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Koulutus: Palaveri paikallaan -valmennus tea!erin keinoin
Oman työyhteisön viestintätilanteita ja -haasteita on vaikea tunnistaa 
silloin, kun on itse tilanteissa osallisena. Ulkopuolelta pystyy objek-
tiivisemmin katsomaan sosiaalisia tilanteita ja näkemään, mitä niissä 
todella tapahtuu. 

Forum-teatteri tekee teatterin keinoin näkyväksi arkipäivän sosiaa-
lisia tilanteita. Tavoitteena on tarkastella erilaisia vaihtoehtoja ja saada 
aikaan toimivampi lopputulos. Esityksessä tutustutaan kuvitteellisen 
työyhteisön sisäisiin vuorovaikutustilanteisiin. Näyttelijät esittävät noin 
15 minuutin esityksen, joka havainnollistaa käsiteltävää teemaa ja toimii 
keskustelun herättäjänä. Oppimista syvennetään osallistavilla menetel-
millä ja tarvittaessa harjoituksilla. Työpajan kesto on kolme tuntia. 

Työpajassa osallistuja 
saa ehdottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja 
etsii ratkaisuja vuorovaikutustilanteisiin 
saa ideoita, miten toimia työyhteisönsä viestinnän kehittämiseksi. 

Koulutus järjestetään Helsingissä Scandic Marskissa (Mannerheimin-
tie 10) perjantaina 16.11. klo 9–12 yhteistyössä Suomen Puheopiston 
kanssa. Tilaisuus alkaa kahvi- ja sämpylätarjoilulla. Mukaan mahtuu 50 
nopeimmin ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumiset 8.11. mennessä 
osoitteessa www.yhteiskunta-ala.!/yhteiskuntatieteilijapaivat2012 tai 
info@yhteiskunta-ala.! tai p. 010 231 0350. 

Huom! Koulutus on tarkoitettu vain jäsenille, ja se on maksuton. 
Peruuttamatta jätetystä paikasta perimme 30 euron maksun.

Yhteiskuntatieteilijäpäivät 2012



Pilvi Torsti

Marja-Liisa Manka

Tervetuloa 
Yhteiskuntatieteilijä-

päiville!

Valtiotieteilijäseminaari
ERIARVOISTUVA TYÖELÄMÄ – TOTTA VAI TARUA?
Aika: perjantai 16.11.2012
Paikka: Scandic Marski, Mannerheimintie 10, Helsinki

14.00–14.30  Kahvitarjoilu
14.30–14.35 Seminaarin avaus
  Puheenjohtaja Elina Moisio

14.35  Paneeli alkaa: vetäjänä taloustoimittaja Jukka Niva
14.35–14.45 Näkökulma 1: 
  Erityisavustaja Pilvi Torsti, TEM 
14.45-–5.05 Paneelikeskustelu
15.05–15.15 Näkökulma 2 
  Ylijohtaja Juhana Vartiainen, VATT
15.15–15.35 Paneelikeskustelu
  
15.35–15.50 Tauko
15.50–16.00 Näkökulma 3:
  Professori Marja-Liisa Manka, 
  Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
16.00–16.20 Paneelikeskustelu
16.20–17.00 Vuoden yhteiskuntatieteilijä 2011 Marja-Liisa Manka
  Vuoden yhteiskuntatieteilijän julkistaminen
  Liiton stipendien jako
n. 17.00  Seminaarin päättäminen ja kuohuviinitarjoilu

Ilmoi!autuminen
Ilmoittaudu mahdollisimman pian osoitteessa 
www.yhteiskunta-ala.!/yhteiskuntatieteilijapaivat2012 tai 
info@yhteiskunta-ala.! tai soita numeroon 010 231 0350. 
Seminaari on maksuton.

Yhteiskuntatieteilijäpäivät 2012
Näin Yhteiskuntatieteilijäpäivät
näkyvät eri paikkakunnilla

Helsingissä 
Tule tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja Valtiotieteilijä-
seminaarin jälkeen n. klo 17 Scandic Marskiin. Pääsyn 
puheenvuoron käyttää FM Riku Hautamäki.

Vaasassa 
Tule tutustumaan Vaasan Hovioikeuteen 
torstaina 15.11. 
Kokoonnumme klo 18 pääoven eteen, josta alkaa 
opastettu kierros. Tutustumme rakennukseen, sen 
historiaan ja nykyiseen toimintaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.11. jussi.bjorninen@
vahakyro.! tai marja.huovari@vaasa.!.

Tampereella 
Pirkanmaan Valtiotieteilijät pohtii 
Yhteiskuntatieteilijäpäivillä työhyvinvointia, josta 
tulee puhumaan Vuoden yhteiskuntatieteilijä Marja-
Liisa Manka. Tilaisuus on keskiviikkona 14.11. 
Tarkemmat tiedot löytyvät netistä 
www.svalpir.blogspot.!.

Turussa
Varsinais-Suomen Valtiotieteilijät vierailee 
Siirtolaisuusinstituutissa tiistaina 13.11. Aiheena on 
monikulttuurinen Turku. Seuraa tiedotusta netissä 
www.svalvs.blogspot.!!

Lahdessa
Ohjelma tarkentuu lähiaikoina: seuraa tiedotusta 
netissä www.phsval.blogspot.! ja 
www.facebook.com/groups/6745204598/.

Juhana Vartiainen
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[PÄÄTOIMITTAJALTA]

Kotikunnalta toivoo paljon. Lapset ja vanhukset saavat tar-
vitsemansa hoidon. Hädänalaisista pidetään hyvää huolta. 
Palveluiden pitäisi olla lähellä, niiden täytyy olla laadukkaita 
ja toimivia. Kadut ovat turvallisia ja liikenne sujuvaa. Näistä 
asioista äänestetään taas syksyn kunnallisvaaleissa.

Tässä lehdessä kuvataan kuntakentän murrosta. 
Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, ne 
muu!avat kuntia ja kuntaken!ää.

Akavan kuntavaalitavoi!eissa lausutaan olennainen: henkilöstö 
pitää o!aa mukaan muutoksen suunni!eluun ja toteutukseen. Meistä 
yhteiskunta-alan tutkinnon suori!ajista moni työskentelee kunta-
alalla. Peräänkuulutan kunnilta reilua työnantaja-asenne!a.  

Ennuste!avuuteen kuuluu se, e!ä kunnissa työtä tekevät pää-
sevät tuomaan asiantuntemuksensa muutokseen. Henkilöstön 
mukaan o!aminen on työnantajan etu. Alusta asti mukana ollut 
henkilöstö sitoutuu muutokseen, kokee sen omakseen ja on valmis 
sitä puolustamaan. Muutosvastarintaa ei synny väärinkäsitysten 
vuoksi.

Kuntatyönantaja pelkää varmasti suunnitelmien täystyrmäystä. 
Mu!a eritoten yhteiskuntaosaajat voivat yllä!ää iloisesti. Muutos-
halukkuu!a on. Ja paljon kokemustietoa siitä, miten asiat voisi tehdä 
järkevämmin ja paremmin. Siksi meitä kanna!aa kuunnella 
muutosta suunniteltaessa. Meidät on koulute!u mie!imään 
rakenteita ja niiden uudistamistarpeita.

Tuntuu kuin kunnissa edelleen pelä!äisiin o!aa myös 
kuntalaiset mukaan uu!a suunni!elemaan. Kanna!aa 
kuitenkin kokeilla. Usein lopputulos on onnistunut. Netin 
ja sosiaalisen median aikakaudella mielipiteitä voidaan 
kanavoida monin eri tavoin. Mukana olleet ihmiset 
puolustavat lopputulosta ja kokevat sen omakseen. 
He kokevat kuntansa kodikseen.  

Niin kuin pitäisikin.

Liiton jäsen, jos olet ehdolla kunnallisvaaleissa, 
ota yhtey!ä liiton toimistoon. Kerromme, miten 
voimme tukea kampanjaasi.

Onko kuntasi Reilu työnantaja?

ELINA MOISIO
puheenjohtaja 
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Jari Hakanen antaa työn imun 
viedä uusiin sfääreihin.
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Teksti Nina Björklund Kuvat Vesa Tyni

Kun ihminen tekee työnsä mielel-
lään, hän antaa sille aikaansa ja 
osaamistaan, mutta saa myös itse 
takaisin. Kansainvälisesti puhu-
taan käsitteestä work engagement, 
suomeksi käännettynä työn imu. 

Sillä tarkoitetaan positiivista otetta ja innos-
tumista työhön. Työhön, joka tuntuu mielek-
käältä ja haastavalta. 

– Työn imu on aito, myönteinen hyvin-
voinnin tila, Työterveyslaitoksen vanhempi 
tutkija, dosentti Jari Hakanen tiivistää. 

Työn imua kokevalle ihmiselle työ on ilo. 
Vastoinkäymisiä hän kokee siinä kuin muut-
kin, mutta ei anna niiden lannistaa. 

HAASTA ITSESI!
Hakanen tutkii työhyvinvointia, työssä jak-
samista ja siinä uupumista. Työhyvinvoin-
tiin liitetään usein negatiivisia määreitä, 
oireita ja ongelmia. Hakasen mielestä suo-
malaisille työpaikoille on välttämätöntä, 
että asioita tarkastellaan myös positiivi-
sen työpsykologian näkökulmasta: mitkä 
asiat auttavat jaksamaan töissä paremmin 
ja lisäämään työn mielekkyyttä. Ongelmia 

ei tule lakaista maton alle, ne eivät Haka-
sen mukaan tule työelämästä koskaan kato-
amaan. Sitä vastoin työhyvinvointia kannat-
taa lisätä. Muutos saattaa lähteä yllättävän 
pienistä asioista. Hakanen korostaa, että 
työn imu ei ole mikään luksuskokemus. 
Jokainen työ voi tarjota onnistumisen koke-
muksia, ainakin ajoittain. 

Mistä sitten tietää, kokeeko omassa työs-
sään työn imua? Hakanen jakaa käsitteen 
kolmeen osaan ja kehottaa miettimään niitä 
kutakin erikseen. Ensinnäkin on tarmokkuu-
den kokemus. Silloin ihmisellä on energinen 
olo ja työpaikalle on mukava mennä. Toi-
sena tulee omistautuminen, joka tarkoittaa, 
että työntekijä kokee oman työnsä tärkeänä 
ja inspiroivana. Kolmantena on uppoutumi-
sen tila, jota voi verrata !ow-kokemukseen. 
Uppoutuessa mielekkääseen tehtävään aika 
kuluu kuin huomaamatta ja jo työn tekemi-
nen tuntuu palkitsevalta, saati jos tuloksia 
näkyy ja niistä kiitetään.

HYVÄKSY POSITIIVINEN KIIRE!
Työn imun kokemusta on tutkittu kymme-
nisen vuotta. Nyt tiedetään, että työn imua 

Tunnistatko hetken, kun työ sujuu 
kuin tanssi ja imaisee mukaansa? 
Parhaimmillaan työ energisoi ja on 
myönteinen voimavara elämässä.

Työn imu tuo
tuloksia 
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Työn 
mielekkyyden 
säilymiselle 
olisi tärkeää 
huomata 
onnistumiset 
päivi!äin.

koetaan enemmän iäkkäiden kuin nuorem-
pien joukossa, enemmän määräaikaisten 
joukossa ja yllättävää kyllä, Suomessa naiset 
kokevat sitä miehiä enemmän.

– Myös perheelliset kokevat työn imua 
useammin. Mitä enemmän ja mitä pienem-
piä lapset ovat, sitä helpommin vanhemmat 
kokevat työn imua, Hakanen kertoo. Hänen 
mukaansa tämäkin on odotusten vastaista. 
Helposti ajatellaan, että ikuinen pula ajasta 
vie työstäkin puhtia. Työhyvinvointi ei kui-
tenkaan ole mustavalkoista, moni asia vai-
kuttaa kokonaisuuteen.

– Se, että ihmisellä on liikaa aikaa eikä 
paljon tehtäviä, ei lisää hyvinvointia. Sen 
sijaan asiat, tehtävät ja tavoitteet pitävät mei-
dät vireillä ja luovat merkityksentunnetta.

Hakanen kuitenkin korostaa, että liika 
kiire on asia erikseen. Myöskään se ei ole 
hyvä asia, jos organisaatio kuormittaa aina 
samoja, innostuneita työntekijöitä. Tuolloin 
väsymys voi ajan mittaan iskeä eikä työstä 
nauti kuten ennen. 

SANO EI NEGATIIVISUUDELLE!
Työn imusta kirjan kirjoittanut Hakanen ver-
tailee työn imun ja työholismin käsitteitä. 
Työholisti tekee pitkää päivää eikä silti kos-
kaan riittävästi. Työn imua kokeva henkilö 
löytää elämäänsä paremmin tasapainoa. 
Hänkin työskentelee pääsääntöisesti pitkiä 
päiviä, mutta vain siihen saakka, kun työ 
tuntuu palkitsevalta ja mielekkäältä. Palau-
tumisen aikaa tarvitaan. 

Kirjassaan Hakanen käsittelee myös joh-
don roolia työhyvinvoinnissa sekä ”työn 
tuunaamista”, joka on jokaisen omilla har-
teilla. Hakanen on miettinyt, onko työpai-
koilla usein vallitseva negatiivinen ilma-
piiri kiveen hakattu asia. Onko työkaverin 
tai pomon haukkuminen todella nopein 
tapa rakentaa yhteisöllisyyttä? Jo aamukah-
villa jaetaan mieltä harmittavat asiat. Pie-
leen menneet jutut laitetaan eteenpäin kovin 
rutiininomaisesti. 

Vaikuta omaan työhösi! 
Tuunaa työsi. Mieti, miten saat omaan työhösi enemmän mielekkyy!ä. 
Uskalla olla rohkea ja rakentava työpaikalla, reipas mieli tar!uu.
Vältä katkeruu!a, asioihin voi vaiku!aa. Sinnikkyys palkitaan.
Varaa aikaa palautumiseen. Lomalla palaudutaan aiemmasta rasituk-
sesta, ei osteta tulevaa hyvinvointia.
Ylläpidä elämässäsi positiivisia asioita, jotka rentou!avat. 

Koetko työn imua? Tee ne!itesti! 
!l."/tyonimu
Lue lisää 
!l."/tyohyvinvointi
Kirja: Työn imu, Hakanen Jari (Työterveyslaitos, 2011)

Hakasen mielestä yhteisöllisyyttä tulisi 
vahvistaa onnistumisten kautta, myös kii-
reen keskellä. Kollegoille voisi kertoa, mitä 
myönteistä on kokenut tai saanut aikaan 
töissä ja näin rakentaa työpaikan yhteistä 
työmoraalia. Positiivisuus ja arjen ystävälli-
syys kantavat yllättävän pitkälle.

KIRJAA SAAVUTUKSESI!
Hakasen mukaan johdon on määriteltävä 
riittävän kirkkaat tavoitteet ja roolituk-
set, sillä työntekijällä on oikeus tietää, mitä 
häneltä odotetaan ja mihin hänen pitäisi kes-
kittyä. Vastapainoksi hänelle tulee jättää itse-
näisyys työn tekemisessä ja järjestämisessä. 
Kukaan ei halua tehdä töitä talutusnuorassa.

Kun työntekijä saavuttaa halutut tavoit-
teet, hän kokee palkitsevia onnistumisen 
tunteita. Hakanen tosin mainitsee, että eri-
tyisesti asiantuntijatehtävissä työ on usein 
abstraktia, eikä tulokset aina ole silmin näh-
täviä. Työn mielekkyyden säilymisen kan-
nalta olisikin tärkeää huomata onnistumi-
set päivittäin. Hakanen kehottaa kirjaamaan 
paperille konkreettisia esimerkkejä työ-
päivän saavutuksista. Pieniä asioita ei hel-
posti tule ajatelleeksi, mutta ne auttavat pää-
semään töihin kiinni seuraavanakin päivänä.

Esimiesten tulisi käyttää psykologista sil-
mää ja muokata tehtävät työntekijän vah-
vuuksien ja mahdollisuuksien mukaan. Pal-
velevaa johtamista on se, kun autetaan omia 
joukkoja onnistumaan työssään. Siitä hyötyy 
koko työyhteisö ja tulokset paranevat. Haka-
sen mielestä pahinta, mitä johto voi tehdä, 
on viestiä ylimielisellä ja välinpitämättö-
mällä asenteella. Työntekijä ei takuulla anna 
parastaan, jos hän kokee olevansa heti kor-
vattavissa.
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Palkitseminen on yksi tapa saada työn-
tekijät ponnistelemaan. Hakanen ei kui-
tenkaan suhtaudu varauksetta erilaisten 
palkkioiden ja etuuksien käyttöön työssä 
onnistumisessa.

– Monet tutkimukset kertovat, että ulkoi-
set palkinnot vähentävät sisäistä motivaa-
tiota. Tavallaan siinä kannustetaan vääriin 
asioihin.

 Hakanen ei kuitenkaan poissulje työ-
yhteisön palkitsemisjärjestelmiä, mutta toi-
voo myös muita tapoja antaa palautetta.

OLE TIIMIPELAAJA!
Hyvässä työpaikassa tiimipeli onnistuu, 
kyräily puuttuu ja työntekijät pitävät yhtä. 
Työn merkitykselliseksi kokeminen on tär-
keää, jotta työpaikalle saapuu motivoitu-
neita ihmisiä. Henkinen hyvinvointi ei ole 
kuitenkaan ainoa saavutus, jota positiivinen 
asenne ja työn imu luovat. Hakanen kertoo 
kreikkalaistutkimuksesta, jossa selvitettiin 
työn imun ja taloudellisen tuloksen yhteyttä. 
Selvisi, että niissä pikaruokapaikoissa, joissa 
koettiin enemmän työn imua, oli parempi 
kassavirta. Suomessa on tutkittu työn imun 
vaikuttavuutta siihen, kuinka pitkään työn-
tekijä aikoo ja haluaa olla mukana työelä-
mässä. Tulokset olivat selkeitä: työn imu 
lisää aikomusta työskennellä pidempään. 

Entä Hakanen itse, mistä asioista hän tut-
kijana löytää työn imua?

–Työ merkitsee minulle paljon ja koen, 
että oma työni on tärkeää. Missioni on, että 
suomalaiset voisivat työelämässä parem-
min ja että työpaikat kehittäisivät terveitä ja 
parempia käytänteitä.

Hakanen tekee itsekin ajoittain pitkiä työ-
päiviä, se luonnistuu nykyään lasten ollessa 
isompia. Kuitenkin muu elämä antaa sopi-
vasti vastapainoa. Liikunta, kulttuuri ja ruu-
anlaitto tuovat hyvää vaihtelua tietokoneen 
ääressä istumiseen. 

TYÖTERVEYSLAITOS

Kiireen keskelläkin olisi hyvä 
muistaa positiivinen asenne.
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Kunnon työtä 
nuorille    
Akava, STTK ja SAK 
sekä Suomen Am-
mattiliittojen Solidaa-
risuuskeskus SASK 
kampanjoivat kunnon 
työn puolesta 5.10. 
Kampanjointi on osa 
Kansainvälistä kun-
non työn päivää.

 Teemaksi nostetaan 
tänä vuonna nuorten 
työolot ja työehdot. 
Sosiaalisen median 
Vastuullinen suku-
polvi -kampanjassa 
korostetaan, että 
nuorille työntekijöille 
kuuluvat samat työ-
ehdot kuin muillekin.  

 

Tasa-arvo-
suunnitelma 
uupuu 
Yli 30 henkilöä 
työllistävissä orga-
nisaatioissa täytyy 
lain mukaan tehdä 
säännöllisesti tasa-
arvosuunnitelma. 
Suunnitteluvelvol-
lisista työpaikoista 
38 prosenttia ei 
kuitenkaan ole tasa-
arvosuunnitelmaa 
laatinut.

Lähde: Työterveyslaitok-
sen Työpiste-sivusto

URAtieto

Onko uran suunta hukassa? 
Mitä tekisit isona? Uskallatko 
hypätä uuteen tehtävään? 
Ota avuksi uravalmentaja!

Saat liiton jäsenenä maksutonta neuvontaa 
muun muassa cv:n laatimiseen ja päivi!ämiseen, 
työhaasta!eluun valmistautumiseen tai omien 
vahvuuksien tunnistamiseen. Palvelu tapahtuu 
puhelimitse, voit olla missä päin Suomea tai maa-
ilmaa tahansa. Urapalvelu toteutetaan yhteistyös-
sä CareerStorm Urapalveluiden kanssa.

Pitempikestoinen uranavigointi maksaa 40 
euroa valmistuneille ja 20 euroa opiskeleville 
jäsenille.

Lue lisää osoi!eesta www.yhteiskunta-ala." 
kohdasta Jäsenpalvelut ja -edut/Uranhallinta.

Tuo!avuus-
työ parantaa 
työelämää

Työturvallisuuskeskus 
TTK:n ja työmarkkina-
järjestöjen ylläpitämä 
tuo!avuustyo." -sivusto on uudiste!u. Sivuston tavoi!eena on 
tukea johdon ja henkilöstön yhteistyötä työpaikkojen tuo!avuu-
den kehi!ämisessä. 

Sivustolla esitellään käytännönläheisesti työpaikkojen 
tuo!avuuden kehi!ämiseen vaiku!avia tekijöitä, kerrotaan 
työpaikkojen onnistuneista tuo!avuustoimista ja esitellään 
tuo!avuuteen lii!yvää koulutustarjontaa.

TTK on uudistanut sivuston yhteistyössä työnantaja- ja 
palkansaajajärjestöjen kanssa. Työmarkkinajärjestöillä on 
myös keskeinen rooli hallituksen star!aaman työelämän 
kehi!ämisstrategian suunni!elussa ja käytännön toimien oh-
jaamisessa.  Strategialla tavoitellaan työelämän pitkäjänteistä 
kehi!ämistä aina vuoteen 2020 saakka. Sen tavoi!eena on 
parantaa työelämän laatua, työhyvinvointia sekä tuo!avuu!a 
ja tuloksellisuu!a – myös työllisyysaste!a. 

Lue lisää aiheesta www.tuo!avuustyo.".

Vielä ehtii osallistua 
Ikäjohtamiskilpailuun!

Vuoden 2012 teemana EU:ssa on aktiivinen ikäänty-
minen ja sukupolvien välinen solidaarisuus. Osana tätä 
teemavuo!a suomalaisilla työpaikoilla on nyt mahdolli-
suus osallistua Active Aging – All Generations at Work 
-nimiseen kansainväliseen ikäjohtamiskilpailuun. 

Ikäjohtamiskilpailu on tarkoite!u kannustamaan jo 
ennestään ikätietoisia ja aktiivisia työpaikkoja, joilla eri-
ikäisyys on huomioitu johtamisessa ja henkilöstöpolitiikas-
sa. Tavoi!eina työpaikalla voi olla esimerkiksi seniorien 
työllistyminen ja pidemmät työurat, aktiivisen ikääntymi-
sen tukeminen, oppimisen tukeminen iästä riippuma!a ja 
työntekijöiden reilu kohtelu.

Kilpailuun voivat osallistua kaiken kokoiset ja millä 
alalla tahansa toimivat työpaikat. Kilpailussa arvioidaan 
muun muassa henkilöstöhallintoon ja esimiestyöhön 
lii!yviä käytäntöjä. Kilpailuun voi osallistua täy!ämällä 
Työterveyslaitoksen sivuilla olevan englanninkielisen 
hakemuslomakkeen ja lähe!ämällä sen 30.10.2012 
mennessä osoi!eeseen activeaging@!l.". Mahdollinen 
lisämateriaali voi olla suomeksi. 

Lue lisää www.!l.".
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[TOIMINNANJOHTAJALTA]

Tätä kirjoite!aessa on epäselvää, kuinka raami-
sopimuksen syntyyn merki!ävästi vaiku!aneen 
kolmen päivän koulutusoikeuden käy. Kysymys 
on kuitenkin kiistakapulaa laajempi – osaamisen 
kehi!ämisen on oltava suunnitelmallista yhteis-
toimintaa. 

  Osaamisen järjestelmällinen kehi!ämi-
nen työuran aikana on sekä palkansaajan e!ä 
työnantajan etu. Työn tuo!avuus paranee, työ 
itsessään kehi!yy ja osaava työvoima on paitsi 
taitava, myös motivoituneempi tehtäviinsä. Sa-
malla palkansaajan tulevat työmahdollisuudet ja 
uralla eteneminen paranevat. Koulutus on tärkeä 
apu myös työelämän muutostilanteissa, joita yhä 
useammat työuransa aikana kohtaavat.

   Korkeakoulutetut ovat halukkaita koulu!a-
maan itseään myös omaehtoisesti. Valtiovallan on 
tue!ava tätä toimintaa myös vero-
tuksen avulla. Korkeakoulute!ujen 
täydennyskoulutukset ovat usein 
kalliita ja laajoja kokonaisuuksia, 
joihin lii!yvät kustannukset on voi-
tava vähentää verotuksessa. Tätä 
investointia tulevaisuuteen pitää 
jatkossa tukea paremmin myös kohtuullistamalla 
korkeakoulute!ujen täydennyskoulutuksen hintoja 
ja parantamalla tarjontaa.

   Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on 
aktiivisesti mukana jäsentensä koulutustarpeissa. 
Pyrimme siihen, e!ä erilaisia, tutkinnon jälkeisiä 
koulutuksia olisi myös yhteiskunta-alan osaajille 
tarjolla niin erikoistumisopintoina kuin lyhyem-
pinä kursseinakin. Lii!o järjestää jäsenilleen 
myös omia koulutuksia muun muassa osaami-
sen tunnistamiseen, työelämän pelisääntöihin, 
neuvo!elutaitoihin ja työssä jaksamisen lii!yen. 
Näihin aihepiireihin ja koulutuksen sisältöön voit 
vaiku!aa juuri sinä. Älä siis epäröi, vaan ota 
yhtey!ä ja kerro, millaista koulutusta juuri sinä 
kaipaisit! 

Koulutus on tärkeä apu 
myös työelämän 
muutostilanteissa.

Koulutuksesta 
kuuma peruna 
– osaamisen 
kehi!äminen tärkeää SIMO PÖYHÖNEN

toiminnanjohtaja 

Akavan kuntavaalitavoi!eet 
ja keinot niiden 
saavu!amiseksi: 
Tavoi!eet 
1. Kuntien talou!a vahviste!ava ja palvelu-

tuotantoa tehoste!ava.
2. Kunnissa huolehdi!ava työnteon ja yri!ämi-

sen edellytyksistä.
3. Opetuksen ja koulutuksen laatua kehite!ävä.
4. Sosiaali- ja terveyspalvelut turva!ava kaikille 

taloudellisesti kestävällä tavalla.
5. Kul!uuri ja liikunta elinvoiman lähteenä.
6. Henkilöstö ote!ava mukaan muutoksen suun-

ni!eluun ja toteutukseen.
7. Metropolialueen oltava kansainvälisesti kilpai-

lukykyisempi.
8. Kunnanvaltuustojen roolia päätöksenteossa 

vahviste!ava.

Keinot
Työnteko takaa terveen kuntatalouden – terve 
kuntatalous takaa palvelut.
Enemmän työtä.
Lisää tuloksellisuu!a kuntiin.
Taitavaa taloudenpitoa ja suurempia kuntia.

Kuntakokeilu käyntiin
Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi 23 kuntaa 

syyskuussa alkaneeseen kuntakokeiluun. Hallitus-
ohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tavoi!eena 
on pitkäaikaistyö!ömien työllistymisen tukeminen 
ja työ!ömyyden vähentäminen. Kokeilu kestää 
vuoden 2015 loppuun.

Kokeiluun vali!iin kuntia, joissa työ!ömyysas-
te ja pitkäaikaistyö!ömien osuus työ!ömistä on 
keskimääräistä korkeampi. Kokeiluun valituissa 
kunnissa asuu noin puolet koko maan pitkäaikais-
työ!ömistä. 

Kuntalii!o nimesi kuntakokeilun pääsihteeriksi 
erityisasiantuntija Erja Lindbergin. Pääsihteerin 
tehtävänä on koordinoida hanke!a valtakunnalli-
sella tasolla ja tukea kuntien, TE-toimistojen sekä 
muiden viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä 
paikallisella, alueellisella sekä valtakunnallisella 
tasolla. 
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20–29-vuotiaista on 
pelkän peruskoulun 
varassa noin 110 000 
ja työttömänä työn-
hakijana runsaat  
70 000. Kokonaan 
työn ja koulutuk-
sen ulko-puolella 
arvioidaan olevan 
noin 40 000 koulut-
tamatonta nuorta. 
Vuonna 2013 voimaan 
astuva nuorisotakuu 
varmistaa jokaiselle 
alle 25-vuotiaalle 
ja alle 30-vuotiaalle 
vastavalmistuneelle 
työ-, harjoittelu-, 
opiskelu-, työpaja-, 
tai kuntoutuspaikan 
kolmen kuukauden 
kuluessa työttömäksi 
joutumisesta. 

Lisätietoja 
www.nuorisotakuu.fi

TIESITKÖ?

7,96
on työelämän 
kokonaislaadun 
arvosana vuonna 
2011. Vuo!a 
aikaisemmin 
arvo oli 7,99.  
Työolobarometrilla on 
seura!u suomalaisen 
työelämän laadun 
muutoksia vuodesta 
1992 lähtien. 

www.tem."/julkaisut. 
Vuoden 2012 barometrin 
ennakkotiedot julkaistaan 
tammikuussa 2013. 

URAtieto

Ulkoasiainministeriön palveluksessa ulkomaanedus-
tuksessa oleville virkamiehille maksetaan erilaisia kulu-
korvauksia. Korvausten maksaminen perustuu vuonna 
2006 voimaan tulleeseen lakiin ulkomaanedustuksen 
korvauksista ja sen nojalla anne!uun UM:n asetukseen. 
Yhtenä korvauslajina on paikalliskorotus, jota makse-
taan asemapaikalla suoritetusta työstä ja paikallisista 
olosuhteista johtuvien erityisten menojen ka!amiseksi. 
Paikalliskorotuksen suuruus määräytyy siten, e!ä vir-
kamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten sekä 
virkamiehen perheellisyyden perusteella määritelty 
paikalliskorotuksen perusarvo kerrotaan asemapaikan 
hintatasoon perustuvalla kalleuskertoimella ja valuu!a-
kertoimella.

UM:n korvausasetuksessa paikalliskorotuksen 
perusarvo oli vuoden 2010 loppuun saakka määritelty 
määräaikaisten virkamiesten osalta alemmaksi kuin va-
kinaisilla virkamiehillä. Useat akavalaiset liitot kiinni!ivät 
jo vuonna 2007 ministeriön huomiota siihen, e!ä me-
ne!elytapa on katso!ava määräaikaisten virkamiesten 
tasa-puolista kohtelua koskevien säädösten vastaiseksi. 
UM ei kuitenkaan tehnyt mitään ongelman ratkaisemi-
seksi, joten seuraavassa vaiheessa liitot saa!oivat asian 
valtioneuvoston oikeuskanslerin arvioitavaksi.

Oikeuskansleri antoi asiassa päätöksen 16.4.2010 
(OKV/1700/1/2008), jossa katso!iin, e!ä paikallisko-
rotuksen perusarvon määri!äminen asetuksessa eri 
tavalla määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa olevassa 
virkasuhteessa oleville virkamiehille syrjii välillisesti 
määräaikaisia virkamiehiä. Oikeuskansleri katsoi, e!ä 
UM ei ollut tuonut esiin kestäviä perusteita, jotka kumo-
aisivat sen, e!ä kyseessä on välillinen syrjintä määräai-
kaisuuden perusteella.

Oikeuskanslerin päätöksen jälkeen ministeriö muu!i 
korvausasetusta vuoden 2011 alusta lukien siten, e!ä 
paikalliskorotus määri!yy samojen periaa!eiden mu-
kaan niin vakinaisille kuin määräaikaisillekin virkamie-

hille. UM o!i kuitenkin kielteisen kannan epätasapuolisen 
kohtelun vuoksi määräaikaisille virkamiehille makse!ujen 
pienempien paikalliskorotusten takautuvaan korvaami-
seen. Tästä syystä paikalliskorotusasia saate!iin akava-
laisten lii!ojen tuella vielä korkeimman hallinto-oikeuden 
arvioitavaksi.

KHO antoi ensimmäisen asiaa koskevan ratkaisun 
3.11.2011. KHO totesi, e!ä jos asetuksen tai muun lakia 
alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa 
perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa 
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Ulkomaan-
edustuksen korvauksista annetussa asetuksessa paikal-
liskorotuksen perusarvot on määritelty määräaikaisessa 
virkasuhteessa olevien erityisasiantuntijoiden kohdalla 
ilman hyväksy!ävää peruste!a pienemmiksi kuin toistai-
seksi voimassa olevassa virkasuhteessa olevien henkilöi-
den paikalliskorotuksen perusarvot. Kysymyksessä oleva 
asetus on siten määräaikaisessa virkasuhteessa olevien 
erityisasiantuntijoiden paikalliskorotuksen perusarvoja 
koskevalta osin yhdenvertaisuuslain 6 ja 7 §:n, valtion 
virkamieslain 11 §:n sekä perustuslain 6 §:n 2 momentin 
vastainen. KHO totesi, e!ä ministeriön asetuksessa oleva 
määräaikaisessa virkasuhteessa olevien henkilöiden 
paikalliskorotuksen perusarvoja koskeva järjestelmä tulee 
jä!ää perustuslain 107 §:n nojalla soveltama!a ja palau!i 
asian ministeriöön uudelleen käsiteltäväksi.

Kyseessä oleva asia on koskenut ainakin noin sataa 
UM:n palveluksessa vuodesta 2006 lähtien ollu!a 
määräaikaista akavalaista virkamiestä. Tämäntyyppiset 
pitkäkestoiset ja suurta työtä vaativat oikeustapaukset 
ovat jälleen yksi osoitus akavalaisten lii!ojen roolista jäse-
nistönsä edunvalvojina. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
oli alusta lähtien keskeisesti prosessissa mukana, ja 
lii!oomme kuuluvat virkamiehet muodostivat suurimman 
mukana olleen yksi!äisen ryhmän.

Petri Toiviainen, lakimies

Virkamiehet voi!oon kulukorvauskiistassa
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Virkamiehille voi!o 
korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa

Valtonen työskenteli tuolloin UM:ssä määräai-
kaisessa virkasuhteessa kehitysyhteistyön eri-
tyisasiantuntijana. Kehitysyhteistyön erityis-
asiantuntijoiden tilaisuudessa kesällä 2006 
ulkoasiainministeriö oli tiedo!anut tulevasta ase-
tusmuutoksesta, jolla muute!aisiin ulkomaanedus-
tuskorvauksia. 

– Kun tarkistimme paikalliskorotuksemme 
muu!umisen UM:n laskurista, osoi!i se poikkeuk-
se!a, e!ä paikalliskorotuksemme lähes puoliintui-
vat aiemmasta tasosta ja verra!una vakituisessa 
virkasuhteessa toimiviin virkamiehiin. Mieles-
tämme meitä kohdeltiin eriarvoisesti pelkästään 
virkasuhteen määräaikaisuuden perusteella, ker-
too Valtonen asian taustasta.

Kehitysyhteistyön erityisasiantuntijat kirjelmöi-
vät ja nostivat epäkohtaa esiin eri tilanteissa ulko-
ministeriön hallinto-osaston kanssa. Ei vastausta. 
Vuoden päästä joukko määräaikaisia päätyi o!a-
maan yhtey!ä amma!ilii!oihin kysyäkseen neuvoa.

TOIMENPIDEPYYNNÖSTÄ KANTELUUN
Akavalaisten lii!ojen lakimiehet olivat samaa 
mieltä, e!ä asia tulee selvi!ää ja epäkohta kor-
jata. Liitot lähe!ivät yhteisen toimenpidepyynnön 
ministeriölle. Vastauksessaan UM totesi, e!ei asi-
assa ollut muuta ongelmallista kuin ulkomaankor-
vauksista annetun asetuksen lii!een taulukoiden 
otsikointi.

– UM:n lausunto ei antanut aihe!a muu!aa 
näkemystämme. Vaativuudeltaan vastaavissa teh-
tävissä toimiville virkamiehille tulisi maksaa yhtä 
suuri paikalliskorotus riippuma!a siitä, ovatko he 
toistaiseksi voimassa olevassa vai määräaikai-
sessa virkasuhteessa, Valtonen toteaa. 

Seuraavaksi liitoilta lähti uusi toimenpide-
pyyntö UM:lle. Ministeriö totesi lausunnossaan, 
e!ä paikalliskorotusten perusarvot on määritelty 
laissa säädetyin perustein ja e!ä UM jatkaa ulko-
maanedustuksen korvausjärjestelmän kehi!ä-
mistä. Tämän jälkeen määräaikaisten paikallis-

korotuksia korote!iin vakituisia enemmän, mu!a 
perusepäkohta säilyi.

Lopulta liitot pyysivät oikeuskansleria apuun 
selvi!ämään määräaikaisten eriarvoista asemaa, 
asetusta ja ministeriön mene!elytapaa. 

LOPPURATKAISU HAETTIIN KHO:STA
Oikeuskansleri antoi huhtikuussa 2010 kannanot-
tonsa, jossa UM:n paikalliskorotusjärjestelmä kat-
so!iin välillisesti syrjiväksi.

– Tämä tuntui selkeältä erävoitolta, muistelee 
Valtonen.

Oikeuskanslerin tekemän päätöksen jälkeen lii-
toilla oli kaksi selkeää tavoite!a: määräaikaisia vir-
kamiehiä syrjivästä kahden paikalliskorotustaulu-
kon järjestelmästä tulee päästä eroon ja lii!ojen 
jäseninä oleville määräaikaisille virkamiehille pyri-
tään hakemaan paikalliskorotussaatavia takau-
tuvasti. Ensimmäiseen epäkohtaan vuoden 2011 
alusta toteute!u asetusmuutos toi ratkaisun. UM 
ei sen sijaan lämmennyt korvausvaateille. Tämän 
vuoksi takautuvia korvauksia koskeva asia vie-
tiin lii!ojen tuella korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
joka kumosi marraskuussa 2011 ministeriön pää-
töksen ja palau!i asian ministeriölle uudelleen 
käsiteltäväksi.  UM taipui KHO:n linjauksen nojalla 

maksamaan kevään 2012 aikana paikalliskorotuk-
sia takautuvasti oikaisuvaatimuksen tehneille hen-
kilöille.

LAKIMIEHILLE KIITOSTA
Prosessi oli pitkä ja monivaiheinen. Virkamiesten 
ensimmäisen kirjeen ja korvausten maksamisen 
väliin jäi yli viisi vuo!a. Mielekkääksi prosessin teki 
se, e!ä kyseessä oli selkeä epäkohta, jossa mää-
räaikaisia oli syrji!y virkasuhteen määräaikaisuu-
den perusteella. Asia oli periaa!eellinen ja vaati 
muutosta. Lii!ojen rooli korostui, kun UM työn-
antajana vastasi hyvin hitaasti työntekijöidensä 
yhteydeno!oihin. Vasta lii!ojen mukaantulo sai 
ministeriön reagoimaan. 

– Itse koin liiton lakimiehen hyvin avuliaaksi ja 
proaktiiviseksi. Hän vastasi nopeasti kysymyksiin 
ja esi!i suosituksia mene!elytavoiksi. Hän toimi 
myös aktiivisesti yhteydessä muihin lii!oihin, Val-
tonen kii!elee. 

Kehitysyhteistyön erityisasiantuntijat ovat olleet 
lopputuloksesta hyvin iloisia. On koe!u e!ä peri-
aa!eellinen epäkohta on saatu korja!ua, ja sitkeys 
on kanna!anut. 

– Kieltämä!ä sekä oikeuskanslerin e!ä KHO:n 
päätökset ovat olleet ilahdu!avia ja kuohuviinin 
arvoisia, Valtonen iloitsee.

Valtosen mukaan määräaikaisten erityisasian-
tuntijoiden työpanosta ei täysin vieläkään arvos-
teta ja vastuuta työstä tunnusteta. Tämä näkyy 
muun muassa siten, e!ä erityisasiantuntijoiden 
paikalliskorotuksen taso on alempi kuin mitä työn 
vaativuus antaisi ymmärtää.

– Epäkohta voisi parantua esimerkiksi siten, 
e!ä myös erityisasiantuntijoiden tehtävien vaati-
vuus arvioitaisiin samaan tapaan kuin ministeriön 
vakinaisella henkilöstöllä. Olen ymmärtänyt, e!ä 
ministeriön palkkausjärjestelmää ollaan uudista-
massa. Tämä on asia, joka ilman muuta tulisi pro-
sessissa o!aa huomioon, Valtonen toivoo, vaikka 
ei itse enää olekaan UM:ssä töissä.

Epäkohta kuntoon yhteistyöllä

Jäsenen näkökulma

Kauan se kesti, mu!a vääntö kanna!i. Vuosia kestänyt UM:n ulkomaanedustuksen 
paikalliskorotusta koskeva prosessi pää!yi lopulta virkamiesten voi!oon KHO:ssa. Miten 
epäkohta syntyi ja miten lopputulokseen päästiin? Antaa liiton jäsenen Lo!a Valtosen kertoa. 

”Virkamiesten 
ensimmäisen 
kirjeen ja 
korvausten 
maksamisen väliin 
jäi yli viisi vuo!a”
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CV-netissä työtä 24/7
Työ- ja elinkeinotoimiston sähköinen CV-ne!i-

palvelu au!aa työnhaussa. CV-netissä voit kertoa 
itsestäsi suoraan työnantajalle. Katso, miten voit 
löytää työntekijänä nopeammin uuden työpaikan.

Palvelu au!aa myös työnantajia löytämään 
aktiivisimmat työnhakijat.

Lisätietoja palvelusta www.mol.".

”Vika on johdossa, 
aivan kuten sähkötöissä”

Työelämän arjen ongelmatilanteissa katseet kääntyvät 
usein johdon ja esimiesten suuntaan. Sosiaalipsyko-
logisella tiedolla on paljon anne!avaa muun muassa 
siihen, miten vuorovaikutusta, ryhmien dynamiikkaa ja 
sosiaalista toimintaa voi organisaatioissa parantaa.

Kirjan Johda ihmistä – Sosiaalipsykologiaa johtajille 
on kirjoi!anut sosiaalipsykologi Esa Pohjanheimo. Poh-
janheimo on huomannut, e!ä monet sosiaalipsykologian 
teorian palaset tuovat kaiva!ua syvyy!ä johtamisen 
käsi!elyyn, vaikka sosiaalipsykologia ei tähän saakka 
olekaan ollut johtamisesta käydyn keskustelun eturivis-
sä. Kirjan teemana on, e!ä johtaja tai esimies pääsee 
pidemmälle ymmärtämällä johtamansa yhteisön ilmiöt 
laajemmin. 

Esa Pohjanheimo on valtiotieteiden tohtori, sosiaa-
lipsykologi ja yri!äjä, joka on tehnyt neljännesvuosisa-
dan työuran työyhteisöjen ja johtamisen kehi!ämisen 
parissa. Hänet vali!iin vuonna 2007 Vuoden yhteiskun-
tatieteilijäksi. 

Vakava-asteiseen 
työperäiseen 
väsymykseen 
saattaa liittyä 
solumuutoksia. 
Työterveyslai-
toksen ja Hel-
singin yliopiston 
Terveys 2000 
-tutkimuksessa 
todettiin selvä 
soluero työnteki-
jöiden välillä, 
joilla työperäinen 
uupumus oli 
viikottaista ja nii-
den välillä, joilla 
sitä ei esiintynyt. 
www.terveys2000.fi.

TIESITKÖ?

90%
työntekijöistä toivoo 
monipuolisempia 
työterveyshuollon 
palveluita (tiuhempia 
terveystarkastuksia, 
terveydenhuollon 
laajentaminen 
perheeseen, 
#sio- ja 
ravitsemusterapiaa). 
Elämänhallintaan 
lii!yviä palveluita ei 
arvioida tärkeiksi. 
Tiedot löytyvät 
Terveystalon 
tee!ämästä 
työuratutkimuksesta 
(2012). 

Hankalat tyypit 
työelämässä 

Miten työssä selviää, kun 
työtoveri, esimies tai alainen on 
todella hankala? 

 Työterveyslääkäri Kirsi  
Räisänen ja psykiatri Kaarina  
Roth käyvät läpi hankalan 
käy!äytymisen syitä stressistä 
persoonallisuushäiriöihin. Tutki-
mustietoa täydentävät käytännön 
kokemus ja neuvot. Milloin ja 
miten hankalaan käy!äytymiseen 
tulee puu!ua? Missä tilanteissa 
kanna!aa veny!ää sietokykyä? 

 Kirjassa esiteltyjen työtapojen 
avulla voi pohtia paitsi toisen 
käytöstä, myös omaa osuu!aan 
vuorovaikutuksessa. 

URAtieto
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On ollut havai!avissa, e!ä työpaikoilla on yleis-
tynyt uudenlainen tapa päästä työntekijöistä 
eroon, jossa yhdistetään väärällä tavalla kaksi 
juridisesti toisistaan riippumatonta lakia: työ-
sopimuslaki ja yhteistoimintalaki.

Kun työnantajan ja työntekijän sukset menevät ristiin, 
mu!a työnantajalla ei kuitenkaan ole rii!ävästi irtisano-
miseen oikeu!avia syitä, yritetään usein päästä sovintoon 
maksamalla työntekijälle korvausta sitä vastaan, e!ä hän 
sanoo itsensä irti tai työsuhde päätetään yhteisesti sopien. 
Tällöin on hyvä muistaa, e!ä molemmissa tilanteissa 
työ!ömyysturvalakia tulkitaan niin, e!ä työntekijä on itse 
aiheu!anut työ!ömyytensä ja kassa ase!aa hänelle  
90 päivän karenssin päivärahan saamisessa.  

Entä si!en jos ei päästä sovintoon? Työsuhde ei 
useinkaan enää toimi ja työnteosta ei tule mitään.  Tähän ti-
lanteeseen työnantajat ovat kehi!äneet uudenlaisen keinon: 
”mennään si!en yt:n kau!a”, millä tarkoitetaan yhteistoimin-
talain mukaisten neuvo!elujen jälkeen irtisanominen talou-
dellisista ja tuotannollisista syistä. Mikäli tällaiset syyt ovat 
oikeasti olemassa, on irtisanominen perusteiltaan laillinen. 
Silloin pitää kuitenkin muistaa, e!ei työnantaja saa palkata 
samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin uu!a työntekijää  
9 kuukauteen irtisanomisajan pää!ymisestä lukien.

Sen sijaan tällöin rikotaan yhteistoimintalakia, vaikka 
yt-neuvo!elu käytäisiinkin kyseisen työntekijän kanssa ja 
muodollisesti oikein. Yhteistoimintalain 51 §:n mukaan ”jos 
työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomau!amiset tai 
osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään 
taikka enintään 90 päivää kestävät lomau!amiset koh-
distuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan 
katsotaan täy!äneen tässä luvussa tarkoitetun neuvo!e-
luvelvoi!eensa, kun neuvo!eluja on käyty tässä luvussa 
tarkoitetulla tavalla 14 päivän ajanjaksona niiden alkamises-
ta, jollei yhteistoimintaneuvo!eluissa sovita toisin.” Avain-
sana tässä litaniassa on ”harkitsemat”. Yt-neuvo!elut on 
käytävä ennen kuin työnantaja tekee päätöksen työntekijän 
tai –tekijöiden irtisanomisesta. Edellä mainitun kaltaisissa 
tilanteissa työnantaja on jo ennakkoon pää!änyt tietyn 
työntekijän irtisanomisesta. Tällöin yhteistoimintalain mukai-
nen tarkoitus ei toteudu ja työtekijälle syntyy oikeus saada 
rahallinen hyvitys, enimmillään 31 570 euroa. 

”Mennään 
si!en yt:n kau!a”

lain m
ukaan

ARTO VAINIO

Kirjoi!aja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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Mitä teet työksesi?
Olen painotuore Akavan viestintä-
johtaja. Siirtyminen Helsingin Sano-
mista 16 vuoden jälkeen uusiin teh-
täviin on yksi elämäni rohkeimmista 
teoista. Hesari oli minulle kuin toi-
nen koti; siellä kasvoin kesätyön-
tekijästä politiikan toimittajaksi ja 
uutispäälliköksi. Palo oppia uutta sai 
kuitenkin minut tarttumaan osin sat-
tumankin tarjoamaan haasteeseen ja 
olen iloinen siitä. Aivokapasiteettini 
toimii nyt äärirajoilla, mutta "ilis on 
hyvä! Onneksi pää tuulettuu pyöräil-
lessä töihin ja kotiin.

Mitkä ovat merki!ävimmät 
käännekohdat työurallasi?
Käännekohtani liittyvät kaikki jour-
nalistiikkaan. Isäni oli Länsi-Savo 
-lehdessä valokuvaaja ja vietin leh-
titalossa paljon aikaa. Muistan edel-
leen kuvien kehitysnesteen hajun! 
Toimittajan työ onkin aina ollut 
minulla takaraivossa. Lopullinen 
sinetti ja nuoruuden riemuvoitto 
oli, kun pääsin Tampereelle opiske-
lemaan toimittajatutkintoon. Loppu 
onkin sitten Sanomien historiaa: 
pääsin Hesariin kesätoimittajaksi 
vuonna 1996 ja irtisanouduin siltä 
tieltä kesällä 2012. 

Mikä on ydinosaamistasi ja kuinka 
pystyt hyödyntämään sitä työssäsi?
Vastuullani on sisäinen ja ulkoinen 
viestintä sekä mediasuhteet. Toi-
mittajataustastani on tässä varmasti 
apua: ymmärrän, miten Akavan 
tavoitteista kannattaa viestiä, jotta 
sanoma menee läpi ja toisaalta pys-

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Vesa Tyni

tyn hyödyntämään siinä omia ver-
kostojani. Mieheni väittää, että olen 
myös hyvä organisoimaan. Toimitta-
jana dead linet olivat samana iltana 
klo 22, silloin oppii väkisinkin kes-
kittymään olennaiseen. Nyt rytmitys 
on eri, mutta aikatauluissa ja lupauk-
sissa pysyminen on yhtä tärkeää. 

Millainen on hyvä työyhteisö?
Paikka, missä jokaisella on mahdolli-
suus kehittää itseään ja oppia uutta. 
Koska aika ja energia ovat kaikilla 
rajalliset, työpaikoilla pitäisi hyödyn-
tää kunkin erikoisosaamista ja vält-
tää työn päällekkäisyyttä. Esimie-
henä toivon, että kukaan ei väsy ja 
että töihin tuleminen olisi kivaa. Itse 
viihdyn parhaiten keskustelevassa, 
pohtivassa ja toisia sparraavassa työ-
yhteisössä. Ilmapiiriin pitää olla sel-
lainen, että ihmiset uskaltavat heittää 
omia ajatuksiaan esille, ei sitä kos-
kaan tiedä, millaisia timantteja niistä 
syntyy.

Mainitse kolme asiaa, 
joista työnilosi koostuu?
No eikös se ole kaikilla lauantai, sun-
nuntai ja kesälomat? Oikeasti olen 
aina viihtynyt töissäni hyvin, joten 
en ole edes joutunut asiaa pohti-
maan. Saan työniloa monista eri asi-
oista, mutta työkaverit ovat aina 
ehtymätön ilonaihe. Henkilökohtai-
nen mottoni on, että ihminen toimii 
parhaiten pienen painaan alla. Pidän 
siis siitä, että on tekemisen meininki. 
Mutta sähläämistä vältän henkeen ja 
vereen! 

URApolku
Marjo Ollikainen

Aikataulujen mestarin uusi syke
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Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!

Lehdistöneuvos
VTM Sanna Kangasharju (43) on 
aloi!anut Washingtonin suurlähetystön 
lehdistöneuvoksena 16.7.2012. Uudessa 
tehtävässään hän vastaa suurlähetystön 
ulkoisesta viestinnästä ja tiedo!amisesta, 
sosiaalisesta mediasta sekä media-
suhteista. Tehtäviin kuuluu myös muu 
julkisuusdiplomatia ja Suomen maakuvan 
kehi!äminen yhteistyössä kumppaneiden 
kanssa.

– Tämä on minulle unelmapesti, jossa 
saa rummu!aa Suomen vahvuuksia 
yhdessä maailman mielenkiintoisimmis-
ta maista. Meillä on paljon anne!avaa 
niin innovaatioiden, koulutuksen kuin 
ympäristöteknologian osaamisessa. Kaikki 
uudet ja hullutkin ideat ovat muuten 
tervetulleita Suomi-promootioomme, 
joten tervetuloa keskustelemaan FB- ja 
Twi!er-sivuillemme!

Kangasharju siirtyy ulkoministeriön 
palvelukseen Euroopan parlamentin 
Washingtonin-toimiston tiedotustehtävistä. 

Vastuuyksikön johtaja
HTM Teijo Mustonen (31) on nimi-
te!y hallintopalvelujen vastuuyksikön 
johtajaksi Itä-Suomen aluehallinto-
virastoon 1.6.2012 alkaen. Nimitys on 
viiden vuoden määräajalla. Toimipiste 
sijaitsee Mikkelissä.

Mustonen siirtyi uuteen virkaan 
Kuopion kaupungin henkilöstö- ja 
hallintopalvelujen palvelupäällikön teh-
tävistä. Työssään hän osallistui muun 
muassa Kuopion kaupunginhallinnon 
kehi!ämishankkeiden suunni!eluun 
ja toteu!amiseen. Hän on työskennel-
lyt aiemmin myös Kiteen kaupungin 
talousjohtajana.

– Uudessa tehtävässä korostuu 
yhteistyö eri sidosryhmien, muun 
muassa ohjaavien ministeriöiden sekä 
maakuntien ja kuntien toimijoiden 
kanssa, Mustonen listaa.

Nuorisotoimenjohtaja
VTM Tommi Laitio (35) on aloi!anut 
Helsingin nuorisotoimenjohtajana 
lokakuun alussa. Laitio vastasi aiemmin 
Demos Helsingin tutkijana muun mu-
assa designpääkaupungin Paviljongin 
ohjelmasta, tutki kansalaisyhteiskunnan 
tulevaisuu!a sekä veti opiskelija-
asumisen kehi!ämishanke!a. Laitio on 
Suomen Ylioppilaskuntien liiton entinen 
puheenjohtaja ja ollut aiemmin töissä 
muun muassa Helsingin Sanomien 
Nyt-lii!eessä.

- Tulevien vuosien suurin haaste 
on kehi!ää Euroopan mi!akaavassa-
kin kunnianhimoinen ja uusi nuorten 
vaiku!amisjärjestelmä sekä määri!ää 
kaupunginosien nuorisopalvelujen 
tulevaisuus. Kumpaakaan ei pidä tehdä 
ylhäältä käsky!ämällä, vaan kokeile-
malla ja kehi!ämällä yhdessä nuorten 
ja henkilökunnan kanssa.

Nuorisotoimella on yli 400 työnteki-
jää noin 90 toimipisteessä. 

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 uusin haasteisiin. 
Mukaan tulee lii!ää nimitetyn kasvokuva.

MARJO OLLIKAINEN

TEIJO MUSTONEN
Aluehallintovirasto

SANNA KANGASHARJU
ulkoministeriö

TOMMI LAITIO 
Helsingin kaupunki
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Teksti Henri Alinen Kuva 123rf

Työpaikan ristiriitojen merki!ävimpiä syitä ovat 
puhuma!omuus, epäasiallinen vuorovaikutus ja väärät 
tulkinnat. Kon#iktit voivat muodostua pitkäkestoisiksi, 
koska niiden avointa käsi!elemistä vältellään. 

Timo Pehrman (YTM, FT) on 
Suomen sovittelufoorumi ry:n 
puheenjohtaja ja työyhteisösovit-
telija. Yhdistyksen tarkoituksena 
on edistää sovittelua yhteiskun-
nan eri alueilla. Suomalaisesta 

sovittelutaidosta tunnetuin esimerkki lie-
nee presidentti Martti Ahtisaaren toiminta 
kansainvälisten kriisien välimiehenä. 

Innoituksen sovitteluun Pehrman sai 
vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovit-
telijana Vantaalla 1985. Työyhteisösovittelun 
kokeilun ja koulutuksen hän aloitti vuositu-
hannen alussa työssään Valiolla ja on hyvien 
kokemusten perusteella jatkanut alan kehit-
tämistä muissa työyhteisöissä. Hän väitteli 
kesäkuussa 2011 Lapin yliopistossa aiheesta 
Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu 
työyhteisössä.

Sovittelun avulla ratkotaan riitoja työ-
paikoilla, tuomioistuimissa, kouluissa, per-
heissä ja jopa päiväkodeissa. Sovittelijoiden 
toimenkuvaan kuuluvat myös kaupalliset 
riidat, ympäristöasiat, monikulttuurinen 
sovittelu, kansainvälinen rauhansovittelu 
ja Suomen asianajajaliiton sovittelumenet-
tely.

Pehrmanin mukaan sovittelun ajatus löy-
tyy prosessin kautta oppimisesta, jolloin rat-
kaisua ei sanele ulkopuolinen tuomari.  

– Kun tekijä osallistuu prosessiin ja pää-
see vaikuttamaan sovinnon syntyyn ja sisäl-
töön, hän samalla oppii jotain uutta käyttäy-
tymisestään, teostaan ja sen vaikutuksista. 

IHMINEN KASVAA SOVITTELUSSA
Normaali rikosoikeudellinen ajattelu koros-
taa seuraamuksen epämiellyttävyyttä ja 

ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ihminen vält-
tää rikoksia, koska pelkää rangaistusta. Res-
toratiivinen ajattelu lähtee parantavasta ja 
korjaavasta kon!iktinratkaisusta pelon ase-
masta. Rangaistusseuraamuksen sijaan 
tapahtuu syyllisen arvon ja aseman palaut-
taminen, kun hän ottaa teostaan vastuun, 
ymmärtää tekonsa vaikutuksen ja mahdolli-
sesti pyytää anteeksi. 

Samalla periaatteella Pehrman kyseen-
alaistaa esimiehen ongelmaratkaisijan roolin.

– Jos ihmiset tottuvat aina viemään ongel-
mansa esimiehelle, syntyy yrityskulttuuri, 
jossa ongelmat eivät lopu koskaan.

Työpaikan kon!iktit voivat pitkään jat-
kuessaan muuttua patologisiksi, kuten kiu-
saamistilanteet. Ratkaisuksi Pehrman tar-
joaa osallistuvan johtajuuden, jossa esimies 
on aktiivinen aloitteentekijä. 

Sovitellen 
riitoja ratkomaan 
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– Esimiehestä tulee fasilitaattori, joka ohjaa työ-
yhteisöä kon!iktien ratkaisuun, mutta ei tee sitä 
itse. 

Kun työyhteisössä ei pyritä ulkopuolisen teke-
mään ratkaisuun tai rankaisuun, tapahtuu voi-
maantumista. Arkakin ihminen vahvistuu sisäi-
sesti ja oppii paremmin pitämään puolensa 
tulevissa kriisitilanteissa.

ESIMIEHEN JOHTAMISTAIDOT PUNNITAAN
Pelolla johtaminen ja autoritäärinen käytös ovat 
mennyttä työkulttuuria, jonka tilalle Pehrman tar-
joaa sovinnollisen johtajuuden.

– Valitettavasti johtamistapoja ei juurikaan ope-
teta esimieskoulutuksessa. Siksi turvaudutaan kei-
noihin, jotka on opittu kotoa tai armeijasta. Kun 
lasten kohdalla kovistellaan joululahjojen menet-
tämisellä, työpaikalla uhkaillaan huomautuksella, 
etujen poistamisella tai jopa irtisanomisella.

Sen sijaan, että töistä myöhästelevää ihmistä 
pelotellaan työpaikan menetyksellä, pitäisi istua 
pöydän ääreen pohtimaan myöhästelyn taustalla 
olevia syitä. Mitä mieltä työntekijä on itse tilan-
teesta ja mitä pitäisi tehdä, että asia saataisiin kor-
jattua? 

– Erottamisilla tai varoituksilla uhkailu johtaa 
vain siihen, että ihmisistä tulee katkeria ja puhu-
mattomia. Sääntöjä pitää olla, mutta jos puhu-
malla ei saada muutosta aikaan, vasta sitten on 
aihetta siirtyä muihin toimenpiteisiin.

Yhteiskunta-alan korkeakoulute!ujen lakimies Jukka 
Nohteri pitää työyhteisösovi!elua hyvin lupaavana uutena 
keinona työpaikoilla syntyvien kon#iktien ratkaisemiseen. 

- Monilla muilla yhteiskunnan aloilla sovi!elu on jo arkipäi-
vää, mu!a työpaikoilla sitä ei vielä juurikaan tunneta ja osata 
hyödyntää. Lii!oon on tullut vasta pari sovi!eluun lii!yvää 
yhteydeno!oa esimiesasemassa toimivilta jäseniltä.

Sovi!elun avulla suuri osa esimerkiksi työpaikkakiusaa-
miseksi koetuista tilanteista voidaan saada onnistuneesti 
ratkaistua siten, e!ä kon#iktin osapuolet pystyvät jatkamaan 
yhdessä työskentelyä. Juridisin keinoin tähän ei Nohterin 
kokemusten mukaan päästä koskaan. 

- Mielestäni silloin lähdetään liikkeelle aivan väärin 
keinoin, kun työpaikkakiusaamista aletaan lähestyä juridiikan 
kau!a. Tavoi!eena tulisi aina olla se, e!ä kon#iktin osapuolet 
saadaan sopuun keskenään ja työskentelyrauha palaute!ua 
työpaikalle. Tämä ei onnistu, jos aletaan heti etsiä syyllisiä ja 
selvi!ää, onko joku rikkonut lakia.

Jos työpaikalla ilmenee häirintää tai muuta epäasiallista 
kohtelua, häirityn tulee heti ilmaista häiritsijälle, e!ei hyväksy 
tämän mene!elyä ja pyytää tätä muu!amaan mene!elyään. 
Jos häirintä jatkuu tämän jälkeen, häirityn tulee tehdä asiasta 
ilmoitus työnantajalle. Vasta asiasta tiedon saatuaan työnan-
taja pystyy ja sen pitää ryhtyä toimiin ongelman ratkaisemi-
seksi.

- Usein lii!oon tai työsuojeluviranomaisiin otetaan yhtey!ä 
vasta siinä vaiheessa, kun epäasiallinen kohtelu on jatkunut 
jo pitkään, jopa vuosien ajan. Monissa tapauksissa mitään 
ilmoituksia sen paremmin häiritsijälle kuin työnantajalle ei ole 
tehty ainakaan todiste!avasti. 

Liiton lakimiehiltä on saatavissa mallit edellä maini!ujen 
ilmoitusten tekemiseen sekä käsi!elypyynnön tekemiseen 
työsuojeluviranomaisille.

- Olemme lisänneet työnantajalle tehtävän ilmoituksen 
malliin myös pyynnön selvi!ää työyhteisösovi!elun käy!ö-
mahdollisuudet.

Jos esimiehellä tai muutoin työpaikan sisällä ei ole ongel-
matilanteen ratkaisemiseen tarvi!avia sovi!elutaitoja, sovit-
telijaksi voidaan pyytää työpaikan ulkopuolinen työyhteisöso-
vi!elija. Yhteys koulute!uihin sovi!elijoihin löytyy esimerkiksi 
Suomen sovi!elufoorumin kau!a (www.sovi!elu.com).

Yhteiskunta-alan korkeakoulute!ujen toiminnanjohtaja 
Simo Pöyhönen lupaa myös liiton ryhtyvän toimiin sovi!elun 
tuomiseksi työpaikoille.

- Pyrimme lähitulevaisuudessa järjestämään esimiehinä 
toimiville jäsenillemme sovi!eluun lii!yvää koulutusta, jo!a 
nämä osaisivat ainakin tunnistaa tilanteet, joissa sovi!elusta 
voisi olla apua.

Lii!o kannustaa sovi!elemaan

riitoja ratkomaan 
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Kun sovinnollisuus työpaikalla häviää, jää 
työyhteisöön pitkäikäisiä traumoja.

– Sovittelu vaatii kärsivällisyyttä ja jatku-
vaa keskustelua. Ongelmat voidaan toki hoitaa 
muodollisesti käskyttämällä, mutta tämähän ei 
vaadi esimieheltä minkäänlaista johtamistaitoa.

Pehrmanin mukaan kon!iktinsietokyky on 
asia, jota ei juurikaan painoteta esimiesvalin-
noissa. Johtajaksi voi päästä henkilö, jolla ei ole 
lainkaan stressinsietokykyä tai niin paljon omia 
ongelmia esimerkiksi alkoholin kanssa, että joh-
taminenkin kärsii.

– Jos esimiehellä ei ole eväitä omienkaan 
ongelmien ratkomiseen, miten häneltä voidaan 
olettaa kykyä hoitaa alaisten välisiä riitoja?

HÄRKÄSESTÄ TEHDÄÄN KÄRPÄNEN
Lakien lisääminen ei ole ratkaisu työpaikan 
ongelmiin, vaan yhteiskunnan tulee muilla 
tavoin edistää ongelmien sovitteluratkaisuja. 
Tämä tarkoittaa sovittelua ja kon!iktiratkaisuja 
lisääviä ohjelmia ja sovittelutietouden lisää-
mistä.

– Esimerkiksi Ahtisaaren kansainväliset 
meriitit sovittelijana pitäisi nähdä innostavana 
asiana, josta halutaan ottaa mallia. Hallitus-
ohjelmaan on toki kirjattu yhdeksi tavoitteeksi 
sovittelun edistäminen, mutta hyvin yleisellä 
linjalla. Sovittelufoorumi on tehnyt aloitteita 
perhe- ja koulusovitteluhankkeiden sekä tutki-
mus- ja kehitystyön edistämiseksi.

Kun työpaikalla tulee ongelmia, on tunnus-
omaista, ettei aina haluta ratkaista itse ongel-
maa, vaan tehdään aivan jotain muuta. Kiusaa-
mistapauksen käsittely voi kääntyä esimerkiksi 
keskusteluksi yrityksen atk-asioista.  Riita halu-
taan siirtää sivuun, koska ihminen perinteisesti 
ahdistuu kon!iktitilanteessa.

YTN-lii!ojen, mukana myös Yhteiskunta-
alan korkeakoulutetut, vuosi!aisen 
tutkimusprojektin viimeisimpänä erityis-
teemana oli Työpaikan käytännöt. Työpaikan 
arkea kartoite!iin 24 väi!ämän pohjalta, 
joihin vastaaja sai valita omaan tilantee-
seensa sopivan vaihtoehdon viisiportaiselta 
vastausasteikolta. Väi!ämiksi oli valikoitu 
asioita, joita voidaan yleisesti pitää toimivan 
työpaikan osatekijöinä.

Oman työn haasteellisuus, työterveys-
huollon toimivuus, työaikajoustojen mah-
dollisuus, kollegojen keskinäinen tuki sekä 
esimiehen tietämys alaisensa tehtävistä 
ja niistä suoriutumisesta olivat vastaajien 
mielestä niitä tekijöitä, jotka kuvastavat 
positiivisesti työpaikan arkea. Vastaajista yli 
80 prosen!ia oli näiden väi!ämien kanssa 
joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 
Nämä väi!eet puolestaan kumosi – täysin 
tai jokseenkin eri mieltä väi!een kanssa – 
oli alle 10 prosen!ia vastanneista.

Ongelmallisimmiksi tekijöiksi työpaikan 
arjessa puolestaan koe!iin työtehtävien ja 
projektien aikataulujen oikea mitoi!aminen, 
oikeudenmukaisen palkitsemisen toteutumi-
nen, johtamiskäytäntöjen kehi!äminen sekä 
mahdollisuudet edetä uralla. Vain noin 40 
prosen!ia vastanneista koki näiden osateki-
jöiden toteutuvan. 

Työn aikataulumitoitukseen ja resursso-
intiin lii!yvistä vaikeuksista kertoo osaltaan 
myös liiton oma työmarkkinatutkimus, jossa 
pyyde!iin jäseniä arvioimaan omaa työmää-
räänsä. Kaikista vastaajista useampi kuin 
joka kymmenes koki työmääränsä jatkuvasti 
liian suureksi. Vastaajista melkein puolet 
koki työmäärän ajoi!ain liian suureksi ja 
runsas kolmannes vastaajista oli puoles-
taan sitä mieltä, e!ä työmäärä on sopiva 
(kuvio). Selkein muutos edellisiin kyselyihin 
verra!una oli jatkuvasti kuormi!uneiden 
osuuden kasvu ja työmäärän sopivaksi 
kokeneiden osuuden lasku. 

Ikäryhmi!äin vastauksia tarkasteltaes-
sa on huoma!avissa iän ja työelämäuran 
pituuden vaikutus työmäärän kokemiseen: 
Alle 30-vuotiaat, vasta työelämään tulleet, 
kokevat työmäärän kau!a linjan siede!ä-

Toimiiko työpaikan arki? 
Työn oikea resurssointi on kaiken A ja O

Arvio työmäärästä

38%

46%

13%

3%

SOPIVA

AJOITTAIN 
LIIAN SUURI

LIIAN PIENI

JATKUVASTI
LIIAN SUURI

vämmäksi kuin pidempään työelämässä 
olleet ikäryhmät. Puolet ikäryhmästä piti 
työmääräänsä sopivana. Seli!äviä tekijöitä 
– kuten vanhempien ikäryhmien vaativam-
mat tehtävänkuvat, esimiestyön vastuut ja 
niin edelleen – on varmasti löyde!ävissä 
useita. Yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä lähes 
kaksi kolmasosaa vastaajista koki työmää-
rän joko jatkuvasti tai ajoi!ain liian suureksi. 
Toisaalta positiivisena seikkana voidaan 
todeta, e!ä joka kolmas tämän ikäryhmän 
vastaaja piti työmääräänsä sopivana. Eri 
työnantajasektorien kesken ei merkitseviä 
eroja ilmennyt. 

Työmäärä ja työn oikea resurssointi 
on nähtävä organisaatioissa perustavan-
laatuisena seikkana. Joustavuus puolin ja 
toisin mahdollistaa hetkellisen, tavallista 
suuremman työmääräkuormituksen ja siitä 
palautumisen. Se on terve!ä asennoitu-
mista työelämään ja ehto organisaation 
toimivuudelle. Resurssien jatkuva alimitoitus 
kustannusten säästämiseksi ja tuloksen 
parantamiseksi on puolestaan lyhytnäköistä 
ja vastuutonta – sekä yksilön e!ä organisaa-
tion edun näkökulmasta katso!una.
 
Nuu!i Pursiainen
neuvo!elupäällikkö 
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Ihmisiä pitäisi 
valmentaa siihen, 
e!ä ihmisenä kasvu 
tapahtuu kriisien 
kau!a.

– Ihmisiä pitäisikin valmentaa siihen, että 
ahdistusta pitää kestää, ja ihmisenä kasvu 
tapahtuu vain kriisien käsittelyn kautta. Ihmi-
nen pitää pystyä kohtaamaan puutteineen ja 
ongelmineen eikä mennä sieltä, missä aita on 
matalin.  

SOVITTELUSTA KANSALAISTAITO
Entä jos ongelmat johtuvat esimiehestä? Tällöin 
asia tulee viedä tämän esimiehelle tai muulle 
ylemmälle taholle työnantajan organisaatiossa. 
Henkilöstön keskuudestaan valitsemat työsuo-
jeluvaltuutettu ja luottamusmies voivat avus-
taa työntekijöitä ja osaltaan toimia myös sovit-
telijoina työnantajan ja alaisten välisissä asioissa. 
Vastuu työsuojeluasioista ja ongelmiin puuttumi-
sesta on kuitenkin aina työnantajalla.

 – Kon!iktit usein medikalisoidaan. Kun ihmi-
set eivät jaksa esimerkiksi hankalaa esimiestä, 
työterveyshuolto määrää oireisiin masennus-
lääkkeitä sen sijaan, että taustalla olevia ongel-
mia ratkottaisiin. 

Huonon ilmapiirin takia sairaslomat lisäänty-
vät ja vuorotteluvapaata käytetään tulehtuneesta 
tilanteesta irti pääsemiseksi. Pahinta on silloin 
kun työpaikalla kiusattu ei saa apua mistään. 

– Paras vaihtoehto on saada pomokseen 
valistunut esimies, joka sovittelee puolueetto-
masti alaistensa ongelmia, eikä mene kenen-
kään puolelle muita vastaan. 

Pehrmanin mukaan sovittelutaidot pitäisi 
tuoda päiväkoteihin ja kouluihin.

– Kun sovittelijaksi on opittu pienestä pitäen, 
tulevaisuuden johtajilla on aivan uudet keinot 
sovitella kon!ikteja.

http://www.sovittelu.com/
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Kuntalainen vaiku!ajana
Kuntavaaleissa 28.10. tullaan valitsemaan 
9 672 uu!a valtuute!ua. Jos ja kun kuntien 
määrä jatkossa vähenee, myös valtuute!u-
jen määrä vähenee. Tulevaisuuden suur-
kuntiin tarvitaan tilalle uusia vaiku!amisen 
muotoja. Valmisteilla olevaan kuntalakiin 
on tarkoitus o!aa mukaan demokratian 
uusia välineitä, jotka uudistavat oleellisesti 
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia. Uu-
distuksen tavoi!eena on lisätä kansalaisten 
suoria vaikutusmahdollisuuksia ja siirtää 
painopiste takapaino!eisesta ennakoivaksi, 
valituksista päätöksentekoon osallistavaksi. 
Vaiku!amisen muodoista esille ovat nous-
seet muun muassa kunnanosavaltuustot, 
kansanäänestykset ja verkkodemokratia 
sekä suurkuntien sisällä olevat lähikun-
nat – perinteisten toimintamallien ja oman 
aktiivisuuden rinnalle. Kuntalain on tarkoitus 
tulla voimaan vuonna 2015. Kuntavaalit 
28.10. Äänestä – ja vaikuta!
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Pääministeri Jyrki Kataisen 
(kok) hallituksen suuri kunta-
uudistus täytti syyskuussa 
yhden vuoden. Keskustelu on 
vuoden aikana kapeutunut 
kuntarajojen ja kuntien pakko-
liitosten ympärille. 

Kysymys on kansalaisten keskeisten 
hyvinvointipalveluiden pelastamisesta. Hal-
litus katsoo, että riittävän vahvat peruskun-
nat suoriutuisivat omavoimaisesti kaikista 
palveluistaan. 

Kesäkuussa hallitus linjasi vahvan 
peruskunnan kriteerit. Tarkoitus on, että 
käytännössä koko kuntakenttä selvittää 
seuraavan puolentoista vuoden ajan kunta-
liitoksia kriteerien pohjalta. 

Kriteerit näyttävät johtavan takaisin hal-
linto- ja kuntaministeri Henna Virkku-
sen (kok) asettaman virkamiestyöryhmän 

Lokakuun kuntavaaleihin käydään 
hallituksen suuren kuntauudistuksen 
merkeissä. Vaaliuurnilla kuntalaisen pitäisi 
enää tietää, pelastavatko suurkunnat 
hyvinvointipalvelut.  

Kuntauudistamisen 

Teksti Eeva-Liisa Hynynen Kuvitus Susanna Tuononen 

esittämiin 66–70 suurkunnan tai kuntaja-
koselvitysalueen karttoihin, jotka lähes 80 
prosenttia kunnista tyrmäsi kevään kuule-
miskierroksella.

 Vielä vuosi sitten syksyllä kuntaminis-
teri Virkkunen puhui kuntien ”määräämi-
sestä” liitoksiin sekä hallituksen käyttämästä 
”kepistä” ja uudistukseen liittyvistä ”perä-
laudoista”. 

 Kuntakentällä puhe on herättänyt suu-
ria epäluuloja, ja monilla kaupunkiseuduilla 
kehyskuntien välit keskuskaupunkeihinsa 
ovat vaikeutuneet entisestään. Rintamalin-
jat ovat piirtyneet kuntien välillä jyrkiksi ja 
poliittiset poterot ovat syventyneet. 

 Oppositiossa sekä hallituspuolueiden 
sisällä pakkoliitosvaihtoehto on herättänyt 
kuumaa keskustelua. Sdp on keskeisten kär-
kivaikuttajiensa suulla vakuuttanut useaan 
otteeseen, että puolue ei hyväksy pakkolii-

toksia. Tässä siis ollaan, mutta samalla sopii 
ihmetellä, missä ollaan? 

 
ARGUMENTTEJA JOKA LÄHTÖÖN
On paikallaan suunnata Tampereen yli-
opistolle. Johtamiskorkeakoulun yliopis-
tonlehtori, HTT Jenni Airaksinen on oikea 
henkilö jäsentämään kuntauudistuksen 
nykytilaa sekä mahdollisia reittejä eteen-
päin. Hän on seurannut ja arvioinut kuntien 
hallinnon ja rakenteiden uudistuksia viime 
vuosina kuntatutkijoista eniten ja hänet tun-
netaan tutkijana, joka uskaltaa sanoa näke-
myksensä.

 Jenni Airaksinen on sukeltanut kuntien 
uudistamistyöhön kaikilla mahdollisilla 
tasoilla. Hän on tutkinut ja selvittänyt met-
ropolihallintoa, Kainuun maakuntakokei-
lua, seudullisia sosiaali- ja terveydenhuollon 
malleja sekä kuntaliitoksia.

sietämätön vaikeus

Kuntavaaliehdokas, ilmoita ehdokkuudestasi! Liiton jäsenenä saat ilmaista mainostilaa netissä.Ilmoi!autumislomake ja ehdokassivut löytyvät osoi!eessa www.yhteiskunta-ala."/kunnallisvaalit
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 Kesäkuussa Airaksinen julkisti tutkija-
ryhmineen tutkimuksen Kuntauudistus pro-
sessina, jossa pureuduttiin Paras-hankkeen 
aikana solmittujen kuntaliitosten nykytilaan. 
Tutkimuksessa valotettiin Salon, Kouvolan, 
Joensuun ja Jyväskylän seuduilla tapahtu-
neiden kuntaliitosten uudistamisprosesseja 
sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 
Eksoten toimintaa. 

 Airaksisella on syvä huoli kuntauu-
distuksen etenemisestä. Hän huokaa, että 
uudistus on tärkeä. Valtio on painavalla asi-
alla. Mutta vaihtoehdottomuus mättää. Kun-
tauudistus lähtee yhdestä ainoasta vahvan 
peruskunnan mallista ja sen välttämättö-
myyttä on pyritty argumentoimaan milloin 
mitenkin. 

 – Suurten kuntien on sanottu pelasta-
van palvelut, auttavan kestävyysvajeeseen 
ja tasapainottavan kuntataloutta. Sen ajatel-
laan olevan jopa ratkaisu heikkeneviin huol-
tosuhteisiin. Kaiken lisäksi mallin luvataan 
turvaavan kansalaisille yhdenvertaiset pal-
velut.

 Airaksisen mielestä ”yhdenvertaisuus” 
on kunnista keskusteltaessa käsitteenä mie-
letön.

– Miten toteutuu helsinkiläisten keski-
näinen yhdenvertaisuus? Tai sodankyläläis-
ten ja pelkosenniemeläisten yhdenvertaisuus 
suhteessa helsinkiläisiin? Kun puhumme 
palveluista, saatavuus liittyy aina yhdenver-
taisiin palveluihin. Eivät pelkosenniemeläi-
set ole yhdenvertaisia helsinkiläisiin nähden. 
Hyvä jos keskenään.

 Uudistus on Airaksisen mukaan lastattu 
ristiriitaisilla lupauksilla. Puheissa on sot-
kettu samaan soppaan kaupunkiseutujen ja 
taantuvien alueiden sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon ongelmat. 

– Ikään kuin kaikki ongelmat voitaisiin 
ratkaista yhdellä keinolla. Emme kykene 
ratkaisemaan kaupunkiseutujen ongelmia 
nojautuen samoihin argumentteihin kuin 
taantuvilla alueilla. Ja kun kuntaväki tie-
dostaa tämän, se syö argumenteilta uskot-
tavuutta.

 
ENEMMÄN KUIN PALVELUKONE
Hankalaksi uudistuksen tekee Jenni Airak-
sisen mielestä sen täydellinen vaihtoehdot-
tomuus.

– Kunnilla pitäisi olla jotakin, josta tehdä 
aitoja päätöksiä ja minkä välillä valita. Että 
tässä on tällainen malli, jonka edut ja hai-
tat ovat tällaisia ja tuossa toinen malli, jonka 
edut ja haitat ovat tuollaisia. Nyt on yksi 
malli. 

Haavoittuvaksi uudistamistyön tekee se, 
että suomalainen kunta on perustettu sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluiden ympä-
rille. Aloitimme köyhien, sairaiden ja van-
husten hoidosta ja lähitulevaisuudessa 
ikääntyvä väestö haastaa terveydenhuol-
lon kenties ennennäkemättömällä tavalla. 
Ei riitä, että hallitus saa mallinsa läpi. Sen 
pitäisi kaiken lisäksi toimia. 

 Nyt erikoissairaanhoito halutaan suur-
kuntien vastuulle. 

– Hallitus näyttäisi ajattelevan, että kunta 
on yhtä kuin sen vaativin ja suurin palvelu. 
Mutta näin ei ole. Jos laajennamme kunta-
rajat sellaiselle alueelle, joka suoriutuisi eri-
koissairaanhoidosta, siitä ei synny automaat-
tisesti kuntaa, Jenni Airaksinen tähdentää.

 Kunta on Airaksisen mukaan paljon 
enemmän kuin terveydenhuolto.

– Se on palvelukone, elinvoimagene-
raattori ja asukkaidensa demokratia-alusta, 
kaikkea tätä samanaikaisesti. Kataisen halli-
tuksen näkemys kunnasta on pelkkä palve-
lusatelliitti. Kunnan arvo tulee tälle hallituk-
selle niistä palveluista, jotka kunta tuottaa. 
Mutta kunta on paljon muutakin, ja se tekee 
uudistustyön vaikeaksi.

HYVÄ KEHITTÄJÄ, HUONO SOPEUTTAJA 
Jos tähän mennessä Jenni Airaksisen puhe kuu-
lostaisi siltä, että hän vastustaisi uudistusta, 
arvio menee metsään. Tutkijankin näkökul-
masta kuntien on uudistettava toimintaansa. 

– Kunnat joutuvat miettimään vakavasti, 
miten palveluiden järjestämiseen, kunta-
talouteen ja elinvoimaan liittyvät ongel-
mansa ratkaisevat. 

 Koko uudistuksen suurin ongelma on 
Airaksisen mukaan siinä, että kunta on erin-
omainen hyvinvoinnin lisääjä. Palveluiden 
kehittäminen ei tuota kunnissa tuskaa. 

– Mutta sopeuttajana kunta on huono. 
Eikä sopeuttaminen ole valtionkaan vah-
vuus. Tavallaan valtio siirtää sopeuttamis-
työn paikallistasolle kuntauudistuksen 
kautta. ”Tehkää te tämä.” Kyllä kunnissa tie-
detään, että kuntaliitoksissa joudutaan arvi-
oimaan palveluverkko uudelleen.

 Airaksinen muistuttaa kuntatalou-
den kovista faktoista. Kunnat ovat viimei-
sen vuosikymmenen aikana velkaantuneet 
vauhdilla. Kunnan velka on aina siirrettyä 
verotusta. Lapsemme perivät aikanaan hei-
kommat palvelut ja suuremman veroasteen. 

– Olisi tärkeää, että näemme tämän yhtä-
lön edessämme, kun teemme ratkaisuja. 
Valtiolla on yksittäisiä kuntia suurempi 
kokonaisnäky uudistamistarpeesta ja niin 

Suuri kuntauudistus
Vahvan peruskunnan kriteerit:
Velvoite kuntajakoselvitykseen, jos kriteereistä 
yksikin täy!yy. 

 Väestöpohja:  
Kunnan asukasmäärä alle 20 000. 
Kunnassa syntyy alle 50 lasta vuodessa. 

 
Työssäkäynti, työpaikkaomavaraisuus ja 
yhdyskuntarakenne: 

Työpaikkaomavaraisuus alle 80 %.
Tampereen, Turun, Lahden, Jyväsky-
län, Kuopion ja Oulun seuduilla kuntien 
pendelöintiaste keskuskaupunkiin yli 35 
prosen!ia ja muilla alueilla vähintään 25 
prosen!ia.
Metropolialueen selvitysalueiden koos-
tu!ava kunnista, joilla merki!ävä yhdys-
kuntarakenteen ehey!ämistarve yhteisen 
keskustaajaman takia.

Vaikka kriteerit eivät täy!yisi, alueen kokonais-
tarkastelu ja yhdyskuntarakenne voi edelly!ää 
selvitystä.
 
Talous:

Jos kunnan talouden tunnusluvut ali!avat 
kahtena vuonna peräkkäin niin sanotut 
valtioneuvoston kriisikuntakriteerit.

 
Toiminnallinen kokonaisuus: 

Väestöpohjan täy!ävät kunnat eivät voi 
jä!äytyä pois selvityksestä, jos toiminnal-
lista kokonaisuu!a ei muutoin saavuteta 
alueella.
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täytyy ollakin. Mutta valtiolla tulisi olla 
myös ymmärrys siitä, että kunta on enem-
män kuin palvelukone. 

 Airaksinen on seurannut huolestuneena 
keskustelua terveydenhuollon tulevaisuu-
desta.

– En haluaisi nähdä, että terveyden-
huolto katoaisi kuntaperustaisen järjestel-
män käsistä. Niin kauan kuin terveyspalve-
luiden päätöksenteossa on mukana yksikin 
kotikunnan päättäjä, kansalaisilla on joku, 
jota nyhjäistä hihasta, jos tulee ongelmia. 
Jos palveluilta katoavat vastuullisten päät-
täjien kasvot, katoavat pian palvelutkin, 
Airaksinen ennakoi.

 Mutta kuinka kokenut kuntatutkija rat-
kaisisi ongelman? Jos Jenni Airaksinen olisi 
hetken aikaa Henna Virkkunen?

– Jos olisin Virkkunen, en olisi yhden- 
mallin-virkkunen.  Olisin enemmänkin vähän-
kaikkea-virkkunen. Miksei olisi mahdollista 
heittää neljä tai viisi erilaista kokeilua eri  
alueille? 

 Siis pääkaupunkiseudulla metropolihal-
linnon pohjalta, joillakin alueilla vahvem-

pien peruskuntien pohjalta ja jossakin toi-
saalla maakuntatasoisilla palveluilla. 

– Ja pohtisin sitäkin, että jos lähikunta 
on kansalaisille näin arvokas, voitaisiinko 
Ruotsin ja monien muiden Euroopan mai-
den tapaan edetä kaksitasoisella paikal-
lis- ja aluehallinnolla. Vaativimmat palve-
lut maakuntatasolle ja lähipalvelut kuntien 
vastuulle.

 
VAIHTOEHTOJA NEUVOTTELUPÖYTIIN
Jenni Airaksinen tietää, että kuntaraken-
teiden uudistaminen on prosessi, joka vaa-
tii aikaa. Tekninen ja juridinen päätös kun-
taliitoksesta voi syntyä yhdessä valtuuston 
kokouksessa. Mutta toteutunut kuntaliitos 
ei vielä takaa toimivaa kuntaa.

– Olennaista on, kuinka liitoskuntien 
vanhat instituutiot sulautuvat uudeksi insti-
tuutioksi. Jos vanhat instituutiot jäävät elä-
mään uuden rakenteen sisälle, tulevaisuus 
ei näytä hirmuisen hyvältä.

 Airaksinen arvioi, että kuntauudistuk-
seen voisi saada vielä vauhtia avaamalla 
kunnille muutamia lisävaihtoehtoja.

– Jos kunnat saisivat valita eri malleista, 
eteneminen olisi helpompaa. Olisi tärkeää, 
että kunnat lähtisivät omaehtoisesti selvit-
tämään kuntaliitoksia, mutta toivoisin, että 
sen rinnalla voitaisiin selvittää yhteistyö-
malleja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-
piiri on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi 
hoitaa vaativat sote-palvelut lähes maakun-
nan laajuisesti. 

 Yhden viisauden Airaksinen haluaisi 
Kataisen hallituksen oppivan.

– Sanotaan, että jos teemme riittävän suu-
ren uudistuksen, sillä pärjätään pitkälle. 
Mutta maailma ei ole koskaan valmis. Ei 
kunnille ole tulossa sellaista aikaa, että ei 
tarvitsisi uudistaa. 

 Airaksinen toivoo, että kunnat jättäisivät 
nyt loukkaantumisen tunteet sivummalle 
ja lähtisivät ratkomaan keinoja selvitä sel-
laisesta tulevaisuudesta, jossa yhä useampi 
meistä on eläkkeellä ja hoivan tarpeessa.

– Huonoin vaihtoehto olisi se, että kunta-
uudistuksesta tulisi jokaisen hallituksen voi-
mainponnistus.

Toteutunut 
kuntaliitos ei vielä 
takaa toimivaa 
kuntaa.
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Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi

Kunnallistieteellisen aikakauskirjan tämän 
vuoden ensimmäisessä numerossa on piir-
retty terävä analyysi kuntauudistamisen vai-
keudesta. Artikkelin Kuinkas sitten kävikään? 
Kuntauudistus myrskyn silmässä on kirjoittanut 
kuntien keskusjärjestön Kuntaliiton johtava 
lakimies Kari Prättälä, joka on ollut mukana 

kaikissa viimeaikaisissa kuntia koskevissa hallinnon ja 
rakenteiden uudistuksissa. 

 Kari Prättälän käsiala näkyy nykyisessä kuntalaissa 
sekä Paras-lainsäädännössä. Parhaillaan hän työskente-
lee asiantuntijajäsenenä hallinto- ja kuntaministeri Henna 
Virkkusen (kok.) asettamassa rakennelakityöryhmässä 
pohtimassa kuntarakenteen uudistamista.

 Sekä valtiovarainministeriössä että Kuntaliitossa on 
liputettu nykyistä suuremmille kunnille, jotta kuntape-

rustainen järjestelmä voisi vastata jatkossakin hyvinvoin-
tiyhteiskunnan vaativimmista palveluista kuten tervey-
denhuollosta. 

VAHVA PERUSKUNTA EI YKSIN RIITÄ
Paras-hanke pudotti kuntien määrää noin sadalla, mutta 
keskeiset suuret kaupunkiseudut pääkaupunkiseutu 
mukaan lukien eivät lähteneet uudistamaan rakentei-
taan. Kasvavilla kaupunkiseuduilla ongelmana ei kuiten-
kaan ole kyky suoriutua palveluista vaan yhdyskuntara-
kenteen hajautuminen, liikenne, ontuva asuntopolitiikka 
sekä kuntien välinen kilpailu. 

 Nykyisen hallituksen ongelma on, että se lähti linja-
uksissaan tiukasti valtiovetoisesta rakenneuudistuksesta, 
jonka hallitus ”toteuttaisi hallituskauden aikana”. Kun 
viime vuoden syksyllä kokoomuksen hallituskumppanit 

Valtiovetoisesta kohti 
kuntavetoista uudistusta
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Kari Prä!älä

ryhtyivät tekemään irtiottoja mahdol-
lisista pakkoliitoksista, valtiovetoinen 
uudistus ajautui vaikeuksiin.

 – Nyt hallitus on linjannut, että 
pakkoliitokset voisivat koskea vain 
yksittäisiä kriisikuntia ja uudistuk-
sessa lähdetään kuntavetoisesti liik-
keelle, Kari Prättälä toteaa.

 Hän muistuttaa, että alun perin 
koko prosessi oli suunniteltu valtio-
varainministeriön kuntaosaston toi-
mesta tiukasti ylhäältä ohjatuksi.

 Ohjaustaan hallitus jatkaa nyt vah-
van peruskunnan kriteerien kautta. 
Hallituksen kesäkuussa hyväksymät 
kriteerit linjaavat kuntarakennetta 
edelleen kohti paljon puhuttuja kun-
takarttoja. Kunnat velvoitetaan kunta-
jakoselvityksiin. Ratkaisun liitoksista 
kunnat tekevät tällä tietoa kuitenkin 
itse, ellei hallitus sitten muuta miel-
tään pakkoliitoksista.

 Kari Prättälä toivoo, että hallitus 
miettisi kuntavetoisen uudistamisen 
keinoja vakavissaan. Keskeiset kipu-
pisteet tulevat vastaan metropolialu-
eella, muilla suurilla kaupunkiseu-
duilla sekä terveydenhuollossa, jonka 
linjauksista haastatteluajankohtana on 
vain alustavaa tietoa.

– Metropolin kohdalla selvitetään 
kahdenlaisia vaihtoehtoja, kuntaliitok-
sia sekä metropolihallintoa. Voisiko 
muillakin suurilla kaupunkiseuduilla 
tulla kyseeseen vielä seutuhallin-
non selvittäminen? Jos voisi, kunnat 
todennäköisesti lähtisivät selvityksiin 
avoimemmalla asenteella. 

 Prättälä ei usko, että hallituksen 
unelma täysin kuntayhtymättömästä 
Suomesta toteutuu. 

– Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tus-
kin voidaan rakentaa pelkästään vah-

vojen peruskuntien varaan. Edes 
kaikki ministeriön kuntakartan mukai-
set kunnat eivät ole riittävän vahvoja 
sote-palveluiden järjestämiseen. Jos 
hallituksella oli alussa iso näky, että 
Suomessa on vain kuntia ilman yhteis-
toimintaelimiä, uudistus tuskin johtaa 
sellaiseen rakenteeseen.

 
UUDET KORJAUSVÄLINEET TARPEEN
Kari Prättälä painottaa, että hallituksen 
pitäisi pikimmiten kertoa avoimesti 
kunnille uudistamisen ohjauskeinot. 
Siis onko uudistus valtio- vai kuntave-
toinen? Molempia se ei voi olla saman-
aikaisesti.

 Ellei kuntauudistukselle anneta 
selkeästi uutta suuntaa, tällaisenaan 
siitä on kehkeytymässä jonkinlainen 
hybridi. Ensin valtio patistaa kun-
nat selvityksiin, mutta niiden jälkeen 
kunnat ratkaisisivat itse kuntaraken-
teen.

 – En oikein näe mahdolliseksi, että 
meillä olisi kuntakartta, joka velvoit-
taa kunnat tekemään aivan tietynlaiset 
selvitykset, mutta sen jälkeen todettai-
siin, että prosessi päättyy tähän, Prät-
tälä sanoo. 

 Valtiolta vaadittaisiin nyt uusia 
korjausvälineitä motivoida kunnat 
uudistustyöhön. 

– Kun uudistuksen suunta on 
muuttunut kesken projektin, on kova 
työ saada kunnat uskomaan, että 
suunta on oikeasti muuttunut.

Todistustaakka on siis hallituksella?
– Mielestäni on. Mitä nopeammin 

hallitus latoo kaikki kortit pöytään, 
sitä paremmat edellytykset on hakea 
uudistukselle selkeä suunta, Kari Prät-
tälä arvioi.

Metropolialueen esiselvitys
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
nimi!i 28.8. kuusi selvityshenkilöä esiselvityksen 
tekijöiksi: kehitysjohtaja, HTM Jarmo Asikainen, 
kaupunkineuvos Rolf Paqvalin, johtava lakimies, 
varatuomari Kirsi Mononen, VTM Pekka Mylly-
niemi, toimitusjohtaja, KTM Aija Tuimala ja VTM 
Juhani Turunen. 
Esiselvitys on osa kuntauudistusta sekä valtion 
metropolipolitiikan toteutusta.
Esiselvityksen tavoi!eena on kartoi!aa metro-
polialueen tulevat kuntajakoselvitysalueet sekä 
vaihtoehtoiset mallit metropolihallinnoksi alueen 
yhteisen suunni!elun ja ohjauksen tueksi. Se kos-
kee 14 kuntaa, mu!a selvityshenkilöt voivat esit-
tää laajempiakin ratkaisuja.
Selvityshenkilöiden tulee jä!ää ehdotuksensa 
kuntaministerille 31.1.2013 mennessä.

Onko uudistus 
valtio- vai 
kuntavetoinen?

Lue!avaa:
Kuntauudistus prosessina. 

Valtiovarainministeriön julkaisuja 
23/2012. Jenni Airaksinen & al.

 
Kari Prä!älä. Kuinkas si!en 

kävikään? Kuntauudistus myrskyn 
silmässä. Kunnallistieteellinen 
aikakauskirja 1/2012 s. 58-66. 

Uudistuksen aikataulu:

Rakennelaki tulee voimaan viimeistään 1.5.2013.
Kuntia kannustetaan kuntaliitoksiin yhdistymis-
avustuksin, jos päätös liitoksesta  tehty 1.4.2014 
mennessä. Yhdistymisten tulee tapahtua viimeis-
tään vuoden 2017 alusta.
Hallitus varautuu ase!amaan valtion erityiset 
selvi!äjät kunnille, jotka eivät täytä kriteereitä tai 
eivät ole tehneet tarvi!avia päätöksiä.
Hallituksen arvio kuntauudistuksen etenemisestä 
julkaistaan vuoden 2013 lopulla.
Samanaikaisesti uudistetaan kuntalaki, kuntajako-
laki sekä kuntien valtionosuusjärjestelmä.
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...parempaan 
työilmapiiriin

1
HYVÄÄ HUOMENTA
Ihmiset ovat erilaisia – myös aamuisin. 
Toinen tarvitsee pidemmän ajan herää-
miseen ollakseen sosiaalinen. Hyvät huo-
menet kanna!aa silti toivo!aa, olipa oma 
vireystila mikä tahansa. Puheliaampi 
aamuvirkku kanna!aa lai!aa heti aamusta 
vaikka asiakaspalvelutehtäviin tai pala-
vereihin. Ja jos mahdollista, hitaampi 
herääjä voi pysytellä omissa oloissaan 
aamun ensitunnit. Tärkeintä on kunnioit-
taa erilaisia ihmisiä ja kuulostella tilan-
ne!a. Kun jokainen työpaikalla tietää, 
miten toimia, ilmapiiri pysyy hyvänä ja kai-
killa on mielly!ävä olla.

Teksti Riikka Hollo Kuvat 123RF, !inkstock

3BON APPETIT
Lounastauko on jokaisen oikeus. Kun-
nioita omaa ja työkaverisi lounastau-
koa, äläkä keskeytä ruokailua työn takia. 
Jos työpaikallasi ruokaillaan esimer-
kiksi yhteiskei!iössä, pidä huoli, 
e!ä kaikki saavat ruokarauhan. 
Kun ruokailu sujuu rauhalli-
sissa merkeissä, se antaa 
energiaa loppupäivän 
työtehtäviin.

9askelta...

2
PERUSTELTUA KÄYTÖSTÄ
Kokousetike!iin kuuluvat hyvät tavat 
kaikkia kohtaan. Vaikka olisit eri mieltä 
asiakkaan tai työkaverisi kanssa, 
älä tuo sitä hyökäten julki vaan pyri 
rakentavaan keskusteluun. On tär-
keää tuoda esille oma mielipiteensä ja 
perustella se, mu!a tapoja on monia. 
Toisen tyrmääminen ei ole asiallista, 
ja se syö työilmapiiriä.
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4

5

KEHITY JA KESKUSTELE
Kuuntele kehityskeskustelussa, 
mitä esimiehelläsi on sano!ava-
naan ja vastaa rauhallisesti sinulle 
esite!yihin kysymyksiin. Tarjoa 
oma näkemyksesi asioista peruste-
luiden kera. Joskus kritiikki satut-

taa, mu!a yleensä sen tar-
koituksena on vain kehi!ää 

työssä eteenpäin.

PALAUTTEEN AIKA
Palau!een antaminen on monelle vai-
keaa, ja kun palaute!a ei anneta, asiat 
eivät parane, mikä voi pahimmassa 
tapauksessa aiheu!aa jänni!eitä ihmis-
ten välille. Anna palaute!a rakentavasti 
ja pyri yhdessä työyhteisösi kanssa luo-
maan keskustelulle avoin ilmapiiri. Epä-
kohtien esille o!aminen ei ole uhka 
vaan mahdollisuus. Ope!ele myös vas-
taano!amaan palaute!a. Pohdi, miten 
voit hyödyntää hyvää palaute!a työs-
säsi ja mitä voisit negatiivisen palaut-
teen myötä tehdä toisin. 

6

7

OPI DELEGOIMAAN
Toiset ovat kovia delegoimaan töitä. Jos kuu-
lut pakertajaporukkaan, joka vastaano!aa kaikki 
heille delegoidut työt, tee kerrankin toisin. Älä 
suostu kaikkeen. Hyvän ilmapiirin ehdoton 
edellytys on, e!ä työmäärä on balanssissa ja 
työtehtävät ovat mielekkäitä. Älä käytä työkave-
reitasi omien töi!esi tekijänä, jos itse et ehdi tai 
sinua ei huvita. Organisoi päivät niin, e!ä saat 
tehtyä sinulle kuuluvat tehtävät. Kuuntele työ-
kavereita ja heidän avuntarpeitaan herkällä 
korvalla, kuitenkaan uhrautuma!a liikaa tois-
ten vuoksi.

LISÄÄ TÖITÄ?
Jos otat vastaan kaikki työt mitä 
sinulle omien töi!esi ohella dele-
goidaan, olet taatusti ylitöissä. Jos 
istut joka ilta ylitöissä, joku on pie-
lessä. Työilmapiirin kannalta on 
tärkeää huomata, jos jollakin on 
resursseihin nähden liikaa työteh-
täviä. Väsynyt ja katkeroitunut työn-
tekijä syö kaikkien työilmapiiriä.

8

9

TASAPUOLISUUDEN NIMEEN
Joskus loma-ajat määrätään ylemmältä 
taholta eikä vapaitaan voi valita. Pyri 
silti neuvo!elemaan asiallisesti. Kuun-
tele syyt ja aja!ele myös työkavereitasi 
ja heidän tarpeitaan. Kaikki eivät voi olla 
lomalla samaan aikaan. Pidä mölinät 
mahassasi, vaikka neuvo!elun lopputu-
los ei olisikaan toivomasi.

MUKAVAA PÄIVÄNJATKOA!
Jätä työpisteesi töistä lähtiessäsi siis-
tiin kuntoon ja tee sinulle annetut tehtä-
vät (esimerkiksi koneiden sulkeminen tai 
muut sellaiset). Siistille työpisteelle on 
mukava palata. Lähde työpaikalta iloi-
sin mielin ja hyvästele kaikki työkaverisi 
hymyssä suin.

URA 4-2012 29



Yhdessä pääsee 
aina yhden portaan 
ylemmäksi kuin 
yksin.

Teknisen työn lehtori Vesa 
Ke!unen (vas.) evästää 

rehtori Tiina Kumpulaista ja 
Konecranes-yhtymän Tommi 

Laitiota puutyön saloihin.
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akalan alakoulussa Hyvinkäällä 
luokkahuoneessa on turha odottaa 
kellonkutsua tunnin päätteeksi. 
Tapa on vallinnut aina 1980-luvun 
lopulta, kun koulussa oli rehtorina 
uudistusmielinen Timo Pässilä.  
Nykyinen rehtori Tiina Kumpu-
lainen on kellottomuudesta tyy-
tyväinen.

– Tämä opettaa lapsille vastuunkantoa ja 
rauhoittaa kummasti opetustyötä, kun kel-
lon pirinä ei keskeytä työskentelyä.

Muutaman kilometrin päässä sijaitse-
van Konecranes-yhtymän Suomen toimin-
tojen henkilöstöpäällikkö Tommi Laitio on 
saman ajatuksen kannalla.

– Usko ihmisiin kuvaa työn tekemis-
tämme kattavasti; tunteja ei tuijoteta vaan 
sitä, että hommat tulevat hoidetuksi. Vapau-
den ja vastuun tasapaino on kaiken ydin.

MEISTÄ ON MONEKSI
Koulu- ja yritysmaailmassa tavoitteet ovat 
hyvin samankaltaiset: päästä yksilön- ja 

yhteisöntasolla parhaan osaamisen tasoon. 
Menestyminen syntyy harvemmin sooloile-
malla kuin yhteistyön tuloksena. 

– Olemme tehneet pitkään töitä proses-
sien suunnittelun ja sen eteen, että pys-
tymme hyödyntämään parhaita toiminta-
tapojamme eri puolilla maailmaa. Tiimityö 
ei pääty vain omaan yksikköön, vaan sen 
tulee olla yhtenäinen läpi organisaation, Lai-
tio sanoo. 

 – Parhaimmillaan yhdessä tekeminen 
näkyy työpaikan ilmapiirissä, mutta myös 
viivan alla tuottavuuden ja tuloksen muo-
dossa. Puhumattakaan siitä, että yhdessä 
pääsee aina yhden portaan ylemmäksi kuin 
yksin, rehtori Kumpulainen tietää. 

– Eikä kukaan kiellä jalostamasta van-
haa ideaa paremmaksi, päinvastoin halu-
amme siihen kannustaa. Koulumaailmassa 
tästä luovuuden hyödyntämisestä käytetään 
usein termiä ”parastaa”. 

Konecranes-yhtymässä sosiaalinen media 
toimii työntekijöiden apuna ideoiden kehit-
tämisessä: jokainen työtekijä voi ehdottaa 

kasvun paikka 
Koulu- ja yritysmaailmassa pätevät samat sosiaaliset pelisäännöt. 
Erilaisten persoonallisuuksien ja elämäntilanteiden ymmärtäminen on 
avainasemassa, kun tavoi!eena on yhdessä tekeminen.
Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

H

Yhteisen
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omia ajatuksiaan, joita sitten saa avoimesti 
kommentoida ja viedä eteenpäin.

Myös teknisen työn lehtori Vesa Kettu-
sen tunneilla työt tehdään aina yhdessä.

– Oppilaiden kesken on väistämättä taso-
eroja ja näin kättentöissä se näkyy konkreet-
tisesti. Kykenevät auttavat heikompia, jotta 
kaikki valmistuvat samanaikaisesti.

Kumpulainen komppaa sosiaalisten tai-
tojen tärkeyttä, mutta painottaa, että jokai-
nen on erilainen. Opettajilta se vaatii kykyä 
hyväksyä sekä hiljaiset puurtajat että aktiivi-
set esillä olijat. Syntyy paljon pahaa mieltä, 
jos ryhmätyötä vaaditaan jatkuvasti, vaikka 
temperamentti ei siihen sovi. Tärkeintä on 
aina edetä kohti omia vahvuuksia.

– Likipitäen joka ryhmässä on yksi, joka 
ei jaksa keskittyä. Silloin on hyvä päästä 
lapsi omaan rauhaan ja antaa samalla muille 
mahdollisuus kuunnella, Kettunen kertoo.

HERKÄLLÄ KORVALLA
Suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen 
kuuluvat kummankin työyhteisön arvoihin. 
Erilaisuuden hyväksyntä ei kuitenkaan ole 
synonyymi epätasa-arvolle.

– Yleensä me aikuiset rakennamme 
enemmän raja-aitoja kuin lapset, jotka osaa-
vat kyllä lukea rivien välistä. Me tulemme 
hyvin erilaisista olosuhteista, ja kunkin yksi-
lön kohdalla se täytyy huomioida. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että lähtökohdat vai-

kuttaisivat vaatimustasoon: huono numero 
on edelleen huono, vaikka kotioloissa olisi 
parantamisen varaa. Meidän tehtävänä on 
tukea lasta ja perhettä muilla keinoin, mutta 
kouluarvioinnin tulee perustua kaikilla 
samoihin määreisiin, Kumpulainen tietää.

Globaalisti toimiva Konecranes työllistää 
Suomessa 2 000 henkilöä, maailmanlaajui-
sesti 12 000. Mukaan mahtuu monia ammat-
tiryhmiä, kansalaisuuksia – ja persoonalli-
suuksia.

 – Esimiehen roolissa joutuu usein käsit-
telemään työntekijöiden luonne-eroja ja elä-
mäntilanteita. On tärkeää, että työyhteisöstä 
saa tukea, mutta aina tulee muistaa, että 
ymmärrys ei saa ylittää tasapuolisen koh-
telun rajaa. Ja kun ongelmia tulee, kissa on 
uskallettava nostaa pöydälle, asiat harvoin 
katoavat itsestään. Esimieheltä vaaditaan 
pelisilmää, mutta omat tunnetilat on tie-
tyissä tilanteissa pystyttävä pitämään omana 
tietonaan.

KANNUSTUS KANTAA
Oikeanlainen palaute auttaa vastaanottajaa 
kehittymään niin ihmisenä kuin tekijänä. Se, 
miten palautetta annetaan ja itsetuntoa kehi-
tetään, on toinen asia.

– Koulussa painavin palaute tulee todis-
tusten kautta. Itse olen sitä mieltä, että 
numerot eivät kehitä ketään, mutta vali-
tettavasti arvostelu edelleen on numero-

Rehtorina Kumpulaisella on vastuu sekä 
oppilaiden e!ä ope!ajien hyvinvoinnista.

Monen tekijän summa
Tiimityö ei lopu oppilaiden tai alaisten 
väliseen suhteeseen, vaan jokaisessa 
organisaatiossa joukkoon kuuluu useita 
muita osallisia. Koulumaailmassa tärkeä 
linkki avoimeen kanssakäymiseen ovat 
vanhemmat. Jo laki velvoi!aa koulut 
ensisijaisesti käymään asiat kodin kanssa 
läpi, vasta si!en mukaan tulee oppilas-
huolto. Hakalassa aktiivinen osallistuja 
yhteishengen luomiseen on myös kerran 
kuukaudessa kokoontuva oppilaskunnan 
hallitus.

Konecranes-yhtymässä henkilöstöä 
rohkaistaan tar!umaan työnkiertomahdol-
lisuuksiin. Henkilö on itse viime kädessä 
vastuussa omasta koulu!autumisestaan, 
toki koulutussuunnitelman luonti on kes-
keinen tekijä myös vuosi!aisessa kehitys-
keskustelussa. Esimiesmiehet osallistuvat 
aktiivisesti erilaisiin esimiesvalmennuksiin. 
Lokakuussa 2012 järjeste!ävien esimies-
päivien kantava teema lii!yy tiimityön ja 
henkilöstön kehi!ämiseen.

Tärkeintä on 
aina edetä 
kohti omia 
vahvuuksia.

painotteinen, vaikka opetussuunnitelma 
antaisi muuhunkin mahdollisuuden. Pässilä 
oli aikoinaan numeroita vastaan ja muuta-
man vuoden ajan meillä käytettiinkin oppi-
laiden kanssa pelkästään itsearviointiin ja 
sanalliseen arviointiin pohjautuvaa mene-
telmää. Uudessa opetussuunnitelmassa 
esille on nostettu niin sanottu eriyttäminen. 
Se tarkoittaa sitä, että osaamista tulee voida 
osoittaa muillakin keinoin kuin esimerkiksi 
perinteisin kokein. Tämä on oikea suunta, 
Kumpulainen iloitsee.

–Yritysmaailmassa henkilökohtaisia 
tavoitteita on helpompi asettaa kuin kou-
lussa. Kyseessä ovat kuitenkin aikuiset 
ihmiset, jotka ovat suurimmaksi osaksi itse 
hakeutuneet kyseiseen tehtävään. Hyvin 
tehdystä työstä kiitos ei kuitenkaan aina 
välttämättä riitä – omalla työllä tulee olla 
myös merkitystä. Esimiehen tehtävänä on 
mahdollistaa alaisen onnistuminen. Ja kun 
työt sujuvat, etenemispolun pitäisi näkyä 
edessä, toteaa Laitio.

– Noin sen tulisi olla meilläkin. Onnistu-
misen ilo on avain oppimiseen, on kyse sit-
ten lapsesta tai aikuisesta, Kumpulainen tii-
vistää. 
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9.10. klo 16.30 Työssä jaksaminen

muassa, mikä työssä kuormi!aa ja mihin itse voi vaikut-

taa. Koulutuksessa tarkastellaan myös ajanhallintaa ja 

uupumista. 

13.11. klo 16.30 Osaamisen tunnistaminen

erilaisia osaamisen tunnistamisen tapoja sekä harjoitel-

laan osallistujien osaamisen tunnistamista ryhmätyön 

avulla. Luennot ja keskustelut rytmitetään tukemaan 

osallistujien omaa oppimista. 

Osallistujia mahtuu koulutuksiin mukaan enintään 

30. Koulutukset ovat jäsenille ilmaisia. Osallistumisen 

peruu!aminen tulee tehdä ennen tilaisuu!a, muuten 

veloitamme 50 euroa. Tilaisuuden kesto on noin 3 

tuntia. Koulutuspaikkana on TJS Opintokeskus.

Ilmoi!autumiset ja tiedustelut Hanna Meriluoto, 

hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala." tai 

p. 010 231 0352

Viekö työ mehut? 
Epäiletkö amma!itaitoasi ja 
osaamistasi ylipäänsä?
Varaa aika itsesi kehi!ämiseen!

 
KOULUTUSKALENTERI

Syksyllä sinulla on mahdollisuus kehittää 

myös työyhteisötaitojasi 16. marraskuuta 

Yhteiskuntatieteilijäpäivillä. Palaveri paikal-

laan -koulutus on rakennettu teatterin kei-

noin. Ilmoittaudu vuorovaikutteiseen aamu-

päivään! Ks. tarkemmat tiedot s. 2.  

Ideoita kevään 
koulutuksiksi?

Jos sinulla on mielessäsi hyvä koulutusaihe, 

kerro se meille. Suunni!elemme parhaillaan 

kevään 2013 koulutuskalenteria. 

Ehdotukset ja ajatukset osoi!eeseen hanna.

meriluoto@yhteiskunta-ala." tai p. 010 231 

0352.

Hyödynnä

koulutukset!

Huom! 

Syksyn koulutusten 

sähköinen aineisto löytyy 

www.yhteiskunta-ala." 

-osoi!eessa jäsensivuilta 

(vaatii kirjautumisen).

OTTYsta apua 
työllistymiseen

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry 

järjestää koulutusta ja vertaisryhmiä Uu-

denmaan alueen työ!ömille tai työ!ömyys-

uhan alaisille korkeakoulutetuille. Seuraava 

koulutus Perustyönhaku ja työhaasta!elu 

on 16.10. Lue lisää ja ilmoi!audu osoi!eessa 

www.o!y.".
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Tervetuloa Sosiaalipolitiikan päiville 
Jyväskylään!
Sosiaalipolitiikan päivät on sosiaalipolitiikan tieteenalan 
merki!ävin vuosi!ainen tieteellinen tapahtuma ja kansallinen 
foorumi, joka järjestetään vuorovuosin eri yliopistopaikkakun-
nilla yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa. Vuoden 2012 
konferenssi järjestetään 25.–26.10. Jyväskylän yliopistossa 
teemalla Sukupolvi!unut ja sukupuoli!unut sosiaalipolitiikka. 
Päiville osallistuu noin  200–300 tieteenharjoi!ajaa, sosiaalipo-
litiikan amma!ilaista ja opiskelijaa. 
Muista ilmoi!autua mukaan 15.10. mennessä.

Lisätietoja osoi!eessa www.jyu."/ytk/laitokset/y"/oppiaineet/
ykp/sosiaalipolitiikan-paivat-2012/
Voit o!aa yhtey!ä myös sähköpostilla: 
sopo-paivat@jyu."

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry vaatii, e!ei käynnissä olevassa 
opintotukijärjestelmän uudistamisprosessissa unohde!aisi opiskeluaikaisen 
työnteon tärkey!ä. Parhaimmillaan työnteko opintojen ohella on omaan alaan 
lii!yvää, tukee opiskelua ja opiskelijan laadullista työllistymistä valmistumisen 
jälkeen. 

– Varsinkin yhteiskuntatieteiden kaltaisilla generalistialoilla erikoistumisella 
sekä opintoaikana hankitulla työkokemuksella ja työelämävalmiuksilla on suuri 
merkitys valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä. Tämän vuoksi opintojen 
aikaiselle työssäkäynnille ei tule ase!aa nykyistä tiukempia rajoituksia, SYYn 
puheenjohtaja Saara Hanhela toteaa.

SYYn mielestä valinta kokopäiväisen opiskelun ja opintojen ohella työskente-
lyn välillä pitää olla opiskelijan oma eikä taloudellisen tilanteen tai järjestelmän 
pako!ama. Päätoiminen opiskelu on mahdolliste!ava huolehtimalla siitä, e!ä 
opintotuki kokonaisuutena tarjoaa rii!ävän toimeentulon. 

Puhu!aessa keinoista kannustaa opiskelijoita valmistumaan nopeammin, pi-
tää asioita tarkastella pelkkää tukijärjestelmää laajemmin. Esimerkiksi sujuvilla 

ja joustavilla opetusjärjestelyillä on huoma!ava vaikutus opintojen etenemi-
seen tavoiteajassa. Oppilaitosten tarjoama työelämäopetus ja tiiviit yhteydet 
lähialueen työnantajiin mahdollistavat opiskelijoille työelämätiedon hankinnan 
jo opiskelujen aikana ja parantavat laadullisen työllistymisen mahdollisuuksia.

– On hyvä, e!ä opintotukijärjestelmän kannustavuudesta puhutaan, mu!a 
opiskelijoilla tulee olla muitakin kannusteita valmistua kuin opintotukijärjes-
telmän kepit tai porkkanat. Luo!amus omaan osaamiseen ja työllistymiseen 
kannustaa varmasti siirtymään työelämään,  Hanhela uskoo.

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry on jokaisen valtio-, yhteiskunta- 
tai hallintotieteitä opiskelevan oma etujärjestö. SYYn ka!ojärjestö on akavalai-
nen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry. SYY valvoo jäsentensä koulutus- ja 
työmarkkinapolii!isia etuja sekä toimii yhteiskunnallisen alan korkeakouluopis-
kelijoiden valtakunnallisena yhteistoimintajärjestönä.

Turussa 
tavataan!
Politiikan Opiskelijoiden Päivät 
järjestetään tänä vuonna Turussa 
19. lokakuuta.
Päivän ohjelmassa seminaareja, yli-
opistojen esi!elyjä sekä sitsaamista.

Lisätietoa löytyy Facebookista osoit-
teesta h!p://www.facebook.com/
events/214407882010152/ sekä 
P-klubin internetsivuilta 
www.p-klubi.".
Viimeinen ilmoi!autumispäivä 
tapahtumaan on 10. lokakuuta.

Kohtaa kollegat, riko kahleet – 
tule Turkuun!

Kuulumisia kentältä

Hikikarpaloita 
ja naurunkyyneleitä!
Pääsyn syksy koostuu hikikarpaloista ja 
naurunkyyneleistä sekä tietysti kul!uurista 
ja kanssatieteilijöistä. Tule mukaan sinne 
missä tapahtuu!

Syksyllä ohjelmassa:
SÄHLYVUOROT
Pääsyläiset jahtaavat reikäpalloa Etelä-
Töölön lukiolla tiistaisin klo 17–18.  Pelipäi-
viä ovat 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 
18.12. 
Käyntiosoite: Arkadiankatu 26, Etu-Töölö
PIKKUJOULUT
Marraskuun loppupuolella isketään 
perinteiseen tapaan ton!ulakit päähän 
Pääsyn porukalla: istutaan iltaa ja käydään 
katsomassa esi!ävää taide!a.
HALLITUKSEN KOKOUS
Tule mukaan ideoimaan toimintaa seuraa-
vaan kokoukseen ma 15.10. klo 17.00 liiton 
toimistolle.

Lisäinfoa ja tarkemmat tiedot tapahtumista: 
www.paasy.info
Tykkää Pääsystä Facebookissa: 
www.facebook.com/paasyry

Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala."/

lii!o/jasentoiminta

Opiskeluaikaisen työnteon tärkeys muiste!ava opintotukikeskustelussa

34 URA 4-2012



010 19 19 19

Mietipä hetki, ketä varten 
henkivakuutus hankitaan.

*  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 

FINEn tekemä hintavertailu 2011

henkivakuutuskuntoon.fi Tutustu ja voita! 
Jaossa Veikkauksen 

Jokeriarpoja, päävoitto 

25000 !

Moni luottaa onneensa, eikä siksi hanki 

henkivakuutusta. Kuinka sinä pärjäi-

sit, jos joutuisit yksin pitämään huolta 

perheestäsi? Tee laskelma osoitteessa 

vat yllättää. 

Onneksi suuriin riskeihin voi varautua 

pienin panoksin. Tarkista heti, oletko 

paan henkivakuutukseen*. Testaa las-

kuria, katso hinta ja osta vakuutus 

verkkokaupasta vaikka heti. 
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Suositut talviviikot viedään käsistä

Käytä jäsenetuasi lomailuun!

Liiton jäsenyys 
kannattaa 
vapaallakin.

Liiton jäsenyys kanna!aa taloudellisesti, kun 
suunni!elet lomaasi. Liitolla on nimi!äin 
useita lomanvie!oon sopivia paikkoja Rukalla, 
Ylläksellä ja Pyhällä jäsenetuhintaan. Kannat-
taa vertailla tarjontaa vapailla markkinoilla 
oleviin viikkohintoihin – saatat yllä!yä! Edusta 
pääsevät osalliseksi kaikki jäsenet opiskelijoista 
eläkeläisjäseniin.

Seuraava arvontapäivä on 15.10. ja silloin 
arvonnassa ovat mukana viikot 1–18 (ajanjakso 
29.12.2012–4.5.2013). 

Oletko tullut 
ajatelleeksi, e!ä 

jäsenyyteesi sisältyy 
myös mahdollisuus 

edulliseen 
lomanvie!oon?

Pelkosenniemen Pyhänhovi
48-neliöinen (+parvi 31 m2) 
paritalohuoneisto kahdeksalle 
hengelle
vuokra-aika perjantaista klo 16 
perjantaihin klo 11
Hae!ava viikko: 6 / 460 #

Kolarin Siepakka
40-neliöinen rivitalohuoneisto 
neljälle hengelle 
vuokra-aika lauantaista klo 16 
lauantaihin klo 10
Hae!ava viikko: 4 / 310 # 
Hae!avat viikot: 8, 11 / 490 #

Rukan lomakylä
40-neliöinen rivitalohuoneisto 
kuudelle hengelle 
vuokra-aika lauantaista klo 17 
lauantaihin klo 11
Hae!avat viikot: 17–18 / 410 # 

Rukanjurmu

70-neliöinen rivitalohuoneisto 
kymmenelle hengelle Rukatunturilla
vuokra-aika lauantaista klo 16 
lauantaihin klo 12
Hae!avat viikot: 1–6 / 460 #
Hae!avat viikot: 7–18 / 540 #

Näin haet lomaviikkoa:
Täytä sähköinen lomake netissä ja 
lähetä se viimeistään maanantaina 
15.10. klo 12. 
Jos samalle viikolle tulee useampia 
hakemuksia, vuokraoikeus arvotaan. 
Ensikertalaiset ovat etusijalla.
Jos onnistut haussa, saat puhelin-
soiton ja kirjallisen vahvistuksen 
muutaman päivän sisällä arvon-
nasta.
Vapaiksi jääneet viikot tulevat uudel-
leen jakoon, joten seuraa ne!isivuja. 
Varauksia otetaan vastaan puheli-
mitse tai sähköpostitse.
Varaus on sitova. Peruutuksesta 
veloitamme toimistokulut 17 euroa.
Saat lisätietoja lomahuoneistoista 
ne!isivuilta www.yhteiskunta-ala." 
kohdasta jäsenpalvelut ja -edut sekä 
puhelimitse 010 231 0350.

Jäsenedut

Upeat 
tunturimaisemat 

kutsuvat - 
tutustu kohteisiin 

www.yhteiskunta-ala.fi 
kohdassa Jäsenpalvelut 

ja -edut!
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Man har stora förhoppningar på hemkommunen. 
Barn och åldringar får den vård de behöver. 
Nödställda tas väl om hand. Servicen borde 
"nnas på nära håll, tjänsterna ska vara av hög 
kvalitet och fungera väl. Gatorna är trygga och 

tra"ken löper smidigt. Om allt de!a röstar vi åter i höstens 
kommunalval.

 I denna tidning beskrivs den brytningstid som kom-
munfältet genomgår. Kommunreformen och ordnande av 
social- och hälsovårdstjänster, de förändrar kommunerna 
och kommunfältet. 

Akavas mål för kommunalvalet säger det väsentliga: per-
sonalen måste göras delaktig i planeringen och genomföran-
det av förändringen. Många av oss samhällsvetare arbetar 
inom kommunerna. Av kommunerna e$erlyser jag a!ityden 
av en reko arbetsgivare. 

Förutsägbarhet innebär a! de som arbetar i kommunerna 
får bidra till förändringen med sin expertis. A! ta med per-
sonalen är en fördel för arbetsgivaren. Anställda som har 
varit med %ån första början binder sig till förändringen, gör 
den till sin egen och är redo a! ställa upp till dess försvar. 
Förändringsmotstånd på grund av missförstånd uteblir. 

Kommunarbetsgivaren är säkerligen rädd för a! planerna 
ska utdömas grundligt. Men i synnerhet samhällsvetare 
kan överraska gla!. Förändringsvilja "nns. Och en hel del 
erfarenhetsbaserad kunskap om hur saker och ting kunde 
göras ve!igare och bä!re. Därför lönar det sig a! lyssna på 
oss när förändringen planeras. Vi är utbildade till a! fundera 
på strukturer och behoven av a! förnya dem. 

Det känns som om det i kommunerna for&arande "nns 
osäkerhet när det gäller a! ta med kommuninvånarna i 
planeringen av ny!. Det lönar sig ändå a! testa. O$a blir 
slutresultatet lyckat. I denna era av Internet och sociala 
medier kan åsikter kanaliseras på många olika sä!. De som 
har varit med försvarar slutresultatet och upplever det som 
si! eget. De känner a! deras kommun är deras hem. 

Precis som det borde vara. 

Bästa förbundsmedlem, om du har ställt upp som kandidat i kom-
munalvalet, ta då kontakt med förbundets kansli. Vi berä!ar hur vi 
kan stöda din kampanj.

 

Är din kommun 
En reko arbetsgivare?

ELINA MOISIO
Ordförande

De största orsakerna till kon#ikter på 
arbetsplatsen är a! man inte kommu-
nicerar med varandra, a! växelverkan 
sker i osaklig ton och a! man gör 
feltolkningar. Om kon#ikter på ar-
betsplatsen drar ut på tiden kan de bli 
patologiska, till exempel omvandlas till 
mobbning. Ledning som bygger på %uk-
tan och autoritärt beteende tillhör en 
arbetskultur som inte längre existerar 
och som Timo Pehrman, förlikningsman 
för arbetsgemenskap, vill ersä!a med 
försonligt ledarskap. Dessa färdigheter 
borde läras ut redan i daghem och 
skolor.

– När man lär sig a! medla redan 
%ån barnsben har %amtidens direk-
törer helt nya medel för medling i 
kon#ikter. 

Jukka Nohteri, jurist vid Högskole-
utbildade samhällsvetare, anser också 

a! förlikning i arbetsgemenskapen är 
en lovande metod för a! lösa kon#ikter 
som uppstår på arbetsplatsen. 

– Målet borde alltid vara a! parterna 
kan enas och a! arbetsron återställs på 
arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren inte vidtar tillräck-
liga åtgärder för a! lösa problemen är 
nästa åtgärd a! lämna ärendet till arbe-
tarskyddsmyndigheterna för utredning.

Kommunreformens 
olidliga svårighet

Regeringens stora kommunreform 
'llde e! år i september. I juni drog 
regeringen upp riktlinjerna för 
kriterierna för en stark baskommun. 
Kriterierna verkar leda tillbaka till 
kartorna med 66–70 storkommuner 
eller kommunindelningsutrednings-
områden enligt tjänstemannaarbets-
gruppens förslag, vilket nästan 80 
procent av kommunera utdömde 
under remissrundan. I oppositionen 
och inom regeringspartierna har 
alternativet med tvångssammans-
lagningar väckt het deba!. 
Kommunreformen utgår %ån en 
modell med en stark baskommun och 
argumenten för dess nödvändighet 
har varit än det ena, än det andra. 
Det som gör reformeringsarbetet 
sårbart är a! den "nländska kom-
munen inrä!ats kring social- och 
hälsovårdstjänster. I kommunalvalet 
i oktober borde kommuninvånarna 
bara veta om storkommunerna räd-
dar välfärdstjänsterna.  

Arbetsengagemang 
ger resultat
När en person gärna u$ör si! 
arbete lägger han eller hon ned sin 
tid och si! kunnande på det, men 
får också själv ut något av arbetet. 
Docent Jari Hakanen, som är äldre 
forskare vid arbetshälsoinstitutet, 
undersöker välbe"nnande i arbetet, 
arbetsmotivation och utbrändhet. Det 
är viktigt a! arbetsplatserna under-
söker vilka faktorer som hjälper de 
anställda a! orka bä!re i arbetet och 
vad som gör arbetet meningsfullare.

Enligt Hakanen borde gemen-
skapsandan stärkas genom positiva 
erfarenheter. Var och en kunde 
berä!a för sina kolleger om positiva 
resultat i arbetet och på så sä! stär-
ka den gemensamma arbetsmoralen 
på arbetsplatsen.

Ledningen måste också de"niera 
tillräckligt tydliga mål; de anställda 
har rä! a! veta vad som förväntas av 
dem. Som motvikt bör de ges utrym-
me a! självständigt u&öra arbetet. 

Tvister ska lösas genom förlikning

[RESUMÉ]
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Anna palaute!a lehdestä 
ja voita Applen iPhone!

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

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

Jokainen numero on 
uusi mahdollisuus 
osallistua

Arvottava palkinto on noin 850 euron 
arvoinen Applen iPhone.

URA
Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja 
keskustele päivänpol!avista aiheista. Verkosta voit hakea 
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.
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MATTI RIMPELÄ
dosen!i, 

Tampereen yliopiston 
terveystieteiden yksikkö

Voiko hyvinvointiyhteiskunta 
menestyä ilman valtiota?
Pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan ydin 
on ollut hyvinvointivaltio. Voisiko hyvin-
vointi vahvistua ilman valtiota? 

1980-luvulta alkaen meille on synty-
nyt yli miljoona syntyessään maailman ter-
veimpiin kuuluvaa lasta. Samanaikaisesti 
on odotettavissa oleva elinikä noussut. 
Useimmat tänä vuonna kuolevat syntyivät 
1920–30-luvuilla. Näiden ikäluokkien ras-
kausaika ja lapsuus eivät olleet yhtä turval-
lisia kuin 80-luvulla ja myöhemmin synty-
neillä. 

Maailman terveimmillä lapsilla pitäisi 
olla erinomaiset mahdollisuudet varttua 
ja vanheta. Viime vuosisadan investoin-
nit perheisiin, lapsiin ja nuoriin tuottavat 
hyvinvointia kymmeniksi vuosiksi.

Olemme jo kahden vuosikymmenen 
ajan tienneet, että väestöryhmien erot ovat 
kasvussa. Väestön uusintamisessa tulee yhä 
enemmän maanantaikappaleita. Takuukor-
jauksetkin – sosiaali- ja terveyspalvelut – 
ketjuuntuvat usein huonolla tuloksella. 

Tärkeä selittäjä 1900-luvun menestyk-
selle oli pienen maan yhteiset intressit: 
puolueiden, talouselämän, kansalaisjärjes-
töjen ja kansalaisten yhteinen tavoite oli 
tuottaa Suomeen mahdollisimman lukuisa 
ja hyvinvoiva väestö. Henkiset ja aineelliset 
voimavarat koottiin yhteen valtion tasolla. 
Strategiset päämäärät kiteytettiin vuosien 
päähän. Valtio tilasi ja kunnat tuottivat. 
Talouden kasvu mahdollisti investoinnit 
tulevaisuuteen. Kun tähän yhdistettiin vii-
sas ulko- ja talouspolitiikka, tuloksena oli 
suomalainen hyvinvoinnin menestystarina.

Hyvinvointipolitiikan vahva kansalli-
nen osaaminen rakentui taloudellisen kas-
vun varaan. Kasvun hidastuessa olisi pitä-
nyt keskittyä strategisten tavoitteiden, 
toimeenpanorakenteen ja sisällön uudis-
tamiseen. Kun kasvu pysähtyi ja kansain-
välinen kilpailukyky kasvoi hallitsevaksi, 
talouselämä sanoutui irti väestöpolitiikasta. 

Ymmärrys voimavarojen rajallisuudesta 
katosi. Oletettiin, että osaamista on kun-
nissa riittävästi ja jopa enemmän kuin niitä 
aikaisemmin yhteen koonneessa valtiossa. 
Valtion ja kuntien tilaaaja-tuottajakonserni 
murtui katkerasti. Yhteisen hyvinvointipo-
litiikan historia päättyi 90-lukuun. Haas-
teiden ja ympäristön muuttuessa aikai-
semmin menestykselliset toimintatavat 
muuttuivat tehottomiksi.  

Olettamus kuntien kyvystä uudistua ja 
tehdä menestyksellisiä strategisia valintoja 
osoittautui katteettomaksi. Pienen maan 
voimavarat eivät mahdollista hajautettua 
hyvinvointipolitiikkaa, oli kuntia 400 tai 40. 

Kun 1900-luvun Suomi katsoi tule-
vaisuuteen ja investoi hyvinvointiin, 
2000-luvulla valintoja tehdään päivän pai-
neiden puristuksessa. Glo-
baalit voimat, lukuisat int-
ressiryhmät ja sadat kunnat 
mittelevät keskenään voimi-
aan. Tulevaisuuden näkymä 
on parhaimmillaankin vaa-
likauden mittainen. Väestön 
hyvinvointi elää puheissa, mutta toimin-
nassa se on yhä harvemmin investointi-
kohde. 

Menestyksen edellytys on kohtuullinen 
sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja nii-
den toteuttamiseen. Päämäärä on kiteytet-
tävä riittävän pitkälle, jotta se voidaan saa-
vuttaa hitaallakin rakentamisella. Monet 
sanovat, että hyvinvointivaltion suuri idea 
on menneen ajan lumoa. Väitän, että sen 
ydin on pienessä maassa välttämätön edel-
lytys menestykselliselle hyvinvointipoli-
tiikalle. Mikä muu taho kuin valtio voisi 
katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen, 
sovittaa intressit yhteen ja koota resursseja 
hyvinvointi-investointeihin, joiden tuotto-
odotukset ovat vuosien päässä? 

Väestöryhmien 
erot ovat kasvussa.

[NÄKÖKULMA]
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