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[Päätoimittajalta]

VASTAA LUKIjA- 
KySELyyN s. 38

ja voit voittaa Applen iPadin!

K
olmekymppinen nainen on monen työnantajan silmissä tikittävä raskaus-
pommi, vaikkei sitä ääneen saa sanoa. Pelkkä ajatus tulevasta äitiys-
vapaasta ja sijaisrumbasta ei tee naisesta välttämättä kovin houkuttelevaa 
rekrytointia. Entä jos samanlainen ”uhka” leijuisi kolmekymppisen miehen 
yllä? Muuttuisiko työnantajan asenne? 

Olemme matkalla kohti tasa-arvoisempaa työelämää. Isälle osoitettu 
vapaa piteni vuoden alussa kahdella viikolla, kiitos raamisopimuksen. Aiemmin 
käytössä ollut isäkuukausi poistui, ja isällä on jatkossa oikeus yhteensä 54 arkipäivän 
pituiseen isyysvapaaseen. 

Uudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta askeleita tarvitaan lisää. Vaikka isät 
ovat viime vuosina käyttäneet isyysvapaita ja isäkuukautta aiempaa enemmän, 
molemmille vanhemmille tarkoitettua vapaata miehet käyttävät edelleen selvästi 
naisia vähemmän. Ilahduttavaa on, että korkeasti koulutetut isät käyttävät oikeut-
taan  vapaisiin muita palkansaajia useammin ja pidempään. Tässä numerossa 
esittelemme  heistä kaksi, Tapani anttilan ja aki Reinimäen. Nämä kolmekymppi-
set eivät empineet jäädä kotiin lastensa kanssa. Heidän valintaansa on ihailtu ja 
 kommentoitu spontaanisti. 

Mikä olisi seuraava askel tasa-arvon tiellä? Akavan tavoite on jakaa perhevapaat 
yhtä tasaisesti kuin Ruotsissa: kuusi kuukautta äidille, kuusi kuukautta isälle ja kuusi 
kuukautta molemmille vanhemmille vapaasti jaettavaksi. Jos 
uusi jakomalli toteutuisi, vaatisi se asennemuutosta myös 
perheissä. Jos äiti on kotona ensimmäiset kuusi kuukautta 
ja isä seuraavat kuusi, miten jaetaan viimeinen kolman-
nes? Kun isät pääsevät lapsenhoidon makuun, tulevaisuu-
dessa saattaa tulla peräti riitaa siitä, kumpi saa jäädä kotiin 
lasten kanssa.

Uutta asennetta tarvitaan, mutta toteutuessaan 6+6+6 
-malli olisi nykyistä reilumpi kaikille osapuolille: naisille, 
miehille ja molempien työnantajille. Sekä ennen 
kaikkea lapsille.

P.S. Vuoden yhteiskuntatieteilijä (2011) profes-
sori Marja-Liisa Manka on antanut työnilon-
julistuksen tälle vuodelle, nyt jo seitsemät-
tä kertaa. Kannattaa lukea sivun 39 
julistus ajatuksella ja miettiä, mitä 
voisit toteuttaa omassa elämässä-
si vaikka jo tänään!

6+6+6 vaatii 
asennemuutosta
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- CMI on tunnustettu yhtenä 
maailman neljästä merkittävimmistä 
rauhanvälitysjärjestöistä, Riikka 
Marjamäki kertoo.
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Teksti Henri Alinen Kuvat Vesa Tyni

H aastava työ vaatii arvoi
sensa puitteet. Rauhanjärjestö 
 Crisis Management Initiative 
(CMI) vaikuttaa kaupungin 
parhaalla paikalla Helsingin 
Etelä rannassa. Historiallisesti 

arvokkaan talon ikkunoista avautuvat talvi
set merimaisemat, sisustus on tyylikästä ja 
seiniä peittävät kehystetyt valokuvat Martti 
Ahtisaaresta maailman merkkihenkilöi
den seurassa. Hänen saavutuksistaan todis
taa myös seinälle ripustettu Nobelin rauhan
palkinto vuodelta 2008.

Riikka Marjamäki työskentelee presi
dentti Ahtisaaren neuvonantajana ja hänen 
toimistonsa johtajana. Työhön kuuluu mat
kustamista, presidentin puheiden ja lehti
artikkeleiden kirjoittamista, yhteydenpitoa 
kansainvälisiin organisaatioihin sekä järjes
tön rauhanvälitystyöhön osallistumista.

Vuonna 2000 päättyneen presidentti
kauden jälkeen Ahtisaarelle tarjottiin 
 korkeaa YKvirkaa. Monien kollegojensa 
kehotuksesta hän päätyi perustamaan oman 
järjestön. Kun kansainvälistä rahoitustakin 
löytyi, presidentin ja muutaman työntekijän  
toimisto kasvoi nopeasti organisaatioksi, 
joka työllistää noin 70 ihmistä Helsingissä, 
Brysselissä ja useissa alueellisissa toimis
toissa – pian myös New Yorkissa.

Taitavalle neuvottelijalle löytyi työ sarkaa 
maailman kriisipesäkkeistä. Namibian ja 

Kosovon itsenäistymisprosessien ohella 
Ahtisaaren suurimpana saavutuksena  pide
tään Acehin rauhansopimusta vuodelta 2005.

– Julkisuudessa CMI personoituu edel
leen vahvasti presidentti Ahtisaareen, vaikka 
hän nykyään hallituksen puheenjohtajana 
toimii enemmän taustalla hiljaisena neuvon
antajana kuin aktiivisena neuvottelijana ken
tällä, Marjamäki kertoo.  

SuomalaiSiin luotetaan maailmalla 
– Aloitin työni samana päivänä, kun Ace
hin rauhansopimus allekirjoitettiin. Olin 
opiskellut kansainvälistä politiikkaa Tam
pereella, harjoitellut ulkoministeriössä ja 
opettanut vuoden verran ranskan kieltä 
peruskoulun yläasteella. Sitten kiinnos
tuin enemmän konfliktinratkaisusta ja pyrin 
tänne harjoitteluun. Aluksi CMI toimi hyvin
kin laajalla skaalalla. Kansainvälisen tunnus
tuksen myötä on voitu keskittyä tiiviimmin 
rauhanvälitykseen ja dialogihankkeisiin. 

Nobelin rauhanpalkinto on lisännyt 
paitsi työtehtäviä myös Ahtisaarelle satele
via tapaamispyyntöjä. 

– Joudumme valitsemaan tiukalla seulalla 
presidentin puheille pääsevät henkilöt, mikä 
ei aina ole helppoa. Yhä useammin konflik
tin osapuolet eivät halua valtioita ratkomaan 
ongelmiaan vaan luottavat kansainvälisesti 
sitoutumattomiin järjestöihin. Suomalaisilla 
on hyvä maine maailmalla siitäkin syystä, 

Crisis Management Initiative -järjestö on 
tuonut paitsi rauhaa ja parempia oloja monille 
kriisialuille myös Nobelin rauhanpalkinnon 
perustajalleen. Tämä on osoitus presidentti 
Martti Ahtisaaren loistavista neuvottelutaidoista 
sekä hänen taustajoukkojensa uhrautuvasta 
työstä yhteisen päämäärän, rauhan hyväksi.

Kutsumuksena 
rauhanvälitys
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Jos ihmisiltä 
puuttuu 
ruokaa ja 
katto pään 
päältä, 
on turha 
mennä 
luennoimaan 
periaatteista.

ettemme kanna mukanamme kolonialismin 
taakkaa. 

Välityspyynnöt tulevat useammin hei
kommalta osapuolelta. Ennen kuin neuvotte
luihin päästään, on tehty paljon kenttätutki
musta, konsultointia ja tunnustelua, ovatko 
osapuolet ylipäätään niin lähellä toisiaan, että 
he pystyvät neuvottelemaan keskenään. 

– Yleensä kiistellään alueiden hallin
nasta tai luonnonvaroista. Ne ovat pitkiä rii
toja, joihin liittyy paljon identiteetti ja kieli
asioita. Yksi ihminen ei yleensä neuvottele 
alusta loppuun, vaan mukana on paljon hen
kilöitä ja organisaatioita. Monesti CMI avus
taa tai antaa asiantuntijaapua kysymyksissä, 
jota päärauhanvälittäjällä, kuten YK:lla ei ole. 

lentävät rauhanneuvottelijat
Marjamäen mukaan presidentti Ahtisaari on 
pidetty ja helposti lähestyttävä esimies. 

– Hän auttaa mielellään ihmisiä eteenpäin 
urallaan, jos vain pystyy. Hän on esimiehenä 
miellyttävä, joskus opettajamainen, ja antaa 
meidän oppia virheistämme.

Presidentin neuvonantajana työsken
tely on paitsi matkustamista ympäri maa
ilmaa myös asioiden seuraamista ja nii
hin reagointia. Esimerkkinä hän mainitsee 
Turkkikomission, joka pyrkii edistämään 
maan tasapuolista kohtelua EUasioissa. 

Koska työtehtävät ja kokoukset hoidetaan 
yleensä ulkomailla, matkapäiviä riittää niin 
presidentillä kuin hänen neuvonantajallaan. 
Jos presidentti viettää noin puolet vuodesta 
matkustellen, Marjamäelle kertyy 50–70 mat
kapäivää. 

– Olen aina pitänyt matkustamisesta, se 
on tämän työn suola. Lapsenakin muistin 
pakata matkalaukun viikkoja ennen loma
matkaa. Välillä tehdään matkoja, joissa pää
asia on ihmisten tapaaminen ja kontaktien 
luominen. Esimerkiksi YK:n entisen pääsih
teerin Kofi Annanin toimistoon oli vaikea 
saada yhteyttä ennen kuin olin siellä fyysi
sesti vieraillut. 

Puhekieli on useimmiten englanti tai 
ranska. Paljon toimitaan myös ruotsiksi, 

Crisis Managament Initiative
CMI on suomalainen, riippumaton ja tuottoa tavoittelematon järjestö, 
jonka tehtäviin kuuluvat konfliktien ratkaisu ja pysyvän rauhan 
 rakentaminen. Presidentti Martti Ahtisaari perusti järjestön Helsin
gissä vuonna 2000, ja se toimii ympäri maailmaa yli 70 ammatti
laisen voimin. CMI:n tavoitteina on ehkäistä ja sovitella konflikteja ja 
välittää rauhaa maailman kriisialueille. 

jonka aseman edistäminen on yksi Ahtisaa
ren tavoitteista Suomessa. 

arkiSet tarpeet ratkaiSevat 
Siinä kun pienet johtajat mielellään pönkit
tävät asemaansa suurin sanoin, suurten per
soonien ei tällaiseen itsensä tehostamiseen 
tarvitse ryhtyä. 

– Jos maassa on konflikti ja ihmisiltä 
puuttuu ruokaa ja katto pään päältä, on 
turha mennä luennoimaan periaatteista. 
Rauhanvälitys ei ole rakettitiedettä vaan 
ihmisten kohtaamista heidän arkisissa 
ongelmissaan ja sitä kautta vähitellen raken
tuvaa luottamusta kriisin osapuolten kes
ken. Jos parannusta ihmisten oloihin ei saada 
aikaan, haave rauhasta usein kariutuu.

Ilman paikallisten ihmisten apua työ ei 
olisi mahdollista.

– On harhaluulo, että voisimme pakot
taa osapuolet yhteistyöhön. Tarvitaan paljon 
hyviä kontakteja ja paljon yhteistyötä. Siinä 
presidentin laaja yhteysverkosto on ollut 
korvaamaton.

Marjamäki on työssään tavannut paljon 
vaikutusvaltaisia ihmisiä. Pienen miettimi
sen jälkeen hän mainitsee mielenkiintoisim
maksi persoonaksi Kofi Annanin. 

– Asiaa on vaikea selittää, mutta hän on 
valtavan hyvä siinä, mitä tekee ja osaa ottaa 
ihmiset vastaan tavallisina, itsensä arvoisina 
ja veroisina. 

Rauhanvälityksessä ei myöskään ole sel
laista glamouria, joka siihen monesti yhdis
tetään. 

– Monella on sellainen kuva, että lenne
tään yksityisellä suihkukoneella samppan
jaa siemaillen kokouksiin. Oikeasti 19 tunnin 
matka vaikkapa Indonesiaan pitkän lento
kentällä odottelun jälkeen ei ole kovinkaan 
luksusta.

kutSumuStyöSSä ei väSy
Samanlaista päivää ei yleensä tule vastaan. 
Kysymykseen, voisitko kuvitella tekeväsi 
tavallista työtä, Marjamäki naurahtaa. 
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–  Mitä sellainen voisi olla? Samanlaista 
työtähän tämäkin on kuin monilla muilla 
työpaikoilla, vaikka liikumme  korkealla 
tasolla ja vaikutusvaltaisten ihmisten 
 seurassa.   

Työtehtävät seuraavat usein kotiin, tele
visiosta tulee seurattua uutisia ja aika erojen 
vuoksi yhteyksiä voi joutua hoitamaan 
yömyöhäisellä.  

– Kuvaavaa on, että presidentti Ahtisaari  
täyttää kesällä 76 vuotta ja hän tottuu aika
eroihin meistä parhaiten. Kun työ on 
elämän tehtävä, sitä ei koe työnä vaan se on 
arkipäivää. Ajatus eläkkeelle jäämisestä on 
tällaiselle ihmiselle varmaankin pahinta mitä 
voisi kuvitella.   

– Ahtisaarella on huimaa strategista 
kykyä kääntää riitelevät asiat positiivisiksi 
eripuraisten osapuolten kesken. Tällaisen 
kyvyn haluan itsekin omaksua. Paremman 
tulevaisuuden eteen on tehtävä paljon työtä, on 
löydyttävä tahtoa päästä ikävistä asioista ylitse.

Suomalaisuus on otettu hyvin vastaan 
maailmalla: kuinka olemme itsenäistyneet 
Venäjästä, selvinneet sisällissodasta ja luo
neet pohjoismaisen hyvinvointimallin. 

– Yhteiskuntamallimme ja koulutusjärjes
telmämme kiinnostavat, mutta kun selviää, 
kuinka paljon hyvinvointi maksaa, saat
taa järjestelmämme tuntua vieraalta myös 
demokraattisissa valtioissa, joissa verotus ei 
ole yhtä tiukkaa kuin Suomessa.

Yhteiskuntatieteellinen koulutus on Mar
jamäen mukaan ollut tärkeä pohja kaikessa. 

– Se on antanut laajan ymmärryksen 
siitä, mitä työssä tulee vastaan. Jos kaikkea 
ei tiedä, ainakin osaa ottaa asioista selvää ja 
hakea lisää tietoa. 

– Olen kutsumustyössäni, vaikka ensin 
minusta piti tulla lääkäri. Toisaalta molem
milla aloilla perusviettinä on halua auttaa 
ihmisiä ja tehdä elämisen laadusta parem
paa. Vaikka vapaaaikaa ei ole tarpeeksi ja 
työ on välillä hektistä, on palkitsevaa tietää 
tekevänsä hyödyllisiä asioita yhteisen hyvän 
ja paremman tulevaisuuden edistämiseksi. B

RIIKKA MARJAMÄKI
Presidentti Ahtisaaren neuvonantaja, CMI 
toimiston johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

•	 Syntynyt 1978 
•	  Naimisissa
•	 Harrastaa kuntoilua ja matkustamista

– Pienistä vesistä syntyy 
suurikin virta; juuri siitä 
tässä työssä on kysymys.
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67,3 %
oli työllisyysaste viime 
vuoden joulukuussa 
Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen 
mukaan. Luku oli 0,2 
prosenttia suurempi 
kuin vuotta aiemmin. 
Työvoimatutkimuksen 
mukaan työttömiä oli   
180 000, mikä oli 
12 000 vähemmän 
kuin vuosi sitten. 
Työttömyysaste oli 
6,9 prosenttia eli 0,4 
prosenttia pienempi 
kuin vuotta aiemmin.

Liiton ylimmät päättäjät 
valitaan syksyllä

8 Liittovaltuusto valitaan kaudelle 2014–2017.
8 Valtuustovaalit järjestetään 5.–26.11.2013.  

Äänestysliput lähetetään äänioikeutetuille viimeistään 30. lokakuuta, 
ja liput pitää postittaa vaalilautakunnalle viimeistään 26.11.  

Vaikuta liiton toimintaan suoraan ja asetu ehdolle 
– ehdokasasettelusta lisää tietoa kevään aikana.

Äänestä ja vaikuta!

URAtieto

Työ- 
kaveruudesta 
työvoimaa

Eläkevakuutus-
yhtiö Etera 
tukee suomalaista 
työelämää ja
työkaveruutta. 
Facebook sivus-
tolla facebook.com/
tyokaveri voi kuka
tahansa jakaa 
ja poimia vink-
kejä parempaan 
työkaveruuteen. 
Tee paras
työkaveruuslupaus 
vuodelle 2013! 

Aiheesta lisää 
myös nettisivulla
www.etera.fi/tyokaveri.

 - Kesätyöpalkkasuositukset mene-
vät opinto suoritusten mukaan:

 
opintosuorituksia        palkka €/kk
 
alle 120  1 640
120–     1 930
180–      2 080
240–   2 250

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettu 
on palkkansa ansainnut

Ole yhteydessä liittoon, 
kun tarvitset palkkaneuvontaa! 

Meillä on palkoista  runsaasti 
tutkimus- ja työmarkkinatietoa.

Liitosta saat asiantuntevinta neuvontaa, 
kun haluat tietää oman alasi palkkatason.

 Varsinkin uran alkuvaiheessa on tärkeä 
olla perillä alan palkkatasosta ja hinnoitella 
oma työpanoksensa oikealle tasolle. Sama 
pätee kesätyöpaikan haussa.

 Liiton palkkasuositukset vuodelle 2013 
(samat kuin vuonna 2012):

 - Vastavalmistuneen alkupalkkasuositus   
   on 3 120 euroa/kk. 

Suositus koskee yksityisellä  sektorilla (yri-
tykset, järjestöt) koulutusta vastaavissa tehtä-
vissä pääkaupunkiseudulla työskenteleviä.

8 URA 1-2013



Kansanedustajien avustajat sai
vat työehtosopimuksen joulukuussa 
2012. Sopimus on ensimmäinen laa
tuaan, ja sen kausi on 1.1.2013–
31.3.2014. Palkkoja korotetaan 
1.4.2013 alkaen 1,9 prosenttia. 

Sopimus koskee noin 180 avus
tajaa, joista suurin osa on Julkisa
lan koulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKO ry:n jäsenliittoihin kuuluvia 
akavalaisia. Sopijaosa puolia ovat 
akavalaisten liittojen jäseniä edus
tava Eduskunnan akavalaiset ry, 
eduskunnan kanslia ja JHL:n Edus
kunnan ammattiosasto EMO.

Sopimus on merkittävä edistys
askel, sillä nyt työsuhteen ehdoista 
päätetään yhdessä neuvotteluosa
puolten kesken. Aiemmin avus
tajien työnantajana eduskunnan 
kansliatoimikunta on määrännyt 
työ suhteen ehdoista.

Myös Ylioppilaskuntia koskeva 
valtakunnallinen työehto sopimus 
allekirjoitettiin joulukuussa. Sopimus
osapuolina ovat työntekijä puolta 
edustava Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN ry ja työnantajapuolta edus
tava Palvelualojen työnantajat 
PALTA ry. Kyseessä on alan ensim
mäinen valtakunnallinen työehto

sopimus. YTN:llä on aikaisemmin 
ollut talokohtaiset sopimukset Hel
singin yliopiston ja Aalto yliopiston 
ylioppilaskunnissa. Muissa yli
oppilaskunnissa työntekijöiden 
työsuhteiden ehdot ovat tähän 
saakka perustuneet pääasiassa eri
laisiin työnantajan vahvistamiin 
henkilöstö ohjesääntöihin ja joissain 
tapauksissa paikallisiin sopimuksiin.

YTN:n järjestösektori on jo parin 
vuoden ajan työskennellyt erityi
sesti erilaisten opiskelijajärjestöjen 
työehtosopimustilanteen parantami
seksi. Tämän työn tuloksena YTN:n 
nimissä olevat työehtosopimukset 
on saatu Suomen ylioppilaskuntien 
liittoon (SYL), Suomen ammattikor
keakouluopiskelijakuntien liittoon 
(SAMOK) sekä ammattikorkea
koulujen opiskelijakuntien henkilös
tölle. Ylioppilaskuntien henkilö
kuntaa koskeva työehtosopimus on 
viimeisin linkki tässä ketjussa.

Ylioppilaskuntien työehtosopi
muksen sopimuskausi on 1.9.2012 
– 31.8.2014. Sopimuskauden aikai
set palkantarkistukset noudattele
vat vuoden 2011 raamisopimuksessa 
sovittua linjaa. 

Yhteiskunta tilastoina  
Findikaattorissa
8 Findikaattori on käyttäjäystävällinen kokoelma 
yhteiskunnan kehitystä kuvaavia indikaatto-
reita. Palvelu on koostettu jo käytössä olevista 
tilastoista ja indikaattoreista yhdessä käyttäjien ja 
tiedontoimittajien kanssa.

Palvelu on suunnattu kaikille niille, jotka 
työssään tai toiminnassaan tarvitsevat ajantasais-
ta, luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä: 
päätöksentekijöille, valmistelijoille, asiantuntijoille, 
opettajille, toimittajille ja kansalaisille. 

Findikaattori avattiin vuonna 2009, ja se 
on löytänyt laajasti käyttäjiä. Sivustolta saa 
tietoa koko yhteiskunnan kehityksestä valmiina 
tilastokuvioina. Palvelu sisältää myös kuvien 
taustalla olevat luvut, tulkintatekstit ja linkkejä 
muihin tietolähteisiin. Findikaattori on rakennettu 
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian 
yhteisprojektina. 

Viime vuonna Findikaattorin ilme uudistui, 
ja tieto tarjotaan suomenkielen lisäksi myös 
ruotsiksi ja englanniksi. Monikielisyyden lisäksi 
Findikaattorissa on uusia ominaisuuksia kuten 
linkitys sosiaaliseen mediaan. Palvelu löytyy 
myös mobiiliversiona m.findikaattori.fi.

www.findikaattori.fi

Työehtosopimuksia 
uusille ryhmille
Kansanedustajien avustajat ja ylioppilaskuntien 
henkilöstö pääsevät vihdoin työehtosopimuksen piiriin.

Työhyvinvointi Facebookissa
8Jos työhyvinvoinnin ajankohtaiset teemat 
kiinnostavat, käy tutustumassa vaikkapa näihin 
sivuihin osoitteessa www.facebook.com:

•	 Työkaveruudesta työvoimaa
•	 Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi?
•	 Työpaikkanaurajat by Ilmarinen
•	 Työhyvinvointi

URA 1-2013 9



URAtieto

20
vuotta on kulunut 
Maastrichtin 
sopimuksesta.Tämä 
vuosi on Euroopan 
kansalaisten 
teemavuosi. 
Tunnuslauseena on 
”Kyse on EU:sta, kyse 
on sinusta”.  EU pyrkii 
lisäämään aktiivista 
kansalaisvaikuttamista 
ja demokraattista 
osallistumista 
tähtäimenä kevään 
2014 Euroopan 
parlamentin vaalit. 
Lue lisää: www.eurooppa-
lainensuomi.fi.

Akavan hallitus on myöntänyt  Pohjolan lah
joittaman tutkimusstipendin valtiotieteiden 
maisteri Pirkko Järvenpäälle hänen väitös
tutkimustaan varten. Järvenpää tutkii väi
töksessään työssä jaksamista ja uupumista 
yksilön kokemusten valossa.

 – Haluan tutkimuksessani selvittää, 
miten ihmiset kertovat työelämänsä tapah
tumista ja millaisia identiteettiin liitty
viä merkityksiä he näihin tapahtumiin liit
tävät. Samalla haluan tarjota tietoa siitä, 
miten yhteiskunnalliset muutokset näkyvät 
ihmisten työelämäkokemuksissa, Järvenpää 
 kertoo. 

 Järvenpää hyödyntää tutkimuksessaan 
ainutlaatuista kymmenen vuoden välein kerät
tyä haastatteluaineistoa, joka koostuu työnteki
jöiden työura ja identiteettikertomuksista.

– Tavoitteenani on tarjota uutta tietoa 
ihmisen ja työn suhteesta sekä työssä uupu
misen kehittymisestä. Suurin osa työssä jak
samiseen liittyvästä tutkimuksesta on tilas
tollista, jolloin ihmisten kokemukset jäävät 
piiloon.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan 
hyödyntää työssään jaksamisvaikeuksia 
kokevien henkilöiden tutkimuksessa, hoi
dossa ja kuntoutuksessa. 

– Esimerkiksi työterveyshuolto osaa 
ennakoida vakavia jaksamisvaikeuksia ja 
tarvittaessa puuttua ajoissa tilanteeseen, kun 
työuupumuksen kehittymistä ja siihen vai
kuttavia tekijöitä tunnetaan paremmin, Jär
venpää havainnollistaa. 

Järvenpään mielestä tutkimus tarjoaa 
hyödyllistä tietoa myös yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen kannalta.

– Työurien pidentäminen ja eläkkeelle 
siirtymisen myöhentäminen ovat yhteis
kunnassamme ajankohtaisia tavoitteita, joi
den toteutuminen edellyttää tietoa ihmisten 
yksilöllisistä työuraan ja työssä jaksamiseen 
liittyvistä pohdinnoista.

Järvenpää tekee väitöstutkimusta Helsin
gin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle 
toimien yhteistyössä Työterveyslaitoksen 
kanssa. Tutkimustulosten on määrä valmis
tua keväällä 2014.

Akava myöntää stipendin vuosittain 
ansiokkaasta tutkimustyöstä Akavan jäsen
järjestöjen tekemien esitysten perusteella. 
Tänä vuonna stipendi myönnettiin Yhteis
kuntaalan korkeakoulutetut ry:n ehdotta
malle tutkijalle. Stipendin lahjoittaa Pohjola 
Vakuutus Oy.

Stipendillä kiinni työelämän murroksiin
VTM Pirkko Järvenpää palkittiin Akavan tutkimusstipendillä. 
Tutkimuskohde on ajankohtainen työssä jaksaminen.Työmarkkina- 

avaimesta voit 
 tarkistaa tärkeim-
mät työelämän 
säännökset ja 
sopimukset sekä 
työntekijöiden 
ja työnantajien 
oikeudet ja velvol-
lisuudet. Jokaisen 
on hyvä tietää 
keskeiset oikeudet 
ja velvollisuudet. 
Verkkosivuston ovat 
tuottaneet työmark-
kinoiden keskusjär-
jestöt yhteistyössä. 
Palvelu on myös 
ruotsiksi ja englan-
niksi.
www.tyomarkkina-avain.fi

TIESITKÖ?

Ideoita parempaan työelämään
8Unelmahautomossa Työterveyslaitoksen asiantuntijat rohkaisevat suomalaisia 
ideoimaan ja tekemään työpaikoistaan unelmatyöpaikkoja. Pääset lukemaan ja 
kommentoimaan blogikirjoituksia osoitteessa www.unelmahautomo.blogspot.fi.

VTM Pirkko Järvenpää
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[toiminnanjohtajalta]

Sekä tämä lehti että liitto uusine nimineen ja 
 ulkoasuineen ovat juuri täyttäneet vuoden. Mo-
nelle liitto on edelleen SVAL, muttei se ole kiellet-
tyä. Uuden nimen myötä liitto kasvaa ja komistuu 
edustamaan entistä laajemmin yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettuja – kaikkia meitä, jotka rat-
komme yhteiskunnan ongelmia ja luomme uutta 
maailmaa. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettu on 
edelläkävijä, jonka tunnusmerkkinä on laaja-
alainen asiantuntijuus.

Palautteissa esitetään 
ajoittain toiveita erilaisista 
kannanotoista ja lausumista 
jäsenryhmien edunvalvon-
nan parantamiseksi. Liiton 
toimistolla näitä jäsenten 
kommentteja kuunnellaan 
herkällä korvalla ja ne pyri-
tään nivomaan osaksi edunvalvontatyötä. Liiton 
muodostavat jäsenet, ei palkattu henkilökunta. 
Henkilökunta on olemassa vain jäsenistön parem-
paa palvelemista varten. Palautetta toiminnasta 
ei saa koskaan liikaa, joten kannustan juuri Sinua, 
arvoisa jäsen, kommentoimaan. Kyseenalaista, 
hauku, esitä parannusehdotuksia – välillä saa toki 
kehuakin, jos jossain onnistumme. Kaikki tehdään 
jäsenistöä varten.

Ehkä huomasitkin pääkirjoituksesta, että 
päätoimittaja on vaihtunut. Hallitus päätti helmi-
kuun kokouksessa, että lehden päätoimittajuus 
annetaan liiton viestintäpäälliköllä ja vastaavana 
päätoimittaja aloittaa toiminnanjohtaja. Lukijapa-
lautteista päätellen viime vuoden lehtiuudistus on 
ollut enemmistölle mieluinen. Osa vierastaa leh-
den nimeä, koska se korostaa heidän mielestään 
liikaa urakeskeisyyttä. Ura ei kuitenkaan ole ura-
ohjusten yksinoikeus, vaan jokaisella  työelämään 
jossain vaiheessa siirtyvällä on omanlaisensa ura. 
Joskus työura on pätkittäinen, joskus nousujohtei-
nen, joillain vakaa ja vähäliikkeinen. Yhteistä näille 
on liiton tuki. Riippumatta työurasi laadusta liitto 
auttaa ja palvelee jäseniään jokaisen urapolun 
sujuvoittamiseksi. B

Palkka työstä 
– Ay-liike ja edun-
valvonnan uudet 
muodot
8Kansainvälisessä poliittisessa keskus-
telussa Suomi on esimerkkinä maasta, 
jossa ay-liikkeen, työantajien ja valtio-
vallan luottamuksellinen vuoro vaikutus 
on edistänyt taloudellista kasvua, 
työllisyyttä ja sosiaalista yhtenäisyyttä. 
Tämä  monitieteellinen teos tarkastelee 
ay-liikkeen edunvalvonnan strategioita, 
toimintaa ja vaikutusvaltaa globaalin 
aikakauden Suomessa.

Työpaikkojen siirtyminen ulkomaille, 
ulkoistaminen ja alihankinta vaikuttavat 
ay-liikkeen toimintaedellytyksiin. Määrä-
aikaiset työsuhteet, vuokratyövoiman 
käyttö ja maahanmuutto  rapauttavat 
vanhaa järjestäytymistä. Kirja käsittelee 
erilaisten palkkasopimusten vaikutusta 
Suomen  kilpailukykyyn, paikallista sopi-
mista ja luottamusmiesten muuttunutta 
asemaa, ammattiliittojen yhdistymistä,  
median tapoja käsitellä lakkoja ja 
työtaisteluja, ay-liikkeen roolia lain-
valmistelussa ja ay-liikkeen arvostuksen 
kehitystä.

Kirjan keskeinen tarkastelun kohde 
on ay-liike, mutta samalla teos piirtää 
kuvaa myös muista työmarkkina-
osapuolista, elinkeinoelämästä ja valtio-
vallasta, muuttuneesta työelämästä ja 
työmarkkina politiikasta. Kirjan kirjoittajat 
ovat suomalaisia eturivin ay-liikkeen 
tutkijoita.

Kirjan ovat toimittaneet sosiologi, 
VTT mika helander ja viestinnän tutkija, 
dosentti mats Nylund.

Liiton muodostavat 
jäsenet, ei palkattu 
henkilökunta.

Vuosi 
uudistumisen 
jälkeen

SImO pöyhöNEN
toiminnanjohtaja 

”Suomi on kansainvälinen esimerkki maasta, jossa työmarkkinaosapuolten vuoro-vaikutus lisää talouskasvua”
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Eläketurvakeskuksen 
ja Työeläkevakuuttajat  
TELAn mukaan työ-
eläkejärjestelmässä 
ei kokonaisuutena 
ole kestävyysvajetta. 
Työntekijän eläkelain 
mukaisessa järjestel-
mässä kestävyysvaje 
on  0,5 % suhteessa 
bruttokansantuot-
teeseen (vuosi 2016 
lähtötilanteena), 
mutta muissa osissa 
on samansuuruinen 
kestävyysylijäämä. 
Työeläkejärjestelmän 
ei arvoida lisäävän 
julkisen talouden 
kestävyysvajetta. 
www.tela.fi

TIESITKÖ?

URAtieto

Työaikasaatavia perimässä
8 Liiton jäsen irtisanoutui työstään, mutta ei saanut 
korvausta lisä- ja ylitöistään. Hän otti yhteyttä liiton 
lakimieheen. Neuvottelut työnantajan kanssa eivät 
johtaneet sovinnolliseen ratkaisuun, ja asia laitettiin vireille 
tuomioistuimessa. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen, mutta 
hovioikeus ratkaisi asian jäsenen eduksi. Korkein oikeus  
ei myöntänyt työnantajalle valituslupaa.  

T
yöskentelin hieman yli kaksi vuotta 
työnantajalla, jonka kanssa  kävin 
oikeutta irtisanoutumiseni jälkeen 
seuraavat 3,5 vuotta maksamatto-
mista yli- ja lisätyösaatavistani. Irti-
sanouduttuani marraskuussa 2008 

työnantaja halusi vapauttaa minut irtisanoutu-
mistani seuranneen vuosiloman jälkeen työn-
tekovelvollisuudesta joulukuussa 2008 ja vaati 
minua allekirjoittamaan paperin, jossa sitoutuisin 
olemaan vaatimatta jatkossa mitään korvauksia. 
Liiton lakimies neuvoi tuolloin olemaan allekirjoit-
tamatta mitään lisäpapereita. Seuraavan kerran 
olin yhteydessä liittoon keväällä 2009 odoteltuani 
ensin, että työnantaja hoiti laki- ja sopimuspohjai-
set velvoitteensa kuntoon, kuten työtodistuksen ja 
tulospalkkion maksun. 

Liiton lakimies laati työaikasaatavia koskevan 
kirjelmän työnantajalle ja kävi myös henkilö-
kohtaisesti tapaamassa työnantajan edustajaa. 
Neuvotteluissa ei kuitenkaan löytynyt sovinnol-
lista ratkaisua. Asia annettiin lopulta asianajo-
toimisto Viilo & Vainiolle, ja tapaus päätyi 
käräjäoikeuteen loppuvuodesta 2009.

työläS proSeSSi
Lähdin alusta alkaen hakemaan oikeutta. Mie-
lestäni ei ollut oikein, että työnantaja kieltäytyi 
noudattamasta työaikalainsäädäntöä sillä perus-
teella, että yrityksen vahvojen ulkomaalaissidon-
naisuuksien vuoksi yrityksessä päätäntävaltaa 
käyttänyt henkilö olisi Suomen lainsäädännön 
pakottavuuden ulottumattomissa.

Prosessi oli pitkä ja työläs. Jo pelkästään 
käräjäoikeuteen piti laatia useampi vastine. 
Papereita ja asioita piti käydä ajatuksella läpi ja 
kommentoida moneen kertaan. Tuntimäärä, joka 
asiaan upposi ja josta en saanut enää mitään 
korvausta oli useampia kymmeniä. Lisäksi jou-
duin olemaan oikeusistuntojen vuoksi pois töistä 
kaksi päivää. Käytännössä käytin käsittelyyn 
myös lomapäiviäni.

Liiton lakimiespalvelu oli mielestäni kohdal-
laan ja asiantuntevaa. Akuutissa tilanteessa 
sain heti neuvoja. Asian oikeuskäsittely kesti 
pitkään, ja siksi jouduin asioimaan sekä liiton että 
asianajotoimiston päässä useammankin henkilön 
kanssa.

loka lentää
Tapaus osoitti, että ainakin työaikariidoissa oikeu-
den päätöstä on vaikea ennakoida. Oikeudessa 
sanottu ei aina olekaan se ehdoton totuus. Tuli 
mielikuva, että koko oikeudenkäynti on peliä, jos-
sa työnantaja mustamaalaa työntekijäänsä kaikin 
mahdollisin keinoin. Yksinkertaiset ja selvätkin 
asiat yritetään kääntää päinvastaisiksi, jolloin 
vaikkapa aiemmin työntekijän eduksi puhunut 
kirjallinen todiste onkin yhtäkkiä todiste työnte-
kijää vastaan. Henkilön työ- ja sosiaaliset taidot 
yritetään kyseenalaistaa ja annetaan ymmärtää, 
että työntekijä on vain oleskellut saamattomana 
työpaikallaan, vaikka työssäoloaikana palaute 
työnantajalta on ollut aivan toisenlaista. Pro-
sessissa vaaditaan ”kovaa nahkaa” ja pitää olla 
valmistautunut kaikkeen loan heittoon.

Palvelussuhdeneuvonta 

kuuluu jäsenetuihisi. Jos jokin 

työsuhteessa askarruttaa, 
ota yhteyttä!

Sinä olet  
vaikuttaja!

8 Mikä saa ihmi-
sen hakeutumaan 
 yhteiskuntatieteellisiin 
opintoihin ja yhteis-
kunnalliselle alalle? 
Kysymys pitää sisäl-
lään jotain olennaista 
yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettujen 
identiteetistä. Kevät-
talven aikana käyn-
nistämme kampanjan 
teemalla ”Sinä olet 
vaikuttaja”. Kampan-
jassa esiintyy joukko 
yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettuja, 
jotka kertovat oman 
uratarinansa. Seuraa 
tiedotusta nettisivuilla 
ja uutiskirjeissä.

12 URA 1-2013



mittavat oikeuSkulut

Prosessikulut ovat nykyään sitä luok-
kaa, että häviön mahdollisuus voi peläs-
tyttää hakemasta oikeutta, vaikka tukena 
onkin liiton ottama oikeusturvavakuutus. 
Omassa casessani kuluja nosti myös 
se, että jouduttiin käyttämään tulkkeja ja 
kääntäjiä, koska suurin osa sopimuksis-
ta ja todisteista ei ollut suomenkielisiä.

Lopputulokseen olin tyytyväinen: 
työnantaja tuomittiin maksamaan 
vaatimamme työaikakorvaus viivästys-
korkoineen sekä asiasta aiheutuneet 
asianajokulut. Korvausta omalle asiaan 
käyttämälleni työlle en kuitenkaan 
saanut. Vaikka emme kohdallani ihan 
pikku summasta prosessoineetkaan, 
niin jossain vaiheessa alkoi tuntua, että 
pääasia ei enää olekaan korvauksen 
saaminen vaan se, että ei tuomita 
maksamaan myös vastapuolen varsin 
mittavia asianajokuluja. 

KKO:n päätös, jolla työnantajan 
valituslupahakemus hylättiin, annettiin 
marraskuussa 2012. Palkka saatavan 
korkoineen työnantaja suoritti yli 
kuukautta myöhemmin vasta muutaman 
kerran saatavani perään kysyttyäni. 
Työnantajan korvaamassa viivästys-
koron määrässä saattaa olla pieni 
virhe, mutta enpä taida jaksaa asiasta 
enää huomauttaa.  

Nimim. Suomi-Saksa 6-0

 

8Lisä- ja ylityön muodostuminen ja 
korvaaminen ovat hyvin yleisiä liiton 
palvelussuhdeneuvontaan tulevia 
kysymyksiä. Työaikalaki lähtee siitä, että 
säännöllisen työajan ylittäväksi lisä- ja 
ylityöksi katsotaan työnantajan aloittees-
ta tapahtunut työskentely. Tämän ohella 
lisä- ja ylityön tekemiseen tarvitaan 
työntekijän suostumus. Suostumus 
lisätyöhön voidaan antaa pysyväisluon-
teisesti työsopimuksessa, mutta ylityön 
tekeminen edellyttää aina työntekijän 
tapauskohtaista suostumusta. Jos lisä- 
tai ylityön tekeminen on työn laadun ja 
erittäin pakottavien syiden vuoksi välttä-
mätöntä, ei julkisen yhteisön virkamies 
tai viranhaltija saa kieltäytyä siitä.

Käytännön työelämässä syntyy 
monesti ongelmallisia tulkintakysymyksiä 
sen suhteen, onko lisä- tai ylityö tapah-
tunut työnantajan aloitteesta. Lähtö-
kohtana on työnantajan selkeä määräys 
tai edellytys lisä- ja ylityön tekemiselle. 
Työnantajan aloite voi myös olla työnte-
kijän tekemään lisä- ja ylityöesitykseen 
annettava suostumus. Kolmanneksi 
työnantajan aloite voi täyttyä siten, että 
työnantaja on edellyttänyt tietyn työn te-
kemistä tiettyyn määräaikaan mennessä 
tietoisena siitä, että töiden suorittami-
nen ei ole mahdollista säännöllisenä 
työaikana. Viimeksi mainittu kanta on 
vahvistettu muun muassa korkeimman 
oikeuden ratkaisussa KKO 1978 II 131 
sekä työneuvoston lausuntokäytännössä 
TN 281/53, TN 779/66 ja TN 822/67. 
Puheena olevassa jäsenen oikeus-
tapauksessa käräjäoikeus päätyi esitetyn 
näytön perusteella katsomaan, että 
lisä- ja ylityön tekemiselle ei olisi ollut 

työnantajan aloitetta ja kanne olisi siten 
ollut perusteeton. Hovioikeus päätyi 
kuitenkin ratkaisussaan toiselle kan-
nalle. Hovioikeuden ratkaisu oli linjassa 
edellä esitetyn oikeuskäytännön kanssa. 
Jäsenen tapauksessa työaikakirjanpito 
oli ollut työntekijän omalla vastuulla ja 
hovioikeus linjasi vallitsevaan oikeus-
käytäntöön tukeutuen, että tällaisissa 
tapauksissa työntekijän omaa excel-
taulukkokirjanpitoa pidetään riittävänä 
näyttönä tehdystä työstä. Hovioikeus 
myös katsoi toteennäytetyksi, että vaikka 
nimenomaista lisä- ja ylityömääräystä ei 
ollut annettu, olivat työnantajan edusta-
jat olleet tietoisia siitä, että työntekijä oli 
suuresta työmäärästä johtuen joutunut 
jatkamaan työntekoa säännöllisen 
työajan päätyttyä eikä tätä ollut kielletty. 
Tehdyille lisä- ja ylitöille oli siten työnan-
tajan hiljainen suostumus.

Vaikka työnantajan hiljainen hyväk-
syntä onkin oikeuskäytännössä vahvis-
tettu peruste lisä- ja ylityön tekemiselle, 
ei työntekijän kannata tuudittautua 
tämän seikan varaan lisä- ja ylityötä 
tehdessään. Kyseisten töiden tekemisel-
le on epäselvyyksien välttämiseksi syytä 
aina hankkia työnantajan edustajan 
nimenomainen suostumus. Muussa ta-
pauksessa saatavien periminen saattaa 
johtaa pitkiin ja hankaliin oikeusproses-
seihin. Lopuksi on vielä syytä korostaa, 
että työaikalain piirissä olevalla työnte-
kijällä ei ole koskaan velvoitetta tehdä 
ylityötä vastoin tahtoaan.

petri Toiviainen
lakimies

”Onko lisä- tai 
ylityö tapahtunut 
työnantajan 
aloitteesta?”

Lakimiehen kommentit oikeustapauksesta
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*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 2011.
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Esimerkkihinta on laskettu 50 000 euron turvalla 44-vuotiaalle 
henkilölle, joka on Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen 
jäsen. Nuoremmille hinta on vielä edullisempi!

Kuinka sinä pärjäisit, jos jäisit huolehti-
maan perheesi taloudesta yksin? Katso hin-
taamme, ja huomaat että suuriin riskeihin 
voi varautua pikkurahalla. Eikä siihen kulu 
aikaakaan kuin muutama minuutti. Ota nyt 
Suomen edullisin henkivakuutus lähim-
mästä Ifi stä tai osoitteesta

henkivakuutuskuntoon.fi 

Tee päätös 
joka rauhoittaa.



Työhaastattelu on usein jännittävä ja keskittymistä 
vaativa tilanne. Työsopimus- tai muissakaan laeissa ei 
tilannetta säännellä, mutta siihen liittyy merkittäviäkin 
rajoitteita – jopa niin, että tietynlaisia kysymyksen-
asetteluja voidaan pitää rikoksena. Työhaastattelussa 

työnantajan edustaja voi syyllistyä työsopimus-, tasa-arvo-, 
yhdenvertaisuus- tai yksityisyyden suojasta työelämässä annetun 
lain ja henkilötietolain vastaisiin toimiin.

Useimmin esiintyvä ongelma on, saako työhaastattelussa 
kysyä, onko naishakija raskaana. Jos sitä kysytään, pitääkö 
vastata rehellisesti. 1980-luvulla hovioikeuden tuomion vahvis-
tamana työnantaja sai kysyä raskaudesta. Jos hakija sen salasi, 
hän johti työnantajaa harhaan ja työnantajalla oli oikeus purkaa 
työsuhde. Nyttemmin oikeudellinen tilanne on päinvastainen. Jo 
80-luvun loppupuolella EU:n tuomioistuin antoi tuomion, jonka 
mukaan työntekijän raskaudesta aiheutuvat taloudelliset rasitteet 
eivät oikeuta kysymään raskaudesta, vaikka olisi kyse lyhyestä 
määräaikaisesta työsuhteesta. Taloudelliset rasitteet tarkoittavat 
äitiyslomalle jäävän työntekijän sijaisen kouluttamista. Tällä on 
usein perusteltu työnantajan tarvetta saada tietää etukäteen 
hakijan raskaudentilasta.

EU-lainsäädännön tulkinta on sittemmin vahvistettu vuonna 
2000 (tuomio Tele Denmark C-1109/00). Sellaisia oikeus-
tapauksia ei ole tiedossa, mistä voisi päätellä, olisiko joissakin 
erityistilanteissa työhaastattelijalla oikeus kysyä raskaudesta ja 
työnhakijalla velvollisuus vastata rehellisesti. Oikeus käytännön 
mukaan työnantaja voi edellyttää työntekijältä täydellistä 
 rehellisyyttä työhaastattelussa esitettyihin kysymyksiin, joilla 
on merkitystä  arvioitaessa hakijan pätevyyttä, sopivuutta ja 
 kykyä selviytyä tehtävästä. Tästä voisi päätellä, ettei muunlaisiin 
 kysymyksiin tarvitse vastata rehellisesti. Tilanteet voivat olla 
 hankalia: tuskin hakija vastaa raskautta utelevaan kysymykseen 
”mitä se teille kuuluu?” tai ”en kommentoi”. Toisaalta voidaan olet-
taa, että työnantajat ovat nykyisin niin valveutuneita, etteivät esitä 
raskauteen tai perhe-elämään liittyviä kysymyksiä niiden rikoslain 
työsyrjintäsäännöksen uhan vuoksi.

Esillä on ollut Helsingin hovioikeuden tuomio Johanna 
 Korhosen jutussa: työhaastattelussa häntä oli edellytetty 
ilmaisemaan sukupuolinen suuntautumisensa. Koska hän oli 
sen salannut, oli kyse rikoslain työsyrjinnästä. Työnantaja, joka 
työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, 
hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan epäedulliseen asemaan 
sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella, on tuo-
mittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi.Epäedulliseen asemaan asettamista on myös ras-
kaudentilasta kysyminen, koska raskaana voi olla vain naishakija. 
Mieshakijalle ei tällaista kysymystä esitetä. Sen sijaan voidaan 
kysyä aikomuksista jäädä isyyslomalle. Käsittäkseni tällainen 
kysymys on samalla tavalla lain vastainen. B

Mitä saa kysyä 
työhaastattelussa?

lain m
ukaan

aRTO VaINIO
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Marja Huovari

Aktiivin uusi aika
Teksti Hanna Ojanpää Kuva Vesa Tyni

URApolku

Oma työnkuvasi
Minulla oli Vaasan kaupungilla kaksi uraa; toi
nen tietotuotantopäällikkönä kaupunkisuunnit
telussa, toinen JUKOn pääluottamusmiehenä.  

Jälkimmäinen oli paljon muutakin kuin 
sopimusneuvotte luissa istumista. Viime vuo
sina kuntasektorin muutokset työllistivät, 
samoin yhteistoimintalain soveltamiseen liitty
vät tehtävät.  Pidin siitä, että sain olla ihmisten 
kanssa tekemisissä ja pääsin  tutustumaan työ
yhteisöihin  ruohonjuuritasolta päätöksenteki
jöihin. En opetellut sopimuspykäliä ulkoa, halu
sin mieluummin ymmärtää kokonaisuuksia. 

merkittävimmät käännekkohdat urallasi
Olin käytännössä koko työurani kaupungilla, 
vuodesta 1976 lähtien. Sain toteuttaa itseäni 
monipuolisesti enkä hakeutunut muualle, tosin 
80luvun puolivälissä olin yhden vuoden Lai
hialla asunto ja suunnittelusihteerin sijaisena. 
Suunta muuttui todenteolla vuonna 1996, kun 
aloitin pääluottamusmiehenä, tuolloin vielä 
osaaikaisesti, vuodesta 2008 päätoimisesti. 
Ammattiyhdistysasiat olivat aloittaessani vie
raita enkä ollut kuvitellutkaan lähteväni toi
mintaan. Yhteisten asioiden hoitaminen sekä 
organisaation ja työyhteistön kehittäminen kui
tenkin kiinnostivat.

millainen on hyvä työyhteisö?
Avoin, tasapuolinen ja oikeudenmukainen. 
Ongelmatonta työyhteisöä ei olekaan, mutta on 
paljon asioita, millä sen toimivuuteen voi vai
kuttaa. Johtajan rooli on tärkein, mutta yksin 
se ei riitä. Jokaisen tulee kantaa vastuunsa, läh
teä mukaan, tukea muita sekä ottaa vastaan ja 
antaa virikkeitä. Palkka on tärkeä motivaatio
tekijä, mutta vielä tärkeämpää on mielekäs työ. 

Jos yhteistoiminta saataisiin organisaati
ossa toimimaan paremmin, päästäisiin kes
kittymään työn tekemiseen ja kehittämiseen 
eikä aika kuluisi erimielisyyksien selvittelyyn. 
Yhteistoiminnan tarkoitus on antaa henkilös
tölle todellinen mahdollisuus vaikuttaa omaa 
työtä ja työyhteisöä koskeviin päätöksiin. 

ajatuksia omasta liitosta
Liiton tärkein tehtävä on edunvalvonta akava
laisessa yhteisössä: työehtosopimusten kautta 
vaikutetaan eniten työntekijöiden asemaan. 
Usein syy jäsenyyteen on työttömyysturva, 
neuvonta ongelmatilanteissa sekä lakimiespal
velut. 

Toinen tärkeä osa on yhteydenpito. Lehti 
tavoittaa kaikki jäsenet, paikallinen toiminta 
antaa mahdollisuuden toimia eri puolilla 
maata. Olin itse liiton valtuustossa kahdeksan 
vuotta, kauden 2009 varapuheenjohtajana. Siitä 
ajasta istuin  suuren osan liiton hallituksessa. 
Kun lähtee mukaan toimintaan, joutuu – tai 
pääsee – usein tosihommiin, mutta myös vai
kuttamaan tärkeisiin päätöksiin.

Tulevaisuuden näkymiä
En ole jättänyt asioita odottamaan eläkepäiviä, 
joten mitään maata mullistavia muutoksia ei ole 
tulossa. Lastenlasten kanssa aion viettää enem
män aikaa ja myös vapaaehtoistyö kiinnostaa. 
Aion myös jatkaa liiton paikallistoiminnassa, 
valtakunnan tasolla olen annettavani antanut. 
Yhden päätöksen olen kuitenkin tehnyt: kunnallis
politiikkaan en pyynnöistä huolimatta aio mennä 
mukaan. B
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Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!

Viestintäkonsultti
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuo-
den viestintäpäällikkö YTM Saara 
malila (42) siirtyi lokakuun alusta 
2012 Zeelandin viestintäkonsultiksi ja 
PR-tiimin jäseneksi, asemapaikkanaan 
Turku. Malilan erityisosaamisaluei-
ta ovat viestintästrategiat ja luovat 
viestintäratkaisut, juttujen ideointi, 
kriisiviestintä,  mediasuhteet ja vaikut-
tajaviestintä.

– On ollut mielenkiintoista ja opet-
tavaista nähdä, miten yksi Suomen 
 parhaista markkinointiviestintätoimis-
toista toimii. Oma ammattitaitoni ja 
kontaktini tuovat hyvän lisän Zeelandin 
viestintäosaamiseen, Saara Malila 
sanoo.

Ennen kulttuuripääkaupunkipestiä 
Malila on työskennellyt muun muassa 
uutispäällikkönä Ylen Lounais-Suomen 
uutisissa, toimittajana Ylen tv- 
uutisissa, Radiouutisissa sekä  useissa 
suomalaisissa sanomalehdissä.

Edunvalvontajohtaja
YTM peer haataja (43) on aloittanut 
Tampereen kauppakamarin edun-
valvontatiimin johdossa 1.12.2012. 
 Haatajan vastuualueina on edunval-
vonta sekä vaikuttamis- ja valiokunta-
toiminta. 

Haataja siirtyi tehtävään Elinkeino-
elämän keskusliiton EK:n alueorgani-
saatiosta, jossa hän toimi Tampereen 
toimiston vetäjänä. Aikaisemmin hän 
on työskennellyt asiantuntijana EK:n 
Tampereen toimistossa työelämän, 
osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen 
edunvalvontatehtävissä. Hänellä on 
kokemusta myös ennakointi palvelujen 
kehittämisestä Pirkanmaan ELY- 
keskuksessa, aikuiskoulutuksen kehit-
tämisestä sekä teollisuuden toimiala-
tutkimuksesta.

– Tampereen kauppakamari on 
lähellä Pirkanmaalla toimivien yritysten 
arkea, ja voimme koota kattavasti 
näkemyksiä alueen kilpailukyvyn kehit-
tämiseen. Edunvalvontaa toteutetaan 
tarjoamalla asiantuntemusta päätök-
sentekijöille elinkeinoelämään liittyvissä 
asioissa, Haataja toteaa.

Asiakkuusjohtaja
Hallintotieteiden maisteri Jorma 
Rauta koski (43) on nimitetty Kuntien 
eläkevakuutusyhtiö Kevan asiakkuus-
johtajaksi 22.11.2012 alkaen. Keva 
huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja 
Kelan henkilöstön eläkeasioista; noin 
1,3 miljoonan julkisen sektorin työnte-
kijän ja eläkkeensaajan työeläkepalve-
luista.

Uudessa tehtävässään Rautakoski 
toimii Kevan työnantajapalveluista ja 
asiakasyhteydenpidosta vastaavana  
johtajana. Aikaisemmin hän toimi sa- 
man työnantajan palveluksessa asiak-
kuuspäällikkönä.

–  Kuntakentän muutokset vaikut-
tavat myös meidän toimintaamme. 
Haluam me jatkossakin profiloitua 
tutt una ja turvallisena kumppanina 
ja tiivistää entisestään yhteydenpitoa 
 asiak kaisiimme, niin tapaamisten kuin  
esimerkiksi uutiskirjeiden avulla.  Teh - 
tävissäni korostuu kuntatyöntekijöille 
suunnattujen palveluiden koordinointi 
ja asiakkuuksien johtaminen, Rautakoski 
selventää.

Ilmoita nimityksestä
Oletko siirtynyt uusiin tehtäviin? Tai onko tuttavasi saanut uuden 
pestin? Ura esittelee niin lehdessä kuin verkkosivuillakin uusiin tehtä-
viin siirtyneitä yhteiskuntatieteilijöitä. Meitä on niin moneksi!

Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi. Kerro 
tekijä, koulutustausta, uusi tehtävänimike ja työnkuva, alkamisaika ja 
mahdollinen aiempi tehtävä, josta tekijä on siirtynyt uuteen työhön. 
Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

MARJA HuOvARI (64)•	Asuu	Vaasassa•	Hallintotieteiden	maisteri•	Tietotuotantopäällikkö,	JUKOn		
pääluottamusmies	Vaasan	kaupunki.	Virallisesti	eläkkeelle	
1.3.2013

•	Harrastukset:	ulkoilu,	mökkeily,	
matkustaminen•	Naimisissa,	kaksi	lasta,	kaksi	

lastenlasta

pEER haaTaJa
Tampereen kauppakamari

SaaRa maLILa
Zeeland

JORma RaUTaKOSKI
Keva

URA 1-2013 17



Ku
va

t Th
in

ks
to

ck

Loppusyksystä 2012 oli taas liiton perinteisen työmarkkinakyselyn vuoro. Siinä 
kartoitettiin jäsenkunnan työmarkkinatilannetta kuluneena vuonna. Tunnuslukujen 
valossa työttömyys nousi hieman aiempaan verrattuna, mutta kyselyyn vastanneiden 
usko oman työpaikan säilymiseen pysyi korkealla tasolla.  

Työmarkkinatutkimus 

Kokopäivätyössä oli vastaushetkellä 90 pro-
senttia työvoimasta. Tämä on ollut vakiin-
tunut taso vuodesta 2007 lähtien. Jäsen-
kunnan työttömyys oli vajaassa viidessä 
prosentissa. Vastavalmistuneiden (tässä 
yhteydessä vuosina 2011-12 valmistu-

neet) työttömyys lähes kaksin kertaistui ollen nyt 12 
prosenttia. Vasta valmistuneista useampi kuin joka 
kolmas  (38 prosenttia) oli ollut jossain vaiheessa 
valmistumisensa jälkeen työtön. Vastavalmistunei-
den tyypillisin työttömyyskausi oli 12 viikkoa. Tämä 
tukee osaltaan tulkintaa, jonka mukaan jäsenistön 
kohdalla on pääsääntöisesti edelleen kyse hetkelli-
sestä työttömyydestä vanhan ja uuden työn (tai val-

mistumisen ja työllistymisen) välillä, ei niinkään 
pitkä kestoisesta ongelmasta. 

Työttömyyden tasoksi on vakiintunut kyselyissä 
vuodesta 2005 lähtien kolme prosenttia. Poikkeuk-
sena on ennätysalhainen vuosi 2008, jolloin työttö-
myysaste alitti kahden prosentin tason. Nyt palattiin 
kymmenen vuoden takaiselle tasolle, osittain vas-
taajajoukon rakenteellisen painottumisen takia. Toki 
työttömyyskassan tilastojenkin valossa työttömien 
jäsenten lukumäärä on kasvanut, mutta työttömien 
vastaajien osuus koko vastaajajoukosta oli suurempi 
kuin työttömien osuus työmarkkinoilla olevista jäse-
nistä. Toisin sanoen kyselyhetkellä työttömänä olleet 
ovat vastanneet aktiivisemmin kuin työlliset.

2012
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Taulukosta 1 näkyy vastaajajoukon tilastollinen profiili. Työvoimaa koskevista luvuista on poistettu hoitovapaalla 
olevat, eläkeläiset sekä opiskelijat.  Viereisissä sarakkeissa näkyvät kahden edellisen vuoden, viiden vuoden ja 
kymmenen vuoden takaisten tilanteiden tunnusluvut. (Desimaalit on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.)

Työmarkkinatutkimus
 2012 2011   2010  2007 2002
Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa 11 613 11 347 10 843 9 700 7489

TyöVOIma   
Päätoimi, %   
Kokopäivätyö 90 91 89  90 87
Osa-aikatyö 3 4 3  3 2
Työtön 5 3 3  3 5
Muu 2 2 5  4 6
Keski-ikä 40 44 41  40 40
Naisia, % 67 64 68  65 57
Ollut työtön 
edellisen 2 vuoden aikana, % 20 13 15  13 17

KOKOpäIVäTyöSSä OLEVaT   
Brutopalkka keskimäärin, €/kk 3930 4270 3980 3450 2960
Nettopalkka keskimäärin, €/kk 2620 2780 2600 2250 1870
Tuloveroaste, % 33 35 35  35 37
Mediaanipalkka (F50), €/kk 3660 4000 3700 3200 2710
Bonuksia keskimäärin, €/kk 
(saaneiden %-osuus) 311 (17) 460 (14) 601 (16) 421 (17) 330 (17)

Luontoisedut keskimäärin,€/kk 
(saaneiden %-osuus) 118 (36) 130 (36) 139 (36) 207 (34) 133 (27)
Bruttopalkka keskimäärin (ml. bonukset), €/kk 3980 4350 4070 3520 3050
Kokonaistyöaika, tuntia/viikko 37,2 37,3 39,7 40,2 42,3
Ylitöistä ei korvausta (ylitöitä tehneet), % 26 33 24  27 40

Työnantajasektori, %   
Valtio 32 31 32  43*) 46*) 
Kunta 20 22 22  21 20 
Järjestö, säätiö 15 14 13  - -
Yritys 22 21 23  35**) 32**)
Yliopisto 10 11 10  - -
Muu 1 1 1  1 2

Toimiasema, %   
Johtotehtävät 22 32 28  28 34
Asiantuntijat 69 63 66  65 50
Opetus 3 3 3  3 4
Muut tehtävät 6 2 3  4 12
Määräaikainen palvelussuhde, % 27 19 22  25 25
Nykyinen työ vastaa koulutusta 81 84 81  80 82   
*) Sisältää valtion virastot, laitokset ja yliopistot   
**) Sisältää yritykset, järjestöt ja säätiöt   

Taulukko 1

Työmarkkinoilla on uskoa tulevaisuuteen vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta.

Tulosten perusteella 
tehtävien  johtopäätösten 
 ehdottomuutta vesittää 
osaltaan ennätysalhainen 
vastausaktiivisuus  
32  prosenttia. Vuonna 2011 
se oli 38. Toisaalta vastaaja-
joukon valmistumisvuoden 
keskiarvo asettui niinkin 
myöhäiseen ajankohtaan kuin 
2002. Valmistumisvuoden 
mediaani (keskimmäinen 
 valmistumisvuosi, kun 
 vastaajat laitetaan järjes-
tykseen valmistumisvuoden 
perusteella) oli puolestaan 
2005. Vuoden 2011 kyse-
lyssä vastaavat luvut olivat 
1997 (keskiarvo) ja 1998 
(mediaani).
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Kutsu Työmarkkinatutkimus 
2012 –kyselyyn lähetettiin 

sähköpostitse lokakuussa 4259 
jäsenelle ja vastauksia palautui 

1342. Kiitos kaikille vastan-
neille. Vastanneiden kesken 

arvotun matkalahjakortin voitti 
hanna mäkinen Helsingistä. 

palkkatunnuSluvut pienenivät
Edelliseen tutkimukseen verrattuna lyhyempi työ
ura ja toimiasema tarkastelussa aiempaa vahvem
min painottuva asiantuntijatyö näkyvät myös palk
katunnusluvuissa, jotka palautuivat huippuvuoden 
2011 jälkeen vuoden 2010 tasolle. (Ks. Taulukko)

Vastaajajoukon keskiikä laski 40 vuoteen edellis
vuoden 44 vuodesta. Todettakoon vertailun vuoksi, 
että jäsenrekisteritietojen perusteella työvoiman 
keskiikä on 41 vuotta, kuten edellisvuonnakin.

Koko vastaajajoukon bruttopalkka oli keskimää
rin 3 930 euroa/kk. Bonukset mukaan lukien kes
kipalkka oli 3 980 euroa/kk. Mediaanipalkka, joka 
kertoo tarkasteltavan joukon suuruusjärjestyksessä 
keskimmäisen palkan, oli 3 660 euroa/kk. 

Positiivisena seikkana voidaan huomioida, 
että ylitöitä ilman korvausta tekemään joutuvien 
osuus palautui vuoden 2011 piikin jälkeen aiemmin 
vakiintuneelle tasolle. Nyt noin joka neljäs ylitöitä 
tehneestä vastaajasta ei saanut niistä korvausta kun 
vuoden 2011 kyselyssä vastanneista joka kolmas 
teki ylitöitä korvauksetta. 

Kyselyyn vastanneista 70 prosentilla palkka oli 
noussut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna ja 
20 prosentilla pysynyt ennallaan. Jäljelle jäävän 10 
prosentin muodostivat ne, joilla ei ollut vertailukel
poista tilannetta lokakuussa 2011, palkanalennuk
sen kokeneet ja En osaa sanoa –ryhmä. Jakauma on 
täysin sama kuin vuodentakaisessa kyselyssä. Työ 
tai virkaehtosopimuksen mukainen yleiskorotus oli 
selvästi yleisin syy muutokseen kokonaiskuukau
siansioissa. Vastaajista puolella palkka oli noussut 
tällä perusteella. Lähes joka viides vastaaja oli saa
nut korotuksen henkilökohtaisen suoriutumisen 
perusteella.  Joka kymmenennen palkka oli nous
sut työpaikan vaihdoksen myötä. Siirtyminen vaa
tivampiin tehtäviin oli nostanut myös joka kymme
nennen vastanneen palkkaa.

työpaikan tilanne arvioidaan  
edelleen melko StabiilikSi

Tutkimuksessa on vuosit
tain pyydetty vastaajia 
arvioimaan lähitulevai
suutta työpaikalla sekä 
yleisesti että omalta 
kohdalta. Lokakuussa 
2012 omaa tilannettaan piti 
vakaana tai melko vakaana 
noin 80 prosenttia vastaajista. Alle viisi prosenttia 
vastaajista koki lomautuksen mahdolliseksi ja kym
menen prosentin joukko näki itseensä kohdistuvan 
irtisanomisen mahdollisena. Lokakuun 2011 lukui
hin verrattuna tilanne ei ole mainittavasti muuttu
nut.

Työpaikan tilannetta yleisesti tarkasteltaessa 
näkemys on muuttunut vuoden takaiseen ver
rattuna aavistuksen pessimistisemmäksi. Vastaa
jista 75 prosenttia näki tilanteen vakaana tai melko 
vakaana. Lokakuun 2011 vastaava osuus oli 80 pro
senttia. Irtisanomista tai lomautusta mahdollisena 
pitävien osuus oli noin 20 prosenttia. Työpaikan 
tilanne nähdään kuitenkin edelleen vakaampana 
kuin vuoden 2009 lokakuussa, jolloin vain 70 pro
senttia vastaajista piti tilannetta vakaana tai melko 
vakaana. 

Työmarkkinoiden vakauden indikaattorina toi
mii osaltaan myös määräaikaisten työsuhteiden 
osuus palvelussuhteista. Epävarmassa tilanteessa 
työntekijöitä palkataan entistä herkemmin määrä
aikaisena. Työmarkkinatutkimukseen nyt vastan
neista useampi kuin joka neljäs toimi määräaikai
sessa työsuhteessa. B

Nuutti pursiainen
neuvottelupäällikkö

Lisätietoja: nuutti.pursiainen@yhteiskunta-ala.fi 
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Lisätietoja: TE-toimistoista www.mol.fi, työttömyyskassasta www.erko.fi, www.tyj.fi, www.ayt.fi

Työttömyysturvalakiin on tehty muutoksia, joiden 
tavoitteena on selkeyttää yritystoiminnan ja opintojen 
vaikutusta työttömyysturvaan, poistaa yrittäjien ja 
palkansaajien sosiaaliturvan perusteettomia eroja sekä 

kokonaisuudessaan yksinkertaistaa ja selkeyttää 
työttömyysturvajärjestelmää. Uudet säännökset ovat 
tulleet voimaan 1.1.2013.

Muutoksia työttömyysturvalakiin 
vuoden 2013 alusta

yrityStoiminta ja työttömyySturva

Uusien säännösten mukaan yritystoiminta katsotaan sivu-
toimiseksi ainakin silloin, jos sitä on harjoitettu vähintään 8 
kk (aiemmin 10 kk) kokoaikaisen palkkatyön ohella. Myös 
palkansaajan työssäoloehdon täyttävää osa-aikatyötä voidaan 
pitää riittävänä osoituksena yritystoiminnan sivutoimisuudes-
ta. Sivutoiminen yritystoiminta ei estä työttömyysetuuden saa-
mista palkansaajakassasta toisin kuin päätoiminen yrittäjyys.

 Uusien säännösten myötä henkilö voidaan myös aiempaa 
helpommin katsoa palkansaajaan rinnastuvaksi yrittäjäksi, jol-
ta ei edellytetä työttömyysetuuden saamiseksi yritystoiminnan  
lopettamista vaan toimeksiannon päättyminen riittää.

lomakorvaukSen jakSottaminen poiStui 

1.1.2013 tai sen jälkeen päättyneen, yli kaksi viikkoa kestäneen 
kokoaikaisen työsuhteen yhteydessä maksettuja lomakorvauksia 
ei enää jaksoteta työsuhteen päättymisestä lukien. Vuosiloma-
korvauksen, eli pitämättä jääneistä lomapäivistä maksetun 
korvauksen, saaminen ei siis enää jatkossa siirrä ansiopäivä-
rahaoikeuden alkamista. Sen sijaan jos työsuhde on päättynyt 
vuoden 2012 puolella ja lomakorvauksia tulee maksettavaksi, 
tulee lomakorvaus edelleen jaksotettavaksi. Tällöin jaksotet-
tava aika, jolta ei siis ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, voi 
jatkua myös vuoden 2013 puolelle. Ratkaisevaa on työsuhteen 
päättymisvuosi, ei lomakorvauksen maksuajankohta.

opinnot ja työttömyySturva

Päätoimisella opiskelijalla ei jatkossakaan ole oikeutta 
työttömyys etuuteen. Päätoimisina opintoina pidetään muun 
muassa opintoja, joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaminen. Yliopistolliset jatko-
opinnot ovat sen sijaan edelleen lähtökohtaisesti sivutoimisiksi 
katsottavia  eivätkä estä työttömyysetuuden saamista.

Yliopisto-opiskelijalle ei enää makseta työttömyysetuutta 
sillä perusteella, että hän on keskeyttänyt opintonsa vähintään 
vuodeksi. Aiemmin etuutta oli mahdollista saada tekemällä kes-
keytymisilmoituksen yliopistolle. Uudessa laissa  on täsmennetty 
säännöksiä siitä, milloin opinnot voidaan katsoa päättyneiksi.

ryhmälomautuSilmoituS poiStuu

Ns. ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013 alkaen. 
Tämä tarkoittaa, että kaikkien lomautettujen tulee työttömyys-
etuutta saadakseen rekisteröityä henkilökohtaisesti työnhaki-
joiksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Aiemmin lomautetun henkilön 
ei ole tarvinnut itse ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon, 
jos lomautus on koskenut vähintään 10 henkilöä samalla työ-
paikalla. Siirtymäsäännösten mukaan ryhmälomautusmenet-
telyä sovelletaan kuitenkin vielä lomautuksissa, jotka alkavat 
viimeistään 30.6.2013.
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suomessa osa-aikatyön yhdistäminen van-
hempainvapaaseen tai hoitovapaaseen on 
vähäistä, osittaisella vanhempain vapaalla 
on vain alle 100 henkilöä. suomessa 
molempien vanhempien on oltava osa- 
aika  vapaalla yhtä aikaa ja se on pidettävä 
ennen  kuin vanhempainvapaakausi päättyy.

Ruotsissa isät käyttävät 
kaikista vanhempain-
vapaapäivistä noin

24%
suomessa isät 
käyttävät kaikis-
ta vanhempain-
vapaapäivistä

8%

vanhempainvapaa 
Ruotsissa yhteensä 

1,5 vuotta. 

suomessa 
vanhempainvapaa 
tulee pitää putkeen. 

Maaottelun makua
Ruotsissa vanhempainva-
paata voi pitää pätkissä 
siihen asti kun lapsi on 
8 tai päättää ensimmäi-
sen kouluvuotensa. 

Ruotsissa runsas 40 % 
1- ja 2-vuotiaiden lasten äideistä ja 10 % 
isistä tekee osa-aikatyötä. tämä on nähty 
 keinona saada äidit takaisin työmarkkinoille.

yli 80 % äideistä jää suomessa hoitamaan lapsia kotihoidontuella äitiys-ja vanheimpanvapaan jälkeen. 
                                                                                                                                                               17 % äideistä saa kotihoidontukea yli 2 v.

suomessa äitiys- ja 
vanhempainvapaa 

11 kk 

Isien vapaat
Suomi: isälle kiintiöity 
6 vkoa + 3 vkoa isyysvapaata 

Ruotsi: isälle 8 kk 
(puolet vanhempain vapaasta), 
josta kiintiöity 2 kk  + 10 päivää
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K
otiäidit aikaisemmin töi
hin? Isät sorvin ääreltä 
vaipanvaihtoon? Vai lapsi 
ulkopuoliseen hoitoon 
entistä nuorempana? 
Nämä kysymykset ovat 
olleet ilmassa viime 

aikoina, kun on heitelty ilmaan erilai
sia ajatuksia järjestää lisää verotuloja 
yhteiskunnalle ja ennen kaikkea jär
jestää lastenhoito tasaarvoisemmin 
puolisoiden kesken. 

Moni perhe kuitenkin toivoo, että 
asiasta käytäisiin kiihkotonta kes
kustelua ja otettaisiin huomioon, toki 
myös kansantaloudelliset seikat ja 
tasaarvokysymykset, mutta myös 
itse hoidon kohde, lapsi sekä hänen 
perheensä. Eri mahdollisuuksia ja 
vaihtoehtoja tarvitaan, jotta perheet 
voivat räätälöidä itselleen parhaan ja 

toimivimman tavan järjestää lapsen
hoito. 

Suunta eteenpäin
Tämän vuoden alusta otettiin askel 
tasaarvoisempaan yhteiskuntaan. 
Aiemmin isän vapaan maksimipituus 
riippui siitä, miten vanhemmat sopi
vat vanhempainvapaiden käytöstä. 
Nyt isät saavat halutessaan pitää vain 
heille osoitettua isyysvapaata kaik
kiaan 54 arkipäivää. Näistä enintään 
18 päivää voi käyttää yhtä aikaa lap
sen äidin kanssa, loput päivät on tar
koitettu käytettäväksi ainoastaan isän 
ollessa hoitovastuussa.

Isän omaa vapaata voi käyttää 
aina siihen saakka, kunnes lapsi täyt
tää kaksi vuotta, eikä uuden lapsen 
syntymä enää uudistuksen jälkeen 
poista oikeutta vapaaseen. Uutta on 

pitenee 

Teksti Nina Björklund Kuvat Vesa Tyni

Lähde:  
yle/ajankohtainen kakkonen

Isän oma vapaa

Perheet saavat viimein itse näyttää kaapin paikan sen 
suhteen, kuka jää kotiin lasten kanssa. Yleisellä tasolla 
asenteiden kanssa on vielä työnsarkaa.  
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myös se, että lapsen voi viedä päivä hoitoon 
jo ennen kuin isä pitää vapaansa, ja päivä
hoitopaikka silti säilyy myös vapaan ajan.

– Perheiden kannalta uudistus helpot
taa hoitoasioiden suunnittelua ja asioiden 
käytännön järjestelyä, työelämän asiantun
tija Tarja Arkio  Akavasta sanoo. Hän uskoo, 
että uusi isyysvapaamalli kannustaa monia 
isiä jäämään hetkeksi pois töistä hoitamaan 
lastaan.

– Isät pitävät tutkitusti enemmän heille 
korvamerkittyjä vapaita kuin vanhempien 
yhteisiä vapaita, Arkio sanoo.

Suomi uuSii järjeStelmiään
Suomi on jo pitkään tullut perässä, mitä 
tulee muiden Pohjoismaiden käytäntöön 
järjestää ja pitää isyysvapaita. Suomalai
set isät käyttävät huomattavasti vähem
män vanhempainvapaita kuin isät naapuri
maissa. Tarja Arkio kuitenkin muistuttaa, 
että maiden järjestelmissä on isoja eroja 
muun muassa kiintiöiden ja korvaustasojen 
suhteen. Vapaiden käyttö on joustavampaa 
muissa Pohjoismaissa.

– Toisaalta Suomessa isät käyttävät jo nyt 
melko hyvin heille kiintiöityjä vapaita.

Arkio kertoo, että Akava on ajanut isien 
vapaan pidentämistä jo kauan. 

– Se, että uudistus tehdään tiukassa talou
dellisessa tilanteessa, kertoo rohkeudesta 
katsoa tulevaan.

Työmarkkinajärjestöt sopivat isyys
vapaan pidennyksestä 2011 solmitussa 
raami sopimuksessa keinona edistää työn ja 
perheen yhteensovittamista ja tasaarvoa.

iSyySvapaan monet hyödyt
Akavan Tarja Arkio iloitsee siitä, että uudis
tus parantaa suomalaisen yhteiskunnan 
tasaarvoa.

– Naisten asema työmarkkinoilla on edel
leen miehiä heikompi. Koska vastuu pienistä 
lapsista kasautuu naisille, on nuorten nais
ten vaikeampi kiinnittyä työmarkkinoille.

Arkion mukaan uudistus tasoittaa tilan
netta ja samalla parantaa isien oikeuksia 

luoda uraa kotimarkkinoilla. Kun miehet 
ottavat enemmän ja pidempään vastuuta 
pienestä lapsesta, sen on todettu tasaavan 
kotitöiden tekemistä ajan mittaan.

– Toki myös naisten mahdollisesti varhai
sempi paluu työhön edistää palkkakehitystä 
ja tasaa puolisoiden taloudellista asemaa, 
Arkio muistuttaa.

Vähäinen ei ole merkitykseltään toki 
sekään seikka, että isä ja lapsi viettävät 
yhteistä aikaa, tutustuvat rauhassa toisiinsa 
ja luovat omia rutiinejaan ja yhteenkuulu
vuuden siteitä.

uuSia uudiStukSia tuloSSa?
Mikä on vanhempainvapaiden jakamisen 
tulevaisuus Suomessa? Akavan Tarja Arkio 
näkee nyt tehdyn uudistuksen tärkeänä 
askeleena, mutta toivoo silti vielä suurem
pia muutoksia ja mahdollisuuksia. Aka
van ajama niin kutsuttu 6+6+6malli jakaisi 
 perhevapaat entistä tasaisemmin: kuusi 
kuukautta äidille, kuusi kuukautta isälle ja 
kuusi kuukautta molemmille vanhemmille 
vapaasti jaettavaksi.

Tarja Arkio uskoo, että 6+6+6malli nou
see seuraavissa eduskuntavaaleissa esiin 
puolueiden tavoitteissa ja näkyy myös 
hallitus ohjelmassa.

– Paljon riippuu siitä, onko puolueilla 
uskallusta kehittää suomalaista yhteis kuntaa 
aidosti tasaarvoisemmaksi.

||
Suomessa 
isät käyttävät 
jo nyt melko 
hyvin heille 
kiintiöityjä 
vapaita.

      Nykyään 
90 % isistä pitää 

vanhempain-
vapaata. 
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Isyysvapaaseen muutoksia

•	 Isyysvapaata on mahdollista pitää  54 arkipäivää 
eli noin 9 viikkoa.

•	 Näistä 54 päivästä voi pitää korkeintaan  
18  päivää yhtä aikaa lapsen äidin kanssa.

•	 Isyysvapaata on mahdollista pitää lapsen kahteen 
ikävuoteen saakka.

•	 Lapsen kotona hoitamisen edellytys vanhempain
vapaan ja isyysvapaan välillä poistui. Toisin 
sanoen lapsen aloittama päivähoito ei ole enää 
este myöhemmälle isyysvapaajakson pitämiselle.

•	 Niin kutsuttu isäkuukausi poistui käytöstä – ei 
enää kytköstä vanhempainvapaaseen.

•	 Isyysrahan hakeminen yksinkertaisempaa. 
•	 Uudistuksen piirissä ovat ne perheet, joissa 

lapsen äiti on jäänyt tai jää vanhempainpäivä
rahaan oikeuttavalle vapaalle vuoden 2013 
alusta lähtien.

Lähde: Palkansaajajärjestöt

Uusittu, pidempi isyysvapaa

Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
syksyllä 2011 solmimassa raami-
sopimuksessa sovittiin perhevapaa-
järjestelmän muuttamisesta siten, 
että isälle korvamerkittyä osuutta 
vapaista lisätään ja sen käyttöä 
muutetaan joustavammaksi. Sovitut 
muutokset tulivat voimaan 1.1.2013 
eduskunnan  hyväksyttyä niitä 
koskevat  lakimuutokset. Muutokset 
koskevat sairausvakuutuslaissa 
säädettyä isyysrahakautta, johon 
työntekijöiden ja virkamiesten isyys-
vapaan pituus on kytketty.

Keskeisin osa uudistusta on 
se, että isälle korvamerkitty vapaa 
pitenee kahdella viikolla. Aiem-
min isyysvapaata oli mahdollista 
pitää 18 arkipäivää yhtä aikaa äidin 
vapaan kanssa. Lisäksi isällä oli 
mahdollisuus enintään 24 arkipäi-
vän isä kuukauteen, jos hän käytti 
vanhempain rahakauden lopusta 
vähintään 12 arkipäivää.
Uudistuksen jälkeen kytköstä 
vanhempainrahakauteen ei enää 
ole, vaan isyysrahaa maksetaan 
yhteensä  enintään 54 arkipäivältä. 
Myös lauantait lasketaan arkipäiviksi. 
Enää ei siis ole erillistä isäkuukautta,  
vaan enintään 54 arkipäivää isyys-
vapaata riippumatta siitä, kumpi van-
hemmista pitää vanhempainvapaata.

Isyysvapaa on pidettävä ennen 
kuin lapsi täyttää kaksi vuotta, ja 
siitä enintään 18 päivää voidaan 
pitää  samaan aikaan äidin kanssa 
äitiys- tai vanhempainrahakaudella. 
Äitiys- tai vanhempainrahakaudella 
isyysvapaa voidaan jakaa enintään 
neljään jaksoon ja niiden ulkopuolella  
pidettävä osa enintään kahteen 
jaksoon.

Uuden lapsen syntymään 
perustuvalla äitiys- ja vanhempain-
rahakaudella isyysrahaa maksetaan 
yhteensä enintään 42 arkipäivältä 
siten, että päivistä voi enintään 24 
arkipäivää perustua aikaisemman 
lapsen ja enintään 18 arkipäivää 
uuden lapsen syntymään. Tällöin 
aiempaan lapseen perustuva vapaa 
on pidettävä yhdessä jaksossa.

Uusia säännöksiä sovelletaan niihin 
perheisiin, joissa saman lapsen 
perusteella maksettavan erityis-
äitiys-, äitiys- tai adoptioperheissä 
vanhempainrahan maksu on alkanut 
1.1.2013 tai sen jälkeen. Jos jokin 
näistä etuuksista on ehtinyt alkaa 
vuoden 2012 puolella, isyysvapaa 
ja isäkuukausi määräytyvät vielä 
vanhojen säännösten mukaan.

Kuten aiemminkin, isyysvapaan 
pitämisestä on ilmoitettava työn-
antajalle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. 
Jos vapaan kesto on enintään 12 
arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 
yksi kuukausi.

Isyysvapaa on lain mukaan 
palkaton  vapaa. Joissakin työ- ja 
virkaehtosopimuksissa on kuitenkin 
sovittu, että osa isyysvapaasta on 
palkallista. Palkallisen jakson pituus 
on yleensä 6 tai 18 arkipäivää. Kelan 
maksamaa isyysrahaa on haettava 
viimeistään kahden kuukauden 
kuluttua siitä, kun lapsi on täyttänyt 
kaksi vuotta.

Harkittaessa perhevapaiden 
jakamista vanhempien kesken on 
syytä ottaa huomioon se, että prog-
ressiivinen verotus tasaa muutoksia 
vanhempien yhteenlasketuissa netto-
tuloissa. Jos isä on osan vuodesta 
vapaalla, hänen nettotulojensa muu-
tos jää veroprosentin pienenemisen 
myötä selvästi pienemmäksi kuin 
bruttotulojen muutos. Jos puolestaan 
äiti on ollut muuten perhevapaalla 
suuren osan vuodesta ja menee 
töihin isän vapaan ajaksi, hänen 
palkastaan saattaa jäädä huomatta-
van suuri osa käteen veroprosentin 
jäädessä vuositulojen perusteella 
pieneksi. 

Usein kuultu väite siitä, että 
perheen talous romuttuisi, jos 
(monesti enemmän ansaitseva) isä 
jäisi perhevapaalle, on siis monissa 
tapauksissa liioiteltu, kun verotuksen 
vaikutukset huomioidaan.

Jukka Nohteri
lakimies

Ruotsissa 
vanhempain vapaan 

kustannukset on 
yhteiskunnallistettu.

Suomessa yksi vauva 
aiheuttaa 12 000 
euron kulut 
yrittäjälle. 
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Niin kliseistä kuin 
se onkin, lapsi on 
pieni vain kerran.

Siihen, että helsinkiläinen Aki Reinimäki, 31, 
jäi kotiin hoitamaan lapsiaan, oli oikeastaan 
kolme syytä. Ensinnäkin hän yksinkertaisesti 
halusi viettää aikaa lastensa kanssa.

– Niin kliseistä kuin se onkin, lapsi on pieni vain 
kerran. Halusin ottaa siitä tilanteesta kaiken irti, 
Reinimäki kuvaa suurinta syytä irtiottoon työelä
mästä. 

Samoihin aikoihin, kun Reinimäki jäi kotiin, 
hänen vaimolleen avautui uusia haasteita työelä
mässä. Perhe koki, että heidän käsissään oli oikeas
taan winwintilanne, äiti, isä ja lapset voittivat jär
jestelystä.

Toisaalta Aki Reinimäkeä kiehtoi ajatus yhdek
sän kuukauden irtiotosta työelämästä, vaikka hän  
myöntääkin, ettei vapaan arvoa aluksi täysin ym  
märtänyt.

– Sopiva etäisyys työympyröihin sopii itselleni 
hyvin. Ajatukset, ideat ja suunnitelmat kehittyvät 
vaunuja työnnellessä ja legopalikoita kasatessa, Rei
nimäki kuvailee.

Hän muistuttaa, että vaikka hoito vapaa ei ole 
lomaa, se on kuitenkin vapaata aivoille.

– Uskon, että töihin palatessani olen ladannut 
akut ja saanut lisää annettavaa. Tästä hyötyvät itseni 
lisäksi sekä työkaverini että työnantajani, Reinimäki 
summaa.

Kolmas syy hoitovapaalle jäämiseen oli halu vai
kuttaa asenteisiin. Reinimäki toivoo, että isät käyt
täisivät mahdollisuuttaan perhevapaisiin paljon 
nykyistä enemmän. Omalla esimerkillä voi Reini
mäen mielestä olla vaikutusta, ainakin lähipiirissä.

työpaikalta kannuStuSta
Aki Reinimäki aloitti perhevapaansa pitämällä ensin 
isäkuukauden viime kesänä. Lokakuusta hän siir
tyi hoitovapaalle. Tuolloin perheen nuorempi poika, 
Severi, oli vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen. 
Reinimäki on suunnitellut olevansa hoito vapaalla 
kaikkiaan yhdeksän kuukautta, aina siihen saakka, 
kun kuopus täyttää kaksi vuotta.

Reinimäki piti isäkuukauden myös vuonna 2008 
Aukustiesikoisen ollessa yksivuotias. Lisäksi hän 
on pitänyt molempien poikien synnyttyä kolmen vii
kon isyyslomat.

Työpaikallaan Yhteiskuntaalan korkea koulutetut 
ry:ssä on suhtauduttu  hienosti asiamiehenä toimivan 
miehen perhevapaisiin. 

– Kaikki järjestelyt ovat sujuneet mutkitta ja työ
kaverit ovat kannustaneet paljon, Reinimäki kertoo 
tyytyväisenä.

kohti taSa-arvoa
Aki Reinimäki on kokenut pelkäs
tään positiivisena sen, että monet 
ovat halunneet kysellä häneltä kuu
lumisia ja tuntemuksia kotiisyy
destä. Välillä kiinnostus on ollut jopa 
yllättävän innostunutta. Vanhat asen
teet ja sukupuoliroolit paistavat kirk
kaasti rivien välistä, kun Reinimäeltä on 
kyselty kotiaskareiden hoitumisesta.

– Onneksi olen voinut kertoa ruuan laiton ja 
kodinhoidon sujuneen hienosti.

Hänen mielestään kummastelussa ei ole kyse 
sukupolvien välisestä kuilusta, vaan ihmettelijöitä 
löytyy yhtä lailla kolmekymppisistäkin.

– Asenteet ovat kyllä muuttuneet ja muuttuvat 
edelleen, mikä on hienoa.

Reinimäki pitää lakiuudistusta erinomaisena 
avauk sena tasaarvoisempaan suuntaan, mutta ei 
vielä riittävänä.  Tarvitaan uusia uudistuksia niin 
päivä hoidon järjestelyihin, työn joustavuuteen kuin 
isien ja äitien asenteisiinkin.

Reinimäen mielestä on vaikea nähdä syitä siihen, 
miksi huomattavasti suurempi osa isistä ei voisi olla 
vanhempain tai hoito vapaalla.

– Toimivat osaaikatyöjärjestelyt ja joustavampi 
päivähoitojärjestelmä auttaisivat paljon, hän pohtii.

Aki Reinimäki ei vaihtaisi hoitovapaakokemuksi
aan pois.

– Ehdin olla työelämässä vielä 35 vuotta, joten 
tämä yhdeksän kuukauden tauko on hieno mah
dollisuus. Lapsen kehityksessä vuosi yksivuotiaasta 
kahden ikäiseksi on erityinen, ja olen iloinen, että 
pääsen näkemään sen näin läheltä.

Hoitovapaan aikana työideatkin kehittyvät
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Helsinkiläinen Tapani Anttila, 31,  jäi 
kuluvan vuoden alusta runsaaksi 
puoleksi vuodeksi hoitovapaalle tyt
tärensä Ellenin kanssa. Isän aloitta

essa hoitovapaan tytär oli vuoden ja kahden 
kuukauden ikäinen. Canon Oy:ssä Business 
Partnerina työskentelevä mies ei voisi olla 
ratkaisuunsa tyytyväisempi.

Anttilalle suurin syy jäädä hoitovapaalle 
oli yksinkertaisesti halu viettää enemmän 
aikaa pienen tyttären kanssa. Hän koki, että 
ainutlaatuinen tilanne elämässä ei tule tois
tumaan, yhteinen aika lapsen kanssa tämän 
ollessa pieni on kovin arvokasta.

– Toisaalta vaimoni oli hyvä palata työ
elämään runsaan vuoden kotonaolon jälkeen. 
Sovimme, että Ellen voisi mennä päivä hoitoon 
vasta ensi kesän jälkeen, Anttila kertoo.

Uudistunutta isyysvapaata Tapani Ant
tila ei vielä pystynyt hyödyntämään, mutta 
hän on löytänyt muita tapoja järjestää asian. 
Hän oli tyttären syntymän jälkeen viikon 
isyyslomalla, jäljellä olleet päivät hän käytti 
kolmessa eri osassa viime kevään aikana. 
Anttilan vaimo oli tyttären ensimmäisen 
elinvuoden kotona ensin äitiyslomalla ja sen 
jälkeen hoitovapaalla. Sen jälkeen isä astui 

hoitovuoroon ensin isäkuukauden turvin ja 
jatkoi sitten hoitovapaalla.

lattefaijat laSten kanSSa
Vaikka Tapani Anttila on ollut alusta 
saakka ratkaisuunsa tyytyväinen, iski 
todellisuus silti melko lujaa.

– Ihan ensimmäiset päivät mie
tin, milloin pääsen töihin lepäämään. 
Aluksi meni hiukan enemmän aikaa 
rutiinien löytymiseen, mutta nyt päivät 
ovat jo rennompia ja meille on kehittynyt 
Ellenin kanssa omia yhteisiä juttuja.

Anttila kertoo, että vanhempien vaihdos 
vetovastuussa on tuonut tasapainoa ja kes
kinäistä ymmärrystä arkiseen aherrukseen.

– Maailman tarkastelu lapsen perspektii
vistä ja aktiivinen ulkoilu ja puuhailu ovat 
 tehneet terää. 

Tapani Anttilan ystävissä on isiä, joilla on 
samanikäisiä lapsia. Yhdessä he viettävätkin 
porukalla aikaa, jolloin lapset saavat leikkiä 
keskenään.

– Lattefaijanimitys on tullut jo tutuksi, 
Tapani Anttila naurahtaa.

päätökSet perheen 
oman tilanteen mukaan
Anttilan perheen lähipiirissä on muitakin 
isiä, jotka ovat hoitaneet lapsiaan kotona. 
Hän kokeekin tärkeäksi, että jokainen perhe 
voisi tehdä omia tasapainoisia päätöksiä lap
sen ja perheen omat lähtökohdat ja tarpeet 
huomioiden. Anttilan mielestä tämän tulisi 
olla mahdollista ilman vanhakantaisia asen
teita, ulkopuolisten vankkoja näkemyksiä tai 
taloudellisten seikkojen liiallista painolastia.

– Lain uudistaminen ja mahdollisuus 
vanhempainvapaiden tasapuolisempaan 
jakoon on sen vuoksi hyvä asia. On kuiten
kin tärkeää, että lapsen etu pidetään aina 
etusijalla päätöksiä tehdessä, niin lainsää
dännössä kuin perheissäkin.

Tapani Anttila suosittelee siis varauksetta 
muillekin isille hoitovastuun ottamista ja 
 jäämistä kotiin lapsen kanssa. Hänen omaan 
ratkaisuunsa on suhtauduttu kannustavasti 
ja joustavasti, niin työpaikalla kuin lähipii
rinkin kesken.

– Olin positiivisesti yllättynyt siitä, 
kuinka moni kollega tai kaveri kommentoi, 
kuinka hienon päätöksen olen tehnyt ja että 
en  varmasti tule tätä aikaa katumaan.

 Nyt jonkin aikaa Ellentyttären kanssa 
kotona oltuaan hän seisoo myös itse jämä
kästi päätöksen takana, niin onnistuneelta 
ratkaisulta tämä perheestä tuntuu.

aSenteet iStuvat tiukaSSa
Sen Tapani Anttila on kuitenkin huoman
nut, että isän kotona oloon suhtaudutaan 
eri tavalla kuin äidin. Äitien hoitovastuu on 
itsestään selvyys.

– Kollegani pohti lounaspöydässä osu
vasti, että äidithän hoitavat odotusajasta läh
tien vauvan  kovalla työllä ja usein vähäisillä 
unilla taapero ikään asti. Kun mies sitten jää 
kotiin, on välittömästi kaikki taputtelemassa 
selkään.

Anttila kokeekin tämän seikan hiukan 
absurdina, ja se kertoo hänen mukaansa 
osaltaan siitä, kuinka harvinaista isien kotiin 
jääminen kuitenkin vielä toistaiseksi on.

Asenteet ovat silti pikku hiljaa muut
tumassa perhekeskeisempään suuntaan. 
Tapani Anttilan mielestä tätä ei kuitenkaan 
pidä asettaa  vastakkain työskentelyn tuotta
vuuden kanssa.

– Tarvitsemme kansallisesti työelämään 
ja perhevapaiden sovittamiseen lisää jous
tavuutta ja uudenlaista ajattelua. Isän läsnä 
oleva ja kokonaisvaltainen rooli kotona on 
tärkeä, mutta harvoin itsestäänselvyys, Ant
tila pohtii.B

Severin ja Ellenin 
ensitapaaminen 

sujui isien 
mielestä varsin 

sivistyneesti.

Ainutlaatuinen tilaisuus
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...jäsenten 
asialla
Liiton uusi hallitus aloitti  
vuoden	alussa.	Työnsä	avuksi	 
edustajat	toivovat	jäsenistöltä		 
aktiivista	osallistumista.	

JaaNa KOSKELa (32), 
YTM, kunnansihteeri, 

Pelkosenniemi

”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on minulle  
elämäntapa ja ammattiliittotoiminta yksi tapa 

vaikuttaa.  Olen motivoitunut toimimaan alamme ääni-
torvena ja kehittämään edunvalvontaa. Työelämässä 

on mielestäni vielä paljon parantamisen varaa, ja 
haluan antaa panokseni sille työlle. Toivon, että liitto 
on aktiivisesti mukana kuntauudistuskeskustelussa, 
tietenkin henkilöstön näkökulmasta. Liiton toimin-
taa tulisi kehittää kattamaan koko Suomen, myös 

 yliopistokaupunkien ulkopuolelle, ja koulutuksia tulisi 
voida seurata myös videoyhteydellä. Lappilaiset 

ykalaiset ottakaa yhteyttä: mietitään   
yhdessä toiminnan muotoja!”

aRTO aNILUOTO (36), 
VTM, toiminnanjohtaja, Euroop-

palainen Suomi ry, Helsinki

”Olin liittovaltuustossa 2010–2012. Kokemukseni 
työelämästä ja sen kehittämisestä ovat erityi-

sesti yliopisto- ja järjestösektoreilta. Uskon, että 
liiton hallituksessa voin olla myötävaikuttamassa 
yhteiskunta-alan työelämän kehittämistä parem-
paan suuntaan, ratkomassa alamme keskeisiä 

ongelmia ja levittämässä hyväksi havaittuja 
käytänteitä. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman 
painopistealueista minua kiinnostaa erityisesti 

esimiestyö ja johtaminen. Toivon kentältä ja liitto-
valtuustolta aktiivista yhteydenpitoa hallitukseen: 
voimme toimia onnistuneesti vain, jos pysymme 
herkkinä sille, mitä kentällä ja työpaikoilla todella 

on meneillään. Olkaa rohkeasti yhteydessä, 
olen käytettävissänne!”

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Thinkstock, Aki Reinimäki

mIKKO ESKOLa (37),  
VTM, tietoasiantuntija, valtioneuvoston 

kanslia, Helsinki

”Olin vuosina 2007–2010 liiton hallituksen jäsenenä. Oli 
mielenkiintoista osallistua liiton päätöksentekoon: liiton hallitus 

toimii näköalapaikkana korkeakoulutettujen työelämään. 
Puheen johtajana vastuullani on liiton suuri linja. Tehtävä on 

haasteellinen  ja siksikin kiinnostava. Liitto on kehittynyt oikeaan 
suuntaan ja uusi nimi kuvaa paremmin jäsenistöämme. On tär-
keää muistaa liiton hallituksen rooli. Liiton henkilöstö hoitaa jo-
kapäiväisen toiminnan ja edustaa liittoa edunvalvonta tilanteissa. 
Hallitus keskittyy strategiseen päätöksentekoon; päättää resurs-

seista, valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Akavan sisällä liitto tekee töitä saadakseen kantansa läpi myös 

keskusjärjestön kautta. Edelleen tavoitteena on vahvistaa 
YKAn asemaa. Tähän liittyy myös tavoite pitää liiton jäsen-

määrä kasvu -uralla. Jäsenten moninaisten työurien tukemi-
seksi meidän  tulee löytää uusia uranhallintapalveluita, myös 
työttömiä ja muutoksen keskellä olevia tulee eri tavoin tukea. 
Puheen johtajana toivon jäseniltä runsaasti palautetta liiton 

toiminnasta ja palveluista. Etenkin kokemukset ulkopuolisista 
palveluntuottajista (työttömyyskassa, oikeusneuvonta, ura-

palvelut, vakuutukset) jäävät helposti kuulematta.”

7edustajaa...
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JOhaNNa mOISIO (35), 
YTM, hum.kand., ylitarkastaja, 

opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki

”Minulla alkaa nyt neljäs kausi liiton hallituk-
sessa, kaksi viimeistä vuotta olen ollut varapuheenjohtaja. 
Lähdin mukaan, koska valtiolla työskentelevien määräaikais-
ten ääntä ei kuultu. Liitto onkin ollut aktiivinen pätkätyöläisten 
asiassa ja mukana voittamassa perusteettomia määräaikai-
suuksia valtiosektorilla, kiitos etevien asiantuntijoidemme. 

Liitto on kehittynyt dynaamiseksi toimijaksi, mistä jäsenmää-
rän kasvu on hyvä osoitus. Toivon vielä aktiivisempaa otetta 
yhteiskunnalliseen keskusteluun, jäsenistöllämme on paljon 
erityisosaamista. Lisäksi toivon, että jäsenistö on jatkossakin 

aktiivista ja viestittää liitolle sekä työelämän huipuista että 
hankaluuksista. Vain näin tiedämme mitä kentälle kuuluu ja 

osaamme auttaa tarvittaessa. Tehtävämme on palvella 
jäsenistöä ja olla jäsentemme äänitorvi 

koko yhteiskunnassa.” 

RISTO aLaTaRVaS (36), 
HTM, tiedottaja, Helsinki

”Koen liiton toiminnan tärkeäksi ja haluan 
vaikuttaa yhteisiin asioihimme sekä olla mukana kehittä-
mässä toimintaa mahdollisimman hyvin jäsenistöämme 
palvelevaksi. On tärkeää huolehtia siitä, että liitolla on 
riittävästi voimavaroja yhteiskunta -alan ammattilaisten 

asian ja etujen ajamiseksi työmarkkinoilla. Tärkeä tavoite 
on, että mahdollisimman moni löytää paikkansa liitossam-

me. Siksi viestintää toiminnasta ja tavoitteista on entisestään 
terävöitettävä ja tehostettava. Avoin, vuorovaikutteinen, 

luotettava ja suunnitelmallinen viestintä tukee jäsenhankin-
taa ja vahvistaa rooliamme aktiivisena yhteiskunnallisena 
vaikuttajana. Kannustan opiskelijoita liittymään jäseniksi jo 

opiskeluaikana, sillä liitto palvelee ja tukee myös opiskeluai-
kaisissa työsuhteissa, 

ja toimistosta saa mainioita vinkkejä oman 
urapolun suunnitteluun.”

aNNE hyyRyLäINEN (23), 
hallintotieteiden ylioppilas, Rovaniemi

”Olen hallituksessa edustamassa Suomen 
Yhteiskunta-alan Ylioppilaita, SYYtä. Olen ollut 
opiskelijatoiminnassa mukana vuodesta 2009, 

viime vuoden SYYn liittohallituksen varapuheenjohtajana. 
Vuosien varrella olen nähnyt liiton opiskelijatoiminnan kehitty-
misen, paikallisesti  ja valtakunnan tasolla. Kehittämiskohteita 

tietysti löytyy, ja haluan olla mukana edistämässä opiskelijoiden 
edunvalvontaa. Liittomme on kuitenkin nuorekas ja energinen, ja 
on ilo ja kunnia olla mukana hallituksessa. Mielestäni opiskelijoi-
den ja liiton vuorovaikutusta tulisi kehittää molempiin suuntiin. 
Toisaalta tuoda opiskelijoiden asemaa entistä näkyvämmäksi 

liiton toiminnassa, toisaalta tuoda liiton terveisiä opiskelijoiden 
suuntaan. Lupaan, että opiskelijat tulevat rohkeasti toimimaan 

keskustelunavaajina sekä tuomaan uusia näkemyksiä liiton 
toimintaan. Opiskelijoista kehittyy tulevaisuuden asiantuntijoita, 
joten opiskelijatoimintaan panostaminen kannattaa aina! Toivon 

jäsenistön olevan minuun rohkeasti yhteydessä, mikäli 
mielessä asioita, joita haluaisi liitossa edistää.”

haNNU-pEKKa 
hUTTUNEN (60+),
FM, projektipäällikkö, 
työ- ja elinkeinoministeriö, Turku

”Olen ollut mukana akavalaisessa ay-toiminnassa 
80-luvun lopulta, liiton hallituksessa nyt toista kertaa. 
Koen tärkeäksi antaa kokemukseni käyttöön ja siirtää 

myös hiljaista tietoa nuoremmille. Toki itseänikin näkö-
alapaikka kiinnostaa. Mielestäni liiton pitäisi olla jäsenis-
tönsä näköinen monipuolinen ja keskusteleva asiantun-
tijaorganisaatio, joka seuraa herkeämättä yhteiskunnan 

kehitystä ja politiikan tekoa. Unohtamatta tietenkään 
globaalia näkökulmaa! Olkaa ylpeitä osaamisestanne, 
luottakaa ongelmanratkaisukykyihinne. Yhteiskunta 

tarvitsee korkeakoulutettuja edessä  
olevien haasteiden ratkaisuissa.”
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||
Tapaamiset  saattavat 
lipsahtaa jutustelun 
puolelle.

Reetta Koski (oik.) 
toivoo, että jokaisella 
on mahdollisuus tuoda 
näkemyksensä esille.
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okouksista on puhuttu viime 
aikoina mediassa kriittisesti. 
Syyskuussa 2012 julkaistun 
kyselyn mukaan suomalaisilta 
kuluu nykyisin jopa 15 pro
senttia eli kuudesosa työajasta 
kokouk siin, jotka he kokevat tur
hiksi. Melkein kokonainen työ
päivä viikossa. Tulos kävi ilmi 

esitys tekniikan maahantuontiyhtiö Aro
netEsitysyhtiön kyselystä. Tutkimuksen 
mukaan alle puolet kaikista järjestetyistä 
kokouksista koettiin tärkeiksi omalle työlle.

Viime vuonna ilmestyi myös Kokousten 
seitsemän kuolemansyntiä niminen kirja, 
jossa Reetta Koski ja Katleena Kortesuo 
pohtivat kokouskäytäntöjen parantamista. 
Heidän mukaansa kokousten kehittämiseen 
kannattaisi panostaa. 

Teimme kokeen: kutsuimme viisi testi
henkilöä mukaan koetilanteeseen, jossa 
Kosken kanssa käytäisiin läpi yleisiä 
kokous käytäntöjen ongelmia ja etsittäisiin 
ratkaisuja Kosken esittelemien työskentely
menetelmien kautta. 

Mukana ryhmässä oli pienyrittäjä, b2b
markkinoinnissa työskentelevä henkilö ja 
kolme ihmistä järjestösektorilta. Toimen
kuvat vaihtelivat suunnittelupäälliköstä 
vapaaehtoiskoordinaattoriin, kampanja
vastaavaan ja projektijohtajaan.

teStiryhmä
Tapasimme Vallilassa eräänä tammikuisena 
iltapäivänä. Olin varannut tarjoilua, ja Koski 
huomautti heti alussa kokouspullan olevan  
yksi hänen mainitsemistaan huonoista 
kokous käytännöistä. Amatöörivirhe. 

Ennen koulutusta saamieni vastausten 
perusteella osallistujilla oli erilaisia ongelmia  
työpaikkojensa kokouskäytännöissä. Heillä 
saattoi myös olla useampia kokouksia  päivässä 
– jopa 50 kokousta kuukaudessa. 

Testiryhmäläiset kertoivat, että kokouk
sia ei vedä kukaan ja että niille ei ole 
suunniteltua  agendaa. Ihmiset saapuvat 
kokouksiin valmistautumatta, ja tapaamiset  
saattavat lipsahtaa jutustelun puolelle. Näin 
ei tavoitteita välttämättä saavuteta, vaikka 
kaikilla olisikin mukavaa. 

Hyvästit    
   ajanhukalle
Turhat kokoukset vievät arvioiden mukaan jopa kuudenneksen 
ihmisten työajasta, mutta kokouskäytäntöjä voitaisiin tehostaa, väittää 
Reetta Koski. Miten Kosken reseptit toimivat testiryhmässä? 
Teksti Tuuli Hongisto Kuvat Paula Lehto, iStockphoto

K

”Ei pakkopullaa” 
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Googlaamalla kokouskäytännöt 

saa vinkkejä muidenkin kuin 

Ideapakan palveluista.

||
Kokouksissa 
tehdään helposti 
näennäisiä 
konsensus- 
päätöksiä.

Testaa työyhteisösi
1. ahneus: liikaa kokouksia, liian pitkiä 

kokouksia
2. hengen velttous: valmistautumattomuus, 

myöhästely, multitaskaus
3. ylpeys, turhamaisuus: kokouksissa ei 

osallistuta, läsnäolemattomuus, välttely
4. Laiskuus: tavoite epäselkeä, ei agendaa, 

ei vastuuta, ei päätöksiä
5. Vihamielisyys: kokoukset vallankäytön 

välineinä, kokoukset egon jatkeena
6. ylensyönti: ajantappaminen, rutiini-

kokouksia, pääosassa kokouspullat
7. hekumallisuus: konsensusajattelua, 

asiakeskeisyys hukassa

Lähde: Katleena Kortesuo, Reetta Koski:  
Kokousten seitsemän kuolemansyntiä

strengths, weaknesses, opportunities ja thre
ats, eli vahvuudet, heikkoudet, mahdolli
suudet ja uhat, joille on kaikille annettu oma 
ruutu nelikentässä. 

Koski kehotti pohdiskelemaan kokouk
sessa käsiteltyä ideaa jokaisen ruudun kautta 
minuutin kerrallaan. Nelikentän eri osat voi 
sijoittaa vaikka eri puolille kokoustilaa, jol
loin ryhmä saadaan  liikkeelle. 

Toinen tapa on käyttää hyväkseen janaa. 
Ensin esitetään väite, jonka jälkeen kaikki 
saavat asettaa esimerkiksi kynän esittämään 
omaa kantaansa janalla, jonka toinen pää 
merkitsisi vastausta “täysin samaa mieltä” ja 
toinen “täysin eri mieltä”. Janan voi asettaa 
pöydälle tai vaikka huoneen halki ja kaikki 
saavat kertoa syyn sille, miksi asettui kuhun
kin kohtaan. 

– Kokouksissa tehdään helposti paljon 
näennäisiä konsensuspäätöksiä, koska suo
malainen kokouskulttuuri ei tue erimieli
syyttä. Luullaan, että ollaan samaa mieltä tai 

Suunnittelupäällikkönä työskentelevä 
Tomi Strömberg kertoi, että kokouskäytän
töjä vaivaa muistiinpanokäytännön puuttu
minen ja kokousten kesto saattaa olla epätar
koituksenmukainen. 

Kampanjoitsijana työskentelevän Kaisa-
Reeta Koskisen mukaan kokouksia myös 
pidetään epäselvistä syistä ilman syvällisem
piä tavoitteita. Kokoukset myös vaikuttivat 
vastausten mukaan loppupäivän vireysti
laan. Useimpia turhat kokoukset väsyttävät, 
mutta toiset piristyvät kivasta juttelutuoki
osta kollegoiden kanssa. 

ideapakka
Koski kertoi Ideapakkakorttipakasta, johon 
on kerätty metodeja ajankäytön tehostami
seen, ihmisten osallistamiseen, liikkeelle saa
miseen ja erilaisten mielipiteiden esille tuo
miseen. 

Minuuttikierroskokeilussa jokainen sai 
minuutin aikaa ajatustensa ilmaisemiseen. 
Kierroksen tarkoituksena on antaa kaikille, 
myös hiljaisemmille, yhtä paljon tilaa, ker
toi Koski. 

Seuraavaksi kokeilimme Power Point 
karaokea, jossa ryhmäläiset selostivat esi
tyksen sivuja toisilleen. Harjoituksen tavoit
teena on osallistaa passiivisen kuuntelun 
sijaan. Asiat on Kosken mukaan helpompi 
sisäistää näin. 

Koski kertoi, että ihmiset usein pelkää
vät kritiikin esittämistä ja hankalan tyypin 
mainetta, mutta että erilaisilla menetelmillä 
myös kriittisiä mielipiteitä saadaan esiin. 

Kosken esittelemää SWOTnelikenttä oli 
yksi näistä. Lyhenne SWOT tulee sanoista 

että tultiin parhaaseen mahdolliseen tulok
seen, koska oltiin nopeasti samaa mieltä. 
Janalla haetaan erilaisia mielipiteitä, Koski 
tietää. 

Kokeilimme myös eri näkökulmien hake
mista järjestetyllä väittelyllä ja Kuusi hattua 
tekniikalla, jossa osallistujalle annettu väri 
edustaa tiettyä näkökulmaa, jonka kautta 
käsiteltyä aihetta lähestytään.  

Tekniikat eivät kuitenkaan ole itsetarkoi
tuksellisia, Koski huomautti. Hän kertoi saa
vansa usein saman esimerkin huonosta osal
listamisesta. 

– Ihmiset kertovat leikkineensä eläimiä – 
ja etteivät enää ikinä halua kokeilla samaa. 

Pari tuntia meni nopeasti, mutta ehdimme 
kokeilemaan useita tekniikoita. Ideapakasta 
selvisi, että jätimme käymättä läpi muun 
muassa käsitekartan, posterin, pecha kucha 
esitelmän, tulevaisuuspajan ja monia muita 
tekniikoita. Ehkä näistäkin jäi jotain hyödyl
listä osallistujien mieleen. B

Jälkipyykin aika
Osallistujille lähetettin ennen ja jälkeen 
koulutuksen kysely. Palaute oli kannusta-
vaa; Reetta Kosken esittelemät ongelmat 
tunnistettiin ja koulutukseen osallistunut 
kampanjavastaava Sini Harkki kertoi, että 
koulutus “antoi luvan olla hyväksymättä 
sitä, että kokoukset ovat huonoja ja tehot-
tomia”.

Kosken esittelemistä tekniikoista 
varsinkin minuuttikierros oltiin valmiita 
ottamaan käyttöön. Yksi osallistujista oli jo 
samalla viikolla ehtinyt käyttää menetelmää 
työpaikallaan. 

Power Point -karaoke epäilytti, mutta 
menetelmiä uskallettiin myös soveltaa 
omiin tarpeisiin. Kaisa-Reeta Koskinen 
kertoi jo kehitelleensä työkaverinsa kanssa 
menetelmiä työpaikalleen sopiviksi.  
Kokouskäytäntöjen uudistamiseksi on 
useita mahdollisia metodeja Ideapakan 
lisäksi, mutta on varmasti hyödyllistä pohtia 
arvokkaan työajan käyttöä tehokkaammin 
varsinaiseen työhön. Tavalla tai toisella.
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KOULUTUSKALENTERI

Kevään koulutukset:

Iloa ja varmuutta esiintymiseen TäyNNä, KySy 

VaRapaIKKOJa!

Aika: torstaina 7.3. klo 16.30

Paikka: TJS Opintokeskus, 

Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki (Itä-Pasila)

• Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa omaa 

esiintymiskuvaa siten, että esiintymistilanteet 

tuntuisivat miellyttäviltä. Koulutuksessa tarjotaan 

työkaluja esiintymisen kehittämiseksi ja rohkais-

taan erilaisiin esiintymistilanteisiin. Koulutuksessa 

käsitellään muun muassa viestijäkuvaa, esiinty-

misjännitystä, valmistautumista ja esiintymisti-

lannetta.

Neuvottelutaidot (Tampereella)

Aika: tiistaina 19.3. klo 16.30

Paikka: Scandic Tampere City Hotel, 

Hämeenkatu 1, Tampere

Neuvottelutaidot (helsingissä)

Aika: tiistaina 7.5. klo 16.30

Paikka: TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 

Helsinki (Itä-Pasila)

• Neuvottelutaidon koulutuksessa osallistuja 

saa valmiuksia, joiden avulla hän tunnistaa 

vahvuuksiaan ja neuvottelee tuloksekkaammin 

työhön liittyvistä asioista, muun muassa palkasta. 

Osallistuja oppii valmistautumaan myös muihin 

neuvotteluihin sekä huolehtimaan neuvottelujen 

jälkihoidosta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi 

erilaisia neuvottelutaktiikoita.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  

hanna meriluoto p. 010 231 0352,  

hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi

Osallistujia mahtuu koulutuksiin mukaan enintään 

30. Koulutukset ovat jäsenille ilmaisia. Osallistu-

misen peruuttaminen tulee tehdä ennen tilaisuut-

ta, muuten veloitamme 50 euroa.

seuraa nettisivuja

 www.yhteiskunta-ala.fi 

ja uutiskirjeitä.

OTTy sparraa kokemuksella

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry tarjoaa 

työllistymistä edistäviä luentotilaisuuksia, sparrausta, 

vertaisryhmätoimintaa  ja verkottumismahdollisuuk-

sia työttömille tai työttömyysuhanalaisille Uuden-

maan alueella asuville korkeasti koulutetuille.

• Sähköiset työnhakukanavat 19.3.

• Työnantajien rekrytointipaneeli 23.4.

• Kokemuksella läpi harmaan kiven 21.5.

Katso lisätiedot koulutuksista:  www.otty.fi

Työhyvinvoinnin  
TulosFoorumi

Aika: keskiviikkona 6.3. klo 8.30–12

Paikka: Marina Congress Center, Helsinki

• Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja se 

asettaa uusia haasteita johtamiselle ja työympäris-

tölle. Miten johtaa tuloksellisesti työhyvinvointia ja 

henkilöstötuottavuutta muutoksessa? Miten kriittisinä 

aikoina ylläpidetään työniloa ja saavutetaan kilpailu-

etua?

• EK:n toimitusjohtaja Jyri häkämies, työhyvin-

voinnin professori, YTM, FT marja-Liisa manka, 

Microsoftin toimitusjohtaja ari Rahkonen, Danske 

Bankin toimitusjohtaja Johanna Lamminen ja 

Fiskarsin  henkilöstöjohtaja Timo Leskinen kertovat, 

miten he ovat käytännössä johtaneet työhyvinvointia 

ja henkilöstön tuottavuutta yrityksissään. 

Lue lisää www.proimpact.fi/seminaarit  ja 

 ilmoittaudu mukaan! 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n  jäsenet 

saavat alennusta 15 prosenttia. Merkitse kampanja-

koodiksi YKA. Alennuksen saa myös siinä 

tapauksessa,  että työnantaja maksaa koulutuksen.

Hyödynnä
koulutukset!
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Kuulumisia kentältä

pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry:n 
vuosikokous pidettiin 21.1., ja Pääsylle valittiin 
uusi hallitus. Toiminta kiinnostaa, sillä hallituk-
seen oli tulijoita enemmän kuin sinne voidaan 
yhdistyksen sääntöjen mukaan ottaa. Vuoden 
2013 hallituksen muodostavat mikael Seppälä 
(pj), anssi Vartiainen (vpj), Sirpa Laurikainen 
(rahastonhoitaja), John halla, Juha ylitalo, 
Jarno Karjalainen, Riku hautamäki, hannu 
puustinen, Jaana Rajala, Katri Ventus, Timo 
Bergman ja Eeva Kaukoluoto sekä hallituksen 
ulkopuolinen sihteeri anu Uuttu. Uusi hallitus 
kiittää 10-vuotisjuhlavuonna 2012 toimintaan 
osallistuneita ja toivottaa kaikki jäsenet mukaan 
toimintaan!

Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 
4.2. Kevään ohjelmaan kuuluu muun muassa 
osaamistarpeiden ennakointiin liittyvä tilaisuus  
4.3., vierailu Helsingin yliopistomuseoon 
maalis-huhtikuussa sekä perinteinen Marttojen 
kokkauskurssi toukokuussa. Liikkumisen iloa on 
tarjolla helmikuun lopusta alkaen sählyn mer-
keissä, curlingia käydään pelaamassa alustavan 
aikataulun mukaan huhtikuussa. Syksyn suun-
nitelmiin kuuluu eduskuntavierailu, pikkujoulut, 
boulderointi, sähly ja keilaus sekä marraskuun 
liittovaltuustovaalit, jonne kaivataan ehdokkaita! 
Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ilmoittautumi-
sista: http://paasy.info ja http://www.facebook.
com/paasyry

Pääsylle uusi hallitus - 
luvassa kosolti toimintaa

Teemavuosi takana – 
uutta toimintaa tulossa

Varsinais-Suomen paikallisyhdistys järjesti osana marraskuun 

Yhteiskuntatieteilijäpäiviä oman tapahtumansa ”Monikulttuurinen 

Turku” 13.11. Siirtolaisuusinstituutissa Turussa. Instituutin kanssa 

yhdessä suunniteltu tilaisuus huipensi yhdistyksen saman-

nimisen vuositeeman, jonka puitteissa käytiin vuoden mittaan 

tutustumassa  muun muassa synagogaan ja moskeijaan.

Runsas kolmikymmenhenkinen yleisö sai kuullakseen kaksi 

esitelmää, joiden pitäjät edustivat yhdistyksen omaa väkeä.   

KT henna Kyhän esitelmän teemana oli ”Korkeakoulutetut 

maahanmuuttajat työmarkkinoilla”, joka oli myös hänen väi-

töskirjansa aiheena. Projektipäällikkö hannu-pekka huttunen 

työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli juuri julkistettua valtion 

kotouttamis ohjelmaa ja sen taustalla olevaa lakia kotouttamisen 

edistämisestä.  Siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderling 

puolestaan avasi tilaisuuden kertomalla instituutin tutkimus-, 

julkaisu- ja arkistotoiminnoista. 

Ilta päättyi runsaaseen ja herkulliseen, itämaista keittiötä 

hyödyntävään buffet-pöytään. Sen oli taiteillut vastaperustettu  

maahanmuuttajataustaisista naisista koostuva osuuskunta 

 Golden Daisy.
Tapahtuman esitelmät ovat ladattavissa Siirtolaisuus 

instituutin kotisivuilta www.migrationinstitute.fi 

Tervetuloa tuleviin tapahtumiimme! Seuraa tiedotusta.

Varsinais-Suomen vuosikokous järjestetään  
ma 18.3. klo 18 Turussa Osuuspankin maarian 
kadun konttorin kokoustiloissa. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi päätetään yhdistyksen nimenmuu-
toksesta emojärjestön mukaiseksi. Maakunnallisista 
näkymistä ja (selviytymis)strategioista valottaa 
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio Varsinais-Suomen 
liitosta. Tervetuloa! 

päijät-hämeen Valtiotieteilijöiden hallitus kutsuu 
jäsenistönsä sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
ke 13.3. kello 17.30. Kokouspaikkana on päijät-
hämeen Liitto (hämeenkatu 9, 2. krs:n kokoustila 
Vellamo).

Käsittelemme sääntömääräiset asiat. Vuosikokouk-
sen alkuun kuulemme ajankohtaiset Päijät-Hämeen 
Liiton kuulumiset. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Jäsenjärjestöt kutsuvat vuosikokouksiin

Lisää kuulumisia kentältä 

www.yhteiskunta-ala.fi/
liitto/jasentoiminta
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Opiskelijoiden  
ylin äänitorvi

Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat Syy ry:n puheen-
johtajana on aloittanut vuoden alussa Lauri Koponen. 
hän on 22-vuotias valtio-opin opiskelija Tampereelta. 

”Päädyin mukaan SYYn 
toimintaan innokkaana fuksina. 
Tiesin heti yliopistoon pääs-
tyäni, että haluan tehdä jotain 
järjestöhommia, joten aloin 
kartoittaa Tampereen yliopis-
ton järjestökentän tarjontaa. 
Nykyisen SYY-Tampereen 
järjestämä uusien ilta jäi 
tuolloin väliin, joten päätin 
mennä suoraan hallituksen 
kokoukseen katsomaan 
mistä on kyse. Kokouk-
sen perusteella innostuin 

toiminnasta, ja vuonna 2012 istuinkin 
jo liittohallituksessa. Sama tie on nyt ilokseni johtanut 
puheenjohtajan pestiin saakka.

Puheenjohtajakaudellani haluan tehdä SYYstä yhä 
enemmän kantaa ottavan ja vaikuttavan toimijan. Kaiken 
toiminnan keskipisteenä ovat SYYn paikallisyhdistykset 
ja niiden aktiivinen toiminta opiskelijoiden keskuudessa. 
Jokainen SYYläinen – aktiivi tai ei – voi vaikuttaa liiton 
näkyvyyden ja vaikutusvallan kasvuun!

Ammattiyhdistysliikettä tarvitaan työntekijöiden 
tukena  nykyisessä työelämässä. Meidän pitää turvata 
ihmisten hyvinvointia ja pärjäämistä työmarkkinoilla.  
 Kukaan ei saa jäädä ongelmiensa kanssa yksin. 
Varsinkin opiskelijoiden on tärkeää työelämään 
siirtyessään tunnistaa oman koulutuksensa tuottama 
osaaminen, tuntea työelämän pelisäännöt ja arvostaa 
itse omaa asiantuntijuuttaan. Siksi pidän opiskelijoiden 
järjestäytymis asteen nostamista keskeisenä asiana 
SYYn toiminnassa –  jäsenyydestä pitäisi tulla ”normijut-
tu” kaikkien yhteiskunta -alaa opiskelevien keskuudessa. 

Vuosi 2013 on vireän järjestömme 
15-vuotisjuhlavuosi.  Juhlavuoden tavoitteeni on onnistua 
yhdessä liiton aktiivien kanssa järjestämään laajasti 
SYYn toimijoita yhteen kokoava liittokokous syksyllä, 
sekä samassa yhteydessä mahtavat vuosijuhlat. Terve-
tuloa mukaan tekemään juhlavuodesta unohtumatonta!”

SYYn uusi pj
esittäytyy

SYYn Aktiivipäivät 
  innostivat jälleen!

Hyvinkäälle kokoontui 26.–27.1.2013 bussilastillinen SYYllisiä 
aktiiveja  luomaan uusia tuttavuuksia ja keskustelemaan ajankoh-
taisista aiheista Aktiivipäivien merkeissä. SYYn 15-vuotisjuhlavuosi 
potkaistiin tapahtumassa vauhdilla liikkeelle ja ohjelmaan kuului 
hauskanpidon lisäksi koulutuksia sekä paikallisyhdistystoimintaan 
että edunvalvontaan liittyen. 

Lauri Koponen

miksi sai sinut tulemaan Syyn aktiivipäiville ja mikä 
tapahtumassa oli parasta?

Riina Lumme (Syy-Turku):
Aktiivipäivillä pääsee kunnolla mukaan SYYn 
toimintaan ja saa tietoa siitä, miten SYY toimii. 
Lisäksi täältä saa uusia ideoita paikallistoi-
minnan tapahtumia ja markkinointia varten. 
Parasta oli yhteistyöideointi muiden paikallis-
yhdistysten kanssa koulutusten yhteydessä sekä 
muiden kokemuksien ja ideoiden kuuleminen.

Sanna heimola (Syy-Jyväskylä):
Tapahtuma oli viime vuonna onnistunut, joten 
halusin tulla uudestaan. Olen ollut mukana 
SYYn toiminnassa kolmen vuoden ajan ja 
 Aktiivipäivillä saa aina hyvää tukea ja koulutus-
ta. Parasta oli koulutukset ja muihin paikallisyh-
distysten aktiivisiin tutustuminen ja kuulumisten 
vaihtaminen. Hyvät yhteydet paikallisyhdistys-
ten välillä mahdollistavat yhteistyön esimerkiksi excujen järjestä-
misessä.

Jaakko Kalske (Syy-hy, helsinki):
Tulin tapaamaan uusia ihmisiä, oppimaan 
SYYn toiminnasta sekä saamaan ideoita ja 
pitämään hauskaa! Parasta oli se, että sai 
viettää aikaa muiden aktiivien kanssa, brain-
stormata ja keskustella.

www.yhteiskunta-ala.fi/syy
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Lisää tietoa  
lomaeduista ja 

hakuohjeista löydät 
nettisivuiltamme  

www.yhteiskunta-ala.fi. 

Tätä jäsenetua  
on syytä kokeilla – 

jäsenhinnoin!  
Liiton jäsenyys 

kannattaa  
vapaallakin.

Tampereen Kylpylä
•	 30-neliöinen studio (+parvi 

16m2) neljälle hengelle
•	 vuokra-aika perjantaista klo 16 

perjantaihin klo 11
•	 haettavat viikot 25, 32 / 420€

ylläs (Kolarin Siepakka)

•	 40-neliöinen rivitalohuoneisto 
neljälle hengelle Äkäslompolojärven 
rannalla Ylläksellä

•	 vuokra-aika lauantaista klo 16 
lauantaihin klo 10

•	 haettavat viikot 31–32,   
35–36 / 410€

Rukanjurmu

•	 70-neliöinen rivitalohuoneisto 
kymmenelle hengelle 
Rukatunturilla 

•	 vuokra-aika lauantaista  
klo 16 lauantaihin klo 12

•	 haettavat viikot: 19–36 / 325€

Arvontapäivä on 11.3.
Seuraavaksi arvotaan touko-syyskuun 
väliset lomaviikot (viikot 19-36):
•	 Täytä sähköinen lomake netissä.  

 Lähetä hakemus viimeistään 
 maanantaina 11.3. klo 12 mennessä.

•	 Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan 
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.

•	 Arvontapäivä on 11.3.2013. 
•	 Arvonnassa onnistaneille ilmoite-

taan 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 osoit-
teeseen info@yhteiskunta-ala.fi tai 
puhelimitse 010 231 0350.

jäsenedut

Liiton jäsenyys 
kannattaa 
vapaallakin.

Luontoa, vaellusta, kylpylää, 
kaupunki-rientoja
Ruka ja Ylläs tarjoavat 
luonnonrauhaa ja jylhiä 
vaellusreittejä. Loma 
Tampereen Kylpylässä 
mahdollistaa sekä  spa-
loikoilun että aktiivisen 
kaupunkimatkan.
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En kvinna i 30-årsålden anses av många arbets-
givare vara en tickande graviditetsbomb, även 
om man inte säger det högt. Blotta tanken på 
den kommande moderskapsledigheten och 
 vikariestöket gör att det inte nödvändigtvis är 

väldigt lockande att rekrytera henne. Och om samma ”hot” 
skulle sväva över män i 30-årsåldern? Skulle arbets-
givarnas attityd förändras? 

Vi är på väg mot ett mer jämställt arbetsliv. Tack vare 
ramavtalet förlängdes faderskapsledigheten i början av 
året med två veckor. Den tidigare faderskapsmånaden 
avskaffades  och pappor har i fortsättningen rätt till en 
faderskapsledighet på sammanlagt 54 vardagar. 

Reformen är ett steg i rätt riktning, men det behövs 
fler. Även om pappor under de senaste åren har använt 
faderskapsledigheterna och faderskapsmånaden mer än 
tidigare använder män ledigheten som är avsedd för båda 
föräldrarna fortfarande klart mer sällan än kvinnor. Det 
positiva är att högt utbildade pappor utnyttjar sin rätt till 
ledigheter oftare och längre än övriga löntagare. I detta 
nummer presenterar vi två av dem, Tapani anttila och 
aki Reinimäki. Dessa 30-åringar tvekade inte att stanna 
hemma med sina barn. Deras val har väckt beundran och 
har kommenterats spontant. 

Vilket är nästa steg på vägen till jämställdhet?  Akavas 
mål är att fördela familjeledigheterna lika jämt som i 
 Sverige: sex månader för mamman, sex månader för 
pappan och sex månader för båda föräldrarna att fritt dela 
på. Om den nya fördelningsmodellen skulle genomföras, 
skulle det krävas en attitydförändring även i familjerna. Om 
mamman är hemma de första sex månaderna och pappan 
de följande sex, hur delar man den sista tredjedelen? När 
papporna fattar tycke för barnskötsel kan det i framtiden 
till och med bli gräl om vem som får stanna hemma med 
barnen.

Det behövs en ny attityd, men om den blir verklighet 
skulle 6+6+6-modellen vara mer rättvis för alla parter: 
kvinnorna, männen och bådas arbetsgivare. Och framför-
allt för barnen.

P.S. Årets samhällsvetare (2011) professor Marja-Liisa 
Manka har utfärdat en deklaration om arbetsglädje för detta 
år, nu redan för sjunde gången. Läs deklarationen på sidan 
39 med eftertanke och fundera på vad du skulle kunna 
genomföra i ditt eget liv redan i dag!

6+6+6 
kräver attityd-
förändring

KaTI ahTIaINEN
kommunikationschef

Då svaren lämnades in arbetade 90 
procent av arbetskraften på heltid. 
Arbetslösheten bland medlemmarna låg 
på knappa fem procent. Arbetslösheten 
bland nyutexaminerade närapå 
fördubblades och ligger nu på 12 
procent. Den vanligaste arbetslöshets-
perioden var 12 veckor.

Jämfört med den föregående under-
sökningen syns även i nyckeltalen en 
kortare karriär och starkare betoning 
än tidigare på sakkunnigarbete inom 
granskningen av tjänsteställning. Den 
genomsnittliga bruttolönen bland alla 
 informanter var 3 930 euro/mån. För 
70 procent av informanterna hade 

lönen stigit jämfört med situationen 
förra året.

Drygt 80 procent ansåg i oktober 
2012 att deras situation var stabil eller 
relativt stabil. Färre än fem procent 
av informanterna ansåg att permit-
tering kunde bli aktuellt och 10 procent 
att uppsägning kunde bli det. Fler än 
var tredje informant som nu besvarat 
arbetsmarknadsundersökningen var 
visstidsanställd. Genomsnittsåldern 
bland informanterna sjönk till 40 år från 
44 förra året.

Ytterligare information:  
nuutti.pursiainen@yhteiskunta-ala.fi 

Faderskapsledigheten 
förlängs

I ramavtalet som ingicks mellan 
arbetsmarknadscentralorganisatio-
nerna hösten 2011 beslutades om en 
ändring i familjeledighetssystemet, så 
att den för pappor öronmärkta 
andelen av ledigheten förlängs och 
användningen av den blir mer 
flexibel. 

– För familjerna underlättar 
reformen planeringen av vården 
och praktiska arrangemang, säger 
arbetslivsexpert Tarja arkio från 
Akava. Hon tror att den nya faders-
kapsledighetsmodellen uppmuntrar 
många pappor att ta ledigt från arbe-
tet en tid för att sköta barnet.

Finland har redan länge va-
rit på efterkälken jämfört med de 
andra nordiska länderna när det 
gäller  praxis för att ordna och ta ut 
faderskapsledighet. De finländska 
papporna tar ut betydligt mindre 
föräldraledigheter än papporna i 
grannländerna. 

– Att förnyelsen görs i en 
ansträngd ekonomisk situation är 
ett tecken på att man vågar se in i 
framtiden. Att kvinnorna eventuellt 
återvänder snabbare till arbe-
tet främjar löneutvecklingen och 
utjämnar  makarnas ekonomiska 
ställning, säger Arkio.

Fredsmäkling  
som kall

CmI (Crisis Management Initiative) 
har skapat fred och bättre förhål-
landen för många krisområden samt 
lett till att dess grundare, president 
Martti Ahtisaari, tilldelats Nobels 
fredspris.

Riikka marjamäki arbetar som 
president ahtisaaris rådgivare och 
som chef för hans byrå. Eftersom 
arbetsuppgifterna och mötena 
ofta är utomlands blir det mycket 
resande.

– Ibland är huvudsyftet med 
 resorna att träffa människor och 
skapa kontakter. Till exempel var det 
svårt att få kontakt med FN:s före 
detta huvudsekreterare Kofi annans 
byrå innan jag hade besökt den.

Utan hjälp av lokala invånare 
skulle fredsarbete vara omöjligt.

– Det är en illusion att tro att vi 
skulle kunna tvinga parterna till sam-

arbete. Det behövs 
många goda kon-
takter och mycket 
samarbete. På den 
punkten har presi-
dentens omfattande 
förbindelsenätverk 
varit oersättligt.

Arbetsmarknadsundersökning 2012

[Resumé]
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1. Kirjaudu osoitteeseen 
  www.mcipress.fi/ura
2. Merkitse numerosarja 785362.
3. Tämän jälkeen pääset lukija kyselyyn 
klikkaamalla Lähetäpainiketta.  
Onnea arvontaan!

Jokainen numero on 
uusi mahdollisuus 
osallistua

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

Arvottava palkinto on noin 
600 euron arvoinen iPad.
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maRJa-LIISa maNKa
professori 

Tampereen yliopisto
johtamiskorkeakoulu

Työnilonjulistus 2013

”Julistettakoon työn teke
misen iloa ja rauhaa 
koko Suomeen. Julistuk
sella haastamme kaikki 
työpaikat mukaan työ
hyvinvointalkoisiin, koska 

jatkuvat kriisit, epävarmuus, kiire ja henki
nen paine rikkovat tätä rauhaa. Ne saat
tavat johtaa myös työn mielekkyyden 
katoon ja jopa avuttomuuteen – tuntee
seen, ettemme voi vaikuttaa asioihimme. 

Kenenkään etu ei kuitenkaan ole, että 
vajoamme toivottomuuteen ja valittami
sen kierteeseen. Myönteiset tunteet sen 
sijaan auttavat näkemään kokonaisuuk
sia. Ne vapauttavat luovuutta ja mahdol
listavat uudet ajatukset, teot ja suhteet, 
mistä syntyy työnantajalle tulevaisuu
den arvoa. Ilo tarttuu asiakkaisiinkin – 
jopa puhelimen välityksellä – ja parantaa 
palvelun laatua. Toki itsekin hyödymme 
myönteisyydestä, koska se kartuttaa hen
kilökohtaisia voimavarojamme kuten elä
mänhallinnan tunnetta, sitkeyttä ja jopa 
terveyttä ja onnellisuutta. 

Aloittakaamme siis työhyvinvointi
talkoot näkökulman vaihdoksesta. Vaikka 
työnilo ei kuuluisikaan sanavarastoomme 
– perinteen mukaanhan työtä on teh
tävä otsa hiessä – ryhtykäämme etsimään 
arjesta positiivisia poikkeamia kuten 
onnistumisia toistemme ja asiakkaiden 
kanssa. Ensiavuksi sallittakoon vaikkapa 
valittajien kuoron perustaminen, jonka 
avulla voimme nostaa yhdessä, ei vain 
käytävillä, hyvinvoinnin esteet tietoisuu
teen ja ryhtyä sen jälkeen tositoimiin nii
den ratkaisemiseksi.

Toimivat työnteon tavat muodostavat 
työrauhan perustan: jokaisen on hyvä tie
tää oma osansa yhteisten tavoitteiden saa
vuttamisessa ja omata sananvaltaa niihin 
pääsemiseksi.  Työpaikan ilmapiiri näyt
tää kuitenkin olevan kaikkien sukupol
vien tärkein työurien jatkamiseen vaikut
tava peruste. Sen jäljessä tulevat työnteon 

mielekkyys, palkitseminen ja esimiehen 
tuki. 

Yhteisöllisyys kasvattaa sosiaalista 
pääomaa, jonka on todettu vähentävän 
sairastamista ja edistävän mielenrauhaa. 
Luottamuksen rakentamisessa tarvitaan 
kumpaakin osapuolta, esimiestä ja työn
tekijää, mutta ennen kaikkea jokaisen ja 
kaikenikäisten työpanoksen arvostamista.   

Nähkäämme jokaisessa jotakin hyvää. 
Älä siis kohtele toista kuten haluaisit 
itseä si kohdeltavan, vaan kysy häneltä, 
mitä hän itse toivoo. Ihmisiksi olemisen 
perustaidot kuten tervehtiminen, kiittä
minen ja kehuminen edistävät vastavuo
roisuutta, mutta myös hyvän puhuminen 
selän takana.

Puutarhuri hoitaa 
puistoa harventamalla 
liiat puut, jotta aurinko 
voisi paistaa aluskasvil
lisuuteen ja tuuli voisi 
kuivattaa liian kosteu
den. Harvennushakkuuta tarvitsemme 
omassa päässämmekin kirkastaaksemme 
ajatuksiamme. Läsnäolotaidot auttavat 
pysähtymään ja priorisoimaan, mutta 
myös tunnistamaan omia tunteita. Hyvin 
monelta on kadonnut yhteys omaan 
itseen. Luontokin edistää rauhoittumista, 
koska se jo muutaman minuutin annok
sena elvyttää.

Elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssi
mista tai sileillä asfalttiteillä juoksemista, 
vaan kohtaamme myös muhkuraisia  
metsä polkuja. Umpikujakin saattaa olla 
hyvä matkaan lähettäjä, koska se pakottaa 
meidät keksimään vaihtoehtoisia reittejä ja 
antaa rohkeutta lähteä uusiin maastoihin. 

Elämässä on hyvä olla muutakin kuin 
työtä, tee siis joka päivä jotakin kivaa! 

Ottakaamme vastuu omasta elämäs
tämme ja ryhtykäämme aktiivisiksi toi
mijoiksi, työnilon sanansaattajiksi arjessa! 

Toivotamme kaikille valoa, iloa ja työn 
tekemisen rauhaa!” B

Nähkäämme 
jokaisessa jotakin 
hyvää. 

[näkökulma]
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