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T
yökaverini Nuutti puki ilmiön sanoiksi lehtihaastattelussa: 
Suomalaiset ovat tulleet melkein hulluiksi avoimuudessaan 
sosiaalisessa mediassa, mutta silti on yksi asia, josta ei koskaan 
puhuta: palkasta. Miksi ihmeessä ei? 

Vaiettu aihe herättää paljon tunteita. Palkka kiinnostaa, sekä 
oma että muiden. Myönnä pois, että sinäkin olet joskus miettinyt 

työkaverisi palkkausta tai käynyt katsomassa, löytyykö naapuria verokalente-
rista. Työyhteisön sisällä palkkauksesta ei juuri puhuta. Vihjaillaan, kierrel-
lään ja kaarrellaan, mutta harva lyö lukuja pöytään. 

Ihannetilanteessa samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan saman 
työnantajan palveluksessa samaa palkkaa. Jos näin ei ole, kyseessä on 
perusteeton palkkaero. Palkkakartoitus on virallinen keino selvittää piilossa 
olevia eroja. Epävirallisempi keino päästä perille työyhteisön palkkapolitiikan 
tasapuolisuudesta on avoin keskustelu kollegoiden kesken. Palkkauksen 
epäkohdat olisi helpompi löytää ja korjata, jos aiheesta puhuttaisiin. 

Palkkauksen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus ovat tärkeitä tyytyväi-
syyteen ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Työolobarometrin syksyn 2015 
ennakkotietojen mukaan vuodesta 2008 lähtien aiempaa suurempi osuus, 
hieman yli puolet palkansaajista, arvioi, että palkkaus on erittäin tai melko 
kannustava. Miesten ja naisten arviot poikkeavat kuitenkin 
huomattavasti toisistaan, sillä miehet ovat palkkaukseensa 
naisia tyytyväisempiä. Tilastot kertovat, että sukupuolten 
välinen ero alkoi kasvaa vuonna 2014 ja säilyi viime 
vuonna ennallaan. 

Siirtyminen ikälisistä palkkausjärjestelmiin on kes-
tänyt kauan. Enää eivät työvuodet tuo automaattisesti 
lisää palkkaa, vaan työn vaativuus ja henkilökohtainen 
suoriutuminen ratkaisevat. Silti on vielä paljon avoi-
mia työpaikkoja, joissa pitää itse asettaa palkkapyyn-
tö. Viimeistään tässä kohtaa kannattaa unohtaa 
salailun kulttuuri ja puhua palkasta. Vinkki: ota 
yhteyttä liittoon ja pyydä palkkaneuvontaa! Ja 
meidän naisten on syytä lopettaa turha arkailu. 
Kuten samainen kollegani totesi: Nainen, mieti, 
mitä palkkaa mies pyytäisi tästä työstä. Ja pyydä 
vähintään samaa.

Palkka – avoimuuden ajan 
vaiettu puheenaihe 
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Konsultti Eve Pakkanen auttaa työnantajia 
löytämään sopivia työntekijöitä.

Katso videolta 
Eve Pakkasen vinkit 

työhaastatteluun.
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Teksti Salla Peltonen Kuvat Tommi Tuomi

Työnantajat käyttävät soveltuvuus
arviointia rekrytoinnin tukena 
assistenteista toimitusjohtajiin. 
Yleisintä tehtävään soveltuvuuden 
arviointi kuitenkin on ylimmän 

johdon ja päällikkötason asiantuntijatehtä
vissä, konsultti Eve Pakkanen Mercuri Urva
lista kertoo. 

Työssään Pakkanen auttaa asiakasyrityk
siään löytämään soveltuvimmat työntekijät 
avoimiin tehtäviin sekä etsii osaajia myös 
suorahaun kautta positioihin, joita ei laiteta 
julkiseen hakuun. Pakkanen toimii asiakas
yritystensä tukena rekrytointiprosessissa, 
keskustelee ja pohtii heidän kanssaan eri
laisia vaihtoehtoja. Hän tapaa myös työn
hakijakandidaatteja ja tekee soveltuvuus
arviointeja. 

– Toisinaan päivät venyvät pitkiksi, mutta 
nautin itsenäisestä työstä ja tunteesta, että 
voin auttaa asiakkaitani sekä työnhaki
joita onnistumaan tavoitteissaan, Pakkanen 
kuvailee. 

Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:n 
jäseniä Mercuri Urvalin Eve Pakkanen on 
auttanut konsultoivan urasparrailun muo
dossa. Hän on myös itse liiton jäsen. 

– Toiset kokevat tarvitsevansa apua esi
merkiksi hakupapereiden muotoiluun, toiset 
taas haluavat pohtia laajemmin omaa urapol
kuaan. Tavoitteena on, että sparrailun kautta 
ihminen itse oivaltaa itsestään työnhaun ja 
uralla etenemisen kannalta olennaisia asioita.

PUNAISENA LANKANA KEHITTÄMINEN
Konsultti Eve Pakkasen oma urapolku on 
mielenkiintoisesti polveileva ja monialainen. 

– Saattaahan se näyttää vähän sillisalaa
tilta, mutta kyllä siinä on ollut suunnitelmal
lisuutta mukana, Pakkanen sanoo ja nauraa 
iloisesti. 

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa yleistä valtiooppia opiskellut 
Pakkanen on ennättänyt reilun kymmenen 
vuoden työuransa aikana työskennellä jär
jestömaailmassa, Aaltoyliopiston kauppa
korkeakoulussa sekä Puolustusvoimissa. 
Vapaaehtoisen asepalveluksen hän suoritti 
juuri ennen 30 vuoden rajapyykkiä. 

Armeijaaika sujui mukavasti, vaikka 
valta osa kavereista oli kymmenen vuotta 
nuorempia palvelustovereita.

– Moni saattoi järkyttyä, kun ikäni lopulta 
selvisi heille, mutta samalla minusta taisi 

Uusia haasteita etsivä työnhakija törmää 
monesti soveltuvuusarviointiin siinä 

vaiheessa, kun hakuprosessi on edennyt 
loppusuoralle ja hakija kuuluu viimeisten 

potentiaalisten ehdokkaiden joukkoon.

Oikea henkilö
oikeaan 
tehtävään
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Kotiläksyt on 
syytä tehdä 
tarkasti.

vähän vanhempana olla heille hyötyä asioi-
den tasapainottajana ja tärkeysjärjestykseen 
laittajana, Kaakkois-Suomesta kotoisin oleva 
Pakkanen hymyilee. 

– Olen aina halunnut olla mukana kehit-
tämässä organisaatioita ja niiden osaa-
mista. Olen myös pyrkinyt aktiivisesti löy-
tämään ja oppimaan uusia asioita ja ollut 
valmis tekemään töitä tämän eteen, vaikka 
se on monesti aluksi tarkoittanut työskente-
lyä omalla epämukavuusalueella, Pakkanen 
kuvailee. 

Konsultti uskookin ihmisen kehittyvän 
parhaiten juuri tutun ja turvallisen ulko-
puolella. Mercuri Urvaliin reilu vuosi sit-
ten hänet johdatti kiinnostus työskennellä 
yksityisellä sektorilla ja saada enemmän 
kokemusta asiakastyöstä eri liiketoiminta- 
alueilla. 

SOVELTUVUUSARVIOINTI ON 
SYVÄLUOTAUSTA
Pakkasen ja muiden konsulttien tekemä 
soveltuvuusarviointi on monimenetelmäi-
nen kokonaisuus, joka sisältää erilaisia kir-
jallisia tehtäviä, joilla mitataan muun muassa 
arvioitavan henkilön kognitiivisia ja ongel-
maratkaisutaitoja. Soveltuvuusarviointi 
sisältää myös usein erilaisia ennakkotehtä-
viä, jotka suoritetaan itsenäisesti. Tyypilli-
sesti tehtäviin käytettävissä oleva vastaus-
aika on rajattu. Soveltuvuusarviointiin liittyy 
aina myös ehdokkaan itsearviointia sekä 
syventävä haastattelu arviointia tekevän 
konsultin kanssa. Aikaa varsinaiseen arvi-
ointiin on hyvä varata ainakin puoli päivää. 

– Kahdenkeskinen keskustelu ehdokkaan 
kanssa on soveltuvuusarvioinnissa ehdot-
toman tärkeää. Haastattelutilanteessa pys-
tytään paremmin pureutumaan ehdokkaan 
osaamiseen, vuorovaikutustaitoihin, työs-
kentelytapaan ja motivaatioon, Eve Pakka-
nen kertoo. 

– Jokaisen soveltuvuusarvioinnin läpikäy-
neen henkilön täytyy myös saada palaute 
arvioinnistaan joko suullisena tai kirjallisena. 

Tämä koetaan lähes poikkeuksetta hyödylli-
senä, vaikka henkilö ei tulisikaan valituksi 
hakemaansa tehtävään, hän jatkaa. 

Pakkasen mukaan arvioinnista saatu 
ulkopuolisen arvioijan palaute auttaa esi-
merkiksi huomaamaan omasta osaami-
sesta asioita, joita olisi hyvä nostaa jatkossa 
paremmin esille tai kehittää jatkossa. 

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN
Eve Pakkanen neuvoo valmistautumaan 
huolella työhaastatteluun ja soveltuvuus-
arviointiin. 

– Kotiläksyt on syytä tehdä tarkasti. 
Tutustu huolellisesti yritykseen, johon olet 
hakemassa. Selvitä etukäteen, millainen kes-
kustelu on kyseessä ja kenet tapaat, Pakka-
nen neuvoo. 

– Ole oma itsesi ja vältä turhaa stressaa-
mista. On itsestään selvää, että jokainen 
jännittää haastattelutilanteessa, eikä sitä 
tarvitse pelätä. Haastattelu on aina vuoro-
vaikutustilanne, jossa myös haastattelija 
haluaa sinun onnistuvan, hän jatkaa. 

Myös hyvä itsetuntemus on avuksi työn-
haussa. 

– Pyri arvioimaan omaa osaamistasi rea-
listisesti ja käytä konkreettisia esimerkkejä. 
Mieti tarkasti, miksi haluat juuri tähän teh-
tävään ja mitä annettavaa sinulla olisi kysei-
seen rooliin. Pohdi valmiiksi myös sitä, 
miten reagoit, jos et tule valituksi tehtävään. 

Pakkanen muistuttaa, että työhaastat-
telun tai soveltuvuusarvioinnin tarkoituk-
sena ei ole löytää vikoja ehdokkaista vaan 

Henkilöarvioita tehdään arviolta  
neljännesmiljoona vuodessa
Suomessa tehdään erilaisia henkilöarviointeja jopa noin 250 000 
vuodessa. Alalla toimii yli 50 yritystä ja suuri joukko yksittäisiä kon-
sultteja.

Useimmin käytettyjä testejä ovat erilaiset persoonallisuuskyselyt, 
kykytestit ja motivaatiokyselyt. Niitä käytetään erityisesti rekrytoin-
tien yhteydessä. Hakijoiden testaaminen kiinnostaa yrityksiä, koska 
virherekrytoinnit tulevat kalliiksi. Henkilöarviointien lasketaan siis 
maksavan itsensä takaisin.

Henkilöarviointien tekemistä säätelee Suomessa laki yksityisyy-
den suojasta työelämässä. Työnantajan tulee varmistaa, että testejä 
tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, niiden suoritta-
jat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot virheettömiä. 
Testitulosten täytyy lisäksi olla työsuhteen kannalta tarpeellisia.
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selvittää, onko tämä henkilö sopivin vaihto-
ehto kyseiseen tehtävään juuri tässä organi-
saatiossa. Lopullisen valinnan tekeminen on 
monesti hyvin vaikeaa myös rekrytoivalle 
yritykselle. 

Pakkasen huomion kiinnittää hyvällä 
tavalla itsevarma ehdokas, joka pystyy tuo-
maan oman osaamisensa napakasti esille, on 
sisäistänyt oman kykynsä auttaa rekrytoivaa 
yritystä kyseisessä tehtävässä ja osoittaa ole-
vansa motivoitunut juuri tähän tehtävään. 
Toisinaan haastattelutilanteessa konsul-
tin yllättääkin juuri todellisen motivaation 
puute, vaikka ehdokas olisi muutoin täysin 
soveltuva tehtävään. 

SOME ON TÄRKEÄ TYÖKALU
Pakkasen mukaan sosiaalinen media on tär-
keä työkalu rekrytoinnissa. Erityisesti Lin-
kedIn-profiilia käytetään paljon suoraha-
uissa. Entä mitä mieltä ammattirekrytoija on 
itsensä brändäämisestä? 

– On tärkeää, että pystyt profiloitumaan 
osaajana ja osaamisen kautta brändäämään 
itseäsi. Se, haluatko tuoda omaa osaamis-
tasi aktiivisesti esille julkisesti, on luonnolli-
sesti jokaisen oma asia. Nykyisin sosiaalisen 
median taitoja kuitenkin edellytetään moniin 
tehtäviin. Jos pystyt käymään keskustelua 
julkisesti omasta osaamisalastasi vieläpä yli 
toimialarajojen, se tukee ammatillista kasvua 
ja toki lisää myös tunnettuuttasi alalla, Pak-
kanen pohtii.    

Hyvällä tavalla 
itsevarmat työnhakijat 

kiinnittävät Eve 
Pakkasen huomion.

EVE PAKKANEN

•  Aiemmin toiminut muun muassa Eurooppa-
nuoret ry:n pääsihteerinä, Eurooppalainen Suomi 
ry:n vt. toiminnanjohtajana, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulussa talous- ja henkilöstöhallinnon 
tehtävissä sekä kouluttajana Puolustusvoimissa.

• Suorittanut vapaaehtoisen asepalveluksen.
• Rentoutuu vapaa-ajallaan urheilun ja musiikin 

parissa. Suunnistaa valtiotieteilijöiden ja 
reserviläisten porukassa, käy keikoilla ja laulamassa 
karaokea ystävien kanssa.

• Asuu kolmen aikuisen naisen kommuunissa 
Helsingissä. 

Henkilörekrytointeihin keskittyvä konsultti Mercuri Urvalissa (s. 1984)
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Anna palautetta  
Ura-lehdestä
8 Pitelet käsissäsi vuoden ensimmäistä Ura-
lehteä. Ehditkö jo ihmetellä, missä ensimmäinen 
numero viipyy? Tänä vuonna painettu Ura il-
mestyy vain kahdesti, toukokuussa ja joulukuus-
sa. Uran verkkolehdessä on tuoretta sisältöä 
läpi vuoden osoitteessa www.uralehti.fi.  

Mitä mieltä olet harvemmin ilmestyväs-
tä jäsenlehdestä? Onko se hyvä vai huono 
asia? Anna palautetta tästä ja muusta lehteen 
liittyvästä sähköpostitse osoitteeseen toimitus@
yhteiskunta-ala.fi. 

Tiesitkö teksti.

Teksti.

TIESITKÖ?

8 OTM, VTK Heidi Tupamäki on valittu liiton 
lakimieheksi 1.3.2016 alkaen. Hän on hoitanut 
palvelussuhdeneuvojan ja lakimiehen tehtäviä  
VT Jukka Nohterin perhevapaan aikana. Liiton kol-
mantena lakimiehenä jatkaa OTM Elina Oksanen.

– Yhteiskuntatieteilijöiden etujärjestö on 
vuosien saatossa kehittynyt asiantuntijaorga-
nisaatioksi, jonka osaaminen on jäsentemme 
tukena työuran eri vaiheissa. Kolmas lakimies 
vastaa jäsenkunnan kasvaneeseen oikeudellisen 
neuvonnan palvelutarpeeseen, jota nykyinen 
työmarkkinatilanne on kasvattanut muun muassa 

epätyypillisten palvelussuhteiden lisäännyttyä, 
liiton puheenjohtaja Mikko Eskola sanoo.

Heidi valmistui oikeustieteen maisteriksi 
vuonna 2014. Jo ennen valmistumistaan hän 
työskenteli YKAssa palvelussuhdeneuvojana. 

– Heidi on työskennellyt liitossa sijaisena jo 
parin vuoden ajan. On hienoa voida vakinaistaa 
asiantunteva ja jäseniltämme hyvää palautetta 
saanut henkilö, Eskola toteaa.

– Lakimiehen työni YKAssa on monipuolista 
ja kiinnostavaa, sillä jäsenemme työskentelevät 
hyvin erilaisissa tehtävissä eri sektoreilla. Kysely-
jä tulee sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta, ja 
nykyisin yhä enemmän myös itsenäisiltä amma-
tinharjoittajilta. Työni parasta antia on kuitenkin 
tunne siitä, että olen voinut olla jollain tapaa 
avuksi jäsenen pienemmässä tai suuremmassa 
oikeudellisessa ongelmassa, Heidi itse  kertoo 
tehtävästään.

– Vapaa-aikani vietän mieluiten ulkoillen ja 
kuntoillen. Viime vuosina kiipeilyharrastus on 
vienyt minut mennessään. Suuri osa vapaa-ajas-
tani kuluukin köysikiipeillen tai boulderoiden niin 
sisäseinillä kuin Helsingin lähikallioilla ja -kivillä. 

FM Minttu Kilpiä työskentelee hallintopääl-
likkönä Marjut Soinisen perhevapaan aikana. 
Marikaisa Niskanen on aloittanut osa- ja määrä-
aikaisena jäsenkoordinaattorina.

URAtieto

Tiesitkö?
Vuonna 2015 työeläkejärjes-
telmästä jäi 18 600 henkilöä 
työkyvyt tömyyseläkkeelle. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneiden määrä on vähen-
tynyt neljänneksen vuodesta 
2008. Suurin muutos on tapah-
tunut mielenterveysperustein 
siirtymisessä, joka on vähen-
tynyt kolmanneksen. Mielen-
terveyssyyt ovat kuitenkin 
edelleen suurin yksittäinen 
syy työ kyvyttömyyseläkkeellä 
oloon. Masennus sairautena 
ei ole vähentynyt, joten syitä 
hyvään kehitykseen voi etsiä 
kuntou tuksesta ja tehostu-
neesta työterveyshuollosta. 
Aktiivista ja ennaltaehkäisevää 
työterveyshuoltoa on vahvis-
tettu lakimuutoksilla ja hank-
keilla. Esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysministeriön masennusta 
ehkäisevä Masto-hanke toteu-
tettiin vuosina 2007–2011.

 Lähde: Eläketurvakeskus

Lakimiespalveluihin vahvistusta
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YKA remontoi

Liiton toimistoa remontoi-
daan kesällä, ja henkilökunta 
työskentelee väistötiloissa 
elokuun puoliväliin asti. 
Kirje postia voit lähettää tut-
tuun osoitteeseen Mikonkatu 
8 A (9. krs), 00100 Helsinki. 
Tavoitat meidät myös samois-
ta sähköpostiosoitteista ja 
puhelin numeroista.

8 URA 1-2016



596 947
oli Akavan liittojen kokonaisjäsen-
määrä vuoden vaihteessa. Kasvua 
edelliseen vuoteen oli 8 082 jäsentä. 
Akavaan kuuluu yhteensä 36 liittoa, 
ja YKA on 11. suurin liitto. Akavan 
jäsenjärjestöjen kokonaisjäsen-
määrät osoitteessa www.akava.fi/
jasenmaarat

Istu vähemmän –  
voi paremmin!
Aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai sei-
sovat paikoillaan yli kolme neljäsosaa valveilla-
oloajastaan. Päivittäinen runsas istuminen ja 
useita tunteja kestävät yhtäjaksoiset istumis-
jaksot aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja. 
Yli seitsemän tuntia päivässä istuvilla jokainen 
lisätunti istumista kohottaa kuoleman riskiä viisi 
prosenttia. Yli yhdeksän tuntia päivässä istuvilla 
suomalaisilla istuminen on yhteydessä lihavuu-
teen, unen riittämättömyyteen ja runsaampaan 
lääkärissäkäyntien lukumäärään. Työssä ja 
vapaa-ajalla istumisella voi olla erilainen yhteys 
terveyteen. Joissakin tutkimuksissa runsas 
vapaa-ajalla istuminen on vahvemmin yhteydes-
sä terveysongelmiin kuin työssä istuminen 

Lähde: STM

Maan hallituksen valmistelemat 
muutokset vuosilomalakiin tuli-
vat voimaan 1.4.2016. Vuosiloma-
lain työssäolon veroista aikaa kos-
kevia säännöksiä muutettiin siten, 
että äitiys-, isyys- ja vanhempainva-
paalta vuosilomaa kertyy jatkossa 
enintään kuuden kuukauden ajalta. 

Nykyisin vuosilomaa on kerty-
nyt näiltä vapaajaksoilta koko nii-
den pituudelta. Lisäksi vuosilomala-
kia muutettiin siten, että työntekijän, 
virkamiehen tai viranhaltijan tul-
lessa sairauden tai tapaturman 
vuoksi työkyvyttömäksi vuosilo-
mansa aikana  ovat kuusi ensim-
mäistä työkyvyttömyyspäivää oma-
vastuupäiviä, jotka eivät oikeuta 
lomapäivien siirtoon. Kyseinen oma-
vastuuaika eli karenssiaika koskee 
kuitenkin vain neljä viikkoa ylittäviä 
vuosiloman osia. Neljän ensimmäi-
sen vuosilomaviikon aikana vuosi-
lomia voi sairastumistilanteissa siir-
tää edelleen ilman omavastuuaikaa.

On syytä korostaa, että vuosi-
lomalain muutoksista riippumatta 

voimassa olevia työ- ja virkaeh-
tosopimuksia sovelletaan niiden 
päättymispäivään saakka. Varsin 
monissa sopimuksissa on nimen-
omaisesti sovittu, että vuosilomaa 
kertyy äitiys-, isyys- ja vanhempain- 
vapaalta koko niiden kestoajalta ja 
että vuosilomalla tapahtunut sai-
rastuminen johtaa aina vuosiloman  
siirtomahdollisuuteen.

Keskusjärjestöt Akava, STTK ja 
SAK kritisoivat lakimuutoshanketta 
lausunnossaan 25.1.2016. Erityisen 
ongelmalliseksi muutokset todet-
tiin muun muassa sukupuolten väli-
sen tasa-arvon näkökulmasta. Nai-
set käyttävät edelleen valtaosan 
perhevapaista, ja nyt toteutettavat 
muutokset johtavat erityisesti äitien  
vuosilomaetuuksien leikkaamiseen. 
Omavastuujärjestelmän palauttami-
nen vuosilomalakiin on puolestaan 
omiaan sekavoittamaan vuosiloma-
järjestelmää ja vuosilomakirjanpitoa.

Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö

Vuosilomalaki muuttui 
huhtikuun alussa
Uudistukset johtavat erityisesti äitien 
vuosilomaetuuksien leikkaamiseen.  
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Yhteiskuntatieteilijä
päivillä tavataan!
8 Yhteiskuntatieteilijäpäivät ovat nyt jo toista 
kertaa kaksipäiväiset. Niitä vietetään 17.–18.11. 
Opiskelijoille suunnattua ohjelmaa on torstaista 
17.11. alkaen Turussa. Yhteiskuntatieteilijäpäi-
vät huipentuvat perjantaina 18.11. Helsingissä 
järjestettävään seminaariin, jossa julkistetaan 
myös Vuoden yhteiskuntatieteilijä. 

Merkitse jo päivämäärät kalenteriin – tar-
kempaa tietoa päivien ohjelmasta ja aikataulus-
ta on luvassa alkusyksystä.

Kattavampia  
sopimuksia
 
Työehtosopimusten 
vaikutusalue on noussut 
vuodesta 2008 vuoteen 
2014. Yksityisellä sektorilla 
työehtosopimusten piiriin 
kuului 84,3 prosenttia pal-
kansaajista, missä on kas-
vua 2,3 prosenttia vuodesta 
2008. Työehtosopimuksia 
oli kaikkiaan 198 kpl, joista 
yleissitovia 165. Yksityisen 
sektorin palkansaajista 
toimi 922 997 henkilöä jär-
jestäytyneiden työnantajien 
palveluksessa. Tiedot käyvät 
ilmi tutkija Lasse Ahtiaisen 
raportista ”Työehtosopi-
musten kattavuus vuonna 
2014”. Tutkimus on laadittu 
Työsuojelurahaston tuella, 
ja sen on julkaissut työ- ja 
elinkeinoministeriö.

Stipendin saanut Timo Anttila tekee Jyväsky-
län yliopistossa tutkimusta työaikarytmeistä ja 
niiden vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin. 

– Yhteiskunnan aikarytmien muutos 
24/7-yhteiskuntaan murtaa yhteiset aikarytmit. 
Epätyypilliset työajat vaikuttavat työntekijän 
muuhun ajankäyttöön, kuten perheen yhteiseen 
aikaan ja mahdollisuuksiin noudattaa terveel-
lisiä elämäntapoja, kuten nukkua ja liikkua riit-
tävästi. Myös kulutuksen aikarytmien oletetaan 
muuttuvan palveluaikojen muutoksessa, Anttila 
kertoo.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa 
suomalaisten palkansaajien työajan piirteistä 
sekä työajoissa tapahtuneista muutoksista ja 
niiden seurauksista. Tutkimusaihe on ajankoh-
tainen ja tärkeä, sillä suuri osa työaikarytmejä 
koskevasta julkisesta keskustelusta perustuu 
enemmän oletuksiin kuin kokemusperäiseen 
tutkimustietoon.  

– Joustavat ja epätyypilliset työajat tuovat 
sekä uusia mahdollisuuksia että uusia riskejä. 
Parhaimmillaan muutokset kannustavat työ-
elämän kehittämiseen yksilöllisten järjestelyjen, 
kuten työaikajoustojen avulla. Ne edistävät 
organisaatioiden taloudellista menestystä ja 
työntekijöiden hyvinvointia. Riskit puolestaan liit-
tyvät siihen, kuinka sovittaa yhteen työntekijöiden 
ajasta ja energiasta kilpailevat elämänalueet, 
Anttila sanoo. 

Pohjola-stipendi luovutettiin Akavan halli-
tuksen kokouksen yhteydessä. Akava myöntää 
stipendin vuosittain ansiokkaasta tutkimustyöstä 

jäsenjärjestöjen tekemien ehdotusten pohjalta. 
Tänä vuonna stipendi myönnettiin Yhteiskunta-
alan korkeakoulutetut ry:n ehdottamalle 
henkilölle. Stipendin lahjoittaa Pohjola Vakuutus 
Oy. Viime vuonna stipendin sai myös YKAn 
esityksestä Virpi Liinalaakso.

URAtieto
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Akavan Pohjola-stipendi jälleen ykalaiselle

89 %
 
alle 50-vuotiaista akavalaisis-
ta pitää ammatillista järjes-
täytymistä tarpeellisena, käy 
ilmi  Akavan teettämästä 
TNS Gallup Forumin tutki-
muksesta. Alle 35-vuotiaista 
jäsenistä peräti 89 prosenttia 
näkee ammattiliiton mer-
kityksen tulevaisuudessa 
joko kasvavan tai pysyvän 
ennallaan. Vastaajista 77 
prosenttia suosittelisi omaa 
ammattiliittoaan ystäville tai 
tutuille. näkemyksistä järjes-
täytymiseen. 

Lähde: Akava

Yhteiskuntaala.fi uudistui

8Käy testaamassa liiton uudet verkkosivut! 
Uudet verkkosivut avattiin toukokuussa, 
aiemmat sivut olivat vuodelta 2010. Tär-
keimmät ajankohtaiset nostot ovat etusivun 
vaihtuvassa karusellissa. Sosiaalisen median 
kanavat löytyvät etusivulta omasta ”uutishuo-
neesta”. Merkittävin muutos on sivujen res-
ponsiivisuus eli sivut mukautuvat käyttäjien 
eri päätelaitteille. Anna palautetta sivuista:  
viestinta@yhteiskunta-ala.fi

Pohjola-stipendi luovutettiin Timo Anttilalle Akavan 
hallituksen kokouksen yhteydessä.

”Yhteiskunta tieteilijöiden käsitys yhteiskunnasta monimutkaisena 

järjestelmänä ei sovi hallituksen insinööri ajatteluun.”

Työelämätutkija Anu Järvensivu, Työterveyslaitos

Yle 15.3.2016
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[PUHEENJOHTAJALTA]

M
enneen parin vuoden aikana olemme saa-
neet seurata palkansaajakentässä suurinta 
järjestömurrosta sitten TVK:n lakkautumisen. 
Pitkään näytti siltä, että Uusi keskusjärjestö 
-hanke johtaa kahteen keskusjärjestöön, 
mutta nyt lienee selvää, että tässä vaihees-

sa palkansaajakenttä pysyy jakautuneena SAK:n, Akavan ja 
STTK:n kesken.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on seurannut murrosta 
ja muutosta mielenkiinnolla, mutta etäältä. Päätöksemme on 
ollut olla osallistumatta uuden keskusjärjestön selvityshank-
keeseen ja keskittyä oman korkeasti koulutettujen keskusjär-
jestön kehittämiseen. Tämä on ollut lähes kaikkien akavalaisten 
liittojen kanta.

Keskusjärjestömurroksen seurauksena Akavan jäsenyyttä 
saattaa kuitenkin hakea useampikin nykyinen STTK:lainen liitto. 
Ennen yksittäisten hakemusten käsittelyä on syytä kirkastaa 
yleisesti Akavan jäsenyysperusteet. Akava on avoin, ensisijai-
sesti koulutustasopohjaisesti järjestäytynyt palkansaajakes-
kusjärjestö. Kaikki korkeasti 
koulutetut ovat tervetulleita 
järjestöjäseniksi Akavaan tai 
jäseniksi akavalaisiin liittoihin.

Akavassa ei kuitenkaan 
pidä sortua kokonaisjäsen-
määrän kasvattamiseen 
itseisarvoisesti. Vahvistaisiko 
muutaman prosenttiyksikön kokonaisjäsenmäärän kasvu 
akavalaisten edunvalvontaa, jos samaan aikaan jäsenkuntaa 
yhdistävät piirteet hälvenevät?

Käytännössä entistä hajanaisempi jäsenkunta vaikeuttaisi 
akavalaisten edunvalvontaa kaikilla tasoilla. YTN:n/JUKOn 
luottamusmiehillä olisi paikallisesti entistä sekalaisempi 
edunvalvottavien joukko, koulutuspoliittisen edunvalvonnan 
fokus hajoaisi, palkkaukselliset tavoitteet hämärtyisivät ja niin 
edelleen. Myös nykyisten akavalaisten liittojen jäsenkunnassa 
koulutustasovaatimuksissa joustaminen aiheuttaisi monen-
laisia kysymyksiä. Etenkin Akavan pitkäaikaiset ylemmän 
korkeakoulu tutkinnon suorittaneet jäsenet kokisivat oman 
keskusjärjestönsä identiteetin vieraammaksi.
Mahdollisesti uusista jäsenryhmistä päätettäessä Akavan 
on siis muistettava oma tehtävänsä korkeasti koulutettujen 
etujärjestönä. Tämä on pitkän linjan periaate, joka historiassa 
on nähty hyväksi, mutta myös jäsenten edunvalvonta vaatii 
yhtenäistä jäsenpohjaa.

Akavan on muistettava 
oma tehtävänsä korkeasti 
koulutettujen etujärjestönä.

Tehokas edun
valvonta edellyttää 
Akavalta eheää 
jäsenrakennetta

MIKKO ESKOLA
puheenjohtaja 

Akavan myönsi  
ansio merkkejä neljälle  
ykalaiselle

8 Akava on myöntänyt ansiomerkkejä aka-
valaisten liittojen aktiiveille. Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettujen esityksestä palkittiin neljä 
luottamusmiestä valtio- ja kuntasektorilta. 
Eini Hyttinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Reija Neva, Pirkanmaan ELY-keskus
Leena Vähäkylä, Suomen Akatemia
Irina Nori, Pohjanmaan liitto

Kiitos tekemästänne luottamusmiestyöstä 
ja lämpimät onnittelut!

Kuka on seuraava Vuoden 
yhteiskuntatieteilijä?
8 Marraskuun Yhteiskuntatieteilijäpäivillä jul-
kistetaan seuraava Vuoden yhteiskuntatieteilijä. 
Viime vuonna valituksi tuli VTM, suurlähettiläs ja 
SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstila.

Lähetä ehdokkaasi perusteluineen 12.9. 
mennessä:

• sähköpostilla viestinta@yhteiskunta-ala.fi
• kirjeitse Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

ry / Viestintä, Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100 
Helsinki

Yhteiskuntatieteilijyyden lisäksi tarkkoja valin-
takriteereitä ei ole: ehdokas voi olla pitkän uran 
tehnyt tai vasta uransa alussa oleva henkilö. 
Myös ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen kiin-
nostavuus huomioidaan valinnassa. 

Jäseniltä tulleiden ehdotusten joukosta 
Vuoden yhteiskuntatieteilijä -toimikunta valitsee 
voittajan. Valinta julkistetaan Yhteiskuntatieteilijä-
päivillä 18.11.

Eini Hyttiselle jaettiin Akavan pronssinen ansiomerkki 
valtuuston kokouksessa Jyväskylässä 23.4.
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Ota yhteyttä, hoidetaan 
vakuutuksesi kerralla kuntoon.

01019 5110
Yleinen palvelunumero

asiakaspalvelu@turva.fi

Tutustu liiton 
sinulle 

ottamaan jäsen-
vakuutukseen 

ja jäsenetuihisi 
Turvassa.

Lue lisää 
www.turva.fi/yka

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen 
vakuutusyhtiö ja tarjoamme erityisesti ammatti-
liittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita.

8 Liitto tuntee parhaiten yhteis-
kunta-alalla työskentelevien palkka-
tason. Meillä on eri sektoreiden 
palkoista runsaasti tutkimus- ja työ-
markkinatietoa. Uran alkuvaiheessa 
palkkaus ei ole päällimmäisenä mie-
lessä, vaikka juuri silloin olisi tärkeä 
hinnoitella työpanoksensa oikein. 

Suositukset koskevat yksityisellä 
sektorilla koulutusta vastaavissa teh-
tävissä työskenteleviä opiskelijoita. 
Muilla sektoreilla palkkataso on pää-
sääntöisesti hieman matalampi.

Käytännössä palkka vaihtelee toi-

mialan, työn vaativuuden ja aikai-
semman kokemuksen mukaan.

Suositukset ovat suuntaa-antavia. 
Yksilöllisen palkkaneuvonnan osalta 
kannattaa olla yhteydessä liittoon.

Palkkasuositukset perustuvat 
YKAn syksyllä 2015 toteuttaman 
opiskelijoiden työssäkäyntitutki-
muksen tuloksiin sekä yleiseen palk-
kakehitykseen.

Kysy liitosta palkkaneuvontaa 
missä tahansa uran vaiheessa! Palk-
kaneuvotteluihin voit kysyä sparrausta 
myös liiton urapalveluista.

Kysy apua palkkaneuvotteluihin
Työsopimuksia tehtäessä palkkaneuvottelujen kanssa 
ei kannata jäädä yksin painimaan.

URAtieto

Palkkasuositukset 
koulutusta vastaavaan 
työhön:

• Sekä vastavalmistuneen että 
opiskelijoiden palkkasuositukset ovat 
pysyneet samalla tasolla kuin viime 
vuonna.

• Valmistuneen alkupalkkasuositus 
vuonna 2016 yksityisen sektorin 
(yritykset, järjestöt) palvelukseen 
sijoittuvalle vastavalmistuneelle  
pääkaupunkiseudulla 3 170 €/kk.

OPISKELIJOIDEN 
PALKKASUOSITUKSET:
• alle 120 opintopistettä 1 770 €/kk  
• yli 120 opintopistettä 2 070 €/kk 
•  yli 180 opintopistettä 2 270 €/kk 
• yli 240 opintopistettä 2 470 €/kk 
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Lue koko 
strategia  

liiton 
nettisivuilta.

Järjestöpäivät 
ja valtuuston 
kevätkokous:

Liiton aktiivit koolla
Uuden aikakauden ammattiliittoa 
visioitiin Jyväskylässä 22.–23.4.

Liittovaltuutetut, paikallistoimijat ja opiske-
lija-aktiivit kokoontuivat Jyväskylässä Jär-
jestöpäivillä huhtikuussa pohtimaan liiton 
tulevaisuuden suuntaa. Koolla oli yhteensä 
viitisenkymmentä ykalaista.

Valtuuston kevätkokouksessa päätettiin 
strategia vuosille 2016–2023. Myös toiminta-
kertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin.

Strategia on kokonaisuudessaan luetta-
vissa liiton nettisivuilla www.yhteiskunta-
ala.fi. 

LIITON STRATEGIA VUOSILLE 2016–2023

Missio
Olemme jäsenen kumppani 

hänen urallaan ja tuemme 

jäsenen kehittymistä,  

uramahdollisuuksia sekä 

oikeuksia, jotta hän voi keskittyä 

tekemään työtään.

Arvot
Oikeudenmukaisuus

Rohkeus
Avoimuus

Visio
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on uuden aikakauden ammatti-

liittojen edelläkävijä. Jokaisen yhteiskunta-alan korkeakoulutetun 

on mahdollista rakentaa merkityksellinen, oman näköisensä työ-

ura sekä tasapainottaa työ ja yksityiselämä mielekkäällä tavalla.
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Kilpailukykysopimuksen alakohtaisilla 
neuvotteluilla aikaa toukokuun loppuun
8 Helmikuun lopussa työmarkkinakeskus
järjestöt saivat aikaan neuvottelutuloksen 
kilpailukykysopimuksesta, jonka mukaan 
keskusjärjestöjen sopimat työ ja virkaehto
muutokset pitää neuvotella alakohtaisiin sopi
muksiin 31.5.2016 mennessä. Neuvottelutulok
sessa sitoudutaan jatkamaan voimassa olevien 
työ ja virkaehtosopimusten sopimuskausia 12 
kuukaudella palkkoja korottamatta. Työaikaa  
pidennetään, sosiaalivakuutusmaksuja 
siirretään työnantajilta palkansaajille, julkisen 
sektorin lomarahoja leikataan ja paikallista 
sopimista lisätään ja levitetään järjestäyty
mättömään kenttään. Lisäksi työnantajien 

sosiaaliturvamaksuja alennetaan.
YKA hyväksyi omalta osaltaan kilpailukyky

sopimuksen neuvottelutuloksen ja osallistuu 
sen täytäntöönpanoon osana neuvottelujärjes
töjä ja Akavaa.

– Kilpailukykysopimus on parempi vaihto
ehto kuin hallituksen kaavailemat työelämän 
heikennykset. Olisimme olleet jo syksyllä 
yhteiskuntasopimuksen kariuduttua valmiita 
jatkamaan neuvotteluja Akavan rinnalla, YKAn 
toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.

Liitoilla ja neuvottelujärjestöillä on touko
kuun loppuun saakka aikaa neuvotella ala
kohtaisista sopimuksista.

URAtieto



Suomessa ei ole yleistä minimipalkkalakia, kuten esimerkiksi 
Saksassa (8,50 euroa/tunti, 2015). Meillä vähimmäispalkka 
määräytyy asianomaisen alan yleissitovan työehtosopimuksen 
mukaan. Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaan silloin, kun 
työehtosopimus on valtakunnallinen ja edustavana pidettävä, 

on se yleissitova, jolloin sitä on noudatettava myös järjestäytymättömien 
työnantajien yrityksissä. Työtuomioistuin vahvistaa, mikä työehtosopimus 
on yleissitova ja pitää näistä luetteloa. 

Kaikilla aloilla ei ole olemassa yleissitovaa työehtosopimusta, jolloin 
mitään minimipalkkasäännöstä ei ole, vaan palkka määräytyy niin sanotusti 
kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. Tätä rajoittaa kuitenkin säännös, jonka 
mukaan mikäli työsuhteessa ei tule sovellettavaksi mikään työehtosopimus 
eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastik-
keesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja 
kohtuullinen palkka.

Työehtosopimuksien tulkintariidat käsittelee työtuomioistuin ja se 
noudattaa työehtosopimuslakia. Sen sijaan työsopimuslakiin perustuvat 
työriidat käsitellään yleisissä alioikeuksissa (käräjäoikeus, hovioikeus, kor-
kein oikeus). Miten silloin menetellään, kun riita koskee työehtosopimuksen 
yleissitovuuden ulottuvuutta eli kysymystä siitä, miten asianomainen ala 
määräytyy?

Nyt korkein oikeus on antanut vastauksen tähän kysymykseen rat-
kaisussaan KKO 2016:18. Siinä oli kyse ylioppilaskunnan julkaiseman 
aikakauslehden toimittajasta, joka vaati noin 19 000 euroa saamatta jäänei-
tä palkkoja usealta vuodelta sillä perusteella, ettei ylioppilaskunta ollut nou-
dattanut alalla voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimusta (Viestinnän 
Keskusliitto ry:n ja Suomen Journalistiliitto ry:n välinen) palkkojen osalta. 
Käräjäoikeus katsoi, että kyseenomaista työehtosopimusta olisi pitänyt 
noudattaa ja hyväksyi kanteen.

Hovioikeus pyysi lausuntoa työtuomioistuimelta, joka katsoi, että kysei-
nen yleissitova työehtosopimus ei koskenut ylioppilaskunnan harjoittamaa 
alaa, koska ylioppilaskuntaa ei voitu pitää työehtosopimuksessa tarkoitettu-
na viestintäalan yrityksenä. 

Korkein oikeus sen sijaan totesi, että työtuomioistuimen tehtävänä on 
tulkita työehtosopimuslakia ja työehtosopimusten määräyksiä eikä yleissi-
tovuussäännöstä, josta on määräyksiä työsopimuslaissa. Korkein oikeus 
jätti työtuomioistuimen lausunnon huomiotta ja katsoi, ettei Journalistiliiton 
työehtosopimus ole ylioppilaskunnan toimialalla sovellettava työehtosopi-
mus. Ylioppilaskunta on kuitenkin teettänyt toimittajalla sanotussa lehdistön 
työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä. Näin ollen korkein oikeus katsoi 
käräjäoikeuden tavoin, että toimittajan työsuhteessa olisi tullut soveltaa 
lehdistön alan työehtosopimusta ja tuomitsi ylioppilaskunnan maksamaan 
vaaditut palkkasaatavat korkoineen.

Tämä tapaus kertoo osaltaan, että työlainsäädäntö Suomessa on muo-
dostunut varsin monimutkaiseksi paitsi sisällön myös toimivaltakysymysten 
kohdalla ja tuottaa yllätyksiä sen soveltajille jopa tuomioistuimien sisällä. 

Minimipalkka
lain m

ukaan
ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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 Lauri Holmström

Turvallisella matkalla

Mikä johti sinut valtiotieteiden tielle?
Kiinnostukseni historiaa, sen tutkimusta ja käyttöä 
kohtaan sekä yhteiskunnallisen kehityksen ja ilmiöiden 
ymmärtäminen toteutuivat kaikki poliittisen histo-
rian opiskelussa. Sen sijaan opintojen alussa minulla 
ei ollut tarkkoja urasuunnitelmia ja sivuaineeni vaih-
tuivat matkan varrella: opiskelin rauhan- ja konflik-
tintutkimusta Uppsalan yliopistossa sekä strategiaa 
ja turvallisuuspolitiikka Maanpuolustuskorkeakou-
lussa. Keskittyminen turvallisuuteen mahdollisti 
henkilökohtaisten arvojeni ja tieteellisten kiinnostuk-
sen kohteideni yhdistämisen.

Oma maa mansikka?
Olen opiskellut sekä Ruotsissa että Britanniassa. 
Molemmat poikkesivat Suomesta vuorovaikutuk-
sen osalta. Suomi näyttää erilaiselta ulkomailta käsin, 
ja sen perspektiivin olen pyrkinyt säilyttämään. Toi-
saalta olen Suomessa useasti pettynyt havaitessani 
uusiin ajatuksiin ja menetelmiin kohdistuvaa vasta-
rintaa. Itselleni keskeinen anti ulkomailla opiskelusta 
oli teoreettisen tietämyksen ja käytännön taitojen 
soveltaminen ongelmien ratkaisuun. Opin myös sen, 
että kansainvälistyminen lähtee jokaisesta itsestään. 

Teoriasta työelämään
Opintojen suurin hyöty on ollut analyyttisten taitojen 
oppiminen ja harjoittelu. Myös lähdekriittisestä tie-
donkeruu- ja jäsentelytaidoista sekä kirjoitus- ja esiin-
tymiskokemuksesta on ollut hyötyä. Olennaista on 
sisäistää jatkuvan oppimisen arvo ja keskittyä kehit-
tämään sellaisia asioita, joista on hyötyä omalle työ-
yhteisölle. Opintojen aikana luodaan myös pohja työ-

uran identiteetille. Itselleni yhteiskuntatieteellisestä 
taustasta on ollut hyötyä navigoidessani työelämän 
eri käänteissä.

Työura tähän päivään
Työurani on ollut pääosin analyysi- ja tutkimus-
työtä; olen erityisesti perehtynyt terrorismin torjun-
taan sekä yritysturvallisuuteen. Viime lokakuussa 
aloitin erityisasiantuntijana sisäministeriön strategi-
nen ohjaus ja kehittäminen -yksikössä. Tehtäväni on 
koordinoida hallinnonalan tutkimustoimintaa. Työn-
kuvani kattaa lisäksi sisäisen turvallisuuden selon-
teon ja strategian valmistelu-, seuranta- ja asiantun-
tijatehtäviä. 

Työskentelin aikaisemmin seitsemän vuotta Suojelu-
poliisissa. Olen ollut onnekas, että olen saanut toi-
mia erilaisissa tehtävissä ja kerätä monipuolista koke-
musta turvallisuusasioista. 

Millä mielin seuraat maailman menoa?
Globaalit kriisit ja ilmiöt heijastuvat yhä voimak-
kaammin myös Suomeen – epävarmasta on tullut 
uusi normaali. Terrori-iskut ulkomailla eivät suoraan 
vaikuta työhöni, mutta välillisesti ne näkyvät käsitte-
lemässäni teemoissa.

Elämme myös valtavan teknologisen murroksen 
ja mahdollisuuksien virrassa. Turvallisuutta tulisikin 
ajatella myös mahdollistajana ja muistaa, että kaiken 
turvallisuustoiminnan keskiössä on ihminen. 

Vastapainoa työlle saan perhe-elämästä. Turvalli-
suudesta puhuttaessa on hyvä tiedostaa, että kyse ei 
ole vain nykyhetkestä vaan myös lastemme tulevai-
suudesta. 

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Vesa Tyni

URApolku

2004
Sivuaineopinnot 
Uppsalan yliopistossa

2005 
Sivuaineopinnot 
Maanpuolustus-
korkeakoulussa 

2007 
VTM

2008
Master of Arts

2015
Erityisasiantuntija 
sisäministeriössä 
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Vaikuttava  
rekrytointi.

Hallintotieteiden maisteri, KHT Meri 
Onkamo on aloittanut Delta Auto 
Oy:n toimitusjohtajana vastuullaan 
koko Deltan vähittäiskauppa, johon 
kuuluu 26 toimipistettä, noin 400 
miljoonan euron liikevaihto sekä 
hieman alle 500 hengen henki-
löstö.

– Työssäni minulle on hyötyä 
analyyttisestä otteesta sekä koko-
naisuuksien ja syy–seuraussuhtei-
den hahmottamisesta. 

Aiemmin Onkamo on työs-
kennellyt Delta-konsernissa eri 
tehtävissä vuodesta 2010 alkaen, 
viimeksi konsernin talousjohtaja.

FCG Suunnittelu ja Tekniikka 
Oy:ssä perustettiin vuodenvaih-
teessa uusi Ihmisen ympäristö 
-tiimi, jonka vetäjänä aloitti VTM 
Jani Päivänen. Tiimin tavoitteena 
on kehittää sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnin osaamista yhtiössä ja 
samalla koko Suomessa ja tuoda 
lisää näkyvyyttä ihmiskeskeiselle ja 
vuorovaikutteiselle suunnittelulle. 

– Sosiologeja on vieläkin 
kaupunkisuunnittelussa aika 

harvoja. Ammatti opitaan työn 
myötä. Yhteiskuntatieteet tuovat 
kuitenkin paitsi metodiosaamisen, 
niin ehkä tärkeimpänä ajattelutavan 
– ihminen ensin, muuten ei päästä 
eteenpäin.

Sosiaalisten vaikutusten 
arviointeja FCG:ssä suunnataan 
erityisesti suuriin ja kansainvälisiin 
hankkeisiin. 

VTM Antonia Husberg on 
aloittanut huhtikuussa maa- ja 
metsätalousministeriössä maa-
seutuylitarkastajana. Hän hoitaa 
kansallisen maaseutupolitiikan 
seurantaa, yleistä kehittämistä 
sekä viestintää.  

Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi.  
Kerro tekijä, koulutustausta, uusi tehtävänimike ja työnkuva.  

Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

LAURI HOLMSTRÖM (35)• Erityisasiantuntija, sisäministeriö
• VTM, Helsingin yliopisto, 2007; 

Master of Arts, Brunel University 
London, 2008• Perhe: Vaimo ja kaksi lasta

• Harrastukset: Musiikki, elokuvat, 
lukeminen ja liikunta

MERI ONKAMO
Delta Auto Oy

JANI PÄIVÄNEN
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

ANTONIA HUSBERG
Maa- ja metsätalousministeriö

Toimitusjohtaja

Tiimipäällikkö

Maaseutuylitarkastaja

Nimitykset

– Työni edellyttää laaja-alaista 
koulutusta, sillä maaseutupolitiikassa 
kohtaavat eri politiikkalohkot, hallinnol-
liset alueet ja yhteiskunnalliset toimijat. 

Aiemmin hän on toiminut muun 
muassa tiedottajana ja projekti-
päällikkönä.
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Teksti Nuutti Pursiainen, neuvottelupäällikkö Kuvat iStockphoto Grafiikka Sofia Wilkman

Työmarkkinatutkimus 2015 paljastaa sekä nousevan 
työttömyyden että työn kuormittavuuden kasvun. Mutta 
hieman yllättäenkin oma tilanne työmarkkinoilla tuntuu 
yhä useamman vastaajan mielestä vakaalta.

Hyvät ja huonot
UUTISET

HUONOT UUTISET: ALAN TYÖTTÖMYYS 
ENNÄTYSKORKEALLA

Kokopäivätyössä oli vastaushetkellä 
86 % työvoimasta. Vakiintunut taso on 
ollut vuodesta 2007 lähtien 90 %, kun-
nes nyt kahtena vuonna peräkkäin on 
palattu 2000-luvun alkupuolen tilan-
teeseen. Jäsenkunnan työttömyys kas-
voi pelättyä vähemmän, mutta oli kui-
tenkin kaikkien aikojen korkein, 8 %. 
Työmarkkinatutkimuksen historian 
matalin työttömyys nähtiin 2008, jol-
loin työttömiä oli vain 1,9 % vastan-
neista. Joka viides oli ollut työttömänä 
jossain vaiheessa kahden edellisen 
vuoden aikana. 

Valmistumisensa jälkeen oli vastaa-
jista kaikkiaan 40 % kokenut jonkinlai-
sen työttömyysjakson. Keskimääräi-
nen työttömyyden kesto oli ollut kuusi 
kuukautta. 60 % vastaajista oli puoles-
taan saanut valmistuttuaan saman tien 

työtä tai ollut jo valmistuessaan työ-
markkinoilla. Asetelma ei muuttunut 
edellisvuoteen verrattuna.

Vastavalmistuneilla eli vuosina 
2014–2015 valmistuneilla on työllis-
tyminen vaikeutunut, ja heidän työt-
tömyysasteensa oli 15,8 %, siis lähes 
kaksinkertainen koko jäsenkuntaan 
verrattuna. Vastavalmistuneiden työt-
tömyys nousi huomattavat viisi pro-
senttiyksikköä edellisvuodesta. Vasta-
valmistuneiden joukosta runsas 40 % 
oli ollut jossain vaiheessa valmistumi-
sensa jälkeen työtön. Työttömyyden 
mediaanikesto oli ollut 20 viikkoa. Vas-
taavasti lähes 60 % oli saanut työpai-
kan heti, useimmat jo ennen valmistu-
mistaan.

Työttömyys koskettaa lukujen 
valossa yhä isompaa joukkoa jäsenis-
töstä, ja sama asia on nähtävissä käy-
tännön edunvalvontatyössä muun 

muassa laajojen yt-neuvotteluiden 
yhteydessä. Erityisen huolestuttavaksi 
ilmiöksi on muodostumassa kuitenkin 
opinnoista työelämään siirtymiseen 
liittyvä tulppa.                                                                      

HYVÄT UUTISET: OMA TILANNE 
KOETAAN VAKAAKSI
Tutkimuksessa on vuosittain pyydetty 
vastaajia arvioimaan lähitulevaisuu-
den vakautta työpaikalla sekä ylei-
sesti että omalta kohdalta. Lokakuussa 
2015 omaa tilannettaan piti vakaana tai 
melko vakaana 75 % vastaajista. Näky-
mät ovat tällä mittarilla mitattuna hie-
man yllättäen jopa parantuneet pari 
prosenttiyksikköä viime vuodesta. 

Viitisen prosenttia vastaajista koki 
edelleen lomautuksen mahdolliseksi 
tai todennäköiseksi, ja runsaan kym-
menen prosentin joukko näki itseensä 
kohdistuvan irtisanomisen mahdol-
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työmarkkinatutkimus 2015

Kokopäivätyöläiset (keskiarvo)

Työnantaja  Valtio 33 % Kunta 19 % Yksityinen 20 % Järjestö 17 % Yliopisto tai amk 10 % Muu 1 %

Sukupuolijakauma

68 %

32 %

42
Keski-ikä

(keskiarvo)

79%

Nykyinen työ

vastaa koulutusta

Arvio omasta työmäärästä, %

4 200 €/kk 2 720 €/kk

Bruttopalkka Nettopalkka

Jatkuvasti 
liian suuri

Ajoittain
liian suuriSopivaLiian pieni

3 46 1239
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lisena tai todennäköisenä. En osaa 
sanoa -vastaajien joukko kasvoi lähes 
kymmenen prosentin osuuteen.

Työpaikan tilannetta yleisesti tarkas-
teltaessa näkemys on hieman varauk-
sellisempi. Vastaajista noin 26 % pitää 
irtisanomisia joko mahdollisena tai 
todennäköisenä. Toisaalta tilanteen 
vakaaksi tai melko vakaaksi koki 63 % 
vastanneista. Näissä tunnusluvuissa 
ei ole mainittavaa muutosta vuoden 
takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Työmarkkinoiden tilanneindi-
kaattorina on jossain määrin toimi-
nut myös määräaikaisten työsuhtei-
den osuus palvelussuhteista. Kun 
erilaista hankerahaa on paremmassa 

taloustilanteessa ollut saatavissa pro-
jektiluonteisiin töihin, niin tarjolla on 
ollut enemmän myös määräaikaista 
työtä. Työmarkkinatutkimukseen nyt 
vastanneista noin joka viides (21,1 %) 
toimi määräaikaisessa työsuhteessa. 
Määräaikaisten työsuhteiden osuu-
dessa on laskua yli kaksi prosenttiyk-
sikköä vuoden 2014 tilanteeseen ver-
rattuna. 

TYÖN KUORMITTAVUUS KASVUSSA
Tekeekö aiempaa harvempi joukko sit-
ten useamman henkilön työt? Vastaa-
jista 58 % arvioi nykyisen työmääränsä 
joko jatkuvasti tai ajoittain liian suu-
reksi. Toisaalta 39 % piti työmääräänsä 

sopivana. Liian pieneksi työmääränsä 
koki kolme prosenttia vastanneista. 
Edellisvuoteen verrattuna asetelma 
ei ole muuttunut, mutta viiden vuo-
den takaiseen tilanteeseen verrat-
tuna on tapahtunut siirtymää työ-
määränsä sopivasta liian suureksi 
tunteviin. 

Asiantuntija- ja esimiestyön kuor-
mittavuus ei ole palautettavissa tehtyi-
hin viikkotuntimääriin, joiden keski-
arvo on jäsenkunnan parissa laskenut 
tasaisesti 43,7 tunnista (2000) nykyi-
seen 39,3 tuntiin (2015). Ylläolevasta 
kuviosta on nähtävissä jäsenkunnan 
keskimääräiset toteutuneet viikkotyö-
ajat toimiasemittain. 

Toteutuneet viikkontuntimäärät 
toimiasemittain h/vko

Ylin johto

Alempi keskijohto

Asintuntijatehtävät

Johto

Opettajat

Erittäin vaativat
asintuntijatehtävät

Ylempi keskijohto

Toimihenkilö

Vaativat
asintuntijatehtävät

43 h

39 h

38 h 38 h

42 h 41 h

40 h 39 h

40 h

Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut 

numeroina? Katso 
animaatio osoitteessa 

uralehti.fi

Kokonaistyöaika

tuntia / vko

www.
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Kutsu kyselyyn lähetettiin marraskuussa 
2015 kaikille liiton työmarkkinoilla oleville 
9 565 jäsenelle. Heistä noin joka neljäs 
vastasi kyselyyn, ja lopullisen datan kooksi 
muodostui yli 2 400. Kaksi kolmasosaa 
vastanneista oli valmistunut vuonna 2001 
tai myöhemmin.

Työmarkkinatutkimukseen vastannei-
den kesken arvotun 400 euron arvoisen 
SuperLahjakortin voitti Tuukka Ylä-Anttila. 
Kymmenelle muulle arvonnassa voitta-
neelle lähetimme pienen palkinnon.  Kiitos 
kaikille vastaajille.

Liiton lakimiehet saavat päivittäin useita 
yhteydenottoja jäseniltä, jotka tarvitsevat 
neuvontaa. Juristeilta pyydetään neuvoja 
muiden muassa työssä jaksamiseen, epä-
asialliseen kohteluun työpaikalla, yt-neuvot-
teluihin sekä työttömyyteen. 

– Työssä jaksamiseen ja epäasialliseen 
kohteluun työpaikalla liittyvät tilanteet ovat 
juristin näkökulmasta hankalia, koska 
liitosta käsin voimme ainoastaan ohjata ja 
neuvoa jäseniä, mutta emme voi konkreetti-
sesti vaikuttaa työpaikalla käynnissä oleviin 
tilanteisiin, liiton lakimies Elina Oksanen 
sanoo.

– Työturvallisuuslaki velvoittaa työnan-
tajaa puuttumaan epäasialliseen kohteluun. 
Työsuojeluasioiden valvontavastuu on 
puolestaan viranomaisilla. Aluehallintovi-
raston työsuojelun vastuualue voi pyytää 
työnantajalta selvityksen tilanteesta, antaa 
työnantajalle toimintaohjeita ja kehotuksia 
lainsäädännön noudattamisesta ja sovelta-
misesta sekä antaa velvoittavia päätöksiä. 

Myös yt-neuvotteluista kysytään paljon. 
Kyselyt koskevat sekä itse prosessia että 
sitä, olisiko oma irtisanominen mahdollista 
riitauttaa. Riitauttamisen mahdollisuutta 
tulee aina pohtia tapauskohtaisesti selvit-
tämällä tarkemmin irtisanomisen taustalla 
olevia perusteita sekä työpaikalla vallitsevaa 
tilannetta. 

– Työpaikan luottamusmiehet ovat 
avainasemassa yt-menettelytilanteissa, 
koska he ovat käyneet itse neuvottelut työn-
antajan kanssa ja heillä on paras tieto siitä, 
mihin perusteisiin irtisanomiset työpaikalla 
pohjautuvat. Liiton juristit pyrkivät siis usein 
yhteistyössä jäsenen sekä luottamusmiehen 
kanssa kartoittamaan irtisanomisen taus-
talla olevia syitä. Useimmiten irtisanomisen 
perusteet ovat kunnossa, mutta välillä 
perusteet riitauttamiselle ovat olemassa. 
Tällöin lähdemme selvittämään tilannetta 
ensin liiton lakimiehen kautta ja mikäli asia 
etenee oikeusprosessiin asti, asia siirtyy 

asianajotoimiston hoidettavaksi, Oksanen 
taustoittaa

– Voimakkaat tunnereaktiot tekevät tilan-
teet usein haasteellisiksi. Vaikka työnantajan 
perusteet irtisanomisille olisivat kunnossa, 
koetaan oma tilanne helposti epäoikeu-
denmukaiseksi ja riitauttamista pohditaan. 
Toivoisinkin työnantajien kiinnittävän enem-
män huomiota irtisanomisen perusteiden 
selvittämiseen työntekijöille. 

Yt-neuvotteluista johtuvien irtisanomisten 
vuoksi myös työttömyyteen ja työttömyys-
turvaan liittyviä kysymyksiä tulee paljon. 
Ne koskevat työttömyysturvan hakemista ja 
saamisen edellytyksiä. 

– Työttömyysturvaneuvonnassa koros-
tuu erityisesti kansainvälisyys. Paljon läh-
detään tekemään töitä ulkomaille ja tällöin 
halutaan tarkistaa oma asema suhteessa 
työttömyysturvaan. Työttömyyskassa Erko 
tekee työttömyysturvaan liittyvät päätökset, 
ja he tutkivat tilanteet aina tapauskohtaises-
ti, mutta liiton lakimiehet neuvovat jäseniä 
ja arvioivat työttömyysturvan saamisen 
edellytyksiä, Oksanen neuvoo. 

Työaikaan ja työmäärään liittyviä kysy-
myksiä on viime aikoina ollut aikaisempaa 
vähemmän. 

– Työmäärästä puhutaan eniten työssä 
jaksamiseen liittyvien yhteydenottojen 
yhteydessä. Mikäli työpaikalla on esimerkik-
si epäasiallista kohtelua tai henkilösuhteet 
ovat muuten tulehtuneet, työmäärään rea-
goidaan herkemmin. Tuntuu siltä, että mikäli 
muut asiat ovat kunnossa, työpaikoilla sie-
detään melko hyvinkin suurta työmäärää. 
Mahdollisesti myös työelämässä lisääntynyt 
epävarmuus vie työntekijöiltä uskallusta 
puuttua liialliseen työmäärään. 

Jos tarvitset lakimiehen apua, lue liiton 
verkkosivuilta www.yhteiskunta-ala.fi 
ohjeet yhteydenottoa varten. Voit lähettää 
lakimiehille sähköpostia yhteiseen osoit-
teeseen lakimiehet@yhteiskunta-ala.fi

Lakimies: ”Yt-neuvotteluista 
kysytään päivittäin”

Työvoima

Kokopäivätyö

Osa-aikatyö

Työtön

Muu (perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaa)

86 %

86 %

90 %

86 %

3 %

3 %

3 %

5 %

8 %

7 %

3 %

3 %

3 %

3 %

4 %

6 %
2005 
2010
2014 
2015 
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mielekkääseen
työhön

Tympiikö työ? Oletko kadottanut 
työn mielekkyyden? Miten innostua 
työstä uudestaan? Tuunaa työtäsi 
mielekkäämmäksi Työterveyslaitoksen 
asiantuntijan Lotta Harjun ohjein.

Koonnut Kati Ahtiainen Kuvat Istockphoto

6askelta...

Teenkö ison 
numeron 
omasta 
työmäärästäni?

POHDI
Kriittisyys on hyvä asia, mutta välillä on hyvä 
suunnata katse myös myönteisiin asioihin ja 
voimavaroihin työssä. Mitkä asiat innostavat 
sinua työssäsi tai sen ulkopuolella? Mitkä 
tekijät taas tylsistyttävät? Miten voisit lisätä, 

ylläpitää ja suojella mielekkyyttä tuottavia voimavaroja? 
Tee lista  ja yritä olla mahdollisimman yksityiskohtainen. 

Sen sijaan, että kuittaisit työsi tylsistyttävät 
piirteet yleisselityksellä ”jatkuva kiire”, pureudu 
syvemmälle. Onko taustalla mahdollisesti laajempia 
työn organisoinnin ongelmia, vai onko omassa ajan 
hallinnassasi tarkistamisen varaa? Tästä saat jo 
osviittaa, mihin toimenpiteisiin on mahdollista ryhtyä. 

ARVIOI JA HIENOSÄÄDÄ
Oman työtoiminnan mielekkyyttä voi 
olla välillä hyvä arvioida rehellisesti. 
Myönteisen minäkuvan vaaliminen 
suojaa psykologista hyvinvointia 
mutta saattaa samalla olla esteenä 

kehitykselle. Subjektiiviset näkemykset siitä, miten 
työssä toimimme, eivät aina vastaa todellisuutta. 
Olenko oikeasti esittänyt rakentavia ehdotuksia 
vai lähinnä kritisoinut nykyistä toimintaa? Kuinka 
tuotteliasta työaikani on? Autanko työkaveria hänen 
työkuormansa kanssa vai teenkö ison numeron 
omasta työmäärästäni? Vasta arvioimalla omaa 
toimintaamme voimme tehdä päätelmiä sen 
vaikutuksista ja hienosäätää tarvittaessa. 

1

2
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TEE SIITÄ TAPA
Tutkimusten mukaan 
psykologisella hyvinvoinnilla 
on yksilöllinen ”set-point”, 
lähtöpiste, johon kokemuksen 
väitetään lopulta palaavan. 

Siten hyvinvointiponnistelujen myönteiset 
vaikutukset ovat parhaimmillaankin 
lyhytaikaisia, kun ihmiset sopeutuvat 
kohentuneeseen tilanteeseen ja palaavat 
takaisin lähtöpisteeseensä. Jotta myönteiset 
vaikutukset pysyisivät, tulisi toimintaa jollain 
tapaa jatkaa senkin jälkeen, kun vaikutuksia 
on saatu. Tämä pätee niin kuntokuuriin kuin 
työn tuunaukseenkin. Parhaiten muutoksen 
tekeminen onnistuu, jos siitä tehdään 
arkeen istuva tapa. Tämä taas edellyttää 
jonkin verran sinnikkyyttä: tutkijoiden 
mukaan aivot tarvitsevat vähintään kolmen 
viikon altistuksen uudelle rutiinille, että ne 
omaksuvat sen tavaksi.

TARTU TOIMEEN
Älä laske kaikkia onnistumisia 
omaksi ansioksesi ja 
vastoinkäymisiä jonkun muun 
piikkiin! Siirtämällä vastuuta teet 
itsellesi karhunpalveluksen, koska 

samalla vihjaat, ettet voi vaikuttaa asioihin. 
Vastuun ottaminen ja toimeen tarttuminen ovat 
jo itsessään voimaannuttavia kokemuksia, joista 
voit saada lisää tarmoa työhön. 

Kun olet tunnistanut oman työsi mielek-
kyyteen vaikuttavat tekijät, on aika toimia. Jos 
olet leipääntynyt työhösi, koeta rikkoa joku 
rutiini. Tee ensimmäinen tunti työpäivästäsi 
keskittymistä vaativaa työtä ja avaa sähköposti 
vasta sen jälkeen. Pitäkää työkavereiden kesken 
”inspiraatiohetki”, jossa keskitytte kahvitauolla 
siihen, mikä on viikon aikana ilahduttanut.

HAE PALAUTETTA  
– JA ANNA SITÄ ITSEKIN
Suoriutumisesta saadun palautteen ajatellaan 
olevan tärkeä edellytys sille, että yksilö voi 
työssään saavuttaa nautinnollisen flow-
kokemuksen. Usein kuitenkin unohdetaan, 

että palautetta voi saada muiltakin kuin esimieheltä tai 
asiakkaalta suoraan ja että sitä voi myös itse hakea. Ala 
listata viikoittain kaikki asiat, mitä olet saanut aikaiseksi sen 
sijaan, että keskittyisit siihen, mikä on vielä kesken. Anna 
hyvää palautetta työkaverille tai esimiehelle. Vaikka kiitos 
kuuluu hyviin tapoihin ja on sinällään arvokas, teet työnsä 
hyvin tehneen ihmisen erityisen iloiseksi silloin, kun erittelet, 
miksi kiität tai kehaiset. Samalla voit lisätä oman työsi 
mielekkyyttä – ilolla on taipumus tarttua.

OLE ARMOLLINEN ITSELLESI
Hyvästä tahdosta huolimatta työtä 
ei aina ole mahdollista tehdä ihan 
niin hyvin kuin on suunnitellut 
tai halunnut. Riittämättömyyden 
ja epäonnistumisen tunteiden 

hyökyessä päälle on hyvä muistaa olla 
myötätuntoinen myös itseä kohtaan. Anna 
itsellesi samanlaista tukea ja kannustusta kuin 
mitä soisit kaverillekin. Armollisuus ei tarkoita, 
että päästäisit itsesi liian vähällä tai henkisesti 
laiskistumaan. Se auttaa vain selviytymään 
nopeammin vastoinkäymisistä ja olemaan 
henkisesti valmis uuteen yritykseen.

Palautetta voi 
myös itse hakea.

4

3

5
6

Asiantuntija ja lisätiedot: 
tutkija Lotta Harju, Työterveyslaitos
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350 
organisaatiota

215 000
henkilötyövuotta

18
maakunnalle
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tuleminen

Maakuntien 
uusi

Teksti Riitta Ekholm ja Heidi Hänninen infografiikka Sanna Hyvärinen

Vuonna 2019 voimaan tuleva 
aluehallintouudistus tulee pyörittämään 

satojatuhansia työpaikkoja Suomessa. Mitä 
tämä tarkoittaa yhteiskuntatieteilijöille?

A
luehallinnon uudistami-
nen nytkähti aimo askelen 
eteenpäin, kun Juha Sipilän 
hallitus linjasi sote- ja alue-
hallintouudistusta 5.4.2016. 
Tarkoitus on sovittaa yhteen 
aluehallinto ja maakunta-

hallinto sekä yksinkertaistaa julkisen alue-
hallinnon järjestämistä vuoden 2019 alusta 
lähtien.

Toimintoja keskitetään itsehallintoalueille 
eli maakunnille. Esimerkiksi vuonna 2010 
perustetut ELY-keskukset haudataan yhdek-
sän toimintavuoden jälkeen, kun jatkossa 
tehtävänjako selkiytyy kunnan, maakunnan 
ja valtion välillä. Kaikkien toimien tavoit-
teena on tuottavuuden kasvu. 

Samalla, kun tehtävät siirtyvät maa-
kunnille, ELY-keskusten lisäksi TE-toimis-

tot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2019. 
Nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta 
muodostetaan yksi valtakunnallinen viran-
omainen. Uusi aluehallintovirasto toimii 
alueellisissa yksiköissä tai toimipisteissä. 
ELY-keskusten ympäristövalvonta ja luon-
nonsuojelu kootaan aluehallintovirastoon.

Kahden ja puolen vuoden aikana on siis 
tarkoitus järjestää yli 350 organisaatiota ja 
215 000 henkilötyövuotta uusiksi. Maakunta-
uudistus edellyttää useita lakimuutoksia. 
Kukin ministeriö on käynnistänyt heti oman 
hallinnonalansa lakimuutosten valmistelun.

TYÖNJAKO SELKEÄKSI
Hallituksen linjaukset aluehallintouudistuk-
sesta ovat lopultakin julkisia. Tampereen yli-
opiston johtamiskorkeakoulun professori 
Arto Haveri on asiantuntijana parlamentaa-
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risessa seurantaryhmässä. Hänen mielestään 
hallituksen aluehallintouudistuksen perus-
linjaus on oikea.

– Tällä hetkellä työnjako on vielä kovin 
epäselvä. Työnjako selkiintyisi selvästi, jos 
kaikki niin sanotut kehittämistehtävät anne-
taan maakuntien tehtäviksi ja valtionhallinto 
puolestaan hoitaa vain lupa- ja valvontateh-
täviä. Samalla kehittäminen nousisi enem-
män alueiden omista lähtökohdista ja osal-
listaisi kansalaisia entistä paremmin, Haveri 
sanoo. 

– Uudistuksen taustalla on kaksi asiaa. 
Yhtäältä pyritään turvaamaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut kustannustehok-
kaasti, toisaalta uudistamaan ongelmalli-
seksi koettu aluehallinto.

Hallitus vastasi haasteisiin siirtämällä 
kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tehtä-
vät sekä suurimman osan aluehallinnon teh-
tävistä 18 perustettavan itsehallintoalueen 
harteille. Myöhemmin näitä alueita päätet-
tiin kutsua maakunniksi. 

– Pidän uudistustarvetta todellisena ja 
esitettyä perusratkaisua toimivana. Kuiten-
kin esimerkiksi alueiden määrää koskeva 
ratkaisu ei ollut mielestäni hyvä. Yhdeksästä 
kahteentoista itsehallintoaluetta olisi ollut 
toimiva määrä. Myös monet tärkeät yksityis-
kohdat esimerkiksi rahoituksesta ja itsehal-
lintoalueiden toimivallasta ovat auki. Jotta 
alueilla todella on itsehallinto, niillä tulee 
olla omaa päätösvaltaa ja mahdollisuus vai-
kuttaa itse rahoitusperustaansa.

TODELLISTA ITSEHALLINTOA TARVITAAN
Haveri pitää tärkeänä sitä, että maakunnat 
saavat riittävästi vapautta huolehtia tehtä-
vistään. 

– Itsehallinto ei ole vain sitä, että näillä 
maakunnilla on suoralla kansanvaalilla 
valittu johto, vaan niillä tulee olla myös 
todellista toimintavapautta jo maantieteen 
vuoksi.

Reformiministerityöryhmän linjauk-
sen mukaisesti ensimmäiset maakuntavaa-
lit pidetään presidentin vaalien ensimmäi-
sen kierroksen yhteydessä tammikuussa 
2018. Ensimmäinen valittava valtuusto päät-
tää monista merkittävistä asioista kuten 
hallintosäännöstä, toimielimistä, maakun-
tastrategiasta ja eri maakuntien välisestä 
yhteistyöstä. Valtuuston tehtäväksi jää myös 
maakuntajohtajan ja sotetuotantojohtajan 
valinta. 

140kpl

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioita

980–1 000 htv

56kpl

Maaseutuhallinto

330 htv
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Tulevaisuuden kolmiportainen hallinto

KUNNAT ovat paikallisen osallistumisen, 
demokratian, sivistyksen ja elinvoiman 
yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päät-
tämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) 
ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. 

Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen 
lainsäädännön periaatteiden mukaisesti 
työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. 
Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja 
sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista 
vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, 
paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maan-
käytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuun-
nittelusta.

MAAKUNNAT vastaavat sosiaali- ja tervey-
denhuollosta, pelastustoimesta, ympäristö-
terveydenhuollosta, alueellisista kehittä-
mistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen 
tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja 
suunnittelusta sekä maakunnallisen iden-

titeetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi 
maakunnat vastaavat maakunnalle lain 
perusteella annettavista muista alueellisis-
ta palveluista.

VALTIO vastaa oikeusvaltion ylläpitämi-
sestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien 
turvaamisesta ja arvioinnista sekä tur-
vallisuustehtävistä samoin kuin kansain-
välisistä ja valtakunnallisista tehtävistä 
ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun 
valvonnasta. 

Valtion hallintotehtävissä on periaat-
teena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, 
kun tehtävät edellyttävät alueellista tai 
paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena 
valtion hallintotehtävissä on valtakunnalli-
sesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisu-
käytännön soveltaminen.

Lähde: Hallituksen linjaus maakunnille 
siirrettävistä tehtävistä. 

MISSÄ NYT MENNÄÄN?

Kyseessä on valtava muutosjohtamisen 
pyörä, joka on käynnistymässä pikaisella 
aikataululla. Kun koko sote-uudistuksessa 
kyse on yli 200 000 henkilötyövuodesta, 
puhutaan ELY-keskusten, TE-toimistojen, 
maakuntien liittojen, aluehallintovirastojen 
sekä kuntien tehtävien siirtämisessä noin 
13  000–15  000 henkilötyövuoden järjeste-
lystä. 

– Sote-uudistuksen osalta erilaiset valmis-
teluryhmät ovat tehneet työtä jo pitkään, ja 
hallituksen esityksen on tarkoitus lähteä lau-
suntokierrokselle vielä toukokuun aikana. 
Muun organisaatiouudistuksen osalta täh-
dätään siihen, että hallituksen esitysluon-
nos valmistuisi tämän vuoden loppuun 
mennessä. Tämän jälkeen alkaa varsinai-
nen toimeenpanovalmistelu. Valmistelussa 
pysytään tukeutumaan osittain jo sotessa 
tehtyihin linjauksiin, kertoo neuvotteleva 
virkamies Mikko Saarinen valtiovarain-
ministeriöstä. 

Saarinen kertoo valtiovarainministeriön 
laativan erityistä muutostukiohjelmaa, joka 
koskee koko kokonaisuutta. Sote-uudistusta 
varten on palkattu myös erillinen muutos-
johtaja viemään prosessia eteenpäin. 

– Meillä on myös viestinnällinen haaste. 
Meidän pitää pystyä kevään ja syksyn 
aikana kertomaan alueiden työntekijöille, 
missä valtakunnallisessa valmistelussa sekä 
eri työryhmissä mennään, Saarinen toteaa.

MUUTOKSIA TYÖHÖN?
Mikko Saarisen mukaan hallituksen linja-
uksen perusteella mikään tehtävä ei suora-
naisesti lakkaa rakenneuudistuksen vuoksi, 
vaan kyse on nimenomaan organisaatio-
uudistuksesta.

– Rakenneratkaisun vaikutukset itse teh-
tävien sisältöön määrittyvät kuitenkin vasta 
jatkovalmistelussa. Lähtökohtaisesti mikään 
tehtävä ei siis lakkaa, mutta voisin kuvitella 
joihinkin tehtäviin tulevan muutoksia, Saari-
nen toteaa.

44kpl

Lomitus, kunnallisia 
paikallisyksiköitä

4 000 htv

22kpl
Pelastuslaitoksia

5 500 htv

Äläys.
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Arto Haverin mukaan uudistus ei välit-
tömästi vaikuta kunnissa ja alueilla työsken-
televien asemaan tai koulutustarpeeseen. 
Lääkärit, sosiaalityöntekijät ja aluekehittäjät 
jatkavat työtään pitkälti entiseen malliin. 

– Monet muut yhteiskunnalliset muutok-
set kuten digitalisaatio vaikuttavat enem-
män työntekijöiden osaamistarpeen muu-
tokseen, Haveri toteaa. 

– Itsehallintoaluiden johdossa toimi-
vat tarvitsevat jatkossa jonkin verran johta-
miseen ja päätöksentekoon liittyvää uutta 
näkemystä. Kuntien tehtävissä niin sanottu 
kehittämisorientaatio ja elinvoimaisuuteen 

15kpl
ELY-keskuksia

4 920 htv

18kpl
Maakuntien liittoja

600 htv

liittyvät asiat korostuvat, ja tämä vaikuttaa 
myös johtajien valmiuksiin.

Mikko Saarinen painottaa, että uudistus-
ten päällimmäisenä tavoitteena on kuroa 
maan kestävyysvajetta umpeen ja saada jat-
kuva kustannusten nousu taittumaan. 

– Lähtökohta on, että nykyiset tehtävät 
hoidetaan entistä tehokkaammin, kun ne 
kootaan maakunnittain yhdelle toimijalle. 
Tällöin myös henkilökunnan resursseja pys-
tytään käyttämään tehokkaasti hallinnon 
rajojen yli.

Samalla Saarinen muistuttaa, että uusi 
organisaatiomalli tuo henkilöstölle paitsi 

muutoksia myös uusia työ- ja urakehitys-
mahdollisuuksia. 

– Pienissä organisaatioissa ei ole esimerkiksi 
samanlaisia mahdollisuuksia kouluttautua 
kuin suuremmissa yksiköissä. Lisäksi uudistus 
tuo työntekoon varmuutta, sillä pienten orga-
nisaatioiden toiminta on usein haavoittuvaa.

SUUREMPIA YKSIKÖITÄ, 
MAHDOLLISUUKSIA ERIKOISTUA
Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneita 
työskentelee tulevaisuudessa kunnissa ja tule-
vaisuudessa maakunnissa paitsi erilaisissa 
asiantuntija- ja johtotehtävissä myös perussosi-

Itsehallinto ei ole vain sitä, 
että näillä maakunnilla on 

suoralla kansanvaalilla 
valittu johto, vaan niillä 

tulee olla myös todellista 
toimintavapautta jo 

maantieteen vuoksi.
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Maakuntahallinnon mukana hallitus on tekemässä 
suurta sote-uudistusta. Sen tavoitteena on kestävyys-
vajeen vähentäminen kolmella miljardilla eurolla sekä 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen.

Sote- ja aluehallinnon uudistus on suurimpia hal-
linnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa 
on tehty. Muutokset koskettavat satoja tuhansia 
työntekijöitä ja kaikkien kansalaisten palveluita, mutta 
myös terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja vero-
tusta. Tarkoitus on, että sosiaali- ja terveyspalvelui-
den järjestäminen ja muita alueellisia palveluita siirtyy 
maakunnille vuoden 2019 alusta lähtien.

Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen 
keskeisenä tavoitteena on julkisen talouden kestä-
vyysvajeen vähentäminen. Sote-menojen tulisi olla 
vuoden 2030 alussa kolme miljardia euroa nykyisen 
valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysminis-
teriön sote-menojen ennusteen mukaista perusuraa 
alhaisemmat. Kustannustenhallinnan parantamisen 
tulee olla näin uudistuksen lainvalmistelussa ja 
toimeenpanossa keskeisenä periaatteena. Tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää onnistunutta ja taitavaa 
muutosjohtajuutta, johon kiinnitetään erityistä huomio-
ta uudistuksen toimeenpanossa.

Hallitus sai huhtikuun alussa aikaan merkittävän 
neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
aluehallinnon tulevaisuudesta Suomessa. Päätös 
vauhdittaa ja radikalisoi alkujaankin ainutlaatuisen 
laajaa sote-reformia.

Neuvottelutulos on selvä irtiotto aiemmasta asian-
tuntijavalmistelusta, vaikka se noudattaa aiempia 
päälinjauksia. 

Tarkoituksena on luoda yksi vahva järjestäjä, 
joka vastaa tuotantorakenteesta ja sen ohjauksesta. 
Samalla kaiken rahoituksen on tarkoitus kulkea ky-
seisen järjestäjän kautta, jolloin tällä on kokonaiskuva 
rahoituksesta. 

Tavoitteena on, että asiakas- ja hoitosuhteessa 
sekä siihen liittyvissä analyyseissä tieto liikkuu eri 
tuottajien välillä kansallisten rekistereiden ja yhteen-
toimivien tietojärjestelmien kautta. Myös palveluketjut 
eli hoito- ja palvelukokonaisuudet järjestetään siten, 
että eri palveluista on on sujuva yhteys muihin koko-
naisuuksiin.

Lähde: Valtiovarainministeriö

Sote-uudistuksen 
suuret kuviot

Uudistusten 
tavoitteena on saada 
jatkuva kustannusten 

nousu taittumaan.

62kpl

Ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueita

980–1 000 htv

aalityössä. Suurissa yksiköissä on mahdollista 
erikoistua, mutta varsinkin pienissä kunnissa 
toimenkuvaan voi sisältyä laajasti erilaisia teh-
täviä. Joskus virkoja on myös yhdistelty saman 
henkilön hoidettavaksi. Uudelleenjärjestelyissä 
on tarkoitus minimoida henkilöstön siirtymi-
nen paikkakunnalta toiselle.

Haverin mukaan työpaikat saattavat pit-
källä aikavälillä vähentyä, kun toimintoja koo-
taan isompiin yksikköihin. Joissain kaupun-
geissa on paljon erilaisia hierarkiatasoa ja niin 
sanottua esikuntahenkilöstöä. Näissä kaupun-
geissa joudutaan sopeuttamaan henkilöstö-
määrää, kun tehtäviä siirtyy maakunnille. 
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Yrittäjäksi  
ei laiteta
Joka kymmenes korkeakoulutettu 
on yrittäjä. Yksi valitsee 
yrittäjyyden pakosta, toinen 
tekee valinnan arvolähtöisesti tai 
intohimosta tekemiseen. Onpa 
syy mikä hyvänsä, eteen tulee 
yllättäviä tilanteita, joihin ei löydy 
vastauksia oppikirjoista. 

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Kari Hautala ja Niko Korhonen
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Christa Tavan joutui jättämään 
yrityksensä tauolle, kun työ 
muuttui liian kuormittavaksi.

Ensimmäisen 
työntekijän rekrytointi 

muutti paljon.

V
almistuin vuonna 2002 Hel-
singin yliopistosta valtio-
tieteiden maisteriksi. Opin-
not tein pikavauhtia, jotta 
pääsin työelämään kiinni. 
Markkinointiviestintätoi-
mistoilla meni tuolloin 
hyvin ja vakituisia työpaik-

koja oli tarjolla runsaasti. Sain valita itselleni 
mieluisimman työn. 

Etenin kolmessa vuodessa assistentista 
suunnittelijaksi. Äitiys tarjosi sittemmin 
luonnollisen hengähdystauon ja minulle sel-
keni, että haluan perustaa oman yrityksen. 
Markkinatilanne oli edelleen melko hyvä ja 
tuoreen viestintätoimistoyrittäjän oli koh-
tuullisen helppo ponnistaa eteenpäin. Suu-
rimpana motivaattorina yrittäjäksi siirtymi-
sessä oli halu yhdistää perhe- ja työelämä. 
Olin valmis tinkimään palkkatasostani pys-
tyäkseni itse kontrolloimaan työmäärää ja 
-aikoja. 

Yrittäjäksi lähteminen tuntui luontevalta: 
olen yrittäjä jo kolmannessa polvessa. Olen 
pienestä pitäen nähnyt läheltä yrittämisen 
hyvät ja huonot puolet, joten uskoisin käsi-
tykseni yrittäjyydestä olleen melko realis-
tista. Olen ollut onnekas, sillä olen saanut 
vanhemmiltani tukea yrityksen taloushallin-
nossa. Toisaalta yrittäjyyden alkuvaiheessa 
olisin kaivannut mentoria – alalla jo pidem-
pään toiminutta yrittäjää, jolta olisin saanut 
neuvoja asiakkuuksien hoitamiseen, rekry-
tointiin ja liiketoiminnan kasvattamiseen. 

Ensimmäisen työntekijän rekrytointi 
muutti paljon. Alkuinvestointi työtilaan oli 

merkittävä. Myös esimiesaseman opettelu 
oli haastavaa. Tajusin, etten voinut samalla 
tavalla nauttia työkavereista kuin ennen 
enkä voinut enää mennä ja tulla kuten halu-
sin. Olin tilanteessa, jossa työpäiväni venyi-
vät lisääntyneiden myynti- ja laskutuspai-
neiden myötä. Huomasin viettäväni aikaa 
yhä vähemmän perheen kanssa. Samanai-
kaisesti Suomi luisui taantumaan ja uusasia-
kashankinta takkusi. Päädyin ottamaan yrit-
täjyydestä aikalisän ja irtisanoin toimitilan. 
Määrä aikaiset työsuhteet päättyivät luon-
nostaan. 

Kuluneen vuoden aikana yrittäminen 
yksin synkeässä markkinatilanteessa on 
tuntunut välillä taistelulta tuulimyllyjä vas-
taan. On ollut päiviä, jolloin olen valmis lait-
tamaan lapun luukulle. Kuitenkin vakavam-
mat keskustelut palkkatyöhön siirtymisestä 
päättyvät aina vetäytymiseeni. 

Yrittäjyyden paras puoli on edelleen 
se, että pystyn yhdistämään työn ja kodin 
paremmin kuin palkkatöissä, selkein haaste 
liittyy taloudelliseen epävarmuuteen. Toi-
saalta koen, että ura palkkatyöläisenäkin voi 
nykyään olla melko tuulinen paikka. Erityi-
sesti nyt, kun työpaikkoja on vähemmän ja 
yritykset käyvät yt-neuvotteluja, olisi tär-
keää tarjota opiskelijoille tietoa yrittäjyy-
destä ja sen mahdollisuuksista.  

Pieni hengähdystauko on kannatta-
nut, ja olen voinut pohtia omia tulevaisuu-
den suunnitelmiani ja haaveitani. Tauko 
on myös mahdollistanut alan tarkastelun 
vähän etäämmältä. Tiedän, että yrittäjyys on 
minun juttuni.”
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CHRISTA TAVAN, 
VIESTINTÄTOIMISTO PALOMA 
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Uusi jäsenetu 
yrittäjille

Akateemiset yrittäjät (AKY) on 
neljän akavalaisen jäsenliiton 
perustama yrittäjäjärjestö, ja 
YKA on yksi perustajaliitoista. 
AKYn tavoitteena on edistää 
korkeakoulutettujen yrittäjien 
toimintaedellytyksiä järjestä-
mällä tapahtumia, koulutusta 
ja verkostoja sekä tarjoamalla 
asiantuntijapalveluita. Suomen 
Yrittäjiin kuuluva AKY järjestää 
yrittäjäjäsenille toimintaa ja val-
voo yrittäjäjäsenten etuja. Liiton 
yrittäjäjäsenet voivat hankkia 
Suomen Yrittäjien palvelupaket-
teja edulliseen hintaan.

Tietoa AKYn toiminnasta löy-
tyy yhdistyksen verkkosivuilta:  
www.akateemisetyrittajat.fi.

Lisätietoa liiton palveluista 
yrittäjäjäsenille antaa kehittä-
misasiantuntija Aki Reinimäki, 
aki.reinimaki@yhteiskunta-ala.fi. 

Lue lisää AKYsta ja Aki Reini-
mäen haastattelu osoitteesta 
uralehti.fi.

V
almistuin Joensuun yliopis
tosta hallintotieteiden maiste
riksi vuonna 2002. Pääsin heti 
alan töihin ja sain haasteellisia 
tehtäviä. Aloin pian pitää työn 
ohessa koulutuksia ja huoma
sin pitäväni siitä paljon. Pidin 

kuitenkin itseäni ensisijaisesti virkamiehenä 
eikä yrittäminen ollut minulle uravaihto
ehto. 

Viimeisin työpaikkani kuitenkin muutti 
ajatteluni. Työyhteisö ja tehtävänkuva eivät 
sopineet minulle ollenkaan ja voin huonosti. 
Irtisanouduin vuoden 2014 lopussa ja seu
raavana päivänä aloitin yrittäjänä. En tehnyt 
varsinaista markkinointityötä, mutta minulla 
oli valmiita yhteistyökuvioita, joiden avulla 
pääsin alkuun. Nyt minulle on jo syntynyt 
kantaasiakkaita. Teen edelleen kunta ja 
hallintolakeihin liittyvää koulutusta, mutta 
pääpaino on siirtymässä enemmän kehittä
mistyöhön.

Yrittäjyyden alkumetreillä sain apua Par
kanossa toimivasta Kehitysparkki Oy:stä, 
joka auttaa aloittavia yrittäjiä aina paperei
den täyttämistä ja kirjanpitäjän löytämistä 
myöten. Nyt jaan työtilan muutaman muun 
yrittäjän kanssa. On tärkeää löytää kumppa
neita, jotka puhuvat samaa kieltä ja joiden 
kanssa on helppo toimia.

Minulle yrittäjyys on ensisijaisesti sitä, 
että saan tehdä työtä, mistä pidän. Määräl
lisesti teen nyt enemmän töitä kuin palk
katyössä. Toisaalta, kun teen työtä itselleni, 
se ei myöskään stressaa tai ärsytä samalla 

tavalla. En myöskään tee itse asioita, joista 
en pidä tai joita en osaa. Esimerkiksi talou
teen liittyvät asiat ja nettisivujen päivittä
misen olen ulkoistanut. Toisaalta yrittäjyys 
itsessään on alkanut kiinnostaa minua enem
män ja olen tutkinut jo mahdollisuutta liittyä 
paikalliseen yrittäjäyhdistykseen.

Jos jokin on tullut yllätyksenä, niin vero
jen määrä! Kun aloitin yrittäjänä, en edes 
tiennyt, mitä alv tarkoittaa. Se myös yllätti, 
että kaikki täytyy järjestää itse: vakuutukset, 
eläkkeet ja vaikkapa itasiat. Pidän epätasa
puolisena yrittäjien asemaa esimerkiksi suh
teessa palkansaajien lomiin ja työterveys
huoltoon, jotka nyt hoidan itse. Maksan silti 
yhtä paljon tai jopa enemmän veroa.

Yrittäjyys sopii mielestäni niille, jotka 
pitävät tekemästään niin paljon, että ei ole 
väliä onko arki vai viikonloppu. Minua pelo
teltiin, että yrittäjyys vaatii riskinotto ja pai
neensietokykyä. Henkilökohtaisesti uskon, 
että siirtymävaiheen jälkeen yrittäminen ei 
juurikaan eroa tavallisesta työnteosta.

Tulevaisuudessa en haaveile yritykseni 
kasvattamisesta henkilömäärässä, ennem
minkin aikeissani on kehittää toimintaa ver
kostomalliseksi, jolloin asiantuntemusta 
voisi laajentaa uusille toimialueille. Mieles
säni on koko ajan uusia ideoita; osa niistä 
onnistuu, osa ei.

Yhteiskuntatieteellinen koulutus on anta
nut minulle kyvyn ajatella asioita laajasti; 
näkemään myös ongelmien taakse. Olen 
myös kiitollinen kaikesta työkokemukses
tani, myös siitä viimeisestä.” 

TUULI TARUKANNEL, 
HALLINTOAKATEMIA

On tärkeää löytää 
kumppaneita, jotka 

puhuvat samaa kieltä 
ja joiden kanssa on 

helppo toimia.

Tuuli Tarukannel uskoo, että 
yrittäjyys ei juuri eroa tavallisesta 
työnteosta siirtymävaiheen jälkeen.

AKATEEMISET 
YRITTÄJÄT AKY 
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Tulossa esimerkiksi:

14.9. Myyvä ja markkinoiva CV 
Pilvi Nybom, InCoaching Oy

21.9. Resilienssin kehittäminen  
muutoksessa  
Susanne Valkeakari, Talent Vectia Oy

27.9. Oman mielen johtaminen ja  
tunteet työnhaussa 
Riikka Pajunen, Montevista Oy (webinaari)

11.10. Stressinhallinnan viisi askelta 
Riikka Pajunen, Montevista Oy (webinaari)

26.10. Osaamisen brändääminen 
Pilvi Nybom, InCoaching Oy

9.11. Paineensietokyky ja 
miten sitä kehitetään 
Aivokunto Oy (webinaari)

16.11. Fasilitointi saa ideat 
ja osallistujat loistamaan 
Jani Turku, Montevista Oy

Osallistu syksyn koulutuksiin!

Uranhallintaa maksutta
 
Saat jäsenenä uravalmentajalta neuvontaa työnhakuun, 
urasuunnitteluun ja omassa työssä kehittymiseen. Lue 
lisää nettisivuiltamme.

Työnhakuveturi apuna
 
Työnhakuveturin toiminta on tarkoitettu työttömille ja 
työttömyysuhan alaisille jäsenille Uudenmaan alueella. 
Katso tapahtumat ja työnhakuboosteri osoitteessa  
www.työnhakuveturi.fi. Tutustu myös vastaavaan 
toimintaan Tampereella www.uratehdas.fi ja Oulussa 
www.uranoste.fi. 

Koulutuskalenteri julkaistaan 15.8. 
liiton nettisivuilla, mistä löytyy myös 
sähköinen ilmoittautuminen. Kaikki 
koulutukset ovat jäsenille ilmaisia.  

Huomioithan silti, että osallistumisen peruut-
taminen tulee tehdä etukäteen viimeistään 8 
päivää ennen tilaisuutta. Muutoin veloitamme 
50 euroa, ellei ole esittää lääkärintodistusta tai 
todistusta ylivoimaisesta esteestä.

KOULUTUSKALENTERI

Tarkista aina 

viimeisimmät tiedot 

koulutuksista 

nettisivuiltamme!
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Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala.fi

219x260_YKA_URA_Lehti_TurvaTeemaII_12052016.indd   1

Kuulumisia kentältä

Verkostoidu paikallisesti!

Paikallistoiminnan tarkoituksena on koota samalla alueella 
asuvia liiton jäseniä yhteen, verkostoitua paikallisesti ja jär-
jestää erilaista toimintaa.
• Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry  

Pääsy www.paasy.info
• Pirkanmaan Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut  

PYRY ry www.pyrypirkanmaa.blogspot.fi
• Lounais-Suomen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 

www.lsyka.blogspot.fi
• Lahden seudun yhteiskunta-alan korkeakoulutetut  

LYKA ry, Facebook-ryhmä
• Lapin yhteiskuntatieteilijät ry, Facebookissa
• Myös Vaasan seudulla on paikallistoimintaa. Ota yhteyttä: 

jussi.bjorninen@gmail.com tai rolf.sund@netikka.fi

Jos olet kiinnostunut jäsentoiminnan järjestämisestä 
jollain muulla paikkakunnalla tai esimerkiksi ammatin tai 
työnantajasektorin mukaisessa ryhmässä, ota yhteyttä liittoon 
hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi tai aki.reinimaki@
yhteiskunta-ala.fi. 

PYRY luottaa paikalliseen

Pirkanmaan yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on perintei-
sesti kevät- ja syyskokouksissaan tutustuttanut jäsenistöään 
tamperelaiseen paikallishistoriaan. Niin nytkin, kun pääsim-
me tutustumaan Pyynikin käsityöläispanimoon, ainutlaatui-
seen tamperelaiseen pienpanimoon. 

Tampereella on pitkät perinteet käsityöläiskaupunkina, ja 
on ilahduttavaa, kuinka rohkeat ja asialleen omistautuneet 
ihmiset jatkavat näitä perinteitä. Panimon toimintaan ja tuot-
teisiin pääsimme tutustumaan erityisellä panimokierroksel-
la, jossa esiteltiin panimon toimintaa ja oluen valmistusta 
sekä maisteltiin panimon tuotteita. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Pyynikin 
käsityöläispanimon yhteydessä sijaitsevan pitopalvelu Ma-
kujen Laguunin herkkujen keskellä, ajankohtaan sopivasti 
vappubuffetin merkeissä. Tervetuloa mukaan sivistävään ja 
makoisaan toimintaamme! 

Tietoa tulevista tapahtumista facebook.com/Pirkanmaan 
yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry PYRY. Voit myös mei-
lata meille osoitteeseen: pyrypirkanmaa@gmail.com

LYKA:lla ensimmäinen 
toimintavuosi

Lahden seudun yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (LYKA) 
on aloittanut ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa. Halli-
tuksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen jäsenten 
vastuualueet: Timo Ahonen ja Marko Helin jatkavat puheen-
johtajistossa. Soili Saikkonen jatkaa sihteerinä ja Birgitta 
Suomalainen rahastonhoitajana. Muut hallituksen jäsenet ovat 
Nelli Jääskeläinen ja Harri Kuusela.

LYKA:n toimintasuunnitelmaan kuuluu muun muassa vierai-
lu palvelupiste Ohjaamo Lahteen, kesäretki lähialueelle sekä 
perinteinen teatteri-ilta syksymmällä unohtamatta aamu- ja 
iltapäiväkahveja. 

Seuraa meitä Facebookissa www.facebook.com/groups/
phsval ja tule mukaan rentoon yhdistystoimintaan!

www.facebook.com/ 
Yhteiskuntaala
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Lapsen  
tapaturma- 

vakuutus
ilmaiseksi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 01019 5110        www.turva.fi

Kun keskität vakuutuksesi Turvaan, saat kaikille 
alle 18-vuotiaille lapsillesi vuodeksi tapaturmava-
kuutukset ilmaiseksi. Lue lisää turva.fi. Tule käy-
mään, soita tai jätä yhteydenottopyyntö netissä. 
Etua ei saa verkkokaupasta. Vain ammattiliiton jäsenille. Voimassa 1.3.–31.8.2016.
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Meidän SYY

Lokakuussa SYYn jäsenistön on jäl-
leen aika kokoontua yhteiskuntatietei-
lijäkollegojensa kanssa saman katon 
alle SYYspäiville. Järjestön toimin-
nassa jo aiemmin kunnostautuneet 
tuntevat nämä jäsenistön vuotuiset 
kokoontumisajot SYY-päivinä, mutta 
vuoden 2016 muutostrendien mukai-
sesti uudistamisen iloa nähdään myös 
SYYssä. Lokakuussa jäsenistömme 
pääseekin osallistumaan pientä 
pintaremonttia kokeneille SYYspäiville 
Pohjanmaan helmeen, Vaasaan. 

Uudistetuilla SYYspäivillä teitä 
odottavat ajankohtaiset koulutukset, 

joista on takuuvarmasti konkreettista 
hyötyä työmarkkinoilla. Vaasassa 
päästään myös luomaan uudenlaista 
yliopistokulttuuria, kun yhteiskunta-
tieteilijät kahdeksalta paikkakunnalta 
kokoontuvat yhden pöydän ääreen 
sekoittamaan sitsitraditioitaan. Mikä 
tärkeintä, SYYspäivät tuovat yhteen 
samanhenkisiä opiskelijoita ym-
päri Suomen ja rakentavat siltoja 
yhteiskuntatieteilijöiden välille aina 
Rovaniemeltä Helsinkiin. Lokakuussa 
jokaisella on loistava SYY matkata 
Vaasaan.

Nähdään siis SYYspäivillä!

Uusia SYYstuulia

SYY-Turku juhli synttärisitsejään teemalla likinäköiSYYs. 
Kuvassa SYY-Turun 2016 vuoden hallitus ja SYY-mies.

SYY-Jyväskylä järjesti luentokahvit, joilla oli kahvin lisäksi tarjolla 
tietoa SYYstä. Kuvassa puheenjohtaja Tero ja tapahtumavastaava 
Sinttu ständeilemässä luentokahvien parissa. 

SYYn liittohallitus vietti helmikuussa työntäyteisen viikonlopun Espoon 
Korpilammella suunnitellen vuoden tapahtumia. 
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Liiton jäsenyys 

kannattaa vapaallakin.

Tätä jäsenetua 
on syytä kokeilla – 

jäsenhinnoin! 

Liiton jäsenyys kannattaa 
vapaallakin. Lisää tietoa 
lomaeduista ja hakuohjeista  
löydät nettisivuiltamme 
www.yhteiskunta-ala.fi.

Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalohuoneisto  

kymmenelle hengelle Rukatunturilla 
• vuokra-aika lauantaista  

klo 16 lauantaihin klo 12
• haettavat viikot 37–40 270 €
• haettavat viikot 41–52 470 €
• haettavat viikot 1–18 (v. 2017)  

hinta tarkentuu alkusyksystä 

  
Kolarin Siepakka
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto  

neljälle hengelle Äkäslompolojärven  
rannalla Ylläksellä

• vuokra-aika lauantaista  
klo 16 lauantaihin klo 10

• haettavat viikot 46, 50 270€
• haettavat viikot 4, 8, 11 (v. 2017)  

hinta tarkentuu alkusyksystä

 Tampereen Kylpylä
• neljän hengen parvellinen studio  

tai kuuden hengen parvellinen sviitti
• vuokra-aika perjantaista  

klo 16 perjantaihin klo 11
• haettavat viikot 38, 44, 47-48 

430€ (4hh)
• haettava viikko 40 570€ (6hh)

 Pelkosenniemen Pyhänhovi
• paritalon puolikas 48 m2,  

jossa makuupaikkoja 8 hengelle
• vuokra-aika perjantaista  

klo 16 perjantaihin klo 11
• haettava viikko 6 (v. 2017)   

hinta tarkentuu alkusyksystä

 Rukan Lomakylä
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto  

kuudelle hengelle
• vuokra-aika lauantaista  

klo 17 lauantaihin klo 11 
• haettavat viikot 17–18 (v. 2017)  

hinta tarkentuu alkusyksystä

Jäsenedut

Liiton kautta sinulla on mahdollisuus upeisiin 
luontoelämyksiin, rentouttaviin kylpyihin, 
kulttuuririentoihin ja talviurheiluun. 
Edulliseen jäsenetuhintaan, totta kai.

Hae lomalle 
jäsenetuhintaan!

Vuoden 2016 seuraavat 
arvontapäivät ovat 3.8. ja 26.10. 

• Elokuussa arvotaan viikot 37–52. 

• Lokakuussa arvotaan viikot 1–18 
(vuonna 2017).

• Täytä sähköinen lomake netissä. 
Lähetä hakemus viimeistään 
hakupäivänä klo 12 mennessä.

• Ensimmäistä kertaa 
lomaoikeuttaan käyttävät ovat 
etusijalla arvonnassa.

• Arvonnassa onnistaneille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti noin 
viikon sisällä arvonnasta. 

• Vapaaksi jääneet lomaviikot 
laitetaan uudelleen hakuun liiton 
verkkosivuille.

• Varaus on sitova. Peruutuksesta 
veloitamme toimistokulut 17 
€. Mikäli varaus perutaan alle 
kolme viikkoa ennen vuokra-ajan 
alkamista, veloitamme lisäksi 
puolet vuokrahinnasta. 

• Lisätiedustelut sähköpostilla 
osoitteeseen jasenasiat@
yhteiskunta-ala.fi tai puhelimitse 
010 231 0350. 
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22 6 askelta työn tuunaamiseen  9 Vuosilomalakiin muutoksia

EDUNVALVONTA
Työmarkkinatutkimus 2015

ILMIÖ
Mikä aluehallintouudistus?

TOISAALTA – TOISAALTA
Akateemisesta yrittäjä

  Rekrytointikonsultti Eve Pakkanen: 

Kerro jotain 
itsestäsi

Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2016
URA

KLIKKAA LISÄÄ
www.uralehti.fi

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen 
  www.mcipress.fi/ura
2. Merkitse numerosarja 785362.
3. Tämän jälkeen pääset lukija kyselyyn 
klikkaamalla Lähetä-painiketta.  
Onnea arvontaan!

Jokainen numero on 
uusi mahdollisuus 
osallistua

URA
Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja 
keskustele päivänpolttavista aiheista. Verkosta voit hakea 
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.

Yhteystiedot

Anna palautetta lehdestä ja voit 
voittaa Pelago Brooklynin!

Arvottava palkinto on noin  
600 euron arvoinen Pelago 
Brooklyn -polkupyörä.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua 
kaikki entisen MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän 
numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta 
koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2016. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastan-
neet. Palkinto arvotaan 1.8.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 

Toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen .................... puhelin 010 231 0362

EDUNVALVONTA
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen ........... puhelin 010 231 0357
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta

Neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen ...............puhelin 010 231 0354
• julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoiminta

Lakimies Elina Oksanen ......................................puhelin 010 231 0364
• palvelussuhdeneuvonta

Lakimies Heidi Tupamäki ....................................puhelin 010 231 0363
• palvelussuhdeneuvonta

Lakimies Jukka Nohteri ......................................puhelin 010 231 0353 
• palvelussuhdeneuvonta

 
Asiantuntija Piritta Jokelainen ..........................puhelin 010 231 0358
• koulutuspolitiikka
• yhteiskuntapolitiikka

Toimisto on auki arkisin klo 9-15 (1.6.-31.8. klo 9-14)
info@yhteiskunta-ala.fi, lakimiehet@yhteiskunta-ala.fi
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala.fi

www.facebook.com/Yhteiskuntaala
www.twitter.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry

JÄRJESTÖTOIMINTA
Viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen  ................ puhelin 010 231 0359
• viestintä
• Ura-lehti

Asiantuntija Hanna Meriluoto ....................... puhelin 010 231 0352
• koulutukset
• jäsentoiminta

Kehittämisasiantuntija Aki Reinimäki ......... puhelin 010 231 0356
• järjestötoiminta 

Opiskelija-asiamies Jaakko Kalske ............. puhelin 010 231 0366
• opiskelijatoiminta

JÄSENASIAT
Hallintopäällikkö Minttu Kilpiä .................  puhelin 010 231 0365 
• taloushallinto

Jäsenkoordinaattori Pia Ruuska .............. puhelin 010 231 0361
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut

Jäsenkoordinaattori  
Marikaisa Niskanen ....... ...............................puhelin 010 231 0367
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut

Hallintopäällikkö Marjut Soininen (perhevapaalla) 
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ELINA MELGIN
Kirjoittaja on filosofian 

tohtori ja toimii 
ProCom – Viestinnän 

ammattilaiset ry:n 
toimitusjohtajana. Hän 

toimii Viestinnän eettisen 
neuvottelukunnan 

jäsenenä. 

Demokratian 
hämärähommia
Lobbaus kuuluu poliittisen prosessiin 
Euroopan unionissa. Silti ammattiin liit-
tyvä maine rypee. Ennakkoluuloja eivät 
lievennä House of Cards -draamat, joissa 
sieluilla käydään kauppaa. Koska tutki-
muksia on niukasti, julkinen keskustelu 
nojaa mielikuviin. 

Lobbaaminen tuli suomalaisille 
tutuksi EU:n myötä. Lehtijuttujen perus-
teella ammattia ei synnyttänyt poliittinen 
realiteetti vaan paholaisen juoni. Huono 
maine pakottaa alan toimijat lisäämään 
itsesääntelyä vapaaehtoisten rekisterien ja 
poliitikkojen tapaamispäiväkirjojen muo-
dossa. Käsitteitä muokataan. Viestinnän 
ammattilaiset kutsuvat lobbausta vaikut-
tajaviestinnäksi.

Suomessa lobbauksen toimintakult-
tuurin sanotaan olevan erilainen kuin 
EU:ssa tai USA:ssa, jossa se on raskaasti 
lailla säädeltyä. Suomalaislobbarit eivät 
istu parlamenttisalin odotushuoneessa 
juonimassa, miten pääsevät ujuttamaan 
asiakkaan näkemyksen päätöksenteki-
jöille. He istuvat kuitenkin eduskunnan 
kahvilassa. Onko termeissä kyse kaunis-
telusta? 

Tutkimuksissa puhutaan lobbauksesta 
ja Public Affairs -toiminnasta. Tämänkal-
taista työtä tekevät lukuisat asiantunti-
jat yrityksistä järjestöihin. Suurin osa toi-
mijoista allekirjoittaa toimialansa eettiset 
säännöt ja pitää työssään korkeaa profiilia 
avoimuuden ja monimuotoisuuden ihan-
teita noudattaen. Moni tekee lobbaamista 
työnantajansa edunvalvonnan nimissä. 
Vain harvat toimivat päätoimisesti vaih-
tuvien maksavien asiakkaiden edunval-
vojina. 

Lobbarin tärkein työkalu on tieto. 
Työtä tehdään keskustelulla, vakuuttami-
sella ja tarjoamalla taustatietoa. Englan-
nissa tehdyn tutkimuksen mukaan eni-

ten lobbaamista arvostivat parlamentin 
jäsenet eli lobbauksen kohteet ja vähiten 
toimittajat sekä mielipidejohtajat. 

Koska päättäjillä saattaa olla rajalliset 
mahdollisuudet tiedonhankintaan, lobba-
rin tarjoama tieto otetaan mielellään vas-
taan. On parempi perustaa päätöksenteko 
laajaan kuin suppeaan tietoon. Yritykset 
ja yhteisöt ostavat tällaista tiedonhankin-
taa konsulteilta. 

Ajatus siitä, että lobbarin tarjoama 
tieto ei täytä laatuvaatimuksia, lienee 
paradoksaalinen. Miksi lääketeollisuus-
yritys maksaisi lobbarille huonosta laa-
dusta? Miten tuulivoimaa lobbaava 
vakuuttaa, jos hän ei osaa suhteuttaa tie-
toa ydinvoimaan? Voisi kuvitella, että 
hommat loppuisivat sekä lobbarilta että 
lobbarin tilaajalta.

Entäpä demo-
kratia? Lobbauksen 
kohteet vastaanotta-
vat tietoa vapaaeh-
toisesti. Luulo siitä, 
että he tulevat huija-
tuiksi jääköön sekin 
luuloksi. Minä aina-
kin toivon, että poliitikko on hereillä siitä, 
kenen kanssa käy vuoropuhelua ja miksi.

Ydinkysymys siitä, missä määrin orga-
nisoituneet intressit edistävät, missä mää-
rin oikeastaan haittaavat demokratiaa tai 
vääristävät poliittista prosessia, onkin jo 
visaisempi. Eri intressiryhmillä kun on 
epätasaisesti resursseja käytössään. Onko 
oikein, että vain rikas pääsee vaikutta-
maan? Tutkijat eivät ole kuitenkaan tois-
taiseksi löytäneet korrelaatiota lobbausre-
surssien ja poliittisten muutosten välillä.

Lobbaustutkimukselle on tilausta. Nii-
den avulla saisimme tietoa siitä, miksi 
huonomaineinen ala jatkaa kasvuaan 
eurooppalaisissa demokratioissa. 

Suomalaislobbarit 
istuvat eduskunnan 
kahvilassa.

[NÄKÖKULMA]
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