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[PÄÄTOIMITTAJALTA]

KTM, DI, OTM/OTK, VT… poimintoja nimitysuutisista. Nimitysuutiset 
kiinnostavat lähes kaikkia. On kiva olla kartalla tu!ujen ja tutun tu!ujen 
urapoluista. Olen viime vuosina jo työni puolesta lukenut erityisen tark-
kaan ilmoituksia netissä ja lehdissä. Yksi asia on pistänyt silmään: joukko 
lahjakkaita korkeakoulute!uja loistaa usein poissaolollaan nimityspalstoilla. 
Arvasit oikein, tarkoitan nyt meitä: VTM, YTM, HTM. Syitä voi vain arvailla, 

mu!a vaikea uskoa, e!ä yhteiskunta-alalla ei vaihde!aisi työpaikkaa.  
Yksi syy hiipii mieleen: emmekö osaa arvostaa omaa tutkintoamme rii!ävästi? 

Jokainen yhteiskuntatieteellisen tutkinnon suori!anut tietää, e!ä alan tiedekuntaan 
pääsee vain tiukan seulan läpi. Sisäänpääsy on yhtä vaikeaa kuin oikikseen tai 
kauppikseen. Tutkinto on tuhti tietopake!i, jonka suori!aneet ovat laaja-alaisia moni-
osaajia. Ei siis ole mitään järkisyytä vähätellä tutkintoa. Varsinkin työmarkkinoilla 
epävarmuus on pahasta. Omaan osaamiseensa ja tutkintoonsa pitää voida luo!aa.

Tarvitsemmeko me identiteetin vahvistamista? Lukija- ja jäsenpalau!een mukaan 
kyllä. Lii!oa on viime aikoina kiitelty siitä, e!ä yritystä identiteetin rakentamiseen on 
ilmassa. Sinä olet vaiku!aja -kampanja on näistä ponnisteluista tuorein esimerkki. 

Vielä niistä nimitysuutisista, joita työnantajatkin lueskelevat. Jos niissä vilisee 
vain ekonomeja ja lakimiehiä, ei yhteiskuntatieteilijän brändiarvo rekrytoijan silmissä 
ainakaan nouse. Lupaathan ensi kerralla työpaikkaa vaihtaessasi, 
e!ä nimitysuutisessasi mainitaan tutkinto näkyvästi TIKKU-
KIRJAIMIN! Sinä hyödyt, ja koko yhteiskunta-ala hyötyy. 

Vaatima!omuus 
ei kaunista 

VASTAA LUKIJA! 
KYSELYYN s. 38

ja voit voi!aa Nokian Lumian!

KATI AHTIAINEN
viestintäpäällikkö

JULKAISIJA
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
puhelin 010 231 0350
faksi 010 231 0351
toimitus@yhteiskunta-ala."
www.yhteiskunta-ala."

PÄÄTOIMITTAJA
Kati Ahtiainen
kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala."

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Simo Pöyhönen
simo.poyhonen@yhteiskunta-ala."

OSOITTEENMUUTOKSET  
JA TILAUKSET
info@yhteiskunta-ala."

LEHDEN YHTEYSHENKILÖ LIITOSSA
Viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen
kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala."

TOIMITUS JA ULKOASU
MCI Press Oy
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
puhelin 09 2525 0250
faksi 09 2525 0251
info@mcipress."
www.mcipress."

ILMOITUSMYYNTI
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Yhteyshenkilö: Kati Ahtiainen
kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala."

KANSIKUVA
Mikko Lehtimäki

PAINATUS
ScanWeb Oy

ISSN 2323-8852 (paine!u)
ISSN 2323-8860 (verkkojulkaisu)

PAINOS
14 000 kpl

Copyright © MCI Press Oy
Lehden sisältöä ei saa osi!ainkaan jäljentää 
ilman toimituksen kirjallista lupaa. Toimitus ei 
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Ura on Aikakauslehtien Liiton jäsen.

PS. Akateeminen työ!ömyys on lisääntynyt, kuten 
sivun 22 jutussa kerrotaan. Työ!ömyys ei ole 
kiertänyt yhteiskunta-alan korkeakoulute!uja-
kaan mu!a on onneksi kohdellut helläkätisem-
min. Yhteiskunta-alan korkeakoulute!ujen 
työ!ömyysluvut ovat keskimääräistä 
pienempiä, ja työ!ömyys on useimmiten 
lyhytkestoista ja valmistumisvaihee-
seen ajoi!uvaa. Trendi pitää liiton 
valppaana. Tarjoamme työ!ömille ja 
työ!ömyysuhan alaisille koulutusta 
ja  sparrausta sekä autamme työelä-
män muutostilanteissa yksilöllisesti. 
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Ylitarkastaja Anne Wilenius tietää,  
e!ä yhteiskunta tarvitsee historiansa.
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Teksti Ma!i Välimäki Kuvat Vesa-Ma!i Väärä

S eilin saareen rantautuu vene, 
jossa on hiljaisia matkustajia. 
Kuningas Fredrik I on karkotta-
nut lahkolainen Olof Normanin 
perheineen spitaalisten saarelle. 
Mies on esittänyt vaarallisen  

ajatuksen, että kirkko ja valtio pitäisi erottaa 
toisistaan…

1700-luvulla eläneen toisinajattelija Olof 
Normanin tarina löytyy Seilin sairaalan 
arkistosta, monen muun riipaisevan ihmis-
kohtalon joukosta. Kun Anne Wilenius 
tutustui ainutlaatuiseen, neljä vuosisataa 
kattavaan asiakirja-aineistoon, hänen elä-
mänsä muuttui.

– Työskentelin tuolloin Seilin saarella,
Turun yliopiston Saaristomeren tutkimus-
laitoksessa, ja pidin huolta saaren kirkosta. 
Kiinnostuin saaren aiemmista asukkaista ja 
tulin etsimään heistä tietoa maakunta-arkis-
tosta. Sitten siinä tapahtui jotenkin niin, että 
pian olinkin täällä töissä, Wilenius muistelee.

Vuonna 1983 valtiotieteiden maisteriksi 
valmistunut Wilenius täydensi opintojaan 
muun muassa arkistoalan tutkinnoilla ja 
hankki alan pedagogisen pätevyyden. Hän 
teki 2000-luvun vaihteessa lisensiaatintyönsä 
Seilin sairaalan arkistosta ja haaveissa on 
samasta aiheesta myös väitöskirja. 

– Tutkin erityisesti sitä, miten aineisto
on valikoitunut nykymuotoonsa. Eli mitä 
jälkiä haluttiin siirtää tuleville sukupol-
ville ja miten nämä periaatteet muuttuivat 
eri aikoina, minkälaisia painotuksia oli esi-
merkiksi Ruotsin vallan ja autonomian ajan 
hallintokulttuureissa. Nykyäänkin arkisto-
laitoksessa pohditaan sitä, mikä todella on 
yhteiskunnallisesti merkittävää, tutkimusta 
kiinnostavaa asiakirja-aineistoa.

– Julkishallinnossa syntyy edelleen val-
tava tieto- ja asiakirjamassa, josta vain osa 
on mahdollista säilyttää pysyvästi, Wilenius 
kertoo. 

KOULUTUSTA JA VIRANOMAISTEHTÄVIÄ
Anne Wilenius toimi arkistolaitoksessa 
aikaisemmin tutkijana, nykyään hänen 
ammattinimikkeensä on ylitarkastaja.

– Teen paljon alan opetuksen suunnittelu-
tehtäviä. Vastaanotan alan perustutkintoa, 
järjestän viranomaisille asiakirjahallintoa ja 
sähköistä asiakirjahallintoa käsitteleviä kou-
lutuksia sekä ohjaan arkistolinjan korkea-
kouluharjoittelijoita. Työnkuvaani kuuluu 
myös valmistelevia seulontaesityksiä, joissa 
tehdään asiakirjojen arvonmääritystä. Työssä 
on antoisinta se, että joka päivä eteen tulee 
jotain uutta ja opittavaa.

Arkistolaitos siirtää asiakirjallista 
kul!uuriperintöämme tuleville sukupolville. 
Ylitarkastaja, luo!amusmies Anne Wilenius 
on huolissaan siitä, miten tämä onnistuu, 
kun arkistojen taloudellisia resursseja 
pienennetään koko ajan.

Yhteiskunta
tarvitsee muistia
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Arkistoja 
vailla 
olevassa 
hallinto-
kul!uurissa 
lähestytään 
silkkaa 
barbariaa.

Mutta eikö kaikkien näiden asiakirjojen 
keskellä  ole vaarana, että kun eteen tulee 
jokin oikein kiinnostava paperi, niin sitä 
ryhtyy tutkimaan vähän liikaakin, siihen 
uppoutuu ja muut työt kärsivät?

– Se on aloittelijan moka. Siitä on jo pääs-
syt irti, Anne Wilenius naurahtaa.

DIGITAALITEKNIIKKA MUUTTAA 
ARKISTOMAAILMAA 
Viime vuosina digitaalinen tekniikka on 
muuttanut arkistomaailmaa.

– Digitekniikka mahdollistaa paljon.
Siirrämme verkkoon aineiston viite tietoja, 
niin että asiakkaamme voivat tilata jo koti-
koneeltaan asiakaskirjoja luettavaksi tutkija-
saleihimme. Arkistolaitos myös digitoi 
asiakirjoja. Tällöin itse asiakirjat ovat tut-
kittavissa kotikoneilta. Etenemme niin, että 
yleisimmin käytetyt dokumentit, kuten 
kartat ja keskusvirastojen tärkeimmät 
hakemisto asiakirjat, digitoidaan ensiksi.

Digitointi on hidasta, koska pelkkä kuvaa-
minen ei riitä, vaan mukaan tarvitaan myös 
tarkat kontekstitiedot. Urakan suuruudesta – 
tai loputtomuudesta – saa jotain vihiä, kun 
huomioi, että Turun maakunta-arkistossa on 
tällä hetkellä 19 hylly kilometriä asiakirjoja. 
Yksittäisiä asiakirjoja on  arviolta miljardeja 
ja taas miljardeja.

Turun maakunta-arkiston lisäksi Suo-
messa on kuusi muuta maakunta-arkistoa 
sekä Helsingissä sijaitseva Kansallisarkisto. 
Ne yhdessä muodostavat arkistolaitoksen.

ARKISTOLAITOS RUMBAN PYÖRTEISSÄ
Anne Wilenius toimii seitsemän maakunta-
arkiston jukolaisten luottamusmiehenä sekä 
arkistolaitoksen varapääluottamusmiehenä. 
Hän kertoo, että luottamusmiehelle riittää 
tehtävää. 

– Nyt on täysi rumba päällä. Vajaan vuo-
den aikana on ollut parikin suurta organi-
saatiomuutosta. Taustalla on sama ilmiö 
kuin valtionhallinnossa muuallakin – 
samasta työmäärästä halutaan selvitä entistä 

Valtiosektorilla työskentelee kolmasosa työvoimaan kuuluvista liiton jäsenistä. 
Alle 30-vuotiaita  36 %
30-39-vuotiaita  30 %
40-49-vuotiaita  32 %
50-59-vuotiaita  33 %
60-vuotiaita tai yli 61%

Valtiosektorin palvelussuhteista kolmannes on määräaikaisia. 
Johto- ja esimiestehtävissä työskentelee 15 prosen!ia,  
asiantuntijatehtävissä 79 prosen!ia.

Keskiarvopalkka:
Johto- ja esimiestehtävissä 5!110 euroa/kk
Asiantuntijatehtävissä 3!850 euroa/kk
Keskiarvo 3!970 euroa/kk
Mediaani 3!900 euroa/kk
F10 2!700 euroa/kk
F90 5!400 euroa/kk 

Poimintoja jäsenrekisterin nimikkeistä: projektipäällikkö, yliaktuaari, 
ylitarkastaja, tarkastaja, neuvo!eleva virkamies, kehi!ämispäällikkö, 
suunni!elija, tutkija, lähetystöneuvos, ulkoasiainsihteeri, toimistonjohtaja, 
asiantuntija, kansanedustajan avustaja, tiedo!aja 

Lähde: Työmarkkinatutkimus 2012

vähemmällä henkilökunnalla ja entistä pie-
nemmillä kustannuksilla. Eläkkeelle jäävien 
tilalle ei palkata uusia, mutta ainakin tois-
taiseksi olemme säästyneet irtisanomisilta.

EI PIDÄ PROVOSOITUA, JOS PROVOSOIDAAN

Wilenius pelkää, että monet maakunta-arkis-
tot voivat näivettyä, kun voimavarat riittä-
vät hädin tuskin vain ovien auki pitämiseen 
ja rutiinitehtäviin.

– Turussa tätä vaaraa ei ehkä ole, kun
teemme esimerkiksi paljon yhteistyötä yli-
opistojen kanssa. Luottamusmiehen täytyy 
olla tilanteessa koko ajan hereillä, selvittää 
missä mennään ja mitä on tekeillä ja pyrkiä 
vaikuttamaan asioihin jo ennakolta.

Mitä ominaisuuksia hyvältä luottamus-
mieheltä vaaditaan? 

– Hyviä yleistietoja, oman alan osaamista
ja neuvottelutaitoja. Malttikin on valttia. Ei 
pidä provosoitua, vaikka provosoitaisiinkin.

ARKISTOALAN USEIN VÄHÄINEN ARVOSTUS
Bisnesajattelun läpitunkemassa nykymaail-
massa arkistolaitos ei ehkä aina nauti suu-
rinta mahdollista arvostusta. Arkistoalan 
ammattilaiset ovat sikälikin hankalassa ase-
massa, että heidän lakkonsa ei saisi yhteis-

Valtio yhteiskunta-alan 
korkeakoulute!ujen työnantajana
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kuntaa samalla tavalla nopeasti polvilleen 
kuin vaikkapa lääkärien lakko… 

– Se on totta. Aluksi ehkä vain yksittäiset
ihmiset kärsivät, jos he eivät saakaan tarvit-
semaansa perunkirjaa tai kauppakirjaa tai jos 
leikkaussaliin ei saada juuri oikeaa sairaus-
kertomusta.

Voimakkaimmissa kannanotoissa peräti 
koko arkistolaitoksen olemassaolo ja 
nykyisen lainen toiminta on kyseenalaistettu. 

– Arkistoja vailla olevassa hallinto-
kulttuurissa lähestytään silkkaa barba-
riaa. Demokratiaan kuuluu oleellisesti, että 
yhteiskunta jättää toiminnastaan merkkejä ja 
säilyttää myös edeltäjiensä aineistoja, Wile-
nius korostaa.

Hän kertoo, että työnantajapuolella alan 
arvo luonnollisesti ymmärretään. Myös suh-
tautumien luottamusmiestoimintaan on 
 asiallista ja positiivista.

Miksi Anne Wilenius on ryhtynyt luotta-
musmieheksi?

– Minua kiinnostaa se, miten pystyn vai-
kuttamaan asioihin. Luottamusmiehen 
työssä saan paljon uutta tietoa. Toivottavasti 
pystyn myös osaltani vaikuttamaan siihen, 
että asiat toteutuvat parhain päin.

MUKANA MYÖS PAIKALLISYHDISTYKSESSÄ
Anne Wilenius toimii myös puheenjohtajana 
Lounais-Suomen Yhteiskunta-alan korkea-
koulutetut ry:ssä. Yhdistys toimi ennen Var-
sinais-Suomen Valtiotieteilijät ry:n nimellä 
mutta nimenmuutoksen myötä toimintaan 
toivotetaan tervetulleiksi mukaan myös sata-
kuntalaiset. Yhdistys järjestää muun muassa 
erilaisia koulutustapahtumia sekä retkiä 
mielenkiintoisiin kohteisiin.

Apropo, Seilin saari Saaristomerellä, 
Airiston eteläosassa…

Miten toisinajattelija Olof Normanille 
lopulta kävi?

– Olof ja hänen perheensä kuolivat Sei-
lissä. Kun Normanin lapsi menehtyi, isä ei 
halunnut luovuttaa ruumista kirkolle, vaan 
hän hautasi tämän puutarhaansa.

Teko suivaannutti viranomaiset lopulli-
sesti. Norman ei saanut olla enää missään 
tekemisissä ulkopuolisten ihmisten kanssa. 
Kun Norman kuoli, hänen vaimonsa sai mie-
hensä toisen muona-annoksen. Kun vaimo 
kuoli, perheen jäljelle jäänyt omaisuus myy-
tiin julkisella huutokaupalla hospitaalin las-
kuun. 

Artikkelissa on hyödynnetty myös A.Sarvilinnan 
teosta Mielisairaanhoidon kehityksestä Suomessa 
vuoteen 1919 (Uki 1938)

ANNE WILENIUS
Turun maakunta-arkiston ylitarkastaja, luo!amusmies

Historian siirtäminen verkkoon on hidasta työtä  
mu!a helpo!aa  tiedon hallintaa.
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Akavan opiskelijat etsii jälleen Suomen parasta 
 kesätyönantajaa. Kilpailu järjestetään kuudennen ker-
ran ja se on kasva!anut suosiotaan vuosi vuodelta. 

Akavan opiskelijat haluaa kiinni!ää kilpailulla huo-
miota työpaikkojen hyviin käytäntöihin. Tänä vuonna 
kilpailussa painotetaan erityisesti esimiestaitoja. Sekä 
kesätyöntekijät e!ä työnantajat voivat ehdo!aa Suomen 
parasta kesätyönantajaa.  

Kilpailun voi!ajan valitsee raati, jonka puheen-
johtajana ja kilpailun suojelijana toimii työministeri Lauri 
Ihalainen. Lisäksi raatiin kuluu Akavan opiskelijoiden 
puheenjohtajiston ja työjaoston jäseniä.

Akavan opiskelijat muistu!aa, e!ä kesätyöt ovat 
opiskelijalle tärkeä toimeentulon ja työkokemuksen 
lähde. Kesätyöntekijöitä palkkaamalla työnantajat voivat 
luoda yhteyksiä nuoriin osaajiin. 

– Kesätyöntekijät ja sijaiset tulee o!aa työpaikoilla 
vastaan samoin periaa!ein kuin vakituiseen työsuhtee-
seen tulevat. Suomen paras kesätyönantaja -kilpailun 
tarkoituksena on juhlistaa reilulla tavalla toimivia ja 
nuoria työntekijöitään arvostavia työpaikkoja, toteaa 
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Jouni Markkanen, 
joka on mukana kilpailun raadissa.

Suomen parasta kesätyönantajaa voi ehdo!aa säh-
köisellä lomakkeella, joka on osoi!eessa www.akava."/
paraskesatyonantaja. Sivulla on lisätietoa kilpailusta ja 
edellisistä voi!ajista. 

Ehdotuksia voi antaa 30.9.2013 saakka. Suomen pa-
ras kesätyönantaja 2013 -kilpailun voi!aja julkistetaan 
loppusyksystä 2013.

 Akavan Työhön!-kiertue star!aa syyskuussa 
Hämeenlinnasta ja kiertää eri puolilla Suomea kolmen 
kuukauden ajan. Päivien aikana käsitellään työllistymis-
tä, työelämän laatua ja rakenteita, työssä jaksamista ja 
työyhteisöjen tarpeita. 

Aikataulu:
2.9. Häme, Hämeenlinna
24.9. Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki
3.10. Uusimaa
30.10. Etelä-Savo, Mikkeli
31.10. Kaakkois-Suomi, Lappeenranta
28.11. Pirkanmaa, Tampere
29.11. Pohjoisen puolen Suomen seminaari, Oulu

Kiertue on osa Akavan aluevaiku!amista. Kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita tilaisuuksiin! Lisätietoa www.akava.".

Oletko töissä tai opiskeletko 
Pohjoismaissa?

Jäsenet voivat yhteistyösopimuksen mukaan käyt-
tää pohjoismaisten sisarjärjestöjen neuvontapalvelua 
ja lii!ojen jäsenille suunna!uja kotisivuja työskennel-
lessään Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Eero Hokkanen työskentelee Suomen suurlähetys-
tössä Oslossa avustajana ja on käy!änyt norjalaisen 
sisarjärjestön neuvontapalvelua.

- Olin yhteydessä Samfunnsviterneen saadakseni 
taustatietoa Norjan julkisen alan työehtosopimuksista. 
Halusin vertailla oman työsuhteeni ehtoja norjalaisiin 
standardeihin. Heti ensimmäisellä puhelinsoitolla sain 
asiantuntevaa palvelua, minua ohja!iin oikeille tiedon 
lähteille ja rohkaistiin ilmoi!autumaan Samfunns-
viternen jäseneksi. Jäsenyys on voimassa vuoden 
ja Yhteiskunta-alan korkeakoulute!ujen jäsenille 
maksuton, kunhan ilmoi!autumisen yhteydessä mai-
nitsee, e!ä jäsenmaksu on makse!u Suomeen. Pidin 
saamiani neuvoja sekä Samfunnsviternen tarjoamaa 
taustatukea hyödyllisinä. Rohkaisen kaikkia käy!ä-
mään paikallisten sisarjärjestöjen palveluita.

Sopimuskumppaneina ovat ruotsalainen Jusek, tans-
kalainen Danmarks Jurist- och Økonomforbund DJØF 
sekä norjalaiset Norges Juris"orbund, Samfunnsvi-
ternes Fagforening i Norge ja Samfunnsøkonomenes 
Fagforening i Norge. Järjestöjen kotisivujen jäsensivuille 
pääsyä varten voit pyytää käy!äjätunnukset numerosta 
010 231 0350.

TIESITKÖ?

Mikä on  
Vääntö- 
palkinto?
YTN:n yritysyhdistys-
ryhmä jakaa vuosi!ain 
palkinnon vuoden 
työmarkkinateosta. 
Palkinnolla kunnioitetaan 
hyviä suorituksia, itsensä 
peliin lai!amista sekä 
tuloksekasta edunval-
vontatoimintaa. Palkinto 
myönnetään ensisijaisesti 
yksilösuorituksesta, mut-
ta myös ryhmä voidaan 
palkita.Myöntämisen 
edellytyksenä on toiminta 
YTN:n piirissä sekä 
toiminnan kohdistuminen 
ylempiin toimihenkilöihin. 

Tämän vuoden  
voi!ajateko sivulla 21.

URAtieto
Suomen paras kesätyönantaja 
2013 -kilpailu käynnistyy

”Ei ole mikään sa!uma, e!ä kaikki marjanpoimijat  
ovat ulkomaalaisia.”

 
Juhana Vartiainen HS 4.8.2013

Luottamus miehet 
neuvottelevat 
työnantajien kans-
sa työpaikoilla ja 
avustavat jäseniä 
työ- ja virkasuh-
teen ongelmissa. 
Julkisella puolella 
paikallista edun-
valvontaa hoitaa 
neuvottelujärjestö 
JUKO. Yrityksissä 
ja järjestöissä pai-
kallistason edus-
tajat ovat Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN 
ry:n jäsenjärjes-
töistä.

Akava-päivät kiertueella
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Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 
myönsi keväällä 2013 stipendin kahdek-
salle lukiolaiselle:

Aleksi Aaltonen,  
Mäkelänrinteen lukio
Markus Hilli, Etelä-Tapiolan lukio
Niilo Laiho, Ressun lukio
Lucas Mattsson, Ålands lyceum
Juho Mäki-Lohiluoma,  
Etelä-Tapiolan lukio
Kimmo Palanne, Iisalmen lyseo
Anssi Salomaa, Tapiolan lukio
Tatu Suontausta, Etelä-Tapiolan 
lukio

– Yhteiskuntaoppi antaa yleissivistyk-
sen lisäksi myös välttämättömiä kansalais-
taitoja selviytyä muun muassa työe lämän 
sääntöviidakossa. Tärkeän pohjatyön 
kiinnostuksen herättämisessä yhteiskun-
nallisiin aineisiin tekevät aineopettajat 
jo peruskoulussa ja lukiossa, heille kuu-

luu iso tunnustus, puheenjohtaja Mikko 
Eskola kiittelee.

– Jaoimme viime keväänä ensimmäiset 
yhteiskuntaopin stipendit tunnustuksena 
yhteiskunnallisissa opinnoissa menesty-
neille lukiolaisille. Yhteiskunta-alalle tar-
vitaan jatkossakin uusia asiantuntijoita, 
joista kasvaa yhteiskunnan vaikuttajia. 
Näitä asiantuntijoita olemme nostaneet 
esiin Sinä olet vaikuttaja -kampanjas-
samme, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen 
kertoo.

Liitto rohkaiseekin uusia ylioppilaita 
yhteiskuntatieteellisiin opintoihin: tut-
kinto avaa mielenkiintoisia ja monipuoli-
sia työtehtäviä, ja työllisyysnäkymät ovat 
keskimääräistä valoisammat.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
ry jakoi nyt kolmatta kertaa stipendejä 
yhteiskuntaopin kirjoittaneille.

Akavan uusi ilme 
yhdistää perinteitä  
ja muutosta 

 Akava uudisti logonsa ja visuaalisen 
ilmeensä toukokuun lopussa. Uudistus pe-
rustuu ajatukseen, e!ä Akavalla on sekä 
rohkeu!a uudistua e!ä rohkeu!a kun-
nioi!aa niitä perinteitä, jotka on hyväksi 
havai!u. Uusi logo muodostuu seppelees-
tä ja doorilaisesta pylväästä.

– Logomme muu!uu täysin edellises-
tä, mu!a palaa alkuperäisille juurilleen. 
Haluamme uudella ilmeellämme viestiä 
tavoi!eitamme, joiden mukaan Akava 
on nykyaikainen ja aktiivinen vaiku!aja 
sekä aloi!eellinen uudistaja. Uusi logo 
muistu!aa siitä, e!ä uudistumisen ohella 
akavalaiset jatkavat perinteitään asian-
tuntijoina ja vastuunkantajina, kuvailee 
Akavan viestintäjohtaja Marjo Ollikainen.

– Viestimme ”Hyvä arki on tehtä-
vä” kertoo kahdesta asiasta. Siitä, e!ä 
akavalaiset ovat tulevaisuuden rakentajia, 
jotka o!avat vastaan tärkeän ja haastavan 
tehtävän. Lisäksi Akava pyrkii tekemään 
suomalaisten arjesta vielä paremman 
opiskelussa, työssä, perheen kanssa ja 
vapaa-ajalla, Ollikainen kertoo.

Akavan verkkopalvelu www.akava."
Akavalainen-lehti www.akavalainen."

”Akava on 
nykyaikainen 
ja aktiivinen 
vaiku"aja.”

Lii!o myönsi  
yhteiskuntaopin stipendejä
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on jälleen palkinnut 
ylioppilaskokeissa hyvin menestyneitä yhteiskuntaopin 
kirjoi!ajia. 

Helsingin Sanomissa julkaistiin liiton 
toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus yhteis-
kuntaopin hyödyllisyydestä (12.5.2013): 

Yhteiskuntaoppi on hyödyksi työelämässä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tutkii 
parhaillaan tapausta, jossa helsinkiläi-
nen ravintola on tee!änyt liikaa ylitöitä ja 
jä!änyt maksama!a ylityökorvauksia (HS 
Kaupunki 8.#5.).

Tapaus paljastaa, e!ei työelämän peli-
sääntöjä läheskään aina tunneta. Vaikka 
työnantajan pitää huolehtia työsopimuk-
sen lainmukaisuudesta, on työnteki-
jän oman edun mukaista olla perillä 
 allekirjoi!amansa sopimuksen laillisuudes-
ta ja vähimmäisehtojen täy!ymisestä.

Amma!ijärjestöken!ä on tehnyt pitkään 
työtä suomalaisen työelämän pelisääntöjen 
luomisessa. Tämän työn seurauksena lait 

ja työehtosopimukset takaavat työntekijöille 
oikeuden palkkaan, lisä- ja ylityökorvauk-
siin, kohtuulliseen työaikaan, lepoon, lomiin 
ja eläkkeeseen. Kaikkien työntekijöiden pi-
täisi tuntea perusoikeutensa työelämässä.

Pelkät pelisäännöt eivät riitä, jos 
niitä ei tunneta. Herääkin kysymys: onko 
peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa 
rii!ävästi yhteiskuntaoppiin ja yhteiskunta-
tietouteen lii!yvää opetusta, joka sisältää 
myös keskeiset tiedot työlainsäädännöstä? 
Yhteiskuntaopille on tilausta tämänkin 
kansalaistaidon ope!amisessa, ja mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa.

Kuten aluehallintoviraston pistokokeena 
löytämä laiminlyönti osoi!aa, työelämässä 
ei aina vallitse fairplay, eli reilu peli.

Simo Pöyhönen
toiminnanjohtaja, 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
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Tutkimusstipendit jaossa
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 jäsenel-
leen. Pohjola-stipendi myönnetään tutkimuksiin, jotka lii!yvät työmarkkina-
toimintaan tai edunvalvontaan. Huomioimme stipendihakemukset molempiin 
hakuihin. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja tiivistelmä tutkimussuunnitelmastasi 
9.9. mennessä sähköpostitse hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala." tai kirje-
postina osoi!eeseen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, Hanna Meriluoto, 
Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100 Helsinki. Merkitse kuoreen tai sähköpostiin 
”stipendihakemus”.

Liiton FB-tykkääjiä 
on jo lähes 1 900, 
ja määrä nousee 
tasaisesti. Käy 
tykkäämässä 
osoitteessa www.
facebook.com/
Yhteiskuntaala. 
Sivulla on 
ajankohtaisia 
aiheita työelämästä 
ja vähän sen 
vierestä.

Työelämän 
epävarmuus luo 
otollista maape-
rää kateudelle. 
Palkkiojärjestel-
mät, pätkätyöt ja 
irtisanomisuhka 
saavat aikaan 
kilpailua oman 
aseman varmis-
tamiseksi. Kateus 
voi olla myös kiu-
saamisen muo-
to. Pirkko-Liisa 
Vesterisen toimit-
tama kirja Kate-
us työelämässä 
auttaa tiedosta-
maan ja ymmär-
tämään kateuden 
synnyttämää 
käyttäytymistä. 
Se tarjoaa myös 
keinoja kateuden 
lievittämiseksi ja 
kitkemiseksi. 

Aika hakea liiton 

tutkimusstipendejä!

Tiesitkö, e!ä osi!ainen hoitovapaa voi joissakin 
tapauksissa estää vuoro!eluvapaan saamisen? Jos 
harkitset vuoro!eluvapaalle jäämistä, kanna!aa 
o!aa huomioon seuraavat asiat:

Vuoro!eluvapaan edellytyksenä on vähintään 
10 vuoden työhistorian lisäksi se, e!ä vuoro!elijan 
työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on 
yhdenjaksoisesti kestänyt väli!ömästi ennen vuorot-
teluvapaan alkamista vähintään 13 kuukau!a. Tähän 
13 kuukauteen saa sisältyä enintään 30 kalenteri-
päivää palkatonta poissaoloa. Työajan on pitänyt 
olla vähintään 75 prosen!ia alalla sovelle!avasta 
kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Vuoro!eluvapaalain mukaan vain sairaudesta 
tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan 
työssäoloon. Sen sijaan esimerkiksi perhevapaita, 
lomautusaikaa, opintovapaata tai muuta palkatonta 
työ- tai virkavapaata ei rinnasteta työssäoloon. Jo!a 
vuoro!eluvapaa olisi mahdollinen, tällaisia poissa-
olopäiviä saa sisältyä vuoro!eluvapaata edeltävien 
13 kuukauden ajalle enintään 30 päivää.

Jos työntekijä on ollut vuoro!eluvapaata edeltä-
vien 13 kuukauden aikana osi!aisella hoitovapaalla, 
joka on toteute!u siten, e!ä työntekijä on yhden 
päivän viikossa poissa töistä, 13 kuukauden työssä-
oloedellytys ei täyty. Osi!aisella hoitovapaalla ollut 
kokonaiset päivät nimi!äin lasketaan palka!omiksi 
poissaolopäiviksi. Jos työntekijä on ollut näin järjes-
tetyllä osi!aisella hoitovapaalla koko 13 kuukauden 
jakson, palka!omia päiviä on kertynyt yli 30 eikä 
vuoro!eluvapaalle jääminen ole mahdollista.

Jos sen sijaan osi!ainen hoitovapaa on toteute!u 
lyhentämällä päivi!äistä työaikaa siten, e!ä työaika 
on kuitenkin vähintään 75 prosen!ia alalla sovellet-
tavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, este!ä 
vuoro!eluvapaalle jäämiseen ei ole. 

Vuoro!eluvapaalle jäämistä suunniteltaessa 
mahdollinen sitä edeltävä osi!ainen hoitovapaa kan-
na!aa siis pyrkiä järjestämään päivi!äistä työaikaa 
lyhentäen. Kokonaisina päivinä pidetyllä osi!aisella 
hoitovapaallakin voi kuitenkin olla osan vuoro!elu-
vapaata edeltävästä 13 kuukauden jaksosta, kunhan 
palka!omien päivien määräksi tulee yhteensä 
enintään 30.

Vuoro!eluvapaalakia tulisi muu!aa siten, e!ä 75 
prosentin työaikaehdon täy!ävä osi!ainen hoito-
vapaa ei sen järjestämistavasta riippuma!a estäisi 
vuoro!eluvapaan saamista. Nykyinen järjestelmä 
on syrjivä, se ei kannusta osi!aisen hoitovapaan 
käy!öön ja hankaloi!aa työn ja perhe-elämän 
yhdistämistä.

Jukka Nohteri
lakimies

URAtieto

Osi!ainen hoitovapaa 
– vuoro!eluvapaalain 
sudenkuoppa
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[TOIMINNANJOHTAJALTA]

Vaikka kesääkin on vielä jäljellä, alkavat syksyn 
työmarkkinaneuvo!elut jo tiivistää tunnelmaa. 
Jo pitkin kesää on kuultu erilaisia ajatuksia siitä, 
lähdetäänkö todelliseen yritykseen keskitetystä 
palkkaratkaisusta vai pitäydytäänkö työnantajata-
hojen jo pidempään julistamassa lii!okierrokses-
sa. Kyseessä on paitsi ideologia, myös käytännöl-
linen vääntö siitä, millainen ratkaisu olisi toisaalta 
Suomen, toisaalta jonkun tietyn toimialan etu. 
Etelärannan suunnasta esitetyt mallit ovat 
tähdänneet pääasiassa lii!okoordinaatioon, mu!a 
työnantajapuolellakin on herä!y siihen, e!ä ilman 
keskite!yä ratkaisua koordinaatio jää helposti 
hurskaiksi sanoiksi. Ideologisesta suhtautumises-
ta on ale!u siirtyä päämäärien arviointiin.

Mu!a tätä kaikkeahan politiikka on niin 
työmarkkinoilla kuin muuallakin – kon$ikti pää-
määristä eikä ”yhteisten asioiden hoitoa”, kuten 
peruskoulussa opetetaan. Jos olisi yhteinen 
asia, jota hoitaa, ei politiik-
kaa tarvi!aisi. Yhteistäkin 
tavoi!eenase!elua voi silti 
koko työmarkkinakentällä olla, 
ja sellaista tarvitaan, oman 
osaoptimoinnin ohella. Myös 
Akavalla – jonka muodos-
tavat sen jäsenliitot – on 
keskeinen rooli tässä prosessissa. Lähtökohtana 
on vastuullinen ratkaisu, joka hyödy!äisi niin 
palkansaajaa kuin Suomen kilpailukykyäkin. Siksi 
keskitetyn työmarkkinaratkaisun mahdollisuus on 
syytä ainakin selvi!ää.

Politiikan aika on myös omassa liitossamme. 
Syksyn lii!ovaltuustovaalit ovat keskeinen tapa 
vaiku!aa siihen, mihin suuntaan YKA ja sen 
harjoi!ama edunvalvontapolitiikka kehi!yy. Juuri 
Sinä päätät, ketkä liitossamme käy!ävät ylintä 
päätösvaltaa seuraavan nelivuotiskauden. Kenel-
lä tahansa liiton jäsenellä on mahdollisuus lähteä 
ehdolle ja tulla valituksi. Siksi – asetu ehdolle 
vaaleissa tai jollet itse lähde, haasta, kyseenalais-
ta valtuustovaalien ehdokkaita, ten!aa heitä ja 
selvitä heidän tavoi!eitaan liitossa. Vain anne!u 
ääni ratkaisee valtuustovaaleissa!

HR Barometri: 
Työhyvinvointi yhä 
merki!ävin henkilöstötyön  
kehi!ämishaaste

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry:n HR Ba-
rometri 2013 -tutkimuksessa selvite!iin henkilöstö-
työn tulevaisuuden haasteita Suomessa vuoteen 
2018 mennessä. Samalla tutki!iin vastuullisen 
henkilöstöjohtamisen sisältöä sekä koo!iin arvioita 
henkilöstötyön nykytilasta. 

Kyselyyn vastasi tammikuussa lähes 2 600 
osallistujaa kymmenen organisaation yhteistyö- ja 
kumppaniverkostossa. Vastaajakohderyhminä oli-
vat yritysjohto ja esimiehet, HR-amma!ilaiset sekä 
luo!amusmiehet, henkilöstön edustajat. Kysely 
lähete!iin myös Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
ry:n HR-tehtävissä oleville jäsenille sekä luo!a-
musmiehille.

Sinä päätät, ketkä 
liitossamme käy!ävät  
ylintä päätösvaltaa.

On politiikan aika
SIMO PÖYHÖNEN

toiminnanjohtaja 

Mukaan mentorointiin!
 Uusi mentorointiryhmä käynnistyy vuoden 

lopussa tai viimeistään ensi vuoden alussa. 
Haemme parhaillaan kiinnostuneita mentoreita 
ja mentoroitavia.

Jos olet opintojen loppuvaiheessa mu!a et 
vielä valmistunut, voit hakea ohjelmaan men-
toroitavaksi eli aktoriksi. Jos olet valmistunut, 
ja sinulla on työkokemusta, jota haluat jakaa 
työelämään siirtyvälle, olet sopiva mentoriksi.

Mentorointi kestää vuoden ja edelly!ää pari-
tapaamisia noin kerran kuukaudessa. Ryhmä-
tapaamisia on kolme kertaa ohjelman aikana. 
Lähetä sitova hakemus 9.9. mennessä.

Lisätietoja ja hakemuslomake löytyvät ne!i-
sivuiltamme www.yhteiskunta-ala." kohdasta 
jäsenpalvelut ja -edut/uranhallinta.

Voit olla myös suoraan yhteydessä mento-
roinnin yhteyshenkilöön Hanna Meriluotoon 
hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala." tai  
p. 010 231 0352
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Työskentelin opiskelujen ohessa määräai-
kaisessa projektissa parisen kuukau!a. 
Mielestäni työnantajan toiminnassa ja 
mene!elytavoissa oli jotakin epäily!ävää 

heti työsuhteen alusta alkaen. Lopulta aloin epäillä, 
onko työsopimuksessakaan kaikki täysin kunnossa ja 
päädyin työ suhteeni loppuvaiheilla o!amaan yhtey!ä 
liiton toimistoon.

LOMAKORVAUKSEN MAKSAMISTA KOSKEVA 
ERIMIELISYYS
Liiton lakimies katsoi ensimmäiseksi pyynnöstäni työ-
sopimusta ja kommentoi sitä. Kävi ilmi, e!ä sopimuk-
sessa oli muun muassa lainvastainen kirjaus siitä, e!ä 
työsuhteen pää!yessä makse!avat lomakorvaukset 
sisällytetään peruspalkkaan. Vuosilomalain nojalla täl-
lainen järjestely ei ole mahdollinen. Lakimies ehdo!i, 
e!ä hän voisi kirjelmöidä työnantajalleni ja tällainen 
kirjelmä myös laadi!iin. Työnantaja ei kuitenkaan ollut 
suostuvainen sopimaan asiaa.

Olin tuossa vaiheessa jo niin närkästynyt työnan-
tajan toiminnasta, e!ä halusin viedä ju!ua eteenpäin. 
Myös liiton lakimies suosi!i jatkotoimiin ryhtymistä. 
Seuraavassa vaiheessa asia siirre!iin liiton käy!ämäl-
le asianajotoimistolle. Asianajaja pyrki ensi vaiheessa 
sopimaan asian työnantajan kanssa, mu!a tämä ei 
edelleenkään ollut halukas maksamaan vaadi!uja 
saatavia. Ainoaksi jatkovaihtoehdoksi jäi tällöin asian 
saa!aminen käräjä oikeuden käsiteltäväksi liiton 
oikeusturvavakuutuksen turvin.

MONIVAIHEINEN OIKEUSPROSESSI
Lopullinen päätäntävalta asioiden edistämisestä 
säilyi koko prosessin ajan minulla, mu!a kokemuk-
seni mukaan lii!o oli myös kiinnostunut tapaukseni 
edistämisestä periaa!eellisista syistä. Lopultahan kyse 

oli rahallisesti pienehköstä summasta, mu!a myös 
oma intressini oli ensisijaisesti periaa!eellinen. En 
halunnut lipevän työnantajani pääsevän kuin koira 
veräjästä – etenkin, kun tiesin, e!ä kyseinen yritys 
työllistää vuosi!ain kymmeniä nuoria työntekijöitä 
vastaavin ehdoin.

Kanne siis laite!iin vireille. Käytännössä minun 
osuuteni prosessissa oli suhteellisen helppo ja pieni. 
Toimitin tarvi!avat tiedot ja asiakirjat sähköisesti 
eteenpäin ja kysyin asianajajalta ja liitolta minua 
askarru!avia kysymyksiä jutun jatkosta. Pääsään-
töisesti vain odo!elin, e!ä asia etenee ja saan tietoa 
siitä, missä mennään. Loppujen lopuksi tapauksessa 
päädy!iin työnantajan esityksestä sovintoon ja vaaditut 
palkkasaatavat suorite!iin.

OPETTAVAINEN KOKEMUS
Prosessi kokonaisuudessaan ajoi!ui yli vuoden ajalle, 
ja suurin kiukku työnantajan toimintaa kohtaan ehti jo 
moneen o!eeseen laantua. Ilman liiton apua en mis-
sään nimessä olisi osannut, keksinyt tai edes pystynyt 
viemään asiaa loppuun asti. Välillä olisin kaivannut 
vielä hieman selkeämpää käsitystä siitä, mitä oikeus-
käsi!elyssä saa!aa tulla eteen ja mikä on ”virallinen” 
kantamme erilaisiin asioihin. Asianajajani toki kertoi 
etukäteen, millaisia kysymyksiä minua kuultaessa 
saa!aa tulla vastaan.

Oikeusprosessi oli itselleni ensimmäinen laatu-
aan, joten otin sen myös oppimisen kannalta. Olen 
ehdo!omasti tyytyväinen, e!ä asia katso!iin loppuun 
asti. Sain sovinnon seurauksena sen, mitä minulle lain 
mukaan kuuluikin, mu!a silti minua jäi kaivelemaan, 
e!ä työnantajani pääsi kuitenkin liian vähällä. Toivon 
todella, e!ä tapaukseni edes joiltakin osin herä!eli hei-
tä korjaamaan toimintaansa ee!isempään suuntaan.
 Nimimerkki ”Vedäte"y valmentaja”

Uudet työpaikat 
syntyvät tutkimuk-
sen mukaan pääasi-
assa pieniin, kasvu-
janoisiin yrityksiin. 
Uusiin työpaikkoi-
hin rekrytoidaan 
eniten työssä jo 
olevia (38 %), mutta 
opiskelijoiden ja 
koululaisten osuus 
on suurempi (27 %) 
kuin muissa rekry-
tointitilanteissa. 
Myös työttömiä 
palkataan melko 
paljon (25 %). Lähes 
kaksi kolmesta 
uudesta työpaikasta 
on määräaikaisia ja 
useimmiten kokoai-
kaisia. 
Lähde: TEM

TIESITKÖ?

48 %
akavalaisista 
määräaikaisista tekee 
työtään ketjutetussa 
määräaikaisessa 
työsuhteessa. Heillä 
oli kyselyn aikana 
menossa vähintään 
kolmas peräkkäinen 
määräaikaisuus 
samalla työnantajalla. 
Pahimmillaan 
peräkkäisiä 
pätkäsuhteita oli 
kertynyt useiden 
vuosien ajalta 
kymmeniä.  
Lähde: Akavan 
pätkätyökysely, 2013

URAtieto

Lakituvan kau!a sovintoon
 Liiton jäsen kertoo oikeusprosessistaan, johon päädy!iin 

työsopimuksen lainvastaisten ehtojen ja työnantajan 
järkähtämä!ömyyden takia. Liiton lakimies au!oi aluksi, ja prosessin 
vei loppuun liiton käy!ämä asianajotoimisto.

Palkkasaatavia 

koskeva 

erimielisyys päätyi 

tuomioistuimeen
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Liiton palvelussuhdeneuvontaan tulee tasaisin 
väliajoin kysymyksiä siitä, millaisia palkaneriä 
voidaan sisälly!ää työntekijän työsopimuksessa 
sovi!uun peruspalkkaan. Yleensä ongelmat kos-
kevat työaikalain tai työehtosopimuksen mukaisia 
työaikakorvauksia tai si!en vuosilomiin lii!yviä kor-
vauksia. Lähtökohtana on, e!ä tällaisten palkan-
osien eri!elemätön sisälly!äminen peruspalkkaan 
ei ole mahdollista.

Korkein oikeus on o!anut tähän teemaan 
kantaa tuoreessa ennakkopäätöksessään KKO 
2012:82. Kyseisessä tapauksessa työntekijän 
työsopimuksessa oli seuraava palkkaa koskeva 
määräys: ”13 %/h, joka sisältää TES:n määräämät 
lisät”. Työnantaja ei ollut millään tavalla eritellyt, 
mikä osuus puheena olevasta 13 euron summas-
ta oli peruspalkkaa ja mikä taas oli kunkin lisän 
osuus.

Työsuhteessa sovelle!u TES sisälsi määrä-
ykset vähimmäispalkasta ja siitä, e!ä ilta-, yö- ja 
sunnuntaityöstä tuli maksaa työntekijälle korote!ua 
palkkaa. Lisät piti myös TES:n mukaan eritellä 
palkkalaskelmassa. Riidatonta asiassa oli se 
seikka, e!ä työntekijälle makse!u palkka 13 euroa/ 
tunti yli!i sen ilta-, yö- ja sunnuntaityölisineen 
lasketun vähimmäispalkan, joka työstä olisi TES:n 
mukaan tullut maksaa.

Työntekijä oli vaatinut tuomioistuimessa, e!ä 
yhtiö velvoitetaan suori!amaan hänelle lisät TES:n 
mukaisesti jo maksetun palkan lisäksi. Yhtiö oli pi-
tänyt vaatimusta perustee!omana siksi, e!ä lisien 
sisälly!ämisestä palkkaan oli sovi!u työsopimuk-
sessa.

Korkein oikeus o!i ratkaisunsa lähtökohdaksi 
työntekijän kannalta edullisemman tulkinnan 
todeten, e!ä ”työntekijän suojelun periaa!eesta ja 

yleisistä sopimusoikeudellisista tulkintaperiaa!eis-
ta seuraa, e!ä epäselvissä tapauksissa työnan-
tajan laatimaa työsopimusta tulkitaan työntekijän 
eduksi”.

Kun työsopimuksesta tai palkkasopimukses-
ta, sen paremmin kuin palkkatodistuksista, ei 
selvinnyt, mikä osuus työntekijälle makse!avasta 
palkasta oli peruspalkkaa ja mikä lisiä, totesi kor-
kein oikeus palkkaehdon olevan tulkinnanvarainen 
ja mene!elyn loukanneen TES:ta ainakin siltä osin, 
kun siinä vaadi!iin lisien eri!elyä. KKO:n ratkaisun 
mukaan työnantajan oli makse!ava työntekijälle 
TES:n mukaiset ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät. Lisi-
en laskemisen pohjaksi ote!iin kokonaisuudessaan 
työsopimuksessa sovi!u palkka 13 euroa/tunti.

Korkeimman oikeuden nyt tekemä kannano!o 
on linjassa vakiintuneen tulkintakäytännön kanssa, 
jonka mukaan lomakorvaukset, ylityökorvaukset ja 
muut vastaavat peruspalkan päälle makse!avat 
palkanosat on eriteltävä kokonaispalkasta. Korkein 
oikeus ei sinänsä pitänyt lainvastaisena ilta-, yö- ja 
sunnuntaityölisien sisälly!ämistä TES:n mukais-
ta vähimmäispalkkaa suurempaan palkkaan, 
mu!a työnantajan olisi tullut eritellä lisien osuus 
kokonais palkasta.

Oheisessa haasta!elussa puheena olleessa 
liiton jäsenen tapauksessa päädy!iin sovintoon 
käräjäoikeusprosessin aikana. Tuomioistuin ei siis 
o!anut kantaa itse asian substanssiin. Joka tapa-
uksessa tapausta oltaisiin varmasti tultu arvioi-
maan edellä esite!yjen suuntaviivojen mukaisesti, 
mikäli tuomioistuin olisi joutunut o!amaan asiaan 
kantaa.

Petri Toiviainen
lakimies

Mistä palkka koostuu?
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Työsopimuslain 2 luvun 2 §:n mukaan työnantaja ei saa 
ilman hyväksy!ävää peruste!a ase!aa työntekijöitä eri 
asemaan esimerkiksi iän vuoksi. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n  
mukaan ketään ei saa syrjiä samaiseen syyn perusteella.

Julkisessa keskustelussa tärkeinä tavoi!eina pidetään 
sekä nuorten työelämästä syrjäytymisen ehkäisemistä e!ä vanhem-
pien työntekijöiden pysy!ämistä työelämässä pitempään. Mainituista 
lainsäännöksistä voisi päätellä, e!ä laki ei aseta este!ä tavoi!eiden 
saavu!amiselle: periaa!eessa ikäsyrjintäpykäliin voivat vedota kaiken-
ikäiset työntekijät. 

Oikeuskäytännössä ei ole juurikaan ratkaisuja, joissa työnanta-
jan olisi katso!u syyllistyneen ikäsyrjintään. Korkeimman oikeuden 
ne!isivuilta ennakkoratkaisuista ei löydy edes asiasanaa ikäsyrjin-
nälle. Tämä johtunee siitä, e!ä ikäsyrjinnän todistaminen on erityisen 
vaikeaa. Ikäsyrjintää kuitenkin esiintyy taloudellisista ja tuotannollisista 
syistä tapahtuneissa irtisanomis- ja lomau!amistilanteissa.  

Lakisääteistä irtisanomisjärjestystä meillä ei ole, vaan työnantajalla 
on valta valita irtisano!avat työntekijät. Sen sijaan useissa työehto-
sopimuksissa on sääde!y irtisanomisjärjestyksestä, joka rajoi!aa 
työnantajan oikeu!a irtisanoa pitkään työnantajan palveluksessa 
olleita työntekijöitä. Tavanomaisin eri alojen työntekijöiden ja toimi-
henkilöiden työehtosopimusten kirjaus on: muusta kuin työnt ekijästä 
johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen ja lomau!amisen 
yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudate!ava sääntöä, jonka 
mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle 
tärkeitä amma!ityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työ-
kyvystään mene!äneitä sekä e!ä tämän säännön lisäksi kiinnitetään 
huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvolli-
suuden määrään.

Ylempien toimihenkiöiden työehtosopimuksissa on vastaavia 
kirjauksia, jotka antavat työehtosopimusaloilla työskenteleville jonkin-
laisen suojan ikäsyrjintää vastaan. Työtuomioistuimen ratkaisuissa 
on työnantaja tuomi!u korvausvelvolliseksi, jos se ei ole kyennyt 
näy!ämään toteen, e!ä pitkään työnantajan palveluksessa ollut ylempi 
toimihenkilö olisi ollut amma!itaido!omampi kuin vähemmän aikaa 
työskennellyt. Työtuomioistuimen tuomiossa 2010–49 todetaan: ”P Oyj 
ei työtuomioistuimen mielestä ole voinut osoi!aa, e!ä uusien projekti-
päälliköiden työkokemuksen tai amma!itaidon laatu olisi vastannut 
vuonna 2007 käy!öön otetun uuden toimintakonseptin vaatimuksia 
paremmin kuin A:n kokemus ja taito, jotka hänelle ovat kar!uneet 
eri tehtävissä yhtiön palveluksessa kymmenen vuoden aikana.” 
Vaikka työehtosopimuksissa käsitellään työsuhteen kestoa yhtenä 
irtisanomis järjestykseen vaiku!avana tekijänä, on usein ikääntyneillä 
työntekijöillä työsuhteen kesto kaikkein pisin. 

Ikäsyrjintä

lain m
ukaan

ARTO VAINIO

URA 3-2013 15



Karri Liikkanen

Oman elämänsä sankari
Mitä teet työksesi?
En mielelläni määrittele asioita, joita teen, 
työksi. Mieluummin sanon tekeväni asioita, 
joista nautin – mukaan lukien tutkimusassis-
tentin puolipäiväiset tehtävät Helsingin yli-
opiston käytännöllisen !loso!an oppiaineessa. 
Nyt meillä on meneillään Tekesin rahoittama 
projekti ”Halutalous ja aineettomat arvot”. 
Alkuvuosi menikin pääosin ideoita metsäs-
täessä ja lähteitä kahlatessa. Lisäksi autan 
kurssien pitämisessä, toimin opiskelijoiden 
yhteyshenkilönä sekä hoidan käytännön asi-
oita. Palkkatyön lisäksi teen elokuvia omassa 
tuotantotiimissä, näyttelen muiden jutuissa 
sekä kirjoitan kirjoja. Ensimmäinen romaani 
julkaistaan pian netissä ja toinen on viimeis-
telyvaiheessa. En anna määritellä itseäni tiet-
tyyn rooliin vaan haluan olla vapaa rikko-
maan rajoja vaikkapa vierailijana Salkkareissa.

Elämän käännekohdat
Lapsuudenystäväni Mikon kanssa kas-
voimme yhdessä aikuiseksi ja ystävyys on 
kestänyt läpi vuosien. Jaamme yhdessä into-
himon elokuviin ja kirjoihin ja teemme niitä 
yhdessä. Vaihto-oppilasvuotenani Arizonassa 
samastuin vahvasti amerikkalaisiin, siellä sain 
vapaasti olla oma itseni. Siihen, kuka olen nyt, 
on vaikuttanut vahvasti esimieheni, profes-
sori Timo Airaksinen. Hän palkkasi minut 
tutkimus assistentikseen keväällä 2010. Airak-
sinen auttoi muuttamaan omat käsitykset 
itsestäni: hän uskoo ja luottaa osaamiseeni ja 
sanoo sen myös ääneen. Matkalla on väliin 
mahtunut vähän huonompiakin kausia, mutta 
nyt osaan nauttia elämästä. 

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Vesa Tyni

Hyvä työpaikka
Olen käynyt yliopiston esittelijäverkoston kautta 
puhumassa lukioissa, mitä vaihtoehtoja nuo-
rilla voisi koulun jälkeen olla. Toki tehtävänäni 
on mainostaa omaa opinahjoani yhtenä niistä, 
mutta tärkeimmäksi sanomakseni on muodostu-
nut oman sydämensä seuraaminen. Itse haluan 
säilyttää työssä tietyn vapauden, mutta luon-
nollisesti niin, että sovitut työt tulevat tehdyiksi. 
Filosofeista pidän työkavereina, koska he eivät 
tee kanssaihmisistä johtopäätöksiä epäolennais-
ten asioiden perusteella. 

Ajatuksia yhteiskunnasta ja yksilöistä
Ensimmäinen tieteellinen julkaisuni ilmestyi 
vuonna 2010 Futura-lehdessä. Käsittelin tekstissä 
sukupuolten tulevaisuutta, sitä, kuinka kaksi 
sukupuolta eivät riitä kuvaamaan ihmisen ole-
misen tapoja. Jokaisella tulisi olla oikeus toteut-
taa itseään ja elää elämäänsä valitsemallaan 
tavalla – kunhan John Stuart Millin vapauden 
käsitteen mukaisesti ei aiheuta vahinkoa muille. 
Esimerkiksi ikäjuttuun törmää aina: ihmisillä 
tuntuu olevan kollektiivinen kuvitelma, että yksi 
asia voisi määrittää ihmistä perustavanlaatui-
sesti. Olen alkanut kertoa olleeni jo jonkin aikaa 
17-vuotias, kuten Twilight-sarjan Edward.

Tulevaisuuden tavoi#eista
Lähden syksyllä Erasmus-vaihtoon Berlii-
niin ja sen jälkeen maisterintutkinto alkaa olla 
kasassa. Jos löydän hyvän aiheen, voisin tehdä 
siitä väitöskirjan. Jatko-opiskelut haluaisin 
tehdä ulkomailla, ehkä Amerikassa tai Uudessa-
Seelannissa. Nuorempana tähtäsin tosissani 
ammattijalkapalloilijaksi, mutta kun sain siihen 
mahdollisuuden, en uskaltanut toimia, koska 
pelkäsin epäonnistumista liikaa. Nyt en enää 
anna pelkojen ohjata valintojani. Haluan olla jos-
sakin asiassa maailman paras, vasta se riittää. 

URApolku
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Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!

Analyytikko
VTM Paul Stenbäck (25) nimite!iin 
tammikuussa 2013 analyytikoksi Ernst & 
Youngin Yritysjärjestelyt-osastolle. 

– Toimin osana projektitiimiä 
osallistuen analysointiin, rapor!ien 
kirjoi!amiseen sekä asiakastapaamisiin. 
Tarjoamme esimerkiksi markkina- ja 
tilinpäätösanalyysiä yrityskauppaa 
suunni!elevalle pääomasijoitusyhtiölle 
tai uudelleenjärjestelyapua vaikeuksissa 
oleville pörssiyrityksille. Konsul!ityö 
tarjoaa mielenkiintoisia haasteita sekä 
hyvän ponnistuslaudan tulevaisuuteen. 
Itse odotan saavani työstäni uusia 
kokemuksia, jyrkän oppimiskäyrän sekä 
innostavan työympäristön.

Ernst & Young on Stenbäckille tu!u jo 
opiskeluajoilta.

– Kesällä 2012 harjoi!elun pää!eeksi 
minulle tarjo!iin vakituista työpaikkaa. 
Syksyllä kävin vielä vaihdossa Lontoossa 
ennen valmistumista. Opiskelu on hienoa 
aikaa, mu!a aikansa kutakin. Nyt olen 
siirtynyt hyvällä mielellä työelämään ja 
uuteen elämänvaiheeseen.

Viestintäjohtaja
VTM Nora Elers (43) on aloi!anut 
Teknologiateollisuuden viestintäjohta-
jana ja johtoryhmän jäsenenä elokuun 
alussa. 

– Otan ilolla uuden tehtävän ja 
uudet haasteet vastaan. Teknologia-
teollisuus on mahtava näköalapaikka 
Suomen keskeisimpien toimialojen 
maailmaan. Elinkeinopolii!inen 
edunvalvonta on minulle ennestään 
tu!ua, nyt pääsen tutustumaan lisäksi 
työmarkkinatoimintaan ja minulle koko-
naan uusiin toimialoihin. 

Uuteen tehtävään Elers siirtyi Tieto-
liikenteen ja tietotekniikan keskuslii!o 
FiCom ry:n viestintäjohtajan paikalta.

– FiComissa vastasin 13 vuoden 
ajan viestinnän strategisesta suunnit-
telusta, viestintäprojektien johtamisesta 
ja viestinnän käytännön toteutuksesta. 
Ennen FiComia olen  työskennellyt 
muun muassa Viestintätoimisto 
BNL Information Oy:ssä, Ilmatieteen 
laitoksessa ja Teknillisen korkeakoulun 
ylioppilaskunnassa. 

Talousjohtaja
HTM, tradenomi Pirjo Männistö (30) 
on vali!u Virroille talousjohtajaksi. 
Viransijaisuuden jälkeen vakinainen 
virantoimitus alkaa lokakuun alusta. 
Talousjohtajana Männistö vastaa kau-
pungin taloushallinnon johtamisesta ja 
kehi!ämisestä. 

– Näen uuden tehtävänkuvani 
poikki tieteellisenä, sillä talouden näkö-
kulma on mukana kaikessa kunnan 
toiminnassa. Kunnat toimivat yhä 
niukkenevin resurssein, joten toiminta-
tapoja on kehite!ävä, resursseja pyrit-
tävä kohdentamaan mahdollisimman 
tehokkaasti sekä etsi!ävä säästökohtei-
ta. Haasteita siis rii!ää. Itselleni uu!a 
on myös esimiestyöskentely. 

Männistö työskenteli aikaisem-
min Maavoimien Materiaalilaitoksen 
Esikunnassa sopimusneuvo!elijana. 
Työkokemusta on kertynyt myös 
hankintatehtävissä Helsingin kaupungin 
sosiaalivirastossa, Vantaan kaupungin 
hankintayksikössä sekä erilaisissa 
taloushallinnon tehtävissä yksityisellä 
sektorilla.  

– Kuntaken!ä on nyt jatkuvassa 
muutoksessa, emmekä tiedä, millainen 
kuntarakenne meillä on tulevaisuu-
dessa. Tämä on eri!äin mielenkiin-
toinen hetki tehdä tätä työtä yhdessä 
luo!amus henkilöiden kanssa ja olla 
mukana kuntakentän mullistuksessa! 

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 niin moneksi!

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

KARRI LIIKKANEN 

NORA ELERS
Teknologiateollisuus

PAUL STENBÄCK
Ernst & Young

PIRJO MÄNNISTÖ
Virrat
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Teksti Birgi!a Suorsa/UP-uutispalvelu Kuvat "inkstock

Akavan neuvo!elujärjestöt valmistautuvat syksyllä 
lii!okierrokselle. Jos vastoin odotuksia päädytään keskite!yyn 
ratkaisuun, sekin kelpaa, jos sisältö on rii!ävä. Suurin huoli 
on, e!ei korkeasti koulute!uja huomioida palkankorotuksissa.

Reaalipalkat on 
turva!ava

Tuleva palkkaratkaisu voi 
akavalaisten neuvottelu-
järjestöjen mukaan sisäl-
tää sekä prosentti- että 
europohjaisia korotuksia. 
Reaali palkat pitää neuvot-

telujärjestöjen mukaan ainakin taata, 
toisin sanoen korotusten pitää pysyä 
in"aation tahdissa.

Sen sijaan paikallinen sopiminen 
palkoista jakaa mielipiteet.

Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestöllä JUKOlla on pitkä kokemus 
paikallisesta sopimisesta kuntasekto-
rilla. Ylemmät Toimihenkilöt YTN kat-
soo, että palkoista voisi yksityisellä 
sektorilla sopia ilman paikallisia eriä.

YTN lähtee tavoittelemaan kaikille 
ostovoiman kehittymisen takaavaa 
yleiskorotusta.

– Paikallisesti neuvotellut palkka-
erät eivät sovi korkeasti koulutetuille. 
Kun jaetavaa on vähän ja sekin paloi-
tellaan, voi käydä niin, että joidenkin 
reaalipalkat laskevat. Se aiheuttaa luon-
nollisesti närää työpaikoilla, YTN:n ja 
Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja 
Pertti Porokari muistuttaa.

– YTN:läiset menevät töihin yleensä 
sopimuspalkoilla. Uran edetessä refe-

renssit ja osaaminen kasvavat, joten 
palkkojenkin pitäisi nousta.

Tällöin työnantaja vetoaa siihen, 
ettei paikallisten erien jälkeen jää rahaa 
henkilökohtaisten palkkojen korotta-
miseen. Porokari muistuttaa, että uran 
alkupalkat eivät vastaa työmäärää ja 
vastuuta.

TYÖAJAT JA LIITTOKANNE 
SOLMUKOHTIA
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
tavoitteena on pitäytyä mahdollisim-
man alhaisessa palkkaratkaisussa ja 
jättää asiakysymykset sikseen. YTN 
haluaa työaikapankit käyttöön laajasti. 
Sen mukaan työajoissa, niiden seuran-
nassa ja ylitöissä on noudatettava lakia 
ja työajan ylitykset tulee voida tallettaa 
pankkiin.

Toinen merkittävä hanke on 
ammatti liittojen kanneoikeus, jota teol-
lisuusliitot ajavat yhdessä yli keskus-
järjestörajojen.

Porokari muistuttaa, että liittojen 
kanneoikeus on jo käytössä esimerkiksi 
Saksassa ja Ruotsissa.

– Se ehkäisisi työnantajan väärin-
käytöksiä ja suoranaisia laittomuuk-
sia sekä vähentäisi siten palkansaaja-

puolen mielenilmauksia, Porokari 
perustelee.

– Lisäksi se estäisi epäreilua kilpai-
lua työehdoilla. Kanneoikeus hyödyt-
täisi työnantajaakin.

Teollisuuden palkansaajien neu-
vottelukoordinaatio pelasi jo viime 
kierroksella SAK:laisen Metalliliiton, 
STTK:laisen Ammattiliitto Pron ja aka-
valaisen Uuden Insinööriliiton välillä.

– Yhteistyö toimi hyvin, vaikka 
meillä oli vain vähän aikaa valmiste-
luihin. Nyt tavoitteita ja neuvottelu-
taktiikkaa on ehditty valmistella 
paremmin, Porokari kertoo.

Kolmen päivän koulutusvapaasta jäi 
kuitenkin hapan maku. Ensin työnan-
tajapuoli vesitti oikeuden vain koulu-
tukseksi.

– Sitten verottaja yrittää vielä ven-
koilla asian kanssa. On se kumma, että 
tätä ei ole vieläkään saatu valmiiksi. 
Koulutuspaketin toivoisi olevan jo 
sivuasia.

Porokarin mukaan neuvottelu-
kuviot pysyvät selkeinä. Teollisuu-
den palkansaajilla ja YTN:llä on omat 
roolinsa. YTN:n teollisuusliitot hake-
vat TP-yhteistyöstä sivustatukea vaati-
muksilleen.

yleiskorotuksella
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Petri Toiviainen aloi!i 
neuvo!elupäällikkönä
Liiton pitkäaikainen asiamies Arja Laine on 
jäänyt elokuussa eläkkeelle. Arja aloi!i liitossa 
järjestösihteerinä vuonna 1997. 

Arjan toimenkuva on ollut laaja varsinkin työ-
suhteen alkuaikoina, jolloin liiton toimistossa oli 
vain kaksi työntekijää. Viime vuosina hän on kes-
ki!ynyt erityisesti julkisen sektorin neuvo!elu-
toimintaan ja edustanut lii!oa neuvo!elujärjestö 
JUKOn elimissä. Arjan tilalla on aloi!anut liiton 
entinen lakimies Petri Toiviainen. Petri aloi!i 
neuvo!elupäällikkönä kesällä vastuualueenaan 
julkisen sektorin neuvo!elutoiminta. Hän hoiti ai-
emmin palvelussuhdeneuvontaa. Hänen tilalleen 
on palka!u uusi lakimies, Elina Oksanen. Elinan 
esi!ely on seuraavassa Ura-lehdessä. Lakimies 
Jukka Nohteri jatkaa samoissa tehtävissä. Myös 
Nuu#i Pursiainen jatkaa yksityisen sektorin 
edunvalvonnasta vastaavana neuvo!elupäällik-
könä.  

Lii!o kii!ää Arjaa kuluneista vuosista ja 
toivo!aa antoisia eläkepäiviä!

”EI HOPPUA UUSIIN SOPIMUKSIIN”
Julkisalan koulutettujen neuvottelujär-
jestön JUKOn neuvottelujohtajan Risto 
Kankaan mukaan neuvottelukierrosta 
tuskin kiirehditään, vaikka valtiovallalta 
onkin tullut sellaisia toiveita.

– Kuntapuolen sopimukset umpeu-
tuvat vasta helmikuun lopussa ja yli-
opiston puolella maaliskuun lopussa. 
Katsotaan ensin hallituksen elokuun 
budjettiriihi ja mitä sieltä tulee.

Kangas muistuttaa, että keväällä yri-
tyksille annettu yhteisöverohelpotus 
auttaa työnantajia, mutta palkansaajille 
ei tullut mitään.

Liittokierroksesta voi hänen 
mukaansa tulla varsin työläs. Palkka-
kilpailu voi äityä hankalaksi.

– Liitoilla on aina alakohtaisia kysy-
myksiä ratkaistavana, patoutumia on 
myös aiemmilta kierroksilta. Ne voivat 
vaikeuttaa tilannetta.

Kangas huomauttaa, että työnan-
taja pyrkii koordinoimaan sopimus-
toimintaa, mutta liittokierroksella se ei 
ole helppoa.

– Lisäksi sopimukset päättyvät hyvin 
eriaikaisesti.

JUKO HAKEE UUTTA PALKKAOHJELMAA
JUKOn sisällä on erilaisia palkkapai-
neita. Korkeasti koulutetut naisvaltai-
set alat tarvitsisivat Kankaan mukaan 
erilliskorotuksen. Esimerkiksi museo- 

ja kirjastoala, lastentarhan- ja luokan-
opettajat sekä sosiaalityöntekijät ovat 
jääneet yleisessä palkkakehityksessä 
jälkeen.

– Asian korjaamiseksi on vaikea löy-
tää palkansaajapuolelta riittävää yksi-
mielisyyttä. Naisvaltaisille aloille osoi-
tetut korotukset ovat hyödyntäneet 
suhteellisesti enemmän heikosti koulu-
tettuja matalapalkka-aloja.

Kuntasektorille tarvittaisiin uusi 
palkkaohjelma. Edellinen auttoi sen ver-
ran, etteivät alan palkat jääneet muista 
enempää jälkeen.

– Nollalinja ei tule kysymykseen. 
Yleiskorotus on oltava.

Jos rahaa jaetaan paikallisesti, erän 
pitää Kankaan mukaan olla riittävän 
suuri, jotta sillä voidaan saada jotain 
aikaan.

– Kannattaa miettiä koko paikallisen 
sopimisen mielekkyyttä, jos jaettavaa on 
vain prosentin kymmenys. Se ei motivoi 
paikalliseen neuvottelutoimintaan, Kan-
gas painottaa.

– Perinteinen näkemys on, että julki-
sella sektorilla työskentelevien leipä on 
kapea, mutta pitkä. Kapea se on edel-
leen, mutta pituus vaihtelee.

Lomautukset ja irtisanomisuhat ovat 
arkipäivää julkisellakin sektorilla.

– Palkkojen pitää olla kunnolliset, 
jotta voidaan kilpailla koulutetusta ja 
osaavasta työvoimasta, Kangas sanoo. 
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Miltä tilanne näy!ää 
julkisella sektorilla?

Seuraavia sopimusneuvotteluja edeltävä tavoitteiden 
asettaminen on tällä kertaa alkanut todella ajoissa. 
Koska viime talven aikana nousi esiin mahdollisuus 
uuden raamisopimuksen syntymisestä, alkoi sopimus-
alakohtaisten tavoitteiden valmistelu jo viime vuoden 
syksynä. 

Julkisen sektorin sekä yliopistojen osalta neuvot-
teluja hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestö JUKOssa. Palkkaratkaisun osalta tavoitteena 
ovat sellaiset prosenttiperusteiset korotukset, joilla 
ostovoima turvataan.

VALTIOLLA 
Valtiosektorilla palkankorotusten pääpaino tulee olla 
yleiskorotuksissa.

Valtiolla vallitsee palkkauksellinen kaksoisepätasa-
paino, jossa vaativissa tehtävissä palkkataso on mata-
lampi kuin yksityisellä sektorilla ja vähemmän vaati-
vissa tehtävissä yksityistä sektoria korkeampi. Näin 
ollen valtio ei ole kilpailukykyinen työnantaja kilpail-
taessa asiantuntija- ja johtajatason työntekijöistä. Siksi 
tärkeänä tavoitteena onkin saada palkkaohjelma asian-
tuntija- ja esimiestehtävien palkkakilpailukyvyn tur-
vaamiseksi. 

Muita tärkeitä tavoitteita ovat omalla ajalla tapah-
tuvan työhön liittyvän matkustamisen korvaaminen, 
mobiilityön saaminen työaikaan, etätyön käytön edis-
täminen sekä ylipäätään joustavien työaikojen käytön 
lisääminen. Myös määräaikaisten palvelussuhteiden 
määrää pitää saada vähemmäksi ja niiden laillisuuden 
valvontaa lisätä.

KUNNALLA
Myös kuntasektorilla tavoitteina ovat työaikaan liitty-
vät kysymykset: työhön liittyvän matkustusajan kor-
vaaminen ja joustavien työaikojen mahdollisuuden 
lisääminen. Työaikakorvausten saajien joukon laajen-
taminen, määräaikaisten palvelussuhteiden vähentä-
minen sekä luottamusmiesten aseman vahvistaminen 
ovat lisäksi tavoitelistalla.

Tavoi!eet yhteistyössä 
neuvo!elujärjestöjen kanssa

Liiton yksityisen ja järjestösektorin edunvalvonta hoi-
detaan Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö 
YTN:n puitteissa. Sen nimissä on yli 20 ala- tai talokoh-
taista sopimusta, joiden piirissä on liittomme jäseniä. 

YTN:n suurin sopimusala teknologiateollisuus on 
myös koko maan mittakaavassa merkittävin sopimus-
ala määrittäen vahvasti muidenkin alojen sopimuslin-
joja. Teknologiateollisuuden sopimus umpeutuu loka-
kuussa 2013, joten neuvottelusyksy käynnistyy saman 
tien isolla vaihteella. Toinen merkittävä YTN:n sopimus, 
joka koskettaa myös kohtuullisen kokoista rahoitus-
sektorilla työskentelevää liiton jäsenjoukkoa, umpeu-
tuu marraskuun lopussa 2013.

Neuvottelutavoitteiden osalta kaikille toimi-
aloille yhteistä on ostovoiman takaava palkankorotus-
malli. Palkkatasoa turvaavan yleiskorotuksen lisäksi 
neuvottelu tavoitelistalle on kirjattu työaikapankki. 
Tällainen järjestelmä mahdollistaisi eri tavoin kerty-
vien työajan ylitysten tallettamisen myöhempää käyt-
töä varten.  Lisäksi erityisesti yksityisellä sektorilla näh-
dään tärkeänä tavoitteena ammattiliittojen kanneoikeus, 
jonka avulla erilaisiin työlainsäädännön rikkomuksiin 
olisi helpompi puuttua. 

Miltä tilanne näy!ää
yksityisellä sektorilla?

YLIOPISTOLLA

Yliopistosektorilla esiin nousevat erityisesti määräai-
kaisten palvelussuhteiden suuri määrä ja palkkaus-
järjestelmäongelmat. Tavoitteita ovatkin perus-
teettomien määräaikaisuuksien vähentäminen ja 
palkkausjärjestelmien kehittäminen. 

Työajan osalta on tavoitteena vapaa-aikana työhön 
liittyvään matkustamiseen käytetyn ajan korvaami-
nen sekä joustavien työaikajärjestelyiden käyttäminen.  
Kokonaistyöaikajärjestelmissä olevien osalta pitää var-
mistaa oikeus vapaiden pitämiseen.

20 URA 3-2013



Teksti Anna Joutsenniemi

Suomen yliopistojen ylioppilaskunnat saivat viime 
syksynä valtakunnallisen työehtosopimuksen. 
Tämän YTN Järjestösektorilla uraauurtavan 
sopimuksen eteen tehty työ oli vuoden 2012 
työmarkkinateko.

Henkilöstöedustajat Anne Rautanen ja Tiina 
Metso palki!iin juhlallisesti keväällä Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ry:n yritysyhdistysryhmän 
Vääntö-palkinnolla, jolla kunnioite!iin tällä kertaa 
yliopistojen ylioppilaskuntien valtakunnallisen 
työehtosopimuksen eteen tehtyä työtä.

Vaikka ylioppilaskuntien sopimusneuvo!elut 
etenivät hyvin, vääntöä tarvi!iin.

– Takki oli tyhjä, kun nimet vihdoin olivat pa-
perissa. Sen jälkeen ei heti oikein osannut iloita-
kaan. Sehän oli vasta ensimmäinen etappi, josta 
alkoivat paikalliset neuvo!elut. Ne ovat osassa 
ylioppilaskuntia vieläkin kesken, naiset kertovat.

Rautanen edustaa Helsingin yliopiston ja 
Metso Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa, jotka 
ovat maan suurimmat ja henkilöstöasioissa 
kokeneimmat. Molemmissa oli jo aikaisemmin 
YTN:n nimissä olevat talokohtaiset sopimukset, 
jotka toimivat hyvänä pohjana valtakunnalliselle 
sopimukselle.

Tavoi!eena oli yhdistää kummastakin isosta 
sopimuksesta parhaat palat niin, e!ä lopputulos 
sopii myös pienemmille ylioppilaskunnille. Eri 
puolilla Suomea sopimuskäytännöt ovat olleet 
vaihtelevia ja hajanaisia, tämän sopimuksen 
tarkoitus on tuoda selkey!ävä pohja, josta kaikki 
voivat lähteä liikkeelle.
 
IHMISTEN SAATAVA VAIKUTTAA 
Vääntö-palkinnon yhtenä perusteena oli, e!ä 
Rautanen ja Metso saivat henkilöstön laajasti 
mukaan sopimuksen valmisteluun.

Heillä oli periaa!eena, e!ä jokaisella työn-
tekijällä on oltava tilaisuus kommentoida. Myös 

Vääntö-palkinto  
ylioppilaskuntien tarmokaksikolle:
Myös YTN:n järjestösektorin asiamiehet saivat kiitosta

Lopputuloksena TES
Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen 
osapuolina ovat työntekijäpuolta edus-
tava Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja 
työnantajapuolta edustava Palvelu-
alojen työnantajat PALTA ry. Sopimus 
on voimassa 31.8.2014 asti. Työehto-
sopimus sisältää ka!avat määräykset 
muun muassa säännöllisen työajan 
pelisäännöistä, liukuvasta työajasta, 
vapaa-aikana tapahtuvan matkusta-
misen korvaamisesta, sairausajan 
ja perhevapaiden palkanmaksusta, 
vuosilomista ja lomarahasta, erilaisten 
tilapäisten poissalojen palkallisuudesta 
sekä luo!amushenkilöjärjestelmäs-
tä. Palkkajärjestelmästä ja matka-
kustannusten korvaamisesta on omat 
lii!eensä.

syntyneen sopimuksen tiedo!aminen pohdi!iin 
tarkasti.

– Osaa sopimus kiinnosti satasella, osalla 
kiinnostus oli nollassa. Mu!a kaikilla oli ainakin 
mahdollisuus saada tietoa. Sanoimme koko ajan, 
e!ä olemme käyte!ävissä, naiset kertovat.

Ja kyllä heille soite!iinkin. He muistelevat selit-
täneensä kymmeniä kertoja sopimuksen kiemuroi-
ta eri ihmisille. Usein jäsenet olivat tuohtuneita.

– Luetun ymmärtäminen ei ole aina huippua. 
Puhelun aluksi saa!oi tulla rähinää, mu!a si!en 
kun seli!i rauhallisesti, e!ä lue tuo ja tuo lause 
loppuun, ihminen ymmärsikin ja rauhoi!ui, Metso 
muistelee.

Naisten mielestä parasta koko neuvo!elu-
prosessissa oli henkilöstön luo!amus.

– Olemme molemmat pitkän linjan toimijoita ja 
luo!amusmiehiä. Kun sanoimme, e!ä autetaan 
loppuun asti, kaikki tiesivät, e!ä niin myös tapah-
tuu, Metso paino!aa.

– Henkilöstön sitoutuminen neuvo!eluproses-
siin on väl!ämätöntä. Jos neuvo!elijat sanovat, 
e!ä nyt on laite!ava ”perse penkkiin”, ihmisten 
on tehtävä niin ja voitava luo!aa siihen, e!ä se 
on ainoa vaihtoehto, Rautanen lisää.

YHTEINEN ILO UUDESTA SOPIMUKSESTA 
Koko YTN:n sopimusneuvo!elutiimin vahvuute-
na oli huolellinen valmistautuminen jokaiseen 
neuvo!eluun. Työtaisteluvalmiu!akin joudu!iin 
prosessin aikana mie!imään. Jokaisessa risteys-
kohdassa suunniteltiin huolellisesti myös se 
vaihtoehto, e!eivät neuvo!elut etenekään.

– Välillä työnantaja oli niin joustamaton, e!ä 
varauduimme kaatamaan koko valtakunnallisen 
sopimuksen. Si!en olisi pala!u talokohtaiseen 
vääntöön. Työnantajakin ymmärsi aika nopeasti, 
e!ä se olisi ollut paljon vaivalloisempi tie, Metso 
ja Rautanen kertovat.

Kaikkiaan neuvo!elut sujuivat naisten mu-
kaan rauhanomaisesti ja työnantajapuoli sai kii-
tosta rakentavasta asenteesta. Naiset arvelevat, 
e!ä ilo sopimuksesta oli lopulta työnantaja- ja 
työntekijäpuolen yhteinen.

– Kuvaavaa on, e!ä meillä pääsihteerikin toi 
pullon kuplivaa allekirjoitustilaisuuteen, Rauta-
nen nauraa.

Metso ja Rautanen kehuvat ylioppilaskuntien 
sopimuksen koko neuvo!elutiimiä. YTN:n järjes-
tösektorilta mukana olivat vastuullinen asiamies 
Minna Hälikkä ja lakimies Petri Toiviainen. 
Toiviainen työskentelee Yhteiskunta-alan korkea-
koulutetuissa. 

Vuoden 2012 työmarkkinateko johti Suomen yliopistojen 
ylioppilaskuntien työehtosopimukseen. Pääneuvo!elijoiden lisäksi 
henkilöstö eli vahvasti mukana läpi prosessin.
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N yt riittää!” julisti Face-
bookiin kesäkuun 
alussa perustettu Aka-
vakapina-ryhmä. 

Akavan puheen-
johtajan Sture Fjäde-
rin eroa vaativan ryh-

män kuvauksessa kerrottiin: ”Sture 
Fjäder lausui Helsingin Sanomissa 
(9.6.), että Suomessa voidaan hyvin 
siirtyä antamaan potkuja nuorille, että 
yli viisikymppisten työelämä voidaan 
turvata loppuun asti. Tämä ei käy! 
Sukupolvien välisen sodan lietsomi-
nen ei ole kenenkään etu.” 

Taustalla oli kaksi akavalaista rivi-
jäsentä: tuottajana työskentelevä 
Sibelius-Akatemian opiskelija Tuo-
mas Saloniemi ja tutkijana Helsingin 
yliopistolla työskentelevä sosiologi 
Veikko Eranti. Kritiikki kohden-
tui Fjäderiin, koska hän kertoi HS:n 
haastattelussa Akavan kannattavan 
niin kutsuttua Ruotsin mallia, jonka 
mukaan viimeiseksi taloon tullut on 
irtisanottava ensimmäisenä. Eran-
tin ja Saloniemen mielestä nuorten ja 
vanhojen työntekijöiden vastakkain-
asettelu työmarkkinoilla ei ollut jär-
kevää. 

Myöhemmin Akava ja Fjäder ovat 
kiistäneet kannattaneensa Ruotsin 
mallia, mutta akateemisen työttömyy-
den ollessa kasvussa työllisyys tilanne 
huolettaa: ketkä ovat työmarkkinoi-
den riskiryhmää? 

NUORIA EI OLE VARAA MENETTÄÄ
Akavakapinan puuhamiehet kerto-
vat Erantin työhuoneella Helsingin 
yliopistolla, että Fjäderin puheet van-
hempien työntekijöiden työmarkkina-
aseman vahvistamisesta nuorten kus-
tannukselta ovat heidän mielestään 
pöyristyttäviä. 

He eivät kuitenkaan halua hen-
kilöidä kritiikkiään pelkästään Fjä-
deriin ja hänen lausuntoihinsa, vaan 
huolta aiheuttaa myös esimerkiksi se, 
että valtiovarainministeri Jutta Urpi-
lainen on puoltanut Ruotsin mallia. 
He muistuttavat, että nuorten työ-
uraa ei kannata hankaloittaa, sillä 
sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia.

– Jos nuorten akateemisten työura 
on pelkkää pätkäduunia neljäänkym-
meneen ikävuoteen asti, niin sillä on 
suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
Työttömyysjaksoilla on vaikutuksia 
pitkälle työuraan, ja perheen perus-

Sukupolvisotako?
Teksti Tuuli Hongisto Kuvitus MCI Press

Akateeminen työ!ömyys on kasvussa.  
Keitä se koske!aa pahiten? Yhteiskuntatieteilijöistä 
vastavalmistuneiden työ!ömyys on noussut eniten, 
mu!a se on tyypillisesti lyhytkestoista. 
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taminen ja työelämään kiinni pääseminen 
saattavat siirtyä vuosilla, Eranti  huolehtii. 

Hän muistuttaa, että Suomella ei ole 
varaa menettää nuoria työntekijöitä. Siksi 
heistä kannattaa pitää huolta. 

– Latviasta nuorisotyöttömyys korjautui 
sillä, että nuoriso lähti. Työttömyysprosentti 
laski, mutta se yhteiskunta tulee olemaan 
ihmeissään, kun väestöpyramidista puuttuu 
kokonainen palikka.

Miltä tilanne tilastojen valossa sitten 
 näyttää? 

NUORET TYÖMARKKINOIDEN PUSKURINA
Vuoden 2012 Akavaaka-työelämätutkimuk-
sen mukaan kolme neljästä akavalaisesta oli 
pysyvässä työsuhteessa. Epätyypilliset työ-
suhteet olivat yleisiä etenkin nuorten naisten 
keskuudessa. Tutkimuksen mukaan korkeasti 
koulutettujen työttömyysaste oli 4,6 prosent-
tia ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvussa. 
Mitä on odotettavissa tulevaisuudessa?

Akavan ekonomistin Heikki Taulun 
mukaan tilanne ei tule parantumaan ihan 
heti. Hän kertoo työttömyyden kasvaneen 
vuoden 2012 alusta, mutta korkeakoulutet-
tujen tilanteen huonontuneen jo ennen tätä. 

– Kasvu koski ensimmäisenä teknis-
taloudellisia aloja, mutta nyt se on laajentu-
nut. Kun tarkastelemme 21 suurinta akava-
laista korkeasti koulutettujen koulutus alaa, 
niin näistä vain työttömien hammaslääkärei-
den määrä on laskussa tai se ei ole kasvanut, 
Taulu kertoo. 

Taulun mukaan YKA:n jäsenten kannalta 
huolestuttavaa on se, että valtiotieteiden 
maistereiden työttömyyden kasvuvauhti on 
tällä hetkellä kärkipäässä. 

– Näin nopeaa kasvuvauhtia ei ole aikai-
semmin ollut.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n 
toiminnanjohtaja Simo Pöyhösen mukaan 
liiton jäsenten tilanne on keskimäärin edel-
leen aika hyvä.

– Työttömyysaste on seilannut samoilla 
luvuilla hyvin kauan, muutamassa prosen-
tissa. Tilanne ei ole paha, mutta huolestutta-
viakin piirteitä on.

YKA:n loppuvuodesta 2012 tekemän työ-
markkinatutkimuksen mukaan vain vasta-
valmistuneiden työttömyys oli kasvanut 
rajusti, melkein kaksinkertaiseksi, kahteen-
toista prosenttiin. Heistä 38 prosenttia oli 

myös ollut jossakin vaiheessa valmistumi-
sensa jälkeen työtön. Työttömyys oli tyypil-
lisesti lyhytkestoista. 

Ovatko nuoret siis erityisen heikossa ase-
massa työmarkkinoilla? 

Taulun mukaan asia ei ole yksinkertai-
nen. 

– Vastavalmistunut on uudelleen työllis-
tymisen kannalta keskimäärin paremmassa 
asemassa kuin vanhemmat ihmiset. Nuor-
ten työttömyysjaksot päättyvät nopeammin. 
Nuorilla työura on katkonaisempi, mikä tar-
koittaa yhtäältä sitä, että saattaa joutua irti-
sanotuksi, mutta toisaalta myös sitä, että 
työsuhteita alkaa useammin.  

Hän kertoo, että nuoret pätkätyöläiset 
toimivatkin usein suhdanteiden puskureina. 
Irtisanomiset aiheuttavat vain pienen osan 
työttömyyden kasvusta, vaikka ne uutisoi-
daan isosti. 

LIIANKIN JOUSTAVA ELEMENTTI?
– Suurin osa työttömyydestä syntyy, kun 
määräaikaisia työsuhteita ei jatketa. Nuoret 
ovat useammin määräaikaisissa työsuhteissa 
ja ovat tarpeen mukaan joustava elementti. 
Heidän kauttaan suhdannevaihtelu aktuali-
soituu enemmän kuin vanhempien kautta, 
Akavan Taulu toteaa.

Taulun mukaan vanhemmat työntekijät 
eivät siis työllisty yhtä helposti kuin nuo-
ret, mutta Ruotsin irtisanomismalli ei hänen 
mielestään ratkaisisi asiaa. 

– Jos työsuhteen turvaa lähdetään nos-
tamaan, se nostaa uuden työntekijän 
palkkaamisen riskiä ja lisää työ-
markkinoiden jäykkyyttä. Työn-
antajan pitää saada itse harkita, 
kenet irtisanoo.

Myös Pöyhönen torjuu kohu-
tun Ruotsin irtisanomismallin suo-
raan. 

– Minusta on outoa uskoa, 
että kun yksi saa työpaikan, se 
on toiselta pois. En pidä vas-
takkainasettelua järkevänä, mutta 
varmasti molemmissa päissä on 
tekemistä. Kuitenkin se, että vanho-
jen työntekijöiden työsuhdeturvaa 
parannettaisiin sillä, että nuoria irti-
sanottaisiin kaavamaisesti, kuulos-
taa hölmöläisten peiton jatkami-
selta. 

Sukupolvien 
välisen sodan 
lietsominen ei 
ole kenenkään 
etu.
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Työ!ömät*; Valtio- ja yhteiskuntatieteiden maisterit
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työ!ömyystilastot 26.6.2013 
Alkaen 1/2005 luvuissa mukana myös hallintotieteiden maisterit

Miten toimia, jos jäät työ!ömäksi?

Työnhaun voit aloi!aa verkossa
Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoi!eessa www.te-palvelut." > 

 Ilmoi!audu työnhakijaksi tai www.te-palvelut."/asva. Kirjautumiseen tarvitset
 pankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin.

Täytä ja lähetä tarvi!avat tiedot. Työnhakusi on voimassa tietojen lähe!ämi- 
 sestä 14 päivää. Tee ilmoitus viimeistään ensimmäisenä työ!ömyyspäivänä, 
 sillä työ!ömyysetuu!a voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä 
 lukien.

Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilanne!asi ja siihen parhaiten sopivia 
 palveluja. TE-toimisto antaa myös työvoimapolii!isen lausunnon työ!ömyys- 
 kassalle tai Kelalle oikeudestasi työ!ömyysetuuteen. 

Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta www.toimistot.te-palvelut.", miten 
 sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia. Käytännöt vaihtelevat paikkakunni!ain.

Työ!ömyyskassaan kuuluvien tulee hakea työ!ömyysetuu!a itse työ!ömyys- 
 kassasta, ja kassaan kuuluma!omien Kelasta. Ansiopäivärahahakemukseen 
 tulee lii!ää lomakkeessa pyydetyt selvitykset, koska työ!ömyyskassa ei näe 
 selvityksiä, jotka on toimite!u TE-toimistoon.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökor!ia, voit aloi!aa työn- 
 haun ainoastaan o!amalla henkilökohtaisesti yhtey!ä TE-toimistoon.

 Lähteet: TEM ja Erko

Lomaute!ujen  
asiointi TE-toimistoissa 

on muu!unut 

Lomaute!ujen on pitänyt 1.7.2013 

alkaen ilmoi!autua itse työnhakijaksi 

verkossa osoi!eessa www.te-palvelut.". 

Työnhaku ei tule enää voimaan työn-

antajan ilmoituksella, jos lomautus on 

alkanut heinäkuussa tai myöhemmin.  

Lisätietoja www.te-palvelut.#.
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Liselo#e Labbas-Gahmberg on etsinyt työtä 
vuoden verran. Yritysmyynnin jälkeen edellisen 
työpaikan yt-neuvo!eluissa karsi!iin päällekkäi-
syyksiä ja Labbas-Gahmberg mene!i työpaik-
kansa mediaseuranta-alalla. 

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry:n 
Työnhakuboosteri-vertaisryhmätoimintaan 
Labbas-Gahmberg hakeutui viime syksynä, kun 
Työnhakuboosterin ensimmäiset ryhmät perus-
te!iin. Ryhmissä työnhakua pohditaan porukalla. 

Uudenmaan ELY-keskuksen tukeman 
Työnhakuboosteri-hankkeen projektipäällikkö 
Risto Säynäväjärvi kertoo, e!ä viime vuoden 
syyskuussa alkanut projekti on lähtenyt ensim-
mäisenä toimintavuotenaan hyvin käyntiin. Jo 
sata työnhakijaa on käy!änyt ryhmätoimintaa 
työnhaun apuna ja heistä 49 on löytänyt tien 
ulos työ!ömyydestä joko yri!äjyyden, palkkatyön, 
koulutuksen tai muun keinon avulla. 

OTTY ry:n toiminta oli Säynäväjärven mukaan 
taloudellisesti hyvien vuosien aikana pitkään 
lepotilassa, mu!a tukea työllistymiseen on 
tarvi!u viime vuosina enemmän ja enemmän. 
Tilanne huolestu!aa, eikä Säynäväjärvi usko sen 
paranevan pian. 

– Kävin hilja!ain eräässä "rmassa jakamassa 
lohdun sanoja sellaisille, jotka odo!avat tietoja 
irtisanomisista – se on hyvin masentavaa.  

Työnhakuboosterin ryhmissä pohditaan työ-
uraa ja -historiaa, kirjoitetaan cv:itä ja pohditaan 
omaa osaamista. Työnhakuun saa vinkkejä, 
mu!a useimmiten ensin pitää vielä tunnistaa se, 
mitä haluaa tehdä. 

Myös Labbas-Gahmberg pohti tätä. 
– Huomasin, e!ä se, mitä minä haluan tehdä, 

ei ole sitä, mitä olen hakenut. 
Työnhaussa vähemmän on enemmän, ja 

Säynäväjärvi kannustaa kohdentamaan hakua. 
– Kaikissa ryhmissä on kerro!u, e!ä ha-

kemuksia on saate!u lähe!ää hyvinkin suuria 
määriä, mu!a niihin ei ole tullut vastauksia. 

Tuesta ja neuvoista on ollut apua, koska moni 
työnhakija ei ole to!unut hakemaan töitä: Lab-
bas-Gahmbergkin kertoo edellisen työsuhteensa 
kestäneen kymmenen vuo!a. Käsitys työnhausta 
saa!aa laajentua ryhmissä. Suuri osa töistä kun 
löytyy nykyisin muualta kuin ilmoitusten kau!a. 
Labbas-Gahmberg kertoo oppineensa erilaisista 
tavoista työllistyä. 

– Aluksi hain töitä ilmoitusten perusteella, 
mu!a ryhmästä sain rohkeu!a hyödyntää ver-
kostoja. Luen edelleen ilmoituksia, mu!a en hae 
ihan mihin tahansa. Olen myös lai!anut avoimia 
hakemuksia ja soi!anut suoraan yrityksiin. Vaik-
ka toistaiseksi ei ole onnistunut, palaute on ollut 
ihan toista luokkaa.

Säynäväjärvi kertoo, e!ä hyvin harjoitellusta 
itsensä esi!elystä sekä rohkeudesta puhua myös 
tuntema!omille on paljon hyötyä. 

– Omien verkostojen käy!ö ja laajentaminen 
on tärkeässä roolissa työnhaussa. Yli puolet 
tarjolla olevista töistä on piilotyöpaikkoja. Suu 
kanna!aa avata. 

Pelkästään työ!ömyydestä puhuminen voi 
olla vaikeaa vertaisryhmän ulkopuolella. 

– Jos olet ainoa työtön omassa tu!avapiiris-
säsi, niin et väl!ämä!ä uskalla puhua asiasta. 
Ryhmissä näkee, e!ä kovan luokan osaajia on 
työ!öminä – työ!ömyys ei tarkoita, e!ei olisi 
hyvä. Tämä antaa rohkeu!a. En stigmatisoidu 
enää. 

Vertaistukiryhmistä saa!aa myös olla apua 
alan vaihtoa pohdi!aessa. 

Anu Halmeelle työn haku tuli ajankohtaiseksi 
edellisen työpaikan siirtyessä Isoon-Britanniaan. 
Halme halusi jäädä Suomeen ja pohtia samalla 
uu!a alaa. YKA:n jäsenenä hän tiesi, e!ä palve-
luja on saatavilla. 

– Otin lii!oon yhtey!ä ja kysyin, löytyisikö 
sieltä mentoria. Liiton urapalveluista suositeltiin 
OTTYa, jonka jäsen lii!o myös itsekin on.

OTTYn ryhmätoiminnan lisäksi Halme 
hyödynsi UP Partners -yrityksen (entinen 
 CareerStorm) tarjoamaa uraneuvontaa. Nämä 
tarjosivat hänelle kaivatun ”ääneen pohtimisen 
alustan”. 

– Yhdessä pohtiminen oli parasta antia ja 
on vaikea keksiä, missä muualla sitä olisi voinut 
tehdä. Ryhmä oli mentorin korvike.

Työpaikka löytyi kolmessa kuukaudessa, ja 
nykyisin Halme työskentelee IT-alalla ratkaisu-
myynnissä. 

PALVELUIDEN VERKOSTO
Liiton palvelut ovat saa!aneet nousta tärkeäm-
pään rooliin viime vuosina, sillä YKA:n Simo 
Pöyhösen mukaan työ- ja elinkeinohallinnon pal-
velut eivät ole pystyneet vastaamaan kasvavaan 

paineeseen. Myös yliopistotasolla opiskelijoiden 
työllistymistä pitäisi tukea hänen mukaansa 
enemmän. 

– Usein yliopistojen omat ura- ja rekrytointi-
palvelut ovat huonoissa kantimissa ja siellä on 
hirveän vähän resursseja. Kaivataan työelämän 
tuomista lähelle opiskelijoita, koska ura ei pääty 
koulutukseen.

– Työ- ja elinkeinohallinto taas on muu!a-
nut palvelutarjontaansa ja konseptiaan, minkä 
seurauksena palvelut heikkenivät. Esimerkiksi 
työelämävalmennus aje!iin alas, eivätkä korvaa-
vat toimet kohdistuneet korkeakoulute!uihin. 

Myöskään nuorisotakuu ei ole Pöyhösen 
mukaan onnistunut. 

– Se ei tunnu kohdistuvan korkeakoulu-
te!uihin, vaikka sen pitäisi koskea kaikkia alle 
30-vuotiaita.

Mistä tämä si!en johtuu? Pöyhönen arvelee, 
e!ä ongelmia on asennepuolella. 

– Työ- ja elinkeinohallinto tuntee hyvin ehkä 
toisen asteen ammatillisen tutkinnon ongelmia, 
mu!a ei niinkään korkeakoulute!ujen. Ajatellaan, 
e!ä maisterit pärjäävät työmarkkinoilla, mu!a 
palveluja pitäisi olla tarjolla heille yhtä lailla. 
Onhan alkuvaiheen kitka iso tappio kansantalou-
dellisesti, vaikka työura lähtisikin käyntiin myö-
hemmin. Usein alun ongelmat heijastuvat pitkälle 
työuraan – tästä on kokemuksia jo 1990-luvulta.

Pöyhösen mukaan olisi harmillista, jos kaik-
kea osaamista ei päästäisi hyödyntämään. 

– Tämän alan ihmiset ovat hyviä ja osoi!avat 
laaja-alaista osaamista työmarkkinoilla. Mu!a 
sinne työmarkkinoille pitää ensin päästä. 

Lii!o palvelee työnhakijaa

Suuri osa töistä 
löytyy nykyisin 
muualta kuin 
ilmoitusten 
kau!a.
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...vaiku!aa

ANTTON RÖNNHOLM (33), 
VTM, pari viime vuo!a konsul!ina Brysselissä,  
1.7.2013 alkaen viestintäministerin erityisavustaja, Helsinki

”Vaiku!aminen kuuluu jokaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin: 
elämme yhteiskunnassa kimpassa ja on jokaisen tehtävä huo-
lehtia, e!ä se vastaa omia ja muiden tarpeita. Vaiku!amisesta 
kuten muusta tekemisestä saa sitä paitsi mielihyvää ja onnistu-
misen tunteita. 

Vaiku!aa voi perheessä, työssä tai opiskeluissa aina polii!i-
seen toimintaan järjestössä tai kansalaisaktivismiin asti. Aikaan-
saannokset riippuvat tietysti ympäristöstä ja päämääristä: joku 
haluaa tasaisemmin jaon kotitöihin, toinen vaihtaa hallitsijaa. 

Minusta kampanjalla on hyvä teema: yhteiskuntatieteilijöitä 
on hyvä muistu!aa siitä, e!ä pohdinnan lisäksi tarvitaan myös 
toimintaa. Mielipiteet eivät muutu vääriksi, kun niistä puhuu 
ääneen. Analyy!inen puoluee!omuus ja relativismi on  
äärimuodossaan vain pelkuruu!a.”

Teksti Hanna Ojanpää

NUPPU ROUHIAINEN (54),  
VTM, ohjelmapäällikkö Teknologian ja innovaatioiden  
kehi!ämiskeskus Tekesissä, Helsinki 

”Vaiku!amisessa tärkeää on yhteisistä asioista huolehti-
minen. Ei riitä, e!ä on kiinnostunut vain omasta hyvinvoin-
nistaan, vaan jokaisen olisi ote!ava vastuuta koko maan 
elinkeinoelämän hyvinvoinnista. Vaiku!amisen keinoja on 
monia. Itselleni puoluepolii!inen vaiku!aminen on vierasta. 
Näen vaiku!amisen toteutuvan omalla kohdallani siinä, e!ä 
pystyn työssäni luomaan edellytyksiä suomalaisten yritysten 
ja myös muiden organisaatioiden pitkäjänteiselle kestävälle 
menestykselle.

Vaiku!amisella suomalaiseen elinkeinoelämään saa 
aikaan sitä, e!ä rii!ää jae!avaa. Ja sen jälkeen on ote!ava 
vastuuta myös siitä, e!ä jako perustuisi oikeudenmukaisuu-
teen ja kohtuullisuuteen.

Lähdin mukaan kampanjaan, koska minua pyyde!iin. Tätä 
kau!a saan leviämään laajemmalle ajatuksiani kestävän ta-
loudellisen kasvun mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille 
riskirahoituksen kau!a. Ja lisäksi vastuuta huolehtia koko 
suomalaisen in&astruktuurin vaiku!avuudesta ja tulokselli-
suudesta.

Minua on kiite!y rohkeudesta: kaikki eivät halua lai!aa 
omia kasvojaan äänitorven asemaan. Itse koen niin, e!ä 
aina, kun on mahdollisuus, kanna!aa nostaa esille niitä 
asioita, joihin itse uskoo.”

5 tapaa...
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SINÄ OLET  
VAIKUTTAJA.

Klikkaa mukaan osoitteessa 

sinaoletvaikuttaja.fi

ANU ERIKIVI (30),  
VTM, osastonjohtaja 
Nordeassa (hoitovapaalla), Helsinki

”Mahdollisuus vaiku!aa asioihin lisää motivaatiota ja 
antaa mahdollisuuden kehitykseen, niin asioiden kuin 
ihmistenkin. Vaiku!amisella voi muu!aa omassa elinpii-
rissä tai työyhteisössä moniakin asioita. Isot muutokset 
ovat pienten muutosten summa, joten pienetkin asiat 
ovat tärkeitä. Esimiehenä on ilo huomata, jos voi 
yhdessä työntekijän kanssa saavu!aa tavoi!eita, jotka 
tuntuivat alun perin kovin haastavilta. Kannustaminen, 
valmentaminen ja kuunteleminen ovat tämän päi-
vän esimiestyön tärkeimpiä asioita. Niiden avulla voi 
vaiku!aa.

Lähdin kampanjaan, sillä haluan osaltani olla muka-
na lisäämässä liiton näkyvyy!ä ja yhteiskuntatieteilijöi-
den tunne!uu!a yhteiskunnassamme.”

KATARIINA SUOMU (44),  
YTM, järjestöpäällikkö Ensi- ja turvakotien liitossa, Helsinki

”Vaiku!amisen halu taitaa olla yhteiskuntaosaajilla aika veris-
sä!  Yhteiskunta muu!uu, ja aina on asioita, jotka kaipaavat 
kehi!ämistä ja joita haluaa muu!aa – tämä pätee niin työor-
ganisaatioon kuin polii!isiin päätöksiinkin. Vaiku!amisella voi 
saada aikaan vaikka mitä; paljon on kiinni oikeasta tavasta, 
välineestä ja ajoituksesta. Onpa vaiku!amisen missio si!en 
henkilökohtainen tai vaikka järjestö, todellisen muutoksen 
aikaansaamiseen tarvitaan rohkeu!a, sitkey!ä ja asiantun-
temusta. Vaiku!aminen on mielestäni pohjimmiltaan sitä, 
e!ä pyrkii toteu!amaan omia arvojaan. Työssä arvot ovat 
taustaorganisaation arvoja, mu!a usko!avammin niitä saa 
läpi, jos itsekin uskoon tekemiseensä.

Vaiku!aminen voi tapahtua hyvin monella tasolla: vaikut-
taa voi yksilöihin, ihmisryhmiin, organisaatioihin, yleiseen 
mielipiteeseen, polii!isesti... Vaiku!amisen keinoja voivat olla 
puhuminen, kirjoi!aminen ja teot. 

Lähdin itse mukaan kampanjaan, koska aja!elin, e!ä jos 
voin tukea omaa lii!oani kertomalla tarinani, teen sen mie-
lelläni. Omasta mielestäni toisten uratarinoiden lukeminen 
on kiinnostavaa, ehkäpä minunkin kokemukseni kiinnostaisi 
jotakuta. Opiskelijoille ja valmistuville voi olla hyödyllistä 
nähdä ja kuulla, mistä kaikesta palkkansa voi tienata tällä 
koulutuksella.”

NIKO NIEMISALO (31),  
YTM, projektipäällikkö Matkailualan tutkimus-  
ja koulutusinstituutissa, Rovaniemi
 
”Mahdollisuus vaiku!aa omaan elämään on ihmisen tärkeimpiä 
perustarpeita, se pitäisi kaikessa päätöksenteossa ja ihmisten kanssa 
toimiessa o!aa huomioon. Toisaalta, jokaisen tulee mahdollisuuksien 
mukaan kunnioi!aa tätä ominaisuu!a ja pyrkiä kehi!ämään omia 
vaiku!amisen mahdollisuuksia. Minussa herä!ävät huolta puheen-
vuorot, joissa todetaan nykyihmisen mahdollisuudet vaiku!aa omaan 
elämäänsä heikoiksi. Tämä on omiaan lisäämään pahoinvointia yh-
teiskunnassa. Nämä näkemykset pitää o!aa vakavasti päätöksenteon 
kaikilla tasoilla. 

Työssäni vaikutan kehi!ämällä omaa organisaatiotani sekä sen 
toiminta-alue!a ja niiden osaamistasoa. Lisäksi vaikutan siihen, e!ä 
pystymme toimimaan yhteistyössä kansainvälisten kumppanien 
kanssa. 

Parhaimmillaan vaiku!aminen johtaa parempaan osaamistasoon: 
silloin eri toimijat voivat toteu!aa tehtäväänsä paremmin ja kykenevät 
sitä kau!a vaiku!amaan omaan toimintaansa. Paremmalla osaami-
sella voi myös vaiku!aa laajemmin omaan elämäänsä ja sen kulkuun.  

Yksityiselämässä vaikutan äänestämällä vaaleissa ja seuraamalla 
yhteiskunnallisia asioita sekä Suomessa e!ä maailmalla. Toimintani 
eri järjestöissä tukee harrastuneisuu!ani ja eri vaiku!amisen mah-
dollisuuksia.

Mielestäni on tärkeää, e!ä me yhteiskuntatieteilijät kehitämme 
yhdessä omaa identitee!iämme ja sen näkyvyy!ä, koska työnkuvam-
me on moninainen ja toimimme yhteiskunnan eri sektoreilla. Erilaiset 
kampanjat ja ylipäätään työskentely yhdessä tavoi!eidemme eteen 
on tärkeä osa yhteisen identiteetin rakentamista. Koen, e!ä tämä 
kampanja tähtää näihin tavoi!eisiin ja siksi lähdin siihen mukaan. 
Oman koulutuksen, työn ja muun toiminnan sekä niiden tavoi!eiden 
kuvaaminen tähän yhteyteen oli hieno mahdollisuus jäsennellä omaa 
työuraa ja pro"ilia.”
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Forum -tea!eriryhmän esitys alkaa yleisön alkulämmi!elyllä. Naapurin 
peukalosta pitäisi saada kiinni, mikä osoi!autuu yllä!ävän vaikeaksi. 
Eturivissä vasemmalla seisoo Marsa Bäck, Puheopisto Oy:n toimitusjohtaja. 
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uvitteellinen esirippu nousee. 
Lavalla istuu työtiimi sekä esimies, 
joka aloittaa palaverin lomien 
sopimisesta. Kaikki haluavat pitää 
hiihtoloman viikolla kahdeksan: 
yksi on tottunut saamaan hiihto-
lomansa aina kyseiselle viikolle, 
toinen tulee myöhässä palaveriin, 
kolmas loukkaantuu, kun hänen 

lomatoiveitaan väheksytään. Pelisäännöt 
ovat hukassa. Esimies ei saa tilannetta hal-
tuun, koska todellinen johtajuus on kadon-
nut tiimin äänekkäimmän käsiin. Mitä nyt 
tehdään?

Palaverien punaisen langan häviämistä 
käsitellyt näytelmä päättyy, mutta Suomen 
Puheopiston Forum-teatteriryhmän avulla 
tapahtuva koulutus on vasta alkanut. Seu-
raavaksi yleisö saa kertoa, mitä työyhteisössä 
oli vinksallaan, mitä olivat esiin nousseet 
ongelmat ja mistä ne mahdollisesti johtuivat. 

Näytelmä aloitetaan alusta ja nyt yleisö 
saa keskeyttää: kun tilanteessa löytyy kor-

jattavaa, saa huutaa seis! Sen jälkeen pitää 
kertoa, mikä meni pieleen ja miten kannat-
taisi pikemminkin toimia. Ihmiset lähtevät 
innokkaasti mukaan ja tunnistavat ongelma-
tilanteet hyvin. Korjauksia satelee – muita 
on helppo neuvoa. Samalla tämä keino voi 
kuitenkin oivalluttaa ja muuttaa omaa käyt-
täytymistä.

– Menetelmä on viihdyttävä, mutta poh-
jalla on vakava asia ja tieteellinen pohja sekä 
metodi, sanoo Suomen Puheopiston toimi-
tusjohtaja Marsa Bäck.

YHTEISÖN ASIALLA
Forum-teatterimenetelmä on lähtöisin Brasi-
liasta. Teatteriohjaaja Augusto Boalin kehit-
tämä osallistava menetelmä pohjautuu 
tapoihin, joilla slummien asukkaat puuttu-
vat yhteisön vuorovaikutusongelmiin. 

Koulutuksissa näyttelijät esittävät lyhyen 
etukäteen käsikirjoitetun esityksen, jonka 
tilanteita  selvitellään yhdessä keskustellen. 
Näin pureudutaan työyhteisön haasteellisiin 

Langan 
päästä kiinni
Työn punainen lanka voi hukkua isoissa ja pienissä 
organisaatiomuutoksissa. Hävinny!ä langanpäätä voi lähteä  
etsimään brasilialaisen näytelmän keinoin. 
Teksti Laura Lähdevuori Kuvat Vesa Tyni

K
URA 3-2013 31



vuorovaikutustilanteisiin ja ongelmiin, 
ja niihin etsitään ratkaisumalleja. Esite-
tyt tilanteet ovat kuvitteellisia ja etään-
nytettyjä todellisuudesta, jotta kiperis-
täkin asioista voidaan puhua avoimesti. 
Tavoitteena on tarkastella erilaisia toi-
mintamahdollisuuksia tilanteen mukaan. 
Näytelmässä läpikäytävät tilanteet voi-
daan rakentaa kunkin työyhteisön tarpei-
den mukaan. Vuorovaikutustilanteiden 
käsittely perustuu viestinnän teorioihin, 
ja lisäksi mukana on psykologiaa. 

MUKANA MUUTOKSESSA
Punainen lanka voi työpaikoilla kadota 
useissakin eri tilanteissa. Esimerkiksi 
muutokset työssä voivat hävittää punai-
sen langan pään, ja erimielisyydet orga-
nisaatiossa voivat lisääntyä. Taustalla on 
työn tarkoituksen hämärtyminen muutos-
ten vuoksi, jolloin myös työhyvinvointi 
laskee. 

– Muutokset työssä koskevat myös 
ammatti-identiteettiä, sanoo kehittäjä 
Juha Pihlaja Toimiva Oy:stä. 

Toimiva Oy ja Suomen Puheopisto ovat 
aloittaneet hiljattain yhteistyön asiakas-
yritysten työyhteisöjen koulutuksessa. 
Puheopiston työ keskittyy viestintään ja 
puheviestintään, ja Toimivan erikoisalaa 
on työn ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

– Kiinnitämme vuorovaikutukseen 
huomiota erityisesti puheviestinnällisellä 
tasolla ja teemme Forum-menetelmällä 

näkyväksi työyhteisön haasteita, Bäck 
kertoo. 

Toimivalaiset haastattelevat asiakkaita 
ja tekevät kartoituksia, Puheopisto luo nii-
den pohjalta näytelmät. Asiat, jotka koe-
taan ongelmallisiksi, upotetaan näytel-
miin.

– Ongelmia voi syntyä esimerkiksi 
tilanteissa, jossa organisaatiomuutosta 
valutetaan ylhäältä alas, eikä muutos ole-
kaan kaikille selvä. Meillä on tutkimus-
tietoa työyhteisön muutoksista ja välineitä 
työhyvinvoinnin edistämiseen muutosten 
keskellä, Pihlaja sanoo.

Punaisen langan katoaminen työpai-
koilla on sen verran akuutti aihe, että Toi-
miva ja Puheopisto tarjoavat sille omaa 
koulutuspakettia. Se soveltuu lähtölauka-
ukseksi tilanteisiin, joissa ongelmia on 
havaittu. Puheopisto paneutuu siihen, 
kuinka vuorovaikutuksella säilytetään 
punainen lanka, ja Toimiva tuo panoksen 
työn punaisen langan löytämiseen esimer-
kiksi organisaatiomuutoksen kourissa. 

– Työhyvinvointi liittyy jokaisen ihmi-
sen omiin kiinnostuksen kohteisiin 
omassa työssä, joka vaihtelee henkilöit-
täin. Muutosprosesseissa näitä työn sisällä 
olevia kiinnostuksen kohteita voi hävitä,  
selittää Toimivan Pihlaja. 

Näytelmämenetelmä on herättänyt 
kiinnostusta.

– Tilausta tällaiselle tuntuu selvästi ole-
van, Bäck sanoo. 

Yleisö listaa näytellyissä tilanteissa huomaamiaan ongelmia. 
Ajatuksia heitellään vapaasti, oikeita tai vääriä havaintoja ei ole. 

Yhteiskuntatieteilijäpäivät 
15.11.2013
Tule testaamaan,  
miten narunpää löytyy!
 
Viime vuonna hyvää palaute!a saanut Forum-
tea!eri on mukana Yhteiskuntatieteilijäpäivillä myös 
tänä syksynä. Kolmen tunnin koulutuksen aikana 
yritetään löytää työelämän organisaatiomuutok-
sessa kadonnut työn punainen lanka. Vakavaa 
asiaa käsitellään käytännön esimerkkien ja hurtin 
huumorinkin avulla. Koulutuksessa on aikaa myös 
kokemusten jaolle sekä verkostoitumiselle.

Aamupäivän koulutuksen jälkeen päivä jatkuu 
Yhteiskuntatieteilijät vaiku!ajina -teemalla. Panee-
lissa ovat mukana muiden muassa Jari ”työnimu” 
Hakanen sekä valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakan-
gas. Keskustelun juontaa toimi!aja Jukka-Pekka 
Rantanen.

Yhteiskuntatieteilijäpäivät perjantaina 15.11.2013. 
Merkitse kalenteriisi jo nyt! 

Lisätietoja Ura 4/2013 sekä www.yhteiskunta-ala.#

Muutokset 
työssä koskevat 
myös amma!i-
identitee!iä.
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Pääsy ry:n suunnitelmia 
syksylle
Pääsyn syksyn suunnitelmissa on eduskunta-
vierailu, ja marraskuun valtuustovaalien 
ehdokasase!elua mietitään syyskuussa. 
Liikunnallisille järjestetään boulderointia 
(kiipeilyä), keilausta ja sählyä. Suunni!eilla on 
myös tilaisuus Yhteiskuntatieteilijäpäiville, ja 
loppu vuodesta järjestetään jälleen pikkujoulut. 
Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ilmoi!autu-
misista löytyvät Pääsyn internet- ja Facebook 
-sivuilta:
www: h#p://paasy.info
Facebook: www.facebook.com/paasyry

Kuulumisia kentältä

Tervetuloa alumnipäivään! Jyväskylän yli-opiston sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan oppiaineet järjestävät yhteisen alumnipäi-vän keskiviikkona 25.9.2013 Jyväskylässä. Ohjelmassa muun muassa Jyväskylän yliopistosta valmistuneiden yhteiskuntatie-teilijöiden uratarinoita ja työelämä-aiheinen keskustelupaneeli. 

Tervetuloa! Lisätietoa osoi#eesta: h#ps://www.jyu."/ytk/laitokset/y"/oppi-aineet/ykp/alumnipaiva

Alumnit Jyväskylässä 
Turussa kesäistä synergiaa
Lounais-Suomen Yhteiskunta-alan korkea-
koulute!ujen hallituksen kokous ja yhteiskunta-
tieteellisen tiedekunnan publiikki sa!uivat 
sopivasti samalle päivälle kesäkuussa.

Lii!o on publiikeissa aina esillä, niin nytkin: ja-
ossa oli muun muassa liiton materiaalia ja tietoa 
sekä lii!ymislomakkeita.

Publiikissa oli mukana myös lii!ovaltuuston 
jäsen Janina Vilén. Hän oli juuri valmistunut 
maisteriksi ja tuli publiikin jälkeen kertomaan 
tunnelmistaan paikallisyhdistyksen kokoukseen.

– En valmistunut ”putkimaisesti”, vaan olin 
muutaman vuoden työelämässä. Mielestäni tästä 
pitki!yneestä valmistumisajasta oli myös hyötyä: 
graduni ei olisi ollut niin hyvä kuin mitä siitä tuli 
tästä kypsymisajasta johtuen, Janina iloitsi.

Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala."/

lii!o/jasentoiminta
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Wanhan Sataman LEAD 13 on urasuunni!elu- ja 
kohtaamisfoorumi, jossa puhaltavat uudistumisen 
tuulet. Tapahtuman laadukkaan ohjelman ja ka!a-
van yhteistyökumppanikentän kau!a saat vinkkejä 
ja ohjeita oman amma!itaidon kehi!ämistä ja 
työelämän hallintaa varten.

Miten pääsen Headhunterin listoille? Miten 
hyödynnän sosiaalista mediaa työnhaussa? Mitkä 
ovat tulevaisuuden halutuimmat työpaikat ja miten 
työnteko tulee ylipäätänsä muu!umaan? Hae 
vastaukset tapahtumasta!

Puhujina muun muassa: Executive Director 
Juuso Myllyrinne, TBWA New York; Roadmap 
Director Kari Tervonen, N2; taloustieteilijä Vesa 
Pu#onen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu; 
hallituksen puheenjohtaja Riku Asikainen, Finnish 
Business Angels Network; Business Development 
Director Jyri Engeström, Groupon sekä Enter-
prise Marketing Lead Pe#eri Ornio, Microso' 
Corporation

Tapahtumaan on vapaa pääsy, joten merkitse 
päivä kalenteriisi jo nyt!
Ilmoi#audu tapahtumaan osoi#eessa www.
lead-tapahtuma.".
LEAD 13 Helsingin Wanhassa Satamassa 
3.9.2013 klo 9 - 16.

TULE PÄIVITTÄMÄÄN ITSESI 
LEAD 13 –TAPAHTUMAAN 3.9!

Koulutuskalenteri

Akavalaiset jäsenillat

Akava järjestää yhteistyössä TJS-opinto-
keskuksen kanssa jäseniltoja akavalaisten 
lii!ojen jäsenille. Vuoden 2013 teemat ovat 
Työhyvinvointi muutoksessa ja Osaaminen 
näkyväksi. Koulutukset ovat maksu!omia. Katso 
lisätiedot www-sivuiltamme:  
www.yhteiskunta-ala."/koulutukset/yhteisakava-
laiset-koulutukset/  
Paikkoja rajoitetusti! 

Hyödynn
ä

koulutu
kset!

OTTY-koulutukset
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY 
ry järjestää koulutusta ja vertaisryh-
miä Uudenmaan alueen työ#ömille tai 
 työ#ömyysuhan alaisille korkeakoulute-
tuille. Koulutukset ovat maksu#omia. Lue 
lisää ja katso syksyn 2013 koulutukset 
osoi#eessa www.o#y." 

Kaikkien liiton järjestämien koulutusten koulu-

tuspaikkana toimii TJS-opintokeskus, Ratames-

tarinkatu 11 A, 00520 Helsinki (webinaareihin 

voit osallistua omalta koneeltasi haluamassasi 

paikassa).

Lisätietoja ja ilmoi#autuminen:  Hanna Meriluoto, 

hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala." tai  

p. 010 231 0352

Huomaathan, e#ä 22.10.2013 sekä 20.11.2013 

koulutuksiin ilmoi#autuminen alkaa 2.9.2013. 

Alkusyksyn koulutuksiin voit ilmoi#autua heti!

Koulutuksista löydät tietoa myös www-sivuiltam-

me kohdasta koulutukset.
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Kaikki liiton  

järjestämät  

koulutukset ovat 

jäsenillemme 

maksu#omia!
Syksyn koulutukset:
Osaamisen tunnistaminen  
17.9.2013 klo 16.30–19.30, koulu#aja kul#uuri-
sihteeri Inka Ukkola, TJS Opintokeskus
Osaamisen tunnistamisen koulutuksessa käydään 
läpi erilaisia osaamisen tunnistamisen tapoja sekä 
harjoitellaan osallistujien osaamisen tunnistamista 
ryhmätyön avulla. Monesti oppilaitoksissa osaa-
misesta puhutaan eri käsi!ein kuin työelämässä. 
Monesti arvioinnin tavatkin saa!avat vaihdella. 
Tässä koulutuksessa tutkimme, mitä erilaisia 
osaamisia voi olla ja miten löytäisi sanat, joilla 
omaa osaamista voi kuvata. Luennot ja keskustelut 
rytmitetään tukemaan osallistujien omaa oppimis-
ta. Koulutukseen mahtuu max. 30 osallistujaa.

Äitinä tai isänä työelämässä 
9.10.2013 klo 16.30–19.30, koulu#aja yri#äjä, 
psykologi Heidi Viljamaa, UP Partners Oy
Onko sinulle tärkeää onnistua sekä työssä e!ä 
muussa elämässä? Haluatko varmistaa, e!ä 
saat urallasi tehdä merkityksellisiä tehtäviä? 
Tavoi!eletko onnellista ja tasapainoista perhe-
elämää? Tässä koulutuksessa saat konkree!isia 
vinkkejä työn ja elämän tasapainon ylläpitämiseksi, 
esimerkiksi: 

 miten työ voi toimia onnellisuuden lähteenä? 
 millaiset järjestelyt tukevat työn ja muun elämän 

 yhteensovi!amista?
 mistä on onnellinen parisuhde tehty? 

Heidi Viljamaa on perustanut UP Tools valmen-
nustyökalu- ja UP Partners valmennusyritykset. 
Hän valmentaa ja koulu!aa asiantuntijoita työelä-
män haasteissa. Heidi on myös kahden lapsen äiti. 

Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus 
varata Heidiltä aikaa henkilökohtaiseen 30 mi-
nuutin puhelinkonsultointiin työn ja muun elämän 
haasteisiin lii!yen (osana YKA:n jäsenpalvelua).

Koulutukseen mahtuu max. 30 osallistujaa.

Webinaari: Äitinä tai isänä työelämässä 
16.10.2013 klo 17.00–18.30, koulu#aja yri#äjä, 
psykologi Heidi Viljamaa, UP Partners Oy
Sisältö nouda!elee 9.10. koulutuksen linjoja, mu!a 
sisältö käydään tiivistetymmin läpi ilman ryhmä- ja 
parityöskentelyjä. Koulutus kestää 1,5 tuntia. Ei 
rajoite!ua osallistujamäärää. 

Mielen työ – työn mieli: Myötätuntoisuu-
den voima ja myötätuntouupumisen riski 
22.10.2013 klo 16.30–19.30, koulu#aja psykote-
rapeu#i, työnohjaaja Leena Nissinen, Acoma Oy
Koulutuksessa on tarkoituksena oppia tunnistamaan 
myötätuntouupumisen riski yksilö- ja yhteisötasoilla 
sekä oppia havainnoimaan myötätuntouupumisen 
merkkejä. Lisäksi opitaan muun muassa tunnista-
maan myötätuntoisuuden ammatillisuu!a vahvis-
tavia ilmiöitä työssä sekä opitaan tunnistamaan 
voimavaroja ja mahdollisuuksia myötätuntouupu-
misen ehkäisyssä ja hoidossa henkilökohtaisella ja 
työyhteisön tasoilla. Koulutukseen mahtuu max. 30 
osallistujaa.

Esimiehen haasteet tässä ja nyt sekä 
muutoksessa menestyminen  
20.11.2013 klo 16.30–19.30, koulu#aja toimitus-
johtaja, valmentaja Ilari An#ila, UP Partners Oy
Koulutuksessa käydään läpi tämän ajan esimiestyön 
haasteita, lähestymistapoja ja työkaluja. Esimies saa 
työkaluja nykypäivän haasteisiin ja niiden onnistu-
neeseen läpivientiin.

Osallistujille lähete!ävällä ennakkokyselyllä 
selvitetään esimiestehtävissä toimivien jäsenten 
toiveet ja nykyhaasteet. Koulutukseen kuuluu luen-
toa, ohja!ua itsetyöskentelyä valmennustilaisuuden 
lisäksi ennen ja jälkeen sekä parei!ain ja ryhmäs-
sätyöskentelyä. 

UP Partners Oy:n toimitusjohtaja ja valmentaja 
Ilari An!ila on kokenut esimies ja valmentaja, jolla 
on kyky tuoda kovan tason johtamisosaamisen vink-
kejä käytäntöön. Hän on saanut eri!äin positiivista 
palaute!a pitämistään esimieskoulutuksista niin 
Suomessa kuin ulkomailla. 

Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus 
varata Ilarilta aikaa henkilökohtaiseen 30 minuutin 
puhelinkonsultointiin ajankohtaisista esimiestyön 
haasteista (osana YKA:n jäsenpalvelua). 

Koulutukseen mahtuu max. 30 osallistujaa.

Webinaari: Esimiehen haasteet tässä ja 
nyt sekä muutoksessa menestyminen 
27.11.2013 klo 17.00-18.30, koulu#aja toimitusjoh-
taja, valmentaja Ilari An#ila, UP Partners Oy
Sisältö nouda!elee 20.11. koulutuksen linjoja, mu!a 
sisältö käydään tiivistetymmin läpi ilman ryhmä- ja 
parityöskentelyjä. Koulutus kestää 1,5 tuntia. Ei 
rajoite!ua osallistujamäärää.
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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 vaihtuvat koko ajan ja niitä tulee päivittäin lisää. 

Vattenfall-sähkösopimukset jäsenetuhintaan, katso kulloinkin 
voimassa olevat hinnat Jäsenedut.fi -palvelusta.
Apteekkituotteet.fi, 5 euron alennus yli 50 euron ostoskorista 
koodilla EDUTVIISIEUR. Lääkkeeksi rekisteröidyt valmisteet ei-
vät ole mukana kampanjassa. Vaihtoehtoinen jäsenetu: ilmainen 
toimitus koodilla jasenedut13. Tarjoukset voimassa 31.12.2013 
saakka.
Kontio-hirsitalot ja -huvilat, yli 25 000 euron huvila- tai talo-
tilauksen yhteydessä Kontio myöntää  20 %:n alennuksen Piha-
malleistaan. Edun arvo jopa 3000 euroa.
Helsingin Kaupunginorkesterin konsertit Musiikkitalossa, 
alennus 20 % normaalihintaisista kertalipuista Helsingin kau-
punginorkesterin Musiikkitalon konsertteihin, jäsenhinta 16,- 
(norm. 20,-), jäsenhinta 20,- (norm. 25,-). Tarjous voimassa 
vuoden 2013 loppuun. Liput Lippupisteestä soittamalla 0600 
900 900 tunnuksella Akava-jäsenetu.
Eckerö Line, 10 %:n alennus normaalihintaisista päiväristeilyis-
tä ja reittimatkoista. Varaukset Eckerö Linen nettisivuilta tun-
nuksella JASEC.
Isku Koti, Cannes-sarja -15 %, Concorde-lepotuoli Labrador-na-
halla -15 %, Nauvo-sarja -15 % sekä Special-sängyt ja -patjat 
-30 %. Tarjoukset voimassa 31.8.2013 saakka. 

Matka-Agentit, paljon mielenkiintoisia matkoja jäsenetuhintaan, 
mm. Istanbul Eurasia Marathon, Joulumatka Kiinaan, Uusi Vuosi Wie-
nissä jne. Katso lisää Jäsenedut.fi -palvelusta.
Apollomatkat, tarjoaa jäsenetuhintaan myös sesonkiaikojen matkat, 
katso lisää Jäsenedut.fi -palvelusta. 
Matkatoimisto Detur, järjestää lomamatkoja nyt myös Thaimaahan. 
Katso lisää Jäsenedut.fi palvelusta.
Imatran Kylpylä, minimi 2 vrk:n varauksissa perushintaisesta majoi-
tuksesta su-to 30 %:n alennus ja pe-la 15 %:n alennus. Varaustunnus 
Akava13, tarjoukset voimassa 16.12.2013 saakka. 
Ruohonjuuri-myymälät & -verkkokauppa, 5 %:n alennus normaa-
lihintaisista tuotteista. Tarjous voimassa 31.12.2013 saakka kaikis-
sa Ruohonjuuri-myymälöissä. Verkkokaupasta kaikki tuotteet -10 % 
koodilla SC4REPTG, tarjous voimassa 31.12.2013 saakka.
Ekokauppa Ekolo, 5 %:n alennus normaalihintaisista tuotteista. 
Tarjous voimassa 31.12.2013 saakka. 
10 %:n alennus luomukookostuot-
teista verkkokaupassa koodilla 
AKAVA813. Tarjous voimassa 
31.8.2013 saakka.

Löydät nämä ja satoja muita etuja Jäsenedut.fi -palvelusta.



EM, DI, JK/JM, VH… plock ur annonser om nya utnämningar. 
Nya utnämningar intresserar nästan alla. Det är roligt a! följa 
med hur bekanta och bekantas bekanta avancerar i karriären.  
Under de senaste åren har jag redan på grund av mi! arbete 
läst nyheterna om utnämningar på webben och i tidningar-
na särskilt noggrant. En sak har varit påfallande: en grupp 
begåvade högtutbildade personer lyser o'a med sin &ånvaro 
i utnämningsannonserna. Du gissar rä!, jag avser nu oss: PM, 
SVM, FöM. Man kan bara gissa sig till orsakerna bakom det 
här, men det är svårt a! tro a! man inte skulle byta jobb inom 
samhällssektorn.  

Jag kom a! tänka på en anledning: kanske vi inte vet a! 
uppska!a vår egen examen tillräckligt?  Var och en som har 
avlagt en samhällsvetenskaplig examen vet a! gallringen till 
fakulteten är hård. Det är lika svårt a! komma in till fakulteten 
som det är a! komma in på juridiska fakulteten eller till handels-
högskolan. Examen är e! digert kunskapspaket och de som har 
avlagt den är kompetenta inom $era områden. Det "nns alltså 
inga förnu'iga grunder för a! bagatellisera examen. Särskilt på 
arbetsmarknaden har osäkerheten negativa följder. Man måste 
kunna förlita sig på det egna kunnandet och sin examen.

Behöver vi förstärka vår identitet? Enligt responsen &ån 
läsare och medlemmar är svaret ja. Förbundet har under 
den senaste tiden få! beröm för a! försök till a! bygga upp en 
identitet ligger i lu'en.  Kampanjen Sinä olet vaiku!aja (”Du är 
påverkare”) är det aktuellaste exemplet på de här strävandena. 

Ännu om de här utnämningarna som även arbetsgivarna 
läser. Det är säkert a! värdet på samhällsvetarnas varumärke 
åtminstone inte höjs i rekryterarnas ögon så länge det endast 
förekommer ekonomer och jurister i annonserna.  Lova mig a! 
nästa gång du byter arbetsplats så &amgår examen i STORA 
BOKSTÄVER av nyheten om din utnämning. Du har ny!a av det 
liksom hela den samhälleliga sektorn. 

KATI AHTIAINEN

kommunikationsdirektör, huvudredaktör

PS. Den akademiska arbetslösheten har ökat vilket artikeln på 
sidan 22 redogör för. Arbetslösheten har inte slagit en lov kring 
de högtutbildade inom den samhälleliga sektorn, men vi har 
lyckligtvis bemö!s varsammare. Arbetslöshetssi(orna när det 
gäller högtutbildade inom den samhälleliga sektorn är lägre 
än i genomsni! och arbetslösheten är vanligtvis kortvarig och 
inträ)ar i utexamineringsskedet.  Trenden håller förbundet på 
alerten. Vi erbjuder personer som är arbetslösa och som hotas 
av arbetslöshet utbildning och sparrning samt individuell hjälp i 
situationer som kännetecknas av förändringar i arbetslivet.   

Anspråkslöshet 
förskönar inte  

”Nu får det räcka!” förklarade 
gruppen Akavakapina på Facebook. 
Kritiken var riktad mot Akavas 
ordförande Sture Fjäder som i en 
artikel i Helsingin Sanomat (9.6) 
meddelat a! Akava stöder ”den 
svenska modellen” enligt vilken den 
senast anställda ska sägas upp 
först. Akava och Fjäder har senare 
förnekat de!a.

Enligt arbetslivsundersökningen 
Akavaaka 2012 hade tre av *ra 
Akavamedlemmar fast anställning. 
Atypiska anställningsförhållanden 
var vanliga särskilt bland unga 
kvinnor. Enligt undersökningen var 
arbetslöshetsgraden bland högt 
utbildade 4,6 procent och antalet 
långtidsarbetslösa på uppgång. En-
ligt Simo Pöyhönen, ordförande för 
Högskoleutbildade samhällsvetare 
rf, är situationen for+arande relativt 
god bland förbundets medlemmar. 
Enligt den arbetsmarknadsunder-
sökning som förbundet gjorde i 
slutet av 2012 hade arbetslösheten 
ökat kra'igt endast bland nyutexa-
minerade, till och med upp till 12 
procent. Av dessa hade 38 procent 
varit arbetslösa i något skede e'er 
sin examen. Arbetslöshetsperio-
derna var vanligen korta. 

Även Pöyhönen förkastar den 
svenska uppsägningsmodellen. 

- A! förbä!ra gamla arbetsta-
gares anställningsskydd genom 
a! säga upp unga enligt e! visst 
schema låter mindre förnu'igt.

Reallönerna ska 
tryggas genom all-
männa förhöjningar

Akavas förhandlingsorganisatio-
ner förbereder sig i höst för en 
förhandlingsrunda på förbundsni-
vå. Ifall man mot förväntningarna 
kommer &am till en central 
uppgörelse, duger den, såvida 
innehållet är tillräckligt. Mest 
bekymrad är man för a! de 
högtutbildade inte beaktas i 
löneförhöjningarna.  Reallönerna 
ska i enlighet med förhandlingsor-
ganisationerna tryggas, det vill säga 
a! förhöjningarna ska hålla samma 
takt som in$ationen.

De högre tjänstemännen YTN 
kommer a! sträva e'er en all-
mänförhöjning som garanterar en 
utveckling av köpkra'en.

– När karriären &amskrider 
ökar referenserna och kunskaper-
na, då borde också lönerna stiga, 
säger Per!i Porokari, ordförande 
för YTN r.f.

YTN vill ta i bruk arbetstids-
banker i omfa!ande utsträckning. 
E! annat betydande projekt är 
fackförbundens rä! a! väcka talan 
som industriförbunden tillsammans 
arbetar för över centralorganisa-
tionsgränserna. 

– Den skulle förebygga missbruk 
och direkta olagligeter &ån arbets-
givarnas sida och minska  åsiktsyt-
tringar på löntagarsidan.

Samhället behöver 
minne

Arkivverket överför vårt urkund-
liga kulturarv till kommande genera-
tioner. Överinspektör, förtroendeman 
Anne Wilenius är bekymrad över hur 
det här ska lyckas när arkivens 
ekonomiska resurser ständigt 
minskas. 

– I bakgrunden "nns samma 
fenomen som på andra håll inom 
statsförvaltningen – man vill klara av 
samma arbetsmängd med mindre 

personal och lägre kostnader. I en 
förvaltningskultur som saknar arkiv 
närmar vi oss rena barbarismen.  Till 
demokratin hör i väsentlig omfa!ning 
a! samhället lämnar spår e'er sin 
verksamhet och även bevarar sina 
föregångares material.  

Wilenius är FOSU:s förtroendeman 
för de sju landskapsarkiven och arkiv-
verkets vice förtroendeman.

– Som förtroendeman måste jag 
hela tiden vara aktiv, ta reda på var 
vi står och vad som är på gång samt 
försöka påverka redan på förhand. 

Generationskrig?
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ARJA LAINE
Kirjoittaja jäi eläkkeelle liiton 

edunvalvonnan asiamiehen 
tehtävästä elokuun alussa.

Kyseenalaistaminen  
vie eteenpäin
Liki 30 vuotta olen ollut läheisessä suh-
teessa omaan ammattiliittooni: ensin 
SVAL:n hallituksessa ja viimeiset run-
saat 16 vuotta toimihenkilönä nykyisessä 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuissa.

Liiton edunvalvontatyössä on näky-
nyt oman koulutuksemme syvin olemus: 
yhteiskuntatieteilijä analysoi ympäristöä 
laajalla perspektiivillä, terveen kriittisesti 
ja kyseenalaistaa totuuksina pidettyjä asi-
oita. Kun jonkun toisen tutkinnon suorit-
tanut tyytyy ongelmissaan annettuun vas-
taukseen, yhteiskuntatieteilijä tarkistaa 
vielä perusteet. Ja kun joku toinen ana-
lysoi ongelmiaan omasta kapeasta näkö-
kulmastaan, yhteiskuntatieteilijä liittää 
mukaan ympäröivän yhteisön ja katsoo 
omaakin asiaansa osana laajempaa yhteis-
kunnallista ilmiötä.

Tämä kriittisyys ja laajakatseisuus 
onkin tärkeä resurssi, kun työelämä myl-
lertää jatkuvassa muutoksessa; tärkeä 
väline niin esimiehenä kuin alaisenakin 
työskentelevälle jäsenelle. Vaikka muutos 
voi olla tervettä kehitystä, jatkuvana se 
väsyttää ja stressaa varsinkin silloin, kun 
varsinainen päämäärä ei hahmotu.

Mutta myös seisahtuneisuus rasittaa. 
Se, ettei mikään muutu, että kaikki teh-
dään pienimmällä mahdollisella panok-
sella, että jokainen lokeroituu omaan 
reviiriinsä eikä tehdyn työn tarkoitusta 
ymmärretä. Mikä siis on parasta muu-
toksen hallintaa? Ei varmaankaan sanelu-
politiikalla toimiva työyhteisö tai välinpi-
tämättömyydessä vellova joukko. 

Mikään työpaikka ei menesty ilman 
johdon ja työntekijöiden yhteisesti sopi-
mia tavoitteita ja strategiaa niiden toteut-
tamiseksi; ilman työntekijöitä, jotka tun-
tevat yhteisen suunnan ja toimivat sitä 
kohti. Muu työnteko on turhaa. Työn ilo 

on keinotekoista, jos se on vain mantra, 
jota ympäröivät olosuhteet eivät tue. 
Luova työympäristö syntyy silloin, kun 
toimijoita ei aliarvioida ja rohkeuteen 
kannustetaan.

Myös ay-liike ja Yhteiskunta-alan 
korkea koulutetut tarvitsevat muutosta 
ja jatkuvaa tarkistusta yhdessä sovittui-
hin tavoitteisiin. Tullessani mukaan meitä 
oli alle 1 000 ja nyt lähestymme 12 000 
jäsenen rajapyykkiä. Voittokulkuko? Jos 
niin on, ei pidä tuudittautua siihen, että 
nyt menee kaikki hyvin, teemme kaikki 
oikein ja näin jatkamme. 

Ammattijärjestö on viime kädessä 
kansalais liike. Ja kansalaisliike on kaik-
kea sitä ja vain sitä, 
mitä me rivijäsenet, 
luottamus henkilöt ja 
toimihenkilöt yhdessä 
päätämme. Kaik-
kien meidän on tar-
peen aina hetkittäin 
pysähtyä ja kyseen-
alaistaa. Mikä on 
oma osuutemme tässä järjestössä? Mihin 
pyrimme ja syntyykö niitä tuloksia, joilla 
yhteiskunta tieteilijöiden asema paranee?

Meitä on nykyään paljon, mikä on toki 
tärkeä vahvuus. Mutta yhtä tärkeää on 
tietää, mihin halutaan pyrkiä. Oma kou-
lutuksemme antaa työkalut arvioida tule-
vaisuutta ja valita keinot menestyä tule-
vissa haasteissa. On vain uskallettava 
haastaa itsensä ja ympäristönsä. 

Muutos on jatkuvaa, mutta ihmiset 
antavat muutokselle suunnan ja rajat. 
Helppoja ratkaisuja tarjoavia markkina-
miehiä (ja -naisiakin) kolkuttaa aina ovil-
lamme, mutta luottakaamme kuitenkin 
ihan itseemme ja siihen pääomaan, joka 
meillä yhteiskuntatieteilijöillä on. 

Amma!ijärjestö 
on viime kädessä 
kansalaisliike.
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www.yhteiskunta-ala.fi/valtuustovaalit-2013

Juuri sinä, hyvä jäsenemme,
nyt on vaiku!amisen paikka!

Valtuustovaalit 2013
Liiton ylin pää!ävä elin, lii!ovaltuusto, valitaan syksyllä 

5.–26.11.2013 neljännen kerran.
Ehdokasase!elu on nyt käynnissä – vielä ehdit lähteä 

mukaan vaalikilpaan! Muista ilmoi!aa ehdokkuudestasi 
viimeistään 25.9.2013.

Vaikuta toimintaan ja asetu ehdolle!

Miten toimia? 

Lue ohjeet  

www.yhteiskunta-ala.#/ 

valtuustovaalit-2013




