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[Päätoimittajalta]

M
ikä saa ihmisen hakeutumaan yhteiskuntatieteellisiin opintoihin 
ja yhteiskunnalliselle alalle? Tätä olemme pohtineet ja kyselleet 
muiden muassa liiton valtuutetuilta. Vastauksiin kiteytyy jotakin olen-
naista yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen identiteetistä. 

Ammatillisen ja koulutuksellisen edunvalvonnan lisäksi yksi liiton 
päätavoitteista on vahvistaa alan korkeakoulutettujen identiteettiä. 

Olemme juuri käynnistäneet kampanjan teemalla Sinä olet vaikuttaja. Kampanjassa 
esiintyy joukko yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja, jotka kertovat uratarinansa. 
Näistä kertomuksista löytyy yksi yhteinen piirre: halu kehittää yhteiskunnan toimintaa 
ja vaikuttaa muutoksiin omalla työpanoksella.

”Unelmani vaikuttamisesta on toteutunut”, iloitsee kampanjassa mukana oleva 
antton Rönnholm. Uratarinat alkavat usein unelmista ja suunnitelmista, joita valitut 
opinnot tukevat. Yhteiskuntatieteelliset tai vastaavat opinnot valmistavat harvoin 
suoraan yhteen ammattiin. Me emme paranna sairaita kuten lääkärit tai kehitä uutta 
parempaa teknologiaa kuten insinöörit. Mutta me osaamme parantaa ja kehittää 
parempaa yhteiskuntaa. Vaikuttaa voi monella tavalla. Asiantuntijana tai esimiehenä. 
Julkisella sektorilla, yrityksessä tai järjestössä. Tässä vain joitain 
esimerkkejä laajasta kirjosta. 

Sinäkin olet vaikuttaja. Tai jos olet opiskelija, sinusta on 
kasvamassa vaikuttaja. Mutta millainen? Kampanjasi-
vustolla voit testata, miten sijoitut yhteiskuntatieteilijöiden 
rakastamalla nelikentällä. Käy tutustumassa osoitteessa  
www.sinaoletvaikuttaja.fi. 

Vaikuttaa voit myös omassa ammattiliitossasi. Tässä nu-
merossa sivulla 30 neljä valtuutettua kertoo kaudestaan 
valtuustossa. Syksyllä valitaan liitolle uusi valtuusto, 
ja ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Nyt on 
oiva mahdollisuus tulla liiton päättäjäksi ja kehittää 
samalla ammattiyhdistystoimintaa. 

Me vaikuttajat
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– Kuntauudistuksessa on jäänyt pohtimatta, 
minkä verran kuntien pitäisi heijastella 
yhteiskunnan moninaisuutta ja alueellisia 
ominaispiirteitä, Rurik Alhberg pohtii.
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Teksti Matti Välimäki Kuvat Mikko Lehtimäki

Rurik Ahberg valmistui Åbo Aka
demista valtiotieteiden maiste
riksi vuonna 1998 ja lisensiaatiksi 
vuonna 2001. Ennen kuin Ahl
berg valittiin vuonna 2007 Mus
tasaaren kunnanjohtajaksi, hän 

työskenteli niin peruspalveluministeri Eva 
Biaudetin, toisen valtiovarainministeri Ulla-
Maj Wideroosin kuin europarlamentaarikko 
Henrik Laxin erityisavustajana.

– Opinnot ja aikaisempi työura ovat anta
neet hyvän pohjan nykyiseen työhön. Ne 
ovat auttaneet luomaan kokonaisnäkemystä 
yhteiskunnasta, ymmärtämään mistä asi
oista missäkin päätetään ja ennen kaikkea 
helpottaneet liikkumista eri tasoilla. Koke
mus on opettanut sitäkin, minkälaista kieltä 
missäkin käytetään ja miten asiat esitetään. 
Joka paikassa on vähän oma slanginsa, Ahl
berg naurahtaa.

Ahlberg kertoo olleensa aina kiinnos
tunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 
Hän mainitsee pitävänsä parlamentaarisesta 
ilmapiiristä, erilaisten ihmisten ja näkemys
ten kohtaamisesta.

 – Tuo on parasta kunnanjohtajan työssä. 
Pidän myös siitä, että kun aikaisemmin 
olen ollut paljolti avustavissa rooleissa, 
nyt vastuu omista tekemisistä on selke
ämpi. Kunnan johtajan työn huonoin puoli? 
Varmasti se, että Vaasan alueella perintei
sesti lähetetään kutsuja kokouksiin todella 

myöhään. Minulle se aiheuttaa käytännön 
ongelmia, kun kotona on viisi lasta. Päät
täjät ovat varsinkin ennen olleet iäkkääm
piä miehiä, joiden on ollut helpompaa jär
jestää menojaan. Pahasta tavasta on vaikea 
päästä irti.

Kuntauudistus etenee yKsioiKoisesti
Mustasaari on vahvasti kasvava 19 000 asuk
kaan kunta. Menestyvä energiaklusteri luo 
hyvinvointia koko alueelle. Pohjalaiset ovat 
käyneet kertomassa avoinna olevista työ
paikoistaan Oulussa ja Salossa asti, missä 
Nokia on supistanut toimintojaan.

Kunnanjohtajan taivaalla näkyy kuitenkin 
myös tummia pilviä. Valtiovalta on ehdotta
nut lakeuksille jättikuntaa, jonka muodostai
sivat Vaasa, Mustasaari ja kuusi muuta lähi
kuntaa.

– Valtio ajaa yksioikoisesti joka paikkaan 
vahvan keskuskunnan ympärille rakentu
vaa mallia. Niille kunnille, jotka eivät täytä 
vahvan keskuskunnan kriteereitä, heristel
lään sormea. Suomessa on aina puhallettu 
yhteen hiileen. Nyt ilmeisesti ei enää arvos
teta kaikkien työpanosta, ja se heikentää 
yhteishenkeä valtakunnan tasolla. Uudis
tuksen ensivaiheessa ei ole määritelty perus
asioita; millaisen roolin kunta ottaa julkisten 
palvelujen – esimerkiksi hoidon, hoivan ja 
perusopetuksen järjestäjänä – missä määrin 
kunnan tulee toimia valtion toisena demo

Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg 
auttaa kuntalaisia soittamaan yhteistä säveltä. 
Sävel soi duurissa, vaikka Pohjanmaalle 
suunniteltu jättikunta arveluttaakin.

Kunnassa soi
iso orkesteri
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Jos 
haluamme 
pitää 
maassa yllä 
kahta elävää 
kieltä, 
se vaatii 
instituutioita 
ja vahvoja 
rakenteita.

kraattisena tasona, ja mikä on kunnan rooli 
oman seudun kehittäjänä.

Ahlbergin mukaan kaikki ymmärtävät, 
että yhteiskunnan veronmaksukyky ei riitä 
siihen, että kansalaisten oikeuksia yhteis
kunnan tarjoamiin palveluihin jatkuvasti 
lisätään. Hänen mielestään epätasapainoa 
ei voida kuitenkaan ratkaista pelkillä raken
teellisilla muutoksilla. 

– Meidän on pakko miettiä entistä tar
kemmin, mitä palveluja yhteiskunta voi tar
jota ja miten, paljonko, milloin ja kenelle. Voi
daan pohtia vaikkapa sitä, pitääkö kaikilla 
koululaisilla olla joka vuosi terveyst arkastus. 
Riittäisikö perustarkastus vaikka kerran 
kolmessa vuodessa, jolloin vapautuisi voi
mavaroja lapsille, jotka kaipaavat erityishuo
miota? Tai onko meillä mahdollisuutta luvata 
kaikille nykyisenlaista hammashuoltoa, ham
maslääkäreistä kun on pulaa koko maassa.

Här talas svensKa – men Hur länge?
Kun Mustasaaren kohdalla puhutaan moni
naisuudesta ja alueellisista ominaispiirteistä, 
tarkoitetaan luonnollisesti myös ruotsin 
kieltä. Mustasaarelaisista lähes 70 prosenttia 
on ruotsinkielisiä. 

– Kaavailtu kuntaliitos tarkoittaisi sitä, 
että ruotsinkielisistä tulisi alueella vähem
mistö. Lapsuuteni kuntaa Sipoota taas esi
tetään jaettavaksi kolmen kunnan kesken, 
mikä vaikuttaisi radikaalisti kielioloihin.

Ahlberg näkee, että kuntauudistus voi hor
juttaa koko maan ruotsinkielistä kulttuuria.

– Jos haluamme pitää maassa yllä kahta 
elävää kieltä, se vaatii instituutioita ja vah
voja rakenteita. Jos rakenteita ei tule kun
nan kautta tai niitä heikennetään, miten jat
kossa olisi tarkoitus vahvistaa kahden kielen 
 Suomea?

– Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin esi
merkiksi yhteinen ruotsinkielinen hallintoyk
sikkö, joka vastaisi opetuksesta, vanhusten
huollosta ja osittain sairaanhoidosta. Asia ei 
ole saanut kovin paljon huomioita ainakaan 
suomenkielissä valtamediassa. Sen sijaan 

Kunta yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettujen työnantajana
∫ Kuntasektorilla työskentelee 20 prosenttia jäsenistä.
 
∫ Poimintoja jäsenrekisterin nimikkeistä: sosiaalityöntekijä ja johtava 
 sosiaali työntekijä, erikoissuunnittelija, hallintosihteeri ja -päällikkö,
 koulukuraattori, opettaja, talouspäällikkö, perusturvajohtaja, 
 projektisuunnittelija ja -päällikkö, kaupungin- ja kunnanjohtaja

∫ Ikäryhmittäin:

 Alle 30-vuotiaita 9%
 30-39-vuotiaita 16%
 40-49-vuotiaita 27%
 50-59-vuotiaita 33%
 60-vuotiaita tai yli 22%

∫ Kuntien palvelussuhteista 26% määräaikaisia (valtiolla 33%, yrityksissä 11%)
 
∫ Työmäärän kokee jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi 60% kuntasektorin 
 jäsenistä (valtiolla ja yritysten palveluksessa 50%)
 
∫ Johto- ja esimiestehtävissä 35%, asiantuntijatehtävissä 62%

∫ Keskiarvopalkka:

 Johto- ja esimiestehtävissä 4 890 euroa/kk
 Asiantuntijatehtävissä 3 400 euroa/kk
 Kaikki: 
 Keskiarvo 3 930 euroa/kk
 Mediaani 3 610 euroa/kk
 F10 2 700 euroa/kk
 F90 5 600 euroa/kk  Lähde: Työmarkkinatutkimus 2012

mediassa puhutaan pakkoruotsista. Suuri 
enemmistö suomalaisista tukee kaksikieli
syyttä, mutta uusi mediaympäristö on joh
tanut siihen, että pieni joukko voi ylläpitää 
hyvinkin kiihkeää ja kielteistä kielikeskus
telua. Poliitikot ovat tässä tilanteessa vähän 
ymmällään ja hämääntyneitä. Toisaalta on 
vankka hiljainen enemmistö, toisaalta pienen 
joukon ylläpitämä toisenlainen keskustelu.

ei iHan tavallinen puolueKenttä
Mustasaaren kieliolot näkyvät hyvin konk
reettisesti myös kunnallispolitiikassa. 
Kunnan valtuustossa RKP:llä on 33 paikkaa 
43:sta. SDP:n paikkaluku on kolme ja kristil
lisdemokraattien kaksi. Kunnan erikoisuus 
on MSK – Mustasaaren suomenkielisten 
kunnallisjärjestö, jolla on valtuustossa neljä 
paikkaa, perussuomalaisilla yksi. Kokoo
mus, keskustapuolue, vasemmistoliitto ja 
vihreät puuttuvat Mustasaaren poliittiselta 
kentältä kokonaan.

Kun kunnassa on yksi suuri puolue – 
johon luonnollisesti myös kunnanjohtaja 
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kuuluu – niin ainakin maallikko voisi kuvi
tella, että asioista päättäminen on helppoa…

– Juu ja ei. Meillä on hyvä henki 
päätöksen teossa ja kunnan tärkeimmistä 
päämääristä ollaan yhtä mieltä. Se, että kun
nassa ei ole syvää jakoa peruskysymyksissä, 
tuo virkamiehille selkeämmän työympäris
tön. Mutta kun yksi puolue on noin iso, puo
lueen sisälle mahtuu monenlaisia ryhmiä ja 
ihmisiä, joiden kanssa asioista on neuvotel
tava, Ahlberg huomauttaa.

monen tason joHtajuus
Ahlberg vertaa kunnanjohtajan työtä orkes
terinjohtajan pestiin.

– Ilmassa on koko ajan monta palloa ja 
sivusta tulee jatkuvasti lisää. Pää on kuiten
kin pidettävä kylmänä ja johdettava yhtei
söä kohti päämäärää. Koko ajan täytyy pitää 
mielessä myös alueiden välinen kilpailu. 
Työpäivästä vievät paljon aikaa yhteiskunta
suunnitteluun, kaavoittamiseen ja koulujen 
rakentamiseen liittyvät asiat.

Ahlberg kertoo, että kunnanjohtaja liik
kuu työssään monella tasolla, reviiri ulottuu 
Mustasaaren torin tienoilta aina ministeriöi
hin ja Brysseliin asti.

– Omaa kuntaa tuodaan ministeriöissä 
esille, kun päätetään vaikkapa tie ja rauta
tieinvestoinneista. EU on mukana kuvioissa 
monissa pienemmissä hankkeissa – ja tällä 
hetkellä viritellään myös yhtä isoa. Siinä yri
tetään saada rahoitusta Vaasan ja Uumajan 
välillä kulkevalle ympäristöystävälliselle lai
valle. Toteutuessaan hanke olisi erittäin mer
kittävä koko seudulle.

avaimet Hyvään elämään
Ahlberg korostaa, että kunnan tehtävänä on 
osaltaan taata kuntalaisille tunne hyvästä 
elämästä. 

– Tavoitteena on, että esimerkiksi nuori ei 
koe jäävänsä paitsioon, jos hän asuu Musta
saaressa, Vaasassa tai Pohjanmaalla. Perin
teisten kuntasektorin palvelujen lisäksi tar
vitsemme festivaaleja, konsertteja, yö elämää, 
matkustusmahdollisuuksia ja kansain
välisyyttä. Ja myös erilaisia asumismahdol
lisuuksia – kaikki eivät halua asua omakoti
talossa.

Myös luonto on järjestänyt Mustasaareen 
fasiliteetteja: saaristosta suuri osa on Unes
con maailmanperintökohdetta.

– Minä näyttäisin tänne tulevalle turis
tille ensimmäisenä saariston. Sinne voidaan 
mennä vaikkapa Suomen pisintä Raippa
luodon siltaa pitkin, kunnanjohtaja myhäi
lee. B

rurik AHLberg
Mustasaaren kunnanjohtaja, valtiotieteiden lisensiaatti

•	 Syntynyt 1972
•	 Avoliitossa, viisi lasta
•	 Harrastaa ruoanlaittoa, lukemista ja lenkkeilyä

– Kunnalliset prosessit ovat 
luonnostaan pitkiä. Joskus tuntuu, 
että asiat eivät etene. Mutta tälle 
alalle on turha hakeutua, jollei 
sisäistä tuota jo etukäteen.
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Akava muisti ansiomerkein

8 Akava on myöntänyt vuoden 2013 ansiomerkkejä 
ansioituneille akavalaisten liittojen jäsenille. Yhteis-
kunta-alan korkeakoulutetuista ansiomerkin saajia oli 
kaksi:

– Elina Moisio pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin
– hannu-Pekka huttunen pronssinen ansiomerkki 

Elina Moisio on vuosien ajan toiminut liiton 
opiskelija toiminnassa, hallituksessa ja valtuustossa. 
Hän toimi liiton puheenjohtajana vuosina 2007–2012. 
Hannu-Pekka Huttunen on ollut liiton hallinnossa 
vuodesta 2010 lähtien ja jo aiemmin Varsinais-Suomen 
Valtiotieteilijöiden paikallistoiminnassa aktiivisesti 
mukana. Sitä ennen hän on toiminut myös JUKOn 
luottamusmiehenä usean vuoden ajan.

Hyvä 
lähijohtaminen 
vaikuttaa 
työhyvinvointiin ja 
tuloksellisuuteen. 
Esimiehiä 
kannattaa tukea 
ja panostaa 
erityisesti esimies
alaissuhteisiin. 
Näin todettiin 
LÄIKEhankkeessa, 
missä kehitettyjen 
työpajojen todettiin 
vastaavan esimies
työn haasteita 
ja tarjoavan 
mahdollisuuden 
oman työn 
reflektointiin 
vertaisryhmässä. 
Työsuojelu rahaston 
rahoittaman 
hankkeen 
tavoitteena on 
tuottaa uusia 
käytänteitä 
lähijohtamiseen, 
edistää yksilöiden 
osaamista ja työ
hyvinvointia sekä 
organisaatioiden 
tuloksellisuutta.

TieSiTkÖ?

10
minuuttia on vuoden 
aikana saamamme 
positiivisen palautteen 
määrä. Negatiivista 
palautetta saamme 
2 000–3 000 
minuuttia, kertoi 
tulevaisuudentutkija 
Ilkka Halava YTN 
Summit-seminaarissa 
19.4.

8 Mikä on sinun mielestäsi Suomen paras työpaikka 50+? 
Onko se oma tai tuttavasi työpaikka vai paikka, josta olet 
kuullut puhuttavan?

Aller Media lanseerasi maaliskuussa kilpailun, joka on 
avoin kaikille suomalaisille yrityksille, julkisyhteisöille ja jär-
jestöille. Kilpailussa etsitään suomalaisen työelämän edellä-
kävijöitä, jotka panostavat työurien jatkumiseen ja toimivat 
ikärasismia vastaan. Tavoite on nostaa esille organisaatioi-
den tekemiä konkreettisia tekoja työurien pidentämiseksi.

Ilmoittautumisaika päättyy 30.9.2013.

Lisätietoja kilpailusta: www.parastyopaikka50plus.fi

URAtieto

Lisää hyödyllisiä 
koulutuksia tulossa 
syksyllä!

Syksyllä järjestetään koulutuksia ainakin 
seuraavista ajankohtaisista aiheista: 

∫ Oman osaamisen tunnistaminen
∫ Työhyvinvointi
∫ Äitinä ja isänä työelämässä
∫ Esimiehen haasteet tässä ja nyt

 
Kahdesta viimeksi mainitusta aiheesta on lisäksi 
tulossa webinaarikoulutukset, jolloin koulutuksiin 
voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

 Koulutuksiin ilmoittautuminen alkaa loppuke-
sästä, pidäthän silmällä tiedotustamme!

8 Ura-lehti on liittynyt Aikakauslehtien Liiton jäse-
neksi. Liitossa ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja 
järjestölehdet sekä asiakaslehdet. Liitto on perus-
tettu vuonna 1946, se on Viestinnän Keskusliiton 
(VKL) jäsen. 

Ura-lehden esittely löytyy osoitteessa 
www.aikakauslehdet.fi/jasenet/

Ilmianna Suomen paras 
työpaikka 50+!

Ura järjestäytyi

”Olen aina tehnyt ylitöitä. Ne ovat eräällä tavalla realiteetti. Töitä 

pitää tehdä silloin, kun niitä on, mutta myös levolla, vapaa-ajalla ja 

lataamisella on merkityksensä. Työn pitää joustaa.”
 

Jyri Häkämies, valtiotieteiden maisteri ja Elinkeinoelämän 

keskusliitto EK:n toimitusjohtaja. HS 7.4.2013
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Suomi on korkean järjestäytymis-
asteen maa: keskimäärin kolme neljästä 
korkeasti koulutetusta kuuluu ammatti-
liittoon. Myös yhteiskunnallisen alan 
korkeakoulutettujen järjestäytyminen 
on jatkuvassa kasvussa. Oma ammatti-
liitto on mitä luontevin väylä vaikuttaa 
työelämään ja myös omaan työsuhtee-
seen. Tätä mieltä on Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry:n liittovaltuusto, joka 
kokoontui lauantaina 20.4.2013 kevät-
kokoukseensa Helsingissä.

Ammattiliitot ovat edelleen keskeisiä 
yhteiskunnallisia vaikuttajia Suomessa. 
Ammattiyhdistysliikkeen ei pidä sortua 
nostalgiaan, vaan sen on uudistuttava 
samaan tahtiin muun yhteiskunnan 
kanssa. Uransa alkuvaiheessa olevien ja 
vielä opiskelevien innostaminen mukaan 
toimintaan on olennaista. 
– Korkeakoulutetut kohtaavat työelämäs-
sä samoja ongelmia ja tarvitsevat luot-
tamusmiehen tukea siinä missä muutkin 
palkansaajaryhmät. Vaikka luottamus-

miehen tehtävien hoitaminen vie aikaa, 
se antaa myös paljon, opetus- ja kulttuu-
riministeriön jukolainen luottamusmies 
Johanna Moisio sanoo. 
– Liittojen päättävät elimet tarjoavat 
näköalapaikan edunvalvontaan ja 
työelämään. Toiminnassa konkretisoi-
tuu, että yksittäinen ammattiliitto on osa 
suurempaa kokonaisuutta ja vaikutuska-
navaa, valtuuston puheenjohtaja timo 
Koskimäki toteaa.                                                                                                                                   

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on 
käynnistänyt uuden kampanjan Sinä olet 
vaikuttaja. Yhteiskunta-alan korkeakoulu-
tettuja yhdistävä punainen lanka on halu 
vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen. 
Kampanja esittelee eri tehtävissä toimivia 
yhteiskunta-alan osaajia ja kertoo heidän 
uratarinansa. Osa heistä vaikuttaa myös 
ammattiyhdistystoiminnassa. Kampan-
jaan kuuluu testi, jossa jokainen voi 
mitata vaikuttajaominaisuuksiaan. 

www.sinaoletvaikuttaja.fi 

Kesätyöt tulevat, 
oletko valmis?
8 Kesätyöt ja harjoittelut lähestyvät kovaa vauh-
tia, ja niitä ajatellen on hyvä kerrata muutama 
asia työelämää ajatellen.  

työsopimus – muista tehdä kirjallinen työ-
sopimus ja kysyä työnantajaltasi selvennystä, 
jos et ymmärrä jotain kohtaa sopimuksessa. Voit 
myös kysyä liitolta apua, jos jokin sopimuksessa 
mietityttää. 

työaika – tarkista työehtosopimuksesta tai 
työaikalaista, että työaikasi on oikea. Muista 
myös, että ylitöistä työnantajan on aina sovittava 
erikseen kanssasi.

työtodistus – pidä palkkakuitit tallessa työ-
suhteen loputtuakin ja pyydä työtodistus. Jos et 
ole saanut työtodistusta aikaisemmilta työnan-
tajiltasi, muista, että sinulla on oikeus saada 
työtodistus vielä kymmenenkin vuoden jälkeen 
työsuhteen päättymisestä. 

työttömyyskassa – Jos työssäoloehto täyttyy 
kesät öissä tai harjoittelussa eli teet töitä vähin-
tään 18 tuntia viikossa, kannattaa sinun liiton 
jäsenenä liittyä työttömyyskassaan ja kerryttää 
ansiosidonnaista työttömyysturvaa jo opiskelujen 
aikana. Vaikka yhteiskunta-alan vastavalmis-
tuneiden työllistymisaste onkin korkea, on aina 
hyvä varautua muutaman kuukauden työttömyy-
teen. Kun kerrytät 34 viikon työssäoloehtoa jo 
opiskelujen aikana, on valmistumisen jälkeinen 
epävarmuus työelämän kannalta pienempi ja voit 
keskittyä mielenkiintoisen työn hakuun erinäisten 
pätkä töiden sijaan.

Ammattiyhdistystoiminta on
nykyaikaa – ei nostalgiaa

”Isä katsoo työjutut ensin” 
Katso hauskat ja osuvat 

tietoiskut kampanjasivulta 
www.8tuntia.fi

Ammattiliiton jäsenyys turvaa oman asemaa 
työmarkkinoilla, mutta antaa myös eväitä laajempaan 
vaikuttamiseen. 

Katso kooste 
seminaarista 

netissä
www.yhteiskunta-

ala.fi

Ennen kokousta valtuusto pohti ay-liikkeen tulevaisuutta. Seminaarissa alustivat 
tutkijat Maria Svanström ja Mika Helander. Tilaisuuden vetäjänä toimi Akavan 
viestintäjohtaja Marjo Ollikainen (vas.).
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Akavan jäsenjärjestöjen 
kokonaisjäsenmäärä 
kasvoi vuodessa noin 
14 000 henkilöllä ja 
on nyt yhteensä 580 
000. Opiskelijajäsenten 
määrä kasvoi yli 4 
000:lla ja Akavan 
liitoissa on nyt 
yhteensä 110 000 
opiskelijajäsentä.  
Akavalaisista 52,4 % on 
naisia. Yksityissektorilla 
työskentelee 56 %, 
kuntasektorilla 
32 %, valtiolla 7 % 
ja seurakunnissa 
1 %. Yrittäjinä tai 
ammatinharjoittajina 
toimii 3 % akavalaisista. 
www.akava.fi/
jasenmaarat

Helmikuun lopussa oli 
työttöminä työnhaki-
joina yhteensä 33 027 
korkeakoulututkinnon 
suorittanutta eli 6 897 
enemmän kuin edelli-
sen vuoden lokakuussa. 
Kasvuprosentti on 26,4. 
Vastavalmistuneiden 
korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden työttö-
mien määrä on ollut 
nopeassa kasvussa jo 
noin puolen vuoden 
ajan. Helmikuun 
lopussa työttöminä 
työnhakijoina heitä oli 
3 628, mikä on 974 
henkilöä edellisvuotista 
enemmän (+ 36,7 %). 
Yhteiskuntatieteilijöiden 
työttömyys on kasvanut 
vuodessa 23,5 prosent-
tia, mikä on keskiarvoa 
vähemmän.

URAtieto

Lomansa aikana sairastuneella työntekijällä 
on vastaisuudessa oikeus saada vuosilomaa 
siirrettyä jo ensimmäisestä sairauspäivästä 
lähtien. Työntekijän tulee esittää työnanta-

jalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä 
luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Nykyisin 
lomalla sairastunut työntekijä saa vuosilomaansa 
siirrettyä vasta seitsemän sairauspäivän eli niin 
sanotun karenssi ajan jälkeen. Siirto-oikeus koskee 
lakisääteistä vuosilomaa. Se tarkoittaa enintään 24 
päivän lomaa alle vuoden jatkuneissa työsuhteissa 
ja 30 päivän lomaa yli vuoden jatkuneissa työsuh-
teissa. Siirto-oikeus ei sen sijaan koske lakisää-
teisen loman ylittäviä loman osia, joista on sovittu 
työ- ja virkaehtosopimuksessa. Näiden osalta 
työehto sopimuksen osapuolilla on oikeus sopia 
karenssipäivistä. Karenssipäivien poistoa koskeva 
lainmuutos tulee voimaan 1.10.2013.

Lomapalkan laskemisen muutos koskee 
kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja virkamiehiä, 
jotka ovat siirtyneet osa-aikatyöhön (esimerkiksi 
osittainen hoitovapaa tai osa-aikaeläke) tai osa-
aikatyöstä kokoaikatyöhön. Jos kyseinen muutos 
on tapahtunut lomanmääräytymisvuoden päätty-
misen jälkeen, mutta ennen loman alkua, perustuu 
lomapalkka lomanmääräytymisvuoden työajan 
mukaan määräytyvään palkkaan. Lomanmääräy-
tymisvuodella tarkoitetaan vuoden pituista aikaa 

välillä 1.4.–31.3. Jos henkilön työaika ja vastaavas-
ti palkka muuttuvat sen sijaan lomamääräytymis-
vuoden aikana, lomapalkka lasketaan prosenttipe-
rusteisella laskentasäännöllä. Tällöin lomapalkka 
on yhdeksän prosenttia lomanmääräytymisvuoden 
ansioista alle vuoden jatkuneissa palvelussuh-
teissa ja sen jälkeen 11,5 prosenttia. Lakimuutos 
parantaa erityisesti niiden työntekijöiden asemaa, 
jotka ovat ansainneet vuosilomansa kokonaan 
tai osittain kokoaikatyössä, mutta siirtyneet sen 
jälkeen osa-aikatyöhön. Lakimuutoksen jälkeen 
tuntipalkkaisten ja kuukausipalkkaisten lomapalk-
kasäännöt vastaavat myös entistä paremmin toisi-
aan. Uusia laskentasääntöjä sovelletaan 1.4.2013 
alkaneen lomanmääräytymisvuoden vuosilomista 
alkaen, ellei voimassa olevista työ- ja virkaehtoso-
pimuksista muuta johdu.

Lakimuutoksen myötä pitämättömien vuosi-
lomien johdosta palvelusuhteen päättyessä mak-
settava lomakorvaus lasketaan jatkossa jakamalla 
kuukausipalkkaisen työntekijän palkka luvulla 25 
ja viikkopalkkaisen työntekijän palkka luvulla 6. 
Alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa on 
sovittu viikko- tai kuukausipalkan jakajista, joita so-
velletaan työ- tai virkaehtosopimuksen soveltamis-
alan piiriin kuuluviin työntekijöihin, virkamiehiin ja 
viranhaltijoihin. Muutosten taustalla ovat EU-
tuomioistuimen ratkaisut.

8 Vuosilomalakiin on tehty 1.5.2013 lukien muutoksia koskien 
niin sanottua sairauskarenssia, vuosilomapalkan laskemista 
sekä lomakorvauksen määrittämistä. Muutokset eivät koske 
kesän 2013 lomia.

Vuosilomalakiin muutoksia
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[Puheenjohtajalta]

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut valmistautuu 
syksyn liittovaltuustovaaleihin. Vaaleissa valitaan 
40 liiton jäsentä välillisesti edustamaan liiton 
jäsenistöä ja käyttämään liiton ylintä päätösvaltaa.

Liittomme juuret ovat vuodessa 1947. Vaikka 
ikänsä puolesta järjestö on eläkeiässä, on se 
nykymuotoisena pikemminkin teini. Vielä 1980-lu-
vun lopulla liitollamme oli tuhatkunta jäsentä, 
mutta ei lainkaan päätoimista henkilöstöä. Uuden 
vuosituhannen alkuun saakka ylintä päätösvaltaa 
käytti (paikalle saapuneen) jäsenistön muodosta-
ma yhdistyksen yleinen kokous. 

Välilliseen järjestödemokratiaan siirryttiin 
vuodesta 2002 alkaen ensimmäisen liittovaltuus-
ton aloittaessa. Neljänsiin liittovaltuustovaaleihin 
mennessä liitosta on kehittynyt lähes 12 000 
jäsenen aktiivinen yhteiskuntatieteilijöiden etujär-
jestö, jolla on 12 toimihenkilöä. Palkatun henki-
löstön rinnalla jäsenistöllä on säilynyt keskeinen 
rooli liiton päätöksenteossa.

Liittovaltuusto on viime 
vuosina keskeisesti vaikuttanut 
liiton kehitykseen. Valtuusto on 
vuosittain toimintasuunnitel-
malla linjannut toiminnan pai-
nopisteet, valinnut hallituksen 
sekä aktiivisesti kommentoinut 
liiton toimintaympäristön asioita. Myös esimerkik-
si liiton nimenmuutos ja uudet säännöt on valmis-
teltu ja päätetty valtuuston ohjauksella. 

Onko Sinulla mielipiteitä omasta liitostasi? 
Mihin liiton tulisi jatkossa suuntautua? Tekeekö 
liitto oikeita asioita? Jäsen, asetu ehdokkaaksi 
liittovaltuustovaaliin! Jo ehdokkaana pääset esit-
telemään teesejäsi ja valtuutetuksi valitut saavat 
neljän vuoden valtakirjan vaikuttaa etujärjestön 
linjaan. 

Jos kuitenkaan et asetu ehdolle, olethan 
syksyn vaaleissa vaikuttaja antamalla äänesi. 
Olisi hienoa, jos liittomme erottautuisi Akavassa 
korkealla äänestysprosentilla. Meille yhteiskunta-
tieteilijöille se olisi enemmän kuin luontevaa. B

Jäsen, asetu 
ehdokkaaksi 
liittovaltuustovaaliin!

Oman 
etujärjestösi 
vaikuttaja

MIKKO ESKOLa
puheenjohtaja 

8 Liitto on lähtenyt mukaan tukemaan kansalais-
aloitetta, jossa vaaditaan vanhempainkustannus-
ten tasaamista.

Vanhemmuuden kustannukset rasittavat 
naisia työllistäviä aloja. Aloitteen tavoitteena on 
siirtää vauvoista aiheutuvat vanhemmuuden 
kulut kaikkien yhteisesti maksettaviksi ja taata 
nuorille naisille ja miehille yhtäläiset mahdolli-
suudet työllistyä.

Aloite etenee eduskuntaan, jos sitä tukee 
vähintään 50 000 kansalaista. Aloitteen laittoi 
vireille tammikuussa Suomen Yrittäjänaiset. 
Myös monet muut järjestöt ovat ilmoittautuneet 
aloitteen tukijoiksi.   

Kansalaisaloitteen tukeminen onnistuu netissä 
pankkitunnuksilla kirjautumalla osoitteessa 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71.

Tutustu myös kampanjaan www.facebook.
com/uhkavaimahdollisuus.

Allekirjoita aloite ja edistä työelämän tasa-
arvoa!

Tasa-arvoa
vanhempainkustannuksiin

Parasta työelämää

8 Vuoteen 2020 mennessä on tavoitteena 
tehdä Suomen työelämästä Euroopan parasta. 
Hankkeen taustalla on hallituksen viime vuonna 
kolmikantaisesti valmistelema työelämästrategia. 
Sen perusajatus on, että hyvän työelämän ja 
kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, 
tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työ-
elämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmiset 
haluavat ja kykenevät jatkamaan työntekoa entistä 
pidempään. Työelämän kehittäminen edellyttää, 
että luottamus ja yhteistyö sekä innovointi ja tu-
loksellisuus vahvistuvat työpaikoilla. Myös osaava 
työvoima sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveys 
ja hyvinvointi on varmistettava. Työ- ja elinkeino-
ministeriön vetämä hanke kuuluu hallituksen 
kärkihankkeisiin. Myös Akava tukee hanketta.

Lisätietoja: www.tem.fi/tyoelama2020
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TieSiTkÖ?

40,7
tuntia on 
ylemmän 
toimihenkilön 
keskimääräinen 
todellinen 
työaika viikossa. 
73,8 prosenttia 
ylemmistä 
toimihenkilöistä 
matkustaa 
työssään. 
Matkapäiviä on 
keskimäärin 29 
vuodessa.
Lähde: YTN-Data 2011

URAtieto

Määräaikainen 
työsuhde myöhentää 
perheen perustamista. 
Määräaikaisina 
työskentelevillä 
lapsettomilla esikoisen 
saaminen siirtyy 
keskimäärin vuodella 
pysyvissä työsuhteissa 
oleviin verrattuna. 
Naisen määräaikainen 
työsuhde näyttää 
olevan suurempi este 
lapsenhankinnalle kuin 
miehen.Tulokset käyvät 
ilmi hanna Sutelan 
sosiaalipolitiikan alan 
väitöstutkimuksesta. 

Lisätietoja: www.uta.fi

8 Hallituksen kehyspäätös sisälsi 30 miljoonan euron 
vähennyksen sosiaali- ja terveysministeriön alaisten 
tutkimus laitosten rahoitukseen. Päätös on mittaluokal-
taan täysin kohtuuton. Päätöksellään hallitus romuttaa 
sosiaali- ja terveysalan, työelämän ja säteilyturvallisuu-
den tutkimuksen ja asiantuntijatyön. Vaadimme päätök-
sen peruuttamista.

30 miljoonan euron leikkaus merkitsee jo sinällään 
noin 600 työntekijän irtisanomista. Samaan aikaan 
laitoksiin kohdistuu useiden miljoonien säästövelvoite ai-
emman niin sanotun tuottavuusohjelman kautta vuoteen 
2015 mennessä.  Lisäksi laitosten mahdollisuudet hakea 
ja vastaanottaa ulkopuolista rahoitusta rapautuu, mikä 
lisää leikkausten henkilöstövaikutuksia voimakkaasti. 
Näin suuri vähennys rahoituksesta merkitsee sitä, että 
ulkopuolisen rahoituksen hakijoita ei ole enää riittävästi, 
eikä rahaa edes voida vastaanottaa, kun rahaa ei ole 
enää kattamaan omarahoitusosuuksia. Päätös voikin 
johtaa lähes 1 000 työntekijän irtisanomiseen tutkimus-
laitoksista ja koko tutkimustoiminnan näivettymiseen.

THL, TTL ja STUK ovat alallaan erittäin arvostettu-
ja toimijoita ja haluttuja kumppaneita EU-ohjelmissa, 
ja laitokset pystyvät vaikuttamaan merkittävästi myös 
kansainvälisesti alallaan. Tämän suuruusluokan irti-
sanomiset merkitsevät sitä, että EU-ohjelmien rahoitusta 

ei saada Suomeen samassa mittakaavassa. Leikkaukset 
merkitsevät toiminnan olennaista kapeutumista myös 
ulkopuolisen rahoituksen turvin toteutetussa tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa sekä asiantuntijatyössä.

Leikkauspäätös on outo myös siinä mielessä, että 
päätöstä ei perustella mitenkään eikä ilmaista, mitä 
laitoksilta halutaan. Toiseksi samaan aikaan pohditaan 
tutkimuslaitosuudistusta, jossa laitosten rahoitusta 
siirrettäisiin Suomen Akatemiaan ja valtioneuvoston 
kansliaan, mikä voi tuottaa vielä lisää leikkauksia.

Hallitus ei selvästikään ole perehtynyt laitosten 
toimintaan. Laitoksia pidetään tutkimuslaitoksina, 
vaikka suurin osa toiminnasta on asiantuntijatoimintaa, 
viranomaistoimintaa ja rekistereiden sekä tietova-
rantojen ylläpitoa. Tutkimustoimintaa tehdään jo tällä 
hetkellä hyvin voimakkaasti ulkopuolisella rahoituksella. 
Tutkimus toiminta on kuitenkin välttämätöntä asiantuntija- 
ja viranomaistoiminnalle, jotta laitosten asiantuntemus 
pysyy ajan tasalla ja uudistuu.

Hallituksen päätös leikata 30 miljoonaa euroa sosi-
aali- ja terveysalan tutkimuslaitosten rahoituksesta on 
järkyttävä ja järjetön. Sosiaali- ja terveysalan uudista-
minen, työurien pidentäminen ja säteilyturvallisuus ovat 
ajankohtaisia ja suuria tehtäviä, eikä asiantuntemusta 
niiden osalta tule romuttaa. Kirjeen päiväys 5.4.2013

THL:n, TTL:n ja STUKin luottamusmiesten
avoin kirje Suomen hallitukselle
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 Tutustu tarkemmin ja 
tee oma ehdotuksesi 

www.akava.fi/yrittajapalkinto

Kenelle Akavan  
yrittäjäpalkinto  
tänä vuonna? 

Yrittäjäpalkintoilmoitus jäsenjärjestöjen lehtiin 24042013.indd   1 4/24/2013   11:47:53 AM

Valtion virkamieslautakunta on 
lakkautettu ja sille kuuluvat asiat 
siirretty hallinto-oikeuksien käsiteltä-
viksi. Pääsääntönä on jatkossa valtion 
virkamiehen oikeus valittaa häntä 
koskevasta päätöksestä. Lisäksi valtion 
virkamieslakiin on tehty eräitä pienem-
piä muutoksia.

Virkamieslaista on poistettu virka-
mieslautakuntaa koskevat säännökset. 
Virkamieslautakunta käsittelee loppuun 
lain voimaan tullessa lautakunnassa vi-
reillä olevat asiat. Virkamieslautakunnan 
toiminta lakkaa sen kuukauden lopussa, 
jolloin se on käsitellyt loppuun edellä 
tarkoitetut asiat.

Jatkossa valtion virkamiehen vali-
tusoikeutta ei määritellä enää päätös-
kohtaisesti. Erillisessä säännöksessä 
(57 § 3 mom.) sen sijaan luetellaan 
päätökset, joista ei ole mahdollista 
valittaa. 

Tällaisia päätöksiä ovat:

∫ nimittäminen virkaan tai virka - 
 suhteeseen
∫ viraston yhteisen viran sijoittaminen 
 viraston sisällä
∫ harkinnanvaraisen virkavapauden
 myöntäminen tai epääminen sekä
∫ tehtävään määrääminen, jos
 virkamies on antanut suostumuksen- 
 sa tehtävään määräämiseen.

Jos toisessa tai neljännessä kohdas-
sa tarkoitettu päätös merkitsee viran 
sijoituspaikkakunnan muuttumista, 
päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi 
siitä tehdystä valituksesta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen toisin päätä.

Lakimuutokset valtion virkamieslakiin 
tulivat voimaan 1. huhtikuuta 2013.

Valtion  
virkamieslaki muuttui
Valtion virkamieslautakunta lakkautettiin ja valtion 
virkamiehen yleinen valituskielto kumottiin huhtikuun 
alusta lukien.

Akavan aluetoiminta 
uudistui

8 Akavan aluetoiminta uudistui vuoden 2013 
alusta aluevaikuttamiseksi. Uusi toimintamalli on 
verkostomainen. Tavoitteena on tehostaa Akavan 
aluevaikuttamista kaikkialla Suomessa ja edistää 
akavalaisille tärkeitä asioita alueellisten erityis-
piirteiden mukaan. 

Akavan aluevaikuttaminen perustuu viiteen-
toista alueverkostoon. Aiemmat aluetoimikunnat 
on korvattu alueverkostoilla, joiden toiminnasta 
vastaa aluejohtoryhmä. Aluejohtoryhmien lisäksi 
aluevaikuttamisen toimielimenä ovat Akavat liit-
tojen verkostot. Verkostot ovat neuvottelukunnan 
kaltaisia toimielimiä, joiden jäsenmäärä vaihtelee 
alueittain (8–19 edustajaa).

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut edustettui-
na Akavan alueverkostoissa:

akavan aluejohtoryhmät
Jaana Koskela (Lappi)
Sari Niemi (Häme)
Anne Gustafsson-Pesonen (Etelä-Savo)

akavan liittojen verkostot
Hanna Ahonen (Uusimaa)
Timo Ahonen (Häme)
Eeva Koskela (Keski-Suomi)
Rolf Sund (Pohjanmaa)
Auli Kangas (Pohjois-Pohjanmaa)

Akavan toimistossa aluevaikuttamista koordinoi ja 
kehittää liiton entinen puheenjohtaja Elina Moisio 
(ks. nimitysuutinen s. 17). Alueverkostojen kaikki 
edustajat löytyvät Akavan nettisivuilta
 www.akava.fi.

Kaloreille kyytiä 
8 Työmatkan kalorilaskuri on oiva 
apuväline, jos haluat osviittaa kuluttamiesi 
kaloreiden määrästä. Otetaan esimerkiksi 
viiden kilometrin työmatka kävellen. Las-
kuri ilmoittaa, että ”Kulutit matkallasi 204 
kilokaloria, tämä vastaa 1,02 jäätelötuuttia”. 
Kävele töihin ja herkuttele lounastauolla 
jätski hyvällä omallatunnolla.
www.liikkumisenohjaus.fi/kalorilaskuri
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010 19 19 19 Vakuutuksen myöntää Vakuutusyhtiö Kaleva

Ota nyt lapsellesi tapaturma-
vakuutus, joka on voimassa aina ja 
kaikkialla maailmassa. Vakuutus 
kattaa paitsi vapaa-ajan, myös 
kaikki urheilulajit 18 ikävuoteen 
saakka. Erillisiä lajikohtaisia 
lisenssivakuutuksia et siis tarvitse. 
Kuulostaa aika kivalta, vai mitä?

Katso kuinka saat lapsen tapa-
turmavakuutuksen tällä hinnalla.

Järjestösi

neuvottele
ma

jäsenetu!



Julkisuudessa on tätä kirjoittaessa ollut esillä erään opet-
tajan työ/virkasuhteen irtisanominen/purkaminen. Medi-
assa ei usein osata kertoa, onko kyse irtisanomisesta 
vai purkamisesta ja onko kyse virka- vai työsuhteesta. 
Pykälät ovat kuitenkin suunnilleen samansisältöiset.

Työsuhteen irtisanomisen ja purkamisen ero on huomattava. 
Henkilökohtaisista syistä tapahtuvan irtisanomisen perusteena 
on vähäisempi työvelvoitteen laiminlyönti ja sitä edeltää lähes 
aina varoitus. Laissa purkuperusteena voidaan pitää ”työntekijän 
työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti 
vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, 
että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa”.

Tavanomaisimmat purkutapaukset liittyvät epärehellisyyteen, 
väkivaltaisuuteen tai alkoholin käyttöön työpaikalla. Epärehellisyys-
tapaukset liittyvät usein rahankäyttöön; työntekijä on saattanut 
lyödä ohi kassan, jättää antamatta kuitteja tai muutoin kavaltaa 
työnantajansa rahoja. Tai jos esimerkiksi vartiointitehtävissä työs-
kentelevä salaa aiemmin saaneensa pahoinpitelytuomion. 

Alkoholin käyttö työpaikalla on yleensä irtisanomisperuste, jol-
loin edellytetään varoitusta ja mahdollisen hoitoonohjausohjelman 
noudattamatta jättämistä. Kun työntekijä toimii alalla, jolla tulee 
noudattaa erityistä huolellisuutta vaikkapa työturvallisuusnormien 
noudattamiseksi, alkoholin käytölle on asetettu nollatoleranssi ja 
työsopimuksen purkaminen on laillista.

Oikeuskäytännössä työtehtävissä tai työpaikalla tapahtuneeseen 
väkivaltaiseen käytökseen suhtaudutaan vakavasti, vaikka sen seu-
raukset olisivat vähäiset. Toisaalta ratkaisuissa on otettu huomioon 
työntekijän provosoituminen. Työtuomioistuimessa linja-auton-
kuljettajan työsuhde oli irtisanottu työvuoron aikana sattuneen 
välikohtauksen takia. Koululaiset olivat aiheuttaneet matkan aikana 
häiriötä ja yksi 8-vuotias oli linja-autosta poistuessaan näyttänyt 
kuljettajalle keskisormea. Tämän seurauksena kuljettaja oli ottanut 
pojasta kiinni takista vetäen. Työnantaja irtisanoi kuljettajan ilman 
varoitusta ja oikeus katsoi työnantajan toimineen lain mukaisesti. 
Vaikka tässä ei työsuhdetta purettukaan, ei varoitusta edellytetty.

Työnantajan tulee purkamistapauksissa toimia nopeasti: 
purkamis oikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän 
kuluessa siitä, kun työnantaja saa tiedon purkamisperusteen täyt-
tymisestä. Jos työnantaja purkaa työsopimuksen lainvastaisesti, on 
työntekijällä oikeus saada irtisanomisajan palkkansa lisäksi korva-
usta 3–24 kuukauden palkka. Virkamiehillä puolestaan on oikeus 
palata takaisin virkaansa ja saada maksamatta jätetty palkka. B

Työsopimuksen
purkamisperuste

lain m
ukaan

aRtO VaINIO
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Ossi Heinänen

Hyvää syntyy tekemällä

Oma työnkuva
Aloitin Plan Suomen pääsihteerinä loka
kuussa 2012. Suhteessa aiempaan työ
kokemukseeni uusia elementtejä ovat 
kansain välinen ympäristö sekä näin ison 
organisaation johtaminen. Olen anta
nut itselleni aikaa vuoden uusien asioiden 
oppimiseen. Työ itsessään on lunastanut 
odotuksensa jo tässä vaiheessa. Ystäväni
kin ovat todenneet, että tämä on niin minun 
paikkani!

Meitä on toimistolla kuutisen kymmentä, 
lisäksi kaikki vapaaehtoiset ja luottamus
henkilöt. Minun tehtävänäni on johtaa 
kokonaisuutta. Toiminnassamme kaiken 
lähtökohta on luotettavuus ja se, että työ 
tulee nähdyksi ja kuulluksi. Ulkoministe
riön kumppanuusjärjestönä kehitysyhteis
työssä ja Suomen suurimpana kummijär
jestönä olemme useiden valvovien silmien 
alla ja se on mielestäni hyvä asia. Jos jokin 
on yllättänyt, niin se, kuinka lähellä yritys
sektoria tämänkaltainen järjestötyö on.
 
Uran käännekohdat
Lapset ovat elämän käännekohdista omassa 
luokassaan. Työelämässä tilanteet ovat joh
taneet toiseen, tietoisesti en ole pyrki
nyt tiettyyn asemaan. Viimeisin työpaikan 
vaihdos oli kuitenkin monessa suhteessa 
merkittävä: lähdin edellisestä työpaikasta 
tietämättä tulevaisuudesta. Taustalla oli 
vahva tunne siitä, että haluan tehdä jotain 
muuta ja siinä välissä olla kotona lasten 
kanssa. Hengähdystauko venyi lopulta 
yhdeksän kuukauden mittaiseksi, tosin jo 
puoli välissä tiesin tulleeni valituksi Pla
niin. Vielä kymmenen vuotta sitten tällai
nen tauko olisi työuran kannalta ollut lähes 
mahdoton pitää, nyt asenteet ovat onneksi 
muuttuneet. Jälkikäteen katsottuna työ
urani näyttää selvältä suunnitelmalta, 
vaikka en haluakaan nykyhetkellä selittää 
menneisyyttä.

Omat vahvuudet
Olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia, 
organisoimaan ja delegoimaan. Esimiehenä 
olen saanut kiitosta hyvän hengen luomi
sesta: minun tehtävänäni on auttaa muita 
onnistumaan tavoitteissaan. Minulla on 
vahva järjestötausta, aina alkaen ylioppilas
kunnasta ja HYY:n pääsihteerin tehtävistä, 
mistä on hyötyä myös nykyisessä tehtäväs
säni. Tunnistan vahvuuksien lisäksi vajavai
suuteni – asiantuntijaksi minusta ei ole. 

hyvä työhteisö
Työyhteisö on kuin koneisto – sitä pitää 
säännöllisesti huoltaa. Yhdessä tekemisen 
ydin on molemminpuolinen luottamus. 
Huono johto voi pilata paljon, mutta hyvä
kään esimiestyö ei auta, jos jokainen ei ole 
omalla panoksellaan mukana. Tämä työ oli 
minulle unelmien täyttymys ja parasta siinä 
kaikessa ovat ihmiset. On ollut hienoa huo
mata, kuinka hyvin minut on otettu vas
taan. Sitä samaa tunnetta tulee jakaa jokai
selle uudelle ja vanhalle työntekijälle.

ajatuksia työstä jä elämästä
Nykyyhteiskunnassa ihmisen identiteetti 
rakentuu liiankin pitkälti työn ympärille. 
Siksikin työn pitäisi olla tekijälleen kes
kimääräisesti kivaa, muuten sitä ei jaksa 
tehdä; vietämmehän jopa kolmanneksen 
päivästä, puolet valveillaolosta töissä. Hen
kilökohtaisesti en usko kiireen ihannointiin 
– sitoutuminen työhön on hyväksi, mart
tyyrius ja työlle uhrautuminen ei. Minulle 
yhteiskunnallisesti, ja nyt myös globaalisti, 
merkityksellinen työ on motivaation lähde. 
Kehitysyhteistyökohteissamme puolus
tamme aina heikoistakin heikoimpia. Todel
lisuus on joskus rankkaa nähdä, mutta vain 
sen hyväksymällä voi hyvää saada aikai
seksi. Vastapainona ja jaksamisen lähteenä 
osaan arvostaa vapaaaikaa, yhdessä ole
mista perheen ja ystävien kanssa. B

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Vesa Tyni

URApolku
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Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!

Järjestösihteeri
VTM Sarianne Karikko (31) 
on aloittanut järjestösihteerinä 
Nuorisotutkimus seurassa. Toimen-
kuvaan kuuluu Nuorisotutkimusver-
koston viestinnästä vastaaminen sekä 
hallinto-, seminaari- ja koulutustoimin-
taan liittyviä tehtäviä. 

– Eniten odotan pääseväni 
kehittämään viestintää ja tekemään 
Nuorisotutkimusverkostossa tehtävää 
tutkimusta tunnetuksi. Hoidin jo aiem-
min saman tehtävän sijaisuutta ja kun 
tehtävä meni avoimeen hakuun, sain 
sen nyt vakituisena yhtenä hakijana 
muiden joukossa. 

Karikko on aiemmin työskennellyt 
vaalipäällikkönä, kansanedustajan 
avustajana sekä Aalto-yliopistossa 
koordinointi- ja suunnittelutehtävissä 
opintoasiain- ja tutkimushallinnossa.

– Ja kyllä, sain siis työn, vaikka olin 
jäänyt jo äitiysvapaalle ja olin viimei-
simmilläni raskaana, Karikko lisää. 

– Siitä kiitos Nuorisotutkimusver-
koston oikeudenmukaista henkilöstö-
politiikasta.

Tasa-arvokoordinaattori
YTM Elina havu (31) on nimitetty Van-
taan kaupungin Petra – Nuoret työhön ja 
kouluun ESR-hankkeen tasa-arvokoordi-
naattoriksi 1.2.2013 alkaen. Projekti oh-
jaa työttömiä nuoria työhön, työharjoit-
teluun tai opiskelemaan. Lisäksi projekti 
edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den toteutumista työllisyys palveluissa ja 
-projekteissa. Havun tehtävänä on luoda 
sukupuolivaikutusten arvioimisen malli 
työllisyysprojektien käyttöön sekä levittää 
tasa-arvon hyviä käytänteitä organisaa-
tion sisällä.

– Tasa-arvo on kiinnostanut minua 
jo pitkään. Aloitin tehtävässäni innolla, 
sillä Vantaalla tasa-arvon edistäminen 
on oleellinen osa kaupungin toiminta-
tapaa. Uskon, että pystyn edistämään 
tehtävässäni tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta niin, että se lisää työllisyys-
projektien käyttäjälähtöisyyttä, laatua 
sekä tehokkuutta.

Havu on työskennellyt aikaisemmin 
muun muassa Akavan opiskelija-
asiamiehenä sekä europarlamentaa-
rikko  anneli Jäätteenmäen kotimaan 
avustajana. Havu valmistui Jyväskylän 
yliopistosta nais- ja sukupuolentutkimuk-
sen maisteriohjelmasta vuoden 2013 
alussa.

Asiantuntija
Valtiotieteiden maisteri Elina Moisio 
(37) on aloittanut Akavan yhteiskunta-
politiikan yksikön aluevaikuttamisen 
asiantuntijana 8.4.2013. Moision 
toimen kuvaan kuuluu aluevaikuttamisen 
koordinoiminen sekä Akavan alue-
verkostojen toiminnan laadusta vas-
taaminen. Hänelle kuuluu myös muita 
yksikön vaikuttamiseen ja politiikkalinja-
usten valmisteluun liittyviä tehtäviä.

– Alueverkosto antaa kasvot 
Akava-vaikuttamiselle koko Suomessa.  
Toivon, että kokemuksistani valta-
kunnallisista järjestöistä, politiikasta ja 
yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta on 
tehtävässä hyötyä.

Aikaisemmin Moisio toimi vihreän 
ministeriryhmän erityisavustajana. 
Hän on työskennellyt myös työminis-
terin erityisavustajana, tutkijana Työ-
terveyslaitoksella sekä erikoissuunnit-
telijana hallituksen työssä jaksamisen 
ohjelmassa.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
ry:n jäsenille Moisio tuli tutuksi liiton 
puheenjohtajana vuosina 2007–2012. 

– On ilo nähdä, miten YKA kasvaa ja 
kehittyy. Ja mikäs siinä on kasvaessa, 
koska työelämä tarvitsee entistä enem-
män yhteiskunta-alan osaajien kaltaisia 
moniongelmien taklaajia.   

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.

OSSi Heinänen
•	 39 vuotta•	 VTM
•	 Pääsihteeri, Plan Suomi•	 Naimisissa, 9- ja 11-vuotiaat tyttäret
•	 Harrastaa salibandya ja jääkiekkoa, 

haaveissa virittää pianonsoitto 
uudelleen

ELINa haVU
Vantaan kaupunki

SaRIaNNE KaRIKKO 
Nuorisotutkimusseura

ELINa MOISIO
Akava
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Teksti Signe Jauhiainen Kuvat Sanna Peurakoski, Thinkstock

Miten hyvin liitto edustaa koko koulutusalan 
yhteiskuntatieteilijöitä? Liitolla on paljon tutkimustietoa 
omista jäsenistään mutta tuore tilaustutkimus kaikkien 
yhteiskuntatieteilijöiden työmarkkinatilanteesta on ensimmäinen 
laatuaan. Lue tutkijan raportti ja toiminnanjohtajan kommentit.

Keskimääräinen 
yhteiskuntatieteilijä 
tilastojen valossa

Pellervon taloustutkimus 
PTT tutki Yhteiskuntaalan 
korkeakoulutetut ry:n tila
uksesta yhteiskuntatie
teelliseltä alalta yliopisto
tutkinnon suorittaneiden 

työmarkkinatilannetta. Tutkimuksessa 
selvisi, että keskimääräinen maisteri 
oli työelämässä. Kaksi kolmesta mais
terista työskenteli julkisella sektorilla 
ja joka toinen asui Uudellamaalla. Mitä 
muuta tilastoaineisto kertoi?

Hyvä työllisyystilanne
Yhteiskuntatieteelliseltä alalta tutkin
non suorittaneiden työllisyystilanne 
oli hyvä vuonna 2010. Työssä oli 83,0 
prosenttia, työttömänä 3,6 prosenttia ja 
työvoiman ulkopuolella 13,4 prosent
tia 20–64vuotiaista. Työttömien osuus 
työvoimasta oli 4,1 prosenttia.

Kaikista korkeakoulututkinnon suo
rittaneista työikäisistä työllisiä oli 83,8 
prosenttia. Yhteiskuntatieteellisen tut
kinnon suorittaneiden työllisyys oli 
samalla tasolla kuin kaikkien korkea
koulutettujen. Sen sijaan työllisyys
tilanne oli merkittävästi parempi kuin 
väestössä keskimäärin. Vuonna 2010 
kaikista 20–64vuotiaista työllisenä oli 
70 prosenttia, työttömänä 10 prosent
tia ja työvoiman ulkopuolella 30 pro
senttia.

Työmarkkinatilannetta voidaan tar
kastella tarkemmin ikäryhmittäin. 
Työllisten osuus oli yli 90 prosenttia 
45–49vuotiaiden ja 50–54vuotiaiden 
ikäryhmissä vuonna 2010. Työttömien 
osuus oli samalla tasolla kaikissa ikä
ryhmissä. Eläkkeelle oli siirtynyt 5 pro
senttia 55–59vuotiaista ja 34 prosenttia 
61–64vuotiaista. 

Tutkimusaineistossa olivat mukana 
kandidaatin, maisterin tai tutkija
koulutusasteen tutkinnon suorittaneet. 
Nuoremmissa ikäryhmissä ja alem
man korkeakoulututkinnon suoritta
neiden joukossa oli runsaasti opiskeli
joita. Opiskelijoita oli 20–24vuotiaista 
38 prosenttia ja 25–59vuotiaista 16 
prosenttia. Alemman korkeakoulutut
kinnon suorittaneista 10 prosenttia oli 
opiskelijoita vuonna 2010. 

työpaiKKa julKisella seKtorilla 
Yhteiskuntatieteellisen tutkinnon 
suorittaneista työllisistä 28 prosent
tia työskenteli valtion palveluksessa, 
34 prosenttia kunnissa, 34 prosent
tia yksityisellä sektorilla ja 4 prosent
tia yrittäjänä vuonna 2010. Yliopistot 
kuuluvat luokituksessa edelleen val
tiosektoriin. Julkisella sektorilla työs

Yhteiskuntatieteilijöiden työllisyystilanne oli merkittävästi parempi kuin väestössä keskimäärin.
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 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64

Työllinen 59 % 76 % 85 % 89 % 90 % 91 % 91 % 88 % 61 %

Työtön 2 % 4 % 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 4 % 3 %

Opiskelija  38 % 16 % 6 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 %

Eläkkeellä  0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 5 % 34 %

Muu 1 % 4 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 %

N 523 3113 4362 4051 4173 3990 3699 4150 5171

Työmarkkinatilat ikäryhmittäin vuonna 2010

vuotta

Signe jAuHiAinen

•	 Kauppatieteiden tohtori (2010), Jyväskylän  yliopisto
•	 Ekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT
•	 Tutkimusalueet: aluetalous,työmarkkinat, 

muuttoliike, sosiaalivakuutus, kuntatalous
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kenteli 66 prosenttia naisista ja 56 prosent
tia miehistä. 

Liiton vuonna 2010 tekemän Työmark
kinatutkimuksen mukaan kokopäivä
työssä olleista jäsenistä 32 prosenttia työs
kenteli valtion palveluksessa, 22 prosenttia 
kunnissa, 23 prosenttia yrityksissä, 13 pro
senttia järjestöissä ja säätiöissä, 10 prosent
tia yliopistosektorilla ja 1 prosentti muiden 
työnantajien palveluksessa. Valtion palve
luksessa työskentelevien osuus oli siis suu
rempi ja kunnissa työskentelevien osuus oli 
pienempi jäsenistössä kuin kaikkien tutkin
non suorittaneiden joukossa. Valtion ja yli
opistojen palveluksessa oli 42 prosenttia lii
ton jäsenistöstä mutta vain 28 prosenttia 
kaikista tutkinnon suorittaneista.

mieHillä suuremmat tulot
Yhteiskuntatieteellisen tutkinnon suorittanei
den valtionveronalaisten vuositulojen medi
aani oli 38 067 euroa vuonna 2010. Miesten 
mediaanitulot olivat 44 812 euroa ja naisten 
35 199 euroa. Naisten mediaanitulot olivat 79 
prosenttia miesten mediaani tuloista. 

Vanhemmissa ikäryhmissä mediaani
tulot olivat suuremmat kuin nuoremmissa 
ikäryhmissä. Työuran edetessä erot ikä
ryhmien mediaanituloissa kuitenkin piene
nivät. Mediaanituloissa ei juuri ollut eroja 
45–49vuotiaiden ja sitä vanhempien ikä
ryhmien välillä. Miesten ja naisten tuloissa ei 
ollut merkittävää eroa 25–29vuotiaiden ikä
ryhmässä, mutta vanhemmissa ikäryhmissä 
miesten mediaanitulot olivat selvästi suu
remmat kuin naisten.

uusimaa vetää valmistuneita
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös asuinmaa
kuntia vuonna 2010. Uusimaa jätti muut 
maakunnat selvästi taakseen. Uudellamaalla 
asui 44 prosenttia yhteiskuntatieteellisen 
tutkinnon suorittaneista. Seuraavaksi ylei
simmät asuinmaakunnat olivat Pirkanmaa 
(14 %) ja VarsinaisSuomi (8 %). 

Tutkimusaineistoa verrattiin kaikkiin 
korkea koulutettuihin. Yhteiskuntatieteelli
sen alan tutkinnon suorittaneet olivat hieman 
keskittyneempiä Uudellemaalle kuin kaikki 
korkeakoulutetut, joista 39 prosenttia asui 

Yhteiskuntatieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneiden valtionveronalaiset vuositulot 2010, mediaani
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Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutetut pyrkii 

olemaan alan kokoava 

edunvalvontavoima ja 
kotipesä. 

Tavoitteena oheista tutkimusta tilatessa 
oli kasvattaa liiton itseymmärrystä siitä, 
miten hyvin edustamme koko koulutus-
alaa. Yhteiskuntatieteellisen koulutus-
alan ammatti- ja työmarkkinarakennetta 
ei liiton laatimien työmarkkinatutki-
musten lisäksi ole tutkinut tiettävästi 
kukaan aiemmin. Liiton rooliin tällainen 
sopii hyvin, sillä Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut pyrkii olemaan  alan 
kokoava edunvalvontavoima ja kotipesä. 
Tutkintopohjaisuus tarjoaa tähän hyvän 
lähtökohdan, ja tutkimuksen mukaan 
edustamme koulutusalan kokonais-
rakennetta melko hyvin.

 Kuten koko koulutusalan, myös 
liiton valmistuneiden jäsenten työpaikat 
näyttävät keskittyvän ruuhka-Suomeen. 
Jäsenkunta on alan koulutettuihin 
verrattuna uusmaalaisempi ja merkittä-
vässä määrin keskittyneempi valtiotyön-
antajalle. Tämä ei ole yllätys, sillä kunta-
alan yhteiskuntatieteilijöistä merkittävän 
ryhmän muodostavat sosiaalityönte-
kijät, joille on olemassa myös toinen 
luonteva ammattiliitto. On kuitenkin 
selvää, että liiton on pyrittävä tavoitteis-
saan entistä enemmän koko Suomen 
liitoksi. Tätä tavoitetta toteutamme paitsi 
tukemalla alueellista toimintaa, myös 
esimerkiksi järjestämällä koulutusta ja 

edunvalvonta tilaisuuksia koko maan 
laajuisesti. Alueellisuuden tukemisessa 
avainasemassa olette juuri te, liittomme 
jäsenet. Hyviä ideoita ja ajatuksia ei ole 
koskaan liikaa!

 Pellervon taloudellisen tutkimus-
keskuksen laatima tutkimus tuo paljon 
informaatiota myös alan sisäisestä 
rakenteesta sekä muun muassa siitä, 
miten miesten ja naisten tasa-arvo 
toteutuu numeeristen palkkatietojen va-
lossa. Valitettavasti tulokset ovat tässäkin 
suhteessa samansuuntaisia kuin omas-
sa työmarkkinatutkimuksessamme – eli 
tasa-arvo toteutuu heikosti. Kokonai-
suutena näyttää siltä, että liitto on sekä 
jäsentensä että koko yhteiskunnallisen 
koulutusalan näköinen. Voidaankin sa-
noa, että liiton edunvalvonta palvelee sa-
malla koko alan edunvalvontaa. Ainakin 
työmarkkina-aseman pohjalta tarpeet 
näyttäisivät olevan  samansuuntaiset. 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla 
menee työmarkkinoilla melko hyvin, 
vaikka alan identiteetti tuntuu välillä 
hataralta. Tämän ja muun tutkimustyön 
pohjalta identiteettiä on edunvalvon-
nan ja työelämätietouden keinoin hyvä 
rakentaa!

 Simo Pöyhönen
 toiminnanjohtaja

Yhteiskunta-alan edustajia 
tutkimuksenkin mukaan 

Uudellamaalla. Sen sijaan esimerkiksi 
PohjoisPohjanmaalla asui seitsemän 
prosenttia kaikista korkeakoulutetuista 
mutta neljä prosenttia yhteiskuntatie
teellisen alan tutkinnon suorittaneista. 

Alueellisen liikkuvuuden kannalta 
on mielenkiintoista, jäävätkö valmis
tuneet töihin yliopiston sijaintimaa
kuntaan. Helsingin yliopistosta valmis
tuneet erottuivat selkeimmin, koska 
heistä 90 prosenttia työskenteli Uuden
maan maakunnassa. Turun yliopistosta 
valmistuneista 46 prosenttia työsken
teli VarsinaisSuomessa. Muista yli
opistoista valmistuneista merkittävä 
osuus työskenteli Uudellamaalla. Tam
pereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joen
suun yliopistoista sekä Åbo Akade
mista valmistuneista suurempi osuus 
työskenteli Uudellamaalla kuin yliopis
ton sijaintimaakunnassa. B

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
kaikkien yhteiskuntatieteelliseltä 
alalta yliopistotutkinnon suorittanei-
den asemaa työmarkkinoilla. Tutki-
muksessa käytettiin aineistona Tilas-
tokeskuksen rekisteritietoja vuodelta 
2010, koska tuon vuoden tiedot 
olivat tuoreimmat saatavilla olevat. 
Rekistereistä poimittiin yhteiskunta-
tieteellisen koulutusalan alemman 
korkeakoulututkinnon, ylemmän 
korkeakoulututkinnon tai tutkijakou-
lutusasteen tutkinnon yliopistoissa 
suorittaneet maassa vuonna 2010 
asuneet henkilöt. Tarkastelu keskittyi 
työmarkkinoilla oleviin ikä ryhmiin eli 
20–64-vuotiaisiin, joita oli 33 232. 
Tästä joukosta naisia oli 63 prosent-
tia. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, 
ikäryhmä, yliopisto, valmistumisvuo-
si, tutkintoaste ja opintoala.

Miten tutkittiin?
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Mamu, maahanmuuttaja ja 
muita vähemmän paino
kelpoisia nimiä ihmisille, joita 
yhdistää pysyvästi Suomeen 
muuttaminen. Vaikka Suo
messa on verraten vähän ulko

maalaisia, heidän taustansa ovat varsin hete
rogeeniset. Maahanmuuttajakäsitteen alle 
mahtuu kaikkea turvapaikanhakijoista opis
kelun kautta Suomeen työllistyneisiin. Heissä 
on niin luku ja kirjoitustaidottomia kuin lää
käreitäkin. Yksinomaan maahanmuuttajista 
kirjoittaminen on siis varsin vaikeaa.

Maahanmuuttaja mielletään herkästi 
pakolaiseksi. Tosiasiassa alle kymmenesosa 
Suomeen muuttaneista oli turvapaikanhaki
joita ja kiintiöpakolaisia vuonna 2011. Toisi
naan maahanmuuttajat itsekin ihmettelevät, 
ovatko he ikuisesti maahanmuuttajia, vaikka 
Suomeen tulosta olisi aikaa jo kymmeniä 
vuosia. Emmekö voisi siis puhua maahan
muuttaneista? 

Korkeakoulutettujen osuus Suomessa 
asuvista ulkomaalaisista on ollut lievässä 
kasvussa koko 2000luvun. Kokonaisku
van saaminen maahanmuuttajien koulutus
tasosta on vaikeaa, sillä sitä ei tilastoida kat
tavasti eikä tutkintojen tasoa pystytä aina 
luokittelemaan. Se tiedetään, että kaikkien 
maahanmuuttajien työttömyysaste oli lähes 
kolminkertainen koko väestön työttömyy
teen verrattuna. Se on paljon.

”Hän ajaa Helsingissä öistä linjaa, 
vaiK lääKäriKsi luKi aiKanaan”
Korkeakoulutus lähtömaassa ei takaa hyviä 
asemia suomalaisessa työelämässä. Tilanne 
voi olla jopa päinvastoin, selviää korkeasti 
koulutettuja maahanmuuttajia työmarkki
noilla tutkineen Henna Kyhän väitöstut
kimuksesta. Maistereita ei aina kelpuuteta 
mopin varteen, koska heidän sitoutumistaan 
koulutusta vastaamattomaan työhön epäil
lään. Tällainen sisääntulotyö voisi lyhytai

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamisen 
hyödyntämistä hidastavat rakenteet, asenteet ja 
kieli. Onneksi positiivisiakin esimerkkejä on, sillä 
maahanmuuttajat tuovat uusia tuulia työpaikoille.

Teksti Sari Niemi Kuvitus Thinkstock

epävakaata ja hidasta

Maahanmuuttajien 
työllistyminen
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kaisena olla arvokasta kulttuuriin perehty
misen näkökulmasta. 

Korkeasti koulutettujen maahanmuutta
jien työuria Suomessa vaivaa useat työttö
myysjaksot ja lyhyet, määräaikaiset pätkä
työt. Vaikeinta työllistyminen on pakolaisilla. 
Kyhän tutkimustuloksissa on jotain positii
vistakin: jos korkeasti koulutetut maahan
muuttajat onnistuvat työllistymään, työ 
useimmiten vastasi koulutusta kokonaan tai 
osittain. 

miKsi työllistyminen on niin vaiKeaa? 
Ulkomaalaistausta, ulkomainen tutkinto, 
työkokemuksen ja verkostojen puute, arvioi
vat korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. 
Suurimmaksi syyksi he arvioivat kuitenkin 
heikon suomen kielen taidon. Kielitaito
vaatimukset ovat joillain aloilla korkeat – ja 
niillä voi myös peitellä julkilausumattomia 
syitä, asenteita. Vajaalla suomen kielen tai
dolla työllistyminen on vaikeaa, mutta riit
tävän korkeatasoisia ja kohdennettuja kieli
kursseja on vähän.

– Millä tahansa koulutusasteella työllis
tyminen kilpistyy edes auttavaan suomen 
kielen taitoon. Kieltä tarvitaan melkein kai
kissa töissä heti perehdytyksestä alkaen. 
Meillä on joitakin asiakkaita, joilla konser
nikieli on englanti, ja tuolloin suomen kie
len taito ei ole välttämättömyys, mutta se on 
poikkeuksellista. Kielitaito on myös erittäin 
merkittävä työturvallisuusnäkökulmasta. Se 
vaikuttaa myös työpaikan vuorovaikutus
suhteisiin ja työssä viihtymiseen, henkilös
töpalveluihin erikoistuneen Eilakaisla Oy:n 
aluejohtaja Marja Heinimäki sanoo. 

Hänen mukaansa kielitaitoinen maahan
muuttaja käy kyllä työnantajille. 

– Vain kerran toimeksiantoa vastaanot
taessani työnantaja on pystynyt perustele
maan, miksi maahanmuuttaja ei kävisi työn
tekijäksi.

Heinimäellä on myös kokemusta siitä, 
miten kulttuurin ymmärtämättömyys johtaa 
työyhteisöissä törmäyksiin. 

– Muuten suomalaista työkulttuu
ria saakin tuulettaa, mutta esimerkiksi 
 naisesimiehet ovat asia, johon tulijan pitää 
vain tottua.

opittavaa ja uutta ajattelua
Maahanmuuttajat haluavat työllistyä. Marja 
Heinimäen mukaan Eilakaislan melkein 
jokaiseen avoinna olevaan tehtävään tulee 
ulkomaalaisia hakijoita ja heitä myös vali
taan. Yritys rekrytoi toimisto, hallinto, 
 tuotanto, it ja logistiikkaalan työntekijöitä.

– Hakijoita tulee eniten entisen itäblokin 
maista ja Kiinasta.  Toimistotehtäviä hake
vat myös miehet. Maahanmuuttajat eivät 
pidä kynttilää vakan alalla, vaan myös nai
set näyttävät osaamisensa työtä hakiessaan. 
Tässä olisi kantaväestölle opittavaa.

– Uusista kulttuureista saa uutta tuu
lahdusta ja uuden tyyppistä ajattelua työ
yhteisöön. Työnantajat arvostavat esimer
kiksi kiinan ja venäjän kielen taitoa. Vieraan 
kulttuurin kaupallisia osaajia olisi vaikea 
saada ilman maahanmuuttajia, Heinimäki 
sanoo. Myös ammatillisen osaamisen puo
lella on kysyntää. 

– Maahanmuuttajilla on paljon kädentai
toja, joita kaivataan tuotantoon.

aivotuHlausta!
Suomalaisen yhteiskunnan kyky hyödyn
tää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 
osaamista ei kerää kovin korkeita pisteitä 
Henna Kyhän tutkimuksessa. Monimutkai
nen ja hidas lupajärjestelmä tuskin houkut
telee tulijoita. Kotouttamistoimenpiteet tulisi 
aloittaa nykyistä nopeammin. Ulkomaisen 
tutkinnon rinnastamattomuus heikentää 
työllistymismahdollisuuksia, mutta amma
tillisen pätevyyden hankkimiseksi tarvitaan 
lisää ohjausta ja koulutusta. 

Hakijoiden muodollisen pätevyyden arvi
ointi on työnantajalle vaikeaa. 

– Tutkintopapereiden lukeminen edel
lyttää kokemusta. Usein on kysyttävä, mil
laisia työtehtäviä on tehnyt, jotta koulutus

||
Työllistymis- 
  vaikeudet 
tuntuvat mitä 
suurimmassa 
määrin 
aivotuhlaukselle.

tason osaisi arvioida. Tietysti suomalainen 
tutkintotodistuskaan ei kerro, mitä ihminen 
oikeasti osaa. Mutta ulkomaalaisen hakijan 
kohdalla ei voi aina edes tietää, millaisesta 
koululaitoksesta hän tulee, Marja Heinimäki 
kertoo.

Tarvittavan koulutuksen puute ja osaa
mista vastaamaton työ voivat johtaa 
pakotettuun uranvaihtoon, pitkäaikais
työttömyyteen ja pahimmassa tapauksessa 
syrjäytymiseen. Moni miettii myös lähtöä 
Suomesta. Kuitenkin monikulttuurinen ja 
kansainvälinen yhteiskunta tarvitsee nyt ja 
tulevaisuudessa maahanmuuttajien osaa
mista. Työllistymisvaikeudet tuntuvat mitä 
suurimmassa määrin aivotuhlaukselta.

– Toivoisin, että ihmiset oikeasti uskal
taisivat palkata maahanmuuttajia ja että 
maahan muuttajat sekä opiskelisivat kieltä 
että uskaltaisivat puhua sitä, Heinimäki 
sanoo lopuksi.

Ensimmäinen väliotsikko on lainausta Tuure 
Kilpeläisen kappaleesta Veljet. Jutun tausta-
aineistona on Henna Kyhän väitöskirja Korkea-
koulutetut työmarkkinoilla. Tutkimus korkeakou-
lututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien 
työllistymisestä ja työurien alusta Suomessa. 
(Turun yliopisto 2011) 

24 URA 2-2013



Eurooppa 64,1 % 
Aasia 20,2 % 
Afrikka 9,1 % 
Amerikka 4,1 % 
Oseania / tuntematon 2,4 %

Suomessa asui vuoden 2011 lopussa 266 148 ulkomailla syntynyttä 
henkilöä. Heistä 38 % on ulkomailla syntyneitä Suomen kansalaisia 
ja 62 % ulkomaan kansalaisia. (Tilastokeskus)

Ulkomailla syntyneet henkilöt 
syntymämaanosan mukaan 2011

Myönnetyt oleskeluluvat 2012 
(Maahanmuuttovirasto)
Pohjoismaista, EU- ja ETA-jäsenvaltioista tai Sveitsistä tulevat eivät tarvitse oleskelulupaa.

Myönnetyt turvapaikat 2012 
(Maahanmuuttovirasto) 

työnteko 4 990 hlöä / 29%
perheside 5 748 hlöä / 34%
opiskelu 5 519 / 32%
paluumuuttajat ja
entiset Suomen kansalaiset 577 / 3%
muut perusteet 323 / 2%

yht. 17 157

turvapaikka 533 / 20% hakemuksista
toissijainen suojelu 670 / 24%
humanitaarinen suojelu 112 / 4%
muu peruste 266 / 10%

Kielteinen / rauennut tms. 
turvapaikkapäätös 1160 /42%

myönnettyjä yht. 1581

Oleskeluluvat ja turvapaikat 
yhteensä vuonna 2012: 18 54729 %
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Saksalaissyntyinen Mattias Spies 
tuli Suomeen ensimmäisen kerran 
vuosituhannen vaihteessa vaihto-
opiskelijana. Joensuun yliopistossa 
vietetyn vuoden jälkeen oli selvää, että 
hän halusi palata. Mahdollisuus tarjou-
tui saman yliopiston kansainvälisestä 
maisteriohjelmasta. 

Spies valmistui yhteiskuntatieteiden 
maisteriksi vuonna 2004. Sitten tuli 
Suomen Akatemian hanke, johon hän 
pääsi tutkijaksi ja aloitti jatko-opinnot.  

– Jälkeenpäin olen ihmetellyt, miten 
kaikki on mennyt niin sujuvasti, Spies 
muistelee.

Päätös Suomeen jäämisestä kypsyi 
Joensuussa asumisen aikana, kun 
yksityiselämä oli jo täällä. 

– En koskaan ole päättänyt jäädä 
pysyvästi Suomeen, mutten usko, että 
muutoksia tapahtuu lähiaikoina, Spies 
miettii.

Väitöstutkimus käsitteli Pohjois-
Venäjän periferia-alueiden öljykentillä 
työskentelevien ihmisten elämää ja 
työtä. Sen jälkeen hän on ehtinyt 
työskennellä myös korkeakoulutettujen 
maahanmuuttajien ja merilogistiikan 
kehittämishankkeiden parissa eri 
yliopistoissa. 

– Yhteiskuntatieteellinen tutkinto on 
niin laaja, että on vaikea sanoa, onko 
työni vastannut koulutusta. 

Lisäksi Spiesillä on saksalainen 
opettajan tutkinto, joka on myös tuonut 
töitä. 

– Olen ollut nyt pari vuotta 
tuntiopettajana iltalukiossa. Opetan 
suomeksi maantietoa peruskoulutasolla 
maahanmuuttajille, Suomessa vaadit-
tavia pedagogisia opintoja parhaillaan 
tekevä Spies kertoo. Tosin sujuvasti 
suomea puhuva Spies epäilee edelleen 
kielitaitonsa riittävyyttä täysin suomen-
kielisille ryhmille.

– Jossain vaiheessa päätin, että 
nyt mä opin täysin suomen kielen. 
Joensuussa tutkijayhteisön työkieli oli 
englanti, mutta kotona aloimme puhua 

suomea. Olen myös käynyt jatkuvasti 
erilaisilla kielikursseilla.

Kymenlaaksolainen Spies onkin 
löytänyt hyvin alku- ja perustason 
kursseja, mutta vaativuusasteen nous-
tessa kurssitarjonta on kutistunut. 

– Kielitaito on tosi tärkeä työn-
haussa, koska täysin englanninkielisiä 
työpaikkoja on hyvin vähän tällä alalla. 
Ei kielen tarvitse olla täydellistä, mutta 
edes motivaatio kielen opiskeluun on 
psykologisesti tärkeä signaali työnan-
tajalle.

Suomalainen tutkinto ja
verkostot auttavat
– Työllistymisen kannalta oli etu, 
että minulla on suomalainen tutkinto. 
Myös sillä oli merkitystä, että olin 
Joensuussa niin kauan opiskelijana. 
Oli aikaa oppia kaikkea työnhausta, 
luoda verkostoja ja kuulla kavereilta, 
miten suomalainen systeemi toimii. 
Jos ei ole kieltä eikä kulttuuriosaa-
mista, työllistyminen on vaikeaa, myös 
maahan muuttajien rekrytointiongelmi-
en parissa työskennellyt Spies kertoo.

– Tällä yhteiskunnalla ei ole vielä 
niin paljon kokemusta ja osaamista 
siitä, miten hyödyntää ulkomaalaisten 
osaamista, muotoilee Spies. – Minä 
saksalaisena olen helppo maahan-
muuttaja työnantajaa kohtaan, kult-
tuurimme ovat lähellä toisiaan. Mutta 
tilanne ei ole yhtä reilu kaikille, kun 
osaaminen ei aina ratkaisekaan.

Mattias Spies tietää, että korkea-
koulutetulla maahanmuuttajalla on iso 
vastuu kouluttaa itseään koko ajan.

– Pitää olla myös itse aktiivinen 
työn haussa, vaikka yhteiskuntatie-
teellisellä alalla ei voi suunnitella niin 
tarkasti uraansa. 

Nyt puolisen vuotta hoitovapaalla 
olleella Spiesillä on ollut aikaa miettiä 
tulevia töitä. – Ei ole vielä ollut tarvetta 
vaihtaa alaa, mutta jos on pakko, olen 
myös valmis ihan muuhun ja matkus-
tamaan työn perässä pidemmällekin.

Opintojen kautta Suomeen Ku
va
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Ay-järjestöjen arviot maahan-
muuttajien kohtaamasta etnisestä 
syrjinnästä suomalaisilla työ-
markkinoilla yleisesti ja omalla 
sektorilla (Ristikari 2013)

Etnisen syrjinnän esiintyminen 
suomalaisilla työmarkkinoilla:

9 % hyvin yleistä
61 % jonkin verran
14 % erittäin harvinaista
7 % ei ollenkaan

Etnisen syrjinnän esiintyminen 
omalla työmarkkinasektorilla:

0 % hyvin yleistä
25 % jonkin verran
50 % erittäin harvinaista
25 % ei ollenkaan

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan 
suomalainen ammattiyhdistysliike 
on tietoinen maahanmuuttajien koh
taamista vaikeuksista työmarkki

noilla, mutta ongelmien ajatellaan olevan 
oman sektorin ulkopuolella ja yleisemmällä 
tasolla. 

Tiina Ristikari tutki suomalaisen ay
liikkeen suhtautumista maahanmuutta
jiin ja etniseen syrjintään työmarkkinoilla. 
Maahanmuuttajien kohtaamien vaikeuk
sien kaikkia syitä ei tunnisteta. Kielelliset 
ja koulutukselliset puutteet ovat tiedossa, 
mutta asenteellisia ongelmia ja ennakkoluu
loja omalla sektorilla tunnisti vain neljännes 
kyselytutkimukseen vastanneista ayjärjes
töistä. Jos ongelmien ajatellaan olevan muu
alla, on vaikea kohdentaa ja lisätä palve
luita maahanmuuttajille sekä kehittää aitoon 
yhdenvertaisuuteen tähtääviä toimintata
poja. 

Parhaimmillaan ayliike voisi helpottaa 
maahanmuuttajien työmarkkinatilannetta. 
Ristikari onkin saanut käydä puhumassa 
luottamusmieskoulutuksissa maahan
muuton ja erilaisuuden kohtaamisen tee
moista ja antaa lisätietoja tutkimuksestaan.

– Tutkimuksen herätettyä runsaasti 
mielen kiintoa niin keskusjärjestöt kuin 
yksittäiset liitotkin ovat halunneet kehittää 
omaa maahanmuuttostrategiaansa ja pyytä
neet luennoimaan aiheesta. Lisäksi keskus
järjestöt yhteistyössä minun kanssani tuot
tivat oppaan henkilöstölle nimeltään Faktaa 
ja fiktiota maahanmuutosta. Se pyrkii rikko
maan useita maahanmuuttoon liittyviä ste
reotypioita ja lisäämään luottamusmiesten 
halua rekrytoida maahanmuuttajia liittojen 
jäseniksi, alkuvuodesta Tampereen yliopis
tosta väitellyt Ristikari kertoo.

syrjinnästä puHumisen vaiKeus
– Tutkimustulokset eivät minua yllätä. 

Asiat tiedostetaan, mutta varsinkin kor
keakoulutettujen aloilla usein näitä ei joko 
haluta tunnistaa tai ne on vaikea tunnistaa 
– ehkä enemmän jälkimmäistä näistä, toteaa 
Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen toi
minnanjohtaja Simo Pöyhönen. 

– Korkeakoulutettujen osalta kulttuurin
tuntemus ja kielitaito ovat varmasti tärkeitä 
asioita työllistymisessä, mutta kyllä työelä
mässä esiintyy suoranaista syrjintää.

Vaikka liiton palvelussuhdeneuvonnassa 
etniseen syrjintään liittyvien juttujen määrä 
on vähäinen, lakimies Petri Toiviainen ei 
epäile, ettei ongelmia olisi. 

– Saattaa kuitenkin olla, että liiton jäse
ninä olevillakin ulkomaalaistaustaisilla hen
kilöillä on syystä tai toisesta varsin kor
kea kynnys ottaa liittoon yhteyttä. Syitä voi 
olla vaikka kielivaikeudet, pelko leimautu
misesta tai aytoiminnan vaarallinen maine 
kotimaassa. Toisaalta liiton toimistolla pal
vellaan kyllä ilman muuta tarvittaessa kaik
kia kysyjiä myös englanniksi.

pienet liitot ja vielä väHäinen 
maaHanmuuttajajäsenten määrä
Ristikarin tutkimuksen mukaan ammatti
liittojen henkilöstö ja edustusto on vahvasti 
kantasuomalaisten käsissä. Vain kahdella 
prosentilla liitoista maahanmuuttoasioista 
vastasi maahanmuuttajataustainen hen
kilö. 88 prosentilla liitoista ei ollut yhtään 
maahan muuttajaa johtoportaissa. Edustus
tossa 14 prosentilla oli yksi tai useampi maa
hanmuuttajataustainen henkilö.

Arvioiden mukaan maahanmuuttajista 
noin kolmannes kuuluu ammattiliittoon, 
kun kaikkien työntekijöiden osalta luku on 
70 prosenttia. Keskusjärjestötasolla maahan
muuttajajäseniä on eniten SAK:lla, joka on 
myös kehittänyt palveluitaan pisimmälle. 
Etenkin SAK:n kannanotoissa korostuu 
harmaan talouden torjunta: viranomaisten 
mahdollisuudet valvoa ulkomaalaisten työ
suhteiden ehtoja eivät ole ainakaan voimis
tuneet. 

– Akavayhteisön osalta maahanmuuttaja
työ keskittyy edelleen voimakkaasti keskus
järjestön kautta toimimiseen, mitä osaltaan 
selittää se, että liitot ovat usein varsin pieniä 
tarjoamaan omia palveluita, selvittää Pöyhö
nen. 

YKA ei erikseen tilastoi maahanmuuttaja
jäseniä, mutta Pöyhönen arvioi määrän ole
van kasvussa.

Palveluiden räätälöinti pienillä resurs
seilla pienelle joukolle on haasteellista. 

– Sitä tehdään tarpeen ja resurssien 
mukaan. Esimerkiksi YKA:n maahanmuutta
jille tarjoamat palvelut ovat Ristikarin tutki
muksessa esitettyyn tapaan hyvin tyypillisiä, 
eli samoja kuin suomen ja ruotsinkielisille 
tarjottavat palvelut. 

Mutta on liitolla toinenkin haaste. 
– Meillä erityispiirre on, että jäsenis

tämme merkittävä osa työskentelee maahan
muuttajien ja maahanmuuttajapalveluiden 
parissa sekä muun muassa tutkimustehtä
vissä. He joutuvat kohtaamaan toistuvasti 
uhkaavia tilanteita. 

Liittovaltuusto ottikin vuonna 2011 jul
kilausumassaan kantaa päättäjien passiivi
suuteen maahanmuuttajien parissa työtä 
tekevien tukemisessa ja kohtuuttomien viha
puheiden tuomitsemisessa. B

Ei meillä mutta muualla
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...eroon 
kaaoksesta
Muutaman tunnin tehokas raivaus ja järjestäminen tuovat tunnin 
lisäaikaa jokaiselle päivälle, ja tehokkaiden työtapojen omaksuminen 
ja turhien tekemisten karsiminen säästää vähintäänkin toisen 
tunnin päivittäin. Jos tehokas raivaus ei onnistu omin voimin, 
voi ammattijärjestäjästä (professional organizerista) tai vaikkapa 
kollegasta olla apua omien tapojen ja järjestyksen löytymisessä. Kun 
kaikki turha on raivattu ja kaaoksen hallitsemiseen valittu itselle 
sopivat keinot, on järjestys myös helppo ylläpitää.

1SaNOtaaN, Että ulkoinen epäjärjestys 
viestii sisäisestä epäjärjestyksestä. Pitää 
tämä paikkansa tai ei, ainakin jokaisella 
meistä on oma tapamme järjestää asioita 
niin töissä kuin kotonakin. Toiset viihtyvät 
tavaroiden keskellä, kun taas toiset ahdis-
tuvat hallitustakin kaaoksesta.

Tutustu omiin tapoihisi esimerkiksi 
seuraavilla kysymyksillä: Onko jokin asia 
tai esine jatkuvasti kateissa? Onko jokin 
jatkuvasti tiellä? Mitä epäjärjestys saa 
sinut tuntemaan? Haluatko pitää työpöytäsi 
tyhjänä vai haluatko nähdä käsillä olevan 
työsi?

2 KUN tIEdät, sopiiko sinulle 
arkistokaappi vai paperipinot, 
järjestä työ tilasi kuten kotisi. Kotona 
ruokatarvikkeet ovat keittiönkaapeis-
sa ja kesällä talvisaappaiden paikan 
eteisessä saavat sandaalit. Siirrä 
samanlainen ajattelu työhuonee-
seesi. Säilytä esimerkiksi pöydällä 
puhelimen vieressä kiireellistä 
käsittelyä vaativaa materiaalia. 
Nimeä nämä työtilasi ja kirjoita nimet 
ylös, jotta muutkin osaavat navigoida 
logiikassasi.

Teksti Selja Tiilikainen Kuvat Thinkstock

7askeleella...
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tYöMME KESKEYtYY eri syistä 
kahdeksan minuutin välein, mutta 
karanneen ajatuksen palauttamiseen 
menee jopa 25 minuuttia. Vain sinä 
olet vastuussa omasta jaksamises-
tasi. Kun työkaverisi pyytää sinulta 
apua projektiinsa, muista, ettei aina 
tarvitse suostua. Itsekkyys ei ole aina 
pahasta, sillä kun teet työtä, josta itse 
nautit, työmotivaatio pysyy korkealla. 
Hyvät neuvot ovat aina tarpeen, mutta 
jatkuvat keskeytykset heikentävät työn 
laatua. Vähennä ulkoisia keskeytyksiä 
ilmoittamalla reilusti työkavereillesi, 
kun sinua ei saa häiritä. 

töISSä ON kiire, lapset on vietävä 
harrastuksiin, pyykit on pestävä, ruo-
kaa laitettava... Illan tullen jo pelkästä 
rentoutumisesta tulee yksi velvolli-
suus muiden joukossa. Kun kirjoitat 
kaikki käsillä olevat askareet ylös, 
näet konkreettisesti, moniko velvol-
lisuus vielä odottaa. Ylös kirjoitetun 
velvollisuuden voi myös päästää pois 
kuormittamasta mieltä, ja päivä on 
helppo rytmittää pikkuaskareiden ja 
isojen taakkojen vuorotteluksi. Tee 
tehtävistäsi lukujärjestys päivä- tai 
viikkokohtaisesti kalenteriin – mutta 
muista jättää myös välitunteja!6

7
StRESSaaNtUNEENa tEKEE 
mieli käpertyä sohvannurkkaan 
herkuttelemaan ja rentoutu-
maan, mutta hyvän sosiaalisen 
tukiverkoston, liikunnan, unen ja 
monipuolisen ravinnon merkitys 
stressin sietämisessä on korvaa-
maton. Kun huolehtii itsestään fyy-
sisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti, 
stressiä aiheuttavista tekijöistä on 
helpompi saada niskaote.

PIENIKIN IRtIOttO arjesta ja 
 rutiineista auttaa hahmottamaan 
suuret linjat kaoottisten yksityis-
kohtien keskeltä. Lähde työ-
kavereiden kanssa keilaamaan 
töiden jälkeen, syö lounaasi puis-
tossa tai sovi työnantajan kanssa 
esimerkiksi tunnin tauosta päivällä, 
jos vastaavasti olet iltapäivällä 
pidempään töiden parissa.

Kun lähdet lomalle, älä ota töitä 
ja huolia mukaan. Mikäli sinun on 
palattava loman jälkeen samojen 
asioiden pariin, kirjoita itsellesi 
muistilista – mutta palaa siihen 
vasta, kun olet levännyt. 

3tIESItKö, Että suomalainen 
kulutti keskimäärin paperia ja 
kartonkia 194 kiloa, kun koko maa-
ilman keskiarvo oli 55 kiloa henkeä 
kohden vuonna 2011? Myös 
työpöydällä lojuvista papereista iso 
osa joutaa paperinkeräykseen.
Kun jätät tulostamatta saapuneet 
sähköpostit, työpöytäsi pysyy 
siistinä ja ympäristö hymyilee – ja 
virtuaalisen arkiston selaaminen ja 
siivoaminen on paljon näppäräm-
pää kuin paperisen.

Asiantuntija: professional organizer Elina Alasentie, Minima
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Järjestöaktiivi tarvitsee rohkeutta olla oma itsensä ja kykyä toimia yhdessä toisten 
kanssa, arvioivat Markus Kinkku, Reima Launonen, Jaana Koskela sekä Kati Lammi.

Jäsenistön on pian taas aika antaa äänensä liittovaltuustovaaleissa. 
Mutta mistä itse asiassa on kyse? Miksi kannattaa ryhtyä ehdokkaaksi, 
miksi äänestää? Kuka siitä hyötyy ja miten?

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat AJ Savolainen

Vaikuttamisesta 
 hyötyvät kaikki
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Valtuustossa 
pääsee 
eturintamassa 
kuulemaan, 
mitä liitossa ja 
työelämässä 
tapahtuu.
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hteiskuntaalan korkeakoulu
tetut ry:n ylin päättävä elin on 
liittovaltuusto. Se päättää liiton 
isoista linjoista ja tavoitteista, 
hyväksyy toimintaa ohjaavat 
asiakirjat ja valitsee liitolle hal
lituksen. Lisäksi valtuutettui
hin ollaan yhteydessä usein, 
kun haetaan erilaisiin työryh
miin jäseniä tai kysellään mie

lipiteitä polttaviin teemoihin. 
– Luottamustoimena liittovaltuuston 

jäsenyys ei ole maailman raskain, mutta 
se antaa aktiiviselle toimijalle monenlaisia 
mahdollisuuksia vaikuttaa, tietää ensim
mäistä kauttaan liittovaltuustossa istuva 
Reima Launonen.

– Valtuustossa on itse eturintamassa 
kuulemassa, mitä liitossa ja työelämässä 
laajemminkin tapahtuu, liittovaltuustossa 
vuodesta 2002 istunut ylöjärveläinen Kati 
Lammi lisää.

Liittovaltuusto pitää vuosittain pää
sääntöisesti kaksi kokousta, joiden yhte
ydessä on ajankohtaisia, kaikille avoimia 
seminaareja.

– Valtuusto toimii liiton sääntöjen 
mukaisesti toiminnan linjaajana sekä hal
lituksen ohjaajana. Meidän valtuusto on 
keskusteleva ja ilmapiiriltään hyvähen
kinen,  jatkaa Pelkosenniemellä asuva 
Jaana Koskela.

– Valtuutetun pitää ymmärtää oma 
roolinsa. Hallituksella ja toimistolla on 

eri toimenkuvat kuin liittovaltuuston 
jäsenillä. Jos kokee, että valtuustossa ei 
ole riittävästi tekemistä, kannattaa pyr
kiä hallitukseen, pitkän linjan valtuusto
lainen Markus Kinkku arvelee.

roHKeasti muKaan
Ehdokkuus ja sitä kautta mahdollinen 
 valtuustonjäsenyys antaa mahdollisuu
den vaikuttaa siihen, millainen oma liitto 
on, mitä se tarjoaa ja miten se toimii. Lii
ton toiminnan kehittämisen lisäksi asialla 
on toinenkin puoli: valtuustotyö antaa 
tekijälleen taitoja ja valmiuksia, joita voi 
hyödyntää niin työelämässä kuin vaik
kapa matkalla järjestötoiminnassa eteen
päin. Järjestöissä ”esimiehillä” ei ole kep
piä eikä porkkanaa, joten se on loistava 
paikka opetella pehmeää suostuttelua 
sekä ihmisten motivointia.

Lammi suosittelee valtuustotyötä 
niille, jotka haluavat avartaa näkemyk
siään työ elämästä, verkostoitua ja tuoda 
arjen ääntä liiton käyttöön.

 – Pelkkä into ei kuitenkaan riitä, tar
vitaan myös aikaa ja resursseja kokouk
siin valmistautuessa ja tehdessä aloitteita 
ja kysymyksiä. Yhdistyksen pyörittämi
nen on arkista puurtamista idealismin 
lisäksi ja siinä kehittyvät monet taidot: 
kokouskäytännöt, viestintä, tapahtumien 
järjestäminen, juridiikka, talous, vaikut
taminen, työelämätuntemus, vuorovai
kutustaidot…, hän listaa.

Y
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Kokemuksellaan valtuutetut toteavat, että 
jäsenen on uskallettava olla äänessä ja pyr
kiä ohjaamaan hallitusta ja toimistoa näiden 
toiminnassa.

– Toiminnan ydin on vaikuttaa liiton lin
jauksiin niin, että ne asiat, joita olet kertonut 
äänestäjille haluavasi ajaa, toteutuvat liiton 
toiminnassa mahdollisimman tehokkaasti. 
Selkeästi ilmaistut tavoitteet ovat parasta 
tukea operatiiviselle toiminnalle ja päätök
sien valvonnalle, Launonen järkeilee.

Kinkku lisää, että hissukka ei varmaan
kaan viihdy järjestöissä: 

– Jos on sanottavaa, on sanottava. 
Koskela toteaa samaan hengenvetoon, 

että tarvittaessa on myös taivuttava enem
mistöpäätökseen.

– Kyky kiinnostua ja innostua uusista 
asioista on plussaa. Myös muotoseikkoja ja 
yhdistyslainsäädäntöä oppii paljon, Lau
nonen miettii. – Motiivina tulisi tietysti olla 
pääsy vaikuttamaan liiton toimintaan niin, 
että voi aidosti sanoa liiton jäsenyyttä pohti
valle sekä liittoon jo kuuluvalle, että jäsenyys 
on paras vaihtoehto yhteiskuntatieteilijälle. 

– Meillä on monet asiat hyvin, mutta silti 
ihmiset voivat pahoin työssään tai mikä 
pahinta, eivät pääse työn syrjään kiinni. 
Vaikuttamisen ydin on asettaa tavoitteet 
yhdessä ja miettiä toimenpiteet, joilla tavoit
teisiin pyritään ja sitoutua toteuttamaan 
niitä. Yksin ei voi vaikuttaa, se tulee tehdä 
yhdessä, Koskela jatkaa. 

isompi Kuva
Haastateltavat pohtivat, että ehdolle kannat
taa asettua, jos näkee liiton toiminnassa asi
oita, joita tulisi muuttaa. Toinen tärkeä motiivi 
on aito tahto muokata suomalaista työelämää 
mielekkäämpään suuntaan. Launonen allevii

vaa, että yhteiskuntatieteilijöille tulisi olla tär
keää, että yhteiskunta on kokonaisuudessaan 
oikeudenmukainen. Oma liitto ei voi keskit
tyä pelkkään omien jäsenten etujen ajami
seen, etenkään jos ratkaisut vievät yhteiskun
taa kokonaisuudessaan väärään suuntaan. 

– Yhteiskuntatieteilijät ovat siinä suh
teessa mahtavaa porukkaa, että he ovat tot
tuneet keskustelemaan ihmisten kanssa, 
joilla on erilaisia näkökulmia maailmaan ja 
erityisesti politiikkaan.  

– Ehdolle kannattaa asettua jo siitä syystä, 
jos kokee, että on annettavaa liiton ylim
mässä päätöksentekoelimessä. Uskon, että 
aika monella on, Kinkku jatkaa. 

Kokemuksensa kautta hän suosittelee val
tuustotyöskentelyä jokaiselle liiton jäsenelle. 

– Liiton ja sen jäsenjärjestöjen tilaisuudet 
ovat mielenkiintoisia ja sivistäviä. Yhteis
kunnallisten asioiden hoitamisessa olen 
itse käytännössä oppinut, miten kokouk
set vedetään ja miten esimerkiksi poliitti
nen järjestelmä toimii. Samoista asioista olen 
tenttinyt kirjoja, mutta järjestöt ovat oikeita 
”ammattikorkeakouluja”.

Lammi mainitsee henkilökohtaisesti suu
rimmaksi anniksi valtuustotyöstä erilaisiin 
ihmisiin, ammatteihin ja organisaatioihin 
tutustumisen.

– Tämä on avartanut omia näkemyksiäni 
työelämästä ja markkinoista. Mutta ennen 
kaikkea olen saanut tutustua tosi fiksuihin ja 
hauskoihin tyyppeihin!

äänellä on merKitystä
Haastateltavat ovat samaa mieltä siitä, että 
äänestäminen on tärkeä osa jäsenyyttä ja 
tapa vaikuttaa siihen, että toiminta olisi sel
laista, minkä itse kokee hyväksi. 

– Jos et käytä omaa ääntäsi, vahvistat jon

Äänestäminen on perusoikeus, ehdolle asettuminen yksi tapa vaikuttaa, nelikko tietää.

Valtuustovaalit lähestyvät 
- on aika aktivoitua!

Liittovaltuusto käyttää ylintä päätös-
valtaa liitossa. Uusi valtuusto valitaan 
vuosiksi 2014–2017. Vaalit järjestetään 
5.–26.11.2013.  Vaalilautakunta kokoon-
tui huhtikuussa ja päätti muun muassa 
vaaliluettelon ja ehdokasilmoitusten 
päivämääristä.

1. Onhan nimesi vaaliluettelossa?
Äänioikeutettujen vaaliluettelo on nähtävil-
lä liiton toimistossa 3.–10.9.2013. Pääkau-
punkiseudun ulkopuolella tai ulkomailla 
asuvat jäsenet voivat ottaa tänä aikana 
yhteyttä liiton toimistoon puhelimitse tai 
sähköpostilla halutessaan tarkistaa oman 
nimensä vaaliluettelosta. Äänioikeutettuja 
ja vaalikelpoisia ovat kaikki ne liiton jä-
senet, jotka on hyväksytty jäseniksi vaaleja 
edeltäneen elokuun loppuun mennessä.

2. Muista tämä päivämäärä, jos asetut 
ehdolle! 
Yksittäisten jäsenten ehdokasilmoitusten, 
jäsenyhdistysten ehdokaslistojen sekä 
vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevien asia-
kirjojen tulee olla perillä liiton toimistolla 
viimeistään keskiviikkona 25.9.2013 klo 
16.00. Asiakirjat voi toimittaa kirjepostina, 
sähköpostina tai tuoda suoraan liiton 
toimistoon. Toimisto on avoinna arkisin 
klo 9–16. Toimitettavaan vaalimateriaaliin 
tulee tehdä merkintä ”Vaalilautakunnalle”.

osoite: Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
sähköposti: info@yhteiskunta-ala.fi
puhelin: 010 231 0350

kun toisen ääntä, joka pahimmassa tapauk
sessa menee täysin erilaisia linjauksia kan
nattavalle ehdokkaalle. Jos olet maksanut 
liiton maksunkin, niin onhan se vähän pöh
köä jättää siihen liittyvä valta käyttämättä, 
Launonen lataa.

– Äänestäminen vaaleissa on edustuksel
lisen demokratian kivijalka, Kinkku jatkaa. – 
Esittäisin kysymyksen, miksi kuulua liittoon, 
jos ei koe tarvetta äänestää.

Koskela lisää, että ammattiyhdistysliike 
on keskeinen osa suomalaista hyvinvointi
yhteiskuntaa. 

– YKA toteuttaa jäsendemokratiaa valtuus
tovaalin kautta ja siksi kannattaa äänestää. B
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Teksti Aku Karjalainen / YTN  Kuva Kimmo Brandt
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EK:n puheenjohtaja Ilpo Kokkila toisteli YTN Summitissa 19.4. 
Etelärannan suunnalta tuttua sanomaa. Hänen mielestään talouden 
ja kilpailukyvyn vuoksi yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa. Hän 
toivoo, että liitot löytäisivät ennen syksyn liittokierrosta yhteisen 
maltillisen palkkalinjan.

– Olisi hyvä, että ennen sopimuskauden alkua, pystyisimme 
pitämään yhteyttä liittojen kesken, jotta kaikki ymmärtäisivät talous-
tilanteen samalla tavalla. Kauhukuva olisi liittokierros, joka johtaisi 
lakkoihin.

Ehdotuksestaan huolimatta Kokkila ei haikaile keväällä kariutu-
neen keskitetyn sopimuksen perään. Hänen mielestään sovun syn-
tyminen kaatui ajan puutteeseen. Myös sopimisen pakko puuttui. 
Tällä hetkellä liitot valmistautuvat liittokierrokseen.

– Nykyisessä tilanteessa tekstikysymykset tulee neuvotella 
liittokohtaisesti ennemmin kuin keskitetysti.

Kokkila myös moittii nykyisiä työehtosopimuksia työelämää jäy-
kistäviksi. Hän haluaisi karsia niitä niukemmiksi. Käytännössä tämä 
tarkoittaisi työntekijän aseman heikentämistä.

palKansaajat tiivistävät yHteistyötään
YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari ei niele Kokkilan ehdotuksia. 
Muun muassa yritysveron tuntuva alennus ja voittoa tekevien yri-
tysten yt-neuvottelut osoittavat, että yrityksillä on pelivaraa. Lisäksi 
kalliiksi mainostettu palkkataso on lähellä kilpailijamaita Saksaa ja 
Ruotsia. 

– Yrityksille on leivottu viime aikoina paljon hyvää, joten 
yhteisestä kakusta pitäisi jakaa myös palkansaajille. He tekevät 
yrityksen tuloksen.

Porokari korostaa, että perälautaa ei unohdeta tulevissa 
neuvotteluissa. Paikallinen sopiminen on hyvin ongelmallista. 
Viime vuosina henkilökohtaisen palkankorotuksen on saanut yhä 
harvempi työntekijä juuri paikallisten erien vuoksi.

– Yleiskorotus on tarkoitettu siihen, että se paikkaa inflaatiota. 
Meriittikorotukset ovat erikseen.

Työelämän epäkohdat kaipaavat Porokarin mielestä pikaista 
korjaamista. Runsasta voittoa tekevien yritysten yt-neuvottelut ovat 
osoittaneet yt-lain heikkouden. Myös irtisanomissuoja pitäisi saada 
Suomessa eurooppalaiselle tasolle. Työaikakulttuurin rappiokin 
tarvitsee ryhtiliikettä. Ylitöiden ja matka-ajan korvaaminen pitää 
saada kuntoon kaikilla aloilla.

Porokari näkee myönteisenä, että palkansaajajärjestöt ovat 
tiivistäneet yhteistyötään. Teollisuuden palkansaajat TP on toiminut 
tämän vuoden alusta alkaen rekisteröityneenä yhdistyksenä.

– Ajamme yhdessä isoja tavoitteita, kuten kilometrikorvaus-
kompensaatiota, työttömyysturva-asioita ja järjestöjen kanneoikeutta.

työaiKarappio Kuriin
YTN kampanjoi maalis-huhtikuussa korvauksettomia ylitöitä 
vastaan. Kampanja huipentui YTN Summitiin. Akavan asiantuntija 
tarja arkion mukaan työturvallisuuslain muutos tuo uutta ryhtiä 
retuperällä olevaan työaikakulttuuriin.

– Nyt työnantajan on selvitettävä, mikä kaikkien eri henkilöstö-
ryhmien todellinen työhön sidottu aika on. Onko työntekijä velvoi-
tettu vastaamaan sähköposteihin varsinaisen työajan ulkopuolella, 
joutuuko hän käyttämään vapaa-aikaansa työhön liittyviin matkoihin 
ja onko työn määrä suhteessa työaikaan kohdallaan. B

YTN Summit 
luotasi tulevaan 
neuvottelukierrokseen

YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari tyrmää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n puheenjohtaja 
Ilpo Kokkilan ehdotukset työntekijän aseman heikentämisestä ja nollakorotuksista. Hän 
korostaa, että monet työelämän epäkohdat kaipaavat pikaista korjaamista.

URA 2-2013 33



Työharjoittelukokemusten vaihtoa
SYY–turku järjesti harjoittelupaneelin turussa 5.3. Pa-
neeli oli suunnattu SYYn turkulaiselle jäsenistölle eli Turun 
 yliopiston ja Åbo Akademin yhteiskunta-alan opiskelijoille. 
Turun yliopiston Publicum 4 -saliin saapuikin noin kolme-
kymmentä työharjoittelusta kiinnostunutta opiskelijaa. 

Paneelin alustajina olivat yhteiskuntatieteellisen tiede-
kunnan opintoneuvoja Maria henninen ja Turun yliopiston 
rekrytointipalveluiden suunnittelija hannele Kaitaranta. 
Lisäksi neljä harjoittelunsa jo suorittanutta opiskelijaa kertoi 
harjoittelukokemuksistaan: Laura Pätsi (pääaine poliittinen 
historia, ollut harjoittelussa ulkoasiainministeriössä), Emi 
Kusnetsoff (internationell rätt, Suomen Oslon suurlähe-
tystö, Nordplus–nuorisovaihto–ohjelma), Larissa Uimonen 
(taloustiede, ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto) 
ja Eero Kivinen (sosiaalipolitiikka, Turun kaupungin hyvin-
vointitoimi). 

Henninen ja Kaitaranta keskittyivät harjoittelun perusteisiin. 
Harjoittelun ensisijainen motiivi on tarjota opiskelijoille oman 
alan työkokemusta. Monelle tämä kokemus on ensimmäinen 
omaan opiskeluun liittyvä työpaikka. Ilman harjoittelukoke-
musta valmistuvan on vaikeampi näyttää osaamistaan. Lisäksi 
Henninen kertoi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytän-
teistä harjoitteluapurahan saamiseksi ja harjoittelupaikan 
löytämiseksi. Tiedekunta pyrkii rahoittamaan mahdollisimman 
monen harjoittelun, mutta rahojen ollessa vähissä joutuu 
tiedekunta valikoimaan apurahan saajat tarkasti. 

Opiskelijoiden yleiskuva harjoitteluista 
oli positiivinen. Yleinen pelko pelkästä 
kahvin keittäjän rooliin joutumisesta ei ollut 
toteutunut yhdenkään kohdalla. Opiske-
lijat kertoivat saaneensa sekä suorittavia 
yleistehtäviä että suoraan omiin opiskelui-
hinsa ja mielenkiintoonsa liittyneitä tehtäviä. 
Myöskään yllätyksistä ei ollut vältytty. Kusnetsoff kertoi 
esimerkiksi joutuneensa kirjoittamaan valtakunnalliseen levi-
tykseen menneen raportin yllättäen sattuneesta ympäristö-
onnettomuudesta. 

Keskusteluosuuden kysymykset liittyivät lähinnä käytäntei-
siin, vinkkeihin ja mielipiteisiin harjoittelupaikasta. Opiskelijat 
kertoivat huomioitaan harjoittelun puutteista. Muun muassa 
harjoittelupaikan toivottiin nimeävän vastuuhenkilön harjoittelijan 
ohjaajaksi. Lisäksi kehittämistä vaativiksi taidoikseen opiskelijat 
nimesivät tiedonhakutaidot, ruotsin kielen taidon ja toimisto-oh-
jelmien käytön. He mainitsivat myös, että myös työnantajat mitä 
todennäköisimmin arvostavat näiden taitojen hallintaa. 

SYY-turku kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita, ja 
erityisesti omista kokemuksistaan kertoneita opiskelijoita 
sekä alustajia! 

Simo Ristolainen
SYY-turun viestintävastaava

Kuulumisia kentältä

Pirkanmaan Valtiotieteilijät tekee elo-syys-
kuussa retken Suojärven suklaatilalle, jossa 
maistellaan talon suklaita emännän opas-
tuksen kera. Jos haluat mukaan, kannattaa 
seurata blogia ja sähköpostia. 

Kiinnostaako vaikuttaminen valtuustossa? 
Etsimme ehdokkaita syksyn vaaleihin. Ota 
yhteyttä svalpirkanmaa@gmail.com. Ja muis-
takaa äänestää aktiivisesti syksyllä pirkan-
maalaisia liiton ylimpään päättävään elimeen!

Pirkanmaan tulevaa 
toimintaa

Jäsenjärjestöt 

toivottavat 

aurinkoista kesää 

ja vaali-intoa 

syksyyn!

Seuraa SYYn 

liittohallituksen 

blogia osoitteessa 

www.yhteiskunta-

ala.fi/syy
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Paikallisyhdistysten nimet 
muuttumassa

Emoliiton nimi muuttui runsas vuosi sit-

ten Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuiksi. 

Jäsenyhdistyksistä opiskelijajärjestö ehti ensin 

vaihtamaan omansa SVOL:sta SYYksi. Nyt myös 

paikallisyhdistykset ovat aloittaneet muutos-

rumban. Ensimmäisenä on ehtinyt Varsinais-

Suomen Valtiotieteilijät, yhdistys muutti nimensä 

maaliskuussa. Kuka on seuraavana vuorossa?

varsinais-suomen valtiotieteilijöille 

uusi nimi

Yhdistyksen uudeksi nimeksi hyväksyttiin 

vuosi kokouksessa 18.3.2013  Lounais-Suomen 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut – Högskole-

utbildade samhällsvetare i Sydvästra Finland. 

Sääntömuutoksena hyväksyttiin myös toimialueen 

laajennus Satakuntaan Varsinais-Suomen lisäksi. 

Lisää kuulumisia kentältä 

www.yhteiskunta-ala.fi/

liitto/jasentoiminta

Pääsyläiset kävivät kokeilemassa curlingia 
Oulunkylässä 16.4. Laji osoittautui erittäin mielen-
kiintoiseksi, samalla haastavaksi, mutta aloitteli-
jallekin helposti omaksuttavaksi. Aluksi saimme 
asiantuntevan opastuksen lajin saloihin. Pian olim-
mekin jo pelaamassa tiukkaa kaksin kamppailua, 
jossa loppujen lopuksi keltainen joukkue veti 
pidemmän korren lukemin 5–4. Lajissa on samaa 
viehätystä kuin esimerkiksi keilailussa.

Maaliskuussa Pääsy järjesti osaamis tarpeiden 
ennakointiin liittyvän tilaisuuden, johon osallistui 
myös innokas joukko jäseniä. Toukokuussa on 
vielä Marttojen kokkauskurssi.

Syksyn suunnitelmiin kuuluu eduskunta-
vierailu, boulderointi, sähly ja keilaus, perinteiset 
pikkujoulut sekä tärkeimpänä tietysti marras kuun 
liittovaltuustovaalit, jonne kaivataan ehdokkaita! 
Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ilmoittautumisis-
ta löytyvät Pääsyn internet- ja Facebook-sivuilta: 
paasy.info ja
www.facebook.com/paasyry

Pääsy aktivoi liikuntaan 
ja vaaleihin
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Lataa akkuja 
syyslomalla! 
Ota kaamos vastaan pohjoisessa tai lähde 
kylpylään hemmoteltavaksi

Liiton jäsenyys 

kannattaa vapaallakin.

Ota jäsenyydestäsi
 ilo irti vapaalla - 

jäsenhinnoin!
Lisää tietoa lomaeduista 

ja hakuohjeista löydät 
nettisivuiltamme 

www.yhteiskunta-ala.fi. 

tampereen Kylpylä
•	 vuokra-aika perjantaista klo 

16 perjantaihin klo 11

•	 noin 30-neliöinen (+parvi) 
huoneisto neljälle hengelle

•	 69-neliöinen (+parvi) huo-
neisto kuudelle hengelle

•	 haettavat viikot  
38, 44, 47–48: 420 € 
(neljälle hengelle) 
40: 555 € 
(kuudelle hengelle)

Kolarin Siepakka
•	 40-neliöinen rivitalo-

huoneisto neljälle hengel-
le Äkäslompolojärven 
rannalla Ylläksellä

•	 vuokra-aika lauantaista 
klo 16 lauantaihin klo 10

•	 haettavat viikot 
46, 50: 265 €

Rukanjurmu
•	 70-neliöinen rivitalo-

huoneisto kymmenelle 
hengelle Rukatunturilla

•	 vuokra-aika lauantaista 
klo 16 lauantaihin klo 12

•	 haettavat viikot  
37–40: 265€ 
41–52: 460€

Kitkatonta
perhelomailua
Olen moninkertainen mökkijäsenedun 
käyttäjä: olen hakenut liiton tarjoamiin 
kohteisiin kuusi kertaa ja päässyt lomaile-
maan peräti neljästi. Joka kerta kyseessä 
on ollut Rukanjurmu. Mahdollisuus saada 
loma viikko on hyvä, jos ei aivan välttämättä 
halua päästä reissuun huippusesongin 
aikaan. Me olemme lomailleet Rukalla 
huhtikuussa 2008 ja vuosina 2010–2012 
marraskuun lopulla.

Liiton lomaviikkopalvelu on sujunut aina 
kitkattomasti, ja olemme olleet tyytyväisiä 
Rukanjurmun hinta-laatusuhteeseen. Vas-
taavankokoiset ja -tasoiset mökit maksavat 
niin sanotuilla vapailla markkinoilla reilusti 
enemmän.

Hauskimmat tapahtumat juontavat 
huhtikuun 2008 mökkilomalta, jolloin juni-
orit pääsivät pyytämään Kitkan viisaita eli 
Koillismaan muikkuja yhdessä paikallisen 
kalastajan kanssa ja sen jälkeen vieläpä 
valmistamaan itsepyytämiään kaloja. Tuol-
loin oli myös loistavan aurinkoiset kevät-
talven hiihtokelit niin rinteissä kuin maasto-
hiihtoladuillakin. Hassuin ja odottamattomin 
sattumus oli marraskuun 2011 mökkiloma, 
jonka oli tarkoitus samalla olla juniorihiihtä-
jiemme ensilumenleiri. Sattumoisin tuolloin 
kävikin niin, että Rukalla kärsittiin lumen 
vähyydestä ja melko ankarista pakkasista. 
Sen sijaan eteläisessä Suomessa oli sa-
maan aikaan mitä mainioimmat hiihtokelit!

 Riku Salonen Sysmästä, 
 jäsen vuodesta 1996

jäsenedut

Seuraavaksi arvotaan syys-joulukuun 
väliset lomaviikot (viikot 37–52):

•	 Täytä sähköinen lomake netissä. 
Lähetä hakemus viimeistään maa-
nantaina 29.7. klo 12 mennessä.

•	 Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan 
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.

•	 Arvontapäivä on 29.7.2013. 

•	 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 vuokra-
hinnasta.

•	 Lisätiedustelut sähköpostilla osoit-
teeseen info@yhteiskunta-ala.fi tai 
puhelimitse 010 231 0350.
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KatI ahtIaINEN
kommunikationschef

Vad får människor att söka sig till samhällsve-
tenskapliga studier och till den samhälleliga 
sektorn? Det har vi dryftat och frågat bland 
annat förbundets styrelsemedlemmar om. Sva-
ren genomsyras av någonting väsentligt rörande 

identiteten hos högutbildade inom den sociala sektorn. 

Utöver den yrkes- och utbildningsmässiga intressebevak-
ningen är ett av förbundets huvudmål att stärka identiteten 
hos de högutbildade inom branschen. Vi har nyligen dragit 
igång en kampanj som har temat u kan påverka. I kampan-
jen framträder en grupp högutbildade inom den sociala 
sektorn och berättar om sina karriärer. Dessa berättelser 
har en gemensam nämnare: en vilja att utveckla sam-
hällsverksamheten och med hjälp av sin egen arbetsinsats 
påverka förändringarna.

”Min dröm att påverka har förverkligats”, glädjer sig kam-
panjdeltagaren Antton Rönnholm. Karriärberättelserna bör-
jar ofta med drömmar och planer som de valda studierna 
stöder. Samhällsvetenskapliga eller motsvarande studier 
förbereder sällan en person för ett yrke. Vi botar inte sjuka, 
såsom läkare gör, och vi utvecklar inte bättre teknologier, 
såsom ingenjörer gör. Men vi kan förbättra samhället och 
utveckla ett bättre samhälle. Vi kan påverka på många olika 
sätt. Vi kan göra det som sakkunniga eller som chefer. Vi 
gör det inom den offentliga sektorn, i företag eller i organi-
sationer. Detta är bara ett axplock ur ett brett spektrum. 

Också du är en påverkare. Eller om du är studerande 
utvecklas du till en påverkare. Men en hurdan då? På vår 
kampanjsida kan du testa hur du placerar dig i det fyrfält 
som samhällsvetare håller så kärt. Ta reda på mer på 
adressen www.sinaoletvaikuttaja.fi. 

Du kan även påverka inom ditt eget fackförbund. I det här 
numret på sidan 30 berättar fyra förtroendevalda om sin 
tid i styrelsen. I höst ska en ny styrelse utses för förbun-
det och kandidatuppställningen pågår som bäst. Nu är ett 
perfekt tillfälle att bli beslutsfattare inom förbundet och 
samtidigt utveckla fackförbundsverksamheten.

Vi som 
påverkar

trots att det i Finland finns förhål-
landevis få invandrare är deras bakgrund 
ganska heterogen. Begreppet invandrare 
omfattar alla från asylsökande till dem 
som via studier fått arbete i Finland. 

Det är svårt att få en helhetsbild av 
invandrarnas utbildningsnivå, eftersom 
det inte sammanställs någon heltäckande 
statistik över den. Dessutom kan nivån 
på examen inte alltid klassificeras. Det 
man dock vet är att arbetslöshetsgraden 
bland invandrare var nästan trefaldig 
jämfört med hela befolkningens arbets-
löshetsgrad. Utnyttjandet av högutbildade 
invandrares kunskaper försvåras av 
strukturer, attityder och språket.

Bristen på erforderlig utbildning och 
arbete som inte motsvarar kunska-
perna kan leda till ofrivilligt karriärbyte, 
långvarig arbetslöshet och i värsta fall 
utslagning. Många överväger även att 
flytta bort från Finland.

Vårt mångkulturella och inter-
nationella samhälle behöver dock 
invandrarnas kunskaper både nu och 
i framtiden. År 2011 tog förbundsfull-
mäktige i sitt offentliga tillkännagivande 
ställning till beslutsfattarnas passivitet 
beträffande stöd till dem som arbetar 
med invandrare samt beträffande dö-
mande av den icke-acceptabla hetsen 
mot folkgrupper.

En stor orkester spelar 
i kommunen

Med sina 19 000 invånare är Korsholm 
en kommun som står under kraftig 
tillväxt. Kommundirektör Rurik ahlberg 
ser dock även mörka moln på himlen. 
Statsmakten har föreslagit en sam-
manslagning av Vasa, Korsholm och 
ytterligare sex stycken närkommuner till 
en jättekommun.

– Staten vill genomföra sin modell 
som bygger på en stark centralkommun. 
I kommunreformen har man helt förbisett 
frågan om hur mycket kommunerna 
borde återspegla mångfalden i samhället 
och de regionala kännetecknen.

Närmare 70 procent av korsholmare 
är svenskspråkiga. 

– En planerad kommunsammanslag-
ning skulle innebära att de svenskspråki-
ga invånarna skulle utgöra en minoritet.

Ahlberg anser att en kommunreform 
skulle undergräva den svenskspråkiga 
kulturen på riksnivå.

– Om vi vill behålla två språk levande 
krävs en institution och starka strukturer.

Ahlberg jämför kommundirektörens 
arbete med dirigentens arbete.

– Du har många bollar i luften och 
det kommer hela tiden mer från sidan. 
Huvudet måste ändå hållas kallt och du 
måste leda kollektivet mot målet.

Den genomsnittliga 
magistern i ljuset av 
statistiken

På beställning av Högskoleut-
bildade samhällsvetare r.f. under-
sökte Pellervo ekonomisk forskning 
PTT situationen på arbetsmarkna-
den för personer med samhälls-
vetenskaplig universitetsexamen. 
Sysselsättningssituationen var bra 
2010: Av alla 20–64-åringar hade 
83,0 procent arbete, 3,6 procent 
var arbetslösa och 13,4 procent 
hörde inte till arbetskraften. Syssel-
sättningssituationen var märkbart 
bättre än genomsnittet bland be-
folkningen. Av dem som har avlagt 
examen och arbetar var 28 procent 
anställda inom staten, 34 procent 
inom kommuner, 34 procent i den 
privata sektorn och fyra procent 
var företagare. Undersöknings-
gruppen bestod av 63 procent kvin-
nor och 44 procent av urvalet var 
bosatta i Nyland. Medeltalet för den 
statliga inkomstskatten var 38 067 
euro. Kvinnornas medelinkomster 
motsvarade 79 procent av männens 
medelinkomster.

Helheten visade att förbundet 
motsvarar både sina medlemmar 
och hela samhällets utbildningsnivå.

Invandrarnas sysselsättning är en ostadig 
och långsam process

[Resumé]
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MattI YLöNEN
YTM, tietokirjailija

Valtio Irwinin jälkeen

”Haistakaa paska koko 
valtiovalta, ette osaa 
muuta kuin verottaa. 
Muutenkin touhu 
tuntuu holtittomalta, 
kaikki pitäs kerralla 

erottaa”, lauloi Antti Hammarberg eli 
Irwin vuonna 1976 Vexi Salmen kirjoit
tamin sanoin. 

Hyvinvointivaltio oli alkanut tun
tua monen mielestä etäiseltä koneistolta. 
Tämän jälkeen virkamiehiä on erotettu, 
siirretty eläkeputkeen ja ulkoistettu liike
laitoksiin ja osakeyhtiöihin vuosi toisensa 
jälkeen. Taustalla on ollut ajatus siitä, että 
yksityinen sektori hoitaa hommat tehok
kaammin, halvemmin ja kekseliäämmin 
kuin julkisen sektorin jäykät byrokraatit.

Kehitys kulminoitui 2000luvulla val
tionhallinnon tuottavuusohjelmaan, jolla 
väkeä vähennettiin jo valmiiksi 1990
luvun alun laman jäljiltä mankeloiduista 
ministeriöistä tiukkojen henkilötyövuosi
mittareiden mukaan.

Lähdimme yhdessä Suomen akate
mian tutkijatohtorin Hanna Kuuselan 
kanssa tutkimaan toissa vuonna yhtä 
tämän kehityksen osaaluetta: julkisen 
sektorin ITpalvelujen, fasilitoinnin, toi
minnan arvioinnin ja osin jopa politiikka
suositusten ulkoistamista.

Konsulttidemokratiakirjamme johto
päätös ei ollut se, että konsultointi olisi 
aina tarpeetonta – päinvastoin. Hallinnon 
ja esimerkiksi ITosaamisen ulkoistami
sen laajamittainen leviäminen on kuiten
kin johtanut tilanteeseen, jossa valtiosta 
uhkaa tulla tyhmä ja tehoton.

Syntyy luonnottomia riippuvuus
suhteita, tiedollisia monopoleja ja kal
liita ketjuttamisia. Hiljaista tietoa häviää 
organisaatioista ulkopuolisille yrityksille, 
eikä tekijänoikeuksia tuloksiin osata vaa
tia julkiselle puolelle. Säästöjä tavoitte
leva kilpailuttaminen synnyttää paljon 
transaktiokustannuksia, kun virkamies

ten työaikaa kuluu markkinaoikeuden 
pelossa tehtyihin kilpailutuksiin.

Ongelma koskee sekä ministeriöitä 
että kuntia, mutta eri tavoilla. Kunnissa 
konsulttiraportit vaikkapa kuntaliitok
sista tai terveyspalvelujen hoitamisesta 
määrittävät ministeriöitä vahvemmin 
suoraan politiikan agendaa. Ne kun ovat 
usein ainoa tietopaketti, jonka kunnan
valtuustojen maallikkojäsenet saavat 
käsittelyssä olevasta asiasta.

Mitä seuraavaksi? ”Lepäämään ovat 
siirtyneet menneet suunnittelijat, he jätti
vät minulle vain kasan papereita ja käyte
tyt utopiat”, laulaa Irwiniäkin versioinut 
Matti Johannes Koivu vuonna 2011 jul
kaistussa 1980luvun lapset kappalees
saan. 

Näitä nyt jo ”käy
tetyiksi” muuttuneita 
utopioita maalasivat 
Koivun laulun sanoin 
sekä 1960 että 80luku
jen virkamiehet – toisin 
sanoen hyvinvointival
tion rakentajat ja sen 
purkajat.

Viime vuosina on keskitytty lähinnä 
purkamaan rakenteita ja ajamaan läpi jat
kuvaa muutosta valtioon ja sen organi
saatioihin. Tämä on kestämätön tie.

Valtion ja sen työntekijöiden tulisi löy
tää usko itseensä. Pitäisi tunnustaa, että 
hallinnon säästöt ovat parhaimmillaan
kin kosmeettisia, kun niitä verrataan 
koko julkisen sektorin budjettiin. Usein 
säästöt ovat tuottaneet vain lisää kustan
nuksia.

Edustuksellista demokratiaa ja sen 
virka miehistöä tarvitaan. Suoran demo
kratian, wikidemokratian ja muiden 
kansalaisvaikuttamisen uusien muoto
jen haaste täytyy ottaa vakavasti, mutta 
niillä ei voida korvata ministeriöiden toi
mivaa ja riittävästi resursoitua hallintoa 
sekä edustuksellisuutta. B

Hyvinvointivaltio oli 
alkanut tuntua monen 
mielestä etäiseltä 
koneistolta.

[näkökulma]
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