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[Päätoimittajalta]

O
len etätyön kannattaja. Etätyö sopii hyvin asiantuntijatehtävissä toimi-
ville ja tuo joustoa työelämään. Etätyön yleistymisellä on myös viheli-
äinen kääntöpuoli: työ ja työnantajan tarjoamat laitteet valtaavat kodin. 
Työkännykällä on kätevä lukaista työsähköpostit ennen nukahtamista 
ja vastata tärkeisiin puheluihin lasta päiväkodista hakiessa. Milloin 
työstä palautuu, jos työ on jatkuvasti läsnä ja mielessä?  

Aivot tarvitsevat säännöllistä lepoa, sanovat tutkijat. Ilman lepoa aivojen toiminta-
kyky laskee, ja ihminen altistaa itsensä muun muassa sydänsairauksille, univajeelle 
ja masennukselle. Liiton tekemän työmarkkinatutkimuksen tulokset paljastavat 
ylikuormittumista ja stressioireita. Joka kymmenes vastaaja kokee työmääränsä 
jatkuvasti liian suureksi. Esimiehistä ja johtajista jopa viidennes on jatkuvasti yli-
kuormittunut ja kokee vähintään melko vakavia työstressioireita. Vastaajista 70 
prosenttia tekee ylitöitä, mutta heistä lähes kolmannekselle ei makseta minkäänlaista 
korvausta tehdyistä tunneista. Tämä on harmaata ylityötä.   

Akavan tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia. Seitsemän prosenttia 
akavalaisista tekee palkatonta ylityötä keskimäärin reilun työpäivän verran eli 8,1 
tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa yli 15 000 henkilötyövuotta ja 150 miljoonan euron 
lovea valtion kassaan vuosittain, kun verot ja eläkemaksut jäävät maksamatta. 

Harmaa ylityö on vahingollista sekä kansantaloudelle että työssä jaksamiselle.  
Itseään säntillisenä pakertajana pitävä akavalainen saattaa ruokkia harmaata talout-
ta ja vaarantaa samalla terveytensä. Viimeksi kuluneen vuoden aikana 
meitä on haluttu herätellä todellisuuteen. On ollut kampanjoita 
kuten 8 tuntia – Nollatoleranssi korvauksettomalle ylityölle, 
Tolkkua työaikoihin ja Harmaa talous – musta tulevaisuus, 
joissa kaikissa on kiinnitetty huomiota korvauksettomien 
ylitöiden haittoihin. 

On inhimillisesti ymmärrettävää, että yt-neuvottelujen 
puristuksessa voi olla vaikea kieltäytyä ylitöistä tai edes 
vaatia niistä asianmukaisia korvauksia. 24/7 -asenne on 
iskostunut syvälle akavalaisten ajatteluun. Kohtuullisen 
työmäärän lisäksi jokainen meistä tarvitsee myös työn 
ja vapaa-ajan selkeää erottelua. Lomakin maistuu 
paremmalta, kun antaa aivoille mahdollisuuden 
aitoon lepoon. 

Rentouttavaa kesää toivottaen

Varo harmaan ylityön ansaa!
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Rapeli tietää, että monet 
asiakkaat saattavat sekoittaa 
sen, että viranomainen tekee 
vain työtään eikä ole muuten 
vain ystävällinen. 
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Teksti Matti Välimäki Kuvat Vesa Tyni

S
osiaalipsykologia tutkii vuoro
vaikutusta yksilön ja hänen 
sosiaalisen ympäristönsä välillä. 
Kiinnostuksen kohteena ovat 
ihmismielen sosiaalinen muo
toutuminen sekä yksilöiden, 
ryhmien ja yhteiskuntien väli

set suhteet. Se kuvaa ja selittää sosiaalisten 
ilmiöiden syntyä ja muuttumista ja erittelee 
ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia. Sen 
historialliset juuret juontavat muun muassa 
psykologiaan ja sosiologiaan.

Suomen sosiaalipsykologit ry:n varapu
heenjohtaja Saara Rapeli valmistui ItäSuomen 
yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi 
vuonna 2011. Pääaineena hänellä oli sosiaali
psykologia ja sivuaineena intercultural studies.

– Hakeuduin opiskelemaan sosiaalipsyko
logiaa, koska olen ollut nuoresta asti kiinnos
tunut ihmisten käyttäytymisestä eri kulttuu
reissa. Matkustelin jo lapsena paljon; koulu ja 
opiskeluaikoina olin useasti vaihdossa ja työ
harjoittelut tein Floridassa, Ruotsissa, Krei
kassa, Meksikossa, Espanjassa ja Thaimaassa.

Opiskeluaikanaan Rapeli hakeutui vapaa
ehtoistöihin Kuopion kriisikeskukseen. Tämä 
auttoi häntä saamaan määräaikaisen työpai
kan Vantaan kaupungin kriisikeskuksesta, 
missä työhön kuului myös sosiaalipäivystystä 
– liikkumista poliisin mukana kiireellisissä las
tensuojelutehtävissä. Pian valmistumisensa jäl
keen hän sai sijaisuuden Vantaan kaupungin 
maahanmuuttajakoordinaattorina. Tällä het
kellä Rapeli toimii määräaikaisena erityissosi
aalityöntekijänä Helsingin kaupungin lasten
suojelussa. 

– Sosiaalipsykologin tutkinto ei valmista 
suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin, mutta 
opinnot antavat mahdollisuuden toimia hyvin 
monipuolisissa tehtävissä. Paljon on toki kiinni 
valituista sivuaineista sekä omasta aktiivisuu
desta ja verkostoista. 

Yleisesti katsottuna sosiaalipsykologit sijoit
tuvat työelämään varsin hyvin. Heitä toimii esi
merkiksi tutkimustehtävissä, sosiaali ja tervey
denhuollossa, opetus ja koulutustehtävissä, 
henkilöstöhallinnoissa, tiedotus ja viestintäteh
tävissä sekä asiantuntija ja projekti tehtävissä.

Sosiaalipsykologi Saara Rapeli on työuransa 
alussa, mutta hänelle on jo ehtinyt kertyä 
monipuolista kokemusta vuorovaikutuksesta 
erilaisissa ympäristöissä.

Sosiaalipsykologi
on vuorovaikutuksen 

asiantuntija
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||
Välillä on 
vaikeaa 
tavoittaa 
tukea 
tarvitsevat 
ihmiset.

Kädestä pitäen
Rapeli muistelee lämmöllä työtään maahan
muuttajakoordinaattorina.

– Pidin työstä kovasti, sillä sain tehdä juuri 
sitä työtä, mihin olin kouluttautunut. Apua 
oli myös aikaisemmista työpaikoista kerty
neestä sosiaalialan kokemuksesta.

Työ oli monipuolista: Rapeli oli tiimivas
taava, osallistui asiantuntijana erilaisiin työ
ryhmiin sekä oli mukana kehittämässä palve
luja ja järjestämässä tapahtumia. Lisäksi hän 
antoi taustatukea maahanmuuttajayhdistyk
sen hankkeelle, jonka tavoitteena oli maahan
muuttajataustaisten nuorten työllistäminen 
ja kouluun saattaminen. Hankkeessa nuoria 
neuvottiin kädestä pitäen esimerkiksi opis
kelu ja työpaikkojen haussa sekä CV:n laa
dinnassa.

Rapeli kertoo, että kotouttamisen edis
tämisessä keskeisenä ideana on aktivoida; 
saada ihmiset osallistumaan ja tuomaan esiin 
omia mielipiteitään. 

– Tarpeet lähtevät asiakaskunnasta, mutta 
välillä on vaikeaa tavoittaa tukea tarvitsevat 
ihmiset ja saada heidät mukaan toimintaan. 
Ongelmat ovat samanlaisia kuin kaikessa 
sosiaalityössä.

Vantaalla toteutettiin esimerkiksi yhteis
työssä kampanja, missä kannustettiin ihmisiä 
äänestämään.

– Kerroimme, että Suomessa myös maa
hanmuuttajilla on oikeus äänestää ja että 
äänestäminen kannattaa. Monen maahan
muuttajan lähtömaassa tilanne voi olla hyvin 
toisenlainen.

Rapeli huomasi työssään myös sen, että 
monen maahanmuuttajan on vaikea luottaa 
viranomaisiin. 

– Sitten kun he ymmärsivät, että olemme 
heitä auttamassa ja onnistuimme yhdessä jos
sakin, he olivat äärimmäisen kiitollisia. Täl
lainen työskentely vaatii kuitenkin ammat
timaista, viranomaisen roolia. Muuten tekee 
pian töitä vapaaaikanaankin, Rapeli huo
mauttaa.

Suomen Sosiaalipsykologit ry

Yhdistys edistää sosiaalipsykologien ammatillista ja yhteiskunnallista ase-
maa sekä järjestää jäsenilleen toimintaa, esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, 
koulutuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia. Samalla se verkostoituu muiden 
järjestöjen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä työelämän toimijoiden kans-
sa. Yhdistys julkaisee myös Sosiaalipsykologi-lehteä. Suomen Sosiaalipsy-
kologit ry:ssä on noin 500 jäsentä.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Saara Rapeli paikkaa tarvittaessa 
puheenjohtajaa esimerkiksi kokouksien vetämisessä. Yhtiön hallituksessa 
jaetaan tehtäviä tasaisesti kaikille kiinnostuksen ja ehtimisen mukaan. 

– Lähdin hallitukseen mukaan vuonna 2012, koska halusin olla 
valmistumisen jälkeen tekemisissä muiden sosiaalipsykologien kanssa ja 
verkostoitua. On tärkeää saada jakaa omaan alaan liittyviä asioita. Samalla 
pysyy myös ajan tasalla uusista, Rapeli kertoo. – Itse osallistun parhaani 
mukaan vähän kaikkeen esimerkiksi lehden tekemiseen ja tapahtumien 
järjestämiseen.

Osa suomalaisista tuntuu suhtautuvan 
edelleen hyvin kriittisesti maahanmuuttajiin. 

– No, itse en saanut mitään vihapostia, jot
kut kollegat taisivat saada sitäkin. 

Keskeinen työalue maahanmuuttajakoor
dinaattorin työssä oli erilaisten viranomais
määräysten tai etuisuuksia koskevien sään
töjen avaaminen. 

– Kelan tekstien ymmärtäminen saattaa 
olla haasteellista kenelle tahansa, niin jokai
nen voi vain kuvitella, kuinka vaikea tehtävä 
se on henkilölle, joka ei puhu äidinkielenään 
suomea. Juoneen pääsi silloin kiinni erittäin 
selkeiden, yksinkertaisten ja konkreettisten 
esimerkkien avulla. Apua oli myös siitä, kun 
selitti, että miksi erilaisia papereita on täytet
tävä tai miksi tiettyjä säännöksiä on luotu, 
Rapeli kertoo.

Keittiössä ja peliKentällä
Nykyisessä työssään Helsingin kaupungin 
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijänä 
Rapeli muun muassa kerää yhteen tietoja eri
laisista lapsille, nuorille sekä perheille tarkoi
tetuista ryhmätoiminnoista. Hän ohjaa myös 
vanhemmille tarkoitettua arjen hallinta ryh
mää sekä yläasteikäisten poikien koulun
käyntiä tukevaa ryhmää. 

– Arjen hallinta ryhmässä tehdään 
yhdessä ruokaa, jaetaan hyviä vinkkejä ja 
vaihdetaan kokemuksia. Samalla on luonte
vaa puhua hyvin monenlaisista asioista, vaik
kapa tunteiden käsittelystä, päihteistä ja aika
taulutuksesta – konkreettisesti vaikkapa siitä, 
miten saadaan lapsi aamulla ajoissa päivä
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kotiin. Ryhmä kokoontuu maanantaisin, mikä 
on erittäin hyvä ajankohta, sillä siitä viikko 
lähtee käyntiin.

Poikien koulunkäyntiä tukevassa ryhmässä 
tärkeitä teemoja lähestytään niin ikään toimin
nan ja tekemisen kautta: pojat saavat ryhmässä 
aamupalan, harrastetaan liikuntaa, pelataan ja 
tehdään retkiä. Ideana on muun muassa tukea 
sosiaalisia taitoja. Tekemisen lomassa tarjou
tuu myös mahdollisuus käsitellä heidän elä
mässään akuutteja asioita ja ongelmia.

KommuniKaatiossa olisi Kehitettävää
Saara Rapeli on työuransa alussa eikä 
hänellä ole vielä vakituista pestiä. Mutta 
mikä hänen ihannetyönsä olisikaan? 

– Se liittyisi esimerkiksi maahanmuutta
jien kotoutumisen edistämiseen. Työ olisi 
asiantuntijatehtävä, jossa en istuisi pelkäs
tään toimistossa, vaan jossa voisin liikkua 
myös kentällä ja pääsisin käytännössä teke
misiin ihmisten kanssa. Toisaalta olen hyvin 
kiinnostunut myös työhyvinvointiin liitty
vistä tehtävistä. Työpaikoilla on tärkeää, että 
viestintä toimisi hyvin kaikkiin suuntiin. Täl
löin asioista kerrotaan enemmän, ajoissa sekä 
ymmärrettävästi eikä unohdeta myöskään 
kuunnella. Monissa työpaikoissa työnjohto 
ja työntekijäportaan välisessä kommunikaati
ossa olisi paljon kehitettävää. Vuorovaikutuk
sen parantaminen auttaisi välttämään monia 
ongelmia ja se kohentaisi työviihtyvyyttä. 

Rapeli on palannut vastikään työelämään 
äitiysloman ja vanhempainvapaan jälkeen. 
Reilun vuoden ikäinen Lailatytär odottaa 
paraikaa isoäidin kanssa haastattelun loppu
mista läheisessä leikkipuistosta.

Käy ilmi, että Lailan ensimmäinen sana 
oli kansainväliseen ja varsin vuorovaikuttei
seen tyyliin ’hello’. Äitinsä tyttö, mitä ilmei
semmin. 

– No joo, mutta selitys taitaa löytyä siitä, 
että Lailaa on hoitanut ystäväpariskun
tamme, joka puhuu keskenään englantia, 
Rapeli naurahtaa. B

sAArA rApeLi

•	 määräaikainen	lastensuojelun	erityissosiaalityöntekijä,	
Suomen	Sosiaalipsykologit	ry:n	varapuheenjohtaja

•	 syntynyt	1982	
•	 avioliitossa,	reilun	vuoden	ikäinen	tytär
•	 vapaa-aika	kuluu	perheen	ja	laajan	ystäväpiirin	kanssa

Sosiaalipsykologit ry:n 
varapuheenjohtaja 
Saara Rapeli ymmärtää 
verkostoitumisen 
tärkeyden. 

sosiaalipsykologi
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8 Liiton uusi 40-henkinen valtuusto 
kokoontui ensimmäistä kertaa kevätko-
koukseensa lauantaina 12.4. 

Ennen valtuuston kokousta käynnistyi 
aktiivien Järjestöpäivät perjantaina 11.4. 
Mukana oli valtuutettuja, varavaltuutet-
tuja, luottamusmiehiä ja jäsenjärjestöjen 
aktiiveja. Myös kaksi ”rivijäsen tä” oli 
tilaisuudessa puhumassa: pää ministeri 
Jyrki Katainen ja Akavan puheenjohtaja 
Sture Fjäder. 

Järjestöpäivillä ideoitiin liiton toiminnan 
kehittämistä kuten alan profiilinnostoa, 
koulutuspolitiikkaa, edunvalvontaa ja 
paikallistoimintaa.

Valtuusto valitsi keskuudestaan uuden 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Valtuuston puheenjohtajana aloitti Sini 
terävä (Vihreä lista), ja varapuheenjohta-
jana jatkaa Kirsi marttinen (Pääsy). Val-
tuusto vahvisti toimintakertomuksen sekä 
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
tilivelvollisille. Toimintakertomus on luet-
tavissa liiton nettisivuilla. Valtuusto antoi 
myös oheisen julkilausuman (sivu 9).

URAtieto

sini terävä

•	 29-vuotias helsinki-
läinen 

•	 VTM, Suomen ylioppi-
laskuntien liitossa sosi-
aalipoliittinen sihteeri

•	 ensimmäisen kauden 
valtuutettu Vihreiden 
listalta

•	 valittiin valtuuston uu-
deksi puheenjohtajaksi

•	 ”Haluan, että valtuusto 
on aktiivinen keskuste-
lija. Pyrin vaikuttamaan 
siihen, että valtuusto 
pitää yhteyttä myös 
kokousten välillä ja että 
sitä pidetään ajan tasalla 
olennaisista asioista. 
Seuraan itse aktiivisesti 
työelämän kysymyksiä 
ja tulen nostamaan esiin 
erinäisiä teemoja. Pidän 
tärkeänä sitä, että val-
tuusto todella ohjaa liiton 
hallituksen toimintaa 
ja vaikuttaa toiminnan 
suunnitteluun.”

Uudet valtuutetut 
Järjestöpäivillä ja 
kevätkokouksessa

Liiton jäsenen, pääministeri Jyrki Kataisen 
ajatukset kiinnostivat kuulijakuntaa.

Järjestöpäivillä aktiivit pääsivät jakamaan ideoitaan toistensa kanssa.

 Liiton varapuheenjohtajalle Johanna Moisiolle 

myönnettiin Akavan pronssinen ansiomerkki.
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[Puheenjohtajalta]

8 Valtion keskus- ja aluehallintoa uudistetaan jäl-
leen. Keskittämisen ja tehokkuuden lisäksi valtiotyön-
antajan pitää uudistuksessa panostaa henkilöstöön. 
Julkisuudessa on ehdotettu valtiolle täyttä rekry-
tointikieltoa tuntematta valtionhallinnon nykytilaa. 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry vaatii valtiolta 
uskottavaa henkilöstöpolitiikkaa, jolla turvataan hen-
kilöstön jaksaminen ja kansalaisten palvelut.

Valtionhallinnon henkilöstö on vähentynyt merkit-
tävästi koko 2000-luvun ajan. Julkisten lakisääteis-
ten tehtävien hoito edellyttää riittävää henkilöstöä. 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ei tunnista  
vihjauksia valtion leväperäisestä rekrytointipolitii-
kasta ja ihmettelee vaatimusta rekrytointikiellosta. 
Käytännössä uusien rekrytointi on ollut jo pitkään 
vähäistä, kun eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle 
rekrytoinnissa on käytetty hyvin tiukkaa harkintaa.

”Rekrytointikiellon 
sijaan on tarpeen 
purkaa rekrytoinnin 
esteitä.”

Henkilöstön jaksaminen on 
turvattava valtionhallinnon 
uudistuksessa

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kasvettua jo 12 000 jäsenen järjes-
töksi on todettu tarve luoda uusi vuosittainen foorumi kokoamaan yhteen 
kaikki eri luottamustoimissa toimivat aktiivit. Aikaisemminkin kokoontumisia on 
ollut, mutta eri ryhmät ovat olleet koolla eri aikoihin. Uusi laajempi tapahtuma 
yhdistettiin valtuuston kevätkokouksen yhteyteen.

Järjestöpäivien nimellä kokoontuminen tapahtui nyt ensimmäisen kerran 
11.-12.4. Järjestöaktiivit tarkoittaa liittomme luottamuselinten jäseniä eli 
hallitusta ja valtuustoa, paikallisyhdistysten edustajia, työpaikkojen luottamus-
henkilöitä sekä opiskelija-aktiiveja. Luonnollisesti liittomme toimihenkilöitäkin 
oli matkassa. Koolla olikin noin 80 yhteiskuntatieteilijää edustaen jäsenistöä 
kattavasti niin koulutuksen, työelämävaiheen, työnantajasektorin kuin koti-
paikkansakin osalta.

Ensimmäisten järjestöpäivien 
teemana oli perehtyminen työmark-
kinajärjestelmään, joka samalla 
toimi uuden valtuuston perehdytyk-
senä. Työmarkkinajärjestelmästä 
ja laajemmin yhteiskuntapolitiikasta 
alustamassa olivat liittomme jäsenet 
pääministeri Jyrki Katainen ja 
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. 
Ohjelma jatkui ajankohtaisia asioita 
koskevien alustusten, eri järjestöryhmien palaverien ja vapaamuotoisemman 
ohjelman merkeissä.

Liittomme on profiililtaan nuori ja vuorovaikutuksemme opiskelijoiden 
kanssa on perinteisesti ollut hyvin läheinen. Monen mielestä myös järjestö-
päivien antia parhaasta päästä oli opiskelijoiden runsas ja aktiivinen osal-
listuminen ja mahdollisuus kuulostella esimerkiksi tiedekuntien kuulumisia. 
Opiskelijoiden ja työelämässä olevien jäsenten vuorovaikutus on antoisaa 
molemmin päin, ja on tärkeää, että keskeiset työelämäkysymykset tulevat 
opiskelijoille tutuiksi mahdollisimman varhain.

Jatkossa järjestöpäiville on tarkoitus kokoontua kerran vuodessa, mutta 
tapahtuman muoto tullee vuosittain vaihtelemaan. Järjestöpäiviltä vauhtia sai 
myös uusi valtuusto, joka valtuuston puheenjohtajaksi valitun Sini terävän 
johdolla samalla aloitti nelivuotiskautensa. Tervetuloa mukaan toimintaan 
uudet valtuutetut!

Järjestöpäivät on uusi 
vuosittainen foorumi 
liiton aktiiveille

Järjestöpäivät  
kokosi liiton aktiivit

mIKKO ESKOLa
puheenjohtaja 

Kymmenen viime vuoden aikana valtiolla työs-
kentelevien tehtävät ovat paisuneet. Kansainvälinen 
yhteistyö ja EU-tehtävät ovat päivittäisiä tehtäviä 
nykyään lähes kaikille asiantuntijavirkamiehille. 
Politiikka ja sitä myötä valmistelu ovat muuttuneet 
nopeasyklisiksi. Viimeaikaiset rakennepoliittiset 
päätökset ja kehysriihi ovat aiheuttaneet lisätöitä 
valtiolla. Aikataulut ovat muuttuneet erittäin tiukoiksi, 
ja jäljellä oleva henkilöstö uupuu alati kasvavan 
työtaakan alle.

– Rekrytointikiellon sijaan on tarpeen purkaa 
rekrytoinnin esteitä. Jos valtionhallinnon henkilöstöä 
karsitaan entistäkin kovemmalla kädellä, tulokset 
näkyvät henkilöstön uupumisen lisäksi väistämättä 
kansalaisten palveluissa – sekä määrässä että 
laadussa, korostaa valtuuston puheenjohtaja Sini 
terävä.

– Valtion houkuttelevuus työnantajana pitää 
turvata jatkossakin. Liiton tutkimuksen mukaan lähes 
kolmannes nuorista yhteiskuntatieteilijöistä ilmoitti 
saaneensa ensimmäisen oman alan työpaikkansa 
juuri valtionhallinnosta, liiton puheenjohtaja mikko 
Eskola toteaa.
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Ansioituneita  
aktiiveja palkittiin
8 Akava on myöntänyt vuoden 2014 ansio-
merkkejä ansioituneille akavalaisten liittojen 
jäsenille.  Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista 
ansiomerkin saajia oli kolme:

•	 Jaana Koskela pronssinen ansiomerkki 
hopeisin lehvin

•	 maria pernu pronssinen ansiomerkki 
•	 Johanna moisio pronssinen ansiomerkki
Jaana Koskela on toiminut aktiivina akavalai-

sessa edunvalvonnassa ja paikallistoiminnassa 
jo vuosien ajan. Hän on liiton hallituksen jäsen ja 
Akava Lapin puheenjohtaja. Maria Pernulla on 
monivuotinen kokemus luottamusmiehenä toi-
mimisesta Valtiokonttorissa. Liiton varapuheen-
johtaja Johanna Moisio on vuosien ajan toiminut 
liiton hallituksessa ja valtuustossa. Hän on myös 
opetus- ja kulttuuriministeriössä jukolaisena 
varaluottamusmiehenä. Lämpimät onnittelut!

URAtieto

Uusia kasvoja liiton toimistolla
8 Tradenomi Linda Sundström on valittu talouden ja 
hallinnon asiantuntijaksi hoitamaan hallintopäällikkö marjut 
Soinisen perhevapaan sijaisuutta. Hän aloitti tehtävässä 
helmi kuussa. Sundströmin puoleen voit kääntyä muun  
muassa jäsenmaksuasioissa.

Valtiotieteiden ylioppilas Jaakko Kalske on valittu 
opiskelija-asiamiehen opintovapaasijaiseksi. Hän aloitti teh-
tävässä maaliskuussa. Kalske koordinoi liiton opiskelijatoi-
mintaa, hoitaa muun muassa tapahtumajärjestelyjä ja toimii 
opiskelijajärjestö SYYn pääsihteerinä. Opiskelija-asiamies 
piritta Jokelainen on osittaisella opintovapaalla vuoden 
2014 loppuun asti.

Vastavalmistunut OTM heidi tupamäki on valittu lakimie-
hen sijaiseksi. Hän hoitaa palvelussuhdeneuvontaa lakimies 
Jukka Nohterin perhevapaan aikana.

Kenelle yrittäjäpalkinto
tänä vuonna?

Tutustu tarkemmin ja tee oma ehdotuksesi 
www.akava.fi/yrittajapalkinto

Akava_Yrittäjäpalkintoilmoitus jäsenjärjestöjen lehtiin 67x47 mm 23042014.indd   123.4.2014   13:33:35

Kurkkaa  
verkkolehden videot!
8 Vuoden alusta lähtien on Uran verkkoleh-
dessä julkaistu lyhyitä videoita. Videoiden aiheita 
ovat olleet työhyvinvointi, palkkausjärjestelmät ja 
kehityskeskustelut. Uusin video kehityskeskuste-
luista auttaa valmistautumisessa kehityskeskuste-
luun. Tuntuuko sinusta, että kehityskeskustelu on 
pelkkä muodollisuus? Älä tyydy siihen vaan aseta 
tavoitteet kehityskeskustelullesi! www.uralehti.fi

Vasemmalta Heidi Tupamäki, Jaakko Kalske, Linda Sundström

Jäsenenä saat 
liitosta maksu-
tonta uraneuvon-
taa työnhakuun, 
urasuunnitteluun 
sekä kehitys- ja 
palkkakeskusteluun 
valmistautumi-
seen. Työnhakuun 
on hyvä saada 
sparrausta olitpa 
sitten ensimmäisen 
työpaikan hakija tai 
kokenut työntekijä. 
Neuvonnassa on 
mahdollista päivit-
tää CV ja harjoitella 
työhaastattelutilan-
netta. Kysy myös so-
veltuvuuskokeista.  

www.yhteiskunta-ala.fi > 
Jäsenpalvelut ja -edut > 
Uranhallinta

palkansaajaa  
kokee päivittäin  
kiusaamista työpai-
kalla. Työterveyslai-
toksen uusi verkko-
sivusto vastaa 
työpaikkakiusaami-
sen kysymyksiin.  
Tavoitteena on  
organisaatiokult-
tuuri, jossa kiusaa-
miselle pistetään 
nollatole ranssi.  

www.ttl.fi > Työyhteisö ja 
esimiestyö

TiesiTKÖ?

Yli

100 000

”Jokapäiväinen elämä ratkaisee  
hyvinvointimme, siis hyvä arki.”

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, ravitsemustieteen dosentti, filosofian tohtori,  

VTM, elintarviketieteiden maisteri, Yliopisto-lehti, huhtikuu 2014
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8 Liiton viimeisimmän työmarkkinatutkimuk-
sen yhteydessä selvitettiin milloin, mistä ja 
miten yhteiskuntaosaajan ensimmäinen oman 
alan työpaikka löytyy. Vuosina 2011-2013 val-
mistuneista vastaajista (lukumäärä 344) lähes 
kaksi kolmesta on saanut ensimmäisen oman 
alan työpaikan jo ennen valmistumistaan. Työ-
paikkojen jakautuminen eri työnantajasektoreille 
noudattaa samaa kaavaa kuin liiton jäsenistön 
työllistyminen ylipäänsä – julkiselta sektorilta 
ensimmäisen oman alan työpaikkansa löytää 
noin puolet. Suhteiden ja yhteyksien merkitys 
työpaikan löytymisessä on merkittävä, sillä 
julkisen ilmoituksen kautta ensimmäisistä oman 
alan työpaikoista löytyy vain 45 prosenttia. 
Harjoittelut ja verkostoituminen siis kannattavat!

Tarkemmat tutkimustulokset löytyvät Yhteiskun-
ta-alan korkeakoulutettujen SlideShare-sivuilta 
osoitteesta www.slideshare.net/Yhteiskuntaala

piritta Jokelainen
opiskelija-asiamies

Milloin, mistä ja miten  
ensimmäinen oman alan työpaikka?

mistä ensimmäinen oman alan työpaikka löytyi?

10 %0 %

Kunta

Valtio

Järjestö / säätiö

Yritys

Yliopisto / AMK

Muu

20 % 30 % 40 %

Ensimmäinen työpaikka

Koko jäsenistö (TMT 2013)

17 %

16 %

31 %

19 %

12 %

5 %

20 %

20 %

35 %

15 %

9 %

1 %

miten sai tietää työpaikasta?

Perheenjäseneltä

Kaverilta / tutulta

Sosiaalinen media (tyän- 
antajien, yhdistysten tms.)

Yliopiston sähköposti

Aarresaari

Oikotie  
tms. verkkopalvelu

Lehti-ilmoitus

Harjoittelu saman työn-
antajan palveluksessa
Suhteet

5 % 10 % 15 % 25 %0 % 20 %

3 %

8 %

3 %

6 %

25 %

6 %

5 %

21 %

23 %
3. vuosi

1. vuosi

2. vuosi 6. vuosi tai sen jälkeen 
opiskeluaikana

4. vuosi
työllistyi valmistumisen 
jälkeen

5. vuosi

5 % 3 %

8 %

12 %

16 %

17 %

39 %

monentenako opiskeluvuotena sai 
ensimmäisen oman alan työpaikan?
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8 Eduskunta päätti vuoden 2013 alussa vuosilomalain muutta
misesta siten, että kokoaikatyöstä osaaikatyöhön tai päinvastoin 
siirtyneen työntekijän vuosilomapalkka lasketaan uudella tavalla. 
Lomapalkka aletaan laskea laissa säädetyillä prosenttiluvuilla 
lomanmääräytymisvuoden palkasta. Aiemmin lomapalkkana 
maksettiin aina lomallelähtöhetken palkkaa, jolloin osaaikatyö
hön siirtynyt sai osaaikatyön palkan, vaikka loma olisi ansaittu 
tekemällä kokoaikatyötä. Muutos johtui EUsäännöksistä.

Tutustuessani uusien säännösten valmisteluasiakirjoihin 
huomasin, että monissa virka ja työehtosopimuksissa sovittuja 
pidempiä lomia ei ollut mitenkään huomioitu muutoksessa. Näi
den sopimusten piirissä olevilla vuosilomapalkka jäisi uuden 
laskentatavan mukaan selvästi pienemmäksi kuin sen kuuluisi 
työajan lyhentymisen perusteella jäädä. Menetykset olisivat 
pahimmillaan tuhansia euroja. 

Ajattelin, että asia olisi syytä ottaa esille loppuvuodesta 2013, 
kun virka ja työehtosopimusten voimassaolon päättyminen 
lähestyisi ja uusista sopimuksista alettaisiin neuvotella.

Noin kuukauden kuluttua asiaa käsiteltiin JUKOn valtiosek
torin tapaamisessa, jossa kävi ilmi, että Valtion työmarkkinalaitos 
olikin jo siinä vaiheessa esittänyt valtion sopimukseen muutosta, 
jonka mukaan lomapalkan laskennassa sovellettaisiin vuosilo
malain uusia säännöksiä sellaisinaan. Asia oli tulossa käsiteltä
väksi JUKOn valtion neuvottelukuntaan seuraavana päivänä. 
Nostin tällöin vuosilomapalkkaa koskevan asian esille ja kirjoi
tin asiasta muistion neuvottelukunnan jäsenille. Sen seurauksena 
muutos jätettiin JUKOn osalta hyväksymättä ja asia jäi odotta
maan myöhempää käsittelyä seuraavan neuvottelukierroksen 
yhteydessä.

Elokuussa 2013 työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat työl
lisyys ja kasvusopimuksen, jonka mukaan uudet virka ja työ
ehtosopimukset tuli solmia 25.10.2013 mennessä. Neuvottelu
kierros käynnistyikin siis tämän myötä jo yli puoli vuotta ennen 
sopimuskausien päättymistä.

Osallistuin 9.9.2013 JUKOn valtion neuvottelukunnan kokouk
seen, jossa päätettiin neuvottelutavoitteista. Vuosilomapalkka
asia ei ollut aiemmin valmisteltujen tavoitteiden joukossa, mutta 

kokouksessa se lisättiin niihin ehdotuksestani. Kokouksen jäl
keen laadin aiemmasta muistiosta päivitetyn ja laajennetun ver
sion taustaaineistoksi neuvottelijoille ja neuvottelukunnan jäse
nille. 

Tein muistiossa esityksen siitä, millaisilla prosenteilla vuosi
lomapalkka pitäisi laskea pidemmän vuosiloman saaville, jotta 
palkka muodostuisi oikean suuruiseksi. Lähetin muistion myös 
muiden alojen neuvottelijoille.

Pari kuukautta kestäneiden neuvottelujen aikana nostin vuosi
lomapalkkaasiaa toistuvasti esille eri yhteyksissä ja kom mentoin 
neuvottelijoilta saatuja luonnoksia uusiksi sopimusmääräyksiksi. 
Aluksi näytti siltä, että asiaa ei saataisi toteutumaan lainkaan kai
killa aloilla. Myöhemmin taas oli vääntöä siitä, mikä olisi oikea 
laskentatapa.

Neuvottelujen lopputulos 25.10.2013 oli kuitenkin se, että 
pidempien lomien vaikutus tuli huomioiduksi kaikissa julki
sen sektorin sopimuksissa, joissa on sovittu paremmasta loma
kertymästä. Joissakin yksityisen sektorin sopimuksissa tarkempi 
toteutustapa jäi vielä jatkovalmisteluun, mutta asia tuli kirjatuksi 
sopimuksiin.

Laskentatavat ovat erilaisia eri sopimuksissa, mutta kaikilla 
aloilla vuosilomapalkka muodostuu jotakuinkin oikean suurui
seksi. Näin vältettiin se, että esimerkiksi osittaisen hoitovapaan 
käytöstä olisi aiheutunut pahimmillaan tuhansien eurojen mene
tykset lomapalkan pienentyessä enemmän kuin työajan. Mene
tykset olisivat koskeneet myös esimerkiksi osaaikaeläkkeelle 
siirtyviä. 

Vuosilomalakia paremman lomakertymän sisältäviä sopi
muksia ovat muun muassa valtio, kunta ja yliopistosektorien 
sopimukset. Yksityisellä sektorilla parempi lomakertymä sisäl
tyy muun muassa rahoitusalan työehtosopimukseen. Kaikkiaan 
tällaisia sopimuksia sovelletaan yli 500 000:n julkisella ja yksityi
sellä sektorilla työskentelevän palvelussuhteessa.

Vuosilomapalkkaan muutoksia
Liiton kollektiivista edunvalvontaa hoidetaan suurelta osin JUKOn ja YTN:n kautta 
yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa. Edunvalvontatyön sisältö 
saattaa välillä jäädä epäselväksi. Alla liiton lakimiehen Jukka Nohterin kertomana 
yksi esimerkki siitä, miten kollektiivista edunvalvontaa käytännössä hoidetaan.  

Jukka Nohteri
lakimies
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Mikä muuttui lomapalkan laskennassa?

Aiemmin kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksettiin lomapalkkana 
sitä palkkaa, mitä hän sai loman alkaessa. Näin tehtiin myös silloin, 
kun työaika oli muuttunut kokoaikatyöstä osa-aikatyöksi tai päinvastoin. 
Pääsääntö on edelleen sama eli lomalta maksetaan samaa palkkaa kuin 
työssäoloajalta. Uusien säännösten tuoma poikkeus on kuitenkin se, 
että lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana 
maksetusta palkasta prosenttiperusteisesti silloin, kun työntekijä on lo-
manmääräytymisvuoden aikana siirtynyt kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön 
tai päinvastoin. 

Käytettävä prosenttiluku on 11,5 ja lomanmääräytymisvuoden 
loppuun mennessä alle vuoden kestäneessä työsuhteessa 9. Tietyt 
poissaolot, kuten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa kompensoidaan 
laskennallisella lisäyksellä.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla edellä mainitusta poikkeavia 
laskentatapoja, jos lomaa kertyy sopimuksen mukaan enemmän kuin 
vuosilomalain mukainen minimi. Jos työajan muutos tapahtuu vasta  
lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen vuosiloman tai 
sen osan alkamista, lomapalkkana maksetaan samaa palkkaa kuin 
ennen työajan muutosta.

Käytännössä muutos vaikuttaa siten, että jos työntekijä siirtyy pysy-
vämmin kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön (esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle), 
niin hän hyötyy aiempaan nähden, kun hän saa siirtymisen jälkeen 
lomapalkan kokoaikatyön palkan mukaan määräytyvänä siltä osin, kuin 
lomaa on ansaittu kokoaikatyötä tekemällä. Aiemmin lomapalkkana 
maksettiin tällaisissa tilanteissa vain osa-aikatyön palkkaa. 

Osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön siirtyvälle työntekijälle sen sijaan 
muutos aiheuttaa menetyksen aiempaan nähden, sillä hän saa muutok-
sen jälkeen lomapalkan osittain osa-aikatyön palkan mukaan määräy-
tyvänä. Kun osa-aikatyöhön siirrytään vain tilapäisesti, tyypillisimmin 
osittaisen hoitovapaan vuoksi, muutos vaikuttaa yleensä molempiin 
suuntiin eikä aiheuta kokonaisuutena menetyksiä. Tietyissä tilanteis-
sa osa-aikatyöhön siirtyminen voi kuitenkin pienentää seuraavan 
vuoden lomapalkkaa ilman, että pienennys kompensoituu suuremmalla 
lomapalkalla toisena ajankohtana. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos 
työntekijä on vain joitakin kuukausia osittaisella hoitovapaalla. 
Jos osittaisella hoitovapaalla ollaan pidempään (esimerkiksi kokonainen 
vuosi), sen jälkeinen lomapalkan pienentyminen kompensoituu yleensä 
sillä, että osittaisella hoitovapaalla ollessa saa lomapalkkaa kokoaika-
työn palkan mukaan määräytyvänä. 

Lomapalkan laskentasäännön määräytyminen vaihtelee kuitenkin 
riippuen työajan muutoksen ajoittumisesta suhteessa lomanmääräyty-
misvuoden vaihtumiseen. Etenkin lyhytkestoista osittaista hoitovapaata 
harkittaessa kannattaa huomioida myös sen mahdollinen vaikutus 
lomapalkkaan.
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58 % ei pystyisi huolehtimaan perheensä menoista yksin.

KUINKA SINÄ PÄRJÄISIT?
Kyselymme mukaan useimmat eivät uskoisi selviävänsä taloudellisesti, jos pahin tapahtuisi. Silti 

monessa perheessä ei kummallakaan aikuisella ole kunnon henkivakuutusta, vaikka sellaisen 
voisi saada jo kuudella eurolla kuussa. Ota nyt Suomen edullisin henkivakuutus* osoitteesta

HENKIVAKUUTUSKUNTOON.FI

Esimerkkihinta: 44-vuotias henkilö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäsen, 50 000 euron turva. Vakuutuksen 
myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. *Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013.

if.fi 
010 19 19 19



Työsopimuslain 4 luvun 8 §:n mukaan työnantajalla ei ole vel-
vollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden ajalta. 
Kuitenkin useissa virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu 
äitiysvapaan osittaisesta palkallisuudesta. Valtion virka- ja työeh-
tosopimuksessa on sovittu palkallisuus 72 päivältä ja esimerkiksi 

teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa palkallisuus on 
sovittu kolmen kuukauden ajalle. Työehtosopimuksissa uuden äitiysvapaan 
palkallisuus on rajattu niin, että jos uusi äitiysvapaa alkaa edellisen perheva-
paan aikana siten, että toimihenkilö ei palaa välillä työhön, työnantajalla ei ole 
palkanmaksuvelvollisuutta uuden äitiysvapaan osalta. 

Työehtosopimusmääräysten on ajateltu asettavan raskaana olevat äidit eri 
asemaan sen mukaan, ovatko he ensisynnyttäjiä vai eivät. Asiasta on nostettu 
kaksi kannetta työtuomioistuimessa, joka on pyytänyt 28.9.2011 Euroopan 
unionin tuomioistuimelta (EUT) ennakkoratkaisua siitä, rikkovatko kyseiset 
työehtosopimusmääräykset niin sanottua raskaussuojeludirektiiviä ja/tai 
tasa-arvodirektiiviä. 

EU:n tuomistuin antoi lähes kahden ja puolen vuoden käsittelyn jälkeen 
13.2.2014 tuomion, jossa se halusi muotoilla työtuomioistuimen asettamat ky-
symykset uudelleen, jotta kansallinen tuomioistuin saisi hyödyllisen vastauk-
sen. EUT otti esille UNI-CE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa 
koskevasta puitesopimuksesta 3.6.1996 annetun neuvoston direktiivin 96/34/
EY (vanhempainlomadirektiivi). EUT kiinnitti huomiota siihen, missä määrin 
unionin oikeudessa sallitaan se, että vanhempainlomalle jäämisellä on 
vaikutusta seuraavan äitiysvapaan pitämisen edellytyksiin niiltä osin kuin on 
kysymys palkanmaksun jatkumisesta. Unionin oikeudessa on vakiintuneesti 
katsottu, ettei direktiivein taattu loma voi vaikuttaa oikeuteen pitää jokin muu 
taattu loma. Työehtosopimuksen määräys voi vaikuttaa siten, että työntekijä 
joutuu sillä hetkellä, jolloin tekee päätöksensä vanhempainlomalle jäämisestä 
etukäteen, luopumaan palkallisesta äitiyslomasta, jolloin on houkuttelevam-
paa olla jäämättä tällaiselle vanhempainvapaalle.

Lisäksi EUT kiinnitti huomionsa siihen, ettei raskaus aina ole ennalta- 
arvattava tapahtuma. Tällaisten edellytysten vaikutuksena on se, että työn-
tekijä saadaan luopumaan päätöksestä käyttää oikeuttaan vanhempain-
lomaan, kun otetaan huomioon päätöksen vaikutus äitiysvapaaseen, joka 
alkaa kyseisen vanhempainloman aikana. Tällaisella edellytyksellä loukataan 
direktiivin vanhempainlomadirektiivin tehokasta vaikutusta.

Näillä perusteilla EUT katsoi, että vanhempainlomadirektiiviä on tulkittava 
siten, että se on esteenä kyseisten työehtosopimuksissa olevien määräys-
ten kaltaisille kansallisille oikeussäännöille. Toisin sanoen näyttää siltä, että 
Suomessa voimassa olevissa virka- ja työehtosopimuksissa, joissa on sovittu 
työhön palaamisesta äitiysvapaa-ajan palkallisuuden edellytykseksi vapaiden 
välillä, eivät ole päteviä. Lopullista ratkaisua ei vielä tätä kirjoitettaessa ole, 
sillä jutut ovat työtuomioistuimessa vielä kesken

Äitiysvapaan palkallisuus

lain m
ukaan

aRtO VaINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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Tuomas Iso-Markku

Sisällä Euroopassa

miten tähän on tultu?
Sattuma on sanellut tekemisiäni viimeisen kymmenen 
vuoden ajan. Onneksi näin, sillä suunnitelmallisuudella 
en olisi tähän päässyt. 

Myös saksan kielellä on ollut iso rooli elämässäni. Olen 
lukenut koulussa pitkän saksan, kiitos vanhempieni. En 
kuitenkaan tykännyt kielestä enkä omasta mielestäni sitä 
koskaan oppinutkaan. Viimeisenä keinona lähdin kandi
vaiheessa Saksaan vaihtoon ja onnistuin viimein tehtävässä. 

Vuosi oli muutenkin kohtaloni: tutustuin espanjalai
seen avovaimooni ja päätimme, että valmistuttuamme 
muutamme Berliiniin. Loppujen lopuksi vuosia Saksassa 
kertyi seitsemän: töissä, maisteriohjelmassa ja jatkoopis
kelijana. Väitöskirjatyöni ei ole nyt aktiivisessa vaiheessa, 
mutta takaraivossa kyllä.

Nykyinen työnkuva
En ollut oikeastaan ajatellut palata Suomeen, mutta jälleen 
sattuma astui esiin. Kuulin UPI:n avoimesta tutkijan pai
kasta Euroopan unioni tutkimusohjelmassa ja kiinnos
tuin siitä heti; työt aloitin maaliskuussa 2013. Alun perin 
minun piti tehdä vain lyhyt pesti, mutta jatkoimme sopi
musta vuoden 2014 loppuun. 

Pidän kansainvälisestä ilmapiiristä ja työn monipuoli
suudesta. Näin EUparlamenttivaalien alla olen tehnyt tut
kimusta siitä, miten suomalaiset mepit ovat äänestäneet 
menneellä kaudella. Vastaava analyysi tehdään yhteensä 
20 jäsenmaassa osana laajempaa tutkimussarjaa. 

Perin myös edeltäjäni pestin Suomen Eurooppatutki
muksen seuran sihteerinä. En ollut aikaisemmin kuullut 
seurasta, mutta se on antanut minulle mielenkiintoisen vii
teryhmän omaan työhöni. 

ajatuksia Euroopasta ja Suomesta
Olen suomalainen, mutta viime vuosien myötä miellän 
itseni entistä enemmän myös eurooppalaiseksi. Lähtö
kohtaisesti pidän itseäni EUmyönteisenä, mutta ylipää
tään en pidä käsitteestä EUkriittinen. Mitä se tarkoit
taa: kriittisyyttä epäkohtia vai koko järjestelmää kohtaan? 
Myös EUmyönteisen tulee olla kriittinen, muuten 
mikään ei muutu tai kehity. 

Asun nyt ensimmäistä kertaa Helsingissä. Pidän kau
pungin tunnelmasta ja erityisesti Kalliosta, jossa asun. 
Kallion kirkko on maamerkkini: kotini on tuolla. Kaipaan 
silti Berliinistä monia asioita: puistoja, pieniä elokuvateat
tereita ja tietysti döneriä. Mistään ei saa parempaa keba
bia!

tuntematon tulevaisuus
Uskon, että muutan vielä takaisin Saksaan. Se tarkoittaa 
todennäköisesti myös väitöskirjan loppuunsaattamista; 
Saksassa tittelit merkitsevät paljon. En ole kuitenkaan 
etukäteen rakentanut itselleni tulevaisuuden visioita. 

Yksi kiinnostava vaihtoehto olisi päästä johonkin EU
instituutioon töihin; saada ensikäden kokemusta siitä, 
miten järjestelmä toimii. Poliitikon työ ei sen sijaan kiin
nosta minua. Olen jo kerran tehnyt EUvirkamiehiksi 
hakeville suunnatun testin, mutta silloin pisteeni eivät 
riittäneet. 

Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:n jäseneksi lii
tyin Suomeen palattuani. En ollut kokenut jäsenyyttä 
ajankohtaiseksi aikaisemmin, mutta nyt se tuntui luon
nolliselta. Vaikka en olekaan aktiivinen jäsen, tunnen 
kuuluvani johonkin. B

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Sami Tirkkonen

URApolku

2006 
VTK, Turku
Muutto Berliiniin

2010
Master of Arts,  
Frankfurt an der Oder

2013 
Tutkija, Ulkopolittiinen instituutti
Yhteiskunta-alan korkea koulutetut 
ry:n jäsen
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Vaikuttava  
rekrytointi.

Vaikuttava  
rekrytointi.

Vaikuttava  
rekrytointi.

YTM Sami pakarinen (30) on ni-
mitetty Rakennusteollisuus RT ry:n 
pääekonomistiksi 1.2.2014 alkaen.
Hän siirtyi tehtävään Pellervon 
Taloustutkimus PTT:stä. 

– Muodostan näkemystä 
rakennusalan toimintaympäristöstä 
sekä taloudellisesta kehitykses-

tä muun muassa kaksi kertaa 
vuodessa ilmestyvän suhdanne-
ennusteen muodossa. Rakennusala 
on tunnetusti suhdanneherkkä ja 
kansantalouden kannalta keskeinen 
toimiala. Suomea koetteleva talou-
den rakennemuutos on ongelmista 
huolimatta mahdollisuus. 

YTM Sanna Kuusisto (39) on 
aloittanut tutkimuspäällikkönä Infor-
matum Research Oy:ssä  73.2014. 
Aiemmin hän toimi  kehittämiskon-
sulttina Suomen Projekti-Instituutti 
Oy:ssä.

– Vastaan asiakasprojektien 
käytännön toteutuksesta, koordi-

noinnista ja asiakasyhteydenpidos-
ta. Tutkimme asiakaskokemusta 
puheluissa, sähköposteissa, sosi-
aalisessa mediassa ja todellisissa 
asiakastapaamisissa, joita analy-
soin ja raportoin edelleen. Antoisaa 
on nähdä asiakkaiden oivallusten ja 
asiakaskohtaamisten kehitys.

HTM taina Ketola (35) on nimitetty 
johtavaksi konsultiksi FCG  Konsul-
tointi Oy:hyn.

– Vastuualueelleni kuuluvat kun-
tarakenneselvitykset sekä erilaiset 
organisaation muutoksiin ja johta-
miseen liittyvät konsultoinnit, kuten 
palvelu- ja organisaatiomuutokset. 

Ketola siirtyi FCG:lle Helsingin 
yliopistosta.  

– Vahvuuteni on monipuolinen 
kokemus kunta-alalta sekä rohkeus 
tarvittaessa heittäytyä pois omalta 
mukavuusalueelta.

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

Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

TuOmAs isO-mArKKu•	 31	vuotta•	 VTK,	Master	of	Arts	(European	Studies)
•	 Tutkija,	Ulkopoliittinen	instituutti	UPI,	
Suomen	Eurooppa–tutkimuksen	seuran	
sihteeri

•	 Koti	Helsingissä,	sydän	Berliinissä		
(espanjalainen	avovaimo)•	 Vapaa-aika:	ajankohtaiset	asiat,		
musiikki,	salibandy,	uuteen		kotikaupunkiin	tutustuminen

SamI paKaRINEN
Rakennusteollisuus  RT ry

SaNNa KUUSIStO
Informatun Research Oy

taINa KEtOLa
FCG Konsultointi Oy

Pääekonomisti

Tutkimuspäällikkö

Johtava konsultti

Nimitykset
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Kuvat Thinkstock

Johtaja,
miten voit?

Tulossa esimiehille 
suunnattu koulutus 

23.9.2014
Esimies, tehosta  

kehityskeskusteluita!

Liiton jäsenistä neljännes toimii 
esimies- ja johtotehtävissä. 
Vastuullinen työ näkyy 
palkkauksessa mutta vaatii
veronsa. Työmarkkinatutkimuksen 
mukaan joka viides esimies on liian 
kuormittunut ja stressaantunut.

L
iiton työmarkkinatutkimus paljasti 
hälyttäviä tietoja esimies ja johto
tehtävissä toimivien tilasta: asian
tuntijoina toimiviin verrattuna joh
tajat ja esimiehet kokevat olevansa 
selvästi kuormittuneempia ja stres
saantuneempia.Työmäärän koke

misessa suurin ero johtajien ja asiantuntijoiden 
välillä on työmääränsä jatkuvasti liian suureksi 
arvioivien osuudessa. Osuus on yli kaksinker
tainen johtajina toimivilla (17 %) verrattuna asi
antuntijatehtävissä toimiviin (8 %). Lähes joka 
5. johtaja työskentelee siis jatkuvasti liian suu
ren työmäärän paineessa. Jatkuva ylikuormitus 
on riski tekijä jaksamiselle. Vakavia uupumisoi
reita ilmoittikin kokevansa 19 prosenttia vas
tanneista. 

 Vastaajat saivat itse arvioida työstressiä/
uupumusta asteikolla 1–10 (1=ei ongelmia ja 
10=vakavia ongelmia).

Johtajista 43 prosenttia arvioi tilanteensa 
asteikolle 1–3, mikä tarkoittaa korkeintaan 
vähäisiä oireita. Vastaavasti 19 prosenttia 
arvioi tilanteensa tasolle 8–10, jolloin koetut 
oireet olivat vähintään melko vakavia. Lähes 
joka viidennen vastanneen johtajan tilanne oli 
huolestuttava.

Asiantuntijoiden osalta vastaavat luvut 
olivat 45 prosenttia (taso 1–3) ja 14 prosent
tia (taso 8–10).

 Samat kysymykset esitettiin myös muille 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n liittojen 
jäsenille. Vastaavat luvut olivat 54 prosenttia 
(tasot 1–3) ja 10 prosenttia (tasot 8–10). YTN
dataan verrattuna yhteiskuntaalan korkea
koulutetut näyttäisivät olevan keskivertoa 
stressaantuneempia johtajina.

Lähde: Työmarkkinatutkimus 2013
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10 %0 %

Ei osaa sanoa

Liian pieni

Sopiva

Ajoittain  
liian suuri

Jatkuvasti  
liian suuri
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Johtajat ja esimiehet Asiantuntijat

17 %

8 %

46 %

43 %

43 %

36 %

1 %

5 %

0 %

1 %

arvioi nykyistä työmäärääsi

työstressin tai uupumuksen oireet ja niiden vakavuusaste (asteikko 1-10)

1–3 (korkeintaan 
vähäinen oire)

8–10 (vähintään 
melko korkea oire)

40 % 50 %20 % 30 %10 %0 %

43 %

19 %

45 %

14 %

AsiantuntijatJohtajat ja esimiehet

toimiasemajakauma sukupuolen ja iän mukaan, 
kokopäivätyössä olevat (%)

Johto Asiantuntijat Opetus Muu

Kaikki

Miehet

Naiset

Alle 30

30–39

40–49

50–59

60 tai yli

25 %

29 %

23 %

4 %

16 %

34 %

37 %

44 %

68 % 2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

2 %

4 %

4 %

5 %

2 %

6 %

14 %

7 %

2 %

1 %

1 %

67 %

69 %

81 %

77 %

63 %

58 %

51 %

Keskipalkka mediaani

Valtio

Johtotehtävät 5 190 5 000

Asiantuntijat 4 054 3 915

Kunta

Johtotehtävät 4 953 4 600

Asiantuntijat 3 419 3 300

Yritys

Johtotehtävät 6 897 6 110

Asiantuntijat 4 275 3 933

Järjestö

Johtotehtävät 4 759 4 500

Asiantuntijat 3 559 3 300

Yliopisto tai amk

Johtotehtävät 4 614 4 683

Asiantuntijat 3 315 3 300

Kaikki

Johtotehtävät 5 400 4 900

Asiantuntijat 3 850 3 615

Kokonaiskuukausiansio

Tervetuloa esimiesverkostoon!

Akavalaisista joka viides eli noin 80 000 toimii johtaja- 
tai esimiestehtävässä. He toimivat eri toimialoilla ja 
työnantajasektoreilla, mutta esimiestyöhön liittyvät 
kysymykset ovat usein samantyyppisiä.

Odotukset ja vaatimukset esimiestyölle lisääntyvät 
ja muuttuvat jatkuvasti. Johtaminen on aina tasa-
painoilua erilaisten odotusten ja tavoitteiden välillä. 
Vuorovaikutustavat muuttuvat, mutta esimiestyössä 
on aina kysymys ihmisistä ja heidän johtamisestaan.

Akavan esimiesverkosto haluaa luoda esimiesjä-
senten yhteisen tukiverkoston, jolla voidaan vahvistaa 
esimiesidentiteettiä ja tukea esimiestyössä kehittymis-
tä. Akavan ja sen jäsenliittojen yhteinen Esimiesver-
kosto käynnisti toimintansa syyskuussa 2013.

Esimiesverkoston tavoitteena on herättää ja innos-
taa esimiehenä työskenteleviä akavalaisia kehittymään 
ja verkostoitumaan. Lisäksi verkostossa tarjotaan esi-
miehille linkkejä ja vinkkejä lisätietoon ja koulutukseen. 

Esimiesverkosto toteutetaan yhteistyössä työ- ja 
elinkeino ministeriön Työelämä 2020 -hankkeen 
toimijoiden kanssa.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja edustaa 
esimiesverkoston taustaryhmässa neuvottelupäällikkö 
petri toiviainen. 

Lisätietoja verkostosta:  
www.akava.fi/akavalainen/arjessa/esimiesverkosto
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Työsopimuslain 1:1§:n mukaan lakia sovelletaan sopimukseen 
jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä 
työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palk
kaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimuslain 1:1§ sisältää 
näin ollen yleisen työsuhteen määritelmän, jossa kaikkien nel
jän elementin tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi työsuhde. 

Johtajien kohdalla joudutaan usein miettimään, onko kyse 
johtajasopimuksesta vai tavallisesta työsopimuksesta. Kysy
mys on olennainen sen vuoksi, että johtajasopimus ei ole työso
pimus eikä siihen sen vuoksi sovelleta työlainsäädäntöä vaan 
yleisiä sopimuksia koskevia säännöksiä ja periaatteita. 

Toimitusjohtaja jää työsuhteelle ominaisen työnanta
jan johto ja valvontavallan puuttumisen vuoksi työsuhteen 
ulkopuolelle. Korkein oikeus onkin ratkaisuissaan vakiin
tuneesti pitänyt toimitusjohtajaa osakeyhtiölain perusteella 
yhtiön toimi elimenä eikä hän näin ollen ole työsuhteessa 
yhtiöön. Johtaja sopimukset ovatkin pääasiallisesti käytössä 
 osakeyhtiöiden toimitusjohtajilla. 

Sopimusten nimikeviidakossa joutuu olemaan tarkkana. 
Pelkästään se, että sopimus on nimetty johtajasopimukseksi, 
ei tarkoita, että kyseessä olisi työlainsäädännön ulkopuolelle 
jäävä sopimus. Muut kuin toimitusjohtajanimikkeellä työsken
televät johtajat ovat pääsääntöisesti normaalissa työsuhteessa, 
johon sovelletaan työsopimuslakia ja muita työlainsäädännön 
säännöksiä. Tilanteen selkeyttämiseksi voisikin olla tarpeen 
erottaa toimitusjohtajasopimukset sekä muut johtajasopimuk
set toisistaan. 

toimitusjohtajat
Johtajasopimuksen sisällön merkitys korostuu toimitusjoh
tajien kohdalla, koska toimitusjohtaja jää työlainsäädännön 
ulkopuolelle eikä tällaisessa asemassa oleviin pääsääntöisesti 
sovelleta työsopimuslakia, vuosilomalakia tai työaikalakia. 
Toimitusjohtajasopimuksen avulla pyritäänkin turvaamaan 
sopimusteitse lainsäädännöllisesti puuttuva työsuhdeturva 
ja toimitusjohtajasopimuksessa voidaan muun muassa sopia 
työajasta, vuosilomasta sekä sairausajan palkasta. Erityi
sen tärkeää toimitusjohtajasopimuksessa on sopia palkasta, 
bonuksista, mahdollisista optioista, vakuutuksista sekä imma
teriaalioikeuksista (esim. tekijänoikeus). Koska työsopimus
laissa olevat säännökset salassapidosta ja kilpailukiellosta eivät 
tule sovellettavaksi, kannattaa myös niistä sopia erikseen. 

Koska toimitusjohtaja on työsopimuslain soveltamisen 
ulkopuolella, ei myöskään työsopimuslain irtisanomissään

nöksiä sovelleta toimitusjohtajaan. Toimitusjohtajan toimi voi
daan näin ollen päättää ilman työsopimuslain mukaisia perus
teita. Toimitusjohtajasopimuksessa olisikin tästä syystä tärkeää 
sopia irtisanomisajasta, erokorvauksesta, irti sanomisajan pal
kasta sekä muista sopimuksen päättämiseen liittyvistä asioista 
kuten erimielisyyksien ratkaisemisesta. Sopimus on aina syytä 
laatia kirjallisesti myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi.

Lisätietoa johtajasopimuksista löytyy liiton jäsensivuilta 
YTN:n johtajasopimusoppaasta.

muut johtajat
Muut johtajat kuin toimitusjohtajat ovat pääsääntöisesti työ
suhteessa ja heihin sovelletaan työlainsäädäntöä. Näin ollen 
heidän työsopimuksissaan ei voida pätevästi sopia lainsää
dännön pakottavien normien vastaisista ehdoista vaan työsuh
teissa tulee noudattaa työsopimuslakia, vuosilomalakia sekä 
pääsääntöisesti työaikalakia. Ylempien toimihenkilöiden työ
ehtosopimusten soveltaminen johtajanimikkeellä työskente
leviin ratkeaa puolestaan kunkin työehtosopimuksen sovelta
misalamääräyksen mukaan. 

Työaikalain mukaan lakia ei sovelleta työhön, jota siihen 
kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella 
on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäi
sen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittö
mästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. 

Ratkaisevaa työaikalain soveltuvuutta pohdittaessa ei ole 
toimi henkilön muodollinen asema tai nimike vaan toimihenki
lön tosiasialliset tehtävät sekä toimihenkilön työn luonne. Huo
miota tulisi kiinnittää siihen, missä määrin henkilö osallistuu 
yrityksen taikka sen itsenäisen osan tosiasialliseen johtamiseen. 
Lain soveltaminen ei näin ollen perustu minkään yksittäisen 
kriteerin täyttymiseen vaan ratkaisu edellyttää aina arviointi
kriteerien kokonaisharkintaa. Pääsääntöisesti keskijohto ja esi
miehet sekä asiantuntijat kuuluvat työaikalain piiriin yrityk
sen johtoryhmän jäsenten puolestaan rajautuessa yleensä lain 
soveltamisalan ulkopuolelle. Kiistatonta on, että työaikalain 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävät ne johtavassa asemassa ole
vat ylemmät toimihenkilöt, jotka työsuhteita koskevissa asi
oissa edustavat työnantajaa suhteessa muihin ylempiin toimi
henkilöihin. 

Elina Oksanen 
lakimies 

Johtajien sopimukset

Oletko siirtymässä johtotehtäviin? Ole tarkkana sopimusten nimikeviidakossa!  
Osa johtajasopimuksista jää työlainsäädännön ulkopuolelle, osa ei. Liiton lakimies  
selventää eri sopimusten määritelmiä ja eroja.
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Olen ihmisten johtajana keskusteleva ja 
kuunteleva, alaisilleni paljon itsenäistä valtaa 
ja vastuuta antava. Esimiehenä johdan mie-
luummin ihmisiä kuin asioita, sillä tyypillisesti 
asiantuntijaorganisaatioissa asioiden yksityis-
kohtainen hallinta on jo lähtökohtaisesti aika 
mahdotonta. Onnellinen on jokainen johtaja, 
jolla on alaisenaan substanssiasioissa itseään 
fiksumpia ihmisiä.

Esimiestyö on kumppanuutta ja vierellä 
kulkemista, kannustamista ja myönteisten 
olosuhteiden luomista, jotta työntekijät voisivat 
onnistua omassa työssään paremmin. On oltava 
samanaikaisesti sekä reilu että nöyrä, joustava 
ja jämäkkä. Oman esimerkin ja itsensä peliin 
pistämisen voimaan olen oppinut luottamaan. 
Molemminpuolinen luottamus on kaiken esimies-
toiminnan ehdoton edellytys.

Ennen nykyistä esimiestehtävääni Euroop-
palainen Suomi ry:n 10-henkisessä toimistossa 
toimin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa 
pääsihteerinä. Silloin olin vastuussa vielä noin 
kaksi kertaa suuremmasta organisaatiosta ja 
moninkertaisesta budjetista. Lisäksi olen toiminut 
johtotehtävissä monissa vapaaehtoisorgani-
saatioissa, mutta luottamustehtävissä olevien 
ihmisten johtaminen ei mielestäni ole koskaan 
yhtä vaativaa kuin työyhteisön johtaminen.

Esimiestyö on usein pyrkimystä hallita 
kaaosta, joka ei lähtökohtaisesti ole hallittavissa. 
Oman alansa erityisasiantuntijat voivat myös olla 
toisinaan vaikeita johdettavia. Vanhan sanonnan 
mukaan johtajan huoneessa tehdään vain vaikei-
ta päätöksiä, ja ajoittain ne voivat olla esimerkiksi 
yksittäisiin työntekijöihin liittyen todella vaikeita. 
Vuosia sitten aloittaessani esimiestehtävissä 

koin melkoisen kylmän suihkun, mutta se piti 
oppimiskäyrän hyvin korkeana. Nimenomaan 
vaikeat haasteet saivat minut oikein todella 
kiinnostumaan hyvän johtamisen edellytyksistä 
ja vähitellen kehittymään niissä yhä paremmaksi. 
Esimiehenä kehittyminen ei kuitenkaan koskaan 
lopu! Palkitsevinta on ollut kyetä myötävai-
kuttamaan joidenkin työntekijöitteni hyvinkin 
vaikeiden henkilökohtaisten ongelmien myön-
teisiin ratkaisuihin ja toisaalta se, kun on itse 
saanut palkita toisia hyvistä ja/tai pitkäaikaisista 
työsuorituksista ja suurien tavoitteiden saavutta-
misesta. Palkitsevaa on ollut saada myös omaan 
esimiestyöhönsä tukea ja kannustusta.

Täytyy myöntää, että ajoittain työ on liian 
stressaavaa. Työmäärä on miltei säännönmukai-
sesti liian suuri kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin 
nähden. Kyllä taidan olla liiton tekemässä kyse-
lyssä ihan esimiesvastaajien mediaanissa työn 
kuormittavuuden ja stressaavuuden suhteen. 

Työn kuormittavuuden sietämiseen saan 
korvaamatonta apua vertaistuesta. Esimiehel-
lä on usein paljon asioita, joita ei voi suoraan 
sellaisenaan neutraalisti käsitellä sen enempää 
alaistensa kuin oman esimiehensä kanssa. Myös 
suora koulutus vaikeiden esimiestilanteiden 
kohtaamiseen on ainakin itselleni ollut aiemmin 
kovin hyödyllistä. Oman esimiehen ymmärrys, 
tuki hätään ja kiitos ovat kyllä oman motivaation-
kin kannalta aivan keskeisiä.

Mielestäni liiton pitäisi nostaa esimiestyön 
kysymyksiä enemmän esiin ja järjestää enem-
män vain esimiehille suunnattua koulutusta ja 
esim. vertaistukiryhmiä. Liiton tämänvuotisessa 
toimintasuunnitelmassa yhtenä painopisteenä 
onkin esimiestyön tukeminen.

aRtO aNILUOtO

•	 VTM, tekee väitöskirjaa
•	 37-vuotias
•	 toiminnanjohtaja Eurooppalai-

nen Suomi ry:ssä
•	 noin kymmenen henkilön 

esimies
•	 aiempaa esimieskokemusta 

pääsihteerinä Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnassa 

•	 liiton hallituksen jäsen 
vuodesta 2013, valtuutettuna 
vuodesta 2010

”Onnellinen on johtaja, jolla on alaisenaan 
substanssiasioissa itseään fiksumpia ihmisiä”
Toiminnanjohtaja Arto Aniluoto – asiantuntijoiden esimies
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O
n suuri vääryys yhteis
toimintalakia kohtaan,  
että se herättää ihmisissä 
lähinnä negatii visia mie
likuvia piinaa vista irti
sanomisneuvotteluista, 
lomautuksista ja työn

tekijöiden siirtelystä mielivaltaisesti 
tehtävästä toiseen. Alun perin vuonna 
1978 voimaan tullut laki yhteistoimin
nasta yrityksissä oli työmarkkinoiden 
keskusjärjestöjen suuri voimannäy
tös. Sen tarkoituksena oli ja on edel
leen yrityksen toiminnan ja työolojen 
kehittäminen. Lain on määrä tehos
taa työnantajan ja henkilöstön välistä 
vuorovaikutusta. Sillä lisättiin aika
naan työntekijöiden ja toimihenkilöi
den mahdollisuutta vaikuttaa työtään 
ja työpaikkaansa koskevien asioiden 
käsittelyyn. 

– On jäänyt unohdukseen, mistä 
laissa on kyse. On äärimmäisen surul
lista, että ajatellaan tämän olevan pel
kästään irtisanomista koskeva laki. Se 
on täydellinen väärinkäsitys, sanoo 
työ ja elinkeinoministeriön yhteis
toimintaasiamies Helena Lamponen.

Lamposen mukaan hyvä johto 
ymmärtää työntekijöiden arvon paitsi 
resurssina myös toiminnan kehittäjänä. 
Selvää on, ettei ytlain hengen toteutu
miselle ole edellytyksiä, jos työpaikan 
kulttuuria leimaa syvä epäluottamus.

Työ ja elinkeinoministeriön 614 joh
tajaa ja noin 3 000 palkansaajaa koske
van tutkimuksen (Antila ja Ylöstalo, 
2002) mukaan työhön liittyvän vas
tuun ja vaikutusmahdollisuuksien siir
täminen työntekijöille on liiketalou
dellisesti kannattavaa. Proaktiiviset eli 
ennakoivat yritykset antavat tavallisille  

Hyvin johdettu yritys tai organisaatio 
ymmärtää arvostaa työntekijöitään. Aito 

vuorovaikutus henkilöstön kanssa on 
Suomessa vielä yllättävän harvinaista, 

vaikka se on tutkitusti järkevää.

Yhteistoiminnan
   kasvojenkohotus

Teksti Minna Huuhka Kuvat Vesa Tyni
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palkansaajille paljon vaikutusmahdollisuuk
sia ja vastuuta työssään. Ennakoivissa toimi
paikoissa taloudellinen menestys on ollut 
perinteisiä hierarkkisesti johdettuja verrok
kejaan parempi ja luottamus tulevaisuuteen 
lujempi. Kun asiat käsitellään yhteistoimin
nan hengessä, ne hoituvat nopeammin ja 
pienemmin panoksin. Silloin ratkaisutavat 
ovat jouhevampia ja työntekijät terveempiä.

– Ennakoivaa johtamismallia harjoitetaan 
vain 25–30 prosentissa suomalaisista yrityk
sistä. Vähentämisneuvottelujen määräkin 
osoittaa, ettei suurin osa yrityksistä kuulu 
tähän porukkaan, Lamponen tuumaa.

hyvässä hengessä
Jähmeän yrityskulttuurin taustalla voi Lam
posen mukaan olla ymmärtämättömyys 
sekä yritysten historia ja toimintatavat, joista 
poikkeaminen koetaan liian työlääksi. Hel
pointa on mennä vanhalla konseptilla. Muu
tokset ovat tuskaisia ja vievät vuosia.

– Onhan se vaativaa yrityksen johdolle, 
kun koko henkilöstö pitää ottaa mukaan yri
tyksen kehittämiseen, Lamponen lisää.

– Luottamusmiesten kanssa jutellessa 
käy ilmi, että yhteistoimintaa hoidetaan työ
paikoilla pääsääntöisesti hyvässä hengessä. 
Sitten on valitettavasti joukko työnantajia, 

Oma vuoro tuli

Jos työskentelee ison pörssiyrityksen 
HR:ssä, ja vähentää väkeä reilusti, 
on sisäänkirjoitettua, että ”meidän 
vuoro tulee viimeisenä”. Työsuhteeni 
loppuvuosina globaalissa pörssiyhti-
össä odotin vain sitä, milloin pääsisin 
pois. Lähtöpaketti oli mielestäni hyvä 
mahdollisuus, ja se tilaisuus avautui 
meidänkin organisaatiolle. 

Paljon irtisanomisia nähneenä, 
sanoisin vaan, että onnea matkaan. 
Kaikille ei voi sanoa, että muutos on 
hyvästä ja että kyllä se hyvin menee, 
koska taloudellinen shokki voi olla 
kova. Mutta kyllä siitä yli pääsee. 
Ajatelkaa etukäteen elämän kriisiti-
lanteita, liittykää liittoon, säästäkää 
rahaa. Opetelkaa työnhakua. Muutos 
on mukavaa!

Nimetön hR-asiantuntija

joille työntekijät ovat vain väline ja kuluerä, 
jota käsitellään ilman minkäänlaista halua 
yhteistoimintaan, raportoi Yhteiskuntaalan 
korkeakoulutettujen neuvottelupäällikkö 
Nuutti Pursiainen.

Yhteistoiminta ei siis suinkaan aina tar
koita, että jotain kurjaa olisi tekeillä. Sen 
positiivisemmat ilmentymät eivät vain ole 
niin kiinnostavia, että niistä kirjoiteltaisiin 
näkyvästi lehtien palstoilla. Usean ihmisen 
elämän peruspilareita ravisteleva irtisano
misneuvottelu herättää enemmän huomi
ota, kuin esimerkiksi työpaikalla käyty neu
vottelu toimistotilojen uudistamisesta tai 
paremmista työkäytännöistä. Yhteistomintaa 
voivat olla myös esimerkiksi tuotantopuolen 
työkykykeskustelut, jotka liittyvät henkilön 
kykyyn selviytyä työstään sekä toimiston 
muuttoon liittyvä prosessi ja työsuojelu.

suunnitelmia ja tiedotusta
Lain mukaan työnantajan tulee esimerkiksi 
neuvotella henkilöstön kanssa yrityksen  
rekry tointiperiaatteista ja käytännöistä ja 
vuokratyövoiman käytön periaatteista. Sisäi
sen tiedonannon periaatteet ja käytännöt 
tulee myös käydä läpi yhdessä – ja taloudel
listen tietojen annon pitää olla säännöllistä.

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmien 
tekemisestä yhteistoimintamenettelynä on 
tullut lakisääteistä vuonna 2007. Suunnitel
mien tarkoituksena on työntekijöiden amma
tillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistämi
nen. Kun koulutussuunnitelmat on huolella 
laadittu, ei kenenkään osaaminen vanhene 
vahingossa. 

– Henkilöstö ja koulutussuunnitelmaa 
pitää päivittää säännöllisesti. Kriisin keskellä 
se voi olla hankalaa. Mutta suunnitelma 
kuuluu tehdä myös silloin, kun neuvotellaan 
irtisanomisista, Lamponen muistuttaa. 

raadollinen todellisuus
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) 
tutkimusjohtaja Markku Kotilainen sanoo, 
että yrityksen johdon perustehtävä on johtaa 
yritystä tuottamaan voittoa. Yrityksellä pitää 
aina olla tarve kasvaa, ei supistua. Ytneu
vottelujen perimmäinen tavoite on pelastaa 
yritys kannattavaksi. Mutta toisilla kannatta
vuustavoitteet ovat tiukemmat riippuen osa
kaspohjasta. 

Viime aikoina talousnäkymät ovat johta
neet siihen, että ytmenettelyissä päädytään 

tänä vuonna 

sinulle kuuluu kolme 

koulutuspäivää.
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Yrityksellä pitää aina olla 
tarve kasvaa, ei supistua.

Minut irtisanottiin suuresta mediatalosta, 
jossa olin työskennellyt 11 vuotta. Eräänä 
iltapäivänä esimieheni tuli huoneeseeni ja 
sanoi, että lähtisimme käymään yksikön 
johtajan huoneessa. Kun tämä kertoi, että 
minulta loppuu työvelvoite, olin hirveän 
pettynyt, koska rakastin työtäni. En enää 
koskaan palannut työpaikalleni sen päivän 
jälkeen.

Pääsin yhdeksäksi kuukaudeksi taloon 
takaisin eri osastolle. Tein parhaani, että 

olisin saanut jatkaa. Mutta kärkkäänä 
ihmisenä olin vissiin astunut ylempien 
varpaille, eikä minua enää haluttu taloon.

Jossain vaiheessa alkoi tuntua, että 
olisi kiva opiskella pitkästä aikaa. Uusi ala 
valikoitui sillä perusteella, missä on töitä. 
Nyt haluan kokeilla, millaista on tehdä 
töitä lasten parissa.

Nimetön lähihoitajaopiskelija,  
entinen toimitussihteeri

Uusille urille

neuvottelemaan yhä useammin ihmisten irti
sanomisista. Mikään ala ja mikään työnteki
järyhmä ei ole säästynyt vähentämisneuvot
teluilta. 

– Vähentämisneuvottelujen määrä on 
lisääntynyt kierteenomaisesti, ja vuodesta 
2008 lähtien tilanne on selkeästi vaikeutu
nut, Lamponen kertoo.

Kotilainen kertoo, että viimeaikaiset suh
danteet ovat olleet hyvin vaikeasti ennakoi
tavissa. Finanssi ja eurokriisi ovat kestäneet 
paljon pidempään kuin on ajateltu.

– Viime vuosien kehitys on ollut heikosti 
ennakoitavissa, siksi seurauksena on lopulta 
ollut useita ytneuvotteluja. 

yhteisKunta-alaKin muKana
Rakennemuutoksesta kärsivät erityisesti 
vientialat kuten paperi ja metalliteollisuus. 
Mutta rakennemuutoksen keskellä kamp
paillaan tai on kamppailtu miltei kaikilla 
aloilla.

Myös julkisen sektorin säästöpaineet 
ovat alkaneet realisoitua. Yhteiskuntaalan 
korkea koulutettujen neuvottelupäällikkö 
Petri Toiviainen kertoo, että yhteistoiminta
neuvotteluiden määrä on ollut selvästi 
lisääntymään päin niin valtiolla, kunnissa 
kuin yliopistoissa. 

– Valtiosektorilla yhteistoimintaneuvot
telut ovat pääsääntöisesti liittyneet erilaisiin 
organisaatiouudistuksiin. Valtionhallintoa 
onkin viime vuosien aikana myllätty lisään
tyvään tahtiin. Samalla valtionhallinnon 
henkilöstömäärä on merkittävällä tavalla 
vähentynyt, Toiviainen kertoo. 

Vuonna 2004 valtion budjettitalouden pii
rissä oli 124 000 työntekijää. Vuonna 2014 
heitä oli noin 80 700, ja suunta on Toiviaisen 
mukaan edelleen laskeva. 

Kuntasektorilla yhteistoimintamenettely 
on Toiviaisen mukaan pääsääntöisesti liitty

nyt erilaisiin lomautustilanteisiin. Varsinai
siin irtisanomisiin kuntasektorilla on turvau
duttu harvemmin. 

Tekniikan akateemisten (TEK) jäsenkun
nassa tehdyn tutkimuksen mukaan kunta
sektorilla työskentelevät pitävät tilannetta 
työpaikallaan selvästi vakaampana kuin 
muilla sektoreilla työskentelevät. Kun val
tiolla tai kuntasektorilla työskentelevistä 
jopa 80 prosenttia pitää tilannetta työpai
kalla vakaana tai melko vakaana, tätä mieltä 
yliopistosektorilla työskentelevistä on vain 
55 prosenttia. Irtisanomisia pidetään toden
näköisinä tai mahdollisina erityisesti yliopis
tosektorilla, yksityisissä palveluissa ja teolli
suudessa. 

Toiviainen kertoo, että yliopistoissa hen
kilöstön vähentämiseen tähtäävät yhteistoi
mintaneuvottelut ovat tulleet osaksi arkipäi
vää viimeisten parin vuoden aikana. Yleensä 
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Parhaimmillaan 

vähentämisneuvottelut 
ovat aidosti 

vaihtoehtojen 
etsimistä.

HUOM!
Julkista sektoria koskevat säännökset poikkeavat joiltakin osin  
yhteistoimintalain (YTL) säännöksistä. 
•	 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, KYTL
•	 Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa, VYTL 
•	 Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus ja  

yhteistoimintasopimus 

Tukea liitosta
•	 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry tarjoaa jäsenilleen edunvalvontaa 

eli huolehtii niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina jäsentensä eduista ja 
tiedonsaannista sekä pitää heidän puoliaan. 

•	 Jäsenet ovat turvattuja myös työttömyyden varalle. Palkansaajajäsenet 
kuuluvat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon, joka maksaa  
jäsenilleen työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. 

•	 Tarjolla on myös tukea uran eri vaiheisiin. Urapalveluja on saatavilla 
omasta takaa sekä valmennusyrityksen kautta.

•	 Liiton koulutustarjontaa on lisätty tuntuvasti muutaman viime vuoden 
aikana. Koulutusten aiheina ovat olleet muun muassa neuvottelutaidot, 
osaamisen tunnistaminen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.  

tällöin on ollut kyse erilaisista yliopisto
jen tukipalveluiden leikkauksista. Varsinai
seen tutkimus ja opetustoimintaan on puu
tuttu harvemmin, mutta jatkossa opettajien 
ja tutkijoiden työajasta entistä suurempi osa 
kuluu erilaisten tukitoimintojen hoitami
seen. 

Pursiainen toteaa, että Yhteiskuntaalan 
korkeakoulutettujen jäsenkuntaa on sijoit
tunut työmarkkinoille niin laajasti, että mel
keinpä joka kerta kun puhutaan yli kym
menen hengen vähentämistapauksesta, voi 
mukana olla myös liiton jäsen. 

– Suuremmassa mittakaavassa liiton jäse
niä on ollut ytneuvotteluissa mukana yksi
tyisellä sektorilla viimeksi finanssialan 
järjestelyiden yhteydessä, esimerkiksi OP
Pohjolassa ja Nordeassa. Valtiosektori ja 
kunnat ovat aloja, joilla ollaan jatkossa vah
vasti mukana näissä merkeissä, Pursiainen 
lisää.
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www.uralehti.fi

Vuodesta 2013 tähän vuoteen korkeakou
lutettujen työttömyys on kasvanut 20 prosent
tia. Helmikuussa 2014 Suomessa oli työttömiä 
korkeakoulutettuja lähes 40 000. Työmarkki
natutkimuksen perusteella työttömiä Yhteis
kuntaalan korkeakoulutettujen jäsenkun
nasta lokakuussa 2013 oli 4,9 prosenttia kun 
vuonna 2012 vastaava luku oli 4,6 prosenttia. 
Myös työttömyyskassasta päivä rahaa saanei
den osuus on hieman kasvanut vuoden takai
seen verrattuna.

neuvottelupöydässä
Kotilainen sanoo, ettei vähentämisneuvot
teluja koskaan käynnistetä turhaan. Ne ovat 
aina imagotappio ja osoittavat, ettei yrityk
sessä ole kaikki hyvin. Lamponen sanoo, että 
vähentämisneuvottelut laskevat aina työpai
kan ilmapiiriä, mikä vähentää työn tuotta
vuutta. Kuusi viikkoa kestävien ytneuvot
telujen ajaksi monilta ”tippuvat hanskat”, ja 
tunnelmaa kuulee usein kuvattavan roikku
misena löyhässä hirressä.

Neuvottelujen sujumisen kannalta on tär
keää, että molemmat osapuolet ymmärtävät, 
mistä ne johtuvat. Aloite neuvotteluihin läh
tee työnantajalta, joka on hyvässä tapauk
sessa nähnyt jo ennakkoon tulevat säästö
tarpeet, todennut ne pysyviksi ja tiedottanut 
asiasta työntekijöille. Tehtyään tarvittavat las
kelmat työnantaja analysoi organisaation eri 
osia ja miettii, missä vähentämisten vaiku
tus on suurin. Asiantuntijatyön tai perushal
linnollisen työn mittaaminen voi olla vaikeaa. 

– Ei ole työntekijän etu, että yrityksessä 
tehdään puolinaisia ratkaisuja, tuumaa Koti
lainen. 

– Jos esimerkiksi luotetaan siihen, että 
taloudellinen tilanne kohenee, vaikkei 
mitään takuita sille ole, voidaan pian joutua 
uudelleen vähentämisneuvottelujen ääreen. 

Yleensä ytneuvottelupöytään ei istu pel
kästään yksittäinen työntekijä, vaan myös 
työntekijöiden edustus (luottamusmies, luot
tamusvaltuutettu tai yhteistoimintaedus
taja). Ammattiliittojen rooli on turvata työn
tekijöiden oikeuksia ja varmistaa, että asiat 
sujuvat kuten pitäisi. Luottamusmiehet eivät 
aina koe vähentämisneuvotteluja neuvotte
lutilanteena, vaan enemmänkin lain muo
dollisuuksien noudattamisena.

– Valitettavan yleistä on, että laajojen 
tuotannollistaloudellisten vähentämisten 
varjolla hankkiudutaan usein eroon myös 
työnantajan näkökulmasta hankalaksi osoit
tautuneista henkilöistä. Tällaisissa tilanteissa 
esimerkiksi irtisanomisperusteen menestyk
sellinen riitauttaminen voi olla hyvin hanka
laa, Toiviainen sanoo.

Parhaimmillaan vähentämisneuvottelut 
ovat aidosti vaihtoehtojen etsimistä: mistä 
muualta kuin henkilöstöstä voitaisiin sääs
tää, saataisiinko tulorahoitusta lisättyä joil
lain toimilla?

– On erityisen hienoa, kun työnantaja 
ja työntekijät löytävät toisensa koko toimi
alaa koskevissa kysymyksissä, ja molemmat 
pyrkivät vaikuttamaan valtiovaltaan toimi
alan edellytysten parantamiseksi, Kotilainen  
kertoo. B

osastoltasi 

vähennetään 

viisi työntekijää, 

osallistut  

yt-neuvotteluihin.

URA 2-2014 27



...ylös 

Istumisen	vaarat	ovat	olleet	viime	aikoina	
pinnalla.	Liikkuminen	etenkin	työpäivän	
aikana	on	usein	olematonta.	Kuusi	kätevää	
vinkkiä	auttavat	saamaan	liikettä	arkeen	ja	
enemmän	irti	työpäivästä.

Teksti MCI Press Kuvat Thinkstock

6askelta...

1

||
Kävele tai 
pyöräile 
työpaikallesi.

pIdä pIKNIK-LOUNaS
Kesäkelillä voi pakata eväät 
mukaan ja kävellä puistoon 
lounastamaan. Ruokahetkeä ei 
kannata käyttää pelkkään istu-
miseen, ja auringosta voi nauttia 

muuallakin kuin toimiston ikkunasta. Jos 
sinulla on mahdollisuus hieman pidempään 
lounastaukoon, sulattele lounaasi lyhyellä 
kävelylenkillä ennen toimistoon paluuta.

VäLtä JatKUVaa IStUmISta 
paIKaLLa OLLESSaSI
Pyri mahdollisuuksien mukaan 
työskentelemään seisoen esi-
merkiksi sähköpöydän ääres-
sä. Lihasaktiivisuutta voi myös 
tehostaa istumalla satulatuolilla 

tai vaikkapa kyykyssä lattialla.
Työpaikalla voi ehdottaa, että palaverit 

pidettäisiin välillä seisten tai hyvän kelin 
sattuessa ulkona kävellen. Kävelykokouksen 
aikana aivot saavat happea ja ideointi toimii 
sujuvammin.

2

tuolista
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VENYttELE  
päIVäN aIKaNa 
Istuminen ei vain lisää selkä-
vaivoja ja edistä lihomista, 
vaan sen on todettu olevan 
yksi niska-hartiavaivojen 
vaaratekijä. Etenkin toimisto-  

ja päätetyöläisen niskat kiittävät, kun istu-
miseen tulee taukoja. Niska-hartiaseutua 
on hyvä myös venytellä säännöllisesti 
työpäivän aikana. Tulosta jumppaohjeet 
ja pidä ne näkyvillä muistuttamasta tauon 
tarpeesta.

3 LähdE LIIKKEELLE 
Istumisen vaaroista ei 
varoitella turhaan. Liiallinen 
istuminen aiheuttaa muun 
muassa sydän- ja verisuo-
nitauteja, joten liikuntaa kan-
nattaa lisätä työpäivään aina 

kun mahdollista. Työpaikan sisäiset asiat voi 
hoitaa kasvotusten. Sähköpostin lähettämi-
sen sijaan kävele kertomaan asiasi ja kierrä 
takaisin työpisteellesi pidempää reittiä. 
Puheluita soittaessa ei myöskään tarvitse 
istua paikallaan – kävele vaikka ympyrää tai 
seiso muistiinpanoja tehdessäsi. 

hERätä LIhaKSEt JO matKaLLa
Lihaksia kannattaa aktivoida jo 
työmatkalla. Etäisyydestä riippuen 
kävele tai pyöräile työpaikallesi. 
Jos kuljet julkisilla kulkuneuvoilla 
niin älä istu matkan ajaksi vaan 
hyödynnä aika seisomiseen. 
Kuskin äkkijarrutukset ovat plussaa 
lihasten käytön kannalta. Jää pois 
pari pysäkkiä aikaisemmin ja kävele 
loppumatka.

6
hYötY Ja hUVI 
IRtI taUOISta
Kahvitauot voi käyttää 
lyhyeen jumppaamiseen. 
Pitäkää työporukan 
kesken yhteinen tauko-
jumppa vaikka ysärihittien 

tahtiin – myös nauraminen rentouttaa 
kehoa ja virkistää mieltä. Kahviham-
masta kolottaessa hae kahvi kauempaa 
tai jää hetkeksi keittiöön juttelemaan 
seisten. 

||
Myös nauraminen 
rentouttaa kehoa.

4

tuolista
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Eri aloilla ja eri 
tehtävissä ovat 
omat koodistonsa.

Diplomi-insinööri Sami 
Pekkala ja humanistisessa 
tiedekunnassa opiskeleva 
Selja Tiilikainen näyttävät, 
että työpaikkapukeutumisen ei 
tarvitse olla tylsää.
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esä saa suomalaisissa ihmeitä 
aikaan: mielialat nousevat kilpaa 
lämpömittarin kanssa. Aurinko 
ja lämmin ilma vaikuttavat myös 
pukeutumiseemme, joskus helmat 
ja paidanhihat jäävät jopa turhan 
lyhyiksi.

– Vapaaaikana omia pukeu
tumismieltymyksiä ja persoonaa 

voi toteuttaa vapaasti, mutta työpaikoilla 
tietyt säännöt pätevät aina, on sitten kesä tai 
talvi, Helsingin Sokoksen pukeutumisneu
voja Lidia Dossi kertoo.

Pukeutumissäännöistä on kuitenkin vai
kea puhua yleispätevästi, sillä eri aloilla ja 
eri tehtävissä ovat omat koodistonsa: asia
kastyössä ja arkistotehtävissä pätevät eri 
lain alaisuudet, samoin mediatoimistossa ja 
valtion virastossa. 

– On ihan fiksua selvittää, mitkä oman 
työpaikan odotukset ovat pukeutumisessa 
ja edetä sen mukaisesti. Itsellekin tulee var

mempi olo, kun tietää, missä menee sallitun 
pukeutumisen raja, Dossi toteaa.

Kun häneltä kysyy mielipidettä siihen, 
voiko kesällä tulla paljain säärin töihin, vas
taus on ehdoton ”ei”.

– Paljaat jalat eivät kuulu työpaikalle. 
Sukkahousut voi sitten napata pois jalasta, 
kun päivä päättyy. Sama pätee hihojen 
pituuteen; toppi ei kuulu työpukeutumiseen 
sellaisenaan, mutta on ihan hyvä vaihtoehto 
vaikkapa ohuen villatakin tai jakun kanssa. 
Miehet voivat hyvin kääriä hihojaan, mutta 
eivät kulkea ilman niitä.

persoona peliin peilin Kautta
Kesätyöntekijöiden, uuteen työpaikkaan 
siirtyneiden tai vasta sinne hakeutuvien on 
hyvä muistaa, että ensivaikutelmaa on vai
kea lähteä muuttamaan. Liian lyhyt hame, 
avara pääntie, liian korkeat korot tai repa
leiset farkut saattavat syödä uskottavuuden 
kertaheitolla. 

Vaatteet   
  viestinviejänä

Pitkän ja pimeän talven jälkeen palttoot saavat jäädä kaappeihin. 
Shortsit ja sandaalit saapuvat katukuvaan, mutta sopivatko ne myös 
työpaikalle tai palaveriin? 

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Sami Tirkkonen

K
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– Mieluummin hieman yli kuin ali, hän 
kiteyttää. 

– Ja vaikka persoonallisuus onkin niin 
pukeutumisessa kuin olemuksessakin kai
kille sallittavaa, suosittelen varsinkin uuden 
työn alkuvaiheessa lunastamaan oman paik
kansa työyhteisössä asiallisemmalla pukeu
tumisella. Mitä tulee korkoihin, käyvät ne 
yleisesti loistavasti työpukeutumiseen antaen 
ryhdikkyyttä – kunhan korko pysyy asialli
sissa mitoissa, Dossi tietää.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet: työpaikka
pukeutuminen oli Dossin mielestä ennen 
vuosituhannen vaihdetta jopa liian virallista 
ja jäykkää. Hän myös toteaa, että naiset ovat 
ottaneet sittemmin vapauksia miehiä enem
män. 

– Kehottaisin naisia peilaamaan itseään 
myös mieskollegoihin. Tämä ei tarkoita, että 
pukeutumisen pitäisi olla tylsää, päinvastoin. 
Pienillä hauskoilla yksityiskohdilla ja asus
teilla voi piristää vaikka kollegan tai asiak
kaan päivän. Ja ne siistit, tummat farkutkin 
on ihan hyvä valinta, kun yläosaan valitsee 
bleiserin tai siistin kauluspaidan.

Jos omasta vaatekaapista ei tunnu löy
tyvän sopivaa tai mukavaa, tavaratalot ja 
monet ketjumyymälät ympäri Suomea tar
joavat pukeutumisneuvontaa. Esimerkiksi 
äitiyslomalta paluu tai siirtyminen opiskeli
jasta työelämään ovat hetkiä, jolloin ammat
tilaisen apu voi olla hyvä vaihtoehto. 

– Ulkopuolinen ammattilainen osaa 
nähdä henkilössä puolia, joita on hyvä 

– Pienillä yksityiskohdilla pukeutumiseen 
saa lisää vaikuttavuutta, Livia Dossi tietää.

Harva työpaikka herättää niin paljon 
keskustelua työntekijöidensä pukeutumi-
sesta kuin eduskunta: 200 kansanedusta-
jaamme ovat julkisessa työssään vapaita 
kansan ja median katseille, mutta myös 
tietoisia asemansa edellyttämistä vaateista 
– ja vaatteista. 

– Kansanedustajilta odotetaan 
arvokasta käyttäytymistä pukeutumista 
myöten. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa 
naisilla siistiä jakkupukua, miehillä pukua 
ja solmiota. Solmion osalta poliittinen 
vakaumus voi kuitenkin mennä yleisen oh-
jeistuksen edelle, apulaistiedotuspäällikkö 
Rainer hindsberg selvittää. – Näin kesää 
kohti mentäessä istuntosalin ilmastoinnin 
puute aiheuttaa aika ajoin tukalia tilanteita, 
mutta onneksi remontin yhteydessä 
tähänkin tulee parannus. 

Arkadianmäellä työskentelee kuitenkin 
paljon muitakin kuin kansanedustajia: noin 
400 virkamiestä ja pari sataa kansan-
edustajan avustajaa. 

– Asiallinen pukeutuminen viestii 
toisten kunnioittamista. Muodollisesti voi 
pukeutua pienemmälläkin budjetilla. Pe-
ruslähtökohta on, että vaatteet ovat siistit, 
silitetyt ja ehjät, Hindsberg kiteyttää. 

– Meillä ”casual Friday” on maanan-
tai sekä lomakaudet, jolloin istuntoja ei 
pidetä. 

Hindsberg muistelee aikaa, kun hän 
itse vuonna 2001 tuli taloon. 

– Silloin pukeutuminen oli huomatta-
vasti muodollisempaa ja meillä virkamie-
hillä ei ollut asiaa esimerkiksi ruokasaliin 
ilman solmiota. Onneksi ajat ovat muut-
tuneet. Kaiken kaikkiaan pukeutuminen 
on eduskunnassa muuttunut persoonal-
lisemmaksi ja värikkäämmäksi, mikä on 
mielestäni vain positiivista.

||
Työntekijä on sekä 
itsensä että organisaation 
käyntikortti.

Toisia kunnioittaen

korostaa – persoonallisuutta unohtamatta. 
Joskus pienikin vinkki, vaikkapa sopivan 
värimaailman löytäminen voi olla vastaus 
parempaan pukeutumiseen. Sekin on hyvä, 
että Suomeen on rantautunut monen eri hin
taluokan merkkejä ja ketjuja. Tyyli ja siisteys 
eivät ole rahasta kiinni.

muistan jäätelöKesää
Itsensä ”stailaamiseen” liittyy edelleen mie
likuva pinnallisuudesta ja moni mutisee 
muotikuvien ääressä hiljaa mielessään, että 
rumat ne vaatteilla koreilee.

–  Pukeutuminen on ulkoista viestintää 
parhaimmillaan. On hyvä muistaa, että työn
tekijä on aina sekä itsensä että edustamansa 
organisaation käyntikortti, Dossi toteaa. 

– Asianmukainen pukeutuminen antaa 
omalta osaltaan kantajalleen itsevarmuutta 
työhön ja viestittää omasta ammattitaidosta. 
Joskus on jopa viisasta pukeutua oman ase
mansa oletustasoa paremmin ja näin kertoa, 
että olen valmis myös uusiin haasteisiin. 

Tänä kesänä katukuvassa saa näkyä hem
peät pastillit ja hyytävät jäätelönvärit, kukat 
ja graafiset kuviot. Helteisen toimistopäivän 
pelastukseksi Dossi mainitsee kepeät mate
riaalit.

– Yleissääntönä sanottakoon, että kannat
taa pukeutua tilanteen mukaan. Ja musta on 
aina tyylikästä. B
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Syksyllä järjestetään koulutusta ainakin  
seuraavista ajankohtaisista aiheista:

Oman osaamisen tunnistaminen 
turku ja tampere

Neuvottelutaidot
helsinki 28.10.2014

Esimies, tehosta kehityskeskusteluita!
helsinki 23.9.2014

Neuvottelutaitojen koulutus
28.10.2014 
Välitetään adobe Connect –ohjelman välityksellä siten, että 
siihen on mahdollista osallistua paikkakunnasta riippumatta. 

Koulutuksiin ilmoittautuminen alkaa loppukesällä,  
seuraa tiedotusta!

muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen 
peruuttaminen tulee tehdä ennen tilaisuutta, muuten veloi-
tamme 50 euroa.

OTTY auttaa työllistymään
Omaehtoisen työllistymisen tuki OttY ry on yhdistys, 
jonka kautta kahdeksan akavalaista liittoa, mukaan 
lukien oma liittosi, on yhdistänyt voimansa tukeakseen 
työttömiä jäseniään työnhaussa. toimintamme on 
tarkoitettu sinulle, joka olet työtön tai jäämässä työttö-
mäksi Uudenmaan alueella asuva korkeasti koulutettu. 
Lisätietoja www.otty.fi.

alustavat päivämäärät ja teemat:

20.8.2014  CV - vuosihuolto
17.9.2014  Kohti kutsumustyötä
23.10.2014  Sosiaalinen media työnhaussa
19.11.2014  piilotyöpaikat
10.12.2014  Soveltuvuusarviointi

HUOM! Pirkanmaalla ja Pohjois- 
Pohjanmaalla omat OTTY-projektit

pirkanmaan alueella toimii työllistymisen tukena  
Uratehdas www.uratehdas.fi ja  
pohjois-pohjanmaalla Uranoste www.uranoste.fi.

Mikä on työnhakuboosteri?
8 Työnhakuboosteri-ryhmässä voit parantaa työnha-
kutaitoja, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa oman 
osaamisen keihäänkärjet ja uratoiveet sekä antaa ja saa-
da vertaistukea. Yhteen ryhmään valitaan 8-10 osallistu-
jaa. Ryhmä kokoontuu perusohjelman mukaan 9 viikon  
ajan, kerran viikossa 3 tuntia kerrallaan. Kokoontumis-
paikka on Pasilassa, pääsääntöisesti OTTYn toimitiloissa 
os. Ratavartijankatu 2, Helsinki.

Ryhmiin voivat osallistua korkeasti koulutetut työttömät 
ja työttömyysuhanalaiset Uudeltamaalta. Erityisiä tukitoi-
menpiteitä vaativana kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöt-
tömät ja yli 50-vuotiaat. Toiminnassa huomioidaan myös 
nuoret ja vastavalmistuneet työttömät, joiden työttömyys 
on pitkittynyt. 

Lisätietoja OTTYn Työnhakuboosterista saat hankkeen 
projektipäälliköltä Risto Säynäväjärveltä  
risto.saynavajarvi@otty.fi tai puhelin 0400 338677.

Kaikki liiton  järjestämät  koulutukset ovat jäsenillemme maksuttomia!

Syksyn koulutukset:

Koulutuskalenteri Hyödynnä 

syksyn

koulutukset!

Ilmoittautuminen: www.yhteiskunta-ala.fi/koulutukset/
Lisätietoja: hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi tai p. 010 231 0352

Koulutuksista sanottua

”Hyvä keino tavata saman alan ihmisiä, jotka kuitenkin 
työskentelevät hyvin erilaisilla aloilla. Tapasin pari vanhaa 
opiskelukaveria, mistä vielä lisäpisteitä koulutukselle :) ”

”Sopivassa määrin luennointia ja ryhmätyöskentelyä. Kou-
lutus antoi välineitä, joihin tutustumalla/joita hyödyntämällä 
voi kehittää omia neuvottelutaitojaan. Enempää asiaa ei 
muutamaan tuntiin saisi mahtumaankaan.”

”Kollaboratiivinen oppiminen ja tehtävien paljous on ollut 
tosi hyvä juttu kahdessa koulutuksessa, joissa olen käynyt!”
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Kuulumisia kentältä

SYY-Turun vuosijuhlat 
8.3.2014

SYY-turku eli entinen SVOL-turku tai SVOL-vo juhlisti 
maaliskuun alussa 10-vuotista taivaltaan ensimmäisillä 
vuosijuhlillaan. Juhlat pidettiin ravintola Maunossa ja niihin 
osallistui yhdistyksen nykyisiä ja entisiä jäseniä ja hallitus-
laisia sekä edustajia muista paikallisyhdistyksistä, SYYstä 
ja turkulaisista opiskelijajärjestöistä. Paikalla oli myös 
yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja sekä neljä hänen 
seuraajistaan. 

Ilta alkoi akateemisen mallin mukaisella cocktail-tilai-
suudella tervehdyksineen, mutta illallista nautittiin vapaa-
muotoisemmin buffet-pöydän antimien, laulujen ja puheiden 
merkeissä. Suosikiksi nousi erityisesti Liiton tyttö -kappale. 
Puheissa siirrettiin eteenpäin toinen toistaan suurempia 
puheenjohtajan kenkiä, ja lahjaksi SYY-Turku sai muun mu-
assa oman säilytyslipaston, pinkin vanteen sekä nimikoidun 
kuksan. Illan mittaan omista vuosijuhlista toivottiin jatkuvam-
paa perinnettä useaan kertaan ja vitsailtiin kokoontumisesta 
vastaavalla porukalla uudelleen kymmenen vuoden kuluttua.

Päijät-Häme  
haastaa liikkumaan

päijät-hämeen valtiotieteilijät sai uuden hallituksen vuosi-
kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin merja 
Siltanen-Kallio, varapj:ksi marko helin, rahastonhoitajaksi 
Birgitta Suomalainen ja sihteeriksi Sari Niemi. Muina halli-
tuksen jäseninä jatkavat timo ahonen ja Nelli Liukkonen. 

 Vauhdikkaan toimintakauden aluksi suuntamme liikunnal-
liselle kesäretkelle keskiviikkona 4.6. klo 17. Tapaamme Lah-
den satamassa Karirannan kahvion edessä, josta lähdemme 
kävellen Lehmusreitille (12,4 km). Lehmusreitti on Lahden 
kaupungin ylläpitämä luontopolku, joka kiertää kaupungin 
ja jonka varrelta kaupungin voi nähdä uusin silmin. Hyvät 
kengät jalkaan ja vesipullo mukaan! Ilmoittaudu sähköpostilla 
phsval@gmail.com. Varaamme mukaan retkieväät. Lisä-
tietoja reitistä Lahden kaupungin sivuilta (asuminen ja 
ympäristö > puistot ja metsät > Luontopolut ja liikunta)

 
Haastamme muut YKA:n jäsenjärjestöt ja liiton toimiston 
työntekijät nostamaan peput penkistä ja tutustumaan 
oman lähialueen tuttuun tai vähän tuntemattomampaan 
ulkoilureittiin porukalla. Sen lisäksi, että ulkoilu on 

ilmaista ja liikkuminen luonnossa terveellistä, saatat nähdä 
tutut kulmat uudessa valossa. Retkieväät ovat sallittuja!

 
Liiton toimisto vastasi heti haasteeseen ja vietti virkistyspäi-
vää toukokuussa Nuuksion luontoon ja Suomen luontokeskus 
Haltiaan tutustumalla.

Kuvassa ovat alhaalla vasemmalta: Pasi Nordlund (2004), Riina 
Lumme (2014), Piritta Jokelainen (2010) ja Taru Suojaranta 
(2012). Ylhäällä vasemmalta: Timo Koivisto (2013) ja Jussi 
Lammassaari (2011). Suluissa vuosi, jolloin toimi Turun SYYn pj:nä.

Pirkanmaalla luvassa PYRYä
pirkanmaan valtiotieteilijät (SVaLp) vahvisti kevätkokouk-
sessaan uudeksi nimekseen Pirkanmaan yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut (PYRY). Kevätkokous pidettiin historialli-
sessa ympäristössä Amurin työläismuseokorttelissa.

Tutustuimme vanhaan työväenkulttuuriin ja työväen 
asumisoloihin 1880-luvulta 1960-luvulle. Museokierrok-
sen jälkeen keskustelimme kokemastamme ja nautimme 
maukkaan iltapalan kahvila Amurin Helmessä, jossa aika 
on pysähtynyt viime vuosisadan alun tunnelmiin.
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Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala.fi/

liitto/jasentoiminta

Lounais-Suomi  
juhli valtiopäiviä

Varsinais-Suomen liitto ja eduskunta järjestivät yhteis-
työssä 14.4. Valtiopäivät 150 vuotta -seminaarin, jossa 
käsiteltiin sekä ensimmäisiä valtiopäiviä vuonna 1863 että 
eduskunnan nykypäivää ja tulevaisuutta. Joukko Lounais-
Suomen Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäseniä 
osallistui seminaariin.

Tilaisuudessa puhuivat tutkijoiden ja poliitikkojen lisäksi 
myös Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja ja 
Lounais-Suomen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n 
hallituksen jäsen Lauri palmunen. Ammattiliiton edustajan 
puheenvuoron piti liiton puheenjohtaja mikko Eskola. 

Pohjoiseen viritellään  
aluetoimintaa

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n pohjoisen jäsenet 
ovat kokoontuneet kuluvan kevään aikana pariin ideointi-
tapaamiseen Rovaniemellä, ja aluetoiminnan käynnistä-
miseksi onkin virinnyt monenmoisia ajatuksia yhteisistä 
teatterikäynneistä työpaikkavierailuihin ja koulutuksiin.

Ensisijaisesti pohjoisessa vaikuttavat jäsenet ovat 
järjestämässä vapaamuotoista, yhteistä ohjelmaa, joka 
mahdollistaisi tutustumisen oman alan ja oman 
liiton ihmisiin. Toisaalta pyrimme luomaan 
myös yhteyksiä yli rajojen viemällä 
yhteiskuntatieteilijöiden osaamista 
laajemmaltikin paikallisten vaikutta-
jien, järjestöjen ja organisaatioiden 
tietoisuuteen. 

Toukokuun ohjelmassa on muun 
muassa osallistuminen Akava-päivään 
Rovaniemellä ja tutustumistapaaminen, 
jossa tarkoituksena on miettiä, miltä 
kuulostaisi Lapin yhteiskuntatietei-
lijät ry. Kuulumisia näistä tapahtu-
mista ja lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.facebook.com/ 
lapinyhteiskuntatieteilijat  
– tervetuloa mukaan!

aprillipäivänä pitää aina vähän varoa, mitä uskoo ja mitä 
ei, mutta valtakunnallinen SYYlätty-tapahtuma oli kuiten-
kin täyttä totta! Päivän aikana paikallisyhdistykset ympäri 
Suomea tarjosivat yhteiskunta-alan opiskelijoille (ja vähän 
muillekin) lettuja, vohveleita tai pannukakkuja, ja vaikka 
moni ohikulkija ehkä vähän epäilikin ilmaista tarjoilua, oli 
Aktiivipäivillä ideoitu tapahtuma todella onnistunut. Vohvelit 
ja kahvi toivat hymyn monen kasvoille, ja Turussa hymyä 
levensi paikalle saapunut, asianmukaisin trikoin varustau-
tunut, edunvalvonnan supersankari SYY-mies. 

SYYlätty oli menestys

Pääsy aktiivisena
Pääsyn kevätkauden toimintaan ovat kuuluneet sählyvuo-
rot, osallistumiset Suuriin väittelyiltoihin, vierailu Akavaan 
sekä Marttojen ruokakurssi, jolla tällä kertaa valmistettiin 
sapaksia. Syksyn suunnitelmissa on mm. eduskuntavierai-
lu, liikuntaa sekä tietenkin perinteiset pikkujoulut, jotka tul-
laan tänä vuonna järjestämään sitsien muodossa. Lisätietoa 
tulevista tapahtumista sekä ilmoittautumisista löytyy Pääsyn 
Facebook- ja verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan! 

www: http://paasy.info
Facebook: https://www.facebook.com/paasyry
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Ruskaretkelle 
tai kylpylään Liiton jäsenyys 

kannattaa vapaallakin.

tampereen Kylpylä
•	 vuokra-aika perjantaista 

klo 16 perjantaihin klo 11
•	 n. 30-neliöinen (+parvi)  

huoneisto neljälle hengelle
•	 69-neliöinen (+parvi) huo-

neisto kuudelle hengelle
•	 Haettavat viikot:  

38, 44, 47-48: 430€ 
(neljälle hengelle)
40: 570€  
(kuudelle hengelle)

Kolarin Siepakka
•	 40-neliöinen rivitalohuo-

neisto neljälle hengelle 
Äkäslompolojärven 
rannalla Ylläksellä

•	 vuokra-aika lauantaista 
klo 16 lauantaihin klo 10

•	 Haettavat viikot:  
46, 50: 270€ 

Rukanjurmu
•	 70-neliöinen rivitalohuo-

neisto kymmenelle hengelle 
Rukatunturilla

•	 vuokra-aika lauantaista klo 
16 lauantaihin klo 12

•	 Haettavat viikot:  
37-40: 270€
41-52: 470€ 

jäsenedut

Syksyn ei tarvitse olla 
pelkkää puurtamista! 
Rentoudu syyslomalla 
pohjoisen luonnossa tai 
kylpylän lämmössä.

Lisää tietoa lomaeduista ja 
hakuohjeista löydät nettisivuiltamme 
www.yhteiskunta-ala.fi. 

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

•	 Täytä sähköinen lomake netissä. 
Lähetä hakemus viimeistään maa-
nantaina 4.8. klo 12 mennessä.

•	 Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan 
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.

•	 Arvontapäivä on 4.8.2014. 
•	 Arvonnassa onnistaneille ilmoite-

taan henkilökohtaisesti muutaman 
päivän sisällä arvonnasta. 

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

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

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

Ota  
jäsenyydestäsi  
ilo irti vapaalla  
– jäsenhinnoin!
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KatI ahtIaINEN
kommunikationschef

Jag är för distansarbete. Distansarbete lämpar sig väl 
för personer i sakkunniguppgifter och ökar flexibiliteten 
i arbetslivet. Att distansarbete blir vanligare har även 
en eländig avigsida: arbetet och arbetsredskapen som 
arbetsgivaren ställer till förfogande tar över hemmet. 

Med jobbmobilen kan man händigt kolla av jobbmejlet innan man 
somnar och svara på viktiga samtal samtidigt som man hämtar 
barnet från dagvården. När ska man återhämta sig från arbetet 
om det är konstant närvarande och i tankarna? 

Hjärnan behöver regelbunden vila, säger forskarna. Utan vila 
försämras hjärnans funktionsförmåga och människan utsätter 
sig bland annat för hjärtsjukdomar, sömnbrist och depression. 
Resultaten från arbetsmarknadsundersökningen som förbundet 
lät göra avslöjar överbelastning och stressymtom. Var tionde 
informant upplever sin arbetsmängd kontinuerligt för stor. Av che-
fer och direktörer är upp till en femtedel konstant överbelastad 
och upplever minst relativt allvarliga symtom av arbetsrelaterad 
stress. Av informanterna arbetar 70 procent övertid, men nästan 
en tredjedel av dem får ingen ersättning för timmarna i arbetet. 
Detta är grått övertidsarbete. 

I Akavas undersökningar har man fått liknande resultat. Sju 
procent av Akavamedlemmarna utför i genomsnitt en dryg arbets-
dag, alltså 8,1 timmars arbete, oavlönat övertidsarbete i veckan. 
Detta innebär årligen över 15 000 årsverken och ett underskott 
om 150 miljoner euro i statens kassa i form av uteblivna skatter 
och pensionsavgifter. 

Grått övertidsarbete skadar både nationalekonomin och 
individers arbetsförmåga. En Akavamedlem som ser sig själv som 
en plikttrogen arbetsmyra kan ge näring åt den gråa ekonomin 
och samtidigt sätta sin egen hälsa på spel. Under året som gått 
har vi sett kampanjer som velat få upp våra ögon för verkligheten, 
till exempel 8 timmar – Nolltolerans mot obetalt övertidsarbete, Vett 
i arbetstiderna och Grå ekonomi – svart framtid. Alla dessa har 
uppmärksammat nackdelarna med obetalt övertidsarbete. 

Ur mänskligt perspektiv är det förståeligt att det kan vara svårt 
att vägra övertidsarbete eller att ens kräva vederbörlig ersättning 
för det när samarbetsförhandlingarna sätter sin press på varda-
gen. 24/7-attityden sitter djupt hos Akavamedlemmarna. Utöver 
en rimlig arbetsmängd behöver var och en av oss även en klar 
åtskillnad av arbete och fritid. Också semestern är mer njutbar 
om man ger hjärnan en riktig möjlighet att koppla av. 

Med önskningar om en avkopplande sommar

Se upp för 
fällan med grått 
övertidsarbete! 

Lagen om samarbete inom företag, 
som ursprungligen trädde i kraft 
1978, var arbetsmarknadens central-
organisationers stora kraftprov. Syftet 
med lagen var och är fortfarande 
att utveckla företagets verksamhet 
och arbetsmiljö samt att effektivisera 
växelverkan mellan arbetsgivaren och 
arbetstagarna. Samarbetet kan även 
bestå till exempel av diskussioner om 
arbetsförmåga inom produktionen, där 
man behandlar personens förmåga att 
klara av sitt arbete samt arbetarskydd.

Det är sorgligt att folk tror att lagen 
bara rör uppsägningar, säger helena 
Lamponen, samarbetsombudsman vid 
arbets- och näringsministeriet.

Forskningsdirektör markku 
Kotilainen från Näringslivets forsk-

ningsinstitut (ETLA) säger att företags-
ledningens grundläggande uppgift är 
att leda företaget så att verksamheten 
är vinstbringande. Det slutgiltiga målet 
med samarbetsförhandlingarna är att 
rädda företagets lönsamhet. 

Förhandlingar om nedskärningar 
inleds aldrig utan anledning. De 
innebär alltid en imageförlust och är 
ett tecken på att allt inte är som det ska 
inom företaget. 

För att förhandlingarna ska löpa väl 
är det viktigt att båda parterna förstår 
orsaken till dem. Fackförbundens 
uppgift är att trygga arbetstagarnas 
rättigheter och se till att saker och ting 
görs som det sig bör.

Chef, hur mår du?

Förbundets arbetsmarknadsun-
dersökning avslöjade alarmerande 
uppgifter om hur personer i chefspo-
sitioner och inom ledningen mår: 
jämfört med personer i sakkunnigupp-
gifter upplever direktörer och chefer 
klart större belastning och stress. Av 
Akavamedlemmarna arbetar var 
femte som chef eller inom ledningen. 

Enligt 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen 
tillämpas lagen på ett sådant avtal 
genom vilket en arbetstagare förbin-
der sig att personligen utföra arbete 
för en arbetsgivares räkning under 
dennes ledning och övervakning 
mot lön eller annat vederlag. Andra 
direktörer än verkställande direktörer 
har i regel en sedvanlig anställning, 
på vilken både arbetsavtalslagen 
och andra bestämmelser i arbets-
lagstiftningen tillämpas. Positionen 
som verkställande direktör är inte en 
anställning, eftersom arbetsgivarens 
lednings- och övervakningsauktoritet 
som utmärker en anställning saknas. 
Syftet med avtalet för verkställande 
direktörer är att genom avtal trygga 
det anställningsskydd som saknas i 
lagstiftningen.

Socialpsykologen är 
expert på växelverkan

Saara Rapeli som är vice 
ordförande för socialpsykologernas 
fackförening, Suomen sosiaalipsykolo-
git ry, tog magisterexamen i samhälls-
vetenskaper vid Östra Finlands 
universitet 2011.

– Jag ville läsa socialpsykologi, 
eftersom jag sedan jag var ung har 
varit intresserad av hur människor 
beter sig i olika kulturer. En social-
psykologexamen ger inte direkt behö-
righet till ett visst yrke, men studierna 
ger möjlighet att arbeta i mycket 
mångsidiga uppgifter. 

I sitt nuvarande arbete som  
specialsocialarbetare inom barnskyd-
det vid Helsingfors stad sammanstäl-
ler Rapeli bland annat information om 
olika slags gruppverksamheter för 
barn, ungdomar och familjer. 

I allmänhet hittar socialpsykologer 
sin plats på arbetsmarknaden relativt 
väl. De arbetar som forskare, inom 
social- och hälsovården, undervisning 
och utbildning, personalförvaltning, 
information och kommunikation samt 
som sakkunniga och i projekt.

Ett ansiktslyft för samarbetet

[Resumé]
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ULLa-maIJa RaJaKaNgaS
Peruspalveluministeri 

Susanna Huovisen 
valtiosihteeri ja Yhteiskunta-

alan korkeakoulutettujen 
liittovaltuuston jäsen

Monikulttuurisuus rikastuttaa
Istuin sukulaisteni kanssa iltapäiväkah
veilla. Keskustelu siirtyi maahanmuutta
jiin. Keskustelussa kevennykseksi nousi 
ilmiö, jossa totesimme, että osin integ
raatio on toteutunut liiaksikin. Aiem
min ulkomaalaistaustaiset bussinkuljet
tajat tervehtivät asiakasta iloisesti hänen 
astuessaan bussiin. Nyt monista maahan
muuttajakuskeista on tullut samanlaisia 
jurottajia kuin suomalaiskuljettajista.

Väestö vanhenee, ja työtä on enem
män kuin tekijöitä. Nyt on näkyvissä pie
niä nousun eväitä ja näyttää onneksi siltä, 
että selviämme kuin selviämmekin talous
kriisistä. Euroopan maista nopeimmin 
harmaantuva Suomi tarvitsee jatkossa 
uusien suomalaisten  työperäisten maa
hanmuuttajien  panosta hyvinvointival
tion rahoittamiseen. Kotoinen syntyvyy
temme ei riitä luomaan työmarkkinoille 
tarvittavaa työvoimaa.

Maahanmuuttajien kotouttamisesta 
on puhuttu paljon. Hyvä ja tuloksellinen 
kotouttaminen yhtä hyvin kantasuoma
laisten kuin maahanmuuttajien näkökul
masta edellyttää, että jokaiselle tulijalle 
on luotava hyvät edellytykset elää, oppia, 
tehdä työtä ja ylipäätään toimia Suomen 
kansalaisena. On opittava toimimaan 
kulttuurissamme suomalaisena muiden 
joukossa. 

Maahanmuuttoon liittyvät ongel
mat ovat monimutkaisia, joten niitä ei 
pitäisi käsitellä ”vasemmalla kädellä”. 
Pitää puhua täsmällisesti, ettei sanomaa 
ymmärretä väärin. Ellei keskustella ja hei
lutellaan leimakirveitä, on aina seurauk
sena ylilyöntejä. 

Suomen on huolehdittava entistä 
paremmin maahanmuuttajien orientoi

tumisesta yhteiskuntaan, kieleen, kult
tuuriin ja tasaarvoon. Myös kunnissa 
on kiinnitettävä suurempaa huomiota 
kotouttamiseen. Maahanmuutto ei myös
kään saisi olla aina ja vain talouskysymys, 
emmekä me suomalaiset saisi nähdä itse
ämme vain ottavana osapuolena. Muualta 
tulleet rikastuttavat yhtä hyvin henkilö
kohtaista kuin työelämäämme ja moni
puolistavat kulttuurielämäämme. Esi
merkkiä voimme ottaa ruotsinkieliseltä 
Pohjanmaalta, jossa maahanmuuttajien 
kotoutuminen on ihan omaa luokkaansa.

Ammattiyhdistysliikkeellä on tärkeä 
rooli valaista muualta 
tuleville, miten suo
malainen työelämä 
toimii. Mitkä ovat 
työntekijöiden oikeu
det ja velvollisuu
det. Liittojen on otet
tava omalta osaltaan 
entistä aktiivisempi 
rooli maahanmuut
tajien saamiseksi ayliikkeen jäseniksi ja 
aktiivisiksi toimijoiksi. Reilun pelin työ
elämässä pitää koskea myös maahan
muuttajia. Yhteiskuntaalan korkeakoulu
tetutkin voi agendaansa tältä osin pohtia.

Erityisesti poliitikoilta vaaditaan suora
selkäistä toimintaa piilopopulistisen rasis
min sijaan. On käytävä fiksua keskustelua 
siitä, mitä maahanmuutto sivistysvalti
oksi itseään kutsuvassa maassa edellyt
tää. Sosialidemokraattina odotan, että 
SDP:n uusi puheenjohtaja Antti Rinne 
ottaa vahvan roolin maahanmuuttopolitii
kassa solidaarisuuden ja tasaarvon edis
täjänä. B

Pitää puhua 
täsmällisesti,  
ettei sanomaa 
ymmärretä väärin.

[näkökulma]
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