin klo 8-17 numerosta 075 757 0504
●sähköpostitse asiakaspalvelu@tvr.fi

8
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Kiitos!

5

§ 7, YTK 29.1.2014 9:30
MUUT ASIAT
.1 CB:N TILAKYSYMYS
Keskusteltiin CB:n tulevan ohjelman tilakysymyksistä. Asiaan palataan keväällä.
_____
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§ 8, YTK 29.1.2014 9:30
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 19.3.2014 klo 13.00.
_____
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§ 9, YTK 29.1.2014 9:30
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Talvikki Koskinen päätti kokouksen klo 11.45.
_____
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