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[PÄÄTOIMITTAJALTA]

VASTAA  
LUKIJAKYSELYYN  

s. 38
ja voit voi!aa  

Applen iPhonen!

S olidaarisuus. Joukkovoima. 
Vastakkainase!elu. Lakkokenraali. 
Vanhanaikaisia iskusanoja, vailla 
todellisuuspohjaa? Vai nykypäivän   
amma!iyhdistystoimintaa? Täs-
säkin lehdessä esitetään kysymys   

amma!iyhdistysliikkeen tilasta ja tulevaisuudesta.
Ay-liike on omien jäsentensä edunvalvoja. 

Sinä jäsenenä maksat jäsenmaksun, jo!a me 
ajaisimme etuasi työelämässä ja au!aisimme 
pulmissasi. Suomessa työmarkkinajärjestöillä on 
vahva rooli  työelämän lainsäädännön kehi!ämi-
sessä koko yhteiskunnassa. Se on suuri vastuu. 
Tuo vastuu velvoi!aa valvomaan myös työmark-
kinoiden ulkopuolella olevien sekä heikoimmassa 
asemassa olevien etuja, vaikka he eivät olisikaan 
jäseniä.

Solidaarisuuden pitää olla jotain laajempaa 
kuin puusilmäistä olemassa olevan järjestelmän 
ja etujen puolustamista.  Heikoimmassa ase-
massa olevat saa!avat jäädä nyt edunvalvonnan 
ulkopuolelle.

Onneksi amma!iyhdistysliike on viime vuosina 
avautunut näkemään maailmaan muu!umisen, 
kuten pätkätyöläisten, maahanmuu!ajien ja työt-
tömien tarpeet työelämässä.  Silmien avaamisen 
pitää myös johtaa toimenpiteisiin, kun istutaan 
sopimuspöydissä. Tämä aihe toivo!avasti nostat-
taa vireän keskustelun Uran verkkolehdessä.

Syksyn kunnallisvaalien alla kanna!aa käydä 
valitsemassa Uran verkkolehdestä itselleen 
sopiva ehdokas. Lii!o nimi!äin tarjoaa mahdol-
lisuuden vaaleissa ehdolla oleville jäsenilleen 
ilmoi!aa ehdokastietonsa verkkolehdessä. 
Yhteiskunta-alan osaajille on käy!öä myös 
kuntien valtuustoissa!

Sinun ja vähän 
muidenkin asialla

ELINA MOISIO
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Komission rakennukset 
ovat tulleet Timo Pesoselle 
tutuiksi jo monen 
vuosikymmenen ajalta.
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Teksti An!on Rönnholm Kuvat Juha Roininen

T imo Pesonen on komission 
varapuheenjohtajan Olli Rehnin 
kabinettipäällikkö: hän johtaa 
20 hengen avustajatiimiä ja vas-
taa komissaarin alaisen pääosas-
ton poliittisesta ohjauksesta. 

Pesosen toivottaessa Uran haastattelijan 
tervetulleeksi komission päärakennukseen 
hänen kokemuksesta ja verkostoistaan ker-
tovat jo tervetulosanat kuvaajalle:

– Me tunnemmekin toisemme jo yli 20 
vuoden takaa.

Päätyminen nykyiseen tehtävään on kui-
tenkin ollut monen asian summa. Pesosella 
ei nuorena ollut urasuunnitelmia, ja hänen 
oma tiensä onkin esimerkki siitä, ettei kos-
kaan voi tietää, mihin elämässä päätyy. 

HAHMOTA OLEELLINEN, TIIVISTÄ
Pesosen opiskellessa Tampereella opinnot 
olivat varsin teoreettisia ja pitkälti politiikan 
tutkimukseen pohjautuvia.

– Aloittaessani työelämää opiskeluista 
ei tuntunut olevan paljonkaan iloa. Myö-

hemmin olen huomannut, että ilman sitä 
pohjaa en olisi pärjännyt. Kyky tiivistää 
laajoja kokonaisuuksia ja poimia niistä oleel-
linen on tärkeää niin tässä kuin useimmissa 
yhteiskuntatieteilijöiden töissä. 

Ulkoministeriön Kavaku-kurssin käy-
tyään Pesonen muutti Brysseliin Suomen 
suurlähetystöön seuraamaan EY:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa. Elettiin muutos-
ten vuotta 1991. Suomen liittyessä EU:hun 
hänestä tuli virkamies ja Suomen ensimmäi-
sen komissaarin Erkki Liikasen tiedottaja. 

– Oltuani pari vuotta kabinetissa palasin 
Suomeen, jossa vierähtivätkin seuraavat seit-
semän vuotta pääministeri Lipposen poliit-
tisena avustajana. Rehnin tultua valituksi 
komissaariksi siirryin tähän kabinettipäälli-
kön hommaan ja sillä tiellä ollaan.

KABINETTIPÄÄLLIKKÖ JA VALTIOSIHTEERI
Kabinettipäällikkö johtaa kabinetin tiimiä, 
mutta vastaa myös komissaarin alaisen pää-
osaston poliittisesta ohjauksesta. Kabinetin 
työskentelyä rytmittää päivittäinen kokous, 

Työuralla ei mikään ole itsestään selvää. 
Sen tietää myös kabine!ipäällikkö 
Timo Pesonen, joka keho!aa 
yhteiskuntatieteilijöitä o!amaan riskejä.

Suomen edustajana
pääkallopaikalla



6 URA 3-2012

On tärkeää 
pitää hyvät 
yhteydet 
kotimaahan 
myös 
ammatillisesti.

johon kerran viikossa osallistuu myös 
komissaari. 

– Tämä muistuttaa poliittisen valtiosihtee-
rin työtä. Johdan ja koordinoin tiimiä, jossa 
substanssivirkamiehillä on kullakin omat 
seurattavat kysymyksensä. Työ on aika itse-
näistä. Rehn on hyvä pomo, hän antaa alai-
silleen paljon vastuuta eikä puutu pikkuasi-
oihin, kunhan jokainen hoitaa hommansa ja 
asiat sujuvat. 

Kabinetin kokoonpanoa säätelevät monet 
säännöt. Virkamiehille on asetettu maksi-
mimäärä, ja heidän tulee edustaa vähintään 
kolmea eri kansallisuutta ja tasaisesti kum-
paakin sukupuolta. Suomalaisia sisältöavus-
tajia on neljä. 

– Meille tulee paljon suoria hakemuksia, 
ja joskus henkilö valikoituu niiden joukosta. 
Usein tarvitaan kuitenkin sellaista erikois-
osaamista, että sopiva henkilö on joko mie-
lessä valmiiksi tai sellainen haetaan komis-
sion virkamiehistä.

Komissiossa osastopäälliköt vaihtavat 
tehtävää noin viiden vuoden välein. Talon 
sisällä voi hoitaa uran aikana useita kokonai-
suuksia vaihdellen avaruushallinnosta kalas-
tukseen. 

– Vaikka Suomessa julkisen ja yksityisen 
välillä on enemmän vaihtuvuutta, ministe-
riöiden välillä liikutaan paljon vähemmän 
kuin täällä. Komissiolla taas olisi selkeästi 
tarve saada rekrytoitua kokeneempia teki-
jöitä järjestöistä ja yrityksistä.

TARKKAILIJASTA TEKIJÄKSI
Talouskriisin hoitaminen on tällä hetkellä 
komission ja erityisesti Rehnin kabinetin 
suurin urakka. Mutta samalla muutakin lain-
säädäntöä täytyy valmistella normaalisti. 

– On hyvä pitää mielessä, että komissaa-
rit tekevät kaikki päätökset kollegiaalisesti 
ja aina pyritään etenemään sovussa. Meillä 
nousevat esille erityisesti asiat, jotka ovat 
omalle komissaarillemme tärkeitä teemoja 
eli kilpailukyky, innovaatiot ja näitä tukeva 

Pätkävirkamiehelle näköalapaikkoja
Työ- ja elinkeinoministeriön neuvo!eleva virkamies Nina Hyvärinen 
avustaa ministeri Jyri Häkämiestä EU- ja kv-asioissa. Tontille kuuluu 
lisäksi vienninedistämistä ja yritysten kansainvälistämistä.  Hyvärinen 
palasi Suomeen toukokuussa Rehnin kabinetista, jossa hän hoiti kan-
sainvälisiä taloussuhteita kuten G20, Kiina, Yhdysvallat ja ilmasto- ja 
energiapolitiikka. Hyvärinen tuli kabine!iin jo Rehnin vastatessa laajen-
tumisesta ja on työskennellyt Bosniassa korkean edustajan toimistossa 
2000-luvun alussa.

– Kansainvälisissä organisaatioissa on toki johtamiseen lii!yviä ero-
ja. Minulla oli Brysselissä työympäristönä suomalainen kabine!i, joten 
työkul!uuri oli tutun tehokasta ja avointa. Mu!a näkökulma on erilai-
nen; siinä kun Suomessa keskitytään kotimaan painopisteisiin, haetaan 
Brysselissä laajempia eurooppalaisia ratkaisuja ja kompromisseja.

Hyvärinen on valmistunut Helsingistä pääaineenaan valtio-oppi ja 
kv-suhteet. Yhteiskuntatieteilijöiden opinnoissa hän korostaisi omien 
kokemustensa nojalla kommunikaatiotaitoja eli kykyä pitää puheita ja 
neuvotella sekä yhdistää teoriat käytäntöön. 
Nykytilanteessa häntä ilahdu!aa erityisesti 
mentorointiohjelmien lisääntyminen. 

– Minulla ei ole ollut vakituista tausta-
virkaa, ja se on varmasti muokannut omia 
valintojani: olen ollut vapaampi, mu!a 
toisaalta ilman varmuu!a seuraavasta 
työpaikasta. Itselleni kansainvälinen ura 
alkoi korkeakouluharjoi!elusta. Tässä 
vaiheessa oleville – ja toki kaikille muil-
lekin – suosi!elen lämpimästi rohkeu!a 
tar!ua mahdollisuuksiin.

vapaakauppa. Vaikka komissaarit eivät 
edusta kotimaataan, on selvä, että Suomelle 
tärkeät teemat ja erityisolosuhteet ovat myös 
esillä.

Pesosen mukaan jäsenmaiden lukumää-
rän kasvaessa monikulttuurisuus ja tasa-
arvo ovat lisääntyneet, puheenvuorot lyhen-
tyneet ja englanti vallannut alaa.

– Suomi on vuosien aikana muuttunut 
sivustaseuraajasta tarkkailijaksi, siitä har-
joittelijaksi ja sitten aktiiviseksi toimijaksi 
ja erottamattomaksi osaksi kokonaisuutta. 
Vaikka usein muuta luullaan, monimutkais-
tuminen on pakottanut toiminnan tehosta-
miseen. Ja ranskan kieltä tulee yhä ainakin 
ymmärtää, vaikkei virallisia asiakirjoja pys-
tyisikään kirjoittamaan.

Nykyisin Pesonen käy Helsingissä perhe-
syistä noin kerran kuukaudessa. Hän painot-
taa, että on tärkeää pitää hyvät yhteydet koti-

Nina Hyvärinen
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maahan myös ammatillisesti. Silloin tietää 
keneen olla yhteydessä, kun tarvitsee tietoja. 

– Olen pyrkinyt tekemään tunnetuksi sitä, 
mitä me täällä teemme ja muistuttamaan, 
että meihin ja komission valmistelijoihin voi 
aina olla suoraan yhteydessä.

Kuinka suomalaiset sitten rentoutuvat 
Brysselissä? 

– Tässä instituutioiden ympärillä on kah-
viloita, joissa voi nähdä kavereita. Ensisijai-
sesti kuitenkin tapaamme lasten koulujen 
puitteissa, urheiluharrastuksissa ja Suomi-
klubin tilaisuuksissa. Yhdessä kuppilassa 
näytetään Suomen lätkämatseja, joten sieltä 
löytää aina maanmiehiä.

USKALLUSTA PELIIN
Pesosen terveiset uran alussa oleville tai 
muuten kansainvälistä kokemusta havitte-
leville yhteiskuntatieteilijöille ovat tiivistet-
tynä aktiivisuus ja aitous. Kokemuksensa 
pohjalta hän tietää, että monipuolinen kou-
lutustausta on tärkeä. Myös kielitaito on 
avuksi ja ainakin komission töissä olisi hyvä 
osata paria, kolmea eurooppalaista kieltä. 

– On myös tärkeää tietää mistä tulee eli 
tuntea kotimaansa olosuhteet, olla omasta 
kulttuuristaan ylpeä ja samalla muista kult-
tuureista kiinnostunut. On yhä totta, että 
suomalaiset ovat hieman varovaisia, jopa 
tuppisuita. Myös yhteiskuntatieteilijöi-
den olisi hyvä harjoitella neuvottelutaitoja. 
Ja lopuksi sanoisin, että pitää ottaa riskejä, 
valita sen tutun ja turvallisen sijaan se kiin-
nostava ja jännittävä. Ei sitä koskaan tiedä, 
mistä itsensä löytää. 

TIMO PESONEN

Timo Pesonen pääsee 
työssään näkemään 
Eurooppaa asioiden 
ytimestä. 

kabine!ipäällikkö



8 URA 3-2012

URAtieto

YES-hankkeella 
syrjintää vastaan

YES – Yhdenvertaisuus Etusijalle on kan-
sallinen syrjinnän vastainen tiedotuskampanja, 
joka saa rahoitusta EU:n Progress-ohjelmasta. 
Hankkeen tavoi!eena on kasva!aa tietoisuu!a ja 
valmiuksia yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimät-
tömyyden toteutumiseksi sekä edistää monimuo-
toisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa. Työ- ja 
elinkeinoministeriö osallistuu hankkeeseen 
toteu!amalla omaa alaohjelmaansa, jolla pyritään 
edistämään työ- ja elinkeinoelämän yhdenvertai-
suu!a ja monimuotoisuu!a. Sisäasiainministeriö 
koordinoi hanke!a.

Tänä vuonna toteute!avassa YES 5 -hank-
keessa tavoi!eena on lisätä tietoisuu!a työ-
elämässä ja erityisesti rekrytointitilanteissa 
esiintyvästä syrjinnästä sekä edistää monimuo-
toisuuden johtamista julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. 

Mistä ihmiset 
puhuvat, kun heitä 
askarruttaa työhyvin-
vointi? Mitä tehdä, 
kun työhyvinvointi 
toteutuu vain puheen 
tasolla? Jokainen voi 
kehittää työpaikkan-
sa työhyvinvointia 
ja tavoitella sopivaa 
sykettä työhön. 
Työhyvinvoinnin 
kohtaamispaikalta 
saat käytännön ohjei-
ta ja asiantuntijoiden 
apua hyvään työhön. 
Hyvinvoiva henkilös-
tö on motivoitunutta, 
tehokasta ja työhönsä 
sitoutunutta. Tutustu 
sivustoon 
www.sykettätyöhön.fi 
Lähde: Työturvallisuus-
keskus

TIESITKÖ?

33%
akavalaisista ei 
saa vuosi!ain 
työnantajan 
kustantamaa 
ja työajalla 
tapahtuvaa 
täydennyskou-
lutusta. Akava 
vaatii vähintään 
kahdeksaa 
koulutuspäivää 
vuodessa.
Akavan koulutus- ja 
työllisyyspolii!inen ohjelma

Kuka saa Akavan 
ammatinharjoi!aja- 
ja yri!äjäpalkinnon 2012? 

Nyt kerätään ehdokkaita Akavan ammatin-
harjoi!aja- ja yri!äjäpalkinnon 2012 saajaksi. 
Palkinto jaetaan syksyllä Akavan lii!okokouksessa 
28.11.2012. Palkinnonsaajan valintaa valmiste-
lee palkintotyöryhmä, jolle voi tehdä ehdotuksia 
14.9.2012 asti. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki 
akavalaiset.

Palkinnon tavoite on tuoda esille yri!äjyyden 
suurta merkitystä akavalaisille ja akavalaisen 
yri!äjyyden merkitystä suomalaiselle yhteis-
kunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Akava 
toimii myös korkeasti koulute!ujen yri!äjien ja 
ammatinharjoi!ajien edunvalvojana.

 Palkinnon saaja voi olla akavalainen yri!äjä, 
akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen 
tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut mer-
ki!ävällä tavalla akavalaisen yri!äjyyden hyväksi. 

Lisätietoja hausta: www.akava.!/yri"aja palkinto

 

Teetkö tutkimusta? 
Hae stipendiä!

Lii!o jakaa jäsenilleen syksyllä stipendejä 
tutkimusta varten (pro gradu tai jatko-opinnot). Liiton 
stipendeissä ovat etusijalla tutkimukset, jotka lii!yvät 
työelämään tai koulutusalaan. 

Myös Akava jakaa syksyllä Pohjola-stipendin, jota 
lii!o voi hakea jäsenelleen. Pohjola-stipendi myönne-
tään tutkimuksiin, jotka lii!yvät työmarkkinatoimintaan 
tai edunvalvontaan. Huomioimme stipendi-
hakemukset molempiin hakuihin.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja 
tiivistelmä tutkimussuunnitelmastasi 7.9. 
mennessä sähköpostitse hanna.meri-
luoto@yhteiskunta-ala.! tai kirjepostina 
osoi!eeseen Yhteiskunta-alan korkea-
koulutetut ry, Mikonkatu 8 A (9. 
krs), 00100 Helsinki. Merkitse 
kuoreen tai sähköpostiin  
”stipendihakemus”.

Kunnallisvaalit lähestyvät 
– onko suunta kohti valtuustoa?

Oletko ehdolla syksyn 
kunnallisvaaleissa? Liiton 
jäsenenä sinulla on 
mahdollisuus ilmoi!aa 
ehdokkuudestasi netissä. 
Tiedot julkaistaan liiton 
ne!isivuilla ja Uran 
verkkolehdessä 
syyskuun aikana. Ilmoita 
tietosi osoi!eessa www.
yhteiskunta-ala.!/
kunnallisvaalit

 
Lisätietoja: 
aki.reinimaki@yhteiskunta-ala." 
p. 010 231 0356

Onnea vaalityöhön – yhteiskunnan rakentajia 
tarvitaan valtuustoihin!

Lisätietoja www.tem.! kohdasta Ajankohtaista / 
Vireillä / Muita hankkeita
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Työpahoinvointi hallintaan 
johtamiskoulutuksella
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Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 
on huolestunut työpahoinvoinnin val-
tavista kustannuksista, jotka ovat jopa 
30 miljardia euroa vuosittain. Työhy-
vinvointiin panostaminen lähtee joh-
tamiskoulutuksesta. Työnantajalla on 
vastuu, että esimiehet osaavat johtaa 
hyvinvointityötä osana työyhteisön 
strategiaa.

! Johtamisella ja esimies-
työllä on erityinen vaikutus 
työhyvinvointiin. Asiaa ei 
kuitenkaan huomioida joh-
tajia rekrytoitaessa, eikä 
heitä kouluteta riittävästi 
tunnistamaan työhyvin-
voinnin ongelmia.! Jokai-
sen esimiesasemassa ole-
van pitäisi tietää, miten 
työ vaikuttaa hänen 
alaistensa hyvinvoin-

tiin, terveyteen ja motivaatioon. Tästä 
osaamisesta ja siihen liittyvästä koulu-
tuksesta huolehtiminen on työnantajan 
tehtävä.

!– Jos johtamiskoulutuksessa paino-
tettaisiin nykyistä enemmän työhyvin-
vointikysymyksiä, oppisivat esimiehet 
kuuntelemaan herkemmällä korvalla 
työyhteisöään ja tunnistamaan ajoissa 
merkkejä työpahoinvoinnista. Näin 
säästettäisiin sekä inhimillistä kärsi-
mystä että rahaa, liiton puheenjohtaja 
Elina Moisio korostaa.

Työhyvinvointiin panostetaan Työ-
terveyslaitoksen mukaan Suomessa 
noin 2,1 miljardia euroa vuodessa. Se 
on aivan liian vähän, koska työpahoin-
vointi maksaa jopa viisitoista kertaa 
enemmän. Pääosa työpahoinvoinnin 
kustannuksista syntyy liian varhaisesta 
eläköitymisestä, sairauspoissaoloista ja 

työmotivaation puutteesta johtuvasta 
tehottomuudesta. 

– Osaava ja hyvinvoiva työntekijä 
on tuottavan organisaation tae. Työhy-
vinvointiin panostaminen vaatii usein 
enemmän asenteiden ja ajattelutavan 
muutosta kuin euroja. Työhyvinvointia 
voidaan edistää pienin, arkisin teoin, 
toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen huo-
mauttaa.

Hyvin johdetussa työyhteisössä työ-
hyvinvointi ei ole irrallinen hanke vaan 
se on osa kokonaisstrategiaa. Hyvin-
vointityön ja sen seurannan on oltava 
suunnitelmallinen osa arkista toimintaa.

– Tietoa ja työkaluja on runsaasti 
tarjolla. Muun muassa sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja Työterveyslaitoksen 
Työhyvinvointifoorumi on yksi keskei-
nen työhyvinvoinnin tietopankki, Moi-
sio toteaa.

Ennen vanhaan opiskelijaa neuvot-
tiin, että kannattaa ottaa vastaan työ 
kuin työ saadakseen niin sanotusti jalan 
oven väliin. Todellisuus on tutkimusten 
mukaan kuitenkin tyly: jos et vastaval-
mistuneena sijoitu kolmessa vuodessa 
oman alasi töihin, vaikeutuu sijoittu-
misesi olennaisesti, koska uudet val-
mistuvat ikäluokat menevät ohitsesi.

– Ei ole nuorten vika, jos heitä kou-
lutetaan väärille aloille ja oman alan 
töitä ei löydy. Yhteiskunnan tehtävä on 
saada koulutusmäärät ja todelliset työ-
paikat kohtaamaan. On turha leimata 
nuoria työtävieroksuviksi, jos työmark-
kinoilla on tämänkaltainen kohtaanto-
ongelma, puheenjohtaja Elina Moisio 
huomauttaa.

– Opiskelijoille annetaan lisäksi 
usein epärealistinen kuva tulevista työ-
tehtävistä, mikä pahentaa ongelmaa ja 
pakottaa vaihtamaan alaa, ihmettelee 
toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. 

Yhteiskunta-alalla odotukset ja 
todelliset työtehtävät kohtaavat suh-
teellisen hyvin.

– Liittomme jäsenistä runsas 60 pro-
senttia toimii erilaisissa asiantuntija-
tehtävissä ja kolmannes on esimies- 
ja johtotehtävissä. Meidän osaltamme 
opintojen aikaiset lupaukset yleensä 
pitävät. Vain noin 3 prosenttia liit-
tomme jäsenistä on työttömänä, Pöy-
hönen korostaa.

– Kehotan kuitenkin jokaista vas-
tavalmistunutta yhteiskuntatieteilijää 

miettimään, millaisen työpaikan ottaa 
ensimmäisenä vastaan valmistumisen 
jälkeen. Opintojen aikaisesta erilaisesta 
työkokemuksesta on hyötyä, mutta 
vastavalmistuneen ensimmäinen työ-
paikka määrittää yllättävän pitkälle 
hänen työuraansa, Moisio neuvoo.

– Ei kannata lannistua 
vaikka alussa olisikin vaikea 
löytää heti mieleistä työtä. 
Sinnikkyydellä pääsee 
eteenpäin. Ja jos 
työllistymisen 
kanssa on suuria 
ongelmia, aina 
voi kysyä apua 
omasta liitosta, 
Pöyhönen lupaa. 

Lii!o on o!anut kantaa kesälläkin. Tiedo!eet julkaistiin 19.6. ja 11.7.

Nuori saa olla nirso – 
työllistymisessä laadullakin on väliä
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Ain laulain 
työtäs tee! 

Suomalaiset ovat 
kansainvälisessä 
vertailussa tyyty-
väisiä työhönsä: 
90 % nauttii töihin 
menemisestä. Työ-
tyytyväisyyttä tukee 
avoin ja matala 
työyhteisö, jossa 
ongelmatilanteissa 
käännytään esimie-
hen puoleen. 
MPS-Yhtiöiden kv-
tutkimus, 2012.

Murheellisten 
laulujen maa

Työpahoinvointi 
maksaa suomalai-
sille työyhteisöille 
30 miljardia euroa 
vuodessa, mutta 
työhyvinvointiin 
panostetaan vain 
kaksi miljardia. 
Valtaosa työpahoin-
voinnin kustan-
nuksista syntyy 
ennenaikaiselle 
eläkkeelle jäämises-
tä ja sairauspoissa-
oloista.  

Lähde: Strategisen 
työhyvinvoinnin tila 
Suomessa 2011 
-tutkimusrapor!i

Sairastuneen työntekijän tuki 
paranee yhteistyöllä

Uusia työkaluja työkyvy!ömyyden pitki!ymisen ehkäisemiseksi 
ote!iin käy!öön kesäkuun alussa. Tärkeät merkkipaalut ovat 30, 
60 ja 90 päivän kohdalla.

Työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivis-
tetään, jo!a työkyvyn heikkeneminen voidaan tunnistaa rii!ävän 
varhain ja työkyvy!ömyyden pitki!yminen ehkäistä. Lakimuutokset 
kannustavat selvi!ämään yhdessä sairastuneen työntekijän tilan-
ne!a ja työhön paluuta helpo!avia työjärjestelyjä. Lakimuutokset 
ovat yksi hallituksen työurien pidentämiseen tähtäävistä toimen-
piteistä, joiden valmisteluun Akava on osallistunut aktiivisesti.

Lyhyet sairauspoissaolot

1–10 sairauspäivää
Ota yhtey!ä työterveyshuoltoon. Lääkäri arvioi hoidon tarpeen ja 
mahdollisen työkyvy!ömyyden sekä antaa lääkärintodistuksen. 
Toimita se työnantajallesi, joka pää!ää palkanmaksusta. Huom! 
Useilla työpaikoilla ei edellytetä lääkärintodistusta alle kolmen päivän 
poissaolosta tai myös työterveyshoitaja voi kirjoi!aa sen.

10–60 päivää
Yllä oleva uudistus koskee sinua soveltuvin osin. Kela voi maksaa 
sairauspäivärahaa, kun työkyvy!ömyytesi kestää yli 10 päivää.

Työntekijän muistilista

Kooste: Tarja Arkio, asiantuntija, Akava
Lähteet: Työterveyslaitos, sosiaali- ja 
terveysministeriö, Kela
Lisätietoa: www.!l."/90paivaa

HUOM!
Työkyvy!ömyyden pidentymisen 
ehkäisyyn luotua toimintamallia 
ei voi käy!ää vipuna työntekijän 
palvelussuhteen irtisanomiseen. 

Lakien mukaiset työ- ja 
virkasuhteiden pää!ämisen 
perusteet ovat ennallaan.  

30 päivää sairauspoissaoloja 

Työnantaja ilmoi!aa työ-
terveys huoltoon työntekijän 
sairauspoissa olosta.  

Muista myös:

Voit itsekin olla yhteydessä 
esimieheesi tai työterveys-
huoltoon, jos työkyvy!ömyytesi 
pitki!yy. Tapaamisessa voi-
daan selvi!ää mahdollisuuksia 
muokata työtäsi.

60 päivää sairauspäivärahaa 

Kela muistu!aa työntekijää työ-
terveyshuollon lausunnon toimit-
tamisesta. Oikeus kuntoutukseen 
alkaa. Kela selvi!ää, voisiko siitä 
olla apua. Huom! Voit itse hakea 
kuntoutusta jo aiemmin esimer-
kiksi työterveyslääkärin kau!a. 

Muista myös: 

Kelan koulutetut työkyky-
neuvojat au!avat ympäri 
maan. 

Sairauspäivärahaa on haet-
tava viimeistään 60 päivän 
kuluessa työkyvy!ömyyden 
alkamisesta.

90 päivää sairauspäivärahaa

Työntekijän on toimite!ava Ke-
laan työterveyslääkärin kirjoi!ama 
lausunto jäljellä olevasta työkyvystä 
ja mahdollisuuksista jatkaa töissä, 
muuten päivärahan maksu keskeytyy. 
Lausunto on maksuton. Yri!äjien, 
opiskelijoiden, työ!ömien ja omaa ta-
lou!aan hoitavien ei tarvitse toimi!aa 
Kelaan työkykylausuntoa.

Muista myös: 

Voit asioida hoitavalla lääkärilläsi 
kuten tähänkin asti. Työterveys-
lääkäri voi luvallasi olla yhteydessä 
hoitavaan lääkäriisi. Työterveys-
lääkäri saa!aa tarvita tietoa hoitosi 
edistymisestä.

Sinulla on oikeus osasairaus-
päivärahaan. Tämä edelly!ää 
sopimusta työnantajan kanssa sekä 
työterveyslääkärin arvion, e!ei 
osa-aikatyö vaaranna tervey!äsi ja 
toipumistasi.
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[TOIMINNANJOHTAJALTA]

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on 
olemassa jäseniään varten. Ajamme jäsenis-
tön asemaa työmarkkinoilla, toimimme koko 
alan koulutuksen arvostuksen nostamiseksi ja 
pyrimme vaiku!amaan lainsäädäntöön siten, e!ä 
kaikkien työelämä olisi entistä parempi tulevai-
suudessa. Samalla tarjoamme myös yksilöllistä, 
osaavaa neuvontaa ja tukea työelämän ongelmis-
sa ja vaikeissa tilanteissa.

Saat liitosta asiantuntevaa ja ajankohtaista 
tietoa ja neuvontaa esimerkiksi palkkaukseen, 
palvelussuhdeongelmiin, urakehitykseen ja 
muihin työelämässäsi eteen tuleviin tilanteisiin. 
Lii!o on vakuu!anut jäsenensä niin vapaa-ajan 
tapaturmien, vastuu- ja oikeusturvatilanteiden 
kuin matkojenkin osalta. Lisäksi kau!amme 
kuulut työssäkäyvänä myös työ!ömyyskassa 
Erkoon, jonka tarjoama ansio-
sidonnainen työ!ömyysturva aut-
taa selviytymään  mahdollisesta  
työ!ömyysjaksosta. Lomamökit ja 
-osakkeetkin  ovat käytössäsi. 

Kaikki tämä ja tuleva on jäse-
nistöä varten, jäsenistön ehdoilla 
rakenne!una. Jäsenet muodos-
tavat liiton, eivät liiton toimisto ja hallitus. Siksi on 
tärkeää, e!ä toiminnasta saadaan palaute!a ja 
kehi!ämisehdotuksia niin, e!ä lii!o voisi entistä-
kin tehokkaammin ja monipuolisemmin palvella 
Sinua, arvoisa lii!omme jäsen. Äänemme kuuluu 
sitä paremmin, mitä yhtenäisempää tavoi!een-
ase!elumme on ja mitä suurempi joukko meitä 
on. Nostetaan yhdessä yhteiskunta-alan korkea-
koulute!ujen asema sinne, minne se kuuluu! Me 
olemme tämän maan rakentajia.

Jäsenet muodostavat liiton, 
eivät liiton toimisto 
ja hallitus.

Tehokasta 
jäsenpalvelua 
jäsenistön ehdoilla 

SIMO PÖYHÖNEN
toiminnanjohtaja 

Suomen parasta 
kesätyönantajaa 
etsitään jälleen

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA järjestää 
Suomen paras kesätyönantaja -kilpailun jälleen 
tänä kesänä. Nyt viide!ä kertaa järjeste!ävä kil-
pailu on kasva!anut suosiotaan vuosi vuodelta. 

– Haluamme kilpailun avulla nostaa esiin 
työpaikkojen hyviä käytäntöjä sekä reilulla taval-
la toimivia työpaikkoja, jotka arvostavat nuoria 
työntekijöitään, toteaa AOVAn varapuheenjohtaja 
Tiina Lehto.

Sekä kesätyöntekijät e!ä työnantajat voivat 
ehdo!aa Suomen parasta kesätyönantajaa. Voit-
tajan valitsee raati, joka koostuu AOVAn edusta-
jista ja myöhemmin vali!avasta puheenjohtajas-
ta. Vuonna 2011 Suomen paras kesätyönantaja 
-raadin puheenjohtajana toimi työministeri Lauri 
Ihalainen, joka myös palkitsi voi!ajan. 

KESÄTÖILLÄ ISO MERKITYS
AOVA haluaa kilpailullaan muistu!aa, e!ä 
kesätyöt ovat opiskelijalle tärkeä toimeentulon 
ja työkokemuksen lähde. Työnantajille kesätyön-
tekijöiden palkkaaminen on mahdollisuus luoda 
yhteyksiä nuoriin osaajiin. Lisäksi kilpailulla pyri-
tään väli!ämään opiskelijoille tietoa työelämään 
lii!yvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. 

 – On tärkeää, e!ä kesätyöntekijät otetaan 
työpaikoilla vastaan samoin kuin vakituiseen työ-
suhteeseen tulevat. Mitä paremmin työnantaja 
onnistuu perehdy!ämään opiskelijan työtehtäviin 
ja työpaikan käytäntöihin, sitä todennäköisemmin 
innostunut osaaja palaa työnantajan palveluk-
seen tulevaisuudessa, Lehto muistu!aa. 

AIKAA SYYSKUUN LOPPUUN
Suomen parasta kesätyönantajaa voi ehdo!aa 
sähköisellä lomakkeella, joka on kilpailun verk-
kosivuilla osoi!eessa www.akava.!/paras-
kesatyonantaja. Sivulta löytyy myös lisätietoa 
kilpailusta ja edellisten vuosien voi!ajista.     

Kilpailulomake on auki 30.9.2012. asti. 
Lomakkeessa on kysymyksiä muun muassa 
kesätyönantajan toiminta-
tavoista erilaisissa työ-
suhteen perusasioissa,  
kuten työtehtävien 
osoi!amisessa, työn 
ohjauksessa ja työntekijän 
oikeuksista huolehti-
misessa. 

Suomen paras kesätyönantaja 
2012 -kilpailun voi!aja julkiste-
taan loppusyksyllä 2012.
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Lii!o palkitsi 
yhteiskuntaopissa 
menestyneitä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
ry on palkinnut kevään ylioppilas-
kokeissa hyvin menestyneitä 
yhteiskuntaopin kirjoi!ajia. Stipendi 
myönne!iin Matias Oikariselle 
Ressun lukiosta, Eeva-Leena Per"ulalle Etelä-
Tapiolan talous- ja yhteiskuntapaino!eisesta 
lukiosta, Ree"a Pulkkiselle Oulun Lyseon lukiosta ja 
An"i Järvenpäälle Seinäjoen lukiosta.

- On tärkeää yhteiskunta-alan jatko-opintojen 
kannalta, e!ä yhteiskuntaopilla on itsenäinen asema 
opetussuunnitelmassa ja e!ä aineen voi kirjoi!aa 
reaalikokeessa omana kokonaisuutenaan. Tärkeän 
pohjatyön kiinnostuksen herä!ämisessä tekevät 
aineope!ajat jo peruskoulussa ja lukiossa, puheen-
johtaja Elina Moisio korostaa.

- Stipendillä haluamme antaa tunnustusta yhteis-
kunnallisissa opinnoissa menestyneille lukiolaisille. 
Yhteiskunta-alalle tarvitaan jatkossakin uusia asian-
tuntijoita, toteaa toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

Lii!o jakoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
stipendejä yhteiskuntaopin kirjoi!aneille. 

Kuvi!eellinen opintopiiri saa tehtäväk-
seen pohtia omaa suhde!aan työelämään. 
Jokaiselle annetaan lue!avaksi Juha 
Siltalan kirja Työelämän huonontumisen 
lyhyt historia. Opintopiiriläiset tarkastelevat 
muun muassa työmotivaatiota, asenteita, 
organisaatiokul!uuria ja johtamista.

Kirja ”Saako työssä viihtyä? Tositarinoita 
työelämästä” kuvaa opintopiirin työskente-
lyä ja jäsenten omia kokemuksia työelä-
mästä. Tositarinat avautuvat elämänmakui-
sina tilanteina ja episodeina. Kirja etenee 
kuin romaani, jonka käänteisiin lukija voi 
helposti samaistua. Se perustuu kuiten-
kin aineistoon, jota on kerä!y ”Kestävään 
tuo!avuuteen lii!yvät tarinat” -tutkimuk-

seen. Kaikki kirjassa esitetyt organi-
saatiotarinat ja kokemukset ovat todelli-
sia. Sen sijaan kirjassa esitetyt hahmot 
ja tarinan juoni ovat mielikuvituksen 
tuote!a. Kirja tarjoaa mielenkiintoisen 
lukuelämyksen sekä hyviä välineitä 
työelämän kehi!ämiseen. Kirjoi!aja 
Pauli Juuti on Johtamistaidon Opisto 
ry:n tutkimusjohtaja ja Lappeenran-
nan teknillisen yliopiston johtamisen 
ja organisaatioiden professori. 
Lisäksi hän on Tampereen yliopiston 
henkilöstöasioiden ja johtamisen 
dosen!i. Juuti on kirjoi!anut yli 40 
johtamiseen ja työelämään lii!yvää 
kirjaa ja julkaistua tutkimusta.

Suomalaisista 
47 % arvostaa 
turvallista työtä. 
Muissa maissa luku 
on keskimäärin 
26. Suomessa 
työpaikan vakaus 
menee palkan 
edelle.  Lisäksi 94% 
kertoo tottelevansa 
pomon ohjeita 
(kansainvälisesti 
keskimäärin 
76%). Suomalaiset 
odottavat myös, että 
johto on helposti 
lähestyttävä (68%). 
Tiedot löytyvät 
MPS-Yhtiöiden 
tutkimuslaitos 
BVA:lla 
toteuttamasta 
tutkimuksesta, 
johon osallistui yli 
9 000 työntekijää 
16 maasta.

TIESITKÖ?

Kirja tarjoaa mielenkiintoisen lukuelämyksen.

80% 
juuri 
valmistuneista 
on vaihtanut 
työpaikkaa ja yli 
puolet toimialaa 
vähintään 
kerran kolmen 
vuoden aikana. 
www.tem."/julkaisut 

Saako työssä viihtyä?
Tositarinoita työelämästä 

Palkkaturva au!aa
Onko palkkasi jäänyt saama!a? Liiton palvelus-

suhdeneuvontaan tulee säännöllisin väliajoin 
yhteydeno!oja koskien palkkasaatavia. Yllä!ävän 
usein jäsenet ovat odo!aneet palkkasaataviaan jopa 
useita kuukausia ja luo!aneet työnantajan vakuu!e-
luihin piakkoin tapahtuvasta saatavien maksamisesta. 

Työnantajan maksukyvy!ömyystilanteissa työnte-
kijän turvana on palkkaturvajärjestelmä. Palkkatur-
vana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työn-
antaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. 
Palkkaturvasta huolehtivat elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset (ELY). Hakemuslomakkeita saa 
esimerkiksi osoi!eesta www.mol.!.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukau-
den kuluessa saatavan erääntymisestä. Erääntymi-
sellä tarkoitetaan päivää, jolloin palkkasaatava olisi 
työsopimuksen mukaan pitänyt maksaa. Palkkatur-
van enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle 
työnantajalle tehdyn työn perusteella on tällä hetkellä 
15 200 euroa.

Palkkarästien osalta työntekijän ei kannata kos-
kaan turhaan aikailla, vaan toimenpiteisiin on syytä 
ryhtyä mahdollisimman pian. Palkka-asioihin voi aina 
tarpeen mukaan pyytää apua liitosta.



Korkeasti 
koulute!u sihteeri 
tuntui olevan 
lähe!iläälle vain 
statussymboli.
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Työskentelin suurlähe"ilään sihteerinä erään 
valtion ulkomaanedustustossa Helsingissä syk-
syllä 2009. Työkokemus jäi kahteen kuukauteen, 
koska esimieheni käytös muu!ui päivä päivältä 
oudommaksi. Otin yhtey!ä lii!oon ja sain apua 
työsuhteeni purkamiseen koeaikana. 

EI PELKÄSTÄÄN KULTTUURIEROJA
Ensimmäisen kerran hälytyskelloni soivat jo 
työhaasta!elussa. Lähe!iläs tivasi minulta, miksi 
en ole naimisissa ja miksi minulla, 29-vuotiaal-
la naisella, ei ole lapsia. Tiesin, e!ä tällaiset 
kysymykset eivät kuulu työhaasta!eluun, mu!a 
annoin niiden mennä kul!uurieron piikkiin. Olin 
vähän ihmeissäni, kun en saanut työsopimusta 
paperilla enkä palkkakui!eja, vaikka niitä moneen 
kertaan pyysin.

Työni keskeinen ongelma oli työtehtävien 
vähyys. Se tuntui minusta oudolta jo heti alussa. 
Toimenkuvani koostui lähinnä puheluiden yh-
distämisestä lähe!iläälle, sähköpostien tulos-
tuksesta ja tapahtumien lisäämisestä lähe!ilään 
kalenteriin, eikä työtä rii!änyt usein kuin parin 
tunnin ajaksi työpäivästä. Työpäivistä suuri osa 
oli ilman työtä työhuoneessa suljetun oven taka-
na yksin istumista. Jos olin liikkunut huoneestani 
ja puhunut työtovereideni kanssa, sain moi!eita 
lähe!iläältä. Toiveeni lisätöistä sivuute!iin. Yritin 
itse täy!ää päiviäni kääntämällä sekalaisia 
lehtiju!uja suomesta englanniksi. Lopulta se alkoi 
tuntua yhdentekevältä, eikä korvannut kunnon 
työtehtäviä.  

Huoleni kasvoi, kun ensimmäisen kuun aikana 
keskusteluissa lähe!ilään kanssa kävi ilmi, e!en 
saisi tehdä työssäni yhtään mitään itsenäisesti. 
Esimerkiksi kerran eräs hotelli oli lähe!änyt 
erääntyneen laskun lähetystön sähköpostiin, jo-
hon vastasin, e!ä palaamme asiaan, kun olemme 
selvitelleet sitä. Kun kerroin lähe!iläälle toimi-
neeni näin, lähe!iläs kimmastui ja huusi: ”Enkö 
ole sanonut, e!ä ei mitään itsenäisiä päätöksiä!” 

ABSURDEJA SYYTÖKSIÄ
Lokakuun puolella lähe!iläs piti minulle puhu!e-
lun, jossa hän nuhteli minua siitä, e!ä oli kuullut 
minun puhuvan työtovereille ja nauravan kerran. 
Lisäksi hän moi!i minua siitä, e!ä oli nähnyt huo-
neeni oven olevan usein auki ja minun liikkuvan 
liikaa huoneestani. Lähe!ilään mukaan minun 

olisi pitänyt kertoa sosiaalisuudestani työhaas-
ta!elussa. Lähe!ilään sanoin olin muu!anut 
käytökselläni lähetystön ”fun houseksi” ja ”social 
clubiksi”. Minua nuo nimitykset loukkasivat, sillä 
olin tietoisesti keski!ynyt käy!äytymään arvok-
kaasti. Lähe!iläs teki selväksi, e!ä työpäivän 
aikana ei saa keskustella mistään muusta kuin 
työasioista.

Työskentelyolosuhteet olivat yleisesti kehnot. 
Lähetystössä ei ollut mitään sosiaalitiloja eikä 
sieltä saanut työaikana poistua. Lähetystössä 
tupakoitiin sisällä, ja lähe!iläs itse oli ketjupol!a-
ja. Lähe!iläs komenteli minua usein käskevästi. 
Tunsin, e!ä minuun suhtaudu!iin ylipäänsä epä-
luuloisesti. Tästä esimerkkinä saapuneen postin 
vastaano!aminen, jota sain tehdä ainoastaan 
yhden diplomaateista valvoessa minua.

Työn vastaano!aessani tiesin, e!ä kysees-
sä on toimistotyö, mu!a karkean aliarvostava 
ja kunniaton kohtelu tuntui kestämä!ömältä ja 
nakersi tehokkaasti lyhyessä ajassa ammatillista 
itsetuntoani. Korkeasti koulute!u sihteeri tuntui 
olevan lähe!iläälle vain statussymboli.

LIITTO APUUN
Alussa yritin kääntää tilanne!a positiiviseksi kek-
simällä itselleni lisätöitä ja aja!elemalla, e!ä tilan-
teessa oli vielä toivoa. Puhu!elun jälkeen minulle oli 
kuitenkin selvää, e!ä tulen lähtemään työpaikasta 
pian, sillä työ sai minut voimaan huonosti. 

Ensimmäisen kerran olin lii!oon yhteydessä 
työsopimusasiasta, kun en pyynnöistäni huoli-
ma!a saanut sopimusta kirjallisena. Suullisessa 
työsopimuksessa oli paljon kyseenalaisia kohtia, 
esimerkiksi 6 kuukauden koeaika, joka on Suo-
men laissa määriteltyä maksimia pitempi. 

Sain liiton lakimieheltä asiantuntevaa ja 
huojentavaa apua moneen o!eeseen ja etenkin 
siinä vaiheessa, kun kahden kuukauden jälkeen 
olin pää!änyt tehdä koeaikapurun työsuhteessa. 
Lakimies neuvoi, miten minun tulisi toimia tilan-
teessa. Lähe!iläs ei sula!anut koeaikapurkuani, 
vaan komensi toisen työntekijän kirjoi!amaan 
minusta valituksen ulkoministeriöön. En tiedä, 
lähete!iinkö tuota valitusta koskaan.

Työvoimavirkailija hyväksyi koeaikapurun, 
koska työsuhteeni purkautui työolosuhteista ja 
yleisestä kohtelustani esi!ämillä perusteilla. 
Olin siis heti oikeute!u työ!ömyysturvaan ilman 
karenssia. Työvoimavirkailija totesi kohteluni 
täy!ävän työssä kiusaamisen piirteet.

Työpaikasta lähtö toi minulle suuren helpotuk-
sen tunteen, ja stressin purkautuminen tuli esiin 
terveydellisestikin. Työsuhteen loppuvaiheessa 
olin jutellut tilanteestani lähetystön muiden 
työntekijöiden kanssa. Sain kuulla, e!ä työnteki-
jöitä oli lähtenyt lähetystöstä esimiehen hankalan 
asenteen vuoksi aiemminkin.   

Omalla kohdallani työsuhde lähetystössä 
aiheu!i vielä vuo!a myöhemmin ongelmia, kun 
hakiessani ansiosidonnaista selvisi, e!ä suulli-
sista vakuu!eluista huolima!a lähetystö ei ollut 
maksanut työnantajamaksuja. Työ!ömyysturvan 
saantini venyi selvi!elyiden vuoksi kuukausi-
kaupalla.      

TARKKANA PAPEREIDEN KANSSA
Kokemuksen jälkeen suhtaudun varauksella 
etenkin selvästi eri kul!uuria edustaviin edus-
tustoihin. Ennakkoluuloni ovat nyt jo lieventyneet, 
koska olen onnekseni edustustotyön jälkeen saa-
nut eri!äin myönteisenkin työkokemuksen toises-
ta kul!uurista. Haluaisin antaa kuitenkin yhden 
neuvon ulkomaanedustustoon töihin pyrkivälle: 
Ole tarkkana papereiden kanssa. Työsopimus 
ja palkkakuitit kanna!aa aina vaatia paperilla 
lähetystössä vallinneista käytännöistä huolima!a. 
Lisäksi kanna!aa selvi!ää erityisesti se, e!ä 
ulkomaanedustusto varmasti maksaa työnantaja-
maksut, sillä niistä luistaminen on yleistä.  

Nimimerkki 
Tapauksesta oppinut 

Jäsenen tarina Työskentely 
ulkomaan-

edustustossaLiian itsenäinen ja sosiaalinen 
ulkomaanedustustoon
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Työskentely 
ulkomaan-

edustustossa

Työsopimukset, joilla on lii"ymäkohta 
useampaan kuin yhteen valtioon, ovat kan-
sainvälistymiskehityksen myötä jatkuvasti 
lisääntyneet. Suomalaisen työlainsäädän-
nön selkeänä peruslähtökohtana on, e!ä 
Suomessa vakinaisesti tehtävään työhön 
tulee soveltaa Suomen työlainsäädäntöä. 
Kansainvälisluonteisten työsopimusten 
osalta Suomen työsopimuslaissa viitataan 
Euroopan talousyhteisön piirissä 19.6.1980 
tehdyn niin sanotun Rooman yleissopimuk-
sen velvoi!eisiin (jonka on pääosiltaan sit-
temmin korvannut EU-asetus 593/2008). 
Kyseisestä sääntelykokonaisuudesta seu-
raa, e!ä työsopimuksissa on (mahdollisista 
sopimuskirjauksista riippuma!a) nouda-
te!ava sen maan lakia, jossa työntekijä 
tavallisesti työskentelee.

PAIKALTA PALKATTUJEN 
PROBLEMATIIKKA
Tässä artikkelissa ei syvennytä laajemmin 
kansainvälisoikeudellisten työsopimusten 
monimuotoiseen problematiikkaan, vaan 
nostetaan esiin yksi erityisryhmä: Suomeen 
sijoi!uneiden ulkovaltojen edustustojen 
Suomesta palka!u henkilökunta (niin 
sanotut paikalta palkatut). Tässä yhteydes-
sä tarkoitetaan henkilöitä, jotka on palka!u 
edustustoon esimerkiksi hallinnollisiin tai 
teknisiin töihin (vaikkapa toimistosihteeri, 
kääntäjä tai vahtimestari) ilman, e!ä työllä 
on kiinteää lii!ymäkohtaa kyseisen valtion 
diplomaa!iseen virkatyöhön. Artikkelissa ei 
myöskään käsitellä Suomen valtion ulko-
mailla oleviin edustoihin paikalta palkatun 
henkilöstön asemaa.

Liiton toimistoon tulee aina silloin tällöin 
yhteydeno!oja ulkovaltojen Suomen edus-
tustojen palveluksessa olevilta jäseniltä. 
Ongelmat ovat lii!yneet muun muassa työ-

suhteessa sovelle!avaan lakiin, edustuston 
työoloihin ja sovelle!avaan palkkatasoon. 
Eräässä tapauksessa jäsen oli törmän-
nyt työn pää!ymisen jälkeen vaikeuksiin 
hakiessaan työ!ömyyspäivärahaa, sillä 
edustustossa työskentely katso!iin aluksi 
työskentelyksi niin sanotussa kolmannessa 
maassa, joka ei kerrytä työ!ömyysturvaan 
tarvi!avaa 34 viikon työssäoloa. Tässä 
tapauksessa päivärahapäätös saatiin oi-
kaistua liiton lakimiehen laatiman valituksen 
avulla.

MAASSA MAAN TAVALLA?
Edellä esiin tuotu Rooman sopimus/
EU-säännöstö näy!äisi antavan selkeän 
vastauksen myös kysymykseen siitä, mitä 
lakia ulkovallan Suomen edustustos-
sa työskentelevään paikalta palka!uun 
henkilökuntaan tulisi nouda!aa. Asia ei ole 
kuitenkaan aivan näin yksiseli!einen, koska 
Rooman sopimus ja EU-säännöstö sitovat 
vain EU-jäsenmaita. Liiton toimiston tietoon 
tulleet ongelmatapaukset esimerkiksi so-
velle!avaan lakiin lii!yen ovatkin koskeneet 
EU:n ulkopuolisten valtioiden edustustoja.

Suomalaisen työlainsäädännön sovel-
tamisen osalta Suomen valtion virallisen 
kannan linjasi silloinen (ja nykyinen) ulko-
ministeri Erkki Tuomioja eduskunnassa 
tehtyyn kirjalliseen kysymykseen antamas-
saan vastauksessa 12.7.2001 (KK 853/2001 
VP). Tuomiojan mukaan Suomen valtio ei 
ole myöntänyt asemamaasta eli Suomesta 
palkatulle henkilöstölle erivapauksia eikä 
erioikeuksia. Tuomioja totesi, e!ä ulkoval-
tojen edustustot Suomessa ovat velvollisia 
nouda!amaan Suomen työlainsäädännön 
ja sosiaaliturvan pako!avia säännöksiä 
työsopimussuhteissaan Suomesta palkatun 
henkilökunnan kanssa.

Ulkovallan edustuston kanssa tehtävän 
työsopimuksen oikeudellinen ongelmal-
lisuus korostuu niissä tilanteissa, joissa 
syntyy ristiriita esimerkiksi työsopimuksen 
sisällöstä tai sen pää!ämisestä. Yhte-
nä kansainvälisen oikeuden klassisena 
lähtökohtana on, e!ei toisen valtion 
tuomioistuinten toimi valta ulotu toiseen 
valtioon tai sen omaisuuteen. Täten valtio 
voi kieltäytyä o!amasta osaa esimerkiksi 
työ suhteen pää!ymistä koskevaan riitata-
paukseen ja vedota valtioimmunitee!iin. 
Kansainvälisen oikeuden kehityssuuntana 
on sinänsä ollut, e!ä valtioimmunitee!i ei 
enää ulo!uisi tilanteisiin, joissa valtio toimii 
yksityisoikeudellisella kentällä (esimerkiksi 
työsopimuksen osa puolena). Mahdollisessa 
käräjäoikeuteen menevässä riitatapauk-
sessa suomalainen tuomioistuin joutuisi 
joka tapauksessa ensimmäisenä o!amaan 
kantaa omaan toimivaltaansa kansainväli-
sen oikeuden näkökulmasta.

Valtaosin työskentely Suomeen sijoite-
tussa ulkovallan edustustossa ei varmasti 
aiheuta sen suurempia ongelmatilanteita 
kuin suomalainen työelämä yleensä. 
Työsopimusta solmi!aessa olisi kuitenkin 
syytä saada siihen selkeä kirjaus siitä, 
e!ä työsuhteessa sovelletaan kulloinkin 
voimassa olevaa Suomen työ- ja sosiaa-
liturvalainsäädäntöä. Mahdollisuuksien 
mukaan olisi myös hyvä saada kirjaus siitä, 
e!ä työsopimuksesta aiheutuneet riidat kä-
sitellään viime kädessä suomalaisessa tuo-
mioistuimessa. Toisena vaihtoehtona voisi 
sopia välimiesmene!elystä sillä edellytyk-
sellä, e!ä kyseisen prosessin kustannukset 
tulevat työnantajan makse!avaksi.

Petri Toiviainen, lakimies

Työskentely Suomeen sijoitetussa 
ulkovallan edustustossa 
– työoikeudellinen sudenkuoppa?
Kenen lakeja tulkitaan, kun työnantaja 
ja asemapaikka edustavat eri valtioita? 
Entä mitkä ovat työntekijän oikeudet riitatilanteissa?
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Viime vuosina työelämässä ovat yleistyneet erilaiset 
epätyypilliset työsuhteet, joita ovat muun muassa 
osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde. Näiden 
lisääntyminen kuvastaa työmarkkinoiden epävakau!a. 
Työnantajat eivät uskalla palkata työntekijöitä vakituisik-

si, koska pelkäävät, useimmiten perustee!a, e!eivät pääse näistä 
eroon muutoin kuin maksamalla kalliita korvauksia.

Lainsäädännöllisesti tilanne ei ole muu!unut. Työsopimuslain 
mukaan edelleen pääsääntönä pidetään vakituista työsuhde!a irti-
sanomisaikoineen ja irtisanomissuojineen. Määräaikainen työsuhde 
on poikkeus ja sen solmimiseen pitää olla laissa hyväksy!ävä 
peruste. 

Työvoimaa vuokraavat yritykset palkkaavat työntekijöitä useim-
miten määräaikaisiin työsuhteisiin, jolloin määräaika määräytyy 
käy!äjäyrityksen työntilauksen mukaan. Työpaikka ja työn valvonta 
sijaitsevat käy!äjäyrityksessä, mu!a hänen palkkansa suori!aa 
vuokrayritys, joka vastaa myös muista työnantajanvelvoi!eista. 
Juridisesti vuokrayritys on työnantaja ja käy!äjäyritys on vuokra-
yrityksen asiakas, johon työntekijällä ei ole sopimussuhde!a.

Usein vuokratyönantajat solmivat määräaikaisia työsopimuksia, 
joissa määräaikaisuuden syyksi ilmoitetaan asiakkaan työntekijää 
koskeva toimeksianto. Tällöin käy!äjäyritys ikään kuin määri!elee 
määräaikaisuuden perusteen ja keston. Koska määräaikaisen 
työsopimuksen solmimiselle tulee olla perusteltu syy, voisi ajatella, 
e!ä tällainen työsopimus olisi pätevä.

Näin ei ole. Korkein oikeus on vuoden alussa antanut ennakko-
ratkaisun (KKO 2012:10), jossa määräaikainen työsopimus on 
tode!u lai!omaksi silloin kun sen perusteena on ollut käy!äjäyrityk-
sen määri!elemä määräaikaisuus. Työtehtävät eivät ole luonteel-
taan määräaikaisia pelkästään sen vuoksi, e!ä työtä teetetään 
vuokratyönä. Vaikka käy!äjäyrityksellä olisi selvä määräaikainen 
tarve, esimerkiksi sairauslomasijaisuus, ei tämä yksin riitä, vaan 
asiaa tulee tarkastella suhteessa työnantaja (=vuokrayritys) ja työn-
tekijä. Koska käy!äjäyritys (=vuokrausyrityksen asiakas) on tämän 
oikeussuhteen ulkopuolinen taho, ei sen tarpeet ole tässä asiassa 
määrääviä, eikä silloin ole työntekijän työhön lii!yvää objektiivista 
peruste!a määräaikaisuudelle. Ratkaisevaa on vuokrausyrityksen 
omat edellytykset työn vakituiseen tarjoamiseen. 

Korkeimman oikeuden perustelu vaiku!aa järkevältä. Työvoiman 
vuokraustoimintaa harjoi!avien yritysten toiminta on luoteeltaan 
sellaista, e!ä työntekijälle tarjotaan lyhytaikaisia työrupeamia eri 
käy!äjäyritysten palveluksessa ja usein sama työntekijä saa!aa 
vaihtaa työskentelypaikkaa jopa saman päivän aikana. Jos tällöin 
olisi laillista tehdä määräaikaisia työsopimuksia työskentelykohde 
kerrallaan käy!äjäyrityksen määri!elemänä, antaisi tämä vaiva!o-
man mahdollisuuden kiertää työntekijän irtisanomissuojaa, joka on 
taa!u vain vakituisille työntekijöille. 

Työvoiman 
vuokrauksesta

lain m
ukaan

ARTO VAINIO

Kirjoi!aja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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URApolku
Niklas Varisto

Elämäntapa!een selkeät sävelet

Mitä teet työksesi?
Pidän itseäni monityöläisenä. Aloi-
tin opiskelut vuonna 1993 ja samana 
vuonna teimme Egotripin kanssa 
ensimmäiset keikat. Opiskelut sain 
päätökseen vuonna 2001, mutta tuo-
hon väliin mahtui monta vuotta keik-
koja ja toimittajan hommia, olen var-
masti läpikäynyt STT:n ruotsinkielisen 
toimituksen kaikki osastot. Teen edel-
leen sinne satunnaisesti vuoroja. Viime 
syksynä aloitin osa-aikaisena pöytäkir-
jasihteerinä eduskunnassa, olen töissä 
tiistaista torstaihin aina istuntojen ajan. 
Bändin kanssa meillä oli pitkästä aikaa 
keikaton kesä. Ensi vuonna täyteen 
tulee 20 vuotta, joten silloin pitänee 
keksiä jotain. 

Mitkä ovat merki"ävimmät 
käännekohdat työurallasi?
Isä osti minulle kitaran, kun olin 
12-vuotias. Kaksi vuotta myöhemmin 
näin tietosanakirjassa pikakirjoitusta 
ja kiinnostuin salakirjoitukselta näyt-
tävästä taidosta välittömästi. Nämä 
kaksi tapahtumaa muokkasivat tule-
vaisuuteni ja kummatkin ovat viitoitta-
neet myös ammatinvalintojani. Ilman 
näitä sattumia elämäni olisi hyvin eri-
näköistä. 

Mikä on ydinosaamistasi ja kuinka pystyt 
hyödyntämään sitä työssäsi?
Kielet. Olen suomenruotsalainen, mutta 
kummatkin kotimaiset ovat minulle 
tasavertaisia myös työkielinä, esimer-
kiksi käännöstyöt sujuvat kumpaankin 
suuntaan. Pikakirjoitustaito on taas vie-
nyt minua muun muassa Pohjoismai-
den Neuvoston istuntoihin sekä Aatelis-

Teksti Hanna Ojanpää Kuva AJ Savolainen

kokouksen ja Journalisti liiton kokousten 
pikakirjoittajaksi. 

Muusikon tehtävänä on esiintyä 
yleisölle. Kokemus auttaa keskitty-
mään olennaiseen huolimatta vaik-
kapa teknisistä vastoinkäymisistä kei-
kan aikana.

Millainen on hyvä työyhteisö?
Hyvässä työyhteisössä jokaiselle anne-
taan tilaa ja kukin huomioi toisensa. 
Kaikkia työntekijöitä pitäisi kohdella 
tasavertaisesti, työtehtävistä tai -mää-
rästä riippumatta. Johdon taas tulisi 
olla tietoinen, mitä alaisten tekemä 
työ oikeasti on pystyäkseen johtamaan 
työtä hyvin. Vieroksun sitä ajatusta, 
että esimiehiksi nousee henkilöitä, 
joilta tämä tieto puuttuu. 

Täysin erilainen työympäristö on tie-
tysti bändi. Yleisön edessä me olemme 
toisistamme riippuvaisia. Myös palaute 
tulee välittömästi. Yhteistä henkeä luo-
daan bussimatkoilla, siellä kukkii 
vähän huonompikin huumori. 

Mainitse kolme tekijää, 
joista työilosi koostuu.
Kaikki kaikessa on hyvä henki. Se on 
myös tekijä, mikä vaikuttaa työssä suo-
riutumiseen. Lisäksi omassa työssä 
kehittyminen antaa minulle lisäpontta. 
Koska elämäni on tasapainoilua musii-
kin ja muiden töiden kanssa, epäsään-
nöllisyys on minulle elinehto. Minulla 
on turvallinen lapsuus takana ja nykyi-
nen kotinikin on vasta järjestykses-
sään kolmas. Ehkä siksikin kaipaan elä-
määni hieman säröjä. Pienet yllätykset 
eivät minua kaada, päinvastoin kannat-
televat.
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Viestintä- ja 
yhteiskunta-
suhdejohtaja

YTM Kati Nyman aloi!i 23.4. Smartum 
Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhde-
johtajana. Viimeksi Nyman työskenteli 
Lääketeollisuus ry:n viestintäjohta-
jana. Sitä ennen hän on toiminut 
muun muassa tasavallan presidentin 
erityisavustajana (sit.) ja erilaisissa 
viestintätehtävissä. 

Tehtävä on Smartumilla uusi. 
Viestintä-   ja yhteiskuntasuhde johtaja 
vastaa Smartumin sisäisestä ja 
ulkoisesta viestinnästä, mediasuhteista 
sekä yhteiskuntasuhteista. 

– Smartumin tuo!eilla on vahva 
yhteiskunnallinen merkitys suoma-
laisten hyvinvoinnin edistäjänä. Olen 
iloinen, e!ä voin työskennellä tämän 
tavoi!een edistämiseksi, sanoo Kati 
Nyman. - Smartumissa tehdään jo en-
nestään hyvää markkinointiviestintää. 
Tuon yrityksen viestintään nyt myös 
yhteiskunnallista näkemystä.

Kemin 
kaupunginjohtaja

Hallintotieteiden maisteri Tero Nissi-
nen on aloi!anut Kemin kaupunginjoh-
tajana 1.6.2012. Hän siirtyi tehtävään 
Ikaalisten kaupunginjohtajan paikalta.

– Edessä on paljon haasteita, mu!a 
myös mahdollisuuksia. Investointihank-
keiden turvaamisen lisäksi Meri-Lapin 
alueella painopiste on matkailussa 
ja talouden turvaamisessa. Lisäksi 
kuntarakenneuudistukset Meri-Lapissa 
ja Lapin amma!ikorkeakoulufuusio 
tulevat olemaan vahvasti työagendalla 
lähitulevaisuudessa. 

Kemin kaupunginjohtajuus siirtyi 
valtuuston päätöksellä toistaiseksi 
voimassa olevasta kuuden vuoden 
määräaikaiseksi tehtäväksi.

Edunvalvonta-
asiamies

Hallintotieteiden kandidaa!i Milla 
Halme (27) on aloi!anut Suomen 
Lukiolaisten Liiton toisena edunvalvon-
ta-asiamiehenä 14.5.2012. Halme on 
aikaisemmin työskennellyt Tampe-
reen kaupungin oppimisympäristöjen 
kehi!ämishankkeessa sekä Tampereen 
yliopiston johtamiskorkeakoulun opin-
topalveluissa. Halme on myös toiminut 
vuonna 2005 Suomen Lukiolaisten 
Liiton varapuheenjohtajana. 

Halmeen nykyiseen työnkuvaan 
kuuluvat sosiaalipolitiikka ja lukiover-
kon kehityksen seuraaminen. Ensim-
mäinen etappi on syksyn kuntavaalit. 

– Kunnallisvaalit ovat tärkeät, sillä 
tulevilla kuntien pää!äjillä on käsissään 
tulevaisuuden lukioverkon kohtalo. Tar-
vitaan kuntarajat yli!ävää yhteistyötä, 
jo!a voidaan taata jatkossakin perus-
koulun pää!äneille laadukkaat ja tasa-
arvoiset mahdollisuudet lukio-opintojen 
suori!amiseen, Halme paino!aa.

Ilmoita nimityksestä
Oletko siirtynyt uusiin tehtäviin? Tai onko tu!avasi saanut uuden 
pestin? Ura esi!elee niin lehdessä kuin verkkosivuillakin uusiin tehtä-
viin siirtyneitä yhteiskuntatieteilijöitä. Meitä on kaikkialla!

Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.!. Kerro 
tekijä, koulutustausta, uusi tehtävänmimike ja työnkuva, alkamisaika ja 
mahdollinen aiempi tehtävä, josta tekijä on siirtynyt uuteen työpaik-
kaan. Mukaan tulee lii!ää nimitetyn kasvokuva.

NIKLAS ”SKELE”  VARISTO

TERO NISSINEN
Kemi

KATI NYMAN
Smartum

MILLA HALME
Suomen Lukiolaisten Liitto
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Teksti Jussi Lammassaari

SYYn toiminta tavoi!aa vuosi!ain laajan joukon yhteiskunta-
alan opiskelijoita ympäri Suomea. Monipuolinen toiminta 
houku!elee mukaan monesta syystä.

SYYpäät & pääSYYt  

L ukuisten valtakunnallisten tapah-
tumien lisäksi liiton kahdeksan 
paikallisyhdistystä järjestävät 
monipuolista toimintaa kaikilla 
yhteiskunta-alan koulutusta tar-
joavilla yliopistopaikkakunnilla. 

SYY tarjoaa jokaiselle jotakin – valtakunnal-
lista edunvalvontaa, kannanottoja, kollegoi-
hin tutustumista, koulutustilaisuuksia, tietoa 
työelämästä ja harjoittelusta, työpaikkavie-
railuja, loistavia juhlia sekä paljon muuta. 

Monet polut johtavat SYYn toimintaa ja 
SYYn toiminta saattaa johtaa monille uusille 
poluille. Annoimme kolmelle liiton nykyi-
selle tai entiselle aktiiville mahdollisuuden 
kertoa, miten he päätyivät mukaan SYYn toi-
mintaan sekä tilaisuuden suunnata yhteis-
kunta-alan opiskelijalle tyypillisen kriittisen 
katsen liiton toimintaan ja tulevaisuuden 
haasteisiin.

KOHTI UUTTA JA TUNTEMATONTA
Tampereen yliopistossa valtio-oppia opis-
keleva Lauri Koponen aloitti opintonsa 
vauhdilla. Lappeenrannasta kotoisin oleva 

21-vuotias Koponen päätyi ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana sekä SYYn Tampe-
reen paikallisyhdistyksen hallitukseen että 
SYYn liittohallitukseen.

– Fuksivuoden syksynä luokkatovereiden 
kanssa käytiin katsastamassa useiden jär-
jestöjen uusien-iltoja. Ehkä hyvän porukan 
houkuttelemana taikka sitten hyvien tarjoi-
lujen ansiosta innostuin lähtemään mukaan 
Tampereen paikkarin toimintaan. Liittoon 
liityin, kun Yhteiskunta-alan korkeakou-
lutettujen asiamies Aki Reinimäki tarjosi 
minulle elokuvalippua liittymisestä. Pak-
kohan se palkinto oli korjata talteen, toteaa 
Lauri pilke silmäkulmassa.

– Alunperin en edes osannut ajatella toi-
mintaa liittotasolla vaan tarkastelin tilan-
netta oman paikallisyhdistyksen näkökul-
masta: viini-illat sekä excursiot oman alan 
työpaikkoihin tuntuivat mukavilta ja hyö-
dyllisiltä. Mukaan lähteminen oli vaivatonta, 
ja päästyäni kunnolla mukaan toimintaan 
pääsin edustamaan Tampereen yliopis-
toa myös liittohallitukseen. Liittotason toi-
minta ja vaikuttaminen oli uutta minulle, ja 

–kokemuksia ja näkemyksiä

Lauri Koponen

Monet polut johtavat SYYn 

toimintaan ja SYYn toiminta saattaa 

johtaa monille uusille poluille. 
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SVOL muu!ui SYYksi
 

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat 
SYY ry (ruotsiksi Samhällsvetenska-
pernas Studenter i Finland rf) aloi!i 
toimintansa 1.8.2012.

- Opiskelijaliiton uuden nimen ta-
voi!eena on kuvata nykyistä paremmin 
liiton jäsenkuntaa, johon kuuluu laajasti 
eri yhteiskunnallisten pääaineiden 
korkeakouluopiskelijoita, kertoo SYYn 
puheenjohtaja Saara Hanhela nimen-
muutoksen taustoista.

Nimen ja sääntöjen muu!amista on 
valmisteltu loppuvuodesta 2011 alkaen, 
kun silloinen Suomen Valtiotieteilijöiden 
Lii!o SVAL pää!i oman nimensä muut-
tamisesta Yhteiskunta-alan korkea-
koulutetut ry:ksi 1. maaliskuuta 2012 
alkaen. SYYn ylimääräinen lii!okokous 
pää!i järjestön nimenmuutoksesta 
yksimielisesti 14. huhtikuuta 2012 Hel-
singissä.Nimenmuutoksen yhteydessä 
aukeavat myös SYYn uudet ne!i sivut, 
jotka löytyvät osoi!eesta  
www.yhteiskunta-ala.!/syy

olen yhä oppija näissä hommissa. Positiivi-
sena yllätyksenä minulle tuli se, että meitä 
yhteiskuntatieteilijöitä on niin paljon ja niin 
monessa paikassa, Lauri kertoo. 

KOSKAAN EI OLE LIIAN MYÖHÄISTÄ 
Eero Hokkanen on 26-vuotias valtio-opin 
opiskelija Turun yliopistosta. Valtioiden ark-
tisia strategioita käsittelevää gradua valmis-
televa Hokkanen tavoitettiin haastatteluun 
Norjasta, jonne Hokkasen oli houkutel-
lut työ Suomen Oslon suurlähetystössä ja 
paikka vierailevana maisteriopiskelijana 
Fridtjof Nansen Instituutissa. Opiskelu-
uransa aikana ainejärjestömaailmassa ja yli-
oppilaskunnassa meritoitunut Hokkanen 
löysi SYYn Turun paikallisyhdistyksen toi-
minnan viimeisinä opiskeluvuosinaan ja oli 
valtakunnallisella tasolla mukana luomassa 
muun muassa SYYn tulevaisuutta kartoitta-
vaa Visio2015-asiakirjaa.

– Liitto ja sen opiskelijajärjestö tulivat 
tutuiksi jo opintojen alussa, mutta koin liiton 
omaksi vasta ensimmäisten oman alan työ-
suhteiden myötä. SYYn toimintaan lähdin 
mukaan mielenkiinnosta ja opiskelutoverin 
kannustamana melko myöhään, opintojen 
loppuvaiheessa ”ainejärjestö- ja ylioppilas-
kuntauran” läpikäyneenä. Se oli oikeastaan 
todella hyvä aika aktivoitua liiton jäsenenä: 
oli jo jonkinlaista perspektiiviä opintoalaan 
ja työelämän starttiviiva edessä, kertoo Eero.

Eero Hokkanen

– Olisi varmasti hyvä, jos paikallisyh-
distyksissä toimisi enemmänkin ns. aka-
teemisesti vanhempia opiskelijoita. Liitto 
voisi saavuttaa opiskelupaikkakunnilla 
paljon nykyistä suuremman näkyvyyden 
ja toiminnan tason, jos paikallisyhdistyk-
sissä toimisi sopivassa suhteessa nuoria, 
innokkaita järjestöihmisiä ja valmistumi-
sen kynnyksellä olevia konkareita, Eero 
pohtii.

HARRASTUKSESTA TYÖ
Perheensä kanssa Suomenlinnassa asuva 
Elina Havu työskentelee Akavan opiskelija-
asiamiehenä sekä viimeistelee opintojaan 
Jyväskylän yliopistossa sukupuolentutki-
muksen maisteriohjelmassa. Työssään Havu 
hoitaa muun muassa akavalaisen opiskelija-
toiminnan koordinointia ja edunvalvontaa 
Akavan ja Akavan opiskelijavaltuuskunta 
AOVAn linjausten mukaisesti. Havulla on 
takanaan pitkä SYY-ura, sillä hän ehti toimia 
niin paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, 
liittohallituksen varapuheenjohtajana kuin 
SYYn edustajana AOVAssa ja Akavan alue-
toimikunnassa.

– Sain ensikosketukseni SYYn toimin-
taan, kun osallistuin paikallisjärjestöni jär-
jestämälle työelämävierailulle. Tuolla bussi-
matkalla eräs aktiivi pyysi minua lähtemään 
mukaan hallitukseen, sillä syyskokous oli 
aivan nurkan takana. Lupasin innoissani 
lähteä mukaan ja olin otettu siitä, että minua 
pyydettiin henkilökohtaisesti, kertoo Elina.

Liiton toimintaan osallistuminen vei Eli-
nan mukanaan ja johti lopulta uusille urapo-
luille. Harrastuksesta tuli työtä.

– Minulle jäi erittäin positiivinen kuva lii-
ton toiminnasta, sillä sekä Jyväskylän pai-
kallisjärjestössä että SYYn liittohallituksessa, 
mihin minut pian valittiin, oli hyvä tekemi-
sen meininki. Liiton toiminnassa aktiivina 
mukana oleminen sai minut innostumaan 
urasta työmarkkinasektorilla, joten oli luon-
nollista alkaa hakea alan työpaikkoja. Kun 
aloitin työt Akavassa, sain huomata, miten 
paljon olin oppinut liiton aktiivina toimies-
sani. Olenkin suositellut opiskelijoille puhu-
essani lämpimästi järjestötoimintaan osal-
listumista, sillä etenkin yhteiskuntatieteitä 
opiskeleville se antaa hyvää kokemusta tule-
vaa työuraa varten.

SYY-päivät tulevat, oletko valmis?Lisää sivulla 35.
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JOTAIN SELLAISTA, 
MITÄ MUUALTA EI SAA

SYY tekee aktiivista yhteistyötä oman alansa 
muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Aine- ja 
tiedekuntajärjestöjen kanssa tehtävän yhteis-
työn kautta SYY tavoittaa suuren määrän 
opiskelijoita. Monet opiskelijat siis hyöty-
vät SYYn toiminnasta, vaikka eivät kuului-
sikaan liittoon tai osallistuisikaan liiton toi-
mintaan. Mihin SYYtä siis tarvitaan?

– Akavan järjestötutkimuksen mukaan 
yli puolet vastaajista oli kuullut omasta lii-
tostaan opiskeluaikana. SYYn ja sen pai-
kallisyhdistysten tekemä työ on sen vuoksi 
todella tärkeää, sillä opiskelijatoiminta on 
monelle se ensimmäinen kosketus omaan 
liittoon. Koska nuorten kiinnostus järjestäy-
tymistä kohtaan laskee tällä hetkellä hitaasti, 
on SYYn opiskelijoiden parissa tekemä työ 
entistä arvokkaampaa. Yksi SYYn tärkeim-
mistä tehtävistä on tiedottaa yhteiskuntatie-
teitä opiskelevia liiton toiminnasta sekä toi-
mia vahvana opiskelijoiden edunvalvojana, 
kertoo Akavan kautta muidenkin liittojen 
opiskelijatoiminnan hyvin tunteva Elina.

– SYYn ero esimerkiksi ainejärjestötoi-
mintaan on sen valtakunnallisuus, sillä itse 
ainakin koin SYYn aktiivitoimijana saavani 
paljon monipuolisemmin tietoa esimerkiksi 
valtakunnan politiikasta sekä työmarkkina-
toiminnasta. Lisäksi pääsin hyödyntämään 
opiskeluissa saamiani taitoja käytännössä, 
Elina jatkaa.

Fuksille liiton toimintaan osallistumi-
nen on tuonut monia uusia ystäviä ja paljon 
uutta tietoa.

– SYY kasaa yhteen suuren joukon toi-
mijoita ympäri Suomen. SYYn paikkarit 
muodostavat yhdessä koko liiton. Tärkein 
toiminta ja vaikuttaminen tulevat pai-
kallisyhdistyksiltä, ja pyrimme paikallis-
yhdistysten kesken vaihtamaan jatku-
vasti tietoja ja kokemuksia.  SYY kokoaa 
yhteen kaiken yhteiskunta-alan opiskeli-
joiden omaaman tietotaidon Suomessa. 
Liiton toimintaan osallistumalla saa pal-
jon tietoa sekä työelämän pelisäännöistä 
että opiskelusta eri yliopistoissa, kertoo 
Lauri kokemuksistaan.

Eero korostaa SYYn asemaa opinto-
alan ainoana työelämän asiantuntijana 
ja verkostoitumispaikkana.

– Aine- ja tiedekuntajärjestöistä ei 
voi saada yhtä välitöntä ja asiantunte-

vaa tietoa työelämästä kuin SYYstä. Opis-
kelijoiden ay-toiminnalle on tarvetta aina, 
ja ennen kaikkea opintoalalla, jolla kontaktit 
ja verkostot merkittävästi helpottavat työl-

listymistä. SYYn tulee jatkossakin panos-
taa ahkeran koulutuspoliittisen toiminnan 
ohella kattavan alumniverkoston kokoa-
miseen yhteistyössä liiton kanssa. Yhteis-
kunta- ja hallintotieteitä opiskelevat hyöty-
vät eniten liitosta, joka paitsi löytää heidät 
heti opintojen alusta, myös tukee heitä siinä 
vaiheessa, kun he tukea eniten tarvitsevat – 
opintojen loppuvaiheessa työelämään siirty-
misen kynnyksellä, Eero toteaa.

Elina kertoo liiton merkityksen vain 
korostuneen hänen siirryttyä työelämään.

– Olen hyödyttänyt liiton palveluja 
monessakin asiassa työelämään siirryttyäni. 
Olenkin ollut yllättynyt siitä, miten paljon 
kysyttävää voi olla jo työuran alussa. Olen 
esimerkiksi ottanut yhteyttä liittoon työn-
haun yhteydessä ja saanut vinkkejä hake-
mukseen laitettavaksi palkkatoiveeksi. Olen 
myös kääntynyt parissa ongelmatilanteessa 
liiton puoleen. Ehdoton plussa tulee siitä, 
että vastaus on tullut aina todella nopeasti. 
Liiton merkitys itselleni on iso, sillä työelä-
mässä oleminen tuntuu turvalliselta, kun tie-
tää liiton olevan tukena.

RAKENTAVAA KRITIIKKIÄ JA 
TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA
Yhteiskunta-alan opiskelijoiden järjestöstä 
ja sen asemasta ei luonnollisesti voi puhua 
ilman rakentavaa kritiikkiä. Siirretäänpä 
katse siis tulevaisuuden haasteisiin.

– Liiton toiminnasta minulla on kaiken 
kaikkiaan melko myönteinen kuva. Paljon 
on kuitenkin kehitettävää. Liitto ei vielä näy 
opiskelupaikkakunnilla siinä mittakaavassa, 
missä suuren ja yhä kasvavan liiton pitäisi. 
Ahkeran ja koulutuspoliittisesti aktiivisen 
opiskelijajärjestön lisäksi tarvitaan laadu-
kasta alumnitoimintaa sekä yhteyksiä näky-
vissä yhteiskunnallisissa asemissa toimiviin 
liiton jäseniin opiskelijoiden kiinnostuksen 
herättämiseksi. Alumnitoiminnan kehittämi-
nen auttaisi myös paikallisyhdistyksiä, aloit-
taa Eero.

– Yhteiskuntatieteilijät ovat varsin laaja ja 
monipuolinen ammattilaisten joukko, joten 
yhtenäisyyden luominen voi olla haasteel-
lista. Näen sen vuoksi tärkeänä, että SYY on 
tulevaisuudessa mukana luomassa yhteis-
kuntatieteilijöille vahvempaa ammatti-iden-
titeettiä, heittää Elina.

– Tulevaisuudelta toivoisin suurem-
paa järjestäytymisastetta. Se takaisi liiton 
näkyvyyden ja vaikuttavuuden. Toiminnan 
kehittämiseksi tarvitaan luonnollisesti myös 
uusia aktiiveja, eikä pidä tietenkään unohtaa 
kokemuksen merkitystä. Ylioppilaskunnissa 

Elina Havu

SYY kasaa 
yhteen suuren 
joukon toimijoita 
ympäri Suomen.
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Tuorein nuorisotyö"ömyysongelman helpo!ami-
seen pyrkivä ratkaisu on Kataisen hallituksen teräs-
tämä yhteiskuntatakuu. Takuun taustalla on ajatus 
siitä, e!ei nuori pääse putoamaan ”kuiluihin”, vaan 
hänen kehityspolkunsa turvataan ja hänen kanssaan 
etsitään ratkaisuja oman elämän hallintaan. Nuoria 
autetaan löytämään merkityksellistä tekemistä sa-
malla kannustaen heitä toimimaan yhteisön osana. 

Olen lukenut yhteiskuntatakuuta koskevia artikke-
leita ja seurannut yleistä yhteiskunnallista keskuste-
lua poliitikoiden ja tutkijoiden välillä. Erityisesti minua 
huole!aa se, kenen äänellä puhutaan, kun pohdi-
taan, mikä on paras ratkaisu nuorisotyö!ömyyteen 
ja millä tavoin nuoria kannustetaan työntekoon ja 
opiskeluun. Yhteiskuntatakuun kohdalla tuntuu, e!ä 
liian usein jätetään kysymä!ä nuorilta itseltään, mikä 
heidän mielestään olisi mielekkäin ratkaisu ja miten 
siihen päästäisiin. 

Yhteiskuntatakuun alkuperäinen ajatus on, e!ä 
nuori saa henkilökohtaisesti keskustella yhdessä 
amma!ilaisen kanssa ongelmistaan ja keksiä niihin 
ratkaisuja. Tuntuu, e!ä tämä perimmäinen ajatus on 
kadote!u ja tilalle on tullut toinen toistaan koream-
pia polii!isia avauksia. Toivo!avasti huoleni väli!yy 
myös uusiin yhteiskunta-alan opiskelijoihin. Jos me 
emme avaa suutamme, kun puhutaan nuorista, kuka 

avaa? Olemmehan oman 
elämämme asiantuntijoita. 
Oli kyseessä si!en PARAS-
hanke tai yhteiskuntatakuu, 
keskiössä olevat palvelun-
saajat eivät aina osaa avata 
suutaan oikean paikan 
tullen. Reformeissa äänen 
kuuluviin saaminen on 
erityisen tärkeää.

Kehotan uusia 
yhteiskunta-alan opiske-
lijoita olemaan avoimia, 
aktiivisia ja osallistumaan 
keskusteluun. Ei pelätä 
lausua ääneen sellaisia 
asioita, jotka meidän 
mielestämme tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Ehkä 
yhteiskuntatakuun tulevaisuus näy!äisi erilaiselta, 
jos syrjäytymisuhan alla olevat nuoret avaisivat 
suunsa ja lausuisivat julki itsestäänselvyyksiä. 

Reipasta, mielenkiintoista ja antoisaa syksyä, 
yhteiskunta-alan ylioppilaat!

Suurella sydämellä,
Saara

sekä aine- ja tiedekuntajärjestöissä 
kokemusta hankkineille yhteiskunta-
alan opiskelijoille on aina tarvetta. Toi-
mintaa pitäisi kehittää myös lähemmäs 
jäseniä, ja sen vuoksi SYYn ja aine-
järjestöjen välistä yhteistyötä on lisät-
tävä. Tulevaisuudessa SYYn pitäisi olla 
alan aine- ja tiedekuntajärjestöjä yhdis-
tävä toimija, todellinen kokoava voima, 
visioi Lauri.

TERVEISIÄ ALAN 
UUSILLE OPISKELIJOILLE
Lopuksi haastava kysymys. Mitä haas-
tateltavamme kertoisivat yhteiskunta-
alan uusille opiskelijoille SYYstä? Nyt 
saa siis lähettää terveisiä!

– Omalta osaltani kehotan kaik-
kia alan uusia opiskelijoita tulemaan 
rohkeasti mukaan toimintaan. Koke-
mattomuus tai tietämättömyys ei ole 
SYYn toiminnassa mikään este. Teke-

mällä oppii ja kokemusta tulee lisää 
joka päivä! Liiton toiminnasta on pal-
jon hyötyä jo opiskeluaikana. Työelä-
män pelisääntöjen tuntemisesta on 
apua esimerkiksi kesätöissä, vaikka ei 
tekisikään oman alan töitä. Liiton jäse-
nenä saa myös paljon tietoa eri ura-
mahdollisuuksista ja tätä tietoa voi 
hyödyntää jo opiskeluaikana mietties-
sään, miten kannattaa suuntautua ja 
mitä opiskella. Eikä kannata unohtaa 
liiton työttömyyskassaa, johon voi liit-
tyä jo opiskelu aikana. Ei siis kannata 
turhaan jäädä odottamaan valmistumi-
seen saakka, vaan liittyä jäseneksi heti 
opintojen alussa, toteaa Lauri. 

Elina nostaa esiin edunvalvonnan ja 
järjestäytymisen merkityksen.

– Liiton yksi tärkeimmistä tehtä-
vistä on ajaa jäsentensä etuja työmark-
kinoilla. Mitä enemmän meitä on, sitä 
isompi neuvotteluvoima meillä on. 

Liittoon liittyminen 
kannattaa!

Eero puolestaan 
haluaa korostaa 
yhteisöllisyyttä ja 
liitolta saatavan 
tuen merkitystä.

– Ensimmäisiä 
yliopistolla opit-
tavia asioita on var-
masti se, että opis-
keluelämässä joukossa 
viihtyy kymmenen kertaa 
paremmin kuin yksin. Voin kertoa, että 
työelämässä pätee sama sääntö. Vah-
vimman tukiverkon työelämää var-
ten löytää liitosta ja lähimpänä liittoina 
yhteiskunta-alan opiskelijaa edusta-
vat SYY sekä Yhteiskunta-alan kor-
keakoulutetut. Ja ei, se työelämä ei ole 
kaukana. Se on lähempänä kuin uskot-
kaan! 

Yhteiskunnallinen takuu siitä, 
e!ä nuoria kuunnellaan

Saara Hanhela
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A mmattiyhdistysli ikkeen 
murenemista on tavan takaa 
toitotettu otsikoissa viime 
vuosina. Vaikka työehdoista 
ja -eduista työpaikkakoh-
taisesti sopiminen onkin 
lisääntynyt, viime syksynä 

syntynyt raamisopimus vahvistaa liikkeen 
kivijalkaa. 

Myös keväällä julkaistun, SAK:n, STTK:n 
ja Akavan TNS Gallupilla teettämän työ-
markkinapoliittisen mielipidetutkimuksen 
tuloksissa näkyy suomalaisten vahva usko 
ammattiliittoihin kuulumiseen. Valtaosa 
vastaajista kokee ammatillisen järjestäytymi-
sen tärkeänä. Jäsenyydestä haetaan etenkin 

palkka- ja työsuhde turvaa yhä useammin 
epävarmuuden leimaamilla työmarkkinoilla. 
Etujen ajamisessa luotetaan suuren jäsenis-
tön tuomaan tehokkuuteen.

Toisaalta samaan aikaan ammattiliittoihin 
kuuluvien, aktiivisesti työelämässä olevien 
jäsenten määrä pienenee, eläkeläisjäsenten 
määrä kasvaa ja nuoria on yhä vaikeampi 
saada mukaan. Onko ay-liikkeen kriisi todel-
linen, vai onko kyse median vesilasiin nos-
tattamista aalloista? 

ME OLLAAN KULUTTAJIA KAIKKI
– Ei ay-liike kriisissä ole, sanoo Helsin-
gin yliopiston tutkija, valtiotieteiden toh-
tori Mika Helander, joka on toimittanut elo-

muutokseen

Teksti Minna Takkunen Kuvitus Susanna Tuononen

Suomalaisen amma!iyhdistysliikkeen 
saavutukset kulkevat edelleen vahvasti 
arjessa mukana. Globaalit työelämän ilmiöt 
kuitenkin nakertavat keskitetyn kansallisen 
sopimisen perustuksia, ja nuorten mukaan 
saamiseksi tarvitaan uudistuksia. 

Matkalla
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kuussa ilmestyvän teoksen Palkka työstä 
– Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot. 

Luottamusmiehenäkin toimivan Helan-
derin mukaan esimerkiksi Matti Vanhasen 
eläkeiän nostoa koskevan ehdotuksen saama 
vastalauserintama osoittaa ay-liikkeen vah-
vuuden. Järjestelmä rakentuu niin monen 
palikan varaan, että yksittäiset heitot eivät 
hetkauta sen asemaa. 

– Lehtien palstoilla ei Suomen kohtaloa 
ratkaista. Jos ay-liikkeen kriisiä on, se tulee 
globaalien kriisien kautta.

Toisaalta puhe ay-liikkeen horjumisesta 
heijastelee kulttuurin laajempaa muutosta. 

– Median valta on suhteessa lisääntynyt, 
samalla kun monet yhteiskunnalliset insti-
tuutiot kuten perhe ja kasvatus ovat haastet-
tuina. Kuluttajuus ja kaupallisuus tarjoutu-
vat yhä useammin vaihtoehdoksi.

Kansalaisvaikuttaja ja SOK:lla sidos-
ryhmä- ja yritysvastuuasioiden parissa työs-
kentelevä Anna Mäenpää on Helanderin 
kanssa samoilla linjoilla siitä, että maail-
massa toimiminen ja identiteetin rakentami-
nen tapahtuvat tällä hetkellä ennen kaikkea 
yksilöllisen kuluttamisen kautta. 

Miten ay-liike sitten sopii tähän kuvioon? 
Mäenpää ehdottaa, että ammattijärjestöt voi-

Ay-liike ei 
ole mikään 
monolii!i, 
vaan yksilöiden 
yhteenlii!ymä.

Katso myös 
verkkolehdessä oleva ju"u Amma"iliitot turvana muu"uvassa 

maailmassa.
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Poimintoja ay-liikkeen 
aikaansaannoksista:

1889 Asetus työväen suojelusta

1917 Astuu voimaan  
8 tunnin työaikalaki

1922 Säädetään työ sopimuslaki  
ja 4–7 päivän vuosiloma 

1947 Luo!amusmiehet vakiintuvat 
suomalaiseen työelämään

1948 Säädetään lapsilisälaki  ja 
tapaturmavakuutuslaki

1958 Työturvallisuuslaki

1959 Astuu voimaan yleinen  45 
viikkotunnin työajan määritelmä

1960 Vuosilomalain muutos 
veny!ää vuosiloman 18–24 päivän 
mi!aiseksi

1965 Siirrytään 40 tunnin 
 viikkotyöaikaan

1966 Laaditaan irtisanomissuoja-
sopimus ja valtion eläkelaki

1967 Sovitaan lomapalkasta

1968 Solmitaan ensimmäinen 
tulopolii!inen sopimus 

1969 Tehdään luo!amusmies-
sopimus 

1970 Laaditaan työsopimus-
lain  uudistus, johon sisältyvät 
irtisanomis suoja, luo!amusmies-
oikeudet, kokoontumisoikeus ja 
syrjintäkielto  

1971 Astuu voimaan vähimmäis-
palkkalaki

1973 Vuosilomalain uudistus    
ja työsuojelunvalvontalaki

1974 Äitiysloma säädetään  
7 kuukauden mi!aiseksi

1978 Säädetään yhteistoimintalaki 
ja työterveyshuoltolaki. Isyys-
lomaksi 12 päivää

1980 Äitiyspäivärahan pidennys 
ja vanhempainloma. Solmitaan 
ensimmäiset työehtosopimukset, 
joiden myötä sairaan lapsen hoita-
jana voi äidin suostumuksella olla 
myös lapsen isä

sivat ottaa suuntauksesta onkeensa ja pal-
vella palkansaajia myös kuluttaja-asioissa. 

– Kuluttajavastuu kiinnostaa ihmisiä. Eri-
tyisesti kansainvälisesti tällä saralla voisi 
olla tilaa ay-liikkeelle. 

Tällaista yhteistyötä on jo olemassa, esi-
merkiksi suomalaisten yritysten toiminnan 
vaikutuksia kehitysmaissa selvittävän Finn-
watch-järjestön hallituksessa on ay-liikkeen 
edustajia.

– Olemassaolevien rakenteiden säilyttä-
minen ei voi olla ay-liikkeen ainoa tehtävä. 
Liikkeellä tulee olla uudistava rooli,  Mäen-
pää linjaa.

Helanderin mielestä ammattijärjestöön 
liittymisen yksi keskeinen porkkana liittyy 
ammatti-identiteetin kehittymiseen. 

– Nyt kun on aiempaa enemmän juu-
rettomuutta eikä luontevia yhteisöjä kuten 
ennen, varsinkin nuorille työn kautta oman 
identiteetin rakentuminen voisi olla tärkeää. 
Onhan se vähän toista kuin sen valitsemi-
nen, että mille ostarille sitä lähtisi seuraa-
vaksi roikkumaan.

TYÖ JA ARVOT PALASINA AJASSA
Tiiviistä ja toimivasta kolmikantayhteis-
työstä huolimatta ammattijärjestöihin kuu-
luvat työntekijät ja ryhmittymät ovat tar-
peiltaan ja taustoiltaan keskenään hyvinkin 
erilaisia. 

– Ay-liikehän ei ole mikään monoliitti, 
vaan yksilöiden yhteenliittymä. Se on moni-
ääninen, eriytynyt ja sisäisesti ristiriitainen, 
Helander muistuttaa.

Mäenpää vahvistaa, kuinka ammattiliit-
toihin kuulumisen lähtökohdat ovat hyvin 
erilaisia. Siinä missä yksi etsii työehtosopi-
muksen antamaa selustaa, toinen hakee kou-
lutustaustaan perustuvaa yhteenliittymää.

– Vaikka ay-liikkeellä ei ole akuuttia krii-
siä, sen tulisi miettiä tulevaisuuttaan. Liik-
keen haasteena on maailmankuvan pirs-
taloituminen. Ihmisten tavoittaminen ja 
puhutteleminen on vaikeampaa nyt, kun eri 
ihmisten edut ovat keskenään hyvin erilaisia. 
Massoille sopivien ratkaisujen aika on men-
nyttä, eikä velvollisuudentunnosta mukana-
oleminen enää riitä. Ay-liike tarvitsee kasvo-
jensa monipuolistamista, Mäenpää sanoo. 

Millä perusteella he suosittelisivat nuo-
rille ay-järjestöön liittymistä? 

– Vakuutusturvan hankkiminen on tär-
kein kriteeri. Jäsenyys on kohtuullisen edul-
linen myös siihen nähden, että jäsenmak-
sulla saa oikeusapua ja järjestäytymiseen 
perustuvaa neuvotteluvoimaa, Helander 
sanoo.

– Esimerkiksi raamiratkaisu on hyvä ja 
tarpeen, mutta se saattaa jäädä monille etäi-
seksi arjen kannalta. Ay-liikkeessä tarvitaan 
uusia toimintatapoja, jotta ihmiset voisivat 
itse vaikuttaa arkeensa. Ratkaisut voisivat 
olla esimerkiksi sähköisiä, Mäenpää sanoo. 

Enää ei välttämättä odoteta, että ratkaisut 
tulevat ylhäältäpäin annettuina. Esimerkiksi 
palkoista sovitaan yksityisellä sektorilla yhä 
useammin yksilökohtaisesti.

– Ay-liikkeen tulisi olla enemmän läsnä 
työpaikoilla, kahvipöydissä, kuten siinä vai-
heessa kun uusi työntekijä aloittaa uudessa 
talossa, Mäenpää ehdottaa. 

– Aloitteita ja arjen apua voitaisiin tuoda 
myös herättämällä keskustelemalla siitä, 
miten asiat saataisiin toimimaan juuri omalla 
työpaikalla. Jos ay-liike pystyisi tarjoamaan 
yksilöille tapoja toimia, se voisi luoda uutta 
yhteisöllisyyttä.

Myös nuorempien sukupolvien arvomaail-
man muuttuminen on haaste ay-liikkeelle. 
Mäenpää arvioi, että vaikka nuoret ovat tur-
vallisuushakuisia, vakituinen työ ja hyvä 
palkka eivät kiinnosta samalla tavalla kuin 
edellisiä sukupolvia. 

– Samat palikat on eri tavalla asemoitu.
Koko ajan tietovaltaisemmaksi käyvä 

työ asettaa sekin perinteiset ehdot uuteen 
valoon. Miten esimerkiksi työaikalainsää-
däntö sopii yhteen sen kanssa, että ajatte-
lutyötä tekevät ovat käytännössä koko ajan 
työssä, Mäenpää haastaa.

 
KENEN ETUA OIKEASTI AJETAAN?
Helander uskoo, että jäsenten oman, aktii-
visen osallistumisen aika on ohitse. Eduista 
huolehtiminen jätetätään mielellään järjes-
tön palkkaamille työntekijöille. Ammattiyh-
distysliikkeen ydinajatuksiin on perinteisesti 
kuulunut tavoite, että neuvottelupöytään 
tuodaan ääni niiltä, jotka eivät muutoin pää-
sisi sopimusneuvotteluihin. 

Mandaatilla toimimiseen liittyy kuitenkin 
pulma. 

– Aina ei ymmärretä sitä, että silloin valta-
kirja annetaan jollekulle toiselle. Niin kauan 
kuin toimitaan mandaatilla, on oltava ajatus 
siitä, kenen etua oikeasti ajetaan.

Ongelma piirtyy esiin varsinkin epä-
tyypillisissä työsuhteissa olevien kohdalla. 
Osaavatko edustajat nähdä riittävän laajasti 
eri jäsenten erityiskysymykset? 

– Solidaarisuus kuuluu ay-liikkeen agen-
dalle. Silti usein liian pitkälle pidetään 
lähinnä ydinjoukosta kiinni.

Eri lähtökohdista ponnistavat jäsenet ovat 
kuitenkin välillisesti riippuvaisia toisistaan. 
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Tätä toimintalogiikkaa on hankala nähdä. 
– Usein on vaikea saada perille se viesti, 

että kyseessä ei ole joko-tai, vaan win-win 
-tilanne, Helander kuvailee.

Mäenpää puolestaan on sillä kannalla, 
että nuorilla on halukkuutta olla itse vai-
kuttamassa oman työnsä ehtoihin ja siinä 
mielessä valmiutta osallistumiseen. Se vain 
vaatisi yksilöllisten elämäntilanteiden huo-
mioimista ja niistä lähtevien ratkaisujen etsi-
mistä. 

Toisaalta paikallisen sopimisen karikot-
kin on työpaikoilla huomattu, mikä tuli ilmi 
myös työmarkkinapoliittisen mielipidetutki-
muksen tuloksissa: työpaikkakohtaista sopi-
mista toivottiin yhä vähemmän. 

– Sovittavia asioita on niin paljon ja tietoa 
ja koulutusta tarvitaan niin valtavasti, että 
paikallinen sopiminen ei ole aina realistinen 
vaihtoehto, Helander sanoo. 

GLOBAALIT ILMIÖT VYÖRYVÄT RAJOJEN YLI
Ay-liikkeen jähmeys tulee nopeasti vastaan, 
kun astutaan kotimaan rajojen ja sitä myötä 
kolmikantaisen sopimisen ulkopuolelle. 
Mitä isommista järjestelmistä on kyse, sitä 
vaikeampaa perinteisillä, kansallisilla kei-
noilla vaikuttaminen on, Helander sanoo. 

– Monikansallisten yritysten päätöksen-
teko tapahtuu etäällä. Esimerkiksi tuotanto-
yksikön lopettamista Suomessa on todella 
vaikea estää, Helander sanoo.

Vaikka ay-liikkeellä on myös globaalit sii-
pensä, niiden alle on vaikeaa saada todel-
lista ilmaa. Tässäkin törmätään edustamisen 
ongelmaan. On yksi asia määritellä tavoit-
teita esimerkiksi ILO:ssa, YK:n kansainväli-
sessä työjärjestössä, ja kokonaan toinen asia 

Kaikkialla läsnä
Amma"iyhdistysliikkeen saavutukset 
tuntuvat suomalaisessa arjessa niin 
ka!avasti, e!ä tärkeimpiä on vaikea 
listata. 

– Työaikasäädökset, ansiosidon-
nainen työ!ömyysturva, lapsilisät, lo-
maoikeudet, pekkaspäivät..., Helander 
lue!elee. 

Kolmikantaisen yhteistyön vaikutuk-
set ovat kaikkialla sosiaali polii!isessa 
lainsäädännössä. Toisen maailman-
sodan jälkimainingit vahvistivat ay-
liikkeen yhteistyöhenkeä Suomessa. 

– Konsensus nähtiin tärkeänä.
Mäenpää muistu!aa, e!ä ay-

liikkeen suurimpia saavutuksia on se, 
e!ä palkansaajat voivat tehdä yhtä 
työtä ja elää sillä. Tilanne on hyvin 
erilainen esimerkiksi Yhdysvalloissa, 
joissa kahden–kolmen työn loukussa 
oleminen on yhä tavallisempaa.

Lue pääkirjoituksesta ja 

toiminnanjohtajan palstalta 

liiton johdon ajatuksia 

jäsenyydestä!
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1985 Laki kotihoidontuesta

1986 Ansiosidonnainen työ!ö-
myysturva ja laki irtisanomis-
mene!elystä

1987 Työsopimuslakiin syrjin-
täkielto työhönotossa, aikuisten 
opintotuki ja tasa-arvolaki

1988 Kotihoidontuki laajenee

1990 Säädetään henkilörahas-
tolaki

1995 Ulkomaisten työntekijöi-
den työehdot. Vuoro!eluvapaa. 
Työaikalaki

1996 Päivähoitolaki. Epätyy-
pillisissä työsuheissa olevien 
eläketurva

2001 Uusi työsopimuslaki

2002 Työturvallisuuslaki uudis-
tetaan. Kuntoutusajan palkkaus

2003 Tapaturma- ja amma!i-
tautilain uudistus. Perhevapaa-
järjestelmän uudistus

2004 Työeläkeuudistus

2005 Työaikapankkijärjestelmä 
ja etätyöohjeet. Työllistymisen ja 
muutosturvan toimintamalli 

2007 Laaja sosiaalitupo eläke- 
ja työ!ömyysturvan uudista-
misesta

2009 Muutosturvan laajennus 
koskemaan myös määräaikaisia

2010 Vuoro!eluvapaa vaki-
naistetaan, työ!ömyysturvan 
uudistus

Lähteet: www.yhl.", www.helsinki.
"/jarj/hyhy/ayliike.html

saada ne toteutumaan. Helander poh-
tii, että ohjenuorat ja diplomatia saatta-
vat jäädä vain paperille, rinnakkaiseen 
todellisuuteen.

– Yhdessä tekemistä ja sopimista tar-
vittaisiin varsinkin Euroopan tasolla, 
jotta maiden välille ei kehittyisi vero- ja 
palkkakilpailua. Työntekijän aseman ja 
hyvinvoinnin turvaaminen on vaikeaa, 
kun Eurooppa on kehittynyt pitkälti 
talouden ehdoilla. Se, että talous vetää 
prosesseja, on omalla tavallaan politii-
kan epäonnistumista. Rahan tekemi-
sestä on tullut itsetarkoitus siinä missä 
hyvinvoinnin tulisi olla määräävä 
tekijä, Mäenpää miettii.

Toisaalta Helander ja Mäenpää arvi-
oivat, että kansainvälistä toimintaa 
voisi toteuttaa niinkin, että pohjois-

maista työmarkkinamallia vietäisiin 
ulkomaille. 

– Meillä on erinomainen sopimisen 
kulttuuri, josta voisi ottaa mallia muu-
alla, Mäenpää sanoo.

Helander arvioi, että uhista huo-
limatta ay-liike ei suostu luopumaan 
suomalaisessa yhteiskunnassa saavut-
tamastaan, vakaasta asemasta. – Liike 
on edelleen keskeinen vaikuttaja, sen 
edustajia kuullaan päätöksenteossa.

Globaalin kentän ja eri toimialojen 
hahmottamiseen tarvitaan kuitenkin 
jatkuvaa tietojen päivittämistä. Helan-
der sanoo, että liikkeen on tässä mie-
lessä tunnettava vastuunsa. 

– Joka alalla tulisi olla selvillä siitä, 
mihin suuntaan kehitys on menossa 
muissa maissa. 

Mika Helander

Anna Mäenpää
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10askelta...

...työhaasta!elun
polulla

1 LIITON KOULUTUKSET
Liiton koulutukset ovat hyvä kei-
no päivi!ää osaamistaan ja ta-
vata muita samassa tilanteessa 
olevia. Osallistu aktiivisesti ja jaa 
kokemuksia sekä vertaistukea. 

Lii!o järjestää myös mento-
rointiohjelmia. Mentorin 
kanssa voi käsitellä 
vaikkapa juuri työpaikan 
hakuun lii!yviä teemoja. 
Katso sivut 30–33.

2 JÄNNITYS POIS
On luonnollista, e!ä vieras tilan-
ne jänni!ää. Jos jännität siinä 
määrin, e!ä se häiritsee keskit-
tymistäsi, panosta esiinty-
mistilanteisiin, esimerkiksi 
NLP-menetelmästä voi 
olla apua. NLP:ssä mieli 
ohjelmoidaan uudelleen 
erilaisten mielikuvahar-
joi!eiden avulla. Lue lisää 
google!amalla netissä: 
NLP.

Teksti Riikka Hollo Kuvat 123rf, iStockphoto

URAPALVELUT AUTTAVAT
Jos oma paikka ei tunnu 
löytyvän ja työpaikkoja on 
niukasti, kanna!aa kääntyä 
esimerkiksi liiton järjestä-
män urapalvelun puoleen. 
Urapalvelussa autetaan löy-
tämään vaihtoehtoja sinunkin 
urallesi ja voit löytää työ-
paikan sieltä, mistä vähiten 
osasit etsiä. Urapalvelu avaa 
ovet moneen suuntaan. 

3
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KERRO 
OLEELLINEN 
ITSESTÄSI JA 
OSAAMISESTASI
Kerro itsestäsi ja 
osaamisestasi ne asiat, mistä 
koet olevan hyötyä työpaikassa. 
Vahvuuksien lisäksi usein kysy-
tään myös heikkouksia. Vastaa 
järkevästi ja perustele, miten 
hallitset heikkoutesi. Kukaan ei 
ole täydellinen. Facebook-aikana 
moni saa!aa innostua kertomaan 
itsestään turhankin laveasti. Pidä 
rajat selvinä. 

OTA SELVÄÄ ORGANISAATIOSTA
Kun saat kutsun haasta!eluun, 
todellinen työ vasta alkaa. Teet 
tulevaan työnantajaasi hyvän vai-
kutuksen, kun olet perillä taustoista 
ja aidosti kiinnostunut yrityksen 
asioista.  Voit myös pohtia etukäteen 
miten uudistaisit  tai edistäisit yrityk-
sen asioita tulevaisuudessa. Uusilta 
työntekijöiltä odotetaan yrityksiin 
usein uusia ideoita. 

OIKEA PALKKA
Työuran alussa voi olla vaikea 
pyytää kunnollista palkkaa, 
ja monella ei ole edes tietoa 
oikean palkan suuruu-
desta. Liiton palkka-
neuvonta au!aa 
oikean palkan 
kartoi!amisessa 
ja kertoo taustat 
palkkojen takana. 

10 PUKEUDU SIISTISTI
Siisti pukeutuminen on osa 
toisen ihmisen kunnioi!amista. 
Myös silmiin katsominen, hyvä 
ryhti ja luja kädenpuristus ovat 
tärkeitä. Vaikka hakijalla olisi 
kuinka hyvät paperit ja todistuk-
set tahansa, ensivaikutelman 
merkitystä ei voi vähätellä.  

4 LEAD!URATAPAHTUMA AVAA OVIA
Syksyisin järjeste!ävä LEAD-ura-
tapahtuma on tarkoite!u asiantuntijoille 
ja esimiehille, jotka haluavat kehi!yä 
omassa työssään ja johtaa omaa 
elämäänsä. Tapahtumassa opitaan 
muun muassa markkinointia ja kehit-
tämistä, esimiestaitoja, työhyvinvointia 
sekä verkostoitumista. LEAD on hyvä 
tapahtuma myös työnhakijalle. Katso 
koulutuskalenteri s.33.

87 EROTU MASSASTA
Massasta ero!uminen 
kanna!aa tehdä jo hake-
musvaiheessa. Persoonaton 
hakemus ei innosta työhön-
o!ajaa valitsemaan haastat-
teluun juuri sinua. Älä kerro 
hakemuksessa kaikkea, vaan 
tarjoa mahdollisuus omien 
vahvuuksiesi näy!ämiseen 
työhaasta!elutilanteessa. 

9 ÄLÄ HÄKELLY
Työhaasta!elussa saatetaan 
kysyä lähes mitä tahansa. Älä 
häkelly oudoistakaan kysymyksis-
tä, vaan vastaa niihin asiallisesti. 
Myös haasta!elutyylit vaihte-
levat. Toiset ovat ystävällisiä ja 
myönteisiä, joillakin on tapana 
o!aa haastateltavalta luulot pois 
heti kä!elyssä. Opi tulkitsemaan 
ihmisiä ja käy!äydy sen mukaan. 
Älä puhu negatiivista edellisistä 
työpaikoistasi. 
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On hyvä, 
e!ä meillä 
on sama 
pääaine.
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nna ja Paul tapasivat mentorointi-
ohjelman starttipalaverissa alku-
vuonna. Jatkosta he sopivat Annan 
ehdoilla.

– Tämä oli selkeä linjanveto: 
opiskelijana minulla on enemmän 
aikaa kuin perheellisellä ja työtä 
tekevällä Annalla. Yleensä olemme 

tavanneet kahvila-aamiaisilla, joskus olen 
laittanut sähköpostia ja muutaman kerran 
soittanutkin, Paul kertoo parin rutiineista.

Ohjelmaan ilmoittautuneet eivät voi vai-
kuttaa siihen, kenet saavat parikseen. Sen 
sijaan liitosta saa ohjeet, mitä asioita olisi 
hyvä läpikäydä. Loppu on kiinni kemioista. 
Anna ja Paul sanovat, että heillä kävi tois-
tensa kanssa hyvä tuuri.

– Puheenaiheet loksahtivat heti oikeille 
raiteilleen. Meillä on myös samankaltaiset 
kiinnostuksen kohteet ja taustat, Paul sanoo. 

– On hyvä, että meillä on sama pääaine. 
Tiedän omasta kokemuksesta, mille aloille 
Paul voi suuntautua ja pystyn kannusta-
maan häntä kilpailemaan työpaikoista vaik-
kapa kauppislaisten kanssa. Valtsikassa 

opinnot ovat enemmän teoriapohjaisia, 
mutta tiedollisesti emme jää työelämässä 
kenenkään jalkoihin.

ISOJEN TEEMOJEN KYNNYKSELLÄ
Mentoroitavilla on kullakin omat tarpeensa: 
yksi saattaa tarvita tukea gradun aloittami-
seen, toinen opintojen päättämiseen. Paul 
tuumasi, että hänellä ei ole mitään menetet-
tävää. Mitä pidemmälle prosessi on edennyt 
sitä enemmän kysymyksiä on noussut esille 
– ja sitä merkityksellisemmäksi niistä saadut 
vastaukset.

– Mikä olisi minulle sopiva ala, minne 
haluaisin töihin, mikä sopisi luonteenpiir-
teilleni? Olen saanut Annalta paljon var-
muutta ja uskoa omiin kykyihini, mutta 
myös vinkkejä, missä minun tulisi kehittyä.

– Minun tehtävänäni on kannustaa Pau-
lia itsepohdiskeluun ja siihen, että hänellä on 
oikeus toteuttaa työnhaussa myös omia odo-
tuksiaan. 

Kilpailu työpaikoista on kova ja yritys-
maailma välillä armoton. Sen sijaan työnhaku 
prosessina ei Annan mielestä ole juurikaan 

Kokemuksesta buustia
Siirtymävaihe opinnoista työelämään herä!ää monia kysymyksiä. Yksi keino 
löytää vastauksia on lähteä etsimään niitä mentorin avulla. Paul Stenbäck 
on Anna Kanervan avulla lähempänä omia totuuksiaan.
Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Susanna Kekkonen

A
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muuttunut, vaikka esimerkiksi sosiaalinen 
media on tuonut uusia lähestymistapoja. 

– Edelleen on kyse ensivaikutelmista 
ja siitä, mitä työyhteisö silloiseen tarpee-
seen hakee. Työnhakija pystyy itse vaikutta-
maan paljonkin siihen, millaisen käyntikor-
tin itsestään jättää. 

KAUNISTELU EI KANNATA
Paulille mentoroinnin yleisyys on ollut yllä-
tys. Annalla sen sijaan on kokemuksia men-
toroinnista myös pöydän toiselta puolelta. 
Hänen työpaikallaan, Unileverillä, mento-
rointiin ja coachaukseen kannustetaan uran 
eri vaiheissa.

– Aloitin trainee-ohjelmassa seitsemän 
vuotta sitten. Pian alun jälkeen sain mento-
rin tukea ammatillisiin kysymyksiin. Sittem-
min  teemat ovat pyörineet enemmän itseni 
kehittämisessä. Itse olen puolestani epämuo-
dollisesti coachannut useampia kollegoitani. 
Omiin kokemuksiini viitaten suosittelen 
mentorointia mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa työuraa.

Liiton mentorointiohjelmaan Anna kui-
tenkin osallistuu nyt ensimmäistä kertaa. 

– Olen ollut työelämässä riittävän kauan, 
jotta minulle on kertynyt omia kokemuksia. 
Toisaalta valmistuminen on vielä tuoreessa 
muisissa ja pystyn samaistumaan Pauliin. 
Muistan hyvin, kuinka raskasta aikaa se oli: 
sen lisäksi, että mukava opiskelijaelämä lop-
puu, täytyisi tietää, mitä elämältä seuraa-
vaksi haluaa.

– Loppujen lopuksi ihmiset, joiden kanssa 
voi käydä syvällisiä keskusteluja, ovat aika 
harvassa. Kavereiden kanssa puheenaihe 
kääntyy työnhausta pian harrastusten puo-
lelle. Annan kanssa keskitymme mentoroin-
nin kannalta olennaisiin asioihin. Tiedän, 
että olemalla rehellinen teen  itselleni hyvää, 
Paul toteaa.

Mentori katsoo asioita ulkopuolisena pie-
nen etäisyyden päästä. Omiksi vahvuuksik-
seen Anna mainitsee kyvyn kuunnella sekä 
motivaation keskittyä toisen asemaan. 

– Mentorin tulisi esimerkillään näyttää, 
että työssä voi oikeasti viihtyä. Uuden työn-
tekijän täytyy lunastaa paikkansa ja mää-
rittää omat rajansa vaikkapa suhteessa työ-
määrään, siksikin itsetunnon työstäminen 
on tärkeää.

PERSPEKTIIVIÄ OMAAN ELÄMÄÄN
Yksi yhteinen tavoite toteutui kevään 
aikana: Paulille löytyi kesätyö mieleisestä 
paikasta. Ennen työelämään lopullista siir-
tymistä edessä on vielä opintojen loppuun 
työstäminen. Jo tässä vaiheessa kumpikin 
toteaa kokemuksen kannattaneen.

– Toiseen tutustuminen antaa perspektii-
viä omaan elämään. Loppujen lopuksi moni 

Anna kokee tärkeäksi, 
e!ä hän voi au!aa Paulia 
suuressa muutoksessa.

Aktori
Paul Stenbäck, 24

Opinnot valtiotieteellisessä loppu-
suoralla, pääaine kansantaloustiede
Kesätyöpaikka Ernst & Youngilla

Mentori
Anna Kanerva, 31 

VTM, valmistunut Helsingin yliopistosta 
vuonna 2005, pääaine kansantalous-
tiede
Töissä Unileverillä, jäätelöliiketoiminnan 
yrityskaupan parissa

KIINNOSTUITKO MENTOROINNISTA?
Uusi ryhmä käynnistyy vuoden lopussa tai 
viimeistään ensi vuoden alussa. Kiinnostu-
neita mentoreita ja mentoroitavia haetaan 
parhaillaan. 

Jos olet opintojen loppuvaiheessa 
mu!a et ole vielä valmistunut, voit hakea 
ohjelmaan mentoroitavaksi eli aktoriksi. 
Olet sopiva mentoriksi, jos olet valmistu-
nut ja sinulla on työkokemusta, jota haluat 
jakaa työelämään siirtyvälle.

Mentorointi kestää vuoden ja edelly!ää 
paritapaamisia noin kerran kuukaudessa. 
Ryhmätapaamisia on 2–3 kertaa ohjelman 
aikana. Lähetä sitova hakemus 7.9. 
mennessä.

Lisätietoja ja hakemuslomake löytyvät 
ne!isivuiltamme www.yhteiskunta-ala." 
kohdasta jäsenpalvelut ja –edut / uranhal-
linta. Voit myös olla suoraan yhteydessä 
mentoroinnin yhteyshenkilöön Hanna  
Meriluotoon hanna.meriluoto@yhteis-
kunta-ala.! tai p. 010 231 0352.

Tiedollisesti 
emme jää 
työelämässä 
kenenkään 
jalkoihin.

Keitä ovat alumnit?
Jokainen opinahjossaan opiskellut, työs-
kennellyt tai sieltä valmistunut on alumni. 
Side tiedekuntaan tai opiskelupaikkaan siis 
säilyy, vaikka aktiiviajat ovatkin jo takana-
päin. Alumnit ovat myös linkki opiskelijoiden 
ja työelämän välille. Mentoriksi ryhtyvät 
ovat siis myös alumneja. 

asia on sattuman varassa. Pienet tai suuret 
valinnat voivat johdattaa elämänpolun täy-
sin eri suuntiin. Paul on nyt yhdessä elä-
mänsä risteyksessä. 

– Olen saanut mentoroinnista paljon 
eväitä elämääni. Uskon, että Annan kanssa 
käymäni keskustelut kannattelevat minua 
vielä pitkään.

– Ja onhan mentorointi aina molemmin-
puolista. Työelämässä verkostoitumisen 
arvoa ei tule ikinä aliarvioida, Anna tietää. – 
Meidän polkumme kohtaavat varmasti jat-
kossakin. Ainakin haluan tietää, minne Paul 
aikanaan päätyy.
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KOULUTUSKALENTERI

Liiton lisäämä koulutustarjonta on ote!u 

hyvin vastaan, ja kevään ryhmät olivat 

aivan täynnä. Syksyksi on luvassa kolme 

koulutustilaisuu!a. Koulutukset järjes-

tetään yhdessä TJS Opintokeskuksen 

kanssa. Koulutukset alkavat klo 16.30 ja 

kestävät noin kolme tuntia. Koulutuspaikka 

on TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 

11 A (Itä-Pasila, Helsinki).

 

20.9. Neuvo"elutaidon koulutus, TJS:n 

koulutustila. Koulu!aja Sikke Leinikki 

Ilmoi"audu pian!
9.10. Työssä jaksaminen, TJS:n koulutus-

tila. Koulu!aja Merja Hanhela

13.11. Osaamisen tunnistaminen, TJS:n 

koulutustila. Koulu!aja Inka Ukkola

 
Lisätietoja ja ilmoi"autumiset: 

hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.! 

ja p. 010 231 0352.

Wanhan Sataman LEAD 12 on urasuunni!elu- ja koh-

taamisfoorumi, jossa puhaltavat uudistumisen tuulet. 

Tapahtuman laadukkaan ohjelman ja ka!avan yhteistyö-

kumppanikentän kau!a kävijä saa vinkkejä ja ohjeita oman 

amma!itaidon kehi!ämistä ja työelämän hallintaa varten. 

Hyödynnä

koulutukset!

Seuraa ne"isivuja

 www.yhteiskunta-ala.! 

ja uutiskirjeitä.

Tule päivi!ämään itsesi LEAD 12 –tapahtumaan 4.9.!

Tapahtumassa myös palkkaneuvontapiste yhteistyössä 
Akavan lii!ojen kanssa!

Liiton toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen pitää Ura-
tietoiskun ”Nuorena korkeakoulute!una maailman 
ääriin” klo 14.30-14.50.

Edunvalvontapäällikkö Nuu"i Pursiaiselle voi va-
rata etukäteen ajan maksu!omaan palkkaneuvontaan 
aamupäivällä klo 9.15-12.00 välillä.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, joten merkitse päivä 
kalenteriisi jo nyt! Ilmoi!audu tapahtumaan osoi!eessa 
www.lead-tapahtuma.!.

LEAD 12 Helsingin Wanhassa Satamassa 
4.9.2012 klo 9–16.

Puhujina mm. Paola Suhonen, 

Madventures-seikkailijat Riku 

Rantala & Tuomas ”Tunna” 

Milono#, Mika D. Rubano-

vitsch, Maare"a Tukiainen, 

Pekka A. Viljakainen ja Mika 

Pantzar. 

Elämäsi tilaisuus voi olla 

lähempänä kuin uskotkaan.
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Varasto kutsuu 
päijäthämäläisiä!

Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry 
järjestää perinteisen tea!eri-illan 25.10. 
Menemme katsomaan Varasto-näytel-
mää Eero-näy!ämölle. Näytös alkaa 
kello 19. Tea!eri-ilta kustantaa 15 euroa 
sisältäen tiketin ja pienen suolaisen 
väliaika tarjoilun. 

Ilmoi!audu tea!eri-iltaan maksa-
malla summa yhdistyksen tilille (FI34 
4212 1120 1332 14) 3.10. mennessä ja 
lähe!ämällä nimesi sekä 
puhelinnumerosi säh-
köpostilaatikkoomme 
phsval@gmail.com.

Hallitus toivo!aa 
kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi!

Kuulumisia kentältä

Varsinaissuomalaisten monikul!uurinen syksy  
Varsinais-Suomen jäsenjärjestön teema-vuosi 2012 on kansainvälisyys. Vierailem-me torstaina 6.9.2012 klo 18 Turun islami-laisessa yhdyskunnassa Yliopistonkatu 7. Koska kysymyksessä on rukoushuone/mos-keija, naispuolisten osallistujien toivotaan o!avan mukaansa huivin. Keskustelemme islamilaisuudesta Turussa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. 
Marraskuun Yhteiskuntatieteilijäpäivien tapahtumana järjestämme vierailun Siirto-laisuusinstituu!iin tiistaina 13.11. Aiheena on monikul!uurinen Turku. Seuraa tiedotusta syksyllä!

Seuraa Pääsyä!
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät (Pääsy) 
järjestää vapaaehtoisvoimin toimintaa alueella asuville 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenille sekä toimii 
suurimpana ryhmänä liiton valtuustossa. 

Pääsyn ohjelmaan on kuulunut kevätkaudella perintei-
nen kokkikurssi, jossa maiskuteltiin a#ikkalaisella ruualla 
ja maistuvilla viineillä. Kevään työelämävierailun kohteeksi 
valikoitui Euroopan komission Suomen-edustusto.

Syksyn ohjelma on lehden painohetkellä vielä avoinna, 
joten toiminnastamme kiinnostuneiden kanna!aa seurata 
viestintäkanaviamme!

Lisätietoja: 
www: h"p://paasy.info 
Tykkää meistä facebookissa: 
h"p://www.facebook.com/paasyry

Pääsyn hallitus toivo!aa uudet 
ja vanhat jäsenet joukolla mukaan! 

Pirkanmaalaiset eduskuntaan
Pirkanmaan valtiotieteilijät tekevät 
kokopäiväretken lauantaina 29.9. 
eduskuntaan. Retkestä tiedotetaan 
elokuussa sähköpostilistalla ja blogissa.
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Camp kiertää 
Akavan Camp –opiskelija-
kiertue käynnistyy elokuun 
lopulla. Kiertue vierailee useilla 
paikkakunnilla. Tule tapaamaan 
kentälle oman lii!osi edustajaa. 
Kiertueaikataulu löytyy 
Akavan ne!isivuilta 
www.akava.!.

Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala."/

lii!o/jasentoiminta

Tampereella 13.–14.10.2012
Yhteiskunnallisen alan opiskelijan 
syksyn suurin tapahtuma!

Ohjelmassa 
mielenkiintoisia puheenvuoroja  
nimekkäiltä yhteiskuntaosaajilta
koulutusta
haalaribileet
ravintolasillis

Tarjolla
tietoa
mielipiteitä
keskustelunaiheita 
kollegoita ympäri Suomen

Sata nopeinta mahtuu mukaan. 
Ilmoi!autuminen alkaa 17. syyskuuta.

SYY-Päivät 2012

Lisätietoja seuraa osoi!eessa 
www.yhteiskunta-ala.!/syy

Älä ole SYYtön 

– tule SYY-Päiville!

Marraskuussa 
tapahtuu
Yhteiskuntatieteilijäpäivät näkyvät 
monin tavoin myös kentällä marras-
kuun aikana. Seuraa liiton ja jäsen-
järjestöjen omia ne!isivuja. Ohjelma 
julkaistaan seuraavassa Ura-lehdessä.



K si!

Tässä muutamia esimerkkejä tarjonnasta

Kirjaudu palveluun 

ja hyödynnä etusi!

Oman liiton etujen lisäksi käytettävissäsi on Jäsenedut.fi -palvelun tarjoamat jäsenedut. 
Tässä muutamia esimerkkejä tarjonnasta. Rekisteröidy palveluun www.jäsenedut.fi, jotta 

näet tarkemmat tiedot tarjouksista ja pääset hyödyntämään nettikauppojen kautta tulevat 
edut. Tarkista aina edut ja niiden voimassaoloajat ennen ostoksille lähtöä, sillä ne vaih-

tuvat koko ajan ja niitä tulee päivittäin lisää. 

Design Talo Talopaketin tai huvilapaketin ostajalle rosteri- 
kodinkoneet tavallisten hinnalla, etusi jopa 3000 !.

Sibeliustalo, Lahti Dinner & Show -paketit Eva Dahlgren 
5.10.2012, Buena Vista Social Club, Omara Portuendo 
4.11.2012, The Manhattan Transfer 11.11.2012 ja Tango Pasión 
20th Anniversary Tour 18.11.2012. Katso tarkemmat tiedot 
palvelusta. 

Scandia Rent Autovuokraamo Alennus 10 % kotimaan 
vuokrauksista ja 5 % jälkihyvite ulkomaan vuokrauksista. 
Tilauslinkki ja tarkemmat ohjeet jäsenedut.fi -palvelussa. 

EasyFit-kuntosalit Tikkurila, Seinäjoki ja Kivenlahti 
Aloitusmaksu 9,90 ! (norm. 29,90 !). Katso myös muut 
kuntosalitarjoukset.

Hertz Autovuokraamo  Jäsenetutarjous jopa 15 %:n alennus 
edullisimmasta julkaistusta jäsenetuhinnasta (Member Benefit-
hinnasta) kotimaassa ja ulkomailla. Tilauslinkki jäsenedut.fi 
-palvelussa.

Lomakoti ulkomailta Ilmainen esittelymatka: lennot, majoitus 
ja ateriat Akavalaisille asunnon ostajille Espanjan Costa 
Blancalle ja Turkin Alanyaan. Tarjous voimassa 30.9.2013 
varatuille matkoille. 

Matkapojat Barcelona & Costa Brava 5 pv, lähtö 21.10.2012. 
Karibian risteily Orlandosta 10 pv, lähtö 8.12.2012. Karibian risteily 
Miamista 9 pv, lähdöt  9.2. ja 23.2.2013. Bahaman risteily New 
Yorkista  10 pv,  lähtö 22.12.2012. Kaikkiin alennus -100 !/varaus 
tunnuksella AKAVA. Tarjoukset voimassa 30.9.2012 asti.

Kirami Merialumiininen kylpytynnyri A1390LT-TW hintaan 2590 ! 
(norm. 2990 !). Tarjous voimassa 31.12.2012 asti.

Matkatoimisto Detur Jäsenetuhintaiset matkat Turkkiin, Egyptiin 
ja Tunisiaan. Jäsenedut.fi -palvelusta löytyy linkki, jossa kaikki 
tarjousmatkat ovat päivitettynä.

Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi 1 vrk Golf-loma 2 hh -huoneessa 
tai Superior-huoneessa 10 %:n alennuksella. Voimassa golfkauden 
loppuun.

Löydät nämä ja satoja muita etuja Jäsenedut.fi -palvelusta.
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[RESUMÉ]

S olidaritet. Kollektiv styrka. Polarisering. 
Strejkledare.Gammalmodiga slagord, 
utan verklighetsförankring? Eller dagens 
fackförbundsverksamhet? Även i denna 
tidning ställer vi #ågan om fackfören-

ingsrörelsens nuläge och #amtid.
Fackföreningsrörelsen är sina medlemmars in-

tressebevakare. Ni medlemmar betalar medlemsav-
gi$en för a! vi ska #ämja era intressen i arbetslivet 
och hjälpa er vid problem. I Finland har arbets-
marknadsorganisationer en kra$ig roll i a! utveckla 
lagsti$ningen som gäller arbetslivet i hela samhället. 
Det är e! stort ansvar. Det ansvaret förpliktar oss 
även till a! bevaka intressena för de människor som 
inte är i arbetslivet eller har en svagare ställning, 
även om de inte är medlemmar.

Solidaritet måste vara något mer än a! blint 
försvara det be"ntliga systemet och de be"ntliga 
förmånerna. De svagaste i samhället kan i dagsläget 
förbli utanför intressebevakningen. Som tur har 
fackföreningsrörelsen under de senaste åren få! 
upp ögonen för a! världen förändras, till exempel 
för snu!jobbares, invandrares och arbetslösas be-
hov i arbetslivet. A! vi få! upp ögonen måste följas 
av åtgärder, när man si!er vid förhandlingsbord.

Vi hoppas a! ämnet väcker livlig diskussion i 
Uras webbtidning.

Under höstens kommunalval lönar det sig a! gå 
in på Uras webbtidning för a! söka sig en lämp-
lig kandidat. Förbundet erbjuder nämligen sina 
medlemmar som ställer upp som kandidater i valet 
möjligheten a! publicera sina kandidatuppgi$er på 
webbtidningen. För kompetenta samhällsvetare 
"nns det användning även i kommunernas fullmäk-
tige!

ELINA MOISIO
Ordförande

För dina 
och också några 
andras intressen

Samhällsvetenskapernas Studenter i 
Finland rf inledde sin verksamhet den 1 
augusti 2012. Förbundet har något för 
alla – riksomfa!ande intressebevak-
ning, ställningstaganden, bekantskap 
med kollegor, utbildningar, information 
om arbetslivet och praktiken, besök på 
arbetsplatser, granna fester och mycket 
annat. 

– Avsikten med studen%örbundets 
nya namn är a! bä!re än hi!ills beskri-
va förbundets medlemskår, som består 
av högskolestuderanden #ån många 
olika discipliner inom samhällsveten-
skapen, berä!ar förbundets ordförande 
Saara Hanhela. 

Utöver riksomfa!ande evenemang 
ordnar förbundets å!a lokalföreningar 
mångsidig verksamhet på alla univer-
sitetsorter där det ges samhällsveten-
skaplig utbildning.

– En av förbundets viktigaste uppgif-
ter är a! informera samhällsvetarstu-
derande om förbundets verksamhet och 
verka som en stark intressebevakare 
för studerandena, säger Akavas stude-
randeombudsman Elina Havu. – För 
mig själv har förbundet stor betydelse, 
e$ersom det känns tryggt a! vara i ar-
betslivet då man vet a! förbundet "nns 
där som stöd för en.

Vart är du på väg, 
fackföreningsrörelsen?

I resultaten $ån den arbetsmarknads-
politiska opinionsundersökningen som 
SAK, STTK och Akava har låtit göra syns 
en stark tillit till a! vara medlem i fack-
förbund. Medlemskapet ses #amför allt 
som en löne- och anställningsrelaterad 
trygghet på den av osäkerhet präglade 
arbetsmarknaden. Samtidigt minskar 
antalet medlemmar som är aktivt med i 
arbetslivet, antalet pensionerade med-
lemmar ökar och det blir allt svårare a! 
få med ungdomar.

– A! bevara de be"ntliga strukturer-
na kan inte vara fackföreningsrörelsens 
enda uppgi$. Rörelsen ska ha rollen av 
en förnyare, drar medborgarpåverkaren 
Anna Mäenpää upp som riktlinje. 

Mika Helander, doktor i statsveten-
skap, uppska!ar a! fackföreningsrö-
relsen trots hoten inte kommer a! ge 
upp den ställning som den har uppnå! 
i det "nländska samhället. – Rörelsen 
är for%arande en central påverkare 
och dess representanter blir hörda i 
beslutsfa!andet.

Som representant för 
Finland i händelsernas 
centrum

Timo Pesonen är kabine!chef för kom-
missionens viceordförande Olli Rehn. A! 
jag hamnade i min nuvarande befa!ning 
är summan av &era faktorer.

– Vid starten av yrkeskarriären kän-
des det inte som a! studierna var till stor 
glädje alls. Senare har jag upptäckt a! 
jag inte hade klarat mig utan den grund 
som studierna gav. Förmågan a! sam-
manfa!a stora helheter och plocka ut det 
väsentliga är viktigt i de!a arbete, precis 
som i de &esta samhällsvetares arbeten. 

Pesonens hälsning till de samhällsve-
tare som står i början av sin karriär eller 
aspirerar e$er internationell erfarenhet 
är aktivitet och äkthet. 

– Det är viktigt a! vara insa! i förhål-
landena i hemlandet, vara stolt över den 
egna kulturen och intresserad av andra 
kulturer. Och man måste ta risker, i stäl-
let för a! välja det bekanta och trygga ta 
det intressanta och spännande. 

Studenterna presenterar sig
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KLIKKAA LISÄÄwww.uralehti.!

URA
Valtiotieteilijä on nyt

M
CI

Mentori au!aa 
uuden edessä

28 10 askelta onnistuneeseen uraan  4 Työken!änä Eurooppa

EDUNVALVONTA
SYY valmistautuu uuteen syksyyn

ILMIÖ
Ay-liike on saavu!anut paljon. 
Mikä on liikkeen tulevaisuus?

OIKEILLE URILLE
Mentoroinnista on moneksi

Tervetuloa
työelämä

Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012

KLIKKAA LISÄÄ
www.uralehti.!

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

EDUNVALVONTA
Neuvo"elupäällikkö Nuu"i Pursiainen .......puhelin 010 231 0357

Asiamies Arja Laine ........................................ puhelin 010 231 0355
 

neuvo!elutoiminta

Lakimies Petri Toiviainen .............................. puhelin 010 231 0354

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

Toimisto on auki arkisin klo 9–15 (1.9. alkaen klo 9–16).
info@yhteiskunta-ala."
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala."

www.facebook.com/Yhteiskuntaala
www.twi!er.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/Yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry

JÄRJESTÖTOIMINTA
Viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen  ................ puhelin 010 231 0359

Asiamies Aki Reinimäki .................................. puhelin 010 231 0356

Asiamies Hanna Meriluoto ............................ puhelin 010 231 0352

Opiskelija-asiamies Piri"a Jokelainen......puhelin 050 3208 969

JÄSENASIAT
Hallintopäällikkö Marjut Soininen ............... puhelin 010 231 0360

Toimistonhoitaja Helka Ahlström ................ puhelin 010 231 0350

Jäsensihteeri Tiina Kuusi ............................ puhelin 010 231 0361

Jäsensihteeri Pia Ruuska (perhevapaalla)

Anna palaute!a lehdestä 
ja voita Applen iPhone!

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua 
kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron 
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat leh-
tiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2012. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto 
arvotaan 2.1.2013. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Kevätkauden lukijapalkinnon 
MacBook Air kannettavan tietokoneen voitti Polemiikki-lehden lukija Martti Wallasvaara Turusta. 

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

Jokainen numero on 
uusi mahdollisuus 
osallistua

Arvottava palkinto on noin 850 euron 
arvoinen Applen iPhone.

URA
Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja 
keskustele päivänpol!avista aiheista. Verkosta voit hakea 
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.
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[NÄKÖKULMA]

NOORA JÄRNEFELT
Erikoistutkija, 

Eläketurvakeskus

Korkeasti koulutetut pelastavat 
Suomen kansantalouden?
Suomalaiset panostavat koulutuksen 
hankkimiseen erityisen vahvasti. Kolme-
kymppisistä naisista selvästi yli puolet on 
hankkinut korkea-asteen tutkinnon ja mie-
histäkin lähes neljä kymmenestä. Toden-
näköisesti nuoremmat ikäluokat saavutta-
vat vähintään saman koulutustason. 

Suomalaisopiskelijoiden valmistumi-
nen vertailumaita vanhempina on aihe-
uttanut virkamiehille harmaita hiuksia: 
omalle alalle hakeutuminen kestää liian 
kauan ja opinnot etenevät turhan verk-
kaisesti. Sen täytyy olla haitaksi työurien 
pidentämisen tavoitteelle. Ajoittain syn-
tyy vaikutelma, että korkeakouluopiske-
lijat vaarantavat hidastelullaan koko Suo-
men kansantalouden selviytymistä.

Korkea-asteen koulutuksen hankki-
neet ovat kuitenkin mitä tunnollisim-
min täyttämässä valtiovallan tavoitteita 
työurien pidentämisestä. Tämä on jäänyt 
vähälle huomiolle.

Suomessa työelämä ei ala tutkinnosta, 
vaan jo välivuosina ja opiskeluaikana 
tehdään töitä. Nopeampi valmistuminen 
ei myöskään automaattisesti varhenna 
koulutusta vastaavalle työuralle pääsyä.  
Maailmalla hanttihommia tehdään vielä 
vuosia tutkinnon saamisen jälkeen. Suo-
malaiset sijoittuvat koulutustaan vastaa-
viin töihin hyvin, selvästi nopeammin ja 
nuorempana kuin vaikkapa putkitutkin-
non suorittaneet Isossa-Britanniassa.

Onko pienestä haahuilusta opiskelu-
vuosina haittaa, jos samalla löytyy mie-
leinen työsarka, joka jaksaa innostaa 
vanhemmallakin iällä? Työn mielenkiin-
toisuus, mahdollisuus toteuttaa itseään 
ja tyytyväisyys työtehtäviin ovat piir-
teitä, jotka ovat tutkimuksissa tyypilli-
siä nimenomaan korkeasti koulutetuille 
ja ylemmissä toimihenkilöasemissa työs-
kenteleville. Samat piirteet lisäävät haluk-
kuutta jatkaa työssä vanhuuseläkeiän yli. 

Kun katsotaan eri koulutusryhmien 
tekemää ansiotyötä kokonaisuutena, 
korkeasti koulutetut ovat työurien suh-
teen mallioppilaita. Ikävuosien 25 ja 64 
välillä korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neet tekevät töitä kolmesta neljään vuotta 
enemmän kuin keskiasteen tutkinnon 
tehneet ja seitsemästä yhdeksään vuotta 
enemmän kuin perusasteelle jääneet. 
Alemmilla koulutusasteilla työurat muo-
dostuvat katkonaisemmiksi ja päättyvät 
aikaisemmin joko työttömyyden tai työ-
kyvyttömyyden vuoksi.

Edes nuorena tehty työ ei nykyään 
pysty kompensoimaan eroja, vaikka 
usein ajatellaan, että vähemmän koulu-
tetut menevät työelämään nuorempina ja 
tekevät pidemmän työ-
uran. Pelkän perusas-
teen varassa on vaikea 
kiinnittyä työelämään. 
Korkeasti koulute-
tuilla taas on ollut var-
sin yhtenäiset työurat  
ja näyttäisi olevan vas-
takin. Eläkejärjestel-
mään viime vuosikym-
menellä tehdyt muutokset ovat omiaan 
pidentämään korkea-asteen koulutettu-
jen työuria loppupäästä, ja ero vähem-
män koulutettuihin kasvanee.  

Korkeasti koulutetuilla ei nykytiedon 
valossa pitäisi olla hävettävää yhteis-
kunnalle antamansa työpanoksen suh-
teen. Opiskeluaikojen lyhentämiseen voi 
olla tukku hyviä syitä. Mutta työuria se ei 
välttämättä pidennä. 

Yhteiskunnallisilla aloilla oman eri-
koisalan löytäminen voi olla vuosien pro-
sessi. Se on elämän tärkeimpiä valintoja 
ja heijastuu pitkälle tulevaan työuraan. 
Siihen on syytäkin käyttää aikaa. Ja kun 
työ on mielenkiintoista, sitä jaksaa tehdä 
pitempään. 

Onko pienestä 
haahuilusta 
opiskeluvuosina 
hai!aa?



Marraskuu on tuota pikaa – halusimmepa tai emme. 
Jotain hyvääkin on tiedossa: perinteiset Yhteiskuntatieteilijäpäivät

Merkitse kalenteriin:

Koulutusaamupäivä Helsingissä perjantaina 16.11. klo 9–12
Forum-tea!erin Palaveri paikallaan! -työyhteisötaitojen valmennus  

Valtiotieteilijäseminaari Helsingissä perjantaina 16.11. klo 14–17
Seminaarin paneelin teemana on TYÖELÄMÄN ERIARVOISTUMINEN. 
Paneeliin osallistuvat mm. Vuoden yhteiskuntatieteilijä, professori 
Marja-Liisa Manka ja VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen. 
 

Samoihin aikoihin on myös runsaasti 
paikallista ohjelmaa. Seuraa ne!isivuja.

Kaamosta ja Yhteiskuntatieteilijäpäiviä odotellessa

www.yhteiskunta-ala.fi


