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TyÖN pUNAIsTA LANKAA ETsIMässä  
– OsALLIsTAVA TyÖpAjA

Työyhteisöissä kohtaamme jatkuvasti ryhmätilanteita, jotka liit
tyvät työprosessien eri vaiheisiin: lähtökohtia ja alkuun pane
mista, etenemistä ja menettelytapoja tai päätöksen saavutta
mista.

Ryhmän ilmapiirin ja toimivuuden kannalta on keskeistä, 
että osallistujat tuntevat ryhmäprosessin vaiheet ja auttavat 
ryhmän vuorovaikutusta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 
Viestinnän näkökulmasta vaikeakin tilanne voi olla työyhteisön 
toiminnan kannalta hedelmällinen ja uudistava tekijä, kun siinä 
edetään oikealla tavalla.

Suomen Puheopiston teatterilähtöisiin menetelmiin erikois
tuneet kouluttajat ovat rakentaneet teemasta esityksen, jossa 
tutustutaan kuvitteellisen työyhteisön sisäisiin vuorovaikutus
tilanteisiin. Noin 15 minuutin havainnollinen esitys toimii 
oivalluttajana sekä keskustelun herättäjänä. Esitettyjä tilanteita 
puretaan erilaisin osallistavin menetelmin, jolloin yleisö pääsee 
ratkomaan kohtausten ongelmia yhdessä kouluttajien kanssa. 
Työn punaista lankaa jäljitetään myös Toimiva Oy:n asiantunti
jan Heli Ahosen kiteyttävällä alustuksella ja sen pohjalta käy
tävällä keskustelulla.

Koulutus järjestetään Helsingin Katajanokalla Marina Cong
ress Centerissä perjantaina 15.11. klo 9–12 yhteistyössä Suomen 
Puheopiston ja Toimiva Oy:n kanssa. Tilaisuus alkaa kahvi ja 
sämpylätarjoilulla. Mukaan mahtuu 50 nopeimmin ilmoittau
tunutta. Sitovat ilmoittautumiset 1.11. mennessä osoitteeseen  
www.yhteiskunta-ala.fi/yhteiskuntatieteilijapaivat-2013 tai  
p. 010 231 0350. Huom! Koulutus on tarkoitettu vain jäsenille 
ja se on maksuton. Peruuttamatta jätetystä paikasta perimme  
30 euron maksun.

Yhteiskuntatieteilijäpä ivät 2013
Koulutus
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Ulla-Maija Rajakangas

Simo Hiilamo

Jussi-Pekka Rantanen

Mari Kiviniemi

Jari Hakanen

Tervetuloa  
Yhteiskunta- 

 tieteilijäpäiville  
perjantaina 15.11.!Yhteiskuntatieteilijäpä ivät 2013

Näin Yhteiskuntatieteilijäpäivät
näkyvät eri paikkakunnilla

Helsingissä 
Pääsy järjestää verkostoitumistilaisuuden  
Yhteiskuntatieteilijäpäivien yhteydessä 15.11. 
seminaarin jälkeen.

Lahdessa 
PäijätHämeen paikallisyhdistys 
juhlii 10vuotista taivaltaan Yhteiskunta
tieteilijäpäivien iltana perjantaina 15.11.2013 
Ravintola Taivaanrannassa (Rautatienkatu 
13). Lisätietoja tapahtumasta  
sähköpostitse ja kotisivuilla osoitteessa  
http://www.phsval.blogspot.fi/ ja  
Facebookryhmässämme  
https://www.facebook.com/groups/phsval/.

Tampereella 
Pirkanmaan paikallisjärjestön jäsenille suun
nattu tapahtuma järjestetään torstaiiltana 
14.11. osana Yhteiskuntatieteilijäpäivien 
ohjelmaa. Tapahtumasta tiedotetaan tarkem
min jäsentiedotteessa sähkö postitse sekä 
yhdistyksen blogissa osoitteessa  
http://svalpir.blogspot.fi/.

Turussa 
LounaisSuomen YKA järjestää vierailun 
myöhemmin ilmoitettavassa yhteiskunta
alan työpaikassa. Seuraa tiedotusta.

yhTEIsKUNTATIETEILIjäT VAIKUTTAjINA  
– NyT jA TULEVAIsUUDEssA

Aika: perjantai 15.11.2013
Paikka: Marina Congress Center, Katajanokka, Helsinki

14.00–14.30 Kahvitarjoilu
14.30–14.40 Seminaarin avaus
 Puheenjohtaja Mikko Eskola
14.40–15.25 Panelistien esittely
 Vaikuttaminen työssä 

15.25–15.45 Tauko

15.45–16.30 Yhteiskuntatieteilijöiden tulevaisuus
16.30–17.00 Vuoden yhteiskuntatieteilijän julkistaminen
 Liiton stipendien jako
n. 17.00 Seminaarin päättäminen ja kuohuviinitarjoilu

Panelisteina:
kansanedustaja Mari Kiviniemi
valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas
tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos
konsultti Simo Hiilamo, Eurofacts

Paneelin vetäjänä toimii tvtoimittaja ja  
juontaja Jussi-Pekka Rantanen.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mahdollisimman pian osoitteessa  
www.yhteiskunta-ala.fi/yhteiskuntatieteilijapaivat-2013  
tai soita numeroon 010 231 0350. Seminaari on maksuton.

seminaari

perjantaina 15.11.
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Keskusjärjestöt hyväk-
syivät työllisyys- ja  
kasvusopimuksen  
elokuun lopussa. Sen  
jälkeen alkoivat alakoh-
taiset työ- ja virkaehto-
sopimusneuvottelut, 
joiden takarajaksi on 
asetettu 25.10. 

Seuraa neuvottelujen  
kulkua liiton nettisivuilla  
www.yhteiskunta-ala.fi/ 
sopimusneuvottelut-2013  
sekä www.juko.fi ja  
www.ytn.fi.
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[Päätoimittajalta]

K
eväästä lähtien on liiton viestimissä rummutettu syksyn liittovaltuustovaale-
ja. Kerran neljässä vuodessa järjestettävät vaalit ovat järjestön toiminnassa 
merkittävä tapahtuma. Liiton toiminnan kannalta ei ole yhdentekevää, ketkä 
käyttävät ylintä päätösvaltaa seuraavien vuosien aikana. 

Kuulutko sinä joukkoon, joka näkee vaalit mahdollisuutena vaikuttaa ja 
äänestämättä jättämisen uhkana? Vai oletko niitä, joita oman ammattiliiton 

vaalit eivät voisi vähempää kiinnostaa? ”Hohhoijaa, puuhastelkoon ay-väki keskenään!” 
Liiton jäsenkyselyssä alkukesällä 45 prosenttia vastaajista ei vielä osannut sanoa, 
aikooko äänestää. Jos liiton toiminta yhtään mietityttää, anna ihmeessä äänesi jollekin 
sopivaksi katsomallesi puuhanaiselle tai –miehelle. Valinnan voit tehdä peräti 187 
ehdokkaan joukosta. Demokratia kuuluu järjestöelämäänkin, ja äänestäminen on 
jäsen oikeutesi.

Marraskuun valtuustovaalit ovat järjestyksessään neljännet. Viime kerralla vuonna 
2009 tuli mukaan opiskelijoiden ja paikallisten vaalilistojen lisäksi yksi poliittinen lista. 
Nyt on mukana useampia listoja, jotka eivät perustu ehdokkaiden asuinpaikkaan vaan 
poliittisiin arvoihin. Jäsenkyselyn avoimissa palautteissa eräs vastaaja toivoikin nimen-
omaan avoimuutta ehdokkaiden poliittisissa näkemyksissä, koska ”olisi ihan kamalaa 
huomata myöhemmin äänestäneensä väärän puolueen ehdokasta”. Sinä päätät, mitä 
asioita pidät ehdokkaassa tärkeimpinä.

Aika ajoin kuuluu ääniä, että ay-liike on vieraantunut arjesta, keskusjärjestön arvot 
eivät kuulosta omilta tai että omaa liittoa kiinnostaa vain vakituisissa 
työsuhteissa olevien edunvalvonta. Reagointina näihin palaut-
teisiin olemme pyytäneet ehdokkaita kertomaan, miten he  
– jos tulevat valituiksi – aikovat vaikuttaa liiton toimintaan. 
Kysyimme myös, mitä työelämän ja edunvalvonnan tavoit-
teita liitolla tulisi olla. Näistä vastauksista sinä, hyvä äänes-
täjä, voit tehdä omat johtopäätöksesi äänestämisen tueksi. 
Jos et pääse riittävän hyvin selville ehdokkaan arvomaail-
masta, mikään ei estä ottamasta häneen suoraan yhteyttä. 
Ehdokkaiden nimet ja vaalilistat näet lehden sivuilta 
28–29. Tarkempiin esittelyihin pääset tutustumaan 
netin vaalisivustolla. 

Tarkkaile postiasi. Marraskuun alussa luu-
kusta tipahtaa iso äänestyskuori, joka sisältää 
ohjeet postiäänestystä varten. Uusi valtuusto 
on selvillä marraskuun lopussa.

Vaalit ovat yhteiskuntatieteilijän  
parasta aikaa16
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Johanna Maaniemi tietää, 
että esimiesten on pyrittävä 
oikeudenmukaisuuteen 
arvioidessaan alaistensa 
työsuorituksia. 
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Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

P ärstäkerroin, pomon suosikki 
vai inhokki, kaverille kanssa vai 
oma etu edellä. 

– Jos organisaatiossa on pal
kitsemisasiat hoidettu hyvin, ei 
edellä mainituille epäilyksille 

ole sijaa, VTM, tekniikan tohtori Johanna 
 Maaniemi tietää.

Maaniemen tietämyksen taustalla on 
lähes kymmenen vuoden tutkimustyö 
Aaltoyliopiston työpsykologian ja johtami
sen laitoksella: Työpsykologiassa tutkitaan 
työorganisaatioihin ja työelämään liittyviä 
psykologisia prosesseja. Palkitsemistutki
musta Otaniemessä on tehty vuodesta 1996 
lähtien. 

Maaniemi meni tutkimusapulaiseksi sil
loiseen TKK:hon vuonna 2003 heti valmis
tumisen jälkeen. Oma tutkimus alkoi työn 
ohessa kiinnostaa, ja vuonna 2005 Maa
niemi haki jatkoopintooikeutta – lisensiaat
tityö valmistui kaksi vuotta myöhemmin ja 
väitös kirja vuoden 2013 keväällä. 

– En siis ole diplomiinsinööri, vaikka tek
niikan tohtorin titteli sen vaikutelman antaa
kin, nykyisin asiantuntijana organisaatioi
den palkitsemisjärjestelmiä rakentavassa 
Alexander Pay Managementissa työskente
levä Maaniemi selventää. 

Palkan mekin ansaitsemme
Väitöskirjassaan Oikeudenmukaisuuden haas-
teet työsuorituksen arviointiprosessissa Maa
niemi tutki peruspalkkaukseen liittyvän 
työsuorituksen arvioinnin ja palkkapäätös
ten oikeudenmukaisuutta kolmessa valtio
sektorin organisaatiossa. 

– Valtiolla henkilön peruspalkka muo
dostuu kahdesta osasta. Tehtäväkohtaisessa 
palkanosassa perustana on työn vaativuus. 
Tämän päälle rakennetaan työsuorituk
sen arviointiin perustuva henkilökohtainen 
palkan osa eli se, kuinka henkilö suoriutuu 
tehtävästään ja sen asettamista vaatimuk
sista. Esimies vastaa työntekijän kanssa suo
ritusarvioinnista ja palautekeskusteluista. 

Jokaiselle ansionsa mukaan vai jotain 
sinnepäin? Omaan palkkaan voi 
vaikuttaa entistä enemmän suoriutumalla 
tehtävistään hyvin. Mutta loppupelissä kyse 
on kuitenkin myös paljon muusta.

Palkitsemisenteesit 
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||
Raha  
on työn  
tekemisen  
perus- 
lähtökohta. Tutkimukseni yksi fokus olikin, kuinka 

oikeudenmukaisesti esimiehet onnistuvat 
tehtävässään, Maaniemi selittää. 

Aallossa tutkimuksen kohteena oli myös 
miten, missä olosuhteissa ja kuinka paljon 
raha motivoi ihmisiä työssään.

– Itse olen sitä mieltä, että raha on työn 
tekemisen peruslähtökohta. Työtyytyväisyy-
teen ja -motivaatioon vaikuttavat kuitenkin 
monet muutkin asiat, joita ei voi pelkästään 
rahalla korvata: kiinnostavat tehtävät, kivat 
työkaverit, itsenäisyys ja hyvä esimies. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että palk-
kausasiat voisi unohtaa tai hoitaa huonosti. 
Huonosti hoidettu palkkaus voi olla mer-
kittävä tyytymättömyystekijä. Maaniemen 
mukaan oleellista onkin, että palkkauksen 
perusteet ovat kunnossa. Työn vaativuuden 
ja henkilön pätevyyden pitäisi korreloida 
tilipussin suuruuden kanssa. Toisen parempi 
palkka on myös helpompi hyväksyä, jos tie-
tää, että hänellä on vaativampi tehtävä ja itse 
asiassa hän tekee myös enemmän palkkansa 
eteen töitä.   

Huonoa johtamista ei sen sijaan voi 
mikään korvata.  

– Tunne siitä, että tulee kohdelluksi vää-
rin suhteessa muihin voi johtaa sitoutumi-
sen ja oman roolin ylittävän toiminnan heik-
kenemiseen, puhumattakaan henkisestä 
pahoinvoinnista. Pahimmillaan kokemuk-
set epäoikeudenmukaisesta kohtelusta joh-
tavat madaltuneeseen suoriutumiseen, 
työperäiseen stressiin ja työntekijöiden vaih-
tuvuuteen. Jos hommat puolestaan hoide-
taan hyvin ja työntekijöillä on vahva usko 
siihen, että kaikkia kohdellaan oikeuden-
mukaisesti, vaihtuvuus on pienempää, orga-
nisaatiossa vallitsee hyvä ilmapiiri ja myös 
suoritustaso on parempi. 

UUsi sitoUtUmisen aste 
Palkitsemisjärjestelmissä tapahtui isoja muu-
toksia vuosituhannen vaihteessa; esimer-
kiksi kirkolla, valtiolla ja kunnissa tehtiin 

Peruspalkkaus koostuu  tyypilliseti tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta 
palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa määritellään työn vaativuuden 
avulla, henkilökohtainen palkanosa lähiesimiehen tekemän työsuorituksen 
arvoinnin kautta. Näiden päälle voidaan maksaa lisiä osana peruspalkkaa. 
Muuttuva palkanosa kuten tulospalkkio tai bonus maksetaan harvemmin, 
esimerkiksi kerran vuodessa. Tavoitteet määritellään etukäteen, ja palkkiot 
maksetaan tulosten perusteella. Tulospalkkiomalli voi olla henkilökohtaisia 
tavoitteita sisältävä tai yrityksen tulokseen sidottu. 

Palkassa ja palkitsemisessa pitäisi huomioida:
•	 työn vaativuus
•	 henkilön pätevyys ja suoriutuminen tehtävässä
•	 työn tuloksellisuus

massiiviset palkkausjärjestelmäuudistuk-
set. Aikaisemmin palkkaan saattoi vaikuttaa 
palvelussuhteen pituus, nykyisin arvioidaan 
henkilön suoriutumista. 

Maaniemi kuitenkin korostaa, että järjes-
telmän käyttöönotto ei tarkoita, että enää 
asioille ei tarvitse tehdä mitään.  

– Hyvät järjestelmät eivät yhdessä yössä 
synny ja hyvänkin järjestelmän voi väärin 
soveltamalla pilata. Karkeasti voi sanoa, että 
ulkopuolinen konsulttifirma tekee organi-
saatiolle raudan eli järjestelmän, mutta orga-
nisaation itsensä tehtävä on puhaltaa järjes-
telmä henkiin ja luoda siihen inhimillisyys. 
Esimies ja johto ovat tässä avainasemassa. 

Talouden syklit, kuten vuoden 2008 jäl-
keinen taantuma, johtaa usein siihen, että 
palkitsemisjärjestelmien kehittäminen jää 
tekemättä. 

– Vaikka ulkomaailmassa myllertää ja 
palkankorotuksista nipistetään, pitää järjes-
telmä pitää ajan tasalla. Joku päivä tilanne 
on taas parempi ja silloin päivittämättä 
jätetty järjestelmä on auttamattomasti rämet-
tynyt. 

Sitoutuminen työnantajaan, psykologi-
nen työsopimus, on niin ikään kokenut suu-
ren muutoksen.

– Isäni oli ”company man”, samalla työn-
antajalla koko työuransa. Nykyään vastaa-
vaa ei juuri näe. Nuoret eivät halua sitoutua 
yhteen organisaatioon koko työuraksi. Halu-
taan monipuolista kokemusta, kiinnostavia 
työtehtäviä ja mieluiten nopealla aikatau-

Palkan peruskaava
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lulla. Myös organisaatioiden sitoutuminen 
työntekijöihin on muuttunut: nyt mietitään, 
millaisia työntekijöitä halutaan sitouttaa. 

Sitouttamisessa tulisikin huomioida työn
tekijöiden erilaiset arvostukset ja elämän
tilanteet. Puhutaan ”etujen voileipäpöy
dästä”, jolloin työntekijät voivat valita 
itselleen sopivimmat edut tietystä etuvalikoi
masta. 

– Kuntosalikortti ei enää riitä houkutti
meksi. Tärkeämpää on huomioida eri seg
mentit: pienten lasten vanhemmille tärkein 
työnantajan tarjoama etu voi olla joustavat 
työajat, eläkeikää lähentyville mahdollisuus 
Lapin mökin käyttöön. 

Suuressa etuvalikoimassa on tietysti myös 
riskinsä. Oleellista onkin tietää, että käytössä 
olevat edut ovat arvostettuja ja tarkoituksen
mukaisia. 

selUsta kUnnossa
Maaniemen mukaan rummutusta palkan 
perusteista pitäisi olla enemmän. Palkkaneu
votteluihin hän kehottaa menemään hyvin 
valmistautuneena ja rohkealla mielellä. 

– Etukäteen kannattaa tutustua oman lii
ton selvityksiin kyseisen tehtävän mediaani
palkoista tai kysyä organisaation hen
kilöstöhallinnosta lisätietoja tehtävän 
vaativuudesta suhteessa muihin tehtäviin. 
Tietämättömänä omat aseet ovat vähissä. 

Maaniemi on itsekin kääntynyt jäsenen 
roolissa Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut 
ry:n (silloisen SVAL:n) puoleen.

– Liiton tarjoama palvelu on tärkeä ja 
tarjoaa tahon, josta palkkaukseen liittyviä  
reunaehtoja voi tarkistaa. Eri aloilla työ
ehtosopimusten vaikutus palkkoihin vaihte
lee kuitenkin suuresti. 

Omassa työssään, kuin myös väitöskirja
tutkimuksessaan, Maaniemi keskittyy 
”tavallisten työntekijöiden” palkitsemiseen. 

– Uskallan sanoa, että minulle on kertynyt 
hyvä näkemys palkitsemisesta ja palkkauk
sesta – taustateorioiden tunteminen on aut
tanut minua ymmärtämään ilmiötä moni
puolisesti. 

Vuosi sitten uudessa työpaikassa aloitta
neella Maaniemellä oli siis itsellään ”melko 
hyvät” lähtökohdat omiin palkkaneuvotte
luihinsa.

– Kieltämättä taustat olivat kunnossa: jos 
en huippukova neuvottelija olekaan, ainakin 
osasin kysyä, mihin ehdotettu palkka perus
tuu. B

jOHAnnA mAAniemi (36)

•	 VTM	(sosiaalipsykologia),	tekniikan	tohtori	
(työpsykologia	ja	johtaminen)

•	 Naimisissa,	uusperheessä	kaksi	lasta	
•	 Harrastukset:	juokseminen,	ratsastus	ja	

lukeminen

–  Parhailla työpaikoilla ei makseta 
välttämättä markkinoiden parasta 

palkkaa, vaan tarjotaan jotain 
muuta, mitä ei voi rahassa mitata: 

hyvää johtamista, työn itsenäisyyttä 
ja kehittymismahdollisuuksia, 

Maaniemi tietää.   

Asiantuntija, Alexander Pay Management
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URAtieto

Viime vuonna 70 
prosentilla työnteki
jöistä oli käytössään 
joustavien työ
aikojen järjestelmä: 
normaalin työajan 
ylittävät tai alitta
vat tunnit kirjataan 
ylös, jolloin ne voi 
pitää myöhemmin 
vapaana tai tehdä 
sisään. Joustavan 
työajan järjestelmää 
käyttävät palkan
saajat arvioivat 
muita useammin, 
että elämäntilanne 
on otettu työajoissa 
huomioon. 
 
Lähde: TEM 1.10.2013

Yli puolet suomalai
sista istuu yli kuusi 
tuntia päivässä. 
Runsas istuminen 
on yhteydessä liha
vuuteen, moniin 
tuki ja liikunta
elinvaivoihin sekä 
jopa kuolleisuuteen 
ja elinikään. Tut
kimusten mukaan 
istumista tauot
tava työntekijä on 
parempi työntekijä, 
koska aineenvaih
dunnan lisäänty
essä myös vireystila 
ja tarkkaavaisuus 
lisääntyvät. 

Lähde: Työterveyslaitos

Vähemmän sähläystä ja tarpeetonta kuormitusta, 
enemmän aikaa oikeille asioille!

Esimies ajankäytön mestariksi
 
Tervetuloa Esimies ajankäytön mestariksi -aamiaiselle verkostoitumaan oman alueesi 
akavalaisten esimiesten kanssa ja kehittymään ajankäytön mestariksi. 

Akavan esimiesverkosto järjestää esimiesaamuja kolmella paikkakunnalla yhteistyössä 
Työterveyslaitoksen Johtamisverkoston kanssa.

Lahti, Sokos Hotel, ma 25.11. klo 8–10
Salo, Sokos Hotel, ti 26.11. klo 8–10
Kuopio, Sokos Hotel, pe 29.11. klo 8–10

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 16.10. lähtien osoitteessa www.akava.fi/esimiesaamu

1 Esimies ajankäytön mestariksi ilmoitus 192x132mm.indd   1 26.9.2013   10:23:09

Millainen vaikuttaja olet?

8 Sinä olet vaikuttaja –kampanjaan kuuluu 
leikkimielinen osio, jossa jokainen voi testata 
vaikuttajaominaisuuksiaan. Oman epätieteel-
lisen tuloksensa saa näkyviin nelikenttään 
muiden tulosten joukkoon. Kaikkien testiin 
osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotaan 10 kappaletta 30 euron 
lahjakortteja. Arvonta suoritetaan 3.12.

Käy tutustumassa kampanjaan sivustolla 
www.sinaoletvaikuttaja.fi. 

Hyvää kehtaa suositella! Kampanjan 
yhteydessä on luonteva tilaisuus suositella 
liittoa tutullesi. Uusi jäsen ja suosittelija osal-
listuvat 200 euroa lahjakortin arvontaan. 
Hakemusten pitää olla liitossa viimeistään 
30.11. Arvonta suoritetaan 31.1.2014. Testaa millainen vaikuttaja olet: www.sinaoletvaikuttaja.fi
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Liiton palvelussuhdeneuvonta on saa
nut uuden lakimiehen: oikeustieteen 
maisteri Elina Oksanen nimitettiin laki
miehen tehtävään Petri Toiviaisen siirty
essä neuvottelupäälliköksi. Elina siirtyi 
tehtävään OPPohjolasta, jossa hän toimi 
lakimiestehtävänsä ohella neuvottelu
järjestö YTN:n neuvottelevana yhteys
henkilönä. 

– Yhteyshenkilöt ja luottamusmie
het toimivat työpaikalla linkkinä työn
tekijän ja työnantajan välillä työsuhtee
seen liittyvissä asioissa. Akavalaisiin 
liittoihin kuuluvat jäsenet ovat hyvin 
perillä omista oikeuksistaan ja velvol
lisuuksistaan, mutta välillä työoikeu
den kiemurat herättävät kysymyksiä ja 
vaativat selvennystä työpaikalla. Erityi
sesti yhteyshenkilön ja luottamusmie
hen rooli korostuu erilaisissa työsuhteen 
päättämistilanteissa, olipa kyse YTneu
votteluista tai yksilöllisistä päättämis
sopimuksista. Luottamushenkilöt ovat 
lisäksi perillä nimenomaisesti oman työ
paikkansa paikallisista sopimuksista 
sekä ohjeistuksesta ja voivat näin ollen 
olla apuna mahdollisissa neuvottelu
tilanteissa, Elina toteaa.

Liiton jäsenmäärän kasvaessa myös 
yhteydenotot työ ja virkasuhteisiin liit
tyvissä kysymyksissä ovat kasvaneet. 
Liiton lakimiesten työ koostuukin pit
kälti jäsenten neuvonnasta erilaisissa 
työelämän ongelmatilanteissa sekä kir
jelmöinnistä työnantajien kanssa. 

– Liiton jäsenet ovat aktiivisesti yhtey
dessä liiton lakimiehiin erilaisissa työ
oikeudellisissa kysymyksissä. Omista 
työelämään liittyvistä oikeuksista halu

taan saada lisää tietoa. Aina kysymys ei 
ole aktualisoituneesta riita tai ongelma
tilanteesta vaan neuvoa kysytään myös 
ennakoivasti, jotta työnantajan kanssa 
osataan neuvotella omat oikeudet tun
nistaen.

Liiton lakimiehen työ on usein kii
reistä. Päivän aikana yhteydenottojen 
sisältö vaihtelee suuresti, mikä tuo työ
hön haasteita mutta myös erittäin paljon 
mielenkiintoa. 

– Aivoja ehtii kyllä jumpata päivän 
aikana mitä erilaisimpien kysymysten 
parissa. Uusi päivä tuo aina jotakin uutta 
tullessaan. Työpäivät ovat intensiivisiä, 
joten työpäivän jälkeen suuntaan usein 
lenkkipolulle tai kuntosalille, mikä tuo 
vastapainoa istumiselle. Kummasti tuu
lessa ja tuiskussa tai ihanassa auringon
paisteessa tehty lenkki saa ajatukset kir
kastumaan ja työasiat karisevat mielestä. 
Me liiton lakimiehet olemme myös kun
nostautuneet hyötyliikunnan osalta ja 
raput liiton yhdeksännessä kerroksessa 
sijaitsevaan toimistoon ovat ahkerassa 
käytössä päivittäin, Elina naurahtaa. 

Liikunnan lisäksi hyvänä työn vasta
painona toimii matkustaminen.

– Matkustaminen ja uusien paikko
jen näkeminen houkuttelee aina. Olen 
tuonut työhuoneeni seinälle ison maail
mankartan, jota katsellessa usein suun
nittelen, mihin päin maailmaa seuraa
vaksi aviomieheni kanssa suuntaisimme. 
Aina ei kuitenkaan tarvitse lähteä kovin 
 kauaksi irrottautuakseen arjesta, jos
kus matkan määränpää löytyy hyvinkin 
läheltä. 

Palveluksessanne  
Elina Oksanen

Liiton uusi lakimies pitää haasteista  
ja haaveilee uusista matkakohteista.

Haluatko löytää liikunnan ilon 1.askel Liikku-
maan!- jaksolla Lapin tai Oulun alueella? Ehkä 
asuinpaikkakunnaltasi on parhaat yhteydet Itä- 
Suomen 1.askel-kohteisiin? Asutko Etelä- tai 
Länsi-Suomen alueella ja tarvitsisit tukea 
lähellä kotipaikka kuntaasi? 

Kohdekone helpottaa valintaasi ja näet mitä 
vaihtoehtoja PHT:lla on tarjolla vuoden 2014 
1.askel-hyvinvointi jaksoille. 

MUIsTA!

Yhteiskuntatieteilijäpäivät
15.11.2013.

ilmoittautuminen: 
www.yhteiskunta-ala.fi/ 

yhteiskuntatieteilijapaivat2013

Käy löytämässä 1.askel-kohteesi: 
www.pht.fi. 

Kilpailu avoinna 6.1.2014 saakka.

Tähtäimessä hyvä olo 
ja parempi kunto

46  EnsimmäinEn askEl  hyvinvointi in

Kuntoremonttisanasta haluttiin luo-
pua, jotta vältetään mielleyhtymä 
ihmisen remontoimisesta kuntoon 
jaksojen aikana. Jaksojen on tarkoitus 
toimia ponnahduslautana tulevaan, 
ja niiden aikana ihmistä tuetaan löy-
tämään eväät oman hyvinvointinsa 
ylläpitämiseen. Myös kuntoremontti-

loma-sanan käytöstä luovutaan, koska kyse ei ole yhteiskun-
nan tuella lomailusta. PHT ry kokosi vuoden ajan nimikil-
pailun kautta nimiehdotuksia, joista mainostoimisto työsti 
uuden nimen.

Seuraavassa kuvataan Ensimmäinen askel -toiminnan ta-
voitteita, sisältöjä ja kehitysehdotuksia jatkossa.

5.1 Jaksojen järjestäminen ja kohderyhmä

Ensimmäinen askel aikuisille -hyvinvointijaksoja järjeste-
tään noin 30 kohteessa eri puolilla Suomea. Kohteet valittiin 
loppukeväästä 2012 seuraaviksi kolmeksi vuodeksi kilpailut-
tamalla. Valintaperusteina olivat hinta ja laatu.

Perusjaksot ovat jatkossakin viiden majoitusvuorokauden 
mittaisia ja seurantajaksot kahden majoitusvuorokauden 
mittaisia. Seurantajaksot järjestetään noin 3–6 kuukauden 
kuluttua perusjaksosta. Aiemmasta toiminnasta poiketen 
sekä pilotista saadun kokemuksen ja palautteen perusteella 
jaksot sidotaan jatkossa paketiksi eli seurantajaksoille osal-
listutaan samassa paikassa, kuin missä perusjakso on käyty. 
Tulevia jaksoja markkinoidaan ja toteutetaan teemoilla Liik-
keelle, Painonhallinta, Nuoret miehet ja Miehet. 

Kohderyhmänä ovat työikäiset, alle 50-vuotiaat ylipainoi-
set ja/tai terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat naiset 
ja miehet. Lisäksi heillä voi olla muitakin terveydellisiä pe-
rusteita osallistumiselle, kuten diabetes tai sen riski, tuki- ja 
liikuntaelin ongelmat, lievä masennus tai muu vastaava te-
kijä, jonka ennaltaehkäisemisessä ja hoidossa liikunnalla ja 
muilla terveellisillä elämäntavoilla on osoitettu olevan selkeä 
positiivinen hyöty. Tavoitteena on löytää toimintaan mu-
kaan henkilöitä, jotka eivät ole liian sairaita tai liian hyvä-
kuntoisia, vaan voivat hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla 
osallistumisesta.  

Kohderyhmän kriteerit tulee avata selkeästi ja avoimesti jakso-
jen markkinoinnissa ja kaikessa tiedottamisessa. Hakijoiden ja 
jaksoja järjestävien kohteiden tulee olla tietoisia siitä, kenelle 
jaksot on suunnattu ja millaisia henkilöitä sinne haetaan.

5 EnsimmäinEn askEl  
 aikUisillE -toiminnan  
 kUvaUs

kuntoremonttitoiminta sai pilottiprojektin myötä ja sisältöjen kehittymisen ohessa 

uuden nimen. Jatkossa työikäisille suunnattu toiminta kulkee nimellä Ensimmäi-

nen askel aikuisille ja jaksot ovat Ensimmäinen askel aikuisille -hyvinvointijaksoja.
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Onko Helsinkiin pakko muuttaa?

8 Helsinkiläissyntyisenä turkulaisopiskelijana olen alkanut 
pohtia tulevaisuuttani työmarkkinoilla. Kun tilastojen mukaan 55 
prosenttia Yhteiskunta-alan Korkeakoulutettujen työssäkäyvästä 
jäsenistöstä työskentelee pääkaupunki seudulla ja 50 prosenttia 
heistää asuu samalla alueella (Työmarkkinatutkimus 2011), toden-
näköisyys, että myös minä palaan takaisin lapsuudenkaduilleni on 
hyvin suuri. 

Kuitenkaan en suoranaisesti toivo löytäväni työpaikkaa pääkau-
punkiseudulta, ennemminkin ajattelen kauhulla sitä hetkeä, jolloin 
suuri osa vastavalmistuneen palkastani katoaa vuokra kuluihin. 
Tämä on se kuva, jonka Helsingin asuntotilanteesta olen saanut – 
joko ystäviltäni tai uutisista. Minua ihmetyttääkin, miten asuntojen 
korkeat hinnat vaikuttavat opiskelijoihin, jos ainoa työskentely-
mahdollisuus löytyy Kehä kolmosen sisäpuolelta? Samoin monet 
alamme työharjoittelupaikoista sijaitsevat Helsingissä, mikä asettaa 
muun Suomen opiskelijat takalyöntiasemaan varsinkin, jos asumis-
kustannukset tuplaantuvat työsuhteen aikana kahden vuokrasuh-
teen yllä pitämisen takia. 

Taloussanomissa pohdittiin elokuussa Suomen ja Helsingin 
asuntotilannetta talouskasvun kannalta. Loppu tuloksena todettiin, 
että ”– – asumisen kalleus rasittaa nuorten aikuisten sukupolvea, 
jonka tuotteliaimpien vuosien ponnistelut hupenevat nyt ylihintai-
sen asumisen maksamiseen eivätkä esimerkiksi Suomen talouden 
tulevaisuuden kohentamiseen.” (Liian kallis asuminen Suomen pii-
levä talousjarru, Talous sanomat 28.8.2013,  www.taloussanomat.fi,  
11.9.2013). Tunnen kuuluvani tähän ”nuorten aikuisten sukupol-

veen” ja tunnen myös, ettei tämä sukupolvi enää ole niin halukas 
tuhlaamaan rahojaan ylihintaiseen asumiseen. 

Nuorten maksuhalukkuutta ei kuitenkaan kysytä, joten näen 
tilanteessa kaksi mahdollista kehitystä. Muun Suomen kannal-
ta toivoisin, että pääkaupunkiseudun työmahdollisuudet eivät 
asumiskustannusten takia näyttäytyisi niin houkuttelevilta ja nuoret 
aikuiset päätyisivät työskentelemään sinne, missä oikeasti viihtyvät. 
Koska kuitenkin suurin osa alamme työpaikoista löytyy pääkau-
punkiseudulta, tämä vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä. Toinen 
kuva, joka tulee mieleeni onkin, että työpaikat pääkaupunkiseudulla 
houkuttelevat opiskelijoita ja vasta valmistuneita, mutta hankalan 
asumistilanteen vuoksi omalle alalle työllistyminen hidastuu tai 
jopa estyy. Tällöin arvokas työkokemus esimerkiksi harjoittelijana 
jää väliin niin harmillisen seikan kuin rahan- tai asunnonpuutteen 
takia. 

Onko Helsinkiin sitten pakko muuttaa oman alan töiden perässä, 
vaikka tekisi tiukkaa? Jäsenten työmarkkinatutkimuksen tulosten 
perusteella vastaus on monelle kyllä, ainakin jos mielii tehdä 
työkseen jotain, joka liittyy vuosien opiskelu-uurastukseen. Koska 
yhteiskunta-alan opintoja voi harjoittaa melkeinpä joka puolella 
Suomea, olisi minusta tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisimman 
tasapuoliset mahdollisuudet työllistyä omalle alalle.

Lotta Metsärinne 
SYYn hallituksen viestintävastaava

”Työpaikoilla edelleen myös nauretaan.”

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen  

Studio55.fi -ohjelmassa 26.9.2013

SYYn VUOSIJUHLAT 16.11.2013  

8 Opiskelijajärjestömme SYY täyt-
tää 15-vuotta! Vuosi huipentuu Hel-
singissä lauantaina 16.11. pidettäviin 
vuosijuhliin, joihin mukaan juhlimaan 
ovat tervetulleita kaikki SYYn jäsenet 
ja SYY-henkiset!

Vuosijuhlat järjestetään ravintola 
Ostrobotnialla, ”Bottalla” ja luvassa 
on sekä maineikkaita puhujia että 
hauskaa ohjelmaa. Juhlat alkavat 
cocktail-tilaisuudella klo 18 ja jatku-
vat Manalassa yömyöhään.

Ennen riemukasta juhlintaa 
pidetään SYYn liittokokous, jossa 
valitaan ensi vuodelle liittohallitus 
sekä päätetään toimintasuunnitel-
masta. Tule mukaan vaikuttamaan 
SYYn toimintaan ja päättämään, kuka 
ajaa etujasi!

SYYn kotisivuilta löydät tarkan  
ohjelman sekä tiedot ilmoittautu-
misesta.
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[Puheenjohtajalta]

synkkien talousuutisten keskellä liitossa on 
tarkkaan seurattu jäsenten kuulumisia. Suoran 
jäsen palautteen ohella kentän työelämäkuulumisia 
on mitattu liiton teettämin tutkimuksin ja saatu tietoa 
muun muassa työttömyyskassan kuukausitilastoista.

Viimeiset tilastot kertovat koulutusalamme työttö-
myyden olevan kasvussa (nyt noin 4–5 prosenttia), 
mutta suuresta käänteestä ei onneksi voi puhua. 
Varsin odotetusti työttömyys on eniten lisääntynyt 
vastavalmistuneiden osalta eli työmarkkinoille sijoit-
tumisessa on tavallista suurempaa kitkaa. Sen sijaan 
mediassa näkyneet suuret irtisanomisuutiset eivät ole 
koskeneet kuin yksittäisiä jäseniämme. 

Laaja-alaisella koulutuksellaan  yhteiskuntaosaaja 
mukautuu työmarkkinoiden tarpeisiin. Tuoreen 
jäsenkyselyn mukaan peräti 81 prosenttia vastaa-
jista pitää alan koulutusta erittäin tai melko hyvin 
työelämän vaatimuksia vastaavana. Hyvän työllisyy-
den myötä työttömyys, tai sen uhka, ei taidakaan olla 
jäsenistön enemmistön arkisin 
huoli. Tutkimukset tuovatkin 
esiin työelämän tutut laadulliset 
ongelmat kuten kiireen, huonon 
johtamisen, harmaat ylityöt ja 
palkkaepätasa-arvon.

Vaikka keskimäärin jäsenistö 
pärjää työmarkkinoilla varsin 
mukavasti, emme kuitenkaan saa unohtaa jäseniäm-
me, joiden työtilanne on hankalampi. Liiton urapalve-
lut ovat saaneet hyvää palautetta, ja jäsenyys OTTY 
ry:ssä (Omaehtoisen työllistymisen tuki) on auttanut 
monia. Työttömät jäsenet tulevat myös olemaan 
tulevan vuoden yksi painopisteemme, ja liiton uusia 
konkreettisia täsmätoimia pohditaan. 

Työllisyys- ja kasvusopimuksen tavoitteena on 
osaltaan kääntää maamme taloustilanne nousuun. 
Matkalla nousuun moni jäsenemme kohtaa edelleen 
vaikeita hetkiä työmarkkinoilla. Muiden yhteiskunta-
tieteilijöiden pärjääminen työmarkkinoilla on toivot-
tavasti silloin rohkaisevaa. Olenkin vakuuttunut, että 
yhteiskuntatieteilijät ovat nimenomaisesti työelämän 
sitkeitä selviytyjiä. Arvostan ja toivon palautettanne. 

mikko.eskola@yhteiskunta-ala.fi

Yhteiskuntaosaaja 
mukautuu työmarkkinoiden 
tarpeisiin.

Yhteiskuntatieteilijät  
työmarkkinoilla 

MIKKO EsKOLa
puheenjohtaja 

Ilkeilyn kahdet kasvot

8 Täsmälleen sama ilmaus, mutta aivan eri merki-
tys. Samoilla sanoilla voimme olla tilanteesta riippuen 
aidosti ilkeitä tai vilpillisesti kohteliaita. Huumori, kepeä 
kiusoittelu, voi olla myös omiaan luomaan yhteishen-
keä ja yhteenkuuluvuutta. Kuitenkin kielellisten ilmaus-
ten monitulkintaisuus voi usein johtaa väärinkäsityksiin 
tai jopa väärinkäyttöön, jos leppoisaksi tarkoitettu 
kiusoittelu otetaan vakavasti tai kiusoittelua käytetään 
todellisen ilkeyden vale pukuna.

Kielen avulla rakennamme ja hoidamme ihmissuh-
teita, mutta miten tulla ymmärretyksi 
oikein? Pirkko Muikku-
Wernerin kirjassa Ilkei-
lyn kahdet kasvot kä-
sitellään kielenkäyttöä, 
mutta aihe liittyy koko 
yhteiskuntaan, ennen 
kaikkea pienyhteisöjen 
hyvin- ja pahoinvoin-
tiin sekä yhteisöjen 
odotuksiin soveliaasta 
käytöksestä.

Ku
va

: V
as

ta
pa

in
o

Etkö saa uutiskirjettä?

8 Jos et ole saanut uutiskirjettä, syy on toden-
näköisesti sähköpostiosoitteessa. Läheskään 
kaikki eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan 
jäsenrekisteriin tai osoite on virheellinen. Opiske-
lijoilla on usein yliopiston meiliosoite, ja valmistu-
misen jälkeen vanha osoite unohtuu vaihtaa.

Käy tarkistamassa yhteystietosi   
www.yhteiskunta-ala.fi -osoitteen jäsensivuilta 
kohdasta Omat tiedot. Kirjautumiseen tarvitset 
käyttäjätunnuksen (jäsennumero, löytyy esimer-
kiksi jäsenkortista) ja salasanan (syntymäaika). 

Voit myös ottaa yhteyttä liiton toimistoon: 
info@yhteiskunta-ala.fi tai p. 010 231 0350.

URA 4-2013 13



Terveellisillä elin
tavoilla on yhteyttä 
työstä palautumi
seen. Terveelliset 
elin tavat ovat 
yleisempiä silloin, 
kun työpaikan 
johdon koetaan 
olevan kiinnostunut 
työntekijöiden
sä terveydestä ja 
hyvinvoinnista. 
Järkevä ruokailun 
rytmittäminen  
antaa työhön virtaa 
ja ruokailuhetki  
antaa mahdolli
suuden irrottautua 
hetkeksi työasioista 
ja tavata kavereita.  
www.ttl.fi/ 
tyojaterveys 

TieSiTKÖ?

19 %
suurempi riski sai-
rastua sydäntautiin 
on niillä, jotka kokevat 
työsuhteensa epävar-
maksi. Epävarmoiksi 
työsuhteensa kokevista 
22,6 prosenttia oli 
työntekijäasemassa, 
66,9 prosenttia alempia 
toimihenkilöitä ja 10,5 
prosenttia korkeassa 
ammattiasemassa. 
Työterveyslaitoksen 
ja Lontoon yliopiston 
koordinoima tutkimus 
julkaistiin British Medi-
cal Journalissa.

URAtieto

Järjestöt osoittivat vastuullisuutta vaikeassa tilanteessa

8 Akava on elokuun lopussa hyväksynyt neuvottelu-
tuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Palkkaratkaisu 
ja hallituksen rakennepaketti antavat eväitä työllisyyden 
nostamiseksi. 

– Ratkaisu on erittäin maltillinen, mutta nyt on aja-
teltava ennen kaikkea vaikeaa talous- ja työllisyystilan-
netta. Sekalinjainen malli, 
eli prosenttipohjaisen ja 
euromääräisen korotuk-
sen yhdistelmä, edellytti ja 
osoitti kaikilta kompromissi-
kykyä. Nyt on vastuullisen 
politiikan aika, ja työmark-
kinajärjestöt osoittivat vas-
tuunsa tällä sopimuksella, 
sanoo puheenjohtaja sture 
Fjäder. 

Akava halusi sopimukseen prosenttikohtaisia korotuk-
sia. Ensimmäisenä vuotena maksetaan 20 euron korotus, 
ja toisena vuotena kustannusvaikutukseltaan 0,4 prosentin 
korotukset. 

– Olimme prosenttikorotusten kannalla, koska Suomi 
tarvitsee innovatiivisia osaajia. Suomalaiset asiantuntijat 
ovat kansainvälisesti vertaillen kilpailukykyisiä, joten heitä 
on kannustettava pysymään töissä Suomessa. Palkkauk-
sen pitää vastata työn vaativuutta sekä kannustaa osaa-
misen kehittämiseen ja siirtymistä vaativampiin tehtäviin, 
Fjäder muistuttaa.

Maan hallitus on luvannut työmarkkinasopimuksen 
tueksi ansiotuloverotukseen 1,5 prosentin inflaatiotarkis-
tuksen.

– Palkansaajien ostovoiman kannalta hallituksen pää-
tös on pettymys. Ostovoima ei tue riittävästi tekemäämme 
äärimaltillista sopimusta. Pääasia on kuitenkin nyt työlli-

syydessä, Fjäder sanoo. 
Sen sijaan Akava on 

erittäin tyytyväinen kilometri-
korvauksiin suunniteltujen 
heikennysten perumiseen.

Palkansaajat ovat 
täyttäneet velvollisuutensa 
vientiteollisuuden kilpailukyvyn 
ja työllisyyden parantamiseksi. 
Akava osallistuu myös hallituk-

sen ajamien rakenneuudistusten täytäntöönpanoon.
– Nyt on työnantajien vuoro. Maltillinen palkkalinja 

ja rakenneuudistukset edellyttävät työnantajilta suurta 
vastuullisuutta työpaikkojen säilyttämisestä ja uusien 
luomisesta. Lisäksi edellytämme suuryritysten johtajiltakin 
samanlaista kohtuullisuutta kuin palkansaajat ovat osoitta-
neet, Fjäder sanoo.

Sopimusalakohtaiset neuvottelut ovat parhaillaan käyn-
nissä. Keskusjärjestöt edistävät omilla toimenpiteillään 
sekä yhteistyöllään tämän ratkaisun  mahdollisimman 
kattavaa toteutumista työmarkkinoilla. Neuvottelujen 
takaraja on 25.10. 

”Nyt on ajateltava ennen 
kaikkea vaikeaa talous- ja 

työllisyystilannetta.”

Seuraa tiedotusta neuvottelutilanteesta  
www.juko.fi ja www.ytn.fi sekä liiton nettisivuilta  

www.yhteiskunta-ala.fi kohdasta Sopimusneuvottelut.
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Työsuhdeturva koskee kaikkia työntekijäasemassa olevia 
henkilöitä. Arviointi on kuitenkin erilaista, kun on kysymys 
johtaja-asemassa olevista työntekijöistä. 

Osakeyhtiön toimitusjohtajalla ei ole työsuhdeturvaa 
lainkaan, koska hän ei ole työntekijä vaan osakeyhtiölain 

tarkoittama elin. Yhdistyksen toimitus- tai toiminnanjohtaja sen sijaan 
on työsuhteessa ja työsuhdeturvan piirissä. Säätiön osalta asia lienee 
samoin, vaikkei tästä oikeuskäytäntöä olekaan.

Toimitusjohtajat korvaavat työsuhdeturvan puuttumisen sopi-
malla erokorvauksesta tai ”kultaisesta kädenpuristuksesta”, jolloin 
irtisanomis tilanteessa työnantaja maksaa sovitun euromäärän riippu-
matta irtisanomisen perusteesta. Jos tällaista erillistä sopimusta ei ole, 
ei vallitsevan oikeuskäytännön mukaan toimitusjohtajalla ole oikeutta 
saada korvausta, vaikka hänet irtisanottaisiin laittomasti. Toisaalta 
perustuslain 18 pykälän 3 momentin mukaan ”ketään ei saa ilman lakiin 
perustuvaa syytä erottaa työstä”. Onko tällä vuonna 2000 voimaan 
tulleella pykälällä jokin merkitys tässä yhteydessä, on toistaiseksi jäänyt 
testaamatta.

Toimitusjohtajaa alemmat johtajat ovat aina työsuhteessa, vaikka 
he olisivat solmineet työnantajan kanssa johtajasopimuksen, jossa 
on sovittu erokorvauksesta. Tässä tapauksessa laittoman irtisanomi-
sen johdosta tuomittavan korvauksen määrässä otetaan huomioon 
sopimuksessa sovittu erokorvaus. Riitatilanteessa vähempää ei voida 
tuomita, mutta toisaalta enemmän voidaan, jos työsopimuslain mukaiset 
korvausmäärään vaikuttavat tekijät (työsuhteen kesto, työntekijän 
ikä, työttömäksi jäämisen kesto, työnantajan menettely) antavat tähän 
aihetta.

Oikeuskirjallisuus ja -käytäntö osoittavat, että mitä korkeammalla 
tasolla organisaation hierarkiassa johtaja työskentelee, sitä alhaisempi 
irtisanomiskynnys on. Tämä seikka on viimeksi todettu korkeimman  
oikeuden ratkaisussa KKO 2013:48. Yhtiön tukitoiminnoissa työsken-
nellyt johtaja oli kieltäytynyt allekirjoittamasta uutta johtajasopimusta, 
jollaisen muut vastaavassa asemassa olevat johtajat olivat hyväksyneet 
ja joka heikensi heidän aiempien sopimustensa ehtoja. Kieltäytymisen 
jälkeen johtaja irtisanottiin tuotannollisista syistä. Korkeimman oikeuden 
mukaan ”tällaisessa asemassa olevalla työntekijällä voidaan katsoa 
olevan aihetta varautua siihen, että esimerkiksi kielteinen suhtau-
tuminen sellaisiin ylimmän johdon toteamiin muutostarpeisiin, jotka 
koskevat oman palvelussuhteen ehtoja, saattaa olla merkityksellinen 
seikka arvioi taessa eri henkilöiden vastaista soveltuvuutta johto-
tehtäviin” ja ”johtajan oli nimenomaisestikin annettu ymmärtää, että 
sopimusmuutok sista kieltäytyminen olisi omiaan vaarantamaan uran 
jatkumisen entisen laisissa yhtiön tai konsernin johtotehtävissä.” KKO 
katsoi irtisanomisen lainmukaiseksi, tosin äänestyksen jälkeen. B

Johtajien työsuhdeturva

lain m
ukaan

aRTO VaINIO
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Katariina Relander

Joka hetkessä täysillä
Oma työnkuva
Palasin elokuussa takaisin töihin Sanoma New
sille Consumer Insight Manageriksi reilun kol
men vuoden äitiysloman ja kahden lapsen 
jälkeen. Tuotamme ja analysoimme eri media
kentän toimijoille kuluttajatietoa päätöksenteon 
tueksi. Ennen äitiyslomia ehdin olla samassa 
tehtävässä viisi vuotta, ensin tutkimussuunnit
telijana ja sitten tutkimuspäällikkönä. Poissa
ollessani yrityksessä tapahtui iso organisaatio
muutos, jonka seurauksena tiimini nimi ja 
toimenkuvat hieman muokkautuivat. Se oli 
minulle vain hyvä juttu, sillä  kaipasin jotain 
uudistusta töihin palatessani.

Uran käännekohdat
Opiskelin ensin tradenomiksi ja siinä samalla 
hakeuduin valtsikaan lukemaan viestintää. 
Olin opiskelujen aikana kaksi kertaa vaihdossa, 
kesästipendiaattina Italiassa sekä harjoittelussa 
ulkoministeriössä. Gradun tein Helsingin Sano
mille osana monitieteellistä projektia media
alan tulevaisuuden näkymistä. Tutkielma sai 
valmistuttuaan melko paljon huomiota, sillä 
se keskittyi nuoriin, mikä oli tuolloin kuuma 
peruna. Valmistuttuani jatkoin tulevaisuu
den sanomalehtien tutkimusta TKK:ssa. Taju
sin kuitenkin pian, ettei akateeminen ura ole 
minun juttuni. Toimin myös jonkin aikaa Hel
singin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen  
tiedottajana, mutta siellä huomasin kaipaa
vani analyysi puolta. Kun sopiva paikka HS:n 
tutkimustiimissä avautui, hakeuduin takaisin. 
Nykyisessä työssäni yhdistyvät sopivasti sekä 
tutkimus että markkinointi.

ajatuksia hoitovapaasta
Olin pois työelämästä reilut kolme vuotta, mikä 
on alallani keskimääräistä pidempi aika. Toi
saalta ajattelen, että se oli vain yksi pidempi 
breikki; olisi voinut olla vaikeaa motivoitua las
ten välissä työelämään yhdeksi vuodeksi. En 
missään vaiheessa kokenut minkäänlaista syyl
listämistä työpaikan tai yhteiskunnan puolelta. 

Mielestäni hoitovapaa on yhteiskunnassamme 
mieletön mahdollisuus. Kaavaillut kotihoi
don tuen uudistukset ovat hyviä, mutta kai
kissa perheissä se ei tule onnistumaan: meidän 
tapauksessamme mieheni ei olisi edes voinut 
työnsä takia jäädä kotiin.  

Työn ja perheen yhdistäminen
Töihin palaaminen on tuntunut todella kivalta. 
Nautin kotiäitiydestä täysin siemauksin ja sain 
elää vauvaajan täysillä, mutta nyt oli hyvä aika 
palata töihin. Halusin säilyttää urani ja työ
minäni. Perheen arki on muotoutunut lasten 
rytmiin sopivaksi: mieheni vie lapset päi
väkotiin mennessään töihin yhdeksäksi. 
Itse tulen töihin seitsemäksi, ja haen lap
set neljään mennessä. Sairaustapauk
sia ei ole vielä ehtinyt sattua, mutta 
olemme sopineet, että se jous
taa kumman palaverit antavat  
periksi. Tai sitten saatamme 
jakaa päivän puoliksi. Onnek si 
myös isovanhemmilta voi 
pyytää apua.

Työssä jaksamisesta
Olen ollut yllättynyt, kuinka 
kiva tämäkin vaihe elämässä 
on. Pidän siitä, kun työ ja 
äitiminäni saavat molemmat  
aktivoitua. En ole koskaan ollut 
varsinainen uraohjus, mutta eri
tyisesti nyt pyrin pitämään tilan
teen stabiilina. Työ ei saa rasittaa 
liikaa, sillä haluan tehdä muuta
kin. Parhaiten työssä auttaa jak
samaan, että on innostunut siitä, 
mitä tekee ja kokee oman työnsä 
sekä edustamansa yrityksen arvot 
tärkeiksi. Jos kahdeksan tuntia  
päivässä tekee jotain, niin sen täy
tyy olla jollain tapaa merkityksel
listä. 

Teksti Minna Rinne Kuva Vesa Tyni

URApolku
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Toiminnanjohtaja
FM, VTM anna-Maria Wiljanen 
(47) on aloittanut UPM-Kymmenen 
Kulttuuri säätiön toiminnanjohtajana 
lokakuun alusta. 

– Toimenkuvaani kuuluu taide-
kokoelman ylläpito ja hoito, teosten 
lainaaminen, näyttelyiden järjestämi-
nen ja tiedottaminen. Odotan erityisesti 
työskentelyä kokoelman ja muiden 
taidesäätiöiden parissa. Monipuoli-
sesta koulutus- ja työtaustastani ja 
verkostoistani on varmasti hyötyä 
uudessa työssäni.

Wiljanen siirtyi uuteen toimeen 
Valtion taidemuseon viestintäpäällikön 
virasta.

– Taide on (positiivisessa mielessä) 
intohimoni ja luonnollinen osa elämää. 
Kaikkien taiteen parissa työskennel-
tyjen vuosien jälkeenkin minun on 
vaikea pysyä paikoillani, kun näen 
koskettavan taideteoksen.  

Erityisasiantuntija
YTM Matti Kahra (30) on aloittanut 
erityisasiantuntijana maa- ja metsä-
talousministeriön luonnonvaraosastolla 
1.6.2013 alkaen. Kahran tehtävän-
kuvaan kuuluvat kansainväliset 
ilmastoneuvottelut (UNFCCC) sekä 
kansallinen ja EU-tason ilmasto – ja 
luonnonvara politiikka. 

Aikaisemmin Kahra on työskennellyt 
valtionhallinnossa (ympäristöministeriö)  
sekä yksityisellä sektorilla (Nokia  
Siemens Networks ja Kone). 

Työtään ministeriössä Kahra kuvaa 
haastavaksi.

– Ilmastokysymykset edellyttävät 
kokonaisvaltaisia muutoksia kaikilla 
yhteiskunnan sektoreilla, etenkin luon-
nonvarojen kestävässä käytössä. 

Työltään Kahra odottaa monipuo-
lisuutta, jatkuvaa uuden oppimista ja 
mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskun-
nallisesti merkittävien kysymysten 
ratkaisemiseen. 

Palvelujohtaja
Hallintotieteiden maisteri Hannele  
Koski (54) on aloittanut Äänekosken 
kaupungin ensimmäisenä palvelu-
johtajana 12.8.2013 alkaen. Tehtäväs-
sään hän vastaa Arjen tuki -sektorin 
johtamisesta ja talousarvion toteutu-
misesta sekä toimialan palveluiden 
kehittämisestä ja toimivuudesta. Koski 
toimi aikaisemmin Perhon kunnan 
perusturvajohtajana.

– Odotan, että saan mahdollisuu-
den suunnitella yhdessä eri tahojen 
kanssa kokonaisvaltaisesti Aänekosken 
ikäihmisten, vammaisten, mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujien  palveluita 
ja  rakenteita lainvaatimuksiin ja valta-
kunnallisiin suosituksiin, mutta myös 
tuleviin sote-uudistuksiin vastaten.

Omana vahvuutenaan Koski näkee 
innovatiivisuuden ja tulevaisuuteen 
”kurkistelun”, kuitenkin vakaalta talou-
delliselta pohjalta.

– Täällä on hyvä pohja lähteä ra-
kentamaan yhdenvertaisia ja asiakas-
lähtöisiä palvelukokonaisuuksia.

Ilmoita nimityksestä
Oletko siirtynyt uusiin tehtäviin? Tai onko tuttavasi saanut uuden 
pestin? Ura esittelee niin lehdessä kuin verkkosivuillakin uusiin tehtä-
viin siirtyneitä yhteiskuntatieteilijöitä. Meitä on niin moneksi!

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

KATAriinA reLAnder•	 37	vuotta•	 VTM,	tradenomi•	 Consumer	Insight	Manager,	Sanoma	News•	 Perhe:	aviomies	ja	kaksi	lasta,	
3	v	ja	1	v	11	kk•	 Harrastukset:	tennis	ja		valokuvaus

MaTTI KaHRa
maa- ja  
metsätalousministeriö

aNNa-MaRIa WILJaNEN
UPM-Kymmenen  
Kulttuurisäätiö

HaNNELE KOsKI
Äänekosken kaupunki

Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!
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Jäsenet ovat liitolle tärkein informaation lähde. 
Jäsenkysely 2013 paljasti, missä mennään ja 
mikä on oikea suunta. Oman koulutuksen ja 
alan arvostus on yksi askel eteenpäin.

Jäsenkysely 2013:
Vuoropuhelun aika

Liiton toimistolle jäsenkysely 
on keskeinen väylä saada tie
toa siitä, miten liitto pystyy 
vastaamaan jäsenistön edun
valvonta ja palvelutarpeisiin. 
Toimintaa on kehitetty aiem

pien kyselyiden palautteen pohjalta, ja 
suunta näyttää olevan oikea, mutta tie 
on vielä pitkä. Erityisesti näkyvyyden 
kasvattaminen, alan arvostuksen nosta
minen ja ulkoisen viestinnän terävöittä
minen vaikuttavat olevan niitä asioita, 
joihin on syytä keskittyä. 

Jäsenpalvelut ja erityisesti Jäsenten 
Palvelu, yksilöllisiin tarpeisiin vastaami
nen, on tärkeä osa liiton toimintaa. Neu
vonta niin työelämän ongelmatilanteissa 
kuin muissakin liiton jäsenyyteen liitty
vissä asioissa on itseisarvo, ja on tärkeää 
kuulla liiton jäsenkunnan olevan pää
osin hyvin tyytyväisiä saamaansa pal
veluun. Kehittämistä tässäkin kokonai
suudessa on – seuraava askel on pohtia 
liiton jäsenyyden koko kaarta. Ideaali
tilanteessa liitto osaisi vastata jäsentensä 
tarpeisiin aina opiskelun aloittamisesta 
seniorivaiheeseen saakka. Tavoite ei ole 
vielä täytetty, mutta työ jatkuu.

Liiton imagoa kuvaillaan harmaaksi 
ja värittömäksi ja sitä se ehkä onkin – 
se on myös koko yhteiskuntaalan kuva 
varsinkin monille alan ulkopuolisille. 
Tässä työssä tarvitaan kaikkia yhteis

kuntaalan korkeakoulutettuja: jokaisen 
tulisi olla ylpeitä alastaan ja osaamises
taan. 

Generalistialan koulutus on edel
leen työmarkkinoilla vahvuus, mutta se 
on osattava hyödyntää oikealla tavalla. 
Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan 
muun muassa liiton tarjoamin koulu
tuksin, joita on lisätty ja joita palautteen 
perusteella on syytä entisestään lisätä. 
Myös koulutuspoliittista vaikuttamis
työtä on syytä lisätä, sillä alan koulu
tusta ja työelämää on saatava lähennet
tyä nykyisestä. Parempi yhteistyö alan 
kouluttajayliopistojen kanssa on myös 
liiton näkyvyyden kannalta keskeinen 
asia. Koko koulutusalan arvostus läh
tee siitä, että ala tekee yhdessä työtä sen 
eteen. Nykyisellään yliopistot ovat tästä 
valitettavan vähän kiinnostuneita.

Vuorovaikutteisuutta kaivataan lisää, 
sitä toivovat myös liiton aktiivitoimijat. 
Liitto ei ole Mikonkadun toimisto, vaan 
sen muodostavat tärkeimmät päätök
sentekijät, jäsenet. Jokainen vastaus on 
arvokas ja osana liiton toiminnan kehit
tämistä. Kiitoksia aktiivisuudesta, myös 
näiden kyselyiden ulkopuolella. Palau
tetta ja toiminnan kehittämisehdotuksia 
ei tule koskaan liikaa!

simo Pöyhönen 
toiminnanjohtaja

Miten yhteiskunnallisen alan 
koulutus vastaa oman kokemuksesi 
mukaan työelämän vaatimuksiin?

erittäin hyvin
melko hyvin
melko huonosti
ei ollenkaan
en osaa sanoa

16 %

65 %

14 %

1 % 4 %

Miten yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut on mielestäsi 
onnistunut parantamaan 
yhteiskunnallisen alan arvostusta?

erittäin hyvin
melko hyvin
melko huonosti
erittäin huonosti
en osaa sanoa

36 %

19 %

1 %

42 %

2 %
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1. Onko liitolla kokemusta ja asiantuntemusta 
yksittäisten työsuhderiitatilanteiden ratkaisuun 
ja neuvonantoon?
- Liiton lakimiehet ja edunvalvonnan asiantuntijat 
ovat jatkuvasti tekemisissä erilaisten riitatilan-
teiden kanssa. Heillä on monivuotinen kokemus 
palvelussuhdeneuvonnasta. Kun jäsen ottaa 
yhteyttä muun muassa riitatilanteessa, tilannetta 
käydään läpi yhdessä jäsenen kanssa. Toimiston 
asiantuntijat neuvovat, miten jäsenen kannattaa 
menetellä, ja jäsenen suostumuksella yhteyt-
tä voidaan ottaa myös suoraan työnantajaan. 
Tarpeen vaatiessa jäsenen asiaa voidaan viedä 
eteenpäin myös tuomioistuimessa.

2. Toivoisin näkeväni enemmän omia tietojani 
nettisivuillanne, muunkin tiedon kuin vain 
yhteystiedot.
- Tähän on piakkoin tulossa parannusta. Jäsenet 
saavat käyttöönsä oman niin sanotun extranet 
-palvelun, jossa näkee laajemmin omat tiedot ja 
niihin voi siellä tehdä myös muutoksia. 

3. Onko liitolla eläkeläistoimintaa?
- Liiton eläkeläistoiminta on vielä niin sanotusti  
lapsenkengissä. Aika ajoin olemme liiton senio-
reita lähestyneet ja kysyneet heidän kiinnostus-
taan eläkeläistoimintaan. Palautetta ei ole juuri-
kaan tullut, joten toistaiseksi asia ei ole edennyt. 

4. Kun liiton jäsenistö on niin monipuolinen, 
en käsitä palkkasuositusten yksiviivaisuutta. 
Eihän kaikilla sektoreilla ja toimialoilla voi 
ehdottaa mitenkään samaa aloituspalkkaa!
- Ei voikaan, ja siksi liitto on antanut alkupalkka-
suosituksen vain yksityissektorille: ”Liiton alku-
palkkasuositus vuonna 2013 yksityisen sektorin 
palvelukseen sijoittuvalle vastavalmistuneelle on 
3120 €/kk. Käytännössä palkka vaihtelee työn-
antajasektorin, työn vaativuuden ja aikaisemman 
kokemuksen mukaan. Suositus koskee yksityi-
sellä sektorilla koulutusta vastaavissa tehtävissä 
työskenteleviä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
palkkataso on matalampi.” Liiton edunvalvonnan 

asiantuntijoiden puoleen kannattaa kääntyä palk-
kasuosituksissa, heillä on runsaasti kokemusta 
ja tutkimustietoa eri sektoreiden palkkauksesta. 
Yksilöllisissä palkkaneuvonta-asioissa kannattaa 
ottaa yhteyttä liiton toimistoon sähköpostilla tai 
puhelimitse.

5. Toivoisin, että liitto alkaisi ajaa jonkinlaista 
pakollista vakuutusta virkamiehille. Joskus 
mietityttää, uskaltaako tai haluaako  
virkamiehenä enää edes olla.
- Liitto on ottanut jäsenilleen vastuu- ja oikeus-
turvavakuutuksen, joka koskee myös virkasuh-
teessa olevia. Ammatillinen oikeusturvavakuutus 
korvaa tietyin rajoituksin asianajo- ja oikeuden-
käyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä 
riita- ja rikosasioissa tuomioistuimessa sekä 
hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsi-
teltävissä asioissa. Vastuuvakuutus puolestaan 
korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka amma-
tissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työn-
antajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle 
ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

6. asuinpaikka-valikko kyselyn alussa ei  
huomioi ulkomailla työskenteleviä.
- Tämä oli kömmähdys kyselylomakkeen suun-
nittelussa. Asia on nyt korjattu, ja ensi kerralla 
sama virhe ei toistu. Totta kai on tärkeää saada 
asuinpaikkatiedot mahdollisimman tarkasti  
selville. Ulkomailla asuu jäsenrekisterimme 
mukaan nykyisin lähes 200 liiton jäsentä.

7. Enemmän koulutuksia  
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
- Liiton koulutustarjonta on laajentunut paljon 
vuoden aikana. Pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lista koulutusta on myös jonkin verran lisätty. 
Viime keväänä oli koulutustilaisuus Tampereella, 
tulevana keväänä on tulossa Tampereen lisäksi 
koulutusta Ouluun. Myös yhteisakavalaisia kou-
lutuksia on ollut pienemmillä paikkakunnilla, ja 
niitä on tulossa myös tänä syksynä. Kokeilemme 
ensimmäistä kertaa myös webinaarien suosiota.

8. Lehdessä on liikaa menestyjien uratarinoita. 
Toivon lehteen juttusarjaa, jossa haastatellaan 
eri puolilta suomea keskivertojäsentä.  
Haluaisin lukea ihan tavallisten jäsenten  
pärjäämisestä.
- Tämä oli hyvä idea, vaikka eivät nytkään 
suinkaan kaikki haastateltavat ole ”high-society 
puolijulkkiksia”, kuten eräs lukija väitti. Pyrimme 
valikoimaan haastateltaviksi mielenkiintoisia  
yhteiskuntatieteilijöitä laidasta laitaan. Lukijat 
voivat myös ehdottaa haastateltavia lähettä - 
mällä palautetta esimerkiksi verkkolehden kautta 
www.uralehti.fi. Jäsenen ehdottama juttusarja 
otetaan harkintaan lehden sisältöä uusittaessa.

9. Liiton vuotuinen jäsenmaksu voisi olla  
jollakin lailla tuloihin sidottu.
- Jäsenmaksu on nykyisellään 294 euroa. Osa 
jäsenistä pitää maksua edullisena ja osa taas 
kalliina. Jos jäsen ansaitsee 2500 euroa kuu-
kaudessa ja liiton jäsenmaksu olisi esimerkiksi 
1 prosentti tuloista, nousisi maksu yli nykyisen. 
Erilaisia maksumalleja voidaan harkita, ja viime 
kädessä liittovaltuusto päättää jäsenmaksuista. 

10. Nimenmuutos oli mielestäni  
epäonnistunut. Lyhenne tarvitaan  
ehdottomasti. aikaisempi nimi oli  
parempi ja selkeämpi, koska se sulki  
pois amk-tutkinnon suorittaneet.
- Makuasioista on lupa kiistellä. Liittovaltuusto 
päätti nimenmuutoksesta marraskuussa 2011, ja 
päätöksen kanssa on eletty 1.3.2012 lanseerauk-
sen jälkeen. Nimi on pitkä ja kaipaisi monessa 
kohtaa lyhennettä. Epävirallinen lyhenne YKA on 
ollut lähinnä Akava-yhteisön sisäisessä käytössä. 
Täytynee järjestää aiheesta lyhennekilpailu lähi-
tulevaisuudessa. 

Jäsenkelpoisuuteen nimenmuutos ei vaikut-
tanut millään lailla, koska liiton säännöt eivät 
muuttuneet kuin nimen osalta. Sääntöjen mukaan 
liiton varsinaisena jäsenenä voi olla yliopistossa 
alemman tai ylemmän korkeakoulu tutkinnon suo-
rittanut tai tällaista tutkintoa opiskeleva henkilö.

Jäsenkyselyn antia
Kiitos rakentavista palautteista! Tässä poimintoja 
usein toistuneista aiheista ja liiton vastauksia.

Katso verkkolehdestä 
jäsenkyselyn taulukot  
www.uralehti.fi
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Näin kysely tehtiin:

•	 Sähköpostikysely lähetettiin kesäkuun alussa 
2013. Edellinen jäsenkysely oli tehty talvella 
2011. Tämänvuotisen jäsenkyselyn kysymyksiä ja 
rakennetta oli uusittu.

•	 Kysely lähetettiin kaikille jäsenille, joilla on rekiste-
rissä ilmoitettuna sähköpostiosoite. Viesteistä  
7 989 kappaletta meni onnistuneesti perille. 
Kyselyyn vastasi 1 856 jäsentä. Vastausprosentti 
oli runsas 23.

•	 Opiskeleville jäsenille lähetettiin oma kysely 
samaan aikaan. Opiskelijakysely lähetettiin 2 156 
hengelle, joista kyselyyn vastasi 290 (vastauspro-
sentti 13,5).

•	 Kyselyyn osallistuneet vastasivat suhteellisen 
hyvin jäsenkunnan sukupuoli-, toimiala- ja ase-
marakennetta. Runsas kolme neljästä vastaajasta 
oli ollut jäsenenä viisi vuotta tai kauemmin.

•	 Kysely tehtiin Webropol-kyselynä.
•	 Kyselyyn vastanneet ja yhteystietonsa antaneet 

osallistuivat viiden 30 euron arvoisen lahjakor-
tin arvontaan. Opiskelijakyselyyn vastanneiden 
kesken arvottiin 10 leffalippupakettia. Voittajille on 
ilmoitettu henkilökohtaisesti.

•	 Liitto on pessyt kasvojaan, nimen ja ilmeen muutos tuli tarpeeseen.
•	 Liitolla on kiva ja sympaattinen brändi.
•	 Lehdestä olen tykännyt paljon, se on hyvin kiinni ajassa ja  

nykypäivän työelämässä.
•	 Liiton asiakaspalvelu on erittäin nopeaa, palvelualtista ja ystävällistä.
•	 Voimia, teette hyvää työtä pienellä jengillä!
•	 Palvelussuhdeneuvonta on loistavaa! Olen aina saanut perustellun 

vastauksen nopeasti.
•	 Kiitos hyvästä lakineuvonnasta, jota olen tarvinnut,  

kun irtisanomis tilanteessa piti selvittää työnantajan toimien  
lainmukaisuutta.

•	 Liitolta olen saanut tukea palkkaneuvotteluissa,  
ja asiani on hoidettu erinomaisesti ja ammattitaidolla. 

•	 Olen todella tyytyväinen liittooni, sen palveluihin ja viestintään.
•	 Hyvä liitto ja jäsenmaksu alhainen.

ja muita jäsenkyselyn ruusuja:

”Liitto parantaa  
toimintaa koko ajan”

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Millaisiin teemoihin liittyviä koulutuksia toivoisit jatkossa järjestettävän?
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Liiton tarjoama koulutus tärkeää
Viime vuosien jäsenkyselyissä on toivottu enem-
män koulutuksia, ja liitto on vastannut toiveeseen. 
Kevään 2013 jäsenkyselyssä ilmeni, että yli 60 
prosenttia vastaajista oli saanut koulutuksista 
tietoa melko tai erittäin hyvin (lehti, uutiskirje, 
facebook ja www-sivut). Lähes puolet vastan-
neista ei kuitenkaan osannut sanoa, vastaako 
koulutustarjonta omia tarpeita, ja vain pieni osa 
oli niitä käyttänyt. 

Avoimissa vastauksissa suurin syy siihen, 
etteivät vastaajat olleet hyödyntäneet liiton 
tarjoamaa ilmaista koulutusta, oli ajanpuute. Osa 
vastaajista ei ollut tietoisia koulutustoiminnasta, ja 
osa sai jo riittävästi koulutusta muualta. Osaa ei 
kiinnostanut koulutusten sisältö. 

Koulutustarjonnasta viestittämistä lisätään, jot-
ta yhä useammat löytäisivät itseään kiinnostavat 
koulutukset. Koulutuksia aiotaan laajentaa pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelle entistä enemmän. 
Otamme palautteissa esille tulleet koulutusaiheet 
tarkasteluun ja kehitämme myös sitä kautta kou-
lutustarjontaamme. Palautetta ja koulutusideoita 
voi antaa myös suoraan Hanna Meriluodolle,  
hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi.

oman osaamisen tunnistaminen

neuvottelutaidot

konfliktien ratkaisu työyhteisöissä

työssä jaksaminen

esiintymistaidot

esimiehille suunnattuja koulutuksia

sosiaalinen media työnhaussa

muuta, mitä?

työn ja perheen yhteensovittaminen
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Arvioi, minkä verran tähänastiset yliopisto-opintosi ovat  
antaneet seuraavia käytännön valmiuksia työelämää varten.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Miten yhteiskunnallisen alan koulutusta pitäisi mielestäsi 
kehittää? Voit valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa.

vähentämällä koulutuksen aloituspaikkoja

lisäämällä koulutuksen työelämäyhteyksiä

lisäämällä koulutuksen työelämäsisältöjä

lisäämällä metodiopetusta

lisäämällä koulutuksen kansainvälisyyttä

hyödyntämällä enemmän 
vierailevia luennoitsijoita

lisäämällä mahdollisuuksia suorittaa  
opintoja muista yliopistoista (JOO-opinnot)

keskittämllä koulutus muutamaan yhteiskunta- 
tieteisiin profiloituneeseen yliopistoon

muuten, miten?

22,38 %

77,27 %

61,19 %

18,88 %

20,98 %

32,17 %

9,44 %

3,85 %

21,33 %

Vastaajien määrä: 286

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry tutki alku-
kesästä myös opiskelijajäsentensä mielipiteitä. 
Kyselyyn vastasi 290 opiskelijaa, mikä edustaa  
12,2 prosenttia perustutkintoa suorittavista 
jäsenistä. Vastaajajoukko on varsin edustava su-
kupuolen, kotiyliopiston ja suoritettavan tutkinnon 
osalta. Ainoastaan ikäjakauman kohdalla on mer-
kittäviä eroja vastaajajoukon ja jäsenrekisteristä 
saatavien jäsentietojen välillä – vastaajat olivat 
keskimäärin nuorempia kuin koko opiskelija-
jäsenistö.

Liiton toiminnan ohella opiskelijoilta kysyttiin 
näkemyksiä hallinto-, valtio- ja yhteiskunnallisen 
opetuksen nykytilasta ja kehittämisestä. Tutki-
muksen tuloksissa näkyy selvä tarve lisätä kou-
lutuksen yhteyttä työelämään. Vaikka opintojen 
koetaan antavan työelämän kannalta arvokkaita 
valmiuksia, kuten kykyä kriittiseen ajatteluun 
ja luovaan ongelmanratkaisuun, jää opintojen 
työelämärelevanssi helposti hämärän peittoon. 
Tuloksia tullaan hyödyntämään liiton tulevien 
koulutuspoliittisten linjausten ja edunvalvonnan 
pohjana.

Opiskelijoiden liitto

Yli 90 prosenttia  
kokee oppineensa 
yliopistossa kykyä 

käsitellä tietoa 
kriittisesti.

Vastausvaihtoehdot ”paljon” tai ”melko paljon”

56,3 %

vuorovaikutus- ja 
sosiaaliset taidot

57,6 %

luova ongelmanratkaisu

63,9 %

91,7 %

kyky käsitellä tietoa kriittisesti 

ammatillinen 
asiantuntemus
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Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi

Akavalaisella yrittäjyydellä on 
pitkät perinteet, kertoo asian
tuntija Vesa Vuorenkoski Aka
vasta. 

Perinteisesti yrittäjiksi on 
siirrytty vasta vanhemmalla 

iällä – kun työuralla ei ole tarpeeksi annet
tavaa tai oma taloudellinen tilanne on sal
linut yrittäjäriskin. 1990luvun laman ja 
talous vaikeuksien jälkeen yrittäjyys kuiten
kin muotoutui vaihtoehdoksi heikon työlli
syystilanteen rinnalle ja on siitä lähtien ollut 
kasvussa, myös nuorten joukossa.

Samalla myös valmiudet ja asenne yrit
täjyyteen ovat muuttuneet. Akavalaisesta 
yrittäjyydestä tehdyssä urakyselyssä noin 
40 prosenttia opiskelijoista kertoi sen ole
van varteenotettava vaihtoehto. 

– Vaikka nuoret suhtautuvat entistä posi
tiivisemmin yrittäjyyteen, tilastollisesti ei 
ole näkynyt suurta muutosta. Korkeakou
lutetuista vain noin viisi prosenttia lähtee 
yrittäjiksi heti valmistuttuaan, Vuorenkoski 
toteaa. 

–  Toisaalta vastavalmistuneet eivät aina 
kuulu liittoon, toisin kuin vanhemmalla 
iällä yrittäjiksi ryhtyneet.

Yksi suurimmista haasteista sen sijaan on, 
kuinka jäsenet saadaan pysymään liitossa 
vielä silloinkin, kun on ryhdytty yrittäjiksi. 

– Liiton tarjoamat jäsenpalvelut ovat 
samat yrittäjille ja palkansaajille, ja palkan

saajakassasta voi kätevästi siirtyä yrittäjien 
kassaan, Vuorenkoski muistuttaa.

Akavalaisten liittojen profiilit eroavat toi
sistaan: Esimerkiksi lääkärikunnassa on hel
pompaa lähteä ammatinharjoittajaksi, kuin 
jos itse pitää luoda markkinat tai kehittää pal
veluita. Koulutustaustasta huolimatta yrittä
jyyteen liittyvät haasteet ovat kaikilla samat.  

yhteistUUmin eteenPäin
Akavan yrittäjäkoulutuksessa 13.9. puhu
nut yritysneuvoja Timo Mäkilä YritysHel
singistä toteaa yrittäjyyden olevan hyvässä 
nousussa eikä akateemisesta koulutuksesta 
ole yrittäjälle ainakaan haittaa. 

– Teemme yhteistyötä yliopistotasolla ja 
rahoittajien kanssa, jotta kannattaville liike
ideoille saataisiin parasta mahdollista nos
tetta. Tavoitteena on kehittää rahoituskuvi
oita ja innostaa bisnesenkeleitä sijoittamaan 
kasvuyrityksiin. 

Rajanveto julkisen ja yksityisen rahan 
kanssa on ollut jyrkkää, nykyään rahoitusta 
haetaan joustavasti kaikilta sektoreilta. Esi
merkkinä yksityisten rahoittajien yhdis
tys FiBAN, joka tekee yhteistyötä niin Yri
tysHelsingin kuin Helsingin yliopiston ja 
Aaltoyliopiston kanssa. 

– Eikä pidä unohtaa Finnveran rahoi
tusta, jota on tarjolla erityisesti kasvuyrityk
sille. Pankeista rahoitusta saa tällä hetkellä 
hieman rajoitetummin, Mäkilä lisää.

Duunista 
  omaan yritykseen
Teksti Henri Alinen Kuvitus Susanna Tuononen

Yrittäjyys on aina hyppy 
tuntemattomaan, mutta myös 
paljon mahdollistaja. Hyvästä 
koulutuspohjasta on hyötyä 
moneen pulmaan.

ILMOITUS
YritysHelsinki 

 järjestää 31.10. 
koulutuksen 
osuuskunnan 

perustamisesta.  
Lisätietoja:  

http://www.yrityshelsinki.fi
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 YritysHelsingistä löytyy pitkälti toista
kymmentä yritysneuvojaa. Osa toimin
nasta painottuu kasvuyrittä miseen, jossa  
jo lähtökohtana on yrityksen nopea 
 kansainvälistyminen. Toiminta on laajentu
nut nopeasti, lähimpään yhteistyöverkos
toon kuuluvat Helsingin yliopiston lisäksi 
Aaltoyliopisto, jonka yhteydessä on Start up 
piste kansainvälisine yhteyksineen. 

– Yliopiston kohtaamispisteissä ja tieto
iskuista syntyy hyvää yhteistyötä ja tiimejä, 
joita voi jatkaa kasvuyrityspuolella tai esi
merkiksi osuuskunnassa. 

Mäkilä on ollut todistamassa osuuskun
tien suosion kasvua erityisesti nuorten ja 
työelämästä eläköityvien parissa. 

– Se on hyvä yritysmuoto, kun liiketoi
mintaa ei haluta tehdä pelkät euron kuvat 
mielessä. Osuuskunta sopii poikkitaiteel
liseen ja tieteelliseen toimintaan, esimer
kiksi luovien alojen ammatinharjoitta
jien  yhteisorganisaatioksi; se on joustava ja 
mukautuu uusien osakkaiden mukaan tuloon. 
Vastuu taas rajoittuu sijoitettuun osuuspää
oman määrään. Yrittäjä voi jatkaa toimin
taa sivutoimisesti osuuskunnassa tai työtön 
menettämättä soviteltua päivärahaa. Esimer
kiksi osakeyhtiössä tällaista mahdollisuutta 
ei ole.

aPUa taRJolla RUnsaasti
Mäkilä itse työskentelee YritysHelsingin 
toimi paikassa Kaisaniemenkadulla Helsin
gin keskustassa, josta löytyy alkavien yrittä
jien neuvontapiste. Yrityksen perustamista 
harkitsevan kannattaa ennen neuvontaan 
saapumista valmistella oma liiketoimin
tasuunnitelma, jolloin myös starttirahasta 
oman yrityksen perustamiseen on helpompi 
keskustella. YritysHelsingin tapaisten toi
mijoiden lisäksi yritysneuvontaa antavat 
TEkeskukset ympäri Suomen. Myös inter
netistä löytyy lukuisia vinkkejä ja linkkejä 
yrittäjyydestä kiinnostuneille.

– Akateemisuudesta ei ole koskaan hait
taa. Paljon toki riippuu omasta luonteesta ja 
tavasta toimia. Myös yliopistotutkimuksen 
kautta lähtee ideoita, joista tutkimuspuolella 
ja yrityshautomoissa kootaan poikkitieteel
lisiä tiimejä. Näistä voi kehkeytyä isoja tai 
pieniä menestystarinoita. Yritystukea suun

||
Kannattaa miettiä, mitä riskejä 
kannattaa ensisijaisesti vakuuttaa.

Akavan jäseninä on noin 24 000 täys- tai osa-aikaista yrittäjää tai ammatinharjoitta-
jaa, jotka työskentelevät pääasiassa yksin. Yrittäjyys on palkkatyön kaltaista, sitä ohjaa 
enemmän ammatillinen into kuin yrittäjäidentiteetti ja se tuottaa usein palkkatyötä 
paremmat ansiot.

Työ on pääosin palvelujen tuottamista yksityisille ja yrityksille. Kolme viidestä toimii 
sosiaali- ja terveyssektorilla: lääkäreinä, hammas- tai eläinlääkäreinä, psykologeina, 
puhe- ja toimintaterapeutteina sekä sosiaalityöntekijöinä. Joka kolmannella on teknii-
kan tai kaupallisen alan koulutus, ja he toimivat liike-elämän asiantuntijatehtävissä, 
kuten kirjanpitäjinä, arkkitehteinä, insinööreinä ja lakimiehinä. Taide- ja kulttuurialan 
yrittäjyys on kasvava akavalaisen yrittäjyyden muoto. 

Yrittäjyyttä edeltää yleensä useamman vuoden työskentely palkkatyössä, usein 
samalla alalla, ja sitä harjoitetaan palkkatyön ohessa ennen kokopäiväiseksi yrittäjäksi 
ryhtymistä.

Tutkittua tietoa akavalaisesta yrittäjyydestä

nataan tällä hetkellä pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jotka luovat elinvoimaisia kasvu
tarinoita elinkeinoelämään.

näkemystä Riskien hallintaan
Pirjo Vapola Ammatinharjoittajien ja yrittä
jien työttömyyskassasta kertoo yrittäjyyden 
riskien hallinnasta. 

– Monet eivät miellä itseään yrittäjiksi, 
koska eivät tiedä yrittäjyysolettaman täytty
vän jo 15 prosentin omistusosuudella.

Toinen ongelma liittyy yrittäjän omiin 
vakuutuksiin.  

– Oman työn arvoa helposti aliarvostetaan 
ja säästetään vakuutusmaksuissa. On kuiten
kin tutkittu, että yrittäjän riski jäädä työttö
mäksi on noin kuusi prosenttia, kun esimer
kiksi liiketilojen palamisen todennäköisyys 
on alle prosentin luokkaa. Siksi kannattaa 
miettiä, mitä riskejä ensisijaisesti vakuuttaa.

Vapola suosittelee työttömyyskassaan 
liittymistä jo toiminnan alkuvaiheessa, kun 
riski jäädä työttömäksi on suurin. 

– Työttömyyspäivärahaan ei vaikuta, 
kuinka paljon maksaa itselleen palkkaa, vaan 
se lasketaan kassalle ilmoitetun vuotuisen 
työtulon mukaan. Tämä yleensä vastaa YEL
vakuutuksen yhteydessä ilmoitetun työtulon 
määrää. 
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Virpi Väänänen on vuoden päivät pyörittänyt ystävänsä kanssa Lainahaikara-
nimistä palvelua: 

– Liikeideana on vuokrata äitiyden alkuaikana suhteellisen lyhyen aikaa tarvittavia 
välineitä - äitiystakkeja ja kantoreppuja - helposti ja edullisesti netin kautta. 

Naiset ovat akateemisesti koulutettuja: Väänänen on valtiotieteiden maisteri ja 
hänen yhtiökumppaninsa psykologi. Ennen äitiyttään Väänänen työskenteli Veritak-
sessa lakisääteisten eläkevakuutusten parissa.

– Olimme molemmat samaan aikaan hoitovapaalla ja halusimme toteuttaa 
itseäm me muutenkin kuin vauvanhoidon ja kotitöiden kautta. Ajatuksena oli tehdä 
tunti pari päivässä pienimuotoista työtä ilman yrittäjäriskiä ja etuuksien menetystä. 
Yrittäjyys ei vaikuta kotihoidontuen hoitorahaan, mutta äitiysvapaan aikana voi päivä-
rahaa menettämättä työskennellä vain sunnuntaisin. 

Yritysmuodoksi valikoitui osuuskunta, sillä vähintään seitsemän jäsenen 
osuuskunta on turvallinen vaihtoehto päätoimisesti palkansaajana työskentelevälle 
osa-aikayrittäjälle. Jos päätoimesta jää työttömäksi, säilyttää silti palkansaajan työttö-
myysturvan. 

– Rahan ansaitseminen ei ollut kummallekaan ensisijainen motiivi, vaan halu 
oppia ja tehdä jotain ihan uutta. Yrittäjän riski haluttiin kuitenkin minimoida. 

Väänäsen ensimmäinen tutkinto on sosiologian alalta. Myöhemmin hän luki 
itsensä taloushallinnon merkonomiksi. Yritystoiminnan käynnistäminen oli hänen 
mukaansa luontevaa siitäkin syystä, ettei hän olisi unohtanut opittuja kirjanpitotaitoja.  

– Mielestäni pienimuotoinen yritystoiminta kannattaa. Kun alkaa ymmärtää yritys-
toiminnan lainalaisuuksia ja vastuunottoa omasta työstä, näkyy tämä toivottavasti 
yrittäjämäisenä asennoitumisena työelämään pitkän kotiäitiyden jälkeen. 

Akateemisen koulutuksen avulla on ollut Väänäsen mielestä helpompi sisäistää 
laajoja asiakokonaisuuksia. 

– Yrityksen perustamisvaiheessa pohdimme, kuinka ihmiset ovat alkaneet pitää 
ostamista ja omistamista vähemmän tärkeänä. Yhteiskulutus, jakaminen, lainaa-
minen, vuokraaminen ja vaihtaminen on uusi, merkittävä mullistus kulutuksessa. 
Vaikka vuokraamon toiminta on hyvin arkista ja konkreettista, ideoiden ja arvojen 
tasolla se merkitsee meille paljon. Tämän yrityksen kanssa on tehty kaikki itse alusta 
alkaen.

Vaikka Lainahaikaran markkinointibudjetti on nolla, vuokrauspalvelu toimii niin 
hyvin, että koko ajan löytyy tarpeeksi asiakkaita. Suurin onnistumisen tunne on tullut 
siitä, että ideasta on tehty totta ja matkan varrella opittu paljon.

– On tuntunut hyvältä saada virallinen tilinpäätös ja veroilmoitukset tehtyä. 
Mutta byrokratiaakin osuuskunnassa löytyy. 
– Perustaminen on mutkikkaampaa kuin muissa yritysmuodoissa sääntöineen ja 

osuusmaksuineen. Myös lakisääteiset kokoukset on pidettävä ajallaan. Apua kaikkeen 
tähän sai hyvin Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkurista. Sieltä löytyi henkilö, 
joka oli perehtynyt erityisesti osuuskuntiin. Mutta kaikkeen toimintaan yritysmuoto ei 
sovi: mitä useampi ihminen on mukana sen hankalampaa esimerkiksi kirjanpito on ja 
sitä helpommin jäsenten välille tulee ristiriitoja. 

Lainahaikara on ollut nyt vuoden toiminnassa. Alussa joutui investoimaan vuok-
rattaviin tuotteisiin. Kulut ovat kuitenkin pienet, sillä esimerkiksi nettisivujen ylläpito 
maksaa vain noin sata euroa vuodessa. Vaikka yritystä pyöritetään netissä ja tavarat 
lähetetään postissa, asiakkailla on mahdollisuus noutaa tuotteet paikan päältä, eli 
ihmisiäkin työssä tapaa. 

– Vaikka yrittämisen vaikeudella pelotellaan, minusta se ei ole liian vaikeaa. Apua 
ja tietoa saa hyvin, ja maksuttomille yrittäjäkursseille pääsee melko helposti. 

Osuuskunnasta potkua työuralle 

Akavan yrittäjätilaisuudessa yrittäjän 
osaamisen tunnistamisesta, luokittelusta ja 
todentamisesta puhui Sikke Leinikki TJS
opintokeskuksesta. Keskeisin viesti oli, että 
jokainen osaa enemmän kuin tietää osaa
vansa. Hän puhui myös uraa ohjaavista 
tavoitteista, uraankkureista. 

– Jokaisen yrittäjän on hyvä tietää, mikä 
häntä ohjaa tai motivoi työssään.

Yrityksen menestymisen takeeksi eivät 
puolestaan riitä pelkästään hyvät tuotteet 
vaan tarvitaan näkemystä siitä, kuinka omat 
hittituotteet ja palvelut paketoidaan hel
posti ostettavaksi kokonaisuudeksi ja kuinka 
oma osaaminen saadaan erottumaan muiden 
kilpailijoiden tuotteista. 

– Tuotteistamalla palvelusi voit tup
lata voittosi, vastasi tähän Jari Parantainen 
Noste Oy:stä. 

– Monille yrittäjille on epäselvää, mitä 
tuotteistaminen tarkoittaa tai kuinka se teh
dään onnistuneesti. Yleensä tarvitaan ulko
puolista näkemystä, kuinka yrityksen asian
tuntemus muutetaan kassavirraksi. 

Samoista teemoista jatkoi Health Puzzle
yritystään pyörittävä Nelli Lähteenmäki. 
Hänen esityksensä pääteemat liittyivät ame
rikkalaiseen tapaan tuoda palveluita nope
asti markkinoille. 

– Yritykselle on tuottavampaa saada 
aikaiseksi heti kassavirtaa kuin se, että tuote 
tuodaan vasta oman perusteellisen testaami
sen jälkeen kuluttajille.

Akavassa on suunnitteilla lisää yrittäjä
koulutusta suuren suosion johdosta. B

Yhteiskunta-alan  
korkeakoulutettu ja yrittäjä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on 
tutkintopohjainen liitto, joten ammatinhar-
joittajina ja yrittäjinä toimivien yhteiskunta-
tieteilijöiden on luontevaa kuulua oman 
alan liittoonsa. Ammatinharjoittajilla ja 
yrittäjillä on liitossa samat jäsenedut kuin 
palvelussuhteessa olevilla jäsenillä. Aino-
astaan työttömyyskassajäsenyys puuttuu. 
Palkansaajakassaan kuulumattoman 
yrittäjän jäsenmaksu on 147 €. Liittoon 
kuuluva ammatinharjoittaja/yrittäjä voi 
halutessaan liittyä Ammatinharjoittajien 
ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT). 
Lisätietoja www.ayt.fi

Liiton jäsenrekisterin mukaan yrittäjinä 
on tällä hetkellä 55 jäsentä.
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– Leadin tekee muiden palveluista ja tuotteista toimivampia, 
hauskempia ja turvallisempia, kertoo toimitusjohtaja ja osakas Topi 
Koskinen. 

Yrityksen nettisivuilta (leadin.fi) löytyy vakuuttava määrä onnis-
tumisia ja referenssejä kännyköistä kaivostoimintaan. Yritys kehittää 
kuluttaja- ja teollisuustuotteita loppukäyttäjien tarpeisiin. Työtiimi 
on uniikki yhdistelmä yhteiskuntatieteellistä ja insinööriosaamista, 
omistajina kaksi diplomi-insinööriä, tietojenkäsittelyn tohtori sekä 
kaksi sosiologia, joista Koskinen on toinen. 

– Koulutustaustamme ansiosta voimme yhteiskuntatieteellisin 
menetelmin tutkia ihmisiä erilaisissa käyttöympäristöissä ja sen 
jälkeen insinööriosaamisella luoda heitä paremmin palvelevia 
ratkaisuja. 

Yrityksen viidestä osakkaasta lähes jokainen on ollut Nokian pal-
veluksessa. Koskinen ehti palvella ”Noksua” 15 vuoden ajan ja toimia 
hetken yksinyrittäjänä ennen Leadinille tuloaan. Kerätystä kokemuk-
sesta ja kontakteista on ollut huomattavaa hyötyä omassa yrityksessä. 
Hänen mukaansa Nokialla oli näkemystä asioihin, mutta käyttäjäystä-
vällisiä ratkaisuja ei aina osattu viedä tuotteeseen saakka. 

– Meillä lähdetään asiakas edellä eli halutaan ymmärtää, millai-
sessa ympäristössä tuotetta käytetään, Koskinen toteaa. 

Hyvänä esimerkkinä hän kertoo kaivoskoneet ja varastojärjes-
telmät, joita ei enää haluta toteuttaa vain halvimmalla tavalla tai 
pelkästään taloudellisin kriteerein. 

– Kun ymmärretään käyttäjää ja ympäristöä, voidaan luoda te-
hokkaampia, turvallisempia ja käyttäjälleen miellyttävämpiä tuotteita, 
joista saadaan enemmän hyötyä. 

Nokia-vuosien aikana Koskiselle kertyi arvokasta tietoa teknolo-
giasta ja ympäristöistä, joissa kännyköitä käytetään, kuten autoissa, 
helteessä ja pakkasessa. 

– Työssä pääsi kehittämään luovia ratkaisuja, kertyi sellaista 
erityisosaamista, jota missään muussa työssä ei olisi saanut. Tämä 
lienee suurin innoittaja osakkaaksi ryhtymiseen. 

Toisaalta yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvä byrokratia vie 
turhan paljon aikaa tuottavalta työnteolta. 

– Yrityksen perustamiseen ja kaikkiin keskeisiin muutoksiin, kuten 
ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, liittyy huomattavaa talou-
dellista riskiä ja ylimääräistä paperityötä. Kaiken liikenevän haluaisi 
mieluummin käyttää yritystoiminnan kehittämiseen kuin oikeanlais-
ten lomakkeiden täyttämiseen. 

Yrittäjä ei myöskään voi mennä kenenkään selän taa, jos tekee 
huonoja päätöksiä. Valmiita vastauksia ei ole, eikä edes kännykkä-
liittymää, jos sitä ei itse hanki. Toisaalta voi itse mennä kauppaan ja 
hankkia haluamansa puhelimen. Valta ja vastuu on omissa käsissä, 
mutta myös taloudellinen riski. 

– On todella vapauttavaa, kun saa määritellä kaiken itse, myös 
oman työaikansa. 

Ensimmäisten asiakkaiden hankinta on jokaiselle yritykselle vai-
kein tehtävä: kuinka pukea osaaminen sellaiseen muotoon, jota joku 
kokee tarvitsevansa; rohkeutta sanoa ääneen mitä osaa ja periä 
siitä asiakkaalta maksun? Leadinin tapauksessa asiakkaat tulivat 
vanhojen kontaktien perusteella. 

– Kun tuntee ihmisiä ja tietää, mitä yritys tekee, pystyy tunnista-
maan, miten voi parhaiten auttaa. Tyrkyttämällä tuotteet eivät mene 
kaupaksi. 

Nokian kaltaisia jättiläisorganisaatioita tulee aina olemaan, mutta 
varmasti yhä enemmän syntyy pieniä yrityksiä, jotka keskittyvät 
palvelemaan toisiaan ja näitä isoja firmoja. Mutta miten suomalai-
nen yritys pystyy kilpailemaan esimerkiksi halpamaa Intian kanssa 
samoilla markkinoilla? 

– Kustannustasomme on korkea, mutta me voimme tarjota 
koulutusta kaikille ja korkeakoulutusta suurimmalle osalle kansaa. 
Myös rehellinen maineemme yhdistettynä avoimuuteen, vilpittömyy-
teen ja asiantuntemukseen on vahvuuksiamme – verrattuna vaikka 
jenkkiläiseen tapaan paukutella henkseleitä, vaikka ei aina kaikkea 
osattaisikaan. 

Toisten tuotteita hauskempi tuunata

||
Valta ja vastuu on 
omissa käsissä, 
mutta myös 
taloudellinen riski. 
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Miten jatkuu  
tarinamme?

Suomen tulevaisuus on sidottu muun maailman menestykseen. 
Kansainvälisen politiikan ja talouden ilmiöiden ymmärtämiseksi  
on tärkeää nähdä isompi kuva päivittäisen uutistulvan taustalla. 

Tutustu vuoden 2012 laatulehtenä palkittuun Ulkopolitiikkaan.  
Saat selkeää ja punnittua näkemystä maailman mullistuksiin,  
neljästi vuodessa.

Tänä vuonna lehden teemoja ovat olleet demokratian   tulevaisuus, 
Kiinan vaikutus aasialaisiin naapureihinsa ja Suomen menestyksen 
mahdollisuudet. Vuoden viimeinen numero selvittää Lähi-idän  
konfliktien syitä.

Tilaa Ulkopolitiikka verkossa osoitteessa www.ulkopolitiikka.fi/order. 
Voit tilata lehden myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi tai soittamalla numeroon 09 432 7707. 
Tilaushinta kotimaahan: 38 €/vuosi tai 25 €/vuosi (opiskelijat).

URA4_ulkopolitiikka_219x260.indd   1 25.9.2013   15:36:54



Vaaliehdokkaat 
VIHREä LIsTa (vaaliliitto)
2. Aalto Touko
3. Anttonen Taru
4. Aromaa Eekku
5. Hakkarainen Henna
6. Holm Hanna
7. Huhta Jaana
8. Johansson Juhani
9. Juusola Henna
10. Kangas Sirkku
11. Karikko Sarianne
12. Kemppainen Hanna
13. Kentala Julianna
14. Kortteinen Lotta
15. Koskenniemi Janne
16. Kyrölä Kimmo
17. Lehtinen Pauliina
18. Ohisalo Maria
19. Peltola Mika
20. Rantanen Aapo
21. Saarinen Vesa
22. Sauli Hanna
23. Sumuvuori Johanna
24. Söderman Jenny
25. Terävä Sini
26. Vainionpää Antti

dEMaRIT - YHTEIs- 
KUNNaLLINEN VaaLILIITTO
(vaaliliitto)

27. Aalto Tino
28. Alatarvas Risto
29. Bergman Timo
30. Bruun Susanna
31. Harju Juhana
32. Haverinen Kalervo
33. Hokkanen Eero
34. Karhu Ulla-Mari
35. Karikko Wilhelmina

36. Karinen Taneli
37. Karjalainen Jenni
38. Kekkonen Sonja
39. Kopra Ville
40. Kyynäräinen Niko
41. Liljelund John
42. Lohtander Minna
43. Muranen Lauri
44. Mäkinen Riitta
45. Nokela Katri
46. Oinonen Tero
47. Peltonen Petra
48. Pihl Marko
49. Rajakangas Ulla-Maija
50. Rauhanen Timo
51. Roslakka Ville
52. Rytkönen Elina
53. Rönnholm Antton
54. Santala Heli
55. Selinummi Elisa
56. Siika-Aho Hannele
57. Sirén Hanna
58. Suonoja Kyösti
59. Vesa Unto

aY-UUdIsTaJaT  
(vaalirengas)

PUNaVIHREäT –  
VasTUULLIsEMPI aKaVa
(vaaliliitto)

60. Haglund Mia
61. Hynynen Eero-Tapani
62. Järvinen Tuomas
63. Kajander Joni
64. Kettunen Antti
65. Laitinen Elias
66. Laurila Juha
67. Maxenius Samuli

68. Miikkulainen Lauri
69. Nuortimo Jussi
70. Saarelainen Antti
71. Salo Miika
72. Sironen Jiri

YKa NUORET VaIKUTTaJaT
(vaaliliitto)

73. Eronen Milla
74. Halme Milla
75. Kynkäänniemi Teija
76. Launonen Reima
77. Rautio Henri
78. Seppälä Mikael
79. Seppänen Antti
80. Syrman Simo
81. Tiusanen Hannu

PääsY –  
PääKaUPUNKIsEUdUN  
YHTEIsKUNTaTIETEILIJäT
(vaaliliitto)

82. Aniluoto Arto
83. Brunila Krista
84. Eskola Mikko
85. Hagelstam Axel
86. Helmanen Elina
87. Herranen Birgitta
88. Hirsivaara Sanna
89. Hoppania Leena
90. Hurme Toivo
91. Kinkku Markus
92. Kinnunen Aarne
93. Korpinen Sini
94. Kylä-Harakka Paula
95. Laurila Aija
96. Mackiewicz Janina
97. Marttinen Kirsi

98. Mäki Antti
99. Nieminen Minna
100. Nurkkala Niina
101. Piela Pasi
102. Poikonen Jaakko
103. Salonranta Jussi
104. Sandberg Johanna
105. Siitonen Anni
106. Simpanen Matti
107. Suomu Katariina
108. Söderlund Markus
109. Taavila Antti
110. Tervasmäki Pasi
111. Torvelainen Robert
112. Tossavainen Timo
113. Vanamo Michaël
114. Vilén Janina

sUOMEN YHTEIsKUNTa-aLaN 
YLIOPPILaIdEN VaaLIRENgas
(vaalirengas)

sYY-Wasa (vaaliliitto)

115. Hirvonen Henna
116. Kallio Eero
117. Käkelä Iivari
118. Luomala Johanna
119. Ojala Ville
120. Teittinen Lari
121. Vilén Niko
122. Wuori Liisa

sYY-TaMPERE (vaaliliitto)

123. Haaparanta Minttu
124. Koponen Lauri
125. Kuivalainen Henna
126. Lindgren Kaj
127. Markkola Anu

Ehdokasesittelyt  
netissä  

www.yhteiskunta-ala.fi/ 
valtuustovaalit-2013
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128. Oikari Matias
129. Piesanen Helmi 
130. Ruotsalainen Maarit

sYY-KUOPIO (vaaliliitto)

131. Parviainen Juha
132. Tiainen Piia

sYY-TURKU (vaaliliitto)

133. Kajava Olli
134. Kantanen Pyry
135. Kivinen Eero
136. Koivisto Timo
137. Lammassaari Jussi
138. Lumme Riina
139. Metsärinne Lotta
140. Ristolainen Simo
141. Salomäki Iiro

sYY-JYVäsKYLä (vaaliliitto)

142. Heikkilä Lasse
143. Heiska Eetu
144. Korhonen Armi
145. Kykkänen Jani
146. Laurila Otto
147. Rytkönen Maria

sYY-LaPPI (vaaliliitto)

148. Haapalainen Leo
149. Rossi Paula
150. Siltanen Markus
151. Tanninen Tuuli

sYY-HELsINKI (vaaliliitto)

152. Hamidulla Miran
153. Hulkkonen Topi
154. Huotari Satu
155. Kalske Jaakko
156. Lehtinen Antti
157. Luoto Laura
158. Petäsnoro Ville
159. Salmivuori Rosa
160. Salo Ville
161. Sandelin Iris

KEHä NELONEN  
(VaaLIRENgas)

PIRKaNMaaN  
VaLTIOTIETEILIJäT  
(vaaliliitto)

162. Hyytiäinen Minna
163. Jääskeläinen Kersti
164. Lammi Kati
165. Mannila Juha-Pekka
166. Pajari Noora
167. Sahramäki Iina
168. Siltanen Kirsi
169. Suominen Petteri
170. Tiensuu Ilkka

PäIJäT-HäMEEN  
VaLTIOTIETEILIJäT
(vaaliliitto)

171. Ahonen Timo
172. Helin Marko
173. Honkanen Petri
174. Koivunen Meeri
175. Niemi Sari
176. Siltanen-Kallio Merja

LOUNaIs-sUOMEN  
YHTEIsKUNTa-aLaN  
KORKEaKOULUTETUT
(vaaliliitto)

177. Huttunen Hannu-Pekka
178. Raitanen Terhi
179. Rinta-Jouppi Juha

62–70 LEVEYsPIIRIEN  
VaaLILIITTO (vaaliliitto)

180. Björninen Jussi
181. Hyttinen Eini
182. Hänninen Markku
183. Juvonen Noora
184. Kekkonen Anssi
185. Koskela Jaana
186. Miettinen Sonja
187. Rantaniemi Mare
188. Rusanen Juha-Pekka

www.yhteiskunta-ala.fi/valtuustovaalit-2013

ILMOITUS
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||
Tarkoituksena 
on löytää sekä 
kipupisteitä että 
mahdollisuuksia.

Uraneuvontaa  
elämän eri käänteisiin
Hakemus hukassa, arki ahdistaa tai kenties 
uusi ura kiinnostaa. Apu on soiton päässä.

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni
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Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi

[o
ik

e
ille

 u
R

ille
]

hteiskuntaalan korkeakoulutetut  
ry tarjoaa jäsenilleen – muiden 
etujen ohella – uraneuvontaa. 
Yhteistyökumppani ja palvelun 
toteuttaja on UP Partners (entinen 
Career Storm Urapalvelut). Palve
lut ovat puhelimitse tapahtuvaa 
neuvontaa: vaihtoehtoina joko 20 
minuutin pituinen kertasessio tai 

laajempi kokonaisuus, mikä kattaa verkko
pohjaisen navigaattoripalvelun sekä alku ja 
palautekeskustelut. 

– Yhden kerran neuvonta saattaa olla 
CV:hen tai hakemukseen liittyvää viritte
lyä. Ulkopuolisen on usein helpompi nähdä, 
mitä kohtia tulisi nostaa esille tai mitä jät
tää kertomatta. Nykyään on entistä tärkeäm
pää erottua muista hakijoista; työn antajaa 
ei kiinnostaa niinkään se, missä hakija on 
ollut aikaisemmin töissä kuin se, mitä hän 
on konkreettisesti tehnyt, UP Partnersin 
toimitusjohtaja, valmentaja Ilari Anttila  
tietää. 

matka omaan elämään

Navigaattori on UP Partnersin kehittämä 
verkkotyökalu, ”aarrekartta” omaan elä
mään. Kuten navigaattorin etusivulla mai
nitaan, kyseessä on oppimisprosessi, joka 
antaa mahdollisuuden koota yhteen omia, 
yksilöllisiä ja tärkeimpiä kriteereitä, joiden 
pohjalta voi tehdä päätöksiä omaan uraan 
tai elämään liittyen. Vastausten käsittely 
uravalmentajan kanssa auttaa edelleen selki
yttämään, mikä käyttäjälle juuri nyt on tär
keintä ja mitkä konkreettiset toimenpiteet 
vievät lähemmäksi tavoitteita.

– Navigaattori on kolmeosainen: kartta 
kysyy nykytilanteen ja halutun tavoite tilan, 
kompassi selvittää käyttäjän voimavarat 
sekä kiinnostuksen kohteet ja navigointi vie 
eteenpäin, Anttila selventää. 

– Parhaimmillaan työväline on, kun sitä 
käytetään useampaan otteeseen – esimer
kiksi kerran vuodessa.

Anttila korostaa, että navigaattori ei ole 
testi vaan viitekehys. 

Y

Työpaikan hakijoille 
Anttila antaa vinkin 

hyödyntää omia 
verkostojaan sekä 

kohdentaa työnhaku 
vain muutamaan 

kiinnostavaan 
kohteeseen. 
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– Aivan helpolla tekijä ei pääse, sillä tar
koituksena on löytää sekä kipupisteitä että 
mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että hen
kilö näkisi elämänsä kokonaisuutena ja siten 
pystyisi paremmin hahmottamaan siihen 
liittyvät osaalueet, Anttila toteaa. 

– Testasin itsekin navigaattorin, kun vuo
denvaihteessa tulin tänne töihin. 

aJanvaRaUs itselle
Yhteydenotot ja ajanvaraus tapahtuvat aina 
verkossa: joko suoraan UP Partnersin koti
sivuilta tai liiton linkin kautta. Sisäänkirjau
tuminen tapahtuu henkilökohtaisella liiton 
jäsennumerolla. Tässä vaiheessa asiakas voi 
kirjoittaa, mihin asiaan hän haluaa neuvoa 
sekä varata itselleen sopivan soittoajan.

– Meiltä tulee vielä varmistus perässä 
joko sähköpostiin tai kännykkään. Soitto
aika on tarvittaessa helppo perua tai siirtää, 
muutoin meiltä tulee soitto sovittuna aikana. 
Yritämme aina tarjota myös aamu tai ilta
aikoja, koska monella työ tai muut kiireet 
estävät puhelun keskellä päivää. Oleellista 
hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi on, 
että henkilöllä on rauhallinen tilanne ilman 
keskeytyksiä tai muita häiriötekijöitä, Ant
tila kertoo. 

Yhteiskuntatieteilijöissä asiakaspiikki on 
muutaman vuoden työelämässä olevat eli se 
vaihe, kun ensimmäisen kerran herää kysy
mys ”mitä voisin urallani tehdä”. Joukossa 
on paljon myös vanhempainvapaalla olevia 
tai sieltä töihin palaavia pienten lasten van
hempia, mutta myös eläkeikää lähestyviä 
tai omaishoitajia, jotka kaipaavat elämäänsä 
joustoa. 

UP Partners käynnisti valmennustyön 
vuonna 2006, ja yhteistyö YKA:n kanssa 
alkoi jo seuraavana vuonna. Yrityksen 
perustaja, työ ja organisaatiopsykologi 
Heidi  Viljamaa toteaa, että ihmisten avun
tarve on pysynyt hyvin samankaltaisena.

Tilastokeskuksen tilastotuotannon ylijoh-
tajana syyskuun alusta aloittanut Timo 
Koskimäki otti yhteyttä UP Partnersiin 
alkukesästä 2013.

– Olin menossa hakemani työpaikan 
soveltuvuusarviointiin ja halusin sitä 
ennen käydä vielä asiantuntijan kanssa 
hakemukseni ja CV:ni läpi. 

Koskimäki on itse ollut mukana liiton 
mentorointiohjelmassa mentorina ja sitä 
kautta myös mahdollisuus uraneuvontaan 
tuli hänen tietoonsa. 

– Otin liiton linkin kautta yhteyttä UP 
Partnersiin ja kerroin, mikä oma tilanteeni 
on. Vastauspostissa minulle ehdotettiin 
muutamia aikoja, joista valitsemanani 
aikana minulle soitettiin. 

Koskimäki toteaa, että neuvonnasta oli 
hänelle konkreettista apua.

– Epäilin ensin, riittääkö 20 minuuttia 
mihinkään, mutta loppujen lopuksi aika oli 
juuri sopiva. Palvelu oli asiantuntevaa ja  
ammattimaista: konsultti hahmotti tilan-
teeni ja sain juuri tarvitsemaani apua. 
Henkilö kohtaisesti voin suositella palvelua 
paitsi työnhaun yhteyteen myös yleiseen 
sparraukseen.

Koskimäen kohdalla tulokset puhuvat 
puolestaan: hän tuli valituksi hakemaansa 
tehtävään. 

||
Pienilläkin 
muutoksilla voi 
saada paljon 
aikaiseksi.

Tilanteen päivitys

Uraneuvonta on jäsenille maksutonta. 
Pitempikestoista uravalmennusta saa 
jäsen hintaan. Jäsenhinta on työs-
kenteleviltä jäseniltä 40 € ja muilta 
jäseniltä 20 €. 

– Yhteiskuntatieteilijöillä haaste saat
taa olla, että koulutus ei valmista suoraan 
ammattiin. Mutta osaamista ja kiinnostavia 
uramahdollisuuksia heillä on. Mielenkiintoi
nen yksityiskohta on, että meidän asiakas
ryhmistä yhteiskuntatieteilijät ovat sijoittu
neet eniten kansainvälisiin tehtäviin.

hellitä Ja heRkistä
Anttila korostaa, että on ihan terveellistä 
välillä pysähtyä pohtimaan omaa elämää 
”eikä tämä suinkaan tarkoita, että asiat oli
sivat huonosti, joskus ne hyvät asiat jäävät 
vain huomaamatta kaiken kiireen keskellä”.

– On helppo sanoa, mistä haluaa pois, 
mutta on huomattavasti vaikeampaa todeta, 
mitä haluaisi tilalle. Joskus tavassa tehdä ja 
kokea asioita voikin olla jotain, mikä on läh
töisin omasta käytöksestä. Pienilläkin muu
toksilla voi saada paljon aikaiseksi. Tätä 
kutsutaan oivalluttamiseksi. Meidän teh
tävänämme ei ole antaa suoria vastauksia 
vaan auttaa ihmistä itseään löytämään rat
kaisuja ja omat vahvuutensa. B

UP Partnersin 
perustaja Heidi Viljamaa 

kertoo, että heidän 
asiakasryhmistään 

yhteiskuntatieteilijät  
ovat sijoittuneet  

eniten kansainvälisiin  
tehtäviin.
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aika: torstai 24.10.2013 klo 8.30–12.00
Paikka: Marina Congress Center, Helsinki
Miten johtaa tuloksellisesti henkilöstön suorituskykyä 
muutoksessa? Miten työhyvinvoinnin liiketaloudellisia 
tuloksia voidaan yrityksissä mitata?

Interaktiivisessa seminaarissa keskustelemassa ovat 
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen 
ja henkilöstötuottavuuden asiantuntija HTT, DI Marko 
Kesti. Toimitusjohtaja anni Vepsäläinen kertoo, miten 
Diacorin tuloksellisuutta seurataan ja kehitetään, hen-
kilöstöjohtaja Kirsi Lehtola Stora Ensosta puhuu  
onnistuneista työhyvinvointi- ja henkilöstönkehittämis-
projekteista ja henkilöstöjohtaja Timo Ylilauri siitä, 
miten Snellman-konserni on saavuttanut merkittäviä 
tuloksia ja säästöjä suunnitelmallisilla työhyvinvointi-
ohjelmilla. 

seminaarin hinta on 320 euroa + alv. 24%. Liiton  
jäsenet saavat –15 % edun normaalihinnasta  
kirjaamalla koodin ”YKa” verkkoilmoittautumisen 
yhteydessä kenttään ”kampanjakoodi”. 
www.proimpact.fi/seminaarit/ 

Työhyvinvoinnin 
TulosFoorumi

Koulutuskalenteri

Esimiehen haasteet tässä ja nyt  
sekä muutoksessa menestyminen

20.11.2013 klo 16.30–19.30, kouluttaja toimitusjohtaja,  
valmentaja Ilari anttila, UP Partners Oy
Koulutuspaikka: TJs-opintokeskus,  
Ratamestarinkatu 11 a, 00520 Helsinki
Koulutuksessa käydään läpi tämän ajan esimiestyön haasteita,  
lähestymistapoja ja työkaluja. 

Osallistujille lähetettävällä ennakkokyselyllä selvitetään esimies-
tehtävissä toimivien jäsenten toiveet ja nykyhaasteet. Koulutukseen  
kuuluu luento, ohjattua itsetyöskentelyä valmennustilaisuuden  
lisäksi ennen ja jälkeen sekä pareittain ja ryhmässä työskentelyä. 

Ilari Anttila on kokenut esimies ja valmentaja, jolla on kyky tuoda  
kovan tason johtamisosaamisen vinkkejä käytäntöön. Hän on saanut 
erittäin positiivista palautetta pitämistään esimieskoulutuksista niin  
Suomessa kuin ulkomailla. 

Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus varata Ilarilta aikaa  
henkilökohtaiseen 30 minuutin puhelinkonsultointiin ajankohtaisista  
esimiestyön haasteista (osana liiton jäsenpalvelua).  
Max. 30 osallistujaa.

Webinaari: Esimiehen haasteet tässä ja  
nyt sekä muutoksessa menestyminen  

27.11.2013 klo 17.00–18.30, kouluttaja toimitusjohtaja,  
valmentaja Ilari anttila, UP Partners Oy
Sisältö noudattelee 20.11. pidettävän koulutuksen linjoja, mutta sisältö 
käydään tiivistetymmin läpi ilman ryhmä- ja parityöskentelyjä.  
Koulutus kestää 1,5 tuntia. Ei rajoitettua osallistujamäärää.

Webinaareihin voit osallistua omalta koneeltasi haluamassasi  
paikassa.

Kysy myös mahdollisia vapaita paikkoja koulutukseen  
Mielen työ – työn mieli:  
Myötätuntoisuuden voima ja myötä tuntouupumisen riski 

22.10.1013 klo 16.30–19.30. Kouluttajana  
psykoterapeutti, työnohjaaja Leena Nissinen, acoma Oy  
Koulutuspaikka: TJs-opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 a,  
00520 Helsinki

Hyödynn
ä

koulut
ukset!

OTTY-koulutukset

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry järjestää  
koulutusta ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen työttö-
mille tai työttömyysuhan alaisille korkeakoulu tetuille. 
Koulutukset ovat maksuttomia. Lue lisää ja katso 
syksyn 2013 koulutukset osoitteessa www.otty.fi 

Akavalaiset jäsenillat
Akava järjestää yhteistyössä TJS-opintokeskuksen kanssa 
jäseniltoja akavalaisten liittojen jäsenille. Vuoden 2013 
teemat ovat Työhyvinvointi muutoksessa ja Osaaminen 
näkyväksi. Koulutukset ovat maksuttomia. Katso lisätiedot 
www-sivuiltamme http://www.yhteiskunta-ala.fi/ 
koulutukset/yhteisakavalaiset-koulutukset/  
Paikkoja rajoitetusti! 

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

Kaikki liiton  järjestämät  koulutukset ovat jäsenillemme maksuttomia!
Syksyn koulutukset:
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KUINKA KAUAN TULISIT TOIMEEN ILMAN PESUKONETTA?

if.fi /kotivakuutus VOITA 

SIIVOOJA

VUODEKSI!

Nopeus on tärkeä osa sujuvaa korvauspalvelua. Annamme korvauspäätök-
sen suurimpaan osaan netissä tehdyistä irtaimiston vahinkoilmoituksista 
saman tien. Ota nopea If Kotivakuutus verkkokaupasta 10 % edullisemmin. 
Saat sen myös numerosta 010 19 19 19 tai lähimmästä Ifi stä.

If Kotivakuutus on nopea. 
Käsittelemme 73 % 

vahingoista saman tien.



Kuulumisia kentältä

Pääsyn päivämäärät
Pääsyn syksyn sählyvuorot ovat maanantaisin 21.10., 
4.11., 18.11. ja 2.12. Etu-Töölön lukiossa (Arkadiankatu 
26, Helsinki) klo 17–18, tervetuloa!

Eduskuntavierailu järjestetään 24.10. Perinteiset  
pikkujoulut kuuluvat myös ohjelmaan. Tarkemmat  
tiedot tapahtumista ja ilmoittautumisista:
WWW: http://paasy.info
Facebook:  http://www.facebook.com/paasyry

Uutta verta Tampereella

Pirkanmaan Valtiotieteilijöissä syksyn toi-
minta on pyörähtänyt käyntiin uuden ja entistä 
suuremman hallituksen voimin. Hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa Petteri suominen ja vara-
puheenjohtajaksi valittiin Kati Lammi. Yhdistyksen 
sihteerinä toimii sofia Tuomola, varainhoitajana 
Maria Ranta ja tiedotusvastaavina aloittivat Marja 
Hyypiä ja Minna Hyytiäinen. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Pentti Hartikainen, Tuomas Huhtala 
ja Laura Tolkkinen.

Kausi alkoi makeissa merkeissä Suojärven 
Suklaatilalla Ylöjärvellä, jossa opimme nauttimaan 
suklaasta uudella tavalla. Mukana oli noin 20 
tyytyväistä ja taas yhtä kokemusta rikkaampaa 
yhdistyksen jäsentä. 

SYY-Lapin hallituskombo 
päivysti fuksiaisissa 
upouusissa SYY-
paidoissaan. Syksyllä on 
luvassa illanvietto, infoa ja 
iltapalaa hyvästä SYYstä. 
Kuvassa vasemmalta Tuuli 
Tanninen, Sari Ahola, Emilia 
Niemi, alhaalla Sanna 
Juutinen ja puheenjohtaja 
Suvi Mella-Aho.

Lisää kuulumisia kentältä 

www.yhteiskunta-ala.fi/

liitto/jasentoiminta

Katso paikallis-
järjestöjen 

suunnittelemat Yhteiskuntatieteilijä-päivien tilaisuudet 
erillisestä 

ohjelmasta!

Lounais-Suomessa  
kokeillaan uutta

Lounais-Suomen YKA:ssa keskitymme kuluvana 
syksynä kokeilemaan uusia toimintatapoja, kuten 
työpaikka-aamiaisia/vierailukäyntejä mielenkiintoi-
siin yhteiskunta-alan työpaikkoihin. Ensimmäinen 
aamiaisvierailu toteutui 18.9. Turun maakunta-
arkistossa. Tutustujaryhmään oli  
ilmoittautunut 16 yhteiskunta-alan  
opiskelijaa. 

Luvassa syksyllä: teatterikäynti  
ja muuta kulttuuriohjelmaa, joista  
tiedotetaan jäsenpostissa. 

Vanha koulukunta juhlii

8 Vanha koulukunta on Jyväskylän yliopistosta 
yhteiskunta tieteelliseltä alalta valmistuneiden, ikiopiske-
lijoiden ja muiden samanhenkisten ryhmä. Koulukunta 
on foorumi, jonka kautta on mahdollista tavoittaa alum-
neja vapaamuotoisia tilaisuuksia varten. 

Vanha koulukunta järjestää timanttisimmat pikkujou-
lut Helsingin Kallion kupeessa Oluthuone Milenkassa 
(Haapa niemenkatu 3-5) la 7.12. klo 19 alkaen. Luvassa 
on Yhteiskuntatieteelliset miesvoimistelijat 10 vuotta 
-kiertueen esitys sekä  
trubaduuri, puhemies, YTM Henri ”Sir Henry” Raution 
perinteinen pikkujoulushow.

sähköpostilista: 
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/yfi-alumni

Vanha koulukunta:  
https://www.facebook.com/vanhakoulukunta

Yhteiskuntatieteelliset miesvoimistelijat:  
https://www.facebook.com/miesvoimistelijat
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Talvilomalle 
lompsis… Käytä jäsenetuasi 

lomailuun! 

Maksatko ennemmin kalliimman listahinnan 
vai liiton tarjoaman jäsenetuhinnan? Olitpa 
sitten opiskelija, eläkeläinen tai tavallinen 
työssäkäyvä jäsen, sinulla on sama oikeus 
hakea liiton lomahuoneistoihin. Liiton jäse-
nyydestä voi olla yllättävän suurta hyötyä, 
kun suunnittelet hiihtolomaasi tai vaikkapa 
pääsiäisenviettoa suosituissa pohjoisen 
hiihtokohteissa. Lomanviettopaikkoja on 
Rukalla, Ylläksellä ja Pyhällä. 

seuraava arvontapäivä on 28.10. ja silloin 
arvonnassa ovat mukana viikot 1–18  
(ajanjakso 28.12.2013–3.5.2014). 

Oletko tullut 
ajatelleeksi, että 

jäsenyyteesi sisältyy 
myös mahdollisuus 

edulliseen 
lomanviettoon?

Tätä jäsenetua on  syytä kokeilla – jäsenhinnoin! 
Lisää tietoa lomaeduista ja hakuohjeista löydät 
nettisivuiltamme www.yhteiskunta-ala.fi

Pyhänhovi
•	 48-neliöinen (+parvi 31 m2) paritalo-

huoneisto kahdeksalle hengelle
•	 vuokra-aika perjantaista  

klo 16 perjantaihin klo 11
•	 Haettava viikko 6 / 460 €

Kolarin siepakka (Ylläs)
•	 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle 

hengelle 
•	 vuokra-aika lauantaista klo 16  

lauantaihin klo 10
•	 Haettavat viikot 4 / 310 €,
    8, 11 / 490 €

Rukanjurmu

•	 70-neliöinen rivitalohuoneisto  
kymmenelle hengelle Rukatunturilla

•	 vuokra-aika lauantaista klo 16  
lauantaihin klo 12

•	 Haettavat viikot 1–6 / 460 €,  
7–18 / 540 €

Näin haet lomaviikkoa:

•	 Täytä sähköinen lomake netissä ja 
lähetä se viimeistään maanantaina 
28.10 klo 12. 

•	 Jos samalle viikolle tulee useampia 
hakemuksia, vuokraoikeus arvo-
taan. Ensikertalaiset ovat etusijalla.

•	 Jos onnistut haussa, saat puhelin-
soiton ja kirjallisen vahvistuksen 
muutaman päivän sisällä arvon-
nasta.

•	 Vapaiksi jääneet viikot tulevat  
uudelleen jakoon, joten seuraa 
nettisivuja. Varauksia otetaan vas-
taan puhelimitse tai sähköpostitse.

•	 Varaus on sitova. Peruutuksesta 
veloitamme toimistokulut 17 euroa.

•	 Saat lisätietoja lomahuoneistoista 
nettisivuilta www.yhteiskunta-ala.fi  
kohdasta jäsenpalvelut ja -edut 
sekä puhelimitse 010 231 0350.

Jäsenedut

Rukan lomakylä

•	 40-neliöinen rivitalohuoneisto kuudelle 
hengelle

•	 vuokra-aika lauantaista klo 17  
lauantaihin klo 11

•	 Haettavat viikot 17–18 / 410 € 
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KaTI aHTIaINEN
kommunikationschef

Allt sedan våren har höstens förbundsfullmäkti-
geval varit på tapeten i förbundets medier. Valet, 
som ordnas en gång på fyra år, är en viktig hän-
delse i organisationens verksamhet. Med tanke på 
förbundets verksamhet är det inte egalt vem som 

utövar den högsta beslutanderätten under de följande åren. 
Hör du till dem som ser valet som en chans att påverka 

och beslutet att inte rösta som ett hot? Eller ställer du dig 
helt likgiltig till de val som ordnas av ditt fackförbund? ”Fack-
föreningsmänniskorna får roa sig själva!” I förbundets enkät 
till medlemmarna som skickades i början av sommaren hade 
45 procent av respondenterna ännu inte bestämt sig om de 
tänker rösta. Om du är ens litet intresserad av förbundets 
verksamhet gör du klokt i att ge din röst till en aktiv person 
som du anser vara lämplig. Du har hela 187 kandidater 
att välja mellan. Även organisationslivet karaktäriseras av 
demokrati och som medlem är det din rätt att rösta.

Fullmäktigevalet i november är det fjärde i ordningen. I 
det föregående valet 2009 fanns det vid sidan om studeran-
denas vallista och de lokala listorna även en politisk lista. Nu 
finns det ett flertal listor som inte grundar sig på kandida-
ternas bostadsort utan på deras politiska värderingar. I den 
öppna feedbacken i medlemsenkäten önskade en respondent 
att kandidaterna meddelar sina politiska åsikter, eftersom 
”det skulle vara hemskt att senare märka att man röstat 
på en kandidat från fel parti”. Du bestämmer vilka saker är 
viktigaste gällande kandidaten. 

Allt emellanåt upplever någon att fackföreningsrörelsen 
har fjärmat sig från vardagen, att centralorganisationens 
värderingar inte längre låter bekanta eller att förbundet 
endast bevakar de fast anställdas intressen. Som ett svar på 
denna respons har vi bett kandidaterna tala om hur de – om 
de blir valda – tänker påverka förbundets verksamhet. Vi 
frågade också vilka mål förbundet borde ha för arbetslivet 
och intressebevakningen. Utgående från dessa svar kan 
du, bästa väljare, dra dina egna slutsatser som hjälper dig 
att rösta. Om du inte får tillräcklig klarhet i kandidatens 
värderingar hindrar inget dig från att kontakta honom eller 
henne direkt. Kandidaternas namn och vallistorna hittar du 
på sidorna 28-29. Kandidaterna presenteras noggrannare 
på valsajten. 

Håll ett öga på din post. I början av november får du ett 
stort röstningskuvert med anvisningar för poströstning.  
Det nya fullmäktige har utsetts i månadsskiftet november–
december.

Valtider är  
samhällsvetarens 
bästa tid

Företagande ökar i popularitet och det 
skadar i alla fall inte att ha en akademisk 
utbildning, konstaterar företagsrådgiva-
re Timo Mäkilä vid FöretagsHelsingfors. 

– Vi samarbetar med högskolor och 
finansiärer för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för lönsamma affärs-
idéer. Målet är att utveckla finansie-
ringsmöjligheterna och att inspirera af-
färsänglar att investera i tillväxtföretag. 

Företagsrådgivning ges förutom av 
aktörer såsom FöretagsHelsingfors 
även av TE-centraler runtom i Finland. 
Även på internet finns det en uppsjö av 
tips och länkar för dem som är intres-
serade av företagarverksamhet.

– Även universitetsforskningen 
leder till idéer som inom forskningen 

och i företagskuvöser sammanställs till 
tvärvetenskapliga team som i sin tur kan 
utvecklas till succéhistorier.

Enbart bra produkter garanterar 
dock inte ett företag framgångar, utan 
man måste också ha en vision om hur 
de egna storsäljande produkterna och 
tjänsterna paketeras till en lättsåld hel-
het och hur det egna kunnandet skiljer 
sig från konkurrenternas produkter. 

Jari Parantainen på Noste Oy kon-
staterar att många företagare inte är på 
det klara med vad produktifiering är och 
hur det görs på ett framgångsrikt sätt. 

– Oftast behöver man en utomstå-
endes syn på hur företagets expertis 
omvandlas till kassaflöde. 

Medlemsenkät 2013

 För förbundet är medlemsen-
käten ett viktigt sätt att få informa-
tion om hur förbundet kan tillgodose 
medlemmarnas behov av intresse-
bevakning och tjänster. Verksamhe-
ten har utvecklats utgående från 
feedback från tidigare enkäter och 
trots att vi verkar gå i rätt riktning 
är det ännu långt till målet. Särskilt 
ökad synlighet, ökad uppskattning 
för yrket och bättre extern 
kommunikation verkar vara frågor 
som det är motiverat att fokusera 
på. Det finns en önskan om 
intensivare växelverkan, vilket även 
efterfrågas av aktiva medlemmar. 
Förbundet är inte kontoret på 
Mikaelsgatan, utan det utgörs av de 
viktigaste beslutsfattarna, det vill 
säga medlemmarna. Varje svar är 
värdefullt och bidrar till att utveckla 
förbundets verksamhet. 

Enkäten skickades i början av 
juni 2013 till alla medlemmar som 
har uppgett en e-postadress till 
registret. Enkäten besvarades av  
1 856 medlemmar (7 989). Svars-
procenten uppgick till drygt 23. Tre 
av fyra respondenter hade varit 
medlemmar i fem år eller längre.

Belöningsteser
Utseendet, chefens favorit eller hack-
kyckling, kompisen behöver också eller 
de egna intressena i främsta rummet. 

– Om organisationen har ett välfung-
erande belöningssystem finns det inte 
utrymme för ovanstående misstankar, 
säger teknologie doktor och politices 
magister Johanna Maaniemi.

I sin avhandling undersökte Maaniemi 
hur rättvis utvärderingen av arbetspres-
tationer och lönebesluten i anknytning till 
grundlönen är. 

– Själv är jag av den åsikten att 
pengar är utgångspunkten för att utföra 
arbete. Det finns dock flera andra fak-
torer som inverkar på arbetsnöjdheten 
och -motivationen och dessa kan inte 
enbart mätas i pengar.

Däremot kan ingenting kompensera 
dålig ledning.  

– Känslan av att i relation till andra 
bli orättvist behandlad kan leda till lägre 
lojalitet och sämre prestationer – för att 
inte tala om att man börjar må psykiskt 
dåligt.

Om arbetstagarna har en stark tro 
på att alla behandlas rättvist leder det till 
minskad personalomsättning, ett bättre 
arbetsklimat och även prestationsnivån 
blir högre.

Från arbetstagare till egen företagare

[Resumé]
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URA
KLIKKAA LISÄÄ

www.uralehti.fi

Puhetta 
palkoista
Perusteet syynissä

Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013

28 187 vaihtoehtoista valtuutettua  

EDUNVALVONTA
Jäsenkysely 2013

ILMIÖ
Akateeminen yrittäjyys

OIKEILLE URILLE
Uraneuvontaa jäsenetuna

14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu

M
C
I

KLIKKAA LISÄÄ
www.uralehti.fi

Anna palautetta lehdestä 
ja voita Lumia 920!

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 400 euron 
arvoinen Nokian Lumia 920 -puhelin.

URA
Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja 
keskustele päivänpolttavista aiheista. Verkosta voit hakea 
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.

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 
lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2013. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto 
arvotaan 2.1.2014. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja simo Pöyhönen ............... puhelin 010 231 0362

EDUNVALVONTA
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen .......puhelin 010 231 0357
•	yksityissektorin	neuvottelutoiminta
•	tutkimustoiminta

Neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen .......... puhelin 010 231 0354
•	julkisen	sektorin	ja	yliopistojen	 
neuvottelutoiminta

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

Lakimies Elina Oksanen ................................puhelin 010 231 0364
•	palvelussuhdeneuvonta

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

www.facebook.com/Yhteiskuntaala
www.twitter.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/Yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry

JÄRJESTöTOIMINTA
Viestintäpäällikkö Kati ahtiainen  ................ puhelin 010 231 0359
•	viestintä
•	Ura-lehti

asiamies Hanna Meriluoto ............................ puhelin 010 231 0352
•	koulutukset
•	järjestötoiminta

asiamies aki Reinimäki .................................. puhelin 010 231 0356
•	järjestötoiminta	

Opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen......puhelin 010 231 0358
•	opiskelijatoiminta

JÄSENASIAT
Hallintopäällikkö Marjut soininen ............... puhelin 010 231 0360
•	taloushallinto

Toimistonhoitaja Helka ahlström ................ puhelin 010 231 0350
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut
•	lomaviikkovaraukset

Jäsensihteeri Tiina Kuusi ............................ puhelin 010 231 0361
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut

Jäsensihteeri Pia Ruuska (perhevapaalla)
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sasKa saaRIKOsKI
toimittaja

Dekaanin dream team
Valtioneuvosto käsittelee parhaillaan 
merkittävää tutkimusta, jossa hahmotel
laan suomalaisen yhteiskunnan suuntaa 
pitkälle tulevaisuuteen. Miten ratkaistaan 
hyvinvointivaltion kestävyysvaje? Mistä 
löytyy Suomelle uusi menestysstrate
gia globaalissa kilpailussa? Näihin kysy
myksiin odotetaan vastauksia, kun valtio
neuvosto marraskuun alussa julkistaa jo 
etukäteen paljon kohua herättäneen tutki
mushankkeen Kestävän kasvun malli.

Voisi kuvitella, että näin merkittävää 
hanketta johtamaan olisi nimitetty suoma
laisen yhteiskuntatieteen kaikkein kovin 
nimi. Ihan niin ei kuitenkaan tainnut 
käydä. Tutkijaryhmää vetää filosofi Pekka 
Himanen, jolla ei ole minkäänlaista yhteis
kuntatieteellistä pohjakoulutusta.

Ymmärrettävästi Himasen tutkimus
hanke on herättänyt pahaa verta tutkija
piireissä. Himanen saikin kunnian toimia 
sosiaalisen median saaliseläimenä sekä 
sen syys että kevätmetsästyskaudella.

Tutkimushankkeen julkinen arvostelu 
kiihtyi aika ajoin niin kovaksi, että sen 
väitetään kääntäneen laskuun kokoomus
laisen pääministerin Jyrki Kataisen siihen 
asti vankkana kestäneen kansansuosion.

Jos keskusta siis voittaa seuraavat 
eduskuntavaalit, kuten juuri nyt näyt
tää, se johtuu osaltaan juuri tohtori Hima
sen vaikutuksesta. Kyseessä olisi silloin 
ehkäpä merkittävin panos, jonka tiede on 
valtion asioiden hoitoon aikoihin antanut.

Jos Kestävän kasvun mallin kokoami
nen olisi annettu suomalaisen yhteiskun
tatieteen kaikkein kovimmalle nimelle, 
kenelle se olisi annettu?

Osviittaa siitä voi hakea valtiotieteelli
sen tiedekunnan dekaanin Liisa Laakson 
viimekeväisestä esiintymisestä Markus 
Leikolan ja Jussi Lähteen radioohjel
massa.

Kun Laaksolta kysyttiin, keitä ovat  
suomalaisen yhteiskuntatieteen  kovimmat  

nimet, dekaani nimesi jalkapallojouk
kueellisen eli 11 tutkijaa: Uskali Mäki, 
Pekka Martikainen, Heikki Patomäki, 
Martti Koskenniemi, Kaarlo Tuori, Jan 
Klabbers, Raimo Väyrynen, JP Roos, 
Riitta Jallinoja, Elina Haavio-Mannila ja 
Heikki Waris.

On tietysti kohtuutonta vetää johtopää
töksiä nimilistasta, jonka dekaani saattoi 
vetäistä melko lailla hihasta. Silti on vai
kea olla huomaamatta, että aika monen 
mainitun nimen perään voisi suluissa liit
tää jommankumman vasemmistopuo
lueemme kirjainlyhenteen. Se saattaakin 
osaltaan selittää sen, miksi oikeistolai
nen pääministeri päätti olla kääntymättä 
yhteiskuntatieteemme kovimpien nimien 
puoleen.

Vaikka mahdolliset 
poliittiset syyt jätettäi
siin huomiotta, dekaa
nin listalta on vai
kea löytää yhtäkään 
tutkijaa, jonka puo
leen pääministeri olisi 
voinut huolineen kääntyä. Joukossa on  
eteviä spesialisteja, kokeneita professo
reja, kolme oikeustieteilijää ja yksi kuol
lut, mutta ei siellä hakemallakaan ole 
sellaista uutta Pekka Kuusta, jollaista 
Helsingin Sanomien politiikan toimituk
sen esimies Marko Junkkari kolumnis
saan (HS 1.9.) kaipasi.

Termissä ”yhteiskuntatieteilijä” paino 
oli aikaisemmin sanan alkuosalla. Yhteis
kuntatiede oli yhteiskunnallisten asioiden 
pyörittelyä oikealta tieteeltä lainatulla 
auktoriteetilla. Nyt paino on siirtynyt 
sanan loppuun: tutkijat yrittävät olla niin 
tieteellisiä, että ovat kadottaneet yhteis
kunnan näkyvistään. Siksi dekaanin 
dream team kököttää pelin ratkaisuhet
killä vaihtopenkillä, kun kärjessä kirmaa 
hyvistä harhautuksistaan tunnettu Pekka 
Himanen.

Mistä löytyy Suomelle 
uusi menestysstrategia 
globaalissa kilpailussa?

[näkökulma]
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Vaalit ovat jo ovella
- käytä ääntäsi

Liiton uudet päättäjät valitaan vaaleilla.  
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä.

Saat äänestysmateriaalin postitse 
marraskuun alussa. Postita äänestyslippusi 
viimeistään 26.11.2013! 

Vaalitulos julkaistaan perjantaina 29.11.2013.




