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Varoitus: Kirjoitus sisältää strategian jalkauttamista.
Ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento. Haluamme kokoontua 

yhteen ja kuulua johonkin yhteisöön – perheeseen, harrastusporuk
kaan, työyhteisöön. Mikseipä ammattiliittoonkin. Yhteiskuntatieteili
jöiden järjestäytyminen ammattiliitoksi alkoi 70 vuotta sitten. Vaikka 

tulevana juhlavuonna on hyvä hetki muistella menneitä, tärkeintä on kuitenkin 
katsoa eteenpäin. 

Tiesithän, että YKAlla on uusi strategia? Vuoteen 2023 ulottuvassa strate
giassa on joukko jäsenlupauksia: Lupaamme kannustaa jäseniämme osallistumaan 
liiton toimintaan sekä oman työpaikkansa paikalliseen edunvalvontaan. Lupaamme 
myös vahvistaa jäsenten yhteishenkeä ja ylpeyttä omasta koulutusalastaan. Tiedos-
tamme tärkeän roolimme ainutlaatuisena yhteiskunta-alan osaajien yhteenliittymä-
nä ja tuemme yhteiskuntatieteilijäidentiteetin rakentumista.

Kaikki nämä lupaukset liittyvät yhteisöllisyyteen, mehenkeen, yhteen
kuuluvuuteen ja identiteettiin. Aytoimintaan liitetyllä sanalla joukkovoima saattaa 
joidenkin korvissa olla vanhahtava kaiku, mutta yhteisöllisyydessäkin on poh
jimmiltaan kyse joukkovoimasta. Tehdään yhdessä tärkeitä asioita, asetetaan 
tavoitteita ja viedään niitä eteenpäin. Mitä isompi yhteisö, sitä enemmän 
vaikuttavuutta.

Myös vastavalittu Vuoden yhteiskuntatieteilijä Pauliina Seppälä luottaa 
yhteisöllisyyden voimaan. Hän toteuttaa uudenlaista yhteisöllisyyttä 
yhteis kunnallisesti merkityksellisissä projekteissa ja palveluissa sosiaali
nen media apunaan. Kannattaa tutustua Seppälän ajatuksiin sivulta 4 
alkavassa haastattelussa.

Jotkut liiton jäsenlupauksista ovat kuin parisuhteesta: Lupaam-
me olla jäsentemme kumppani kaikissa tilanteissa. Tarjoamme 
palveluja niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Konkreettisina 
esimerkkeinä ovat esimerkiksi lakimiespalvelut, koulutukset, 
uraneuvonta ja työttömien verkosto. Puheenjohtaja Mikko 
Eskola avaa kumppanuuslupausta sivulla 11.

Lupaamme tehdä yhteiskuntatieteilijöiden osaamista 
näkyväksi kaikilla mahdollisilla kanavilla ja foorumeilla. Tätä 
jäsenlupausta lähdemme heti toteuttamaan esittelemällä 
juhlavuoden kunniaksi 70 alan osaajaa. Jäsenistömme 
muodostama verkosto on liiton arvokkain voimavara. Tämä 
tarkoittaa juuri sinua, arvoisa jäsen. Kiitos jäsenyydestä
si tänäkin vuonna!

Ensi vuonna juhlitaan 70vuotiasta verkostoamme!

Kursivoidut kohdat ovat suoria lainauksia liiton 
strategiasta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa www.yhteiskunta-ala.fi kohdassa Tietoa 
YKAsta.

Sinä olet liiton arvokkain voimavara
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Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Sarri Kukkonen

Vuoden 2016 yhteiskuntatieteilijä 
Pauliina Seppälä toteaa, että hän 
on koko aikuisikänsä etsinyt itsel-
leen luomisväyliä: tanssinut, maa-
lannut ja kirjoittanut. Vasta sosiaa-

liseen mediaan perustamiensa tempausten 
jälkeen hän kokee vihdoinkin löytäneensä 
keinon luoda merkityksellisyyttä maailmaan. 
Seppälän visioista on syntynyt Yhteismaa ry, 
minkä alla toimii Siivouspäivä, Illallinen tai-
vaan alla ja Nappi Naapuri -projektit sekä 
joukkorahoitusta pyörittävä Mesenaatti Oy. 

– Olo on välillä kuin Mestarien Lii-
gan ottelukentällä! Tämä on juuri sitä, mitä 
haluan tehdä: hullua, luovaa ja energistä, 
Seppälä iloitsee. 

KÄÄNTEENTEKEVIÄ KOKEMUKSIA
Seppälä kertoo kasvaneensa perheessä, 
missä oli sisäänrakennettu kunnianhimo ja 
paine tulla joksikin. Lähtökohtana oli, että 
akateeminen loppututkinto tulee suorittaa.

– Olen elänyt lapsuuteni luokkaristiriitai-
sessa perheessä. Isäni on taustansa puolesta 

”jotain parempaa”, kun taas äidin tausta 
oli olevinaan ”jotenkin alempi”. Asuimme 
uusissa lähiöissä, mutta en koskaan kokenut 
kuuluvani mihinkään; olin pissis, joka vietti 
aikaansa Espalla ja jota kiinnostivat vaatteet. 
Ystävä- ja lähipiiriini ei kuulunut ketään, 
joka olisi ollut kulttuurimaailmaan, yhteis-
kunnallisesti tai poliittisesti suuntautunut.

Lukion jälkeen Seppälä halusi opiskele-
maan vaatesuunnittelua, mutta päätyikin 
kauppakorkeakouluun. Opinnot olivat jo 
pitkälle, kun hän osallistui taloussosiologian 
kurssille. 

– En tiennyt asiasta entuudestaan mitään, 
mutta se oli minulle mullistava kokemus. 
Siltä istumalta päätin hakea valtiotieteelli-
seen ja lopettaa ekonomin opinnot.

Seppälä aloitti lukemalla sosiaalityötä, 
mutta vaihtoi sittemmin pääaineen sosiaali-
politiikkaan. Seuraava kolahdus tapahtui 
graduvaiheessa.

– Luova ajattelu yhdistettynä analyytti-
syyteen ja alan merkkiteoksiin saivat minut 
haluamaan tutkijaksi, hän muistelee. 

Vuoden yhteiskuntatieteilijä:

Hyvät ideat syntyvät

VTM, yrittäjä Pauliina Seppälä etsi pitkään oman 
luovuutensa toteuttamiskeinoa yhdessä muiden kanssa. 
Sosiaalisen median ja yhteisöllisyyden yhdistämällä hän 
on vihdoin löytänyt jonkinlaisen rauhan ja merkityksen 
tekemisilleen. 

pakkomielteistä
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En halunnut  
luopua 
 yrityksestä 
sanoa jotain 
tärkeää vain 
saadakseni 
tohtorin  
tutkinnon.

Valmistumisen jälkeen Seppälä haki 
useaan  otteeseen apurahaa väitöskirja
työhön, mutta päätyikin copyksi ITalan 
 firmaan.

– Mutta vain vuodeksi – tajusin melko 
pian, että minun on vaikea toteuttaa toisten 
ideoita. Irtisanoutumisen jälkeen tein lehti
juttuja muun muassa Citylehteen ja Ima
geen. Työ oli antoisaa, mutta en osannut sitä
kään kuvitella päivätyöksi itselleni.

Sinnikäs apurahahaku tärppäsi sittemmin, 
ja Seppälä ryhtyi täyspäiväiseksi tutkijaksi. 
Vaikka hän tapasi kaltaisiaan muita tutki
joita ja koki älyllisen haasteen antoisana, oli 
se myös vaikeaa aikaa.

– Minulla oli vahvat teesit ja näkemys 
tekemisestäni sekä valtavasti kunnianhimoa. 
Olin kuitenkin paljon yksin ja tarvitsin apua, 
mutta en löytänyt ja saanut sitä tarpeeksi. 
En myöskään halunnut luopua yrityksestä 
sanoa jotain tärkeää enkä tehdä väikkäriä 
vain saadakseni tohtorin tutkinnon. Kun sii
hen yhdistyi tosiasia, että en saanut artikke
leja läpi, olo oli välillä hyvinkin ahdistunut, 
hän myöntää.

Kun Seppälä löysi sosiaalisen median 
ja verkottuneen maailman, hän löysi siitä 
uuden missionsa ja jätti lopulta väitöskir
jansa kesken. Tämä aiheutti hänelle pitkään 
huonoa omaatuntoa.

– Olin käyttänyt liian paljon aikaa ja 
rahaa. Näin jälkikäteen ymmärrän, että 
väitös kirja oli minulle kuin huono pari
suhde: olisi pitänyt lopettaa jo paljon aikai
semmin. Nyt olen kuitenkin päässyt sen yli.

EROON NÄKÖALATTOMUUDESTA
Seuraava kolahdus liittyi juuri sosiaaliseen 
mediaan ja sen tunkeutumiseen kaikkien tie
toisuuteen. Samaan aikaan Suomeen oli tul
lut joukoittain turvapaikanhakijoita. 

Boksi otsikko

Boksi aloitus teksti.

– Heitin illalla vitsinä, että perustan 
Refugee Hospitality Clubin Facebookiin, ja 
aamuun mennessä siitä oli syntynyt liike. 
Se oli todella luova ja opettavainen projekti. 
Huomasin, että hommahan toimii. Ihmiset 
tekivät yhdessä vapaaehtoisesti hyvää ilman 
värväämistä ja ohjaamista, hän muistelee.

Luovan purkausvaiheen jälkeen toi
minta jäi uinumaan, mutta uudelleen akti
voitumisen jälkeen sitä on alettu monistaa 
myös muihin kaupunkeihin. Myös Seppälän 
haave turvapaikanhakijoiden omasta osallis
tumisesta toteutui. 

– Yhtenä päivänä huomasin seuraavani 
kurdin ja syyrialaisen välistä keskustelua!

Sosiaalisen median käyttömahdollisuu
det ihmisten aktivoimisessa on saanut Sep
pälässä aikaan lähes pakkomielteisiä ideoita. 

– Joukkorahoituksen lanseeraamisen 
aikoihin luin paljon kulttuuri ja teknologia
tutkimusta, ja minulle syntyi hillitön visio 
siitä, mihin maailma on menossa. Tein kaa
vioita kollektiivisesta kulutuksesta ja puhuin 
kaikille ja kaikkialla omista ajatuksistani, 
Seppälä kertoo. 

– Siivouspäivässä taas oli kyse siitä, että 
pääsisin eroon omasta roinasta, mutta pian 
ihmiset halusivat lähteä joukolla mukaan. 

Seppälän pakkomielteistä rakkain on 
Nappi Naapuri. Siitä hänellä on vahva 
tunne, että homma voisi toimia.

– Yhteisön voimavaroja ei osata hyödyn
tää riittävästi. Jos itse vaikkapa etsin lasten
hoitajaa, tiedän, että taloyhtiössämme asuu 
teinejä, mutta en tiedä, kuinka heidät voisi 
löytää. Nappi Naapurissa yhdistyy tarve ja 
resurssi. Uskon, että moni meistä olisi val
mis tuomaan naapuriin vanhukselle kau
pasta tarvittavat ostokset, jos vain tietäi
simme, mitä hän tarvitsee, Seppälä arvioi. 

Yhteisöllisyys osa arkea

Tämänvuotisella valinnallaan liitto haluaa antaa tunnustusta yhteiskunta
tieteilijälle, joka on tuonut luovasti yhteisöllisyyden osaksi nyky ihmisen 
arkea. Pauliina Seppälä on onnistunut ennakkoluulottomasti yhdistämään 
sosiaalisen median ja yhteisöllisyyden.

– Seppälän ura kuvaa hyvin yhteiskuntatieteilijöiden monialaista ja 
yllättävääkin osaamista. Halusimme tämänvuotisella valinnalla nostaa esiin 
yhteiskuntatieteilijän, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä yhteisöllisyyden 
ja sosiaalisen median oivaltavassa yhdistämisessä, puheenjohtaja Mikko 
Eskola sanoo.

Vuoden yhteiskuntatieteilijä valittiin nyt 18. kerran. Viime vuonna 
valituksi  tuli VTM, suurlähettiläs Pertti Torstila.

6 URA 22016 



Seppälä ei pidä itseään yhteisöl-
lisyysaktivistina, mutta harmitte-
lee kuitenkin sitä, että toisista välit-
täminen ja yhdessä tekeminen on 
kulttuuristamme hävinnyt. Lisäksi 
häntä ärsyttää yhteiskunnassamme 
edelleen näkyvä eriarvoisuus. Pit-
kään Seppälä kuvitteli, että maa-
ilma on muuttunut, mutta todelli-
suudessa niin ei ehkä olekaan.

– Yhteisöllisyyttä helposti pelä-
tään, koska meiltä puuttuu siihen 
liittyvät etiketit. Pitäisikö tässä nyt 
ruveta kaveeraamaankin, Seppälä 
heittää monen kauhuskenaarion. 

TEORIOISTA TEKOIHIN
Työ on Seppälälle niin mielui-
saa, että työn ja vapaa-ajan ero on 
hänelle häilyvä. Kotikin on vain 
kahden korttelin päässä työpai-
kasta. Perhe ja lapset pitävät hänet 
kuitenkin arjessa kiinni. 

– Lapset haluaisivat koiraa, 
mutta koska olen allerginen, ulkoi-
lutamme naapuriston eläimiä, hän 
naurahtaa. 

Hänelle itselleen yhteiskunnal-
linen koulutus on pohja kaikelle 
hänen tekemiselleen ja ajatuksille 
ympäröivästä maailmasta.

– Toiseus, tasa-arvo, luokkajako, 
yhteiskunnan rakenteet ja etuoikeu-
det: kaikki tulevat sieltä, hän listaa. 
– Rakastan teorioita ja suuria ajat-
telijoita! Mielestäni tieto on parasta 
taidetta. 

Nimitys vuoden yhteiskunta
tieteilijäksi on Seppälän mielestä 

hieno asia. Hän uskoo, että se on 
myös osoitus siitä, että jotain on 

tullut tehtyä oikein. Ehkä maailma 
on sittenkin muuttumassa.

PAULIINA SEPPÄLÄ (45)

• VTM (sosiaalipolitiikka),  
Helsingin yliopisto

• Yrittäjä-perustaja: Yhteismaa ry 
(Siivouspäivä, Illallinen taivaan alla 
ja Nappi Naapuri), Mesenaatti Oy 
(Joukkorahoitus)

• Perheeseen kuuluu mies ja kaksi lasta 
• Harrastukset: työ, perhe, lukeminen, 

satunnainen liikunta
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Voit YKAn jäse-
nenä hyödyntää 
puhelinneuvontaa 
yksityiselämän 
oikeusasioissa. Lii-
tolla on Eversheds 
Asianajotoimisto 
Oy:n kanssa sopi-
mus neuvonnasta, 
joka on jäsenille 
ilmainen. Yksityis-
elämän oikeus-
asioihin kuuluvat 
mm. perinnöt, 
testamentit, avio-
ehdot, ositukset ja 
asunto- ja kiin-
teistökauppojen 
vastuut. Palvelu 
koskee myös 
jäsenen kanssa sa-
massa taloudessa 
asuvien perheen-
jäsenten asioita. 

Lue lisää: 
www.yhteiskunta-ala.fi 

TIESITKÖ?

URAtieto

62 %
Akavalaisiin liittoihin 
järjestäytyneiden 
määrä on kasva-
nut 2000-luvulla 62 
prosenttia. Vuonna 
2000 akavalaisia oli 
yhteensä 375 000. 
Vuonna 2016 akava-
laisia on 610 000. 

Lähde: Akava

8 Vanhempainpäivärahoja koskevat säännökset hanka-
loittavat pienten lasten vanhempien osallistumista poliitti-
seen toimintaan. Jos äitiys- tai vanhempainvapaalla oleva 
osallistuu luottamustoimen hoitamiseen, hän saa kokous-
päiviltä vain vanhempainpäivärahan vähimmäistason. Päi-
väraha putoaa minimitasolle, vaikka kokous palkkion jättäisi 
hakematta. Isyyspäivärahaa saava menettää kokouspäivil-
tä päivärahan kokonaan. Yhteiskunta-alan korkeakoulutet-
tujen (YKA) mielestä tilanne ei ole hyväksyttävä.

– Laintulkinnassa luottamustoimen hoitaminen rinnas-
tetaan ansiotyöhön riippumatta kokouspalkkion suuruu-
desta tai kokouksen kestosta. Nykymuodossaan sairaus-
vakuutuslaki ja Kelan tulkintaohjeet rankaisevat pienen 
lapsen vanhempia yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, 
sanoo YKAn asiantuntija Piritta Jokelainen.

– Perustuslain mukaan julkisen vallan tulee edistää 
yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan. Onkin kyseenalaista, onko vanhempainpäi-
värahoja koskeva sääntely linjassa perustuslain hengen 
kanssa, huomauttaa YKAn lakimies Jukka Nohteri.

Julkisessa keskustelussa asia on noussut esiin kunnal-
listen luottamustoimien yhteydessä, mutta ansiotyöksi Kela 
tulkitsee yhtä lailla muutkin esimerkiksi yhdistyksissä tai 
säätiöissä hoidettavat luottamustoimet, joista maksetaan 
kokouspalkkioita.

– Sairausvakuutuslakia pitää uudistaa siten, että 
luottamustoimen hoitamisesta ei koidu taloudellista haittaa 
pienen lapsen vanhemmalle. Uudistuksessa tulee ehdot-
tomasti huomioida myös kolmannen sektorin luottamus-
toimet, vaatii Jokelainen.

YKA: Yhteiskunnallisesta 
aktiivisuudesta ei saa rangaista

86 € 24 € 62 € 

0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 

Vanhempainpäiväraha 
86 €/päivä 

Vähimmäistaso 
Osuus, jonka vanhempi menettää kokouspäivänä 

Vanhempainpäiväraha vuonna 2016 pidettävän vanhempainvapaan aikana. 
 
Vanhempainpäivärahan perusteena palkansaajan mediaanitulo  2963 €/kk 
(Tilastokeskus, palkkatiedot vuodelta 2015). Vuosiansion laskennassa 
huomioitu ainoastaan tulonhankkimisvähennys 620 €. 
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YKAn kyselyssä selvitettiin jäsenten osaamista ja osaamis tarpeita 
kymmenellä eri osa-alueella. Yleiset työelämätaidot – kuten 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot – olivat vastaajilla hyvin hal-
lussa. Selkeitä vahvuusalueita olivat myös viestintään, verkostoi-
hin ja tutkimusosaamiseen liittyvät taidot.

– Kyselyn tuloksia on jo hyödynnetty osana kunta-alan eri-
koistumiskoulutuksen kehittämishanketta, jossa YKA on ollut 
mukana vuoden alusta alkaen, kertoo YKAn koulutuspolitiikan 
asiantuntija Piritta Jokelainen.

Vaikka arvioitaessa osaamisen alku perää tulokset eivät 
näytä yliopistokoulutuksen suhteen erityisen mairittelevilta, 
ei Jokelainen näe syytä suurempaan huoleen. Monen työelä-
mässä hankituksi koetun taidon juuret ovatkin todennäköisesti 
perustutkinto koulutuksessa.

– Yliopistokoulutus antaa tiettyjä valmiuksia, jotka sitten 
konkretisoituvat työelämässä. Kyselyn tulokset antavat yliopis-
toille välineitä konkretisoida opintojen tuottamaa osaamista ja 
siten vahvistaa koulutuksen ja työelämätaitojen välistä yhteyttä 
jo opiskeluaikana, sanoo Jokelainen.

Ykalaiset ovat selvästi kiinnostuneita kehittämään ja yllä-
pitämään osaamistaan pitkin työuraansa. Kaksi kolmasosaa 
kyselyyn vastanneista on kiinnostunut kehittämään osaamis-
taan opiskelemalla. Erilaisista koulutusmuodoista eniten kiin-
nostivat työpaikkojen henkilöstökoulutus, korkeakoulujen 
täydennyskoulutus mahdollisuudet sekä erilaiset kurssit.

Kysely tehtiin keväällä 2016, ja siihen vastasi 1 392 liiton 
jäsentä.

Korkeakoulutuksesta saadut valmiudet 
konkretisoituvat työelämässä

Tutustu kyselyyn 
tarkemmin 

osoitteessa:  www.slideshare.net/Yhteiskuntaala
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Akavan Esimiesverkoston valmennuksen teemana keväällä 2017 on Uutta kohti – kehittyvä esimies.

Valmennus antaa uusia näkökulmia ja työkaluja esimiestyöhön muuttuvassa työelämässä. 

Esimiestyön ajankohtaiset teemat kytkeytyvät valmennuksessa toisiinsa ja niiden käsittelyä jatketaan tehtävissä ja keskusteluissa 
verkkokoulutussovelluksessa. 

Valmennuskokonaisuuteen kuuluu kolme verkkoseminaaria ja välitehtäviä. 

Osa 1:  ti  7.2.2017   klo 9-10.30  
 Esimiehen rooli uudistuvan työn arjessa          
Osa 2:  ke 15.3.2017  klo 9-10.30  
 Esimiehen vuorovaikutustaidot 
 sekä erilaisuuden hyödyntäminen
Osa 3:  ma 24.4.2017  klo 9-10.30  
 Palautteenanto ja haastavien tilanteiden  
 kohtaaminen esimiestyössä

Tervetuloa mukaan uudenlaiseen työskentelyyn 
Akavan Esimiesverkostoon. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot   
www.akava.fi/esimiesverkosto

Valmennus järjestetään yhteistyössä Humapin kanssa.

 
 

Uutta kohti - kehittyvä esimies



Akavalaiset ovat 
erittäin tyytymättö-
miä TE-toimistojen 
palveluihin. Akavan  
TNS Gallupilla 
teettämän kyselyn 
mukaan jopa 56 
prosenttia vastaa-
jista on erittäin tai 
melko tyytymätön 
TE-toimiston palve-
lun tehokkuuteen, 
asiantuntijuuteen  
50 prosenttia. On-
neksi maan hallitus 
on vastikään luvan-
nut TE-toimistoille 
lisärahoitusta erityi-
sesti työntekijöiden 
haastatteluihin.

Lähde: Akava

URAtieto
4.
Suomi on sijalla 
neljä kansainvälisis-
sä eläkevertailuissa. 
Sijoituksellaan Suo-
mi on eläkevertailun 
kärkikastia. Vertailussa 
käytettyjä kriteerei-
tä ovat eläkkeiden 
riittävyys, järjestelmän 
kestävyys ja hallinnon 
luotettavuus. Ykkösenä 
Suomi on hallinnon 
luotettavuudessa ja 
läpinäkyvyydessä. 
Tutustu Global Pensi-
on Index-vertailuun 
Eläketurvakeskuksen 
sivuilla  www.etk.fi. 

Lähde: Akava

Vuoden 2017 jäsenmaksut pysyvät ennallaan

 
• Perustutkinnon suorittaneet jäsenet ja vakitui-
sesti työssä käyvät opiskelijat 333 €.

• Yrittäjien työttömyyskassaan liittyneet yrittäjä-
jäsenet, apurahalla tai stipendillä työskentelevät, 
ulkomailla paikallisen työnantajan palveluksessa 
EU- tai ETA-maissa työskentelevät, ulkomailla 
 kansainvälisen järjestön palveluksessa työs-
kentelevät ja päätoimisissa luottamustehtävissä 
työskentelevät 166,50 €/vuosi.

•  Työttömät, perhe-, opinto- tai vuorottelu-
vapaalla olevat, ase- tai siviilipalvelusta suoritta-
vat sekä EU-/ETA-maiden ulkopuolella Suomen  

 
työttömyysturva järjestelmään kuulumattomina 
työskentelevät 97 €/vuosi.

• Eläkeläiset ja ulkomailla ilman palkkatuloja 
oleskelevat 70 €. 

• Opiskelijajäsenet 28 €. 

• Opiskelijajäsenet, jotka ovat 1-4 kk töissä 100 €. 

• Opiskelijajäsenet, jotka ovat 5-11 kk töissä 150 €. 

Liittovaltuusto päätti toimintasuunnitelmasta ja 
talousarviosta syyskokouksessaan 19.11.

 Liittovaltuusto valitsi syyskokouksessaan Helsingissä 
lauantaina 19.11.2016 liitolle uuden hallituksen. Liiton 
puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017–2018 valittiin valtio-
tieteiden maisteri M.A. Antton Rönnholm. Rönnholm on 
toiminut liiton hallituksessa vuodesta 2015. Hänet valittiin 
valtuustoon ensimmäisen kerran vuonna 2010.

YKA on määritellyt strategiassaan itsensä uuden aika-
kauden ammattiliittojen edelläkävijäksi.

– YKA haluaa olla akavalaisen kentän huippu jäsenien 
osallistamisessa ja kokoaan suurempi vaikuttaja. Raken-
namme uutta toimintakulttuuria ja tuomme omia ratkai-
suja perhevapaista aina laajempiin aikamme haasteisiin, 
sanoo Rönnholm.

Antton Rönnholm työskentelee Miltton Brusselsin 
johtavana asian tuntijana.

Puheenjohtajaksi haki myös Arto Aniluoto. Varapuheen-
johtajana jatkaa VTM Sarianne Karikko. Liittoa neljä vuotta 
johtanut VTM Mikko Eskola ei enää asettunut ehdolle.

Hallituksen muut jäsenet (varajäsenet suluissa) ovat: 
VTM Arto Aniluoto (FM Niina Nurkkala), VTM Anni 
Siitonen (HTM Pasi Tervasmäki), VTM Hanna Sauli (VTM 
Hanna Kemppainen), yht. yo. Samuel Piiroinen (yht. yo. 
Alli Tiensuu), VTK Joni Kajander (VTM Eero Hynynen), 
YTM Tuomas Huhtala (YTM Eini Hyttinen).

Lämmin kiitos Mikko Eskolalle ja hallitukselle sekä 
 onnittelut uudelle  hallitukselle!

Antton Rönnholm YKAn johtoon 
– uusi hallitus aloittaa tammikuussa
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[PUHEENJOHTAJALTA]

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut vahvisti kuluvan vuoden 
keväällä uuden vuoteen 2023 ulottuvan strategian. Valtuuston 
päätöstä edelsi pitkä ja osallistava valmisteluprosessi, ja viime 
vaiheessa liittovaltuusto perusteellisesti punnitsi sisällön.

Strategian kantavana ajatuksena on kumppanuus jäsenen 
kanssa. YKA ei ole vain työssä käyvän palkansaajan asialla  
vaan kaikkien jäsentensä kumppani fuksivuodesta läpi työuran 
aina senioriksi asti. Haluamme tukea jokaisen jäsenen mahdol
lisuutta rakentaa merkityksellinen, omannäköinen työura sekä 
tasapainottaa työ ja yksityiselämä mielekkäällä tavalla. Tavoit
teidemme mukaisesti edunvalvonta ja palvelut eivät rajoitu 
vain palkkatyössä käyville, vaan yhtälailla yrittäjät, johtavassa 
asemassa, perhevapailla tai työtä vailla olevat yhteiskunta
tieteilijät huomioidaan. Jäsen valitsee haluamansa suunnan, 
liitto kulkee rinnalla.

Näistä lähtökohdista olemme asettaneet toiminnallemme 
kunnianhimoisen vision: olla uuden aikakauden ammattiliittojen 
edelläkävijä, jonka arvot ovat oikeudenmukaisuus, 
rohkeus ja avoimuus. Uuden ajan ammattiliittojen 
edelläkävijyys haastaa meitä vastuullisia joka päivä 
uudistumaan ja uudistamaan, elämään ajan hermol
la. Se on sekä lupaus jäsenille että jatkuva haaste 
meille liiton päättäjille ja työntekijöille.  

Strategiassa on liitolle suuntaviivat tuleville vuo
sille. Kokonaisuudessaan liiton tarkoitus, tavoitteet 
ja kannat on strategian lisäksi linjattu säännöissä, 
toimintasuunnitelmassa sekä sektoreittain julkaista
vissa asiakirjoissa, kuten esimerkiksi koulutuspoliitti
sessa asiakirjassa. Tästä kokonaisuudesta saa hyvän 
kuvan liiton tavoitteista.

* * *
Toimittuani liittomme puheenjohtajana neljä vuotta on 
aika ojentaa puheenjohtajan nuija kiertoon vuodenvaihteessa. 
Kiitän koko jäsenistöä saamastani luottamuksesta ja mahdolli
suudesta toimia mielenkiintoisessa tehtävässä hienon järjes
tömme johdossa. Toivotan onnea ja menestystä liittovaltuuston 
valitsemalle uudelle puheenjohtajalle Antton Rönnholmille!

Visiomme on 
olla uuden 
aikakauden 
ammattiliittojen 
edelläkävijä.

Kumppanuus  
ja edelläkävijyys

MIKKO ESKOLA
puheenjohtaja 

 YKA on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteelli
seksi pro graduksi Laura Salosen sosiologian 
tutkielman Sairauspäiväraha ja työkyvyttömyys
eläkkeelle jääminen. Tarkastelussa sosioeko
nomiset erot. Salonen teki pro gradu tutkiel
mansa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselle. Vuoden 
yhteiskuntatieteellinen pro gradu palkinto on 
suuruudeltaan 1 500 euroa, ja se myönnettiin 
nyt toista kertaa. Valinta julkistettiin Yhteiskunta
tieteilijäpäivillä 18.11.

Vuoden yhteiskunta
tieteellinen pro gradu  
palkinto Laura Saloselle

”Kaikki maailman 
ongelmat eivät ratkea 

puhumalla, mutta 
ilman dialogia juoni 
kääntyy vääjäämättä 

tragediaksi.” 

Lähetystöneuvos ja 
diplomaattinen neuvon antaja 

Petri Hakkarainen 
HS 25.10.2016 
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T yömarkkinoilla vuoden 2016 ensimmäistä puoliskoa leimasi 
kilpailukykysopimusta koskeva neuvotteluprosessi. Keskus
järjestöjen 29.2.2016 aikaan saamasta neuvottelutuloksesta 
käytiin työ ja virkaehtosopimusneuvottelut kevään ja alku

kesän aikana. Viimeisetkin sopimus ratkaisut allekirjoitettiin syksyn 
alkaessa. Yli 90 prosenttia toimialoista tuli loppujen lopuksi kilpailu
kykysopimuksen piiriin, ja täten maan hallituksen lupaamat veron
kevennykset toteutuvat täysimääräisesti. Palkkatulon verotus pienenee 
näin tasaisesti kaikilla tulotasoilla yhteensä suunnilleen 0,6 prosentti
yksikköä.

– Kilpailukykysopimus kurittaa erityisesti julkisen sektorin työn
tekijäkuntaa, joka on jo muutenkin useiden vuosien ajan ollut monin 
tavoin myrskyn silmässä, toteaa YKAn julkisen sektorin neuvottelu
päällikkö Petri Toiviainen. 

– Tarjolla olleista huonoista vaihto ehdoista sopimukseen sitoutumi
nen oli kuitenkin siedettävin ratkaisu. Kikysopimuksen myötä maan 
hallituksen kaavailemat ns. pakkolait putosivat lopullisesti pois agen
dalta ja sopimusteknisesti on myös pyritty varmistamaan, että kiky
sopimuksiin leivottu määräaikainen lomarahojen leikkaus jää myös 
aidosti määräaikaiseksi toimenpiteeksi, Toiviainen kertoo.

– Toivottavaa on, että nämä toimen piteet yhdessä orastavan talou
den elpymisen kanssa tuovat kaivattua talouskasvua ja luovat uusia 
työpaikkoja, toteaa neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen. 

– Sopimusteitse on nyt raamitettu toimintaympäristöä. Tosiasia kui
tenkin on, että vasta syksyn 2017 liittokierros todella näyttää sen, mihin 
suuntaan kuljemme, millä ehdoilla ja missä talou dellisessa tilanteessa.

– Liinamaa I ratkaisusta vuonna 1968 käyntiin lähtenyt ja vain 
lyhyin katkoksin jatkunut keskitettyjen ratkaisujen kausi näyttää nyt 
olevan lopullisesti ohi. Olemme siis vuonna 2017 monella tavoin uuden 
tilanteen edessä, Pursiainen ja Toiviainen muistuttavat.

Eri sektoreilla toteutetut kikysopimusratkaisut noudattelevat 
keskus järjestöjen kilpailukykysopimuksen neuvottelutuloksen antamia 
raameja:

• vuosittaisen työajan pidentäminen 24 tunnilla

• malli selviytymislausekkeesta työnantajan taloudellisten vaikeuksien 
varalta

• sopimuskauden aikana ei toteuteta palkankorotuksia

• julkisella sektorilla lisäksi määrä aikaisen lomarahan leikkaaminen 30 
prosentilla vuosina 2017–2019 (ei koske yliopistoja, Avaintasopimus
alaa eikä eräitä talokohtaisia sopimuksia)

Kilpailukykysopimus 
– vanhan aikakauden 
loppu ja uuden alku?

URAtieto

KIRKON SOPIMUSRATKAISU 1.2.2017–31.1.2018

Evankelisluterilaisen kirkon sektorilla työajan piden
nys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista 
työaikaa 30 minuutilla. Viikkotyöajan pidentyminen 
tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon 
tehtäväksi yhtenä päivänä. Valtion ja kunnan tavoin 
myös kirkon sopimussektorilla toteutetaan määräai
kainen lomarahojen leikkaus. Jos seurakunnan talou
dellinen tilanne muuttuu poikkeuksellisen vaikeaksi, 
voidaan lisäksi ottaa käyttöön selviytymislauseke. Sen 
mukaan neuvoteltavia toimenpiteitä voidaan käyttää 
vaihtoehtona työvoiman sopeuttamiselle. Paikalli
nen sopimus on määräaikainen ja tehtävissä enintään 
yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Vaikka kiky-sopimus esti hallituksen suunnittelemat 
pakkolait, tuntuvat sen vaikutukset eri sektoreilla ensi 
vuodesta alkaen. Millainen on tilanne omalla alallasi?

VALTIOSEKTORIN SOPIMUSRATKAISU  
1.2.2017–31.1.2018

Työajan pidennys toteutetaan pidentämällä säännöl
listä työaikaa siten, että virastotyöaika pitenee kuusi 
minuuttia päivässä, viikkotyöaika 30 minuuttia vii
kossa ja jaksotyöaika 90 minuuttia kolmeviikkoisjak
sossa.

Lomarahan määräaikainen alentaminen koskee 
31.3.2017, 31.3.2018 ja 31.3.2019 päättyviltä loman
määräytymisvuosilta maksettavia lomarahoja, jotka 
maksetaan yleensä loman määräytymisvuoden päät
tymistä seuraavana kesänä. Jos lomaraha lomanmää
räytymisvuodelta 2017 tulee maksuun esimerkiksi 
palvelussuhteen päättymisen vuoksi ennen 1.2.2017, 
ei lomarahaa leikata. Lomarahan alentaminen lyhen
tää vastaavalla määrällä kyseisten lomanmääräyty
misvuosien lomarahalla saatavaa lomarahan vaihto
vapaata.

Virastojen vakavien taloudellisten vaikeuksien 
varalle hahmoteltiin työmarkkinoiden yleisen mallin 
pohjalta valtion oloihin ns. selviytymislauseke. Sen 
ajatuksena on, että palvelussuhteen ehtojen väliai
kaisesta alentamisesta tehtävän virka ja työehtosopi
muksen avulla voitaisiin välttää taloudellisista syistä 
johtuvat irtisanomiset ja lomautukset. Sopimuksen 
osapuolina olisivat virasto ja sen sopijajärjestöt. Sen 
kesto olisi enintään yksi vuosi ja sinä aikana virasto 
ei saisi irtisanoa tai lomauttaa henkilöstöä. 

Lisäksi sovittiin sopimuskaudelle uusia työryhmiä 
pohtimaan työssä jaksamisen tukemista, tasaarvon 
edistämistä ja palkkausjärjestelmien kehittämistä.
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KUNTASEKTORIN JA AVAINTAN 
SOPIMUSRATKAISU  
1.2.2017–31.1.2018

Työajan pidennys toteutetaan pää-
sääntöisesti lisäämällä viikoittaista 
työ aikaa 30 minuutilla. Työaikajär-
jestelyjä koskevan soveltamisohjeen 
mukaan viikko työajan pidentymi-
nen 30 minuutilla tulee pääsääntöi-
sesti suunnitella työvuoroluetteloon 
tehtäväksi yhtenä päivänä. Työn-
antaja voi suunnitella työvuo-
rot käyttäen KVTES työaikaluvun 
mukaisia tasoittumisjaksoja. Mikäli 
paikallisesti halutaan ottaa käyt-
töön tätä pidempiä tasoittumisjak-
soja, tästä tulee kuitenkin sopia pai-
kallisesti. Tällöin tasoittumisjakso voi 
pisimmillään olla yksi vuosi. 

Edellä esitetyt muutokset koske-
vat myös teknisen henkilöstön sopi-
musalaa. Opettajien osalta työajan 
pidennys räätälöitiin eri opetusaloille 
niiden työaikamuotoihin sopivaksi.

Valtiosektoria vastaavasti myös 
kuntasektorilla lomarahan määräai-
kainen alentaminen koskee 31.3.2017, 
31.3.2018 ja 31.3.2019 päättyviltä 
lomanmääräytymisvuosilta makset-
tavia lomarahoja. 

Kunnan vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa voidaan paikallisella sopi-
misella hakea ratkaisuja, joilla tur-
vataan työpaikat. Luottamusmiehen 
tekemä paikallinen sopimus ei tar-
vitse voimaan tullakseen liitto tason 
hyväksyntää.  Työaikapankin käyt-
töönottamisesta ja käytöstä anne-
taan puolestaan sopimusosapuolien 
uudistettu ohjeistus.

Kuntaomisteiset yhtiöt soveltavat 
usein Avaintyönantajat Avainta ry:n 
työehto sopimuksia. Avaintan sopi-
musaloilla työajan pidennys toteutet-
tiin kuntasektoria vastaavasti lisää-
mällä viikoittaiseen työaikaan 30 
minuuttia. Lomarahoja ei Avainta-
sektorilla leikata ja myöskään pai-
kallisen sopimisen pelisääntöihin ei 
tehty muutoksia.

YLIOPISTOSEKTORIN 
SOPIMUSRATKAISU  
1.2.2017–31.1.2018

Yliopistosektorilla työaikaan liit-
tyvät muutokset tulevat voimaan 
1.1.2017 alkaen. Muun henkilöstön 
työaikamääräyksiä muutetaan siten, 
että päivittäistä työaikaa pidenne-
tään 6 minuutilla ja viikoittaista työ-
aikaa 30 minuuttia työaikamuodot 
huomioon ottaen.

Opetus- ja tutkimushenkilös-
tön vuosittaista työaikaa pidenne-
tään 24 tunnilla, joten vuosityöaika 
on jatkossa 1 624 tuntia. Opetustun-
tikattoihin tulee pienet lisäykset: 
Opetuspainotteisissa tehtävissä kon-
taktiopetuksen enimmäistuntimäärä 
on jatkossa 396 tuntia lukuvuo-
dessa (aikaisemmin 392 tuntia luku-
vuodessa). Professoreilla kontakti-
opetuksen enimmäistuntimäärä on 
kuitenkin 142 tuntia lukuvuodessa 
(aikaisemmin 140 tuntia). Sellaisissa 
opetustehtävissä, joissa kontaktiope-
tuksen enimmäistuntimäärä on ollut 
sopimuksen voimaan tullessa ollut 
448 tuntia, on uusi enimmäistunti-
määrä 455 tuntia.

Yliopistosektorilla ei suoriteta 
lomaraha leikkauksia. Työehtoso-
pimuksen palkkaa tai muita talou-
dellisia etuuksia koskevista vähim-
mäismääräyksistä voidaan sopia 
paikallisesti. Sopimuksen edellytyk-
senä on taloudellinen kriisitilanne, 
joka voi johtaa työvoiman käy-
tön vähentämiseen. Tilanne täytyy 
todeta yksimielisesti yliopistokoh-
taisesti työnantajan ja pääluottamus-
miesten välillä. Tällainen yliopisto-
kohtainen sopimus voidaan tehdä 
vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen 
voimassaoloaikana työantaja ei saa 
irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä.

MUUT JUKOLAISET JULKISEN 
SEKTORIN SOPIMUKSET 
1.2.2017–31.1.2018

Jukolaiset työehtosopimukset on 
neuvoteltu myös Työterveyslaitok-
selle ja Kansallisgalleriaan. Molem-
missa sopimuksissa toteutettiin 24 
tunnin työajanpidennys. Lomarahoi-
hin ei tehty leikkauksia.

YKSITYINEN SEKTORI JA JÄRJESTÖT

Myös yksityisellä sektorilla ja järjes-
töissä sopimuskaudeksi määriteltiin 
kilpailukykysopimuksen mukaisesti 
12 kuukautta. Yksityisen sektorin 
sopimukset päättyvät pääsääntöisesti 
joko loka- tai marraskuussa 2017. 
Monissa järjestösektorin sopimuk-
sissa sopimuskausi jatkuu tammi-
kuun 2018 loppuun.

Työajan 24 tunnin pidennys on 
useimmissa työehtosopimuksissa 
jätetty paikalliset tarpeet huomioi-
van paikallisen sopimisen varaan. 
Joissain työehtosopimuksissa työajan 
lisäys on sovittu toteutettavaksi lisää-
mällä päivittäistä työaikaa 6 minuu-
tilla. Oman työpaikan tilanne on 
syytä tarkastaa työpaikan luottamus-
mieheltä, sovellettavasta työehtoso-
pimuksesta tai liitosta.  

Yksityisen sektorin sopimukseen 
on tehty myös kirjauksia selviytymis-
lausekkeesta. Selviytymislausekkeen 
avulla pyritään mahdollistamaan 
yritystoiminnan ja työpaikkojen tur-
vaaminen sopeuttamalla työehtoja 
tilapäisissä taloudellisissa tai tuo-
tannollisissa kriisitilanteissa. Käy-
tännössä selviytymislauseke mah-
dollistaa paikallisen sopimisen 
taloudellisten etuuksien (lomarahat, 
mahdolliset erilliset lisät) leikkaami-
seksi ja palkan tai muun rahaerän 
maksuajan kohdan siirtämiseksi tie-
tyin ehdoin.  
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Turvaa elämäsi 
rakkain paikka

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

Koti on elämäsi kenties rakkain paikka, joka tarvitsee turvakseen  
huolenpitoa ja oikein mitoitetun kotivakuutuksen – kaiken varalta. 

Me Turvassa varmistamme, että saat tarpeitasi vastaavan vakuutuksen.  
Rakas kotisi ansaitsee sen.

Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu etuihisi osoitteessa turva.fi/yka

* Etu koskee uutta koti-irtaimistovakuutusta, jonka alkamispäivä on 1.9.–31.12.2016.  
   Edun saa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.

koti-irtaimisto- 
vakuutuksesta*

-50 %

Nyt



Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentissa todetaan, että työn-
tekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuk-
siensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa 
ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata 

menettelynsä.
Varoituksen ei ole pakko olla kirjallinen, vaan suullinen varoitus on yhtä 

pätevä. Varoituksen tulee kuitenkin olla sillä tavalla selkeä, että työntekijä 
tietää seuraavan laiminlyönnin tai työvelvoitteen rikkomisen johtavan mah-
dollisesti työsuhteen päättämiseen. Pelkkä esimiehen moite ei ole varoitus, 
vaan tapahtumat on yksilöitävä ja irtisanomisuhka on selvästi ilmoitettava. 

Pääsääntönä on, ettei työntekijän irtisanominen ole laillinen, ellei häntä 
ole sitä ennen varoitettu. Varoituksen tarkoitus on nimenomaan se, että 
työntekijälle osoitetaan ei-sallittu toimintatapa, jos hän ei ole sitä tiennyt ja 
että hänelle annetaan aikaa ojentua. Laissa ei kerrota, miten kauan varoitus 
on voimassa eli minkä ajan työnantaja voi varoitukseen vedota.

Korkein oikeus on ottanut tuomiossa KKO 2016:62 kantaa varoituk-
sen ajalliseen ja asialliseen yhteyteen. Työntekijän työsuhde oli purettu 
elokuussa 2011 epärehellisyyden ja toimintaohjeiden vastaisen menettelyn 
vuoksi hänen yritettyään viedä kaupasta hävikkituotteiksi kirjatut yhden 
 vesimelonin ja neljäsosan hunajamelonista. Työntekijä katsoi, ettei häntä 
olisi saanut edes irtisanoa ja vaati korvausta 12 kuukauden palkan. Työn-
antaja puolestaan vetosi muun muassa antamaansa kahteen varoitukseen.

Työntekijälle oli vuonna 2008 annettu kirjallinen varoitus työaikojen nou-
dattamatta jättämisestä, ylipitkien taukojen pitämisestä ja oman puhelimen 
käyttämisestä työaikana. Vuonna 2009 hänelle oli annettu kirjallinen va-
roitus epäasiallisesta käytöksestä johtajaa ja työtoveria kohtaan. Molemmat 
varoitukset oli annettu uhalla, että työsuhde voitiin päättää.

Korkein oikeus vahvisti hovioikeuden tuomion, jonka mukaan vuonna 
2009 annettu varoitus oli annettu täysin erilaisesta syystä kuin minkä 
perusteella työsuhde oli nyt päätetty. Vuonna 2008 annetusta varoituksesta 
oli kulunut verraten pitkä aika. Varoitus oli sinänsä liittynyt työpaikan sään-
töjen noudattamatta jättämiseen, mutta siinä oli ollut kysymys erityyppisistä 
rikkeistä kuin vuonna 2011. Varoitusten jälkeen työntekijä oli korjannut 
menettelyään. Aikaisemmilla varoituksilla ei ollut sellaista asiallista ja ajallis-
ta yhteyttä työsuhteen päättämiseen, että niillä olisi ratkaiseva merkitys 
päättämisperustetta arvioitaessa. Hovioikeus tuomitsi työntekijälle kuuden 
kuukauden palkan, jonka korkein oikeus vahvisti.

Korkein oikeus vahvisti vallitsevan oikeuskäytännön, jonka mukaan va-
roitus ei ole voimassa ikuisesti, vaan vanhenee 1–2 vuodessa. Mitään yksi-
selitteistä aikarajaa ei vanhenemiselle ole asetettu, vaan asiaa tarkastellaan 
kokonaisarvion perusteella. On tapauksia, joissa jo kuuden kuukauden aika 
on riittänyt tekemään varoituksesta merkityksettömän ja on tapauksia, joissa 
on voitu vedota yli yhden vuoden takaiseen varoitukseen. 

Miten pitkään  
varoitus on voimassa?

lain m
ukaan

ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.

URA  2-2016 15



Marianne Falck-Hvilstafeldt:

Maailmaa voi parantaa 
digipalvelu kerrallaan
Nykyinen työnkuva
Aloitin syyskuussa Isännöintiliitossa digitaa-
listen palveluiden kehittäjänä. Isännöintiliiton  
tarjoamista palveluista yhä useammat ovat 
tulevaisuudessa digitaalisia. Sparraamme isän-
nöintiyrityksiä digiaikaan siirtymisessä ja vaiku-
tamme osaltamme asiantuntijoina asumisen digi-
taalisten palveluiden kehittymiseen.

Miten valtio-oppineesta tuli digipalveluiden kehittäjä?
Olen ollut aina kiinnostunut uusista asioista 
ja haasteista. Päädyin ensin viestinnän pariin 
vähän kuin sattumalta, kun menin ensimmäisen 
opiskeluvuoden jälkeen kesätöihin sanomalehti 
 Suomenmaahan ja jäin sinne muutamaksi vuo-
deksi opintojen ohessa. Viestintähommat veivät 
mielenkiintoisina mukanaan yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta kiinnostuneen ja valtionvirkamie-
hen urasta haaveilleen. Viestintä ja markkinointi 
ovat muuttuneet valtavasti viime vuosina, ja siinä 
samassa myös alan ammattilaisten työ. Sain edel-
lisessä työpaikassani Suomen Ekonomeissa mah-
dollisuuden kehittyä nopeasti ammatillisesti 
verkkoviestijästä isojen digiprojektien projekti-
päälliköksi. Vastasin laajasta digipalvelusalkusta 
ja toteutin digiviestintää ja -markkinointia esimer-
kiksi sosiaalisessa mediassa, verkossa ja markki-
nointiautomaation keinoin.  

Mitä hyötyä yhteiskunta-alan 
koulutuksesta on työssäsi?
Koulutukseni on antanut minulle hyvän yleis-
sivistyksen. Olen oppinut ajattelemaan isosti 

mutta huomioimaan myös merkitykselliset 
yksityis kohdat. Ymmärrän asioiden ja ihmis-
ten taustoja ja pienempiä kokonaisuuksia osana 
suurempaa systeemiä ja yhteiskuntaa. Nämä tai-
dot ovat auttaneet projektinhallinnassa, jossa täy-
tyy kyetä näkemään, missä ovat kriittiset kohdat, 
kuinka niihin voidaan vaikuttaa ja miten saa-
daan ihmiset mukaan yhteiseen tekemiseen. Jos 
ymmärtää isojen systeemien (kuten valtion tai 
kv. järjestelmän) toimintaa, ei ole mitään esteitä 
ymmärtää digipalveluiden toimintalogiikkaa. Val-
tio-opin opinnot ovat antaneet eväät nähdä isoja 
muutostrendejä ja niissä piileviä mahdollisuuksia. 
Digitalisaatio on ennen kaikkea tekemisen, kult-
tuurin ja johtamisen muuttamista. Maail maa voi 
parantaa myös digipalvelu kerrallaan.
 
Miten digitalisaatio näkyy arjessasi?
Käytän aktiivisesti eri digipalveluita, mutta toisi-
naan saatan myös hoitaa asioita perinteisemmillä 
tavoilla, tilanteesta riippuen. Digi ei ole minulle 
mantra, vaan haluan käyttää toimivia ja hyvin 
palvelumuotoiltuja palveluita. Käytän arjen hel-
pottamiseen ja esimerkiksi liikkumiseni mittaa-
miseen muutamia sovelluksia. Olen aktiivinen 
sosiaalisessa mediassa. Perheessämme kulutetaan 
pääosin suomalaista ja ruotsalaista mediaa eri-
tyisesti digitaalisesti verkon tai mobiilisovellus-
ten kautta. Itse luen päivän Hesarini pelkästään 
digisovelluksessa. Äitinä suhtaudun lasteni digi-
palveluiden ja sosiaalisen median käyttöön roh-
kaisevasti mutta kuitenkin riskit tunnistaen ja 
opastaen. 

 Kuva Vesa Tyni

URApolku

 1999 Kansanedustajan 
avustaja
2001 Valtio-opin opinnot 
alkoivat, Helsingin yliopisto

2002 Suomenmaa 
politiikan toimittaja
2004 Paluu eduskun-
taan kansanedustajan 
avustajaksi

2005–2009 Toimittajan ja 
viestintäammattilaisen töitä, 
yrittäjyyttä ja perhevapaita
2009 Piipahdus autoalalla 
projektipäällikkönä

2011 Digitaalisista 
palveluista ja somesta 
vastaava, Suomen 
Ekonomit
2016 Isännöintiliitto

Koonnut Kati Ahtiainen
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Vaikuttava  
rekrytointi.

M.Sc.(Econ) Timo Mustonen on 
nimitetty Senior Analyst -tehtävään 
Spinverse Innovation Management 
Oy:ssä 1.9.2016 alkaen. Vastuu-
alueinaan hänellä on PK-yritysten 
innovaatiokonsultointi, EU-rahoitus-
mahdollisuudet sekä julkishallinnon 
innovaatiohaasteet.

– Työskentely Spinversessä 
antaa näköalapaikan Suomen ja 
Euroopan innovaatiokulttuuriin ja 
-politiikkaan. On etuoikeus saada 
olla mukana yritysten ja julkishal-
linnon arjessa ja päästä rohkaise-
maan ja kehittämään suomalaista 
innovaatiotoimintaa.

VTM Heini Hult-Miekkavaara 
aloitti kesällä uravalmentajana 
Suomen Ekonomit ry:ssä sekä 
ura- ja organisaatiovalmentajana 
Pro-Source Oy:ssä. Tehtäviin 
kuuluu yksilöllinen uravalmennus 
ja palkkaneuvonta, koulutuksia 
sekä palveluiden kehittämistä. 
Heini toimii myös Pro-Source Oy:n 
yhteistyökumppanina ydinosaamis-

alueinaan uravalmennus ja out-
placement, muutosjohtaminen sekä 
organisaatioiden kehittäminen.

– Mielekkään ja merkityksellisen 
uratarinan luominen pätkätöistä on 
yksi tärkeimmistä uravalmiuksista, 
jota moni yhteiskuntatieteilijä on 
saanut opetella. Oman urasiirtymä-
ni myötä pääsen nyt itse kokemaan 
sen, mistä muille saarnaan.

Yht. yo Jani Kykkänen on aloittanut 
30.9.2016 Demarinuorten poliit-
tisena suunnittelijana. Kykkänen 
vastaa Demarinuorten poliittisen 
sisällön suunnittelusta ja vaalikam-
panjoista yhdessä puheenjohtajan 
kanssa. Hän toimii myös Demari-
nuorten kansainvälisten asioiden 
sihteerinä.

 

– Minua kiinnostavat erityisesti 
tulevaisuuden visiot. Demarinuor-
ten tavoitteena on olla kiinnostava 
yhteiskunnallinen keskustelija ja 
omien uskottavien avausten tekijä.

Kykkänen on toiminut aiemmin 
muun muassa Jyväskylän yliopis-
ton ylioppilaskunnassa projekti-
koordinaattorina.

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

Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

MARIANNE FALCK-HVILSTAFELDT• Asiantuntija, digitaaliset palvelut, 
Isännöintiliitto• VTM, Helsingin yliopisto 2005

• Perhe: Ruotsalainen mies, kolme 
tytärtä ja kaksi kissaa• Harrastukset: Punttisali, lenkkeily, 

lukeminen ja satunnainen ratsastus

TIMO MUSTONEN
Spinverse Innovation Management Oy

HEINI HULT-MIEKKAVAARA
Suomen Ekonomit ry

JANI KYKKÄNEN
Demarinuoret

Senior Analyst

Uravalmentaja

Poliittinen suunnittelija

Nimitykset
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Teksti Valtteri Väkevä Kuvat Liisa Takala ja Prizztech Oy, Kuvitus Istock

Luottamusmiehet ovat olleet viime 
vuosina runsaasti esillä niin lehtien 
sivuilla kuin tv-uutisissakin. Syynä 
tähän ovat taloudellisesti ankeat ajat 
ja yt-neuvottelujen suma.

Kun ihmisiä irtisanotaan, työn-
tekijäpuolen kommentit joutuu yleensä lau-
sumaan luottamusmies. Tästä on voinut jopa 
saada sellaisen kuvan, että heidän pääasialli-
nen työnsä on edustaa työntekijöitä tuotan-
nollis-taloudellisissa yt-neuvotteluissa. Näin 
ei kuitenkaan ole.

– Se on vain pieni osa luottamusmiehen 
tehtävistä. Heidän on tarkoitus olla linkki 
työnantajan ja työntekijän välillä. Tavoitteena 
on hyvä yhteistyö ja konfliktien välttäminen. 
Lähtökohta on siis hyvin positiivinen, sanoo 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön, 
JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

Samaa mieltä on Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN:n pääsihteeri Teemu Hankamäki.

– Työn pitäisi olla kaikkea muuta kuin tuo-
tannollis-taloudellisia yt-neuvotteluita. Harmi 
kyllä viime vuodet se on ollut varsinkin yksi-
tyisellä puolella hyvin pitkälle juuri sitä. Ne 
vievät energiaa ja kaikki muu hyvä yhteis-
toiminta jää helposti, hän sanoo.

Olemme kutsuneet Niskasen ja Hanka-
mäen saman pöydän ääreen kertomaan, mitä 
kaikkea muuta luottamusmiehet tekevät. Nis-
kanen tuo pöytään julkisen puolen näkökul-
man, Hankamäki yksityisen.

LUOTTAMUSMIES ON TUKIHENKILÖ
Tähän väliin lienee syytä todeta, että yhtä 
ainoaa luottamusmiehen työnkuvaa on mah-

Mitä luottamusmiehet 
oikein tekevät?

doton määritellä. Se vaihtelee suuresti työ-
paikasta riippuen ja muutamia erilaisia titte-
leitäkin löytyy.

Isoilla työpaikoilla esimerkiksi valitaan 
luottamusmiesten keskuudesta pääluotta-
musmies, joka kantaa kokonaisvastuun ja 
edustaa koko henkilöstöä. Heihin törmää 
pääasiassa julkisella puolella.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, voi-
daan valita niin sanottu luottamusvaltuu-
tettu, jolla on hieman pienemmät valtuudet 
ja oikeudet kuin luottamusmiehellä. Heitä 
tapaa varsinkin yksityisellä puolella.

Molemmat asiantuntijat korostavat, että 
luottamusmiesten tärkein tehtävä on valvoa 
työehtosopimusten ja työelämää koskevien 
lakien noudattamista työpaikalla. Tästä sai 
aikoinaan alkunsa itse työnkuvakin.

– Koko järjestelmä lähti liikkeelle sopi-
musyhteiskunnan vakiintumisen myötä. 
Luottamusmiehiä tarvittiin, jotta työpai-
koilla saatiin aikaiseksi työntekijöiden ja 
työnantajan yhteinen näkemys tehdyistä työ-
sopimuksista. He valvoivat, että näitä sopi-
muksia noudatettiin, Niskanen kertoo.

Nykyään luottamusmies on myös tuki-
henkilö.

– Hän on työntekijöiden olkapää, johon 
nojataan monissa asioissa. Jo pelkkä tit-
teli kertoo paljon. Kyseiseen tehtävään vali-
taan henkilö, johon luotetaan. Luottamus-
mies tukee esimerkiksi silloin, jos työpaikalla 
tulee hankaluuksia, Niskanen sanoo.

Luottamusmiehillä onkin yleensä paljon 
tietoa esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimuk-
sista sekä työlainsäädännöstä, ja he neuvo-
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vat näihin liittyvissä asioissa. Usein he hoi-
tavat ammattiliittonsa jäsenhankintaakin ja 
tiedottavat sen toiminnasta.

Olennainen osa luottamusmiehen työtä 
on edustaa työntekijöitä, kun työpaikalla 
tehdään erilaisia paikallisia sopimuksia. 
Vähemmän valistuneet työnantajat saattavat 
ajatella, että luottamusmies on lähinnä riesa, 
mutta asiantuntijoiden mukaan totuus on 
aivan päinvastainen.

– Työnantajallahan on siinä yksi henkilö, 
jonka kanssa voi hoitaa kymmenien tai jopa 
satojen ihmisten asioita. Yhteistyökumppa-
nuutta tässä on tarkoitus hakea, ei vastak-
kainasettelua., Hankamäki sanoo.

Akavalaiset luottamusmiehet numeroina

  Alle 35 v      35–50 v       Yli 50 v

JUKO

JUKO

YTN

YTN

38 %
48 %

13 %

57 %39 %

4 %

47 %53 % 23 %
77 %

SUKUPUOLIJAKAUMA

YTN:n pääsihteeri Teemu 
Hankamäki (vas.) ja JUKOn 
järjestöpäällikkö Jarmo 
Niskanen kannustavat 
ryhtymään luottamusmieheksi, 
sillä se avartaa kuvaa omasta 
työpaikasta.

IKÄJAKAUMA

Kyseiseen tehtävään 
valitaan henkilö, 
johon luotetaan.
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1. Pidä huolta myös itsestäsi
Vaikka tehtävää riittää, muista pitää 
työ ihmisen kokoisena ja levätä. 
Kaikkia maailman murheita ei voi 
ottaa hoidettavakseen.

2. Ole pitkäjänteinen
Luottamusmiehen työ ei ole vain 
yksittäisten neuvotteluiden käymistä. 
Kaikkia asioita ei voi ratkaista 
yhdessä tai kahdessa päivässä.

3. Muista viestiä asioista
Pidä aina yhteyttä edustettaviin. Lähe-
tä tietoa tulevista asioista ja muistuta 
olemassaolostasi myös silloin kun 
varsinaista asiaa ei ole.

4. Valvo myös omia etujasi
Muiden asioita ajaessa oma tilanne 
unohtuu helposti. Pidä huoli omasta 
asemastasi, oli kyseessä sitten palk-
kaus tai työaika.

5. Älä mene henkilökohtaisuuksiin
Asiat ovat asioita. Älä anna niiden 
henkilöityä tai mene henkilökoh-
taisuuksiin. Se ei koskaan johda 
hyvään ja siltä tieltä on aina vaikea 
kompuroida takaisin.

5 vinkkiä 
luottamus-

miehille

HARVA ON PÄÄTOIMINEN
YTN:n rekisterissä on noin 1 700 luottamus-
miestä ja näiden varahenkilöä. JUKOn tilas-
toissa taas on 3  829 pääluottamusmiestä, 
luottamusmiestä ja varamiestä. Määrät kuu-
lostavat suurilta, mutta harva tekee työtä 
päätoimisesti.

– Varsinkin yksityisellä puolella se on 
hyvin harvinaista. Uskoisin, että 99 pro-
senttia tekee luottamusmiehen töitä jolla-
kin intensiteetillä oman työn ohessa. Yleensä 
halutaan pitää kiinni omasta ammatillisesta 
tekemisestä ja oman osaamisen säilymisestä, 
Hankamäki kertoo.

Niskanen sanoo, että julkisella puolella 
päätoimisia luottamusmiehiä on enemmän, 
muttei sielläkään riittävästi kasvaneisiin vaa-
timuksiin nähden. Tällä hetkellä monet tar-
vitsisivat myös luottamusmiestehtäväänsä 
enemmän aikaa.

– Esimerkiksi sote- ja aluehallintouudis-
tus tekee tuloaan ja viime aikoina on tullut 
paljon viestiä, että sitä valmistaviin tehtäviin 
pitäisi saada aikaa varsinaisilta töiltä, Niska-
nen kertoo.

OLKAPÄÄLLÄKIN ON OLKAPÄÄNSÄ
Molemmat asiantuntijat toteavat, että tänä 
päivänä on ajoittain vaikea löytää uusia luot-
tamusmiehiä. Syy lienee pitkälti alussa mai-
nituissa yt-uutisissa. Harva haluaa vapaa-
ehtoisesti niihin neuvottelupöytiin. 

Moni saattaa myös ajatella, että luotta-
musmies on työntekijöiden ja työnantajan 
välisenä linkkinä ikävästi puun ja kuoren 
välissä.

– Kai sen joissakin tilanteissa voi niin-
kin kokea, mutta kyllä asioihin täytyy osata 
suhtautua ammattimaisesti. Luottamusmies 
on työntekijöiden edustaja, joka hoitaa hei-
dän asioitaan, ei sen enempää tai vähempää, 
Hankamäki toteaa.

– Juuri noin. Asiat pitäisi pystyä näke-
mään asioina, Niskanen komppaa.

Tukea on aina saatavilla. Tiukoissa tilan-
teissa luottamusmiestä auttavat JUKOn, 
YTN:n ja oman liiton lakimiehet sekä muut 
asiantuntijat. Työpaikan olkapäälläkin on siis 
omat olkapäänsä, joihin nojata.

Uusien luottamusmiesten kouluttamiseen 
on varattu runsaasti resursseja ja lisä oppia 
tarjoavat vuosittain järjestettävät luottamus-
miespäivät ja muut koulutustilaisuudet.

– Aluksi tärkeintä on, että tahtotila on 
oikea ja ihminen haluaa lähteä mukaan toi-
mintaan, Niskanen sanoo.

MIKSI ALKAISIN LUOTTAMUSMIEHEKSI?
Sekä yksityisellä että julkisella puolella luot-
tamusmiehet valitaan työpaikan sisäisillä 
vaaleilla, ja yleinen toimikauden pituus on 
kaksi vuotta. Mutta mikä luottamusmiehen 
tehtävässä houkuttelee? Miksi siihen kannat-
taa ryhtyä? 

– Sitä kautta avautuu ikkuna uusiin ja 
mielenkiintoisiin asioihin. Samalla muodos-
tuu uusi ihmissuhdeverkosto. Pääosin työ 
on motivoivaa ja tuo lisäarvoa varsinaiseen 
työntekoon, Niskanen perustelee.

– Moni tekee työkseen vain tiettyä pientä 
siivua. Luottamusmiehet kehuvat usein, että 
tehtävä on antanut heille aivan uudenlai-
sen näkymän koko työpaikan ja yrityksen 
toiminnasta. Se on ollut heille kannattavaa, 
Hankamäki summaa. 

Luottamusmies toimii 

työntekijöiden ja työn

antajan välisenä linkkinä.

Omaluottamusmies.fi 
tuo luottamusmiehen 
palvelut kaikille
Omaluottamusmies.fi on työelä-
män tietopankki korkeakoulutetuille. 
Sivustolla on kootusti tietoa muun 
muassa työ sopimuksesta, palkasta, 
työhyvinvoinnista, yt-neuvotteluista 
ja perhevapaista. Sivustolla on myös 
testejä, tauko jumppaohjeita ja chat. 
Testin avulla voit muun muassa 
selvittää, miten hyvin tunnet työelä-
män pelisääntöjä. Chatissa voit kysyä 
lisää, jos et löydä muuten vastausta. 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on 
mukana palvelussa. 

Lue lisää www.omaluottamusmies.fi
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Prizztech Oy kuulostaa juomien hiilihapotuslaitteita 
valmistavalta yritykseltä. Kyseessä on kuitenkin 
Porin  seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtä-
vä on tukea ja vahvistaa alueen elinkeinoelämää.

Prizztech on myös luottamusmies, yhteiskun-
tatieteiden maisteri Mari  Antikaisen työpaikka. 
Luottamustehtävä vie hänen työajastaan noin 20 
prosenttia. Muun ajan Antikainen on vanhempi 
asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat kansainväliset 
hankkeet ja kauppapolitiikka.

– Työnkuva on juuri niin laaja, kuin miltä se 
kuulostaakin, Antikainen sanoo.

Antikainen on työskennellyt Prizztechissä 12 
vuotta. Hän kertoo tekevänsä töitä erilaisissa projek-
teissa ja hankkeissa, jotka liittyvät tavalla tai toisella 
alueen yrityselämän kehittämiseen. Esimerkiksi nyt 
Antikainen vetää Porin matkakeskushanketta.

PYÖRITYS YLLÄTTI LUOTTAMUSMIEHEN
Antikainen aloitti luottamusmiehen tehtävässä neljä 
vuotta sitten, jolloin Prizztechiin saatiin sen historian 
ensimmäinen työehtosopimus.

– Työkaverit pyysivät minua asettumaan ehdolle, 
enkä miettinyt asiaa pitkään. Äitini oli aikoinaan Luh-
dan Haminan tehtaiden luottamusmies, joten minulla 
oli jo vähän hajua siitä, mitä työhön kuuluu. En silti 
tiennyt, millaiseen pyöritykseen tässä joudutaan.

Antikaisen aloitettua luottamusmiehenä 
Prizztechissä alkoi jatkuva supistuskierre. Neljä 
vuotta ja neljät yt-neuvottelut myöhemmin yrityksen 
henkilömäärä on pudonnut noin sadasta vähän yli 
kolmeenkymmeneen.

Antikainen pitää luottamusmiesuransa isoimpana 
saavutuksena sitä, että Prizztechistä on jouduttu 
irtisanomaan tänä aikana vain 12 henkeä.

– On tehty liikkeenluovutuksia, määräaikaisuuksia 
on päättynyt ja ihmiset ovat lähteneet itse. Olemme 
etsineet kaikki keinot, joilla irtisanomisilta on vältytty. 

Antikainen ottaa esimerkiksi vesi-instituutin 
kohtalon. Työnantaja esitti sen lopettamista, mutta 
instituutille löydettiinkin uusi koti ammattikorkea-
koulun suojista. 

KEKSELIÄISYYS KUNNIAAN 
Antikainen sanoo arvostavansa uudenlaisia ratkai-
suja ja sitä, että ikävä tilanne yritetään muuttaa edes 
vähän paremmaksi.

– Kilpailukykysopimuksen myötä tuli esimerkiksi 
tämä 24 tunnin työajan lisäys. Eräässä suomalai-
sessa yrityksessä se päätettiin toteuttaa niin, että 
työnantaja kustantaa työntekijöille 24 tuntia liikuntaa 
työajan ulkopuolella. Se on loistoesimerkki siitä, 
miten kiristys saadaan käännettyä eduksi.

Antikainen kertoo kuulleensa, että joissakin työ-
paikoissa työaikaa pidennetään järjestämällä kolme 
ylimääräistä koulutuspäivää.

– Näin ei mennä ”minuutteja päivässä” -keskuste-
luun, vaan ajatellaan laatikon ulkopuolelta. Kun Anti-
kainen aloitti tehtävässään, joku työkavereista totesi, 
ettei yrityksessä ole mitään ratkottavia ongelmia. 
Neljän vuoden aikana niitä on kuitenkin ilmaantunut. 
Antikaisen mukaan yksi syy tähän voi olla se, että 
ihmisillä on viimein jokin taho jolle he voivat purkaa 
työhön liittyviä huoliaan.

– Yllättävän paljon on ollut kaikenlaista, ja puhe-
luita tulee iltaisinkin. Niissä puretaan omaa epävar-
muutta ja kysytään, onko kaikki kohdallaan. Pohditaan 
esimerkiksi sitä, onko sukupuolista syrjintää tai enkö 
minä kelpaa, kun tietyt työt saa aina joku toinen.

KEPPOSIAKIN VOI TEHDÄ
Luottamusmiehen työ ei ole pelkkää ongelmanratkai-
sua ja vakavia asioita. Antikainen on päässyt myös 
tekemään kepposia.

– Johtajamme oli sitä mieltä, että organisaatio on 
levällään ja kollektiivisesti masentunut. Hän vertasi 
meitä haahkaan, joka sukeltaa pinnan alle ja tulee 
ylös määräämättömästä paikasta. Osa porukasta 
otti nokkiinsa vertauksesta. Onhan haahka sellainen 
lintu, joka käy pesällä alkukesästä ja häipyy sitten.

Niinpä Antikainen marssi paikalliseen eräliikkee-
seen, osti naarashaahkaa esittävän houkutuslinnun 
ja vei sen johtajan työpöydälle.

– Annoin hänen pari päivää miettiä, kuka se on 
siihen tuonut. Joskus pitää vähän keventää tunnel-
maa. 

Antikaisen mukaan yksi antoisimmista asioista 
luottamusmiehen työssä on se, että huomaa olevan-
sa luottamuksen arvoinen työkavereiden silmissä.

– Luottamusmiesvaalit pitäisi järjestää kahden 
vuoden välein ja niihin pitäisi löytää toinen ehdokas. 
Ihmiset ovat kuitenkin kysyneet, että enkö minä voisi 
jatkaa, kun ei näitä hommia kukaan muu kuulemma 
osaa hoitaa.

Luottamusmies arvostaa 
kekseliäitä ratkaisuja

Mari Antikainen
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S
uomessa on herätty viime vuosina 
puhumaan työelämän murroksesta.

Ensin teollisuustuotanto vietiin 
Aasiaan, pian tulevat robotit ja vievät 
loputkin työpaikat. 

Pelifirman koodari voi tuottaa 
miljardeja työpanoksellaan, kun toi-

set kuljettavat ihmisiä tai ruokaa huonolla palkalla 
ja ilman työsuhdetta.

Väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee, mutta 
työttömyys pysyy sitkeästi lähellä kymmentä pro-
senttia.

Työelämä muuttuu ja huoli on suurta.
– Taustalla ovat isot sanat, digitalisaatio ja glo-

balisaatio, jotka muovaavat työelämää. Kokonai-
sia toimi aloja on muuttunut täysin ja siirtynyt muu-
alle. Tällä hetkellä näkyvimpiä ovat tehtäväkohtaiset 
ja ammattirakenteissa tapahtuvat muutokset, sanoo 
asiantuntija Henna Keränen Sitrasta. 

MUUTOKSEN AJURIT
Globalisaatio on tehnyt mahdolliseksi tehtävien 
siirtämisen halvempien kustannusten perässä ja 

 tuotantoketjun hajauttamisen. Samalla tietotekniikan 
kehitys mahdollistaa työn digitalisaatiota ja automa-
tisaatiota yhä uusilla aloilla. Monissa tapauksissa työ 
ei enää edellytä fyysistä työpaikkaa tai -aikaa, ja yhä 
useammat rutiinitehtävät voidaan automatisoida 
koneiden hoidettaviksi. 

Kolmas muutoksen ajuri on väestön ikääntymi-
nen, joka keikauttaa huoltosuhteen päälaelleen. Jos 
alati kutistuva määrä työikäisiä kustantaa kasvavan 
vanhusväestön hoidon, se edellyttää merkittävää 
tuottavuusloikkaa.

– Listaan voidaan lisätä myös kulttuurissa tapah-
tunut muutos, sanoo tulevaisuudentutkija Johannes  
Koponen ajatushautomo Demos Helsingistä. 

Yhä harvempi nimittäin pitää vakituista työpaik-
kaa itseisarvona. Nuoret arvostavat yrittäjyyttä ja 
itsensä työllistävien määrä on lisääntynyt.

– Yksi syy muutoksille on ihmisten oman pää-
täntävallan lisääntyminen. Monet eivät enää tyydy 
siihen, että heitä käsketään tekemään jotain. Ihmi-
set haastavat yhä enemmän sitä, miksi tekevät mitä 
tekevät, Koponen sanoo.

Entuudestaan normina pidetty vakituinen palk-

Teksti Matti Koskinen Kuvitus Satu Karppinen

Työelämän muutoksista 
puhutaan paljon, mutta 

murrosvaiheen dramaattisuutta 
on myös kyseenalaistettu. 

Lähitulevaisuudessa joudutaan 
sopeutumaan kiihtyvään 

muutokseen. Pidemmällä 
aikavälillä koko työpaikan käsite 

voi murtua.

Työelämän murros 
haastaa vanhoja rakenteita
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katyö ei välttämättä ole jatkossa ainoa tai 
edes tyypillisin tapa osallistua työelämään.

Työurat pirstaloituvat ja perinteisen 
palkka työn rinnalle on tullut esimerkiksi 
verkkoalustojen välittämiä keikkatöitä, joissa 
palkansaaja kantaa yrittäjäriskin. Itsensä voi 
työllistää freelancerina tai vaikkapa majoit-
tamalla ihmisiä AirBnB-sivuston kautta tai 
 taksipalvelu Uberin kuskina.

Perinteistenkin työpaikkojen sisällä työ-
tehtävät saattavat mullistua, kun prosessit 
muuttuvat digitaalisiksi ja automaattisiksi. 
Keränen mainitsee esimerkkinä verkko-
kauppa Zalandon, joka ilmoitti lokakuun 
välissä panostavansa omaan ohjelmistokehi-
tykseen. Tänä päivänä vaatekauppa työllis-
tää siis sisäänostajien ja asiakaspalvelijoiden 
lisäksi muun muassa koodareita.

– Tässä vaiheessa muutos on niin nopeaa, 
että kokonaiset toimialat saattavat tehdä 
täyskäännöksiä. Markkinoiden muuttu-
essa myös muutos työpaikoilla on paljon 
nopeampaa, Keränen sanoo.

Kiihtyvän muutoksen myötä työnantajien 
tarpeet vaihtelevat. Vanhan osaamisen tarve 
vähenee, ja uusien osaajien tarve lisääntyy. 
Yhä useampi joutuu kohtaamaan työttö-
myysjaksoja ja kouluttautumaan uudelleen 
toiselle, jopa kolmannelle työuralle.

HAVAINTOJA VAI HYPEÄ?
Terminä työelämän muutos on moneen ker-
taan kuultu. Vähemmän on sen sijaan tutkit-
tua tietoa tai kovaa näyttöä siitä, että muu-
tos todella on käynnissä. Perustuuko puhe 
havaintoihin vai hypeen?

Tampereen yliopiston tutkijat Satu Ojala 
ja Pasi Pyöriä kertoivat viime keväänä Hel-
singin Sanomissa, ettei murrosvaihe näy 
ainakaan suomalaisissa tilastoissa. Kaksikon 
Sosiologia-lehdessä julkaistu artikkeli osoitti 
Tilastokeskuksen materiaalin pohjalta, ettei 
palkkatyön asema ole juurikaan muuttu-

nut 1980-luvulta lähtien. Työmarkkinoiden 
ajoittainen myllerrys on tuttua jo menneiltä 
vuosi kymmeniltä, eikä esimerkiksi pätkä-
työn osuus ole merkittävästi lisääntynyt, 
vaikka sitä pidetään esillä yhtenä merkkinä 
työn murroksesta.

– Isoja dramaattisia harppauksia tilas-
toissa ei näy, mutta muutosta on tapahtunut 
pikkuhiljaa, Keränen kuittaa. 

Esimerkiksi osa-aikatyö on lisääntynyt 
selvästi vuodesta 1997 ja itsensä työllistä-
vien määrä on kasvanut kymmenillä tuhan-
silla. Myös ihmisten kokema epävarmuus on 
lisääntynyt. Tilastokeskuksen viimeisin työ-
olotutkimus vuodelta 2013 osoittaa, että joka 
viides suomalainen palkansaaja pelkää tule-
vansa irtisanotuksi. Lomautuksesta huoleh-
tii vielä useampi.

Näkyvin – ja tuntuvin – merkki työelä-
män muutoksesta Suomessa onkin sitkeästi 
kymmenen prosentin tuntumaan takertunut 
työttömyysaste. Siihen tosin vaikuttaa myös 
talouden laskusuhdanne, joka on jatkunut jo 
vuosikausia.

Koposen mukaan asiat ovat eittämättä 
yhteydessä toisiinsa. Ei ole sattumaa, että 
työn murroksesta puhutaan juuri nyt.

– Vuoden 2008 pankkikriisi antoi yrityk-
sille syyn ulosmitata digitalisaation tuomat 
kustannushyödyt. Ehdottomasti talouden 
järistykset ovat paljastaneet näitä ilmiöitä ja 
kehityskulkuja, hän sanoo.

Todellisuudessa ei juuri koskaan käy niin, 
että työntekijä vain yhtenä päivänä korva-
taan robotilla tai todetaan turhaksi. Mutta 
kun yrityksillä ja valtiontaloudella menee 
huonosti ja on tehtävä leikkauksia, työnteki-
jöitä ja työtehtäviä tarkastellaan kriittisesti.

– Varmasti ihmiset ovat jossain määrin 
huolissaan työpaikoistaan ja niiden tule-
vaisuudesta. Työttömyysjaksot ovat piden-
tyneet myös korkeakoulutettujen osalta. 
Myytti maisterin papereista rokotteena työt-
tömyyttä vastaan on osoittanut paikkansa 
pitämättömäksi, Keränen toteaa.

TYÖ POLARISOITUU
Epävarmuus ulottuu alalle kuin alalle, myös 
julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin. Jopa 
suhteellisen turvallisena pidetty terveyden-
hoito- ja hoiva-ala joutuu pian suurten mul-
listusten kouriin hallituksen kaavaileman 
sote-uudistuksen ansiosta.

– Talouskriisi ei kuitenkaan selitä kaik-
kia tilastollisia muutoksia, Hanna Keränen 
sanoo.

– Esimerkiksi itsensä työllistävien mää-
rän kasvu on varmasti osittain reagointia 
työmarkkinoiden ongelmiin. Työllistymi-
nen on helpompaa yksinyrittäjänä kuin suo-
raan kortistosta. Mutta kasvu on ollut aika 
tasaista jo pitkään, talouskriisien kohdalla ei 
näy suuria piikkejä.

Näyttöä murroksesta voidaan etsiä myös 
ulkomailta. Ilmiö on selvemmin havaitta-
vissa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, missä 
esimerkiksi työn polarisoituminen ja palkka-
erojen kasvu näkyvät Suomea selvemmin.

Yhdysvalloissa työmarkkinat eivät ole 
täysin palautuneet finanssikriisin jäljiltä, 
vaikka talous muutoin onkin elpynyt. Kun 
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keskiluokkaiset ja -palkkaiset työpaikat ovat 
vähentyneet, on tilalle tullut matalapalkkai-
sia palvelualojen töitä ja Uber-kuljettajan 
kaltaisia epätyypillisiä keikkatöitä.

Suomi tulee tässä suhteessa Yhdysval-
tojen jäljessä, mutta Keräsen mukaan näh-
tävissä on kasvua tulokymmenysten ylä- 
ja alapäässä. Kovapalkkaisia töitä on siis 
entistä enemmän, mutta myös pienipalkkai-
set työt ovat kasvussa.

YHTEISKUNTAA PITÄÄ PÄIVITTÄÄ
Käynnissä olevat muutokset haastavat perin-
teisiä rakenteita, joiden varaan koko yhteis-
kunta on paljolti rakennettu. 

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta 
nojaa rahoituksen osalta leveään keskiluok-
kaan, jota tuloerojen repeäminen kaventaa. 
Hyvinvointipalvelut ja turvaverkot on rää-
tälöity tilanteeseen, jossa vakituinen työ-
paikka on normi. Ratkaisuksi työmarkkinoi-
den kasvavaan epävakauteen on ehdotettu 
esimerkiksi perustuloa, joka auttaisi työuran 
suvantokohtien yli.

Tapa, jolla työ ja 
toimeentulo on 

markkina taloudessa 
järjestetty,  

ei välttämättä enää 
jatkossa toimi.

– Tarvitaan jonkinlaisia radikaalejakin 
käytännön poliittisia ratkaisuja, jotta ihmi-
sille voidaan antaa mahdollisuuksia koulut-
tautua uuteen ammattiin, Johannes Koponen 
sanoo.

Suomalaisen työelämän peruskivenä on 
pitkään ollut keskitetty sopiminen ja vahva 
ay-liike. Kolmikannan eli valtion, työnanta-
jien ja ammattiliittojen on kaikkien sopeu-
duttava uuteen tilanteeseen, nopeisiin muu-
toksiin ja pitkien työurien vähentymiseen.

– Tietynlaista ketteryyttä päätöksenteossa 
tullaan vaatimaan. En osaa sanoa, mihin 
tämä johtaa, sovitaanko esimerkiksi pal-
koista jatkossa niin kuin tähän mennessä, 
mutta väkisinkin muutokset vaikuttavat 
myös ammattiliittoihin, Keränen sanoo.
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Alustataloudessa ei ole sinänsä mitään vikaa, 
vaikka niissä firmoissa voi olla paljonkin 
moitittavaa. Ne saavat toimia globaalisti 

vähän kuin isot lapset hiekkalaatikolla.

Esimerkiksi keskusjärjestöistä Akava ja 
STTK ovat jo nostaneet itsensätyöllistäjien 
asemaa esiin edunvalvonnassaan. Keräsen 
mukaan esimerkiksi korkeakoulutettujen 
etujärjestöt voisivat myös panostaa jäsen-
tensä taitojen päivittämiseen työelämän 
muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

Koposen mukaan olisi tärkeää, ettei tek-
nologian ja uuden talouden mahdollisuuk-
sia jätetä pelkästään yritysten hyödynnet-
täviksi. Toistaiseksi keikkatöiden varassa 
toimivat verkkoalustat ovat hyödyttäneet 
lähinnä Yhdysvaltojen piilaaksosta ponnis-
tavia yrityksiä kuten Uber ja AirBnB.

– Alustataloudessa ei ole sinänsä mitään 
vikaa, vaikka niissä firmoissa voi olla pal-
jonkin moitittavaa. Ne saavat toimia globaa-
listi vähän kuin isot lapset hiekkalaatikolla. 
Olisi tärkeää, että esimerkiksi ammattiliitot 
miettisivät, miten ne voisivat lähteä haasta-
maan noita alustoja, Koponen sanoo.

Vaikkapa AKT voisi Koposen mukaan 
kopioida Uberin toimintamallin tismal-
leen ja tarjota sitä ihmisille, jotka haluavat 
 kuljetusalalle. Ammattiliiton pyörittämä 
tekninen alusta voisi tarjota työntekijöille 
paremmat olot ja asiakkaille saman palve-
lun kuin kaupallinen tuote.

KATOAVATKO TYÖPAIKAT?
Työelämän murroksesta puhuttaessa suurin 
mörkö on teknologinen työttömyys. Uhka-
kuvan mukaan robottien pyörittämässä 
tulevaisuudessa työpaikasta tulee suo-
rastaan harvojen etuoikeus. Hyvään työ-

hön päässeet saavat hulppean korvauksen 
ja loput joutuvat kilpailemaan repaleisista 
työpätkistä, mahdollisesti yhteiskunnan tar-
joaman perustulon tukemana.

Usein mainitaan Oxfordin yliopiston 
tutkimus vuodelta 2013. Siinä tutkijat sel-
vittivät, mihin ammatteihin digitalisaa-
tio ja automaation kehitys iskevät. Tulos-
ten perusteella on päätelty, että esimerkiksi 
Yhdysvalloissa jopa joka toinen työpaikka 
on vaarassa kadota robottien tieltä.

Tiedossa on mullistuksia melkeinpä joka 
alalla. Suomessa Etla arvioi Oxfordin tutki-
muksen perusteella digitalisaation uhkaa-
van hävittää kolmanneksen työpaikoista. 
Suojaisampia ovat muun muassa vahvaa 
paikallisosaamista ja inhimillisiä vuorovai-
kutustaitoja vaativat tehtävät, kuten hoiva-
alan työt.

Todennäköisten häviäjien joukossa oli-
sivat muun muassa kirjanpitäjät, toimis-
totyöntekijät ja myyjät. Tarkalleen ottaen 
työt eivät tyystin katoa, mutta niiden 
tilalle saattaa syntyä entistä tuottavampia 
asiantuntija tehtäviä.

– Kun esimerkiksi joukkoliikennettä 
automatisoidaan, saattavat bussikuskit 
menettää työnsä, mutta kenties tilalle tar-
vitaankin kokonaista linja-autojen laivuetta 
ohjaava bussivalvoja, Koponen selittää.

Jos rutiinityö automatisoituu, on pelkältä 
peruskoulupohjalta tehtävää työtä jatkossa 
tarjolla yhä vähemmän. Miten käy niille 
työntekijöille, joille ei riitä hyvin palkattuja 
asiantuntijatehtäviä?

– Usein kun puhutaan työn muutoksesta, 
tarkoitetaan oikeastaan toimeentuloon koh-
distuvia uhkia. Jos bussit muuttuvat auto-
maattisiksi, niin miten bussikuskille tur-
vataan toimeentulo? Mutta työ on hyvin 
vahvasti myös tapa kuulua yhteiskuntaan. 
Se voi olla paljon vaikeampaa järjestää kuin 
toimeentulo.

Työpaikkojen katoamista vaarallisempaa 
on, jos suuri osa ihmisistä menettää mahdol-
lisuuden olla merkittäviä yhteiskunnan jäse-
niä.

– Ajatus siitä, että työ on sama kuin työ-
paikka, on ihan mieletön. Me jokainen 
teemme paljon arvokasta työtä, josta emme 
saa palkkaa. Työtä ei tarvitse kaikille taata, 
mutta tarvitaan joku selitys sille, miksi 
täällä ollaan, Koponen sanoo.

Työ ei missään nimessä ole loppumassa, 
hän muistuttaa. Tekemistä yhteiskunnassa 
riittää, harmaantuvan väestön hoitamisesta 
ilmastonmuutoksen torjumiseen. Mutta 
tapa, jolla työ ja toimeentulo on markkina-
taloudessa järjestetty, ei välttämättä enää 
jatkossa toimi.

– Jos puhutaan työstä vanhalla tavalla, 
asiat näyttävät menevän tosi huonosti. 
Mutta jos päästään määrittelemään työtä 
uudestaan, voidaan miettiä, miten se voisi 
olla jotenkin entistä hyödyllisempää, mer-
kityksellisempää ja toimivampaa. Ja voi-
taisiinko samalla toimeentulo hoitaa jollain 
toisella tavalla, Koponen sanoo.

– Johtopäätös tällä hetkellä on, että 
työstä pitäisi alkaa puhua uudella tavalla. 
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Työelämän muutos 
näkyy YKAn strategiassa

Globalisaatio, digitalisaatio ja väestörakenteen muutos aiheuttavat 
kuohuntaa melkeinpä kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla. Työelämän 
murros koskettaa myös yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja.

– Alan työttömyys on tavannut olla muita akateemisia alhaisempi, 
mikä heijastelee yleisluontoista tutkintoa ja koulutusalalta valmistunei-
den hyvää kykyä työllistyä. Tämä vahvuus on jatkossakin, mutta myös 
muutoksia on edessä, sanoo liiton puheenjohtaja Mikko Eskola.

– On selvää, että pitkät vuosikymmenten työurat harvinaistuvat 
meilläkin jatkossa, Eskola arvioi.

Digitalisaatio muuttaa työtä myös julkishallinnon puolella. Uudet 
toimintatavat ja tietojärjestelmät tekevät virkamiehistä omia sihtee-
reitään ja arkistonhoitajiaan. Positiivisena ilmiönä uudet sähköiset 
palvelut tarjoavat osaamistaan päivittäneille myös työllistymismahdol-
lisuuksia.

Yhteiskuntatieteiden korkeakoulutettujen tapauksessa on olennais-
ta, ettei tutkinto valmista suoraan tiettyyn ammattiin. Työt, joita nyt 
tehdään, saattavat tulevaisuudessa kadota, mutta asiantuntemuksen 
kysyntä ei häviä, Eskola sanoo. Muutos vaatii kuitenkin muuntautu-
miskykyä, joustavuutta ja jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

YKA on nostanut työelämän murroksen esiin myös strategiassaan. 
Liiton toimintaa halutaan kehittää vastaamaan paremmin muuttuvaan 
tilanteeseen. Suomalainen ay-liike on perinteisesti lähtenyt työssä 
olevien aseman turvaamisesta, mutta YKAn tavoitteena on olla muka-
na jäsenen uran kaikissa eri vaiheissa, fuksivuodesta eläkkeelle.

– Haluamme edunvalvonnalla ja palveluilla tukea jäseniä pa-
remmin työelämän eri käänteissä. Uralla voi olla pätkä yrittäjänä tai 
vaikkapa osuuskunnan jäsenenä, sitten taas virkamiehenä tai palkka-
työssä. Perhe- ja opintovapaita unohtamatta.

Esimerkiksi koulutustarjontaa ja uraneuvontaa on määrä kehittää 
jäsenistöltä saadun palautteen mukaisesti, Eskola kertoo. 

– Uraneuvonta voi olla monelle työttömyysuhan alaiselle oiva lisä. 
Voi saada sparrausapua työhaastatteluun tai palautetta cv:stä.
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stressinhallintaan
Kaikki meistä kokevat 
ajoittain stressiä. 
Syitä on monia: liian 
kiireinen työ, perheen ja 
työelämän yhdistäminen, 
työttömyys tai epävarma 
elämäntilanne. Älä anna 
stressikausien hallita, vaan 
selätä ne konkreettisin 
keinoin. 

Teksti Alisa Kettunen Kuvat Istock

5askelta...

1 Tunnista omat prioriteetit
Stressinhallinnan avain on fokus. Kun päällä on 
kaoottinen tilanne, tärkeintä on keskittyä olennaisiin 
asioihin. Mikä on tärkeintä juuri nyt? Kirjaa tärkein 
ylös parilla sanalla ja laita esiin näkyvälle paikalle, 

vaikkapa post-it-lapulla työpöydälle tai tietokoneen tausta-
kuvaksi.

Mieti prioriteetteja myös laajemmasta näkökulmasta. 
Mitkä ovat elämäsi tärkeimmät asiat ja isot kivet, mikä taas on 
pientä hiekanmurua? Entä tärkeimmät asiat työn kannalta? 
Kalenteriin laitetaan ensin paikoilleen isoimmat kivet, ja väliin 
sirotellaan hiekanjyväsiä sen mukaan, mitä mahtuu ja ehtii. 

Jos tärkeimpiä asioita ei ole listannut ja hahmottanut 
itselleen, silloin väliin jäävä pieni sälä täyttää kalenterin ja vie 
kaiken energian. Välillä on tärkeää pohtia asioita kauempaa 
ja kysyä itseltään, mitä haluaa saada aikaiseksi, eikä ainoas-
taan sitä, mitä tehtäviä pitää tehdä.

2 Aikatauluta ja vedä rajat
Suunnittele ajankäyttöäsi huolella jo etukäteen. Tee perjantaisin 
selkeä viikkosuunnitelma seuraavalle viikolle: Mitä asioita ensi 
viikolla täytyy saada eteenpäin ja mitä haluaa saada aikaan? 
Mitkä ovat viikon tavoitteet ja miten ne mahtuvat kalenteriin? 
Osa viikkosuunnitelmaa on myös riittävän ajan varaaminen 

lounaalle ja kotiinlähdön aikataulutus. Jonakin päivänä voi tehdä suunnitellusti 
pidemmän päivän ja toisena lähteä aikaisemmin vaikka hakemaan lapsia päi-
väkodista. Mieti myös päivittäin kyseisen päivän tavoite ja pitäydy siinä. Arvioi 
tarvittaessa samalla, onko viikkosuunnitelmaa tarpeen muuttaa.

Tiedä, missä menevät rajasi ja opettele sanomaan ei. Älä ota vastuuta 
asioista, jotka eivät kuulu sinulle – varsinkaan, jos aikataulusi ei salli sitä. 
Kieltäydy kohteliaasti, mutta jämäkästi. Arvosta kuitenkin avunpyytäjää ja 
mahdollisuuksien mukaan auta löytämään auttaja muualta. 
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5 Hyödynnä tuki
Hae tarvittaessa apua; 
yksin ei kannata painia 
liian raskaan taakan alla. 
Käänny esimiehen tai 
työterveyden puoleen, 

lue aihetta käsitteleviä kirjoja tai lataa 
puhelimeen mindfulness-sovellus. Hae 
sparrausta valmennuksista tai mentoril-
ta, juttele ongelmista ystävien ja työka-
vereiden kanssa. Pysähdy miettimään, 
mihin kaikkeen voit saada tukea ja mistä 
asioista voit vapauttaa aikaa. Voisiko tut-
tu tulla hoitamaan lapsia välillä iltaisin? 
Voisiko kodin siivoamisen ulkoistaa? 
Perustakaa samassa tilanteessa olevien 
ystävien tai kollegoiden kanssa spar-
rausryhmä, jossa jokainen tuo pöytään 
omia ratkaisujaan ja vertaistukea muille.

3 Varaa aikaa palautumiseen
Stressinhallinnan salaisuus on palautuminen. Pidä huolta, että 
elämässä säilyy tasapaino ja tee enemmän lataavia asioita. 
Kirjoita ylös asiat, vaikkapa 10 kohdan tarkka lista, joista saat 
energiaa ja ladattua akkujasi. Oli energialaturi sitten rento 
aika perheen parissa, elokuvailta ystävän kanssa tai tärkeä 

liikuntaharrastus, varaa niille riittävästi aikaa.
Pidä huolta perushyvinvoinnista hyvillä yöunilla ja ravinnolla. Laadukas 

uni on paras energialähde ja stressinhallinnan kivijalka. Stressin alla ihmiset 
usein kuitenkin nukkuvat huonosti eivätkä pääse palautumaan kunnolla, ja 
näin luuppi on valmis. Huonon unen kausina pyri rauhoittamaan iltarutiinit 
ja kiinnitä erityistä huomiota siihen, että myös omiin energialatureihin on 
tarpeeksi aikaa. Puutu unettomuuteen riittävän ajoissa.

Asennoidu myönteisesti
Miten omaa ajattelua ja suhtautumista tilanteeseen ja 
muutoksiin saa positiivisemmaksi? Pyri näkemään mahdol-
lisuuksia ja hyviä asioita harjoittamalla mielen muskeleita. 
Ota käyttöön kiitollisuusharjoitus: kirjaa ylös aiheita, joista 
olet kiitollinen. Harjoitus vie ajatukset pois mokista, vähentää 
vertailua muihin sekä auttaa asennoitumaan vaikeuksiin 
myönteisemmin. Kiitollisuuden aiheita voi vaikka kirjata sille 
varattuun vihkoon tai miettiä yhdessä perheen kanssa tai 
työpaikalla. Aloittakaa viikkopalaveri kertomalla, mikä on 
ollut jokaisen viikon kohokohdat ja mitä positiivista on saatu 
aikaan.

Hyväksy, että välillä tilanteet ja 
tehtävät ovat vaikeita ja stres-
saavia. Asennoidu haastaviin 
projekteihin positiivisesti jo 
etukäteen. Visioi onnistunut 
lopputulos ja näe tilanne 
etäältä: mitä hyvää tästä 
voi vielä seurata? Luota 
siihen, että asiat hoituvat 
– stressaamisesta stres-
saaminen ei hyödytä.

Mitä haluat saada 
aikaiseksi?

4

Juttuun haastateltiin Monte-
vistan Riikka Pajusta. Hän 
on toiminut usean vuoden 
ajan kouluttajana myös YKAn 
koulutuksissa. Katso kevään 
koulutuskalenteri s. 33.  

Lukuvinkkejä ja lisätukea 
stressinhallintaan:
• hidastaelamaa.fi
• Mindfulness työssä, 

Antti-Juhani Wihuri 
• Lujasti lempeä,  

Maaret Kallio
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VILHELMIINA WAHLBECK ON OLLUT PIENESTÄ SAAKKA MÄÄRÄTIETOINEN TIIMINVETÄJÄ.

JUSSI HULKKOSELLE 

ESIMIESROOLI ON 

TUONUT PALJON 

LISÄARVOA JA 

HAASTEITA TYÖHÖN.
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len ollut nykyisessä teh-
tävässäni esimiehenä 
vuodesta 2007. Tiimis-
säni on lisäkseni neljä 
henkilöä; tällä kokoon-
panolla olemme tehneet 
töitä jo useamman vuo-
den ajan.

Esimiesrooli tuli vähän kuin huomaa-
matta yritysjärjestelyjen myötä, mutta se on 
osoittautunut minulle varsin luontaiseksi. 
Olen pienestä asti ollut määrätietoinen 
tiimin vetäjä, alkaen erilaisista harrastuksista 
aina ystävien kanssa suunniteltuihin ja teh-
tyihin lomamatkoihin. Pidän itseäni ennen 
kaikkea ihmisten, en asioiden johtaja. 

Ihmisiä johdetaan nykyään yhä enem-
män tavoitteiden kautta. Tärkein tehtäväni 
esimiehenä onkin mahdollistaa tiimiläisteni 
sujuva työn tekeminen. Pyrin siihen, että 
jokaisen tavoitteet ovat selkeät ja tuen heitä 
niiden saavuttamisessa, niin hyvin kuin 
mahdollista.

Itselleni on ollut kasvun paikka ymmär-
tää ihmisten erilaisuutta. Ennen saatoin tur-
hautua, jos joku tekikin asiat toisin. Nyky-
ään osaan arvostaa sitä, kuinka suuri arvo 
erilaisuus on. Rekrytoitaessa pyrin palkkaa-
maan itseäni fiksumpia ihmisiä. Tärkeimpiä 
arvostamiani luonteenominaisuuksia ovat 
kuitenkin yhteistyöhalukkuus ja joustavuus. 

Meillä kaikilla työmotivaatio vaihte-
lee – välillä se on korkeammalla ja välillä 
matalammalla. Itse olen antanut tiimilleni 
ohjeen, että löysäile aina, jos sellainen tilai-
suus tulee, sillä kyllä kohta on taas tilanne 
päällä. Esimiehen tulee myös aistia, mil-

loin työkuormaa on liikaa. Kenenkään ei 
pidä olla aina tavoitettavissa. Omien äkil-
listen terveyshaasteiden kautta olen oppi-
nut, ettei kukaan ole korvaamaton. Elämää 
ei voi myöskään rakentaa pelkästään uran 
varaan. Se, että kykenee jakamaan tehtäviä, 
on myös signaali sille, että luottaa toisten 
kykyyn hoitaa asiat.  

Paras esimies on mielestäni mahdollis-
taja. Esimiesasema ei saa olla itsensä pön-
kittämisen ja egon jatke. Itse pyrin luomaan 
hyvän ja mutkattoman ilmapiirin, jossa teh-
dään asioita yhdessä. Peräänkuulutan sitä, 
että johtaminen on palveluammatti. Haluan 
aidosti olla läsnä tiimilleni ja pyrin vastaa-
maan kaikille mahdollisimman nopeasti. En 
tahdo, että kenenkään työt seisovat oman 
reagoimattomuuteni tähden. Haastavinta 
esimiestyö onkin silloin, kun aika on tiu-
koilla omien töideni kanssa.

Viihdyn valtavan hyvin työssäni. Meillä 
on suuri vapaus päättää oman työmme 
tekemisen ajoista ja tavoista. Se tarkoittaa 
myös molemminpuolista luottamusta, aina 
ylintä porrasta myöten. Oma esimieheni on 
organisaatiomme toimitusjohtaja. Kun hän 
aloitti vuonna 2013, hän sanoi luottavansa 
minuun oman alani asiantuntijana, eikä ole 
koskaan kyseenalaistanut tekemisiäni. Tär-
kein ohjenuorani on aina ollut ajatella asiaa 
vastaanottajan näkökulmasta. 

Meillä kaikilla on paljon opittavaa 
palautteen antamisesta. En tunne ketään, 
joka ei pitäisi kannustamisesta ja kiitok-
sesta. Ainakin itseäni motivoi, kun saan 
kuulla, että hyvin menee.  Pienikin myöntei-
nen huomio saa ihmeitä aikaan!” 

Esimiehen 
monet roolit
Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla esimiestyöhön liittyy vastuita ja 
velvollisuuksia, mutta ennen kaikkea alaisten työn mahdollistamista. Roolin 
sisäistäminen vaatii tiettyä jämäkkyyttä, sosiaalista silmää ja toisten ymmärtämistä. 
Korvaamaton esimieskään ei kuitenkaan ole. Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Laura Oja
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VILHELMIINA WAHLBECK (40) 
VTM, VIESTINTÄJOHTAJA, DNA OY 
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Jaa vastuuta

5 vinkkiä 
esimiestyöhön

Luo positiivinen  
työilmapiiri

Keskustele  
ja kuuntele

Anna palautetta

Kehu ja kannusta

JUSSI HULKKONEN (36)
FM, TULLIN ESIKUNNAN KANSAINVÄLISTEN 
ASIOIDEN TOIMINTAYKSIKÖN ESIMIES

inusta tuli Tullin Esi
kunnan kansainvälis
ten asioiden toiminta
yksikön esimies vuonna 
2012. Tiimini on pieni, 
meitä on yhteensä 
kolme. Organisaatio
vastuuta minulla on 

kuitenkin enemmän johtuen kaksoisroolis
tani: esimiestehtäväni lisäksi toimin Tullin 
pääjohtajan vanhempana neuvonantajana 
kansainvälisissä asioissa.

Julkinen sektori on ollut minulle tietoi
nen valinta. Olen itse asiassa päätynyt teke
mään juuri niitä töitä, mitä halusinkin. 
Esimieheksi en ole koskaan varsinaisesti 
pyrkinyt, vaan se on ollut melko luonnol
linen kehityskulku urallani. Suurin yllätys 
minulle on ollut, kuinka paljon vastuuta esi
miestyöhön liittyy. Koen velvollisuudekseni 
huolehtia alaisteni vireydestä ja työssä viih
tymisestä. Tarvittaessa täytyy myös sanoa, 
että ottakaa iisisti. 

Esimiestyö on paljolti myös itsensä joh
tamista. On tärkeää muistaa ja sisäistää oma 
roolinsa ja sen erityispiirteet. Työni edellyt
tää ajoittain työntekoa työajan ulkopuolella 
ja syyllistynkin välillä työasioihin liittyvien 
viestien lähettelyyn epämääräisiin aikoihin. 
Alaiseni kyllä tietävät, että heidän ei niihin 
tarvitse vapaaajallaan vastata. 

Esimiestyössä on pitkälti kyse sosiaa
lisesta älykkyydestä. Siitä, että osaa lukea 
tilanteita ja ihmisiä oikein; olla joustava ja 
valmis kompromisseihin, mutta samalla riit
tävän jämäkkä. Hankalatkin tilanteet ja eri
mielisyydet on pystyttävä käymään läpi 
avoimesti ja rehellisesti.

Arvostan sitä, että tiimissämme kaikki 
ovat sitoutuneet samoihin tavoitteisiin. 
Pyrin tukemaan ja mahdollistamaan sen, 
että alaiseni onnistuvat työssään ja he puo
lestaan tukevat minua omalta osaltaan. 
Paras sparraus onkin työpaikalla aina 
molemminpuolista. Itselläni on käynyt ural
lani tässä suhteessa hyvä tuuri myös omien 
esimiesteni osalta. 

Olen joutunut usein miettimään, kuinka 
vähenevillä resursseilla pystytään hoita
maan sama tai jopa kasvava työmäärä. 
Moniosaamisen tukeminen sekä uusien asi
oiden ja toimintatapojen nopea omaksumi

”M

nen on tärkeää, jotta tiimissä kuka tahansa 
voi tarvittaessa hypätä toisen tehtäviin. 
Vaikka alaiseni ovat itsenäisiä asiantunti
joita, toimialastamme johtuen olen kuiten
kin itse vastuussa lopputuloksesta.

Tullissa on käytössä työajan seuranta, 
mutta meillä on myös etätyömahdollisuus. 
Tiimissäni me kaikki hyödynnämme tätä 
mahdollisuutta. Mielestäni tärkeintä on, että 
työt tulevat tehtyä ja jälki pysyy hyvänä – ei 
se, missä niitä tehdään. Myös esimieskou
lutuksemme on järjestelmällisesti raken
nettu. Noin vuoden kestävässä esimieskurs
sissa käydään läpi HRasiantuntijoiden ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden ohjauksessa 
esimiehen roolit, vastuut ja velvollisuudet. 
Kurssikavereista saa myös hyvän vertais
ryhmän ja olen ainakin itse havainnut viras
tomme kokeneemmat esimiehet ja johtajat 
hyviksi mentoreiksi.

Opiskeluaikana halusin keskittyä asian
tuntijuuteen. Uskon, että jos henkilöllä on 
taipumusta esimiestyöhön, keinot paikan 
lunastamiseen löytyvät kyllä työyhteisöstä. 
Esimiesrooli on tuonut työhöni paljon lisä
arvoa ja uusia haasteita. Ehkäpä vielä jos
kus hakeudun Tullin tarjoamiin syventäviin 
 johtamiskoulutuksiin.” 
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9.2. Esimies – miten jaksaa työpaikan 
muutostilanteissa?
klo 16.30–19.30, Mikonkatu 8 A (9. krs)
Pilvi Nybom, Incoaching Oy 

20.2. Webinaari:  
Erottuva työhakemus ja CV 
Riikka Pajunen, Montevista

20.3. Webinaari:
Viisi askelta piilotyöpaikkaan
Riikka Pajunen, Montevista
 

28.3. Resilienssin kehittäminen 
 muutoksessa 
klo 16.30–19.30, Mikonkatu 8 A (9. krs)
Susanne Valkeakari, Huco Oy

4.4. Tunnista vahvuutesi ja  
paketoi osaamisesi 
klo 16.30–19.30, Mikonkatu 8 A (9. krs)
Riikka Pajunen, Montevista

9.5. Webinaari:
Paineensietokyky, palautumistaidot ja 
keskittymiskyky
Ville Ojanen, Aivokunto Oy

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

Työnhakuveturi apuna
 
Työnhakuveturin toiminta on tarkoitettu työttömille ja työttömyys-
uhan 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 
tammikuun alussa 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

Koulutuskalenteri julkaistaan 
tammikuussa. Tarkista viimeisimmät 

tiedot koulutuksista nettisivuiltamme!

Merkitse jo alustavasti kalenteriin kevään 2017 koulutukset:

www.yhteiskunta-ala.fi/edut-ja-palvelut/koulutukset
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Meidän SYY

SYY-Joensuun 
upea vastapainettu 
haalarimerkki 

SYY-Kuopion puheenjohtaja Karoliina Heikkilä laskemassa uusia fukseja katujunan kyytiin.

SYY-Jyväskylän maskotti 

SYYlvesteri hassutteli Paavo 

Nurmen patsaalla Jyväskylän 

yliopiston kampuksella 

fuksiaisisiltana.

SELFIETIME! Vaasassa järjestetyillä SYYspäivillä oli ennätyksellisen paljon osallistujia! Kuvassa SYY-Kuopion edustus

SYY-Tampere tarjoili pannukakkua ja työelämätietoa jo perinteeksi muodostuneessa paikallisyhdistysten SYYlätty-tapahtumassa. Kuvassa Inkeri Poskiparta ja  SYY-Tampereen edustaja Emma Lindström.
 

JoensuuKuopio

Jyväskylä

Vaasa

Tampere

Kuva: Paula Saukkoranta
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Jokaiselle opiskelijalle tulee eteen hetki, jolloin valmistuminen ja työelämään siir-
tyminen alkavat jännittää, jopa pelottaa. Myös epäilys yliopistossa opittujen taitojen 
hyödyllisyydestä työelämässä on yleistä. Tulevaisuudessa siintävän valmistumisen 
aiheuttamaan ahdistukseen on olemassa ainakin yksi varma lääke: Opi tunnista-
maan oma osaamisesi ja viestimään siitä työnantajalle. Kun tunnet oman osaa-
misesi ja osaat myös kertoa siitä vakuuttavasti, matkasi työelämään helpottuu ja 
mieluisan työn löytäminen mahdollistuu. 

Osaamisesi ei koostu ainoastaan opinnoista hankituista tiedoista, vaan tärkeän 
osan muodostaa myös järjestöissä, harrastuksissa ja aiemmissa työpaikoissa han-
kittu kokemus. Kun olet hahmottanut oman osaamisesi ydinalueet, pohdi konkreetti-
sia esimerkkejä, joilla voit myös osoittaa osaamisesi työnantajalle. Oma osaamisesi 
kehittyy jatkuvasti. Opiskelijana olet onnellisessa tilanteessa, sillä ohjat ovat käsis-
säsi ja voit suunnata osaamisesi kehittymistä melko vapaasti. Opiskele ja harrasta 
itsellesi mielekkäitä asioita, kenties tulevaisuudessa voit muuttaa oppimasi asiat 
 kutsumusammatiksesi. Yhteiskuntatieteilijälle on työelämässä avoinna monenlaisia 
ovia ja vain sinä tiedät, mistä ovesta omalla osaamisellasi on mielekästä kulkea.

Mirka Mokko, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

SYYn hallitus 2017 valittu
Uuden hallituksen johdossa aloittaa SYY-Tamperetta tänä vuonna luotsannut yht. 
yo. Antti Simi. Hallituksesta löytyy edustus kaikista SYYn paikallisyhdistyksistä. 
Katso kokoonpano SYYn nettisivuilta.

SYY-Kuopio ry ryhtyi uusien fuksien rekrytointiin heti syyskuun alusta yhdessä Talentia Pohjois-Savo ry:n kanssa. Fuksit pääsivät kiertämään ka-tujunalla Kuopiota ympäri, mikä viritti tietoähkystä kärsivien yhteiskuntatieteilijöiden aivot vastaanot-tavaisiksi ammattiliittotietoisuudelle. Junan kyytiin olisi halajanut muutama SYY-Kuopion hallituk-senkin jäsenistä, mutta väkiryntäys yllätti täyttäen koko junan ääriään myöten.
Aurinkoista syyspäivää jatkettiin junakyydin jälkeen ravintola Amarilloon, missä molemmat järjestöt esittäytyivät. Meksikolaisten eväiden nauttimisen ohessa fuksit pääsivät kuulemaan SYY-Kuopion rautaisten myyntipuhujien peruste-luja liittoon liittymisen eduista. Näkyvyyttä saatiin makoisasti, ja jo paikan päällä joukkoomme liittyi kiitettävästi uusia jäseniä! Jälleen kerran saatiin todeta vanha viisaus: tulevaisuus on nuorissa.

Katujunan kyydistä 
ay-tietoisuuteen

Tunnista oma osaamisesi!
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Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala.fiKuulumisia kentältä

www.facebook.com/ 
Yhteiskuntaala

Pyry suuntasi Helsingin 
Kirjamessuille lokakuussa

Pääsy ry 15 vuotta

Pyry keräsi pirkanmaalaiset yhteiskuntatieteilijät kirja-, 
viini- ja ruokamessumatkalle Helsinkiin lokakuun viimeisenä 
lauantaina. Jo kahtena vuotena järjestetty messumatka keräsi 
yli neljäkymmentä innokasta kirjojen ja viinien ystävää.

Menomatkalla kuulimme messumatkavieraamme Pirkan-
maalaiskirjailijat ry:n puheenjohtajan Tuija Välipakan tarinoita 
hänen matkastaan kirjailijaksi ja kuinka hänen runonsa ja 
muut teoksensa ovat syntyneet. Paluumatka puolestaan kului 
kirja- ja viinimatkamuistoja nautiskellen.

Kirjamessujen teemaksi oli nostettu Pohjoismaiden 
kirjallisuus ja kulttuuri. Tarjolla oli monipuolinen kattaus aina 
ajankohtaisista uutuusteoksista antikvariaattien aarteisiin.

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät, Pääsy ry, viettää 
 15-vuotisjuhliaan vuonna 2017. Pysykää kuulolla juhlavuoden  
tapahtumista!

Pääsyn vuosikokous pidetään YKAn toimistolla (Mikonkatu 8 A,   
9. krs) 23.1.2017 kello 17. Samalla valitaan yhdistykselle uusi hallitus. 
Kiinnostuneilla on oiva mahdollisuus lähteä tulevan kauden halli-
tustoimintaan suunnittelemaan jäsenkunnalle tarjottavaa ohjelmaa. 
Aiempaa mukanaoloa Pääsyn toiminnassa ei vaadita. Vuosikokous 
on avoin kaikille jäsenille, ja sinne toivotaan mahdollisimman run-
sasta osallistumista. Tarjolla on pikkupurtavaa ja kuohuviinit uuden 
hallituksen kunniaksi. Virallisen kokouksen jälkeen halukkaat voivat 
jatkaa keskustelua vapaamuotoisemmissa tunnelmissa.

Vuoden 2016 aikana ohjelmassa on ollut sählyvuoroja, 
rapujuhla, pikkujoulut, after work -tapahtumia ja muuta yhteis-
kunnallisesti suuntautunutta ohjelmaa painottuen välillä enemmän 
kovaan asiaan ja joskus enemmän viihteeseen. Kuitenkin aina 
siellä, missä kaksi yhteiskuntatietelijää kohtaa, keskustellaan 
asiantuntevasti maata kuohuttavista asioista. Vuoden 2017 toiminta 
jatkunee samoilla linjoilla, mutta uudella hallituksella on mahdolli-
suus tehdä juhlavuodesta täysin omanlaisensa.

Yhteiskuntatieteilijäpäivät 2016 saivat varaslähdön Lahdessa, kun 
Lahden seudun yhteiskunta-alan korkeakoulutetut LYKA ry järjesti 
keskiviikkona 16.11.2016 Yhteiskuntatieteilijäpäiviin liittyvän keskustelu-
tilaisuuden.

Tilaisuudessa alusti Mari Kuparinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 
joka on kuukausi sitten aloittanut uudessa työssä Lahden kaupungin 
yhteysjohtajana. Kuparinen vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja 
toimii elinvoima- ja kilpailukykypalvelut -vastuualueen päällikkönä. Toi-
sin sanoa hän vastaa EKP:stä, vaikkakin lyhenne aluksi hämmensikin 
aiemmin EU-asioiden parissa työskennellyttä uutta yhteysjohtajaa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi kaupunki on valinnut 
kärkiä, joista yksi tärkeimmistä liittyy tulevan sote- ja maakuntauudis-
tuksen edunvalvontaan. Vaikka uudistus tulee rajaamaan kaupungin 
toimintaedellytyksiä ja kaventamaan resursseja, Lahdessa tullaan 
jatkossakin panostamaan kaupungin elinvoiman kasvattamiseen. 
Kuparinen totesi, että huolimatta siitä, että kuntien on jatkossa 
keskityttävä enemmän vain lain velvoittamien tehtävien täyttämiseen, 
kehittämistyöstä ei ole järkevä tinkiä. Mikäli kehittämisestä karsitaan, 
Lahden seutu voisi hiljalleen kuitua ja toimintaedellytykset pienentyä 
entisestään.

Toinen merkittävä tekijä kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn 
ylläpitämisessä olisi koulutusasteen nosto. Lahti on ainoita yli sadan 
tuhannen asukkaan kaupungeista, jolla ei ole omaa yliopistoa ja vain 
suhteellisen pieni ammattikorkeakoulu. Lahden kaupunki panostaakin 
merkittävästi siihen, että Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston läsnäolo kaupungissa säilyisi. Kuparinen toivoi, että 
tulevaisuudessa lahtelaisille nuorille olisi paremmat mahdollisuudet 
jäädä kotiseuduilleen myös toisen asteen tutkinnon jälkeen. 

Seuranneessa keskustelussa todettiin, että korkeakoulutettujen 
määrää kaupungissa voitaisiin ylläpitää myös turvaamalla hyvät 
työssäkäyntimahdollisuudet pääkaupunkiseudulle. Tähän tärkeitä, 
vaikkakin pieniä osatekijöitä, ovat hyvät kulkuyhteydet ja pysäköinti-
mahdollisuudet Lahden matkakeskuksessa. Lahti aikookin tulevaisuu-
dessa panostaa myös joukkoliikenteen kehittämiseen ja pyöräilykult-
tuurin vahvistamiseen.

Suhteellisen pienelle kaupungille on luonnollisesti tärkeätä hyvät 
suhteet pääkaupunkiseudun kuntiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
cleantech-yhteistyöprojekti Smart&Clean, johon Lahti pääsi mukaan 
ainoana pääkaupunkiseudun kuntien ulkopuolelta.  Vanhana teolli-
suuskaupunkina Lahden onkin aika kääntää kelkkaa ja löytää uudet 
tavat pitää kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä yllä. LYKA ry on va-
kuuttunut siitä, että kaupungin edunvalvonta on parhaalla tavalla tur-
vattu Kuparisen käsissä ja toivottaa hänelle antoisia uusia työtehtäviä. 
 
Teksti: Nelli Jääskeläinen

Yhteiskuntatieteilijäpäivä 
elinvoimaisessa Lahdessa
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Tätä jäsenetua 
on syytä kokeilla 
– jäsenhinnoin! 

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

Tampereen Kylpylä
• 30-neliöinen studio  

(+ parvi 16 m2) neljälle 
hengelle

• vuokra-aika perjantaista 
klo 16 perjantaihin klo 11

• Haettavat viikot 25, 32 

• 440 €

Ylläs (Kolarin Siepakka)
• 40-neliöinen rivitalo-

huoneisto neljälle hengelle 
Äkäslompolojärven rannal-
la Ylläksellä

• vuokra-aika lauantaista klo 
16 lauantaihin klo 10

• Haettavat viikot 31–32, 
35–36 

• 430 €

Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalo-

huoneisto kymmenelle 
hengelle Ruka tunturilla 

• vuokra-aika lauantaista  
klo 16 lauantaihin klo 12

• Haettavat viikot 19–36

• 340 €  

Jäsenedut

Kokeile kotimaan-
matkailua! 

Arvontapäivä on 13.3.2017 
Seuraavaksi arvotaan touko-syyskuun 
väliset lomaviikot (viikot 19–36): 

• Täytä sähköinen lomake netissä. 
Lähetä hakemus viimeistään 
maanantaina 13.3. klo 12 mennessä. 

• Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan 
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa. 

• Arvonnassa onnistaneille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti muutaman päivän 
sisällä arvonnasta. 

• Vapaaksi jääneet lomaviikot laitetaan 
uudelleen hakuun nettiin Ajankohtaiset-
osioon. 

• 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. 

Oletko koskaan kiertänyt 
Karhunkierrosta Oulangan 
kansallispuistossa? Koe jylhä 
luontoelämys ja majoitu liiton 
mökissä Rukanjurmussa. 
Luonnonrauhaa voit kokea myös 
Ylläksellä Äkäslompolojärven 
maastossa. Rentouttavaa 
kylpyläelämää pääset viettämään 
Tampereella. Viikko Tampereen 
Kylpylässä voi olla sekä kylpylä- 
että kaupunkilomailua. 
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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. Artikkelien jakaminen 
sosiaalisessa mediassa on helppoa. YKA löytyy myös 
Facebookista, Twitteristä ja LinkedInistä.

Yhteystiedot

Anna palautetta lehdestä ja voita
Otavan syksyn uutuuskirjoja

Palkinnon arvo on noin 150 euroa

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaik-
ki entisen MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän nume-
ron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat 
lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2016. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto 
arvotaan 31.12.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Lukijakysely on auki vuoden 
 loppuun saakka.

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
jasenasiat@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

Hallintopäällikkö Marjut Soininen (perhevapaalla) 
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JANINA MACKIEWICZ
Skrivaren är fullmäktige-
medlem i YKA och hand-

läggare på Eurocadres 
(rådet för europeiska 

chefer och specialister)  
i Bryssel.

Har vi en framtid  
på arbetsmarknaden?
De flesta har hört eller läst om att högut-
bildade flyttar allt mer utomlands. För de 
svenskspråkigas del har utflyttningen till 
Sverige ökat märkbart. Ibland är det dock 
svårt att få någon att ens flytta till andra 
sidan landet, då det sociala nätverket 
redan finns på ett ställe. Ännu svårare är 
det att flytta till ett annat land med annor-
lunda regler och annat språk. Det finns 
ändå flera orsaker som inverkar i flytt-
beslutet: det är svårt att få jobb i Finland 
inom egen bransch, man vill ha interna-
tionell erfarenhet, lönerna och levnads-
standarden är kanske bättre i ett annat 
land eller så flyttar man på grund av 
familjeskäl. 

Jag har egentligen ingen aning ifall det 
är lättare eller svårare att hitta och få ett 
jobb i utomlands. Oftast handlar det om 
god tur att få ett jobb överhuvudtaget. 
Det är lika brutalt överallt har jag hört 
och upplevt. Man skickar tiotals, hundra-
tals ansökningar – filar och personifierar 
enligt arbetsannonsen – och så hör man 
ingenting. Inget ”tack för din ansökan”. 
Att få feedback kan man ju bara drömma 
om. Ansökningarna eldas till kråkorna 
och ryker ur skorstenen. Det är förtviv-
lande att ha en högre utbildning, språk-
kunskaper, nätverk, internationell erfaren-
het och en utåtriktad personlighet då man 
sitter där och finslipar på sin sjuttioandra 
ansökan. Det finns inga tröstord: det gäl-
ler bara att kämpa, vara ihärdig och 
komma ihåg att högre utbildning är trots 
allt det bästa skyddet mot arbetslöshet. 
Enligt Europeiska kommissionens prog-
noser kommer hälften av arbetsplatserna 
i Europa behöva högutbildad arbetskraft.

Att läsa hur europeiska arbetsmarkna-
den är i obalans och hur det finns ett skri-
ande behov av IT-professionella tär en 

samhällsvetare mest i hjärtat. Kommis-
sionen hänvisar titt som tätt till bristen på 
756 000 ofyllda arbetsplatser inom IT-sek-
torn fram tills 2020. Måste vi alla bli IT-ex-
perter för att få ett jobb i framtiden? Det 
är ju klart att alla våra jobb digitaliseras 
i ökande takt och att det krävs kunskap i 
att hantera olika program och plattformar. 
Arbetsmarknaderna behöver oss sam-
hällsvetare – vi är generalister och exper-
ter som fort kan uppta olika funktioner. 
Det krävs dock en bättre koppling mellan 
studierna och arbetslivet, och framförallt 
med teknologivärlden, för att anpassa oss 
bättre till arbetsmarknadernas behov.

Hur blir det sen då man vill återvända 
hem och använda all 
den kunskap man fått 
utomlands? Cirkulär 
migration skulle för-
stärka den nationella 
kunskaps- och kom-
petensbasen med nya 
idéer. I folkmun pra-
tas det om hur fint det är med utlands-
erfarenhet och språkkunskap, men när 
det kommer till kritan lyckas inte många 
arbetsgivare riktigt begripa internationell 
erfarenhet. Jag har läst bl.a. att utlandser-
farenhet underskattas på arbetsmarkna-
den. I en annan diskussion hörde jag hur 
utlandserfarenhet ses som en ”semester” 
från arbetslivet i Finland. 

Vad jag egentligen vill säga är att alla 
ska våga mera, pröva mera. Alla kan eller 
vill inte jobba utomlands, men Finland 
måste kunna ta vara på de personer som 
gör det. Det värsta skulle vara en situation 
där vi har en kompetensflykt och ingen 
b-plan för att locka dem tillbaka för att 
förstärka den finländska arbetsmarkna-
den och ekonomin.  

Måste vi all bli IT-experter 
för att få ett jobb   
i framtiden?

[SYNPUNKT]
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www.yhteiskunta-ala.fi

YKA
Ensi vuonna liitto täyttää 70 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi esittelemme 
70 yhteiskunta-alan osaajaa. 
Haluatko sinä olla yksi heistä? Lähetä 
lyhyt esittely itsestäsi osoitteeseen 
viestinta@yhteiskunta-ala.fi
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