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[PÄÄTOIMITTAJALTA]

VASTAA  
LUKIJAKYSELYYN  

s. 38
ja voit voi!aa  

Applen iPhonen!

Sosiaalisessa mediassa irvailtiin taannoin 
sosiologien lakolle. To!a on, e!ei se 
pysäy!äisi Suomea yhtä tehokkaasti kuin 
satamien tai lentoken!ätyöntekijöiden 
lakot. Yhteiskuntatieteilijöiden taktiikka 
onkin ovelampi. Olemme solu!autu-

neet yhteiskunnan kaikille  osa-alueille, eri tasoille ja 
sektoreille. Lakkomme  huoma!aisiin. Se  pysäy!äisi 
Suomen henkisen kehityksen. 

Lii!omme jäsenet ovat monessa työpaikassa han-
kalassa raossa tänä päivänä. Yt-neuvo!eluja käydään 
yrityksissä, valtionhallinnossa uudistetaan rakenteita, 
kuntaken!ä on murroksessa ja järjestöt  mie!ivät tule-
vaisuu!aan. Talouden kehitys näy!ää epävarmalta, ja 
Euroopan talouskriisi pimentää näkymiä. 

Kuuntelen herkällä korvalla juuri vali!ua Vuoden 
yhteiskuntatietelijää Sixten Korkmania. Hän osaa 
puhua eurotaloudesta ymmärre!ävästi ja tarjoaa 
vaihtoehtoja ulos tilanteesta.

 Kunpa voisin sanoa, e!ä kevät näy!ää valoisam-
malta. Se ei näytä. Taloustilanne on vaikea. Työmark-
kinajärjestöjen keskinäinen luo!amus on vähäistä. 
Työnantajapuoli puhuu nollakorotuksista palkkoihin. 
Edellisestä raamiratkaisusta on edelleen sopima!a 
asioita kuten kolmen päivän koulutusoikeus. Seuraa-
vasta neuvo!elukierroksesta tulee eri!äin hankala. 

 Vaikeina aikoina lii!oomme lii!yy aina uusia 
jäseniä. Se osoi!aa sen, e!ä liiton tarjoama turva on 
kohdallaan. On hienoa olla osa yhteisöä, joka tuo valoa 
ja turvaa synkkänä aikana. 

 Kiitos, e!ä olen saanut olla kuusi antoisaa vuot-
ta puheenjohtajanne. Vuoden vaihteessa luovutan 
”lakkokenraalin” nuijan lii!ovaltuuston valitse-
malle uudelle puheenjohtajalle Mikko Eskolalle. 
Onnea ja menestystä!

Valoa pimeään 
vuodenaikaan

ELINA MOISIO
puheenjohtaja 
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– Kun ihmiset eivät pidä pankeista eivätkä 
unionista, niin rakenna siinä si!en 
pankkiunionia, Sixten Korkman siteeraa 
pääministeri Jyrki Kataista. 
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Teksti Salla Peltonen Kuvat Vesa Tyni

Vuoden 2012 yhteiskuntatietei-
lijä, professori Sixten Korkman 
aloitti työuransa 16-vuotiaana 
merimiehenä ja pesi kesätyö-
nään valaanrasvaa rahtialuk-
sen tankeista. Sittemmin valtio-

tieteen tohtoriksi väitellyt Korkman on 
työskennellyt muun muassa Suomen Pan-
kissa, Työntekijöiden Taloudellisessa Tutki-
muslaitoksessa, OECD:n sihteeristössä, val-
tiovarainministeriön kansantalousosaston 
ylijohtajana sekä useampaan otteeseen ope-
tustehtävissä Helsingin yliopistossa. Vuosina 
1995!2005 Korkman toimi Euroopan unionin 
ministerineuvoston talouspoliittisen osaston 
Eco"nin pääjohtajana. Kuluvan vuoden maa-
liskuussa hän jäi eläkkeelle Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän Val-
tuuskunnan toimitusjohtajan tehtävistä. 

– Nautin siitä, mitä teen. Ei minulla ollut 
aikomustakaan jättää työntekoa, vaikka jäin 
virallisesti eläkkeelle, tällä hetkellä professo-
rina Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksella 
sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa 

Sitrassa vanhempana neuvonantajana työs-
kentelevä Korkman toteaa. Hän kertoo ole-
vansa otettu Yhteiskunta-alan korkeakou-
lutetut ry:n hänelle myöntämästä Vuoden 
yhteiskuntatieteilijä -tunnustuksesta. 

– En kuvittele, että olisin tehnyt suuria 
tekoja. Enhän ole koskaan ollut päätöksen-
tekijä, vaan toiminut neuvonantajana, tut-
kijana tai virkamiehenä. Ongelmamme ovat 
kuitenkin yhteiskunnallisia ja niiden ratkai-
semisessa yhteiskuntatieteillä on suuri mer-
kitys, Korkman sanoo. 

Vapaa-ajallaan hän lukee ja kuuntelee 
musiikkia sekä viettää aikaa kolmen lapsensa 
ja yhdeksän lapsenlapsensa kanssa. 

– Jos en olisi päätynyt tälle uralle, olisin saat-
tanut harkita arkkitehdiksi ryhtymistä. Jos vain 
lahjat olisivat riittäneet, Korkman hymyilee.

LUOVUUDELLA POIS  
NÄIVETTYMISEN TIELTÄ
Sixten Korkman näkee yhteiskunnan ja talou-
den uudistumiskyvyn tällä hetkellä koko  
Euroopan suurimpana haasteena. 

Mi!avan uran Suomen ja Euroopan talous- ja 
rahoituskysymysten ytimessä tehnyt Sixten Korkman on 
seurannut läheltä monen kriisin kehi!ymistä.  
– Muutosvoimat ovat olleet suuria. Mikään yksi!äinen 
tekeminen tai tekemä!ä jä!äminen ei olisi kyennyt estämään 
euroalueen velkakriisiä. Rahaliitossa oli selviä valuvikoja 
ja globaalin talouskriisin myötä olisimme joka tapauksessa 
ajautuneet ongelmiin. Virheistä pitää kuitenkin oppia. 

Eurooppa tarvitsee
uudistumista
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Suomen roolin täytyy  
tulevaisuudessa löytyä nimenomaan 
korkean osaamisen aloilta. 

– Meneillään on suuri murros, jossa kehit-
tyvät taloudet ottavat itselleen kuuluvan 
roolin. Maailman talouskasvun moottoreina 
ne pakottavat kehittyneet maat sopeutu-
maan nopeasti muuttuvaan työnjakoon. Suo-
messa tämä näkyy meille perinteisesti vah-
vojen toimialojen, kuten metsäteollisuuden 
ja informaatioteknologian suurina ongel-
mina, Korkman sanoo ja korostaa, että tarvit-
semme kipeästi todella uutta luovaa yritys-
toimintaa. 

! On ilahduttavaa nähdä, että esimerkiksi 
Aalto-yliopistossa vallitsee nyt vahva start 
up -henki ja nuoret haluavat perustaa yhti-
öitä.

– Suomi on suuri menestystarina sekä 
poliittisesti, taloudellisesti että sosiaalisesti, 
mutta juuri nyt kukaan ei tunnu investoivan 
Suomeen. Toimintaympäristön houkuttele-
vuus onkin avainasemassa Suomen kilpailu-
kyvyn parantamisessa. Korkmanin mukaan 
esimerkiksi verotusta olisi tarkasteltava 
kokonaisuutena, ei yksittäisten veroporkka-
noiden kautta. 

HYVINVOINTIVALTIOON EI SAA 
TUUDITTAUTUA
Professori Korkman kannattaa pohjoismaista 
hyvinvointivaltion mallia, mutta varoittaa 
tuudittautumasta vanhoihin käytäntöihin. 

– Tällaisenaan hyvinvointivaltion rahoit-
taminen on suuri ongelma, tuhon tie, joka 
johtaa väistämättä Suomen julkisen velan 
kasvuun. Väestön ikärakenteen muutos 
kyllä tiedetään, mutta tosiasiat täytyisi nyt 
oikeasti kohdata. Tarvitaan riittävästi ihmi-
siä, jotka tekevät riittävästi töitä, jotta vero-
pohja olisi riittävä kustantamaan nykyisen-
kaltaisen hyvinvointivaltion, Korkman 
tähdentää. 

Hän näkee työurien pidentämisen joko 
alusta tai lopusta käytännössä ainoana ratkai-
suna työllisyysasteen nostamiseen ja muistut-
taa, että väestön ikääntyminen koskee yhtä 
lailla koko Eurooppaa, jossa ongelma tulee 
vastaan vähän myöhemmin kuin Suomessa.  

Työelämässä jo 42 vuo!a ja risat
# Kuulun etuoikeute!ujen ryhmään, jotka tekevät työtään mielellään. Vaikka 
jäin maaliskuussa virallisesti eläkkeelle Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja 
Elinkeinoelämän Valtuuskunnan toimitusjohtajan tehtävistä, en aikonut jä!ää 
työntekoa, professori Sixten Korkman kertoo pilke silmäkulmassaan. 

Nyt hän työskentelee Professor of Practise -nimikkeellä Aalto-yliopiston 
taloustieteen laitoksella sekä vanhempana neuvonantajana Suomen itse-
näisyyden juhlarahaston Sitran palveluksessa suunni!elemassa kestävän 
talouspolitiikan johtamiskoulutusta. 

 # Työurien pidentäminen on järkevää, oikeastaan väl!ämätöntä, jo!a 
hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata. Monelle työnteon jatkaminen on 
myös mielekästä, koska olemme keskimääräisesti terveempiä ja elämme 
pidempään, Korkman perustelee. 

# Toki olemme kaikki erilaisia. Työurien pidentämiseen pitää löytää ratkai-
su, joka on kaikille kohtuullinen. 

INVESTOINTEJA INHIMILLISEEN PÄÄOMAAN
Korkman peräänkuuluttaa myös kunnallisen 
palvelutuotannon, etenkin hallinnon, tehos-
tamista uusien  informaatioteknologisten rat-
kaisujen avulla sekä arvokeskustelua siitä, 
mikä tarkalleen ottaen on hyvinvointivaltion 
lupaus. Mitä palveluja yhteiskunnan pitää 
turvata jokaiselle? Entä mitä jokaisen tulisi 
hankkia omalla kustannuksellaan?

Monet perusasiat ovat Suomessa edel-
leenkin varsin hyvin. Meillä ei ole korrup-
tiota ja infrastruktuuri, peruspalvelut sekä 
koulutusjärjestelmä toimivat. 

– On kuitenkin syytä muistaa, että Suomi 
on tällä hetkellä heikommalla tolalla kuin 
muut Pohjoismaat. Ei meidän kannata ver-
rata itseämme Italiaan tai Espanjaan vaan 
Ruotsiin ja Tanskaan. Inhimilliseen pää-
omaan eli päivähoitoon, peruskouluun, 
ammatilliseen koulutukseen ja yliopistoihin 
täytyy investoida, Korkman sanoo ja moit-
tii kuntia, jotka leikkaavat ensimmäisenä  
koulutusmenoista. On selvää, että Suomen 
roolin täytyy tulevaisuudessa löytyä nimen-
omaan korkean osaamisen aloilta. 
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TIEDÄMME MITÄ TEHDÄ ! MUTTA MITEN?
! Kolmas ongelmamme on lähinnä poliit-
tinen. Tiedämme kyllä, mitä väestön 
ikääntymis ongelmalle pitäisi tehdä, mutta 
toimenpiteille on vaikea saada poliittista 
kannatusta.  Tarvitaan poliitikkoja, jotka 
uskaltavat ajaa asioita rohkeasti eteenpäin. 
Kansalaisten taas täytyy saada riittävästi tie-
toa tilanteesta ja suunnitteilla olevien päätös-
ten taustoista, jotta he pystyvät muodosta-
maan itselleen selkeän kuvan, mistä on kyse, 
Korkman perustelee. 

! Monien on vaikea hyväksyä, että Euroo-
passa päätetään asioista, jotka vaikuttavat 
myös Suomeen, hän sanoo ja mainitsee esi-
merkkinä Etelä-Euroopan kriisivaltioiden 
tukemisen. On kuitenkin kiistaton tosiasia, 
että myös meidän käy huonosti, jos Euroo-
pan talous- ja rahaliitto ajautuu umpikujaan. 
Mutkikkaiden asioiden viestiminen ymmär-
rettävästi on suuri haaste medialle ja tiedeyh-
teisölle, jotta tarvittaville toimenpiteille saa-
taisiin kansalaisten tuki, Korkman painottaa.

 
EUROOPAN UNIONILLA ON TULEVAISUUS
Sixten Korkmanin mielestä Euroopan unio-
nille myönnetty Nobelin rauhanpalkinto oli 
ansaittu tunnustus. Onhan EU menestykse-
käs esimerkki alueellisesta integraatiosta. 

– Maailmalla ymmärretään, että olemme 
pystyneet nousemaan juoksuhaudoista ja 
luomaan kehikon yhteisten asioiden hoita-
miselle. Nyt meidän vain pitäisi oppia hoi-
tamaan näitä asioita yhdessä tehokkaammin, 
Korkman sanoo. 

– Ongelmat, kuten ilmastonmuutos, rikol-
lisuuden torjunta tai rahoitusjärjestelmän 
valvonta ovat globaaleja, mutta niistä tehtä-
vät päätökset kansallisia. Ongelmien ratkai-
semiseksi tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. 

! Myös rahaliiton valuviat on paikallis-
tettu ja korjaustyö käynnistynyt. Asiat sel-
kenevät, jos pysymme hengissä muutaman 
vuoden, Korkman uskoo. 

SIXTEN KORKMAN
Valtiotieteiden tohtori

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry valitsi 
Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi ekonomisti, 
VTT Sixten Korkmanin. Valinta julkiste!iin 
Yhteiskuntatieteilijäpäivillä Helsingissä 
16.11.2012.

Tämänvuotisella valinnallaan lii!o halu-
aa antaa tunnustusta pitkän ja merki!ävän 
uran tehneelle ekonomistille. Ekonomistit 
ovat yhteiskuntatieteilijöitä, jotka valmis-
tuvat valtio- ja yhteiskuntatieteellisistä 
tiedekunnista. 

Selkeänä esiintyjänä Korkman on tehnyt 
talousasioista sekä viime aikoina eurokrii-
sin syistä ja seurauksista selkoa suurelle 
yleisölle. 

# Demokratia kaipaa kansalaisia, jotka 
ovat valveutuneita ja yhteiskunnallisista 
kysymyksistä kiinnostuneita sekä hyvin 
informoituja. Kuntavaalien äänestyslaimeus 
antaa aihe!a huoleen, sillä valveutumat-

tomuus murentaa demokratian pohjaa, 
Korkman sanoo.

Omalla esimerkillään Korkman on näyt-
tänyt, miten asiantuntijatyössä työuraa voi 
pidentää eläkeiän jälkeenkin. Aina on oikea 
ikä jatkaa uraa!

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 
on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän 
vuodesta 1999 lähtien.  

Vuoden valinta

Edellisiä valintoja
2011: Marja-Liisa Manka
2010: Cay Sevón
2009: An!i Rantakokko
2008: Suvi-Anne Siimes
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Syksy  2012  Akavaa
ka

1

Jäsenmaksut  
vuodelle 2013:

perustutkinnon suori!aneet  
jäsenet ja vakituisesti työssä 
käyvät opiskelijat 294 $  
(ennen 288 $)
palkansaajakassaan kuulumat-
tomat yri!äjät, apurahalla tai 
stipendillä työskentelevät,  
EU/ETA-maissa työskentelevät 
ja ulkomailla valtioiden välisissä 
järjestöissä työskentelevät 147 $ 
(ennen 144 $)
työ!ömät, perhe-, opinto- tai vuo-
ro!eluvapaalla olevat, eläkeläiset, 
varusmies- tai siviilipalvelusta 
suori!avat sekä EU/ETA-maiden 
ulkopuolella työskentelevät tai 
ulkomailla ilman palkkatuloja 
oleskelevat 60 $
opiskelijajäsenet 25 $
opiskelijajäsenet, jotka ovat  
1-4 kk töissä 60 $
opiskelijajäsenet, jotka ovat  
5-11 kk töissä 100 $

Akavalaiset puntarissa
Akavaaka-tilastokooste on ilmestynyt. Kooste tarjoaa tuoreinta 

tilastotietoa Akavan jäsenistä ja korkeasti koulutetuista työelämäs-
sä. Akavaaka sisältää tietoa muun muassa akavalaisten ja muiden 
korkeasti koulute!ujen työllisyydestä, sijoi!umisesta työmarkkinoil-
le, työajoista, palkoista, verotuksesta, koulu!autumisesta, yri!ä-
jyydestä sekä ammatillisesta järjestäytymisestä. Akavan omien 
aineistojen lisäksi julkaisussa hyödynnetään Tilastokeskuksen, 
ministeriöiden ja eri tutkimuslaitosten tutkimusaineistoja ja tilastoja.

Akavaaka-julkaisu on saatavilla verkkojulkaisuna, powerpoint-
esityksenä ja pdf-tiedostona osoi!eessa www.akava."/akavaaka

Ulkomaanmatka 
ei ole enää este 
työttömyysetuuden 
saamiselle. Aiemmin 
työnhakija sai 
tehdä vain lyhyitä 
ja satunnaisia 
matkoja ja joutui 
ilmoittamaan niistä 
TE-toimistolle. 
Työnhakija on  
kuitenkin velvollinen 
ilmoittamaan 
yhteystiedot, joista 
hänet tavoittaa 
matkan aikana. 
Laki astui voimaan 
1.7.2012.

TIESITKÖ?

20%
palkansaajista on 
akavalaisia. Akava-
laiset ansaitsevat 
neljänneksen 
Suomen 
palkkasummasta, 
mu!a maksavat 
palkansaajien 
maksamista 
veroista 
kolmanneksen. 
Akavalaisten osuus 
palkansaajien 
maksamista valtion 
tuloveroista on 42 
prosen!ia. 

Lähde:  
Akavaaka syksy 2012 

 Jotkut työnantajat yri!ävät saada tuotannollisin ja taloudellisin 
perustein irtisano!avilta työntekijöiltä kirjallisen sitoumuksen siitä, 
e!ä nämä eivät tulisi esi!ämään mitään työsuhteeseen tai sen 
pää!ymiseen lii!yviä vaatimuksia työnantajaa kohtaan. 

Tällaisen sitoumuksen antamisesta on seurauksena 90 päivän 
karenssi työ!ömyysturvassa sen lisäksi, e!ä se rajoi!aa työnteki-
jän mahdollisuuksia ryhtyä tarvi!aessa oikeustoimiin työnantajaa 
vastaan. Siksi työntekijän ei kannata antaa tällaista sitoumusta. 
Tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotulla työntekijällä 
on muutoin oikeus työ!ömyysturvaan heti työsuhteen pääty!yä ja 
seitsemän päivän omavastuuajan kulu!ua. 

Irtisano!avalla työntekijällä ei ole velvollisuu!a sitoutua mi-
hinkään irtisanomisen yhteydessä. Työsuhde pää!yy työnantajan 
tekemän irtisanomisen seurauksena. Työntekijä voi o!aa vastaan 
irtisanomisilmoituksen ja allekirjoituksellaan vahvistaa ilmoituksen 
vastaano!amisen. Minkäänlaisia sitoumuksia tai hyväksymisiä 
sisältävään paperiin ei sen sijaan kannata nimeään kirjoi!aa. 

Kokonaan eri asia ovat tilanteet, joissa työntekijä ja työnantaja 
solmivat työsuhteen pää!ämisestä sopimuksen, jonka mukaan työn-
antaja maksaa työntekijälle erokorvauksen. Tällöin sovitaan yleensä 
samalla siitä, e!ä kummallakaan osapuolella ei ole sopimuksessa 
sovi!ujen velvoi!eiden täy!ämisen jälkeen muita vaatimuksia.

Älä sitoudu mihinkään, 
jos sinut irtisanotaan! 

URAtieto
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Moni työpaikka elää jatkuvassa 
turbulenssissa. Kun organisaation 
rakennetta ja toimintatapoja uudiste-
taan, suunnitellaan muutokset usein 
suljetuin ovin ylimmässä johdossa 
tai keskushallinnossa. Työntekijöille 
organisaatiomuutos tulee monesti 
täytenä yllätyksenä. 

! Nykyinen linja ei herätä luotta-
musta, Yhteiskunta-alan korkeakou-
lutetut ry:n liittovaltuusto toteaa. 
Se patistaa ylintä johtoa ottamaan 
työntekijät ja keskijohdon nykyistä 
tiiviimmin mukaan organisaatio-
muutoksen suunnitteluun ja toteu-
tukseen. 

Liittovaltuusto korostaa luotta-
musmiesten ja -valtuutettujen roo-
lia henkilöstön oikeuksien puolesta-
puhujina. Yhteistoimintalain hengen 
mukaista on, että työntekijöillä on 
oltava todellinen mahdollisuus vai-
kuttaa muutoksiin. Yt-menettelyä 
pitäisi käyttää nykyistä enemmän 
organisaation kehittämisessä eikä 
pelkästään irtisanomisissa. 

Muutos muutoksen vuoksi ei ole 
järkevää. Jos strategisia valintoja 
ei osata perustella, voi jäädä koko-
naan epäselväksi, miksi muutoksia 
edes tehdään. Muutos onnistuu par-
haiten, jos työntekijät ovat mukana 
koko valmisteluprosessin ajan ja 

voivat vaikuttaa lopputulokseen. 
Epäilevä ja päätöksenteosta syrjään 
jätetty työntekijä sitoutuu muutok-
seen heikosti. 

! On selvää, että muutokseen 
suhtaudutaan epäillen, jos se sanel-
laan työntekijöille ulkopuolelta. Eri 
henkilöstöryhmien ottaminen suun-
nitteluun ja toteutukseen mukaan ei 
vaadi rahaa vaan asennemuutosta 
organisaation johdossa, liittoval-
tuuston puheenjohtaja Timo Koski-
mäki toteaa. 

Uudistusprosessilla pitää olla 
selkeä alku ja loppu sekä realisti-
nen aikataulu. Epävarmuudessa 
eläminen heikentää työilmapii-
riä ja motivaatiota. Julkisella sekto-
rilla poliittinen vääntö voi aiheuttaa 
vuosikausiksi epävarmuutta. Muu-
tokset ovat ilmassa mutta niitä ei 
panna toimeen. Myös yritysten fuu-
siot aiheuttavat hämmennystä. Jos 
vanhaa organisaatiota ei asianmu-
kaisesti hyvästellä, jää vanha työ-
kulttuuri helposti elämään uuden 
rinnalla. 

! Organisaatiosta riippumatta 
henkilöstö on suuri voimavara muu-
toksissa. Olisi korkea aika, että myös 
organisaatioiden ylin johto huomaisi 
tämän, Koskimäki vetoaa.

Mikko Eskola liiton johtoon
Lii!ovaltuuston syyskokous valitsi Helsingissä 

17.11. liiton uuden hallituksen puheenjohtajaksi 
Mikko Eskolan, 37.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa  
Johanna Moisio. Lii!oa kuusi vuo!a johtanut 
Elina Moisio ei ase!unut enää ehdolle.

Hallituksen kokoonpano:
Arto Aniluoto (varalla Sarianne Karikko)
Anne Hyyryläinen (varalla Jani Kykkänen)
Risto Alatarvas (varalla Milla Halme)
Hannu-Pekka Hu!unen (varalla Pe!eri Suominen)
Jaana Koskela (varalla Maria Ranta)

Hallitus aloi!aa 1.1.2013, ja toimikausi kestää 
kaksi vuo!a. Urassa 1/2013 esitellään hallitus 
tarkemmin.

Valtuuston syyskokouksen antia

Vali!iin uusi hallitus.
Hyväksy!iin ja vahviste!iin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 
(löytyy liiton jäsensivuilta).
Vahviste!iin ensi vuoden jäsenmaksut (kts. jäsenmaksulaatikko). 
Hyväksy!iin ja vahviste!iin vuoden 2013 taloussuunnitelma.
Pääte!iin julkilausumasta ”Organisaatio myllerryksessä, 
henkilöstö hämmennyksessä”. 

Organisaatio myllerryksessä,  
henkilöstö hämmennyksessä

Helsinkiläinen Mikko Eskola 
työskentelee valtioneuvoston 
kansliassa tietoasiantuntijana.

Menestys yhteiskuntaopissa 
toi stipendin neljälle

Lii!o on palkinnut yhteiskuntaopissa syksyn 
yo-kirjoituksissa menestyneitä. Stipendi myönnet-
tiin neljälle kirjoi!ajalle:

Olli Ahramo, Puolalanmäen lukio
Riku Karppinen, Oulun Lyseon lukio
An!i Luukkanen, Helsingin Normaalilyseo
Juuni Sirola, Helsingin Normaalilyseo

Lii!o jakoi yhteiskuntaopin stipendejä nyt toista 
kertaa.
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Korkeasti koulute!ujen työ!ömyys nousee yhä, 
erityisen nopeasti vastavalmistuneilla 

Onnea  
uusille kunta-
päättäjille!
Kunnallisvaaleissa oli 
ehdolla paljon yhteis-
kunta-alan korkeakou-
lutettuja, jo pelkästään 
liiton vaalisivulla heitä 
esittäytyi yli 80, joista 
13 pääsi valtuustoon. 
Liitto onnittelee lämpi-
mästi kaikkia valittuja. 
Kuntauudistus on 
ovella, nyt jos koskaan 
tarvitaan yhteiskunta-
alan osaamista!

Mieli maassa?
Yli 70 % akavalaisis-
ta uskoo pysyvänsä 
työelämässä vähin-
tään 63-vuotiaaksi. 
Vanhuuseläkkeelle 
siirtyneiden akava-
laisten keski-ikä oli 
vuonna 2011 63,5 vuot-
ta. Työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirryttiin 
kuitenkin keskimäärin 
52-vuotiaana; joka 
kolmannella syynä 
oli työkyvyttömyys. 
Yhteenlaskettuna 
kaikkien eläkkeelle 
siirtyneiden keski-
ikä jäi hiukan alle 60 
vuoden. Akavalaisia 
aivotyöläisiä ajaa työ-
kyvyttömyyseläkkeelle 
yleisimmin mielen-
terveyden häiriöt. 

Lähde: Akavaaka syksy 2012

URAtieto

Kaikkien työ!ömien lukumäärä oli syyskuussa  
228 000 (215 000 syyskuussa 2011). Työ!ömyys alkoi 
kasvaa huhtikuussa ja sen jälkeen kasvunopeus on 
tasaisesti kiihtynyt. Muutos oli kuusi prosen!ia edelliseen 
vuoteen verra!una. Työ!ömien määrä on kasvanut aiem-
paa nopeammin sekä alemman e!ä ylemmän korkeakou-
lututkinnon suori!aneidenkin joukossa. Työ!ömien määrä 
alkoi lisääntyä korkeasti koulute!ujen joukossa jo vuoden 
vaihteessa, mu!a kasvunopeus on kiihtynyt kesän jälkeen. 
Erityisesti vastavalmistuneiden korkeasti koulute!ujen 
työ!ömyys on nousussa. 

Vaikka työ!ömyys on kasvanut korkeasti koulute!u-
jen joukossa, heidän työ!ömyysasteensa on kuitenkin 
edelleen selvästi matalammalla tasolla kuin vähemmän 
koulutetuilla, noin puolet yleisestä työ!ömyydestä. Ero 
kuitenkin kapenee vuosi vuodelta keskimääräisen koulu-
tustason noustessa.

ALAKOHTAINEN VAIHTELU SUURTA
Työ!ömyys vaihtelee aloi!ain suuresti: joillakin aloilla 
työ!ömyy!ä ei ole juurikaan, esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysaloilla. Samaan aikaan toisilla aloilla työ!ömyys 
on suuri ongelma. Tällä hetkellä korkeasti koulute!ujen 
työ!ömyys kasvaa nopeimmin teknistaloudellisilla aloilla, 
kuten insinöörien ja diplomi-insinöörien sekä kauppa-
tieteilijöiden ja tradenomien keskuudessa. Tämä ilmiö 
näy!ää toistavan "nanssikriisin aiheu!aman taantuman 
aikaista kehitystä, jolloin työ!ömyys kasvoi näillä aloilla 
voimakkaasti vuosina 2009 ja 2010. Näiden alojen lisäksi 
humanististen ja luonnontieteellisten alojen sekä valtio-
tieteilijöiden työ!ömyys on kääntynyt kuluneen syksyn 
aikana reippaaseen kasvuun.

SUHTEELLINEN TYÖTTÖMYYS KORKEINTA 
TAIDEALOILLA JA HUMANISTISILLA ALOILLA 
Akavassa arvioidaan lisäksi suhteellista työ!ömyy!ä eri 
koulutusaloilla, jota kutsutaan nimityksellä ”työ!ömien 
osuus työvoimasta”. Kyse ei ole virallisesta työ!ömyys-
asteesta, vaan tuoreimpiin saatavilla oleviin koulutus- ja 
työ!ömyystietoihin perustuvasta laskelmasta. 

Suhteellinen työ!ömyys on korkeinta taidealalla 
korkeasti koulute!ujen joukossa tarkastelemillamme 
koulutusaloilla. Tämän jälkeen tulevat humanistisen 
alan "loso"an maisterit ja vanhan tutkintojärjestelmän 
humanististen ja luonnontieteiden kandidaatit. Alemman 
ja ylemmän korkeakouluasteen suhteelliset työ!ömyydet 
ovat kokonaisuudessaan suurin piirtein samalla tasolla eli 
noin puolet kaikkien työ!ömien suhteellisesta työ!ö-
myydestä. Luonnontieteellisen alan "loso"an maisterit, 
insinöörit ja valtiotieteen ja kauppatieteiden maisterit ovat 
suhteellisessa työ!ömyydessä ”keskikastia” korkeasti 
koulute!ujen joukossa. Tilanne on parempi (eli suhteelli-
nen työ!ömyys on pienempi) tradenomien, arkkitehtien, 
agronomien, diplomi-insinöörien, teologien, sosionomien 
ja kasvatustieteen maistereiden joukossa. 

Tohtoreiden suhteellinen työ!ömyys on noin puolet 
korkeakouluasteen vastaavasta ja suurin piirtein samalla 
tasolla ovat oikeustieteilijät, farmaseutit ja lastentarhan-
ope!ajat. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden suhteel-
linen työ!ömyys on omassa luokassaan, noin puolen 
prosentin luokkaa.

Lähde: Akava
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[TOIMINNANJOHTAJALTA]

Äänenpainot työmarkkinakentällä ovat koventu-
neet kuluneen syksyn aikana, eikä työeläkemak-
suistakaan meina!u saada sopua kuin pitkällisen 
väännön jälkeen. Tilanne ei tulevan kevään 
neuvo!elujen osalta näytä yhtään helpommalta. 
On suuri haaste ratkaista esimerkiksi työvoiman 
osaamisesta huolehtiminen tilanteessa, jossa 
puhutaan enemmän leikkauksista kuin lisäpanos-
tuksista. Yhtenä ratkaisuna tähän ovat henki-
lökohtaiset koulutustilit, jotka mahdollistaisivat 
joustavamman oman osaamisen kehi!ämisen. 
Toivo!avasti tällaisten – muuten, yhteiskunta-
alan korkeakoulute!ujen tekemien – ehdotusten 
eteneminen ei tyssää vanhakantaiseen sulle-
mulle -aja!elutapaan.

Suomalaisen työmarkkina-
järjestelmän vahvuus on ollut 
sopiminen ja yhteinen analyysi 
toimintaympäristöstä ja tarvit-
tavista toimenpiteistä. Yhteistä 
näkemystä kaivataan erityi-
sesti nyt, kun kilpailukyvystä ja 
tulevaisuudesta on suuri huoli. 
Juuri tällaisessa tilanteessa 
tarvitaan yhteiskunta-alan korkeakoulute!uja - 
ihmisiä, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä 
ja ratkaisevat niitä. Meitä tarvitaan ymmärtämään 
yhteiskunnan muutoksia. ”Yhteistä hyvää” tai 
yhteistä asiaa ei ehkä ole olemassa, mu!a luovat 
ratkaisut ja palkansaajan asemasta huolehtiminen 
ovat keskeisellä sijalla.

Liiton tulevana toimintavuonna asiantuntijatyö 
ja johtaminen ovat temaa!isia painopisteitä. Tämä 
tarkoi!aa niin koulutusta, taustatyötä asiantun-
tijuudesta kuin esimerkiksi asiantuntijoiden ja 
johtajien työmarkkina-asioihin lii!yviä kysymyk-
siäkin. Juuri Sinä voit vaiku!aa siihen, mitä 
keskeisiä asiantuntijuuteen lii!yviä asioita liiton 
pitäisi käsitellä ja millaisia palveluita asiantuntija 
liitolta tarvitsee!

 
Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2013 on  
lue!avissa jäsensivuilla kohdassa Liiton toimintaa.

Liideri visioi liiketoimintaa, 
tuo!avuu!a ja työniloa

Luovat ratkaisut ja 
palkansaajan asemasta 
huolehtiminen ovat 
keskeisellä sijalla.

Luovia ratkaisuja 
sulle-mulle 
-aja!elun sijaan

SIMO PÖYHÖNEN
toiminnanjohtaja 

Tekesin uuden Liideri-ohjelman tavoi!eena 
on, e!ä Suomessa on vuonna 2020 Euroopan 
parhaat työpaikat, jotka ovat huipputuo!avia ja 
saavat aikaan työniloa.

Ohjelmaan osallistuvat yritykset kehi!ävät työn 
organisointia ja työnteon tapoja osana liiketoimin-
nan uudistamista. Etenkin jae!u johtajuus, yksilöl-
liset ratkaisut, verkostoituneisuus, hajautunei-
suus ja uusien teknologioiden soveltaminen ovat 
tulevien vuosien työnteon tunnusmerkkejä. 

Ohjelmaan kannustetaan mukaan erityisesti 
20–500 hengen kokoisia yrityksiä, jotka hakevat 
kasvua liiketoimintaansa innovaatioiden tuomista 
kilpailueduista. Suomen vahvalla työelämäbrän-
dillä luodaan jatkossa positiivista yrityskuvaa ja 
houkutellaan Suomeen investointeja ja osaajia. 

Ohjelma toteutetaan osana hallitusohjelmaa ja 
työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoimaa 
työelämän kehi!ämisstrategiaa. Ohjelma toteu-
tetaan vuosina 2012–18 yhteistyössä yritysten, 
yliopistojen, työmarkki-
najärjestöjen ja muiden 
yhteistyökumppanien 
kanssa. Kriteerit ja mi!arit, 
joilla Suomen työelämän 
tilaa arvioidaan, luodaan 
osana TEM:n koordinoi-
maa strategiaa. 

www.tekes."/tyke  
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Terve!ä painonhallintaa
 

Vuoteen 2015 asti ulo!uva Kansallinen 
lihavuusohjelma on käynnistynyt. Työn ja 
hyvinvoinnin laitoksen johtamalla yhteistyöohjel-
malla pyritään ehkäisemään väestön lihomista 
ja kääntämään lihomiskehitys laskuun. Nykyti-
lanteessa yli puolet suomalaisista aikuisista on 
ylipainoisia tai lihavia. Myös lasten ja nuorten 
ylipainon lisääntyminen on huolestu!avaa. 
Lihavuus on Suomessa yleisempää kuin muissa 
Pohjoismaissa. Väestön lihominen on lisääntynyt 
viime vuosikymmeninä niin, e!ä sillä on vakavia 
kansanterveydellisiä ja kasvavia kansantaloudel-
lisia vaikutuksia. 

Lisätietoja: www.thl."/lihavuusohjelma

Noin kolmasosalla 
työikäisistä on 
unettomuusoireita 
ja vajaalla 
kymmenesosalla 
pitkäkestoinen 
unettomuushäiriö. 
Työterveyslaitos 
esittelee 
hoitokeinona 
kognitiivis-
behavioraalisen 
ryhmähoidon 
mallin. Hoitamisen 
lähtökohtana on 
yksilöllisten syiden 
arviointi.

Lisätietoja:  
www.!l."/une!omuus

TIESITKÖ?

8,1 %
ennustetaan 
työ!ömyydeksi 
vuonna 2013. 
Työ!ömyys nousee 
hieman vuodesta 
2012 (7,8). Näin 
arvioitiin lokakuussa 
julkaistussa TEM:n 
lyhyen aikavälin 
työmarkkina-
ennusteessa. 
 
www.tem."/julkaisut

Seitsemän stipendiä yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen
Lii!o jakoi 16. marraskuuta Valtiotieteilijä-

seminaarin lopuksi seitsemälle liiton jäsenelle 
tutkimusstipendit. Hakemuksia tuli tänä vuonna 
ennätykselliset 33 kappale!a.

Arto Aniluoto väitös A Comparative Research 
on the Development of University Models in 
Relation Helsingin yliopisto/valtio-oppi
Ulla-Maija Koivula väitös Työllisyydenhoidon 
verkostoyhteistyön kehi!yminen ja hallinta. 
Case-tutkimus Tampereen kaupunkiseudusta. 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Sari Käpykangas pro gradu Alaistaidot – 
asiantuntijoiden asennoituminen alaistaitoihin 
Itä-Suomen yliopisto/sosiaalipsykologia
Susanne Mannermaa pro gradu Projektityön-
tekijöiden työhyvinvointi Tampereen yliopisto/
sosiologia
Hennamari Toiviainen pro gradu Työn ja 
perheen yhteensovi!aminen organisatorisesta 
näkökulmasta Jyväskylän yliopisto/sosiologia

URAtieto

Tuula Tuominen lisensiaa!ityö Elämää yhteis-
kunnan laidalla. Tutkimus alle 30-vuotiaiden 
nuorten sosiaalitoimen miesasiakkaiden elä-
mäntavasta, arjesta ja  syrjäytymisvaarasta. 
Itä-Suomen yliopisto/sosiaalityö (SosNet-
verkosto)
Noona Wilskman pro gradu Osallistuminen 
tuo!avan organisaation kivijalkana Vaasan 
yliopisto/hallintotieteet

Uusi stipendihaku järjestetään taas ensi 
syksynä. Seuraa tiedotusta lehdessä, 
netissä ja uutiskirjeessä.

Onnea ja työniloa kaikille 
stipendin saaneille!

Näy!ääkö tutulta?
Uudet jäsenkortit postite!iin lokakuun alussa.  

Jokaisen jäsenen olisi siis pitänyt jo saada uusi kor!i. 
Jos et ole jostain syystä saanut kor!ia, ota yhtey!ä,  
niin postitamme sen pikimmiten. Yhteydenotot:  
info@yhteiskunta-ala." tai p. 010 231 0350. 

Jäsenkor!i on voimassa vuoden 2014 loppuun asti. 
Löydät kortista vakuutusyhtiön yhteystiedot (Chartik-
sen nimi on vaihtunut AIG:ksi mu!a yhteystiedot ovat 
pysyneet samoina). Kor!i kelpaa myös liiton jäsenyyden 
todistamiseen esim. Jäsenedut." –ostoksilla. 

Z Z
Z Z
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Suomen Yhteiskunta-alan Yliop-
pilaat SYY ry:n liittokokous vaatii 
yhteiskunnallisen alan opetusyksi-
köiltä työelämävalmiuksien parem-
paa huomioimista opetuksessaan. 
Tällä hetkellä yliopistoissa työelä-
mäopetuksen määrä ja laatu vaih-
televat huomattavasti. Joissakin yli-
opistoissa työelämään valmistavaa 
opetusta ei ole lainkaan, kun taas 
toisissa yliopistoissa työelämäope-
tuksen saanti on opiskelijan oman 
aktiivisuuden varassa. SYY vaatii-
kin työelämäopetuksen lisäämistä 
pakolliseksi osaksi yhteiskunta-alan 
tutkintoja. Yliopistojen tulee tarjota 
alan opiskelijoille koordinoidusti 
samantasoista ja -sisältöistä työelä-
mäopetusta.

- Työelämän vaatimuksiin voi-
daan valmistautua esimerkiksi lisää-
mällä opetuksessa projektihallintaa, 
ryhmätyöskentelyä sekä neuvotte-
lutaitoja. Rikkonainen ja yhä enem-
män määräaikaisiin työsuhteisiin 
perustuva työelämä vaatii jo itses-

sään työelämäopintoja, sanoo Suo-
men Yhteiskunta-alan Ylioppilaat 
SYY ry:n vastavalittu puheenjohtaja 
Lauri Koponen.

Yliopistojen tulee kehittää ja yllä-
pitää yhteiskuntasuhteitaan. Yri-
tysten ja julkisen sektorin edustajia 
tulisi hyödyntää opetuksessa entistä 
monipuolisemmin, sillä opiskelijoi-
den on hyvä tutustua jo opiskeluai-
kana mahdollisiin tuleviin työnanta-
jiin ja työympäristöihin.

Yliopisto-opetuksessa tulee ottaa 
aikaisempaa paremmin huomi-
oon nykyisen monimuotoisen työ-
elämän nuorille maistereille asetta-
mat vaatimukset. Kaikki opiskelijat 
eivät suuntaudu työelämässään aka-
teemiselle uralle, ja tämä tulisi ottaa 
huomioon opetuksessa tarjoamalla 
akateemisten valmiuksien ohella 
riittävästi työelämäopetusta. Työ-
urien pidentäminen edellyttää aikai-
sempaa monipuolisempia valmiuk-
sia selviytyä alati muuttuvassa 
työelämässä.   

SYY: 

Työelämäopinnot pakollisiksi 
yhteiskunta-alan tutkintoihin 
Työ tekijäänsä ope!aa, sanotaan. Entä kun 
työelämän valmiudet uhkaavat jäädä teorian tasolle? 

Sosiaalipsykologian  
sukupolvet

Vuosi 2012 on ollut suomalaisen sosiaali-
psykologian 50-vuotisjuhlavuosi. Sosiaalipsy-
kologiaa on suomalaisissa yliopistoissa opis-
keltu ja opete!u puoli vuosisataa. Millainen 
tiede sosiaalipsykologia oikein on? Mistä se 
tulee ja miten se on muovautunut nykyisen-
kaltaiseksi tieteenalaksi? Miten suomalaisen 
sosiaalipsykologian parissa työskennelleet 
tulkitsevat tieteenalaansa? Mikä tieteenalan 
tutkijoita ja ope!ajia on eri sukupolvien aika-
na viehä!änyt tai kiihdy!änyt? 

Kirjassa Sosiaalipsykologian sukupolvet 
kuvataan suomalaisen sosiaalipsykologian 
rakentumista ja rakentamista usean eri 
opiskelija-, tutkija- ja ope!ajasukupolven 
aikana. Kirjan artikkelit valo!avat, miten so-
siaalipsykologian sisällöt ovat muotoutuneet 
akateemisissa yhteisöissä osana suomalaista 
yhteiskuntaa. Kirjan kirjoi!ajat ovat eri ai-
koina työskennelleet suomalaisen sosiaali-
psykologian parissa. Omaan elämänhistori-
aansa lii!yen he pohtivat, mikä tutkimusta ja 
opetusta on motivoinut 
ja millaisissa ympäris-
töissä työskentely on 
tapahtunut.

Sosiaalipsykolo-
gian sukupolvet on 
yleisesitys suomalai-
sen sosiaalipsyko-
logian kehityksestä 
ja nykysisällöistä. 
Kirjan ovat toimit-
taneet Anja Rii!a 
Lahikainen, Eero 
Suoninen, Irmeli 
Järventie & Marko Salonen.

MUISTA!
Saat vapaa-ajan tapaturma- ja 

matkavakuutukset osana liiton jäsenyy!ä. 
Kanna!aa tutustua vakuutusehtoihin, 
e!et maksa turhaan päällekkäisistä 

vakuutuksista. 

Lue lisää www.yhteiskunta-ala.! 
kohdasta Jäsenpalvelut ja –edut -> 

Vakuutukset ja pankkiasiat. 
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 aiheina mm. työnhaku (cv, hakemus, haastat-
telu), kehitys-tai palkkakeskustelu

 aiheina mm. ura, työhyvinvointi tai työn ja 
muun elämän yhteensovittaminen

Keskustelut valmentajan kanssa käydään puhelimitse. Lähtökohtana 
on sinun tilanteesi ja kysymyksesi.  on maksutonta. 

 voit hyö dyntää edulliseen jäsenhintaan, 
työskenteleviltä jäseniltä 40 ! ja muilta jäseniltä 20 !. Lisätietoja meistä 
löydät Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen sivuilta.

 
   

Varaa 
aikasi puhelin-

valmennukseen:  
www.urapalvelut.fi/ 

yhteiskunta-ala

Valmennus täytti kaikki odotukseni ja saavutim-

me kaikki tavoitteet.

Sain huomattavasti kohotusta itsetunnolle ja us-

kallan nyt hakea paikkoja, joiden suhteen olen 

aikaisemmin empinyt. ”

”

Työväline on ollut todella hyvä.  Tähän asti olen 
mennyt kuin muuli eteenpäin työelämässä. Nyt 
kun on näitä pohtinut, olen oppinut koko ajan 
ja käynyt sisäistä puhetta itseni kanssa. Nyt 
tietää missä voi olla mukana. ”

”

Saamaamme palautetta:



Pääsääntöisesti työntekijälle maksetaan sairausajan palkka, kun 
tämä on esi!änyt työantajalle työkyvy!ömyydestään luote!avan 
selvityksen, yleensä lääkärintodistuksen. Työnantaja voi kui-
tenkin kieltäytyä sairausajan palkan maksamisesta, jos todistus 
on puu!eellinen, työantajalla on perustellut syyt epäillä, e!ä 

lääketieteellinen arvio on virheellinen tai on osoite!avissa, e!ä työntekijä 
syyllistyy sairauslomaoikeuden väärinkäy!öön. Työnantaja voi kieltäytyä 
sairausajan palkanmaksusta myös, jos todistukseen merki!y sairaus ei 
ole virallisessa tautiluokituksessa maini!u sairaus tai sitä ei työehtosopi-
musta sovelle!aessa olisi pide!ävä sairautena.  

Työntekijä voi laillisesti olla pois työstä sellaisenkin lääkärintodistuksen 
perusteella, johon ei ole merki!y diagnoosia; sairausajan palkan maksa-
minen edelly!ää lääkärintodistuksen, jossa on lääketieteellinen tautiluoki-
tus. Se ilmaistaan todistuksessa ICD-koodilla. Koodin mukaan sairausloma 
hyväksytään palkallisena tai palka!omana. 

Tautiluokituksen F-koodit (lii!yvät erilaisiin elämäntilanteiden stres-
sitekijöihin ja häiriöihin) eivät väl!ämä!ä oikeuta sairausajan palkkaan. 
Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä on kuitenkin katso!u, e!ä masen-
nukseksi diagnosoidut sairaudet – masennustila (F32), toistuva masennus 
(F33), pitkäaikainen masennus (F34.1), keskivaikea masennus (F32.1) ja 
vaikea masennus (F32.2) – oikeu!avat palkalliseen sairauslomaan. 

Pääsääntöisesti diagnoosit, jotka kuuluvat Z-alkuisiin koodeihin eivät 
oikeuta palkalliseen sairauslomaan. Merki!ävin näistä on työuupumus tai 
sitä vastaavina burn-out, uupumus, exhaustio, stressi (Z73.0). Työtuomio-
istuin on ratkaisukäytännössä kuitenkin pitänyt työuupumusta palkkaan oi-
keu!avana sairautena, silloin kun asiassa esitetyn lääketieteellisen arvion 
mukaan työuupumus/exhaustio on aiheu!anut työkyvy!ömyyden. 

Muita Z-koodeja, jotka eivät lähtökohtaisesti oikeuta palkalliseen sai-
rauslomaan ovat laboratorio- ja seulontatutkimukset, rutiinitarkastukset, 
ravitsemus- ynnä muu neuvonta, elämäntapoihin lii!yvät ongelmat, suku-
puolitaudit, estee!iset kauneusleikkaukset ja niiden jälkihoito. Kuntoutus-
hoito oikeu!aa palkkaan vain jos työntekijä on samanaikaisesti sairauden 
vuoksi työkyvytön.

Lääketieteellisten hoitotoimenpiteiden aiheu!ama työkyvy!ömyysaika 
on palkallista, jos se on tarpeen sairauden hoitamiseksi tai sen väl!ämi-
seksi. Lapse!omuushoitojen tai sterilisaation jälkeinen työkyvy!ömyysaika 
on palkallista, kun toimenpide on tehty terveydentilaan lii!yvillä lääke-
tieteellisillä perusteilla. Lapse!omuus sinänsä ei ole sairaus. Koeputki-
hedelmöitys ja siitä aiheutuva työkyvy!ömyys ei ole palkallista. 

Elämäntilanteen hallintaan lii!yvät ongelmat (Z 739) kuten työpaikal-
la ilmenneet ristiriidat, hankalat tai ikävät työtilanteet, yksityisasioiden 
järjesteleminen tai yksityiselämään lii!yvät huolet, eivät oikeuta palkalli-
seen sairauslomaan. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti kulloinkin esitetyn 
lääketieteellisen selvityksen perusteella. 

Sairausloma  
– palkallinen vai palkaton?

lain m
ukaan

ARTO VAINIO

Kirjoi!aja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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Hanna Heinonen

Pienten puolesta
Mitä teet työksesi?
Viimeiset kaksi vuotta olen ollut Las-
tensuojelun keskusliitossa ohjelma-
johtajana. Edellisessä työssäni 
THL:ssä olin mukana uuden lasten-
suojelulain seuranta- ja toimeenpano-
vaiheessa. Aivan työurani alussa 
keräsin 15 vuotta kenttäkokemusta 
sosiaalityöntekijänä. Lastensuojelu-
työ on jatkuvan julkisen arvostelun 
kohde, mutta itse näen selvän kehi-
tyskaaren lapsen oikeuksien paran-
tumisessa.  Nykyisessä tehtävässäni 
minulla on mahdollisuus vaikuttaa 
ja nostaa asioita esille. Lisäksi vas-
tuulleni kuuluu liiton kehittämistyö 
sekä yhteydenpito jäsenjärjestöihin ja 
yhteistyökumppaneihin, kuten kun-
tiin, valtionhallintoon ja mediaan.

Mitkä ovat merki!ävimmät  
käännekohdat työurallasi?
Käytännön työ lastensuojelussa 
aukaisi silmäni, silloin teoria lähti 
elämään käytännössä. Myös omien 
lapsien saaminen toi ammatillisesti-
kin uutta ulottuvuutta. Merkittävää 
aikaa oli myös, kun 2000–2008 olin 
töissä sosiaalialan osaamiskeskus-
toiminnassa. Silloin havahduin siihen, 
mitkä asiat vaikuttavat poliittiseen 
päätöksentekoon ja kuinka pitkälle 
laman vaikutukset ovat näkyneet.

Mitkä on ydinosaamistasi ja kuinka 
pystyt hyödyntämään sitä työssäsi?
Tuo edellä mainittu asiakastyö. Olen 
työskennellyt monissa eri organisaa-
tioissa ja minulla on sekä hyvät ver-
kostot että käsitys siitä, missä men-
nään. Tämän tietämyksen turvin 
uskallan peräänkuuluttaa yhteistä 
välittämistä. Lastensuojelun tulisi 
olla kaikkien yhteinen asia, neuvo-

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Vesa Tyni

loista varhaiskasvatukseen, vanhem-
mista naapureihin. Itse haluan kat-
soa tulevaan, vanhoihin rakenteisiin 
ja tarpeisiin pysähtyminen ei johda 
mihinkään.

Millainen on hyvä työyhteisö?
Hyvä työilmapiiri lähtee yhdessä 
tekemisestä ja toisten tukemisesta. 
Työn tekemistä helpottaa, kun jokai-
sella on selkeät perustehtävät ja 
tavoitteet. Asiantuntijaorganisaatiossa 
vaivutaan helposti tekemään asioita 
yksin, kun ne tulisi jakaa toisten kes-
ken. Uskon myös, että itsensä alttiiksi 
asettaminen johtaa parempiin tulok-
siin. Muutoksia ei tulisi pelätä, sillä 
usein ne aktivoivat avoimuuteen ja 
keskusteluun. On myös hyvä muis-
taa, että hyvän työ yhteisön eväät 
eivät ole yksin johdon asia, vaan sii-
hen tulee jokaisen antaa oma panok-
sensa.

Mainitse kolme tekijää,  
joista työnilosi koostuu.
Lähtökohta on aito kiinnostus teke-
mistä kohtaan. Minulle se on lasten 
olojen parantaminen. Jos olen onnis-
tunut vaikuttamaan yhdenkin lap-
sen elämään, työlläni on merkitystä. 
Arjessa koen tärkeäksi työn suju-
vuuden. Vaikka työpäiväni ovat teh-
täviä täynnä, en koe itseäni kiirei-
seksi. Tästä kiitos kuuluu yhteistyön 
ja auttamisen kulttuurille, joka vallit-
see niin talon sisällä kuin ulkopuo-
lella. Lisäksi näen merkitykselliseksi 
ne puitteet, joita me luomme. Emme 
ole viranomaisorganisaatio vaan 
kansalais järjestö, jolla on historiansa 
turvin mandaatti edistää lastensuoje-
lutyötä laajalla pohjalla. 

URApolku
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Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!

Johtaja
YTM Marja Perälä (45) on nimite!y 
Lapin työ- ja elinkeinotoimiston joh-
tajaksi 1.1.2013 alkaen. Nimityksen on 
tehnyt Lapin ELY-keskus, jossa Perälä 
työskentelee toimikauden alkuun asti 
projektipäällikkönä.

– Tehtävääni on kuulunut ensi 
vuoden alusta käynnistyvän Lapin 
TE-toimiston toiminnan suunni!elu 
ja valmistelu sekä muutosprosessin 
johtaminen. 

Perälä on aikaisemmin toiminut joh-
tajana Ranuan, Vantaan ja Rovaniemen 
TE-toimistoissa sekä alueellisissa kehit-
tämistehtävissä Lapin TE-keskuksessa.

– Työn keskeinen haaste on laaja 
toimintaken!ä. Lapissa on 21 kuntaa ja 
TE-toimiston palveluja 18 paikkakun-
nalla. Perinteisesti TE-toimistoilla on 
ollut vahva rooli alueiden elinkeino-
elämän ja palveluiden kehi!ämisessä. 
Oman haasteensa tuo myös tehtävi-
en alueellinen rooli. Tämä haastaa 
johtamisen ja esimiestyön. Prosessien 
ja verkostojen johtaminen maantieteel-
lisesti etäältä luo osaamisen kehit-
tämiselle mielenkiintoisen haasteen. 
Uskon kuitenkin akateemisen tutkinnon 
ja aikaisemman esimieskokemuksen 
turvin selviytyväni näistä haasteista.

Erityisasiantuntija
YTM Timo Bergman (34) on nimite!y 
Opetushallitukseen erityisasian-
tuntijaksi 1.8.2012 alkaen. Bergmanin 
työtehtävät lii!yvät valtakunnallisten 
osaamistarpeiden laadullisen enna-
koinnin koordinointiin, organisointiin 
ja kehi!ämiseen. Ennakointi koskee 
amma!i-, amma!ikorkea- ja yliopisto-
koulutusta.

– Pyrimme saamaan tietoa tule-
vaisuuden työelämässä tarvi!avasta 
osaamisesta. Tiedon avulla opintoja 
voidaan kehi!ää niin, e!ä opiskelijoilla 
on hyvät valmiudet työllistymiseen sekä 
työskentelyyn, ja työllistävät organi-
saatiot saavat osaavia tekijöitä. Lisäksi 
työhöni kuuluu ennakointiin lii!yviä tie-
do!amistehtäviä ja sidosryhmäyhteis-
työtä sekä laadullisen ja määrällisen 
ennakoinnin yhteistyön kehi!ämistä.

Bergman on aiemmin työskennellyt 
muun muassa korkeakoulujen opis-
kelijajärjestöissä sekä tulevaisuuden 
tutkimuksen parissa Tulevaisuuden tut-
kimuksen seurassa ja 15/30 Research 
-yrityksessä.

Viestinnän suunni!elija
FM Aija Laurila (33) on nimite!y vs. 
viestinnän suunni!elijaksi lakisääteistä 
työeläketurvaa hoitavien työeläke-
vakuu!ajien etujärjestö Telaan. Laurila 
siirtyi tehtävään Sosiaalialan korkea-
koulute!ujen amma!ijärjestö Talenti-
asta. Aikaisemmin hän on työskennellyt 
Tampereen ja Hämeenlinna-Vanajan 
seurakuntayhtymien tiedo!ajana sekä 
muissa järjestöissä viestinnän eri 
tehtävissä.  

Laurilan tehtävänkuvaan kuuluu  
uutiskirjeen toimi!aminen, verkkovies-
tintä ja muut viestinnän tehtävät. Teh-
tävä on määräaikainen perhevapaan 
sijaisuus alkaen 12.10.2012. 

– Järjestöviestintä on innostavaa ja 
lähden sitä mielenkiinnolla kehi!ämään 
Telassa. Kohdennetut, selkeät viestit eri 
medioissa haastavat viestinnän  
amma!ilaiset tänä päivänä. Se, jos 
mikä pitää työn kiinnostavana. 

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

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

HANNA HEINONEN

VTL

TIMO BERGMAN
Opetushallitus

MARJA PERÄLÄ
TE-toimisto

AIJA LAURILA
Tela
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Teksti Henri Alinen Kuvat iStockphoto

Valtiolla maksetaan työmarkkinoiden parasta 
palkkaa vähiten vaativissa tehtävissä työs-
kenteleville, kun taas asiantuntijatehtävissä 
ja johtotehtävissä tienataan huoma!avasti 
keskiarvoa vähemmän.

Kaksoisepätasapaino 
huole!aa työmarkkinajohtajaa

Tilastokeskuksen keskipalk-
katilasto sen tietää: valtion 
keskipalkka oli vuonna 
2012 korkeampi kuin yksi-
tyisellä sektorilla ja keski-
ansiot olivat nousseet yksi-

tyisten palkkoja nopeammin.
– Kun verrataan saman vaativuus-

tason tehtävien palkkausta valtiolla ja 
yksityisellä, valtiolla on suhteellisesti 
sitä alempi palkkataso, mitä vaativam-
piin tehtäviin mennään, valtion työ-
markkina-johtaja Teuvo Metsäpelto 
kertoo.

Akavalaisia huolettaa eniten niin 
sanottu kaksoisepätasapaino: vähiten 
vaativissa tehtävissä ansaitaan noin 
130 prosenttia, asiantuntijatehtävissä 
75–85 prosenttia ja virastopäällikkö-
tasolla vain 65 prosenttia yleisiin työ-
markkinoihin nähden. 

Metsäpelto ei kiistä lukuja, mutta 
painottaa, että tässä nyt verrataan 

keski arvoa keskiarvoon. Kaksoisepä-
tasapainoonkin on syynsä:

– Valtiolla niin suurta palkkaha-
jontaa kuin yksityispuolella ei ole 
totuttu näkemään. Kaksoisepätasapai-
noa on esiintynyt pitkään, ja sen juu-
ret ulottuvat 70–80-lukujen solidaari-
seen palkkapolitiikkaan. Tilanne ei ole 
vuosikymmenten saatossa juurikaan 
muuttunut. 

Ratkaisuna Metsäpelto ehdottaa 
pohdittavaksi uudenlaista sopimus-
politiikkaa, jossa tehtäisiin enemmän 
henkilöstöryhmäkohtaisia  sopimuk-
sia. Myös virkarakenteita voitaisiin 
muuttaa uusia, vaativampia tehtäviä 
vastaaviksi. Asiat tulee nähdä koko-
naisuuksina.

– Palkalla on tärkeä rooli, mutta val-
tion puolesta puhuvat yksityistä sek-
toria paremmat edut, kuten pidemmät 
vuosilomat, työ- ja virkasuhteen pysy-
vyys ja YT-neuvottelujen harvinaisuus. 

Jotkut antavat enemmän painoa pal-
kalle, toiset työn sisällölle.

VALTIOLLA TEHTÄVÄT MUUTTUVAT 
HALLITUMMIN 
Hallitusohjelmassa sovittu valtion 
vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke 
(VATU) on paitsi vähentänyt henkilö-
kunnan määrää myös uudistanut työn-
tekotapoja.  

– Hankkeen tarkoituksena ei ole pel-
kästään vähentää työvoimaa, vaan poh-
tia, miten hyvin pärjätään niukkene-
villa määrärahoilla. Tämä voi tarkoittaa 
uusia toimintatapoja, kuten etätyötä tai 
palvelun siirtämistä verkkoon. 

Verohallinnon sähköiset palvelut on 
hyvä esimerkki tehokkaasta uudistuk-
sesta, joka ei ole huonontanut asiakas-
palvelua. Päinvastoin verkossa teh-
tävällä veroilmoituksella ja muilla 
sähköisillä palveluilla on vähennetty 
jonotusta verotoimistossa minimiin. 
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Julkisen talouden näkymät eivät 
ole hyvät. Leikkauksia on tehty, 
mutta vielä enemmän joudutaan 
varautumaan niukkeneviin määrä-
rahoihin. Metsäpelto puhuu halli-
tuista muutoksista ja tarkoittaa tällä 
sitä, että taloudellisista ja tuotannol-
lisista syistä tapahtuvat irtisanomi-
set on voitu kuitenkin pitää melko 
pieninä: noin 8 000 vähennettyä  
henkilötyövuotta kohden on tapah-
tunut arviolta  500 irtisanomista. 

Virastoissa ja valtiontasolla on 
pitkään satsattu esimiestyöhön, joh-
tamiseen ja esimiestyön kehittämi-
seen. Merkitystä on nähty olevan 
myös harkituilla johtajavalinnoilla. 
Hyvä johtaja luo kannustavan ja 
innostavan ilmapiirin.

Yhtenä kehityskohteena Metsä-
pelto painottaa asiantuntijaurien 
merkitystä. Siinä virkamies pääsisi 
kehittämään työtään ja osaamistaan 

yhä vaativampiin – jopa kansain-
välisiin – tehtäviin ja palkka nousee 
sivussa. 

– Virkarakenteen kehittäminen 
tällä tavalla olisi hyvä keino nostaa 
valtion haluttavuutta työnantajana, 
hän huomauttaa.

MUUTOSTA TOIMINTAAN JA 
PALKKAUKSEEN ETSITÄÄN
Metsäpelto näkee palkan järjestely-
erät yhdeksi keinoksi joustaa palk-
kauksessa. Hän haluaisi siirtyä 
seikkaperäisestä keskitetystä sopi-
misesta raamin puitteissa virasto-
tasoisiin sovellutuksiin. 

– Sopimus- ja yleiskorotusten 
ohella järjestelyerät mahdollistai-
sivat vapaammat kädet sopia pal-
koista paikallisesti, mutta tässä ei ole 
juurikaan onnistuttu. 

Jos työnantaja saisi päättää pai-
kallisten erien käytöstä, valtio voisi 

Yksityissektoriin 
verra!una valtiolla 
on suhteellisesti sitä 
alempi palkkataso, 
mitä vaativampiin 
tehtäviin mennään.
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helpommin saada korkeasti koulutettuja val-
tion virkoihin ja pysymään siellä. Käytän-
nössä perälauta ei kuitenkaan ole toiminut. 

– Kolmen jäsenjärjestön ja virastotyön-
antajan sopimus on monen tahon komp-
romissi. Hyviä palkkasuhteiden muutok-
sia voitaisiin kehittää, jos työnantajalla olisi 
enemmän mahdollisuuksia päättää virasto-
kohtaisista palkkaratkaisuista.  

VATU-hankkeessa virkamiehet ja työn-
tekijät analysoivat, mistä valtion toimin-
noista voitaisiin luopua, missä säästää, mitä 
järjestää uudelleen tai missä tehdä enemmän 
yhteistyötä. Laitetaanko työntekijät näin 
sahaamaan omaa oksaansa?

– Ei, sillä uskon vahvasti, että heillä on 
yhteistä näkemystä viraston johdon kanssa 
siitä, mikä on tarpeen ja valmius muuttaa 
tehtävien sisältöä vastaamaan tulevaisuu-
den tarpeita. 

Henkilöstöä on kannustettu ideoimaan, 
miten toiminnot virastoissa sujuisivat parem-
min. 

– Henkilöstöltä tulee paljon ideoita, joita 
ei tähän asti riittävän huolellisesti käsitelty, 
mutta nyt tämän asian suhteen tulee luoda 
pysyviä käytäntöjä. Henkilöstön näkemyksiä 
on selvitetty organisoidusti ja virastoittain. 
Etsitään luopumista tarpeettomista tehtä-
vistä, mietitään tehtävien uudelleenorgani-
sointia ja toimintaprosessien järkeistämistä. 
Tuloksia saataneen heti ensi vuoden alka-
essa. Porkkanoitakin tarjotaan. 

– Edellisen hallituksen aikana tehdyt 
henkilöstönvähentämistavoitteet eivät ole 
enää voimassa. Kun viraston määrärahan-
tarve vähenee, kertyneestä säästöstä leika-
taan neljännes, jolla voidaan lisätä liikku-
marajaa budjettiin. Jos tätä säästöä syntyy, 
sitä voitaisiin käyttää myös palkkojen tar-
kistuksiin. 

Valtion työmarkkinalaitos
 
Valtion työmarkkinalaitoksena (VTML) toimiva valtiovarainministeriön 
henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto on valtion työnantaja- ja henkilöstö-
johtamisen keskusyksikkö. VTML edustaa valtiotyönantajaa tulopolii!i-
sissa neuvo!eluissa ja niiden valmisteluissa, solmii valtion keskustason 
virka- ja työehtosopimukset sekä tukee ja ohjaa virastojen sopimus- ja 
muuta työnantajatoimintaa. VTML valmistelee myös valtion henkilöstö-
johtamisen linjaukset ja huolehtii linjausten toteu!amisesta.

Valtion työnantajatoimintaan kuuluu valtion henkilöstöön lii!yvän lain-
säädännön valmistelu, valtion talousarvion henkilöstömenojen arviointi 
ja henkilöstöhallinnon tilastojärjestelmien kehi!äminen. Työnantajaken!ä 
käsi!ää valtion talousarvion piirissä olevat virastot, joiden palveluksessa 
on noin 85 000 henkilöä.

Akavalaisia palkansaajia edustaa Julkisalankoulute!ujen neuvo!elu-
järjestö JUKO ry. Akavalaisia on valtionhallinnossa noin 28 000.

Jos virastoilla olisi 
paljon rahaa, aina 
voitaisiin maksaa 
hyville virkamiehille 
enemmän.
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Neuvo!elujärjestö JUKOn 
valtion neuvo!elukunta o!aa 
joulukuun aikana kantaa 
valtiosektorin pahenevaan 
kaksoisepätasapainoon. 
 
Seuraa liiton ja JUKOn 
tiedotusta:  
www.yhteiskunta-ala." ja  
www.juko.".

TYÖN VAPAUS JA VASTUU KOROSTUVAT
Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalve-
lut, yksilölliset työaikajärjestelyt ja 90-luvun 
loppupuolelta alkaen toimeenpantu valtion 
palkkausjärjestelmien uudistaminen ovat 
Metsäpellon mukaan hyviä esimerkkejä 
oikeaan osuneista kehittämistoimista työn-
antajana.  

– Lama-aikana jouduttiin tekemään vai-
keita henkilöstöratkaisuja, mutta tavoitteena 
oli, että yhteiskunnan toiminnot ja työrauha 
turvataan. Tässä onnistuttiin mielestäni var-
sin hyvin.

Määrärahojen tiukentuminen on kuiten-
kin johtanut taloudellisista syistä tapahtu-
viin irtisanomisiin, mutta nämä on voitu 
minimoida. Valtion henkilöstö on vähenty-
nyt viiden vuoden aikana noin 8 000 henki-
lötyövuotta. Toisaalta on luotu sisäiset työ-
markkinat, jolloin virat ovat olleet niiden 
haettavina, jotka ovat vaarassa jäädä työt-
tömiksi. Yhteistyötä virantäytössä tehdään 
myös kuntien kanssa.

Virkamiehen tulevaisuuden Metsäpelto 
näkee lisääntyvänä vapautena määrätä työ-
ajastaan ja työntekopaikastaan. 

– Vapaus määrätä omasta työajasta hel-
pottuu, mutta samalla vastuu työn tuloksista 
kasvaa ja niitä voidaan mitata aivan kuin 
yksityiselläkin sektorilla. Ankeasta viras-
toharmaudesta täytyy olla rohkeutta ottaa 
askelia kohti liikkuvampaa ja aktiivisempaa 
työntekoa. 

Teuvo Metsäpelto on itse 
ollut valtiovarainministeriön 

palveluksessa vuodesta 1973.

Hallinto voi olla tehotonta vaikka sillä 
olisi määräämättömästi rahaa käytettävi-
nään. Metsäpellon mukaan lopultakin kaikki 
riippuu organisaation tehokkuudesta käyt-
tää sille myönnettyjä määrärahoja.

Työ valtiolla on yhä enemmän asiantun-
tijatyötä, jonka suorittamiseen etsitään uusia, 
joustavampia toteutustapoja. Etätyön suosi-
minen on yksi esimerkki valtion ennakko-
luulottomuudesta. Yleiskorotusten sijaan 
voitaisiin palkita työn tuloksista.

– Jos virastoilla olisi paljon rahaa, aina 
voitaisiin maksaa hyville virkamiehille 
enemmän. Nyt kun löysää rahaa ei ole näkö-
piirissä, yhtenä ratkaisuna voi olla, että 
virastojen budjeteista säästyvää rahaa suun-
nataankin yhä enemmän työn tuloksista pal-
kitsemiseen.  
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Mikä kaksoisepätasapaino?

Valtion palkkauksen kaksoisepätasapai-
nossa on kyse tilanteesta, jossa valtiosek-
torilla vaativissa tehtävissä olevat saavat 
huonompaa palkkaa kuin samantasoisissa 
tehtävissä toimivat yleisillä työmarkkinoilla. 
Vähiten vaativissa tehtävissä olevat saavat 
valtiolla parempaa palkkaa kuin yleisillä 
työmarkkinoilla. Viime vuosien palkkake-
hityksessä epätasapaino on entisestään 
pahentunut. Vaikka valtion suhteellinen 
palkkataso on parantunut, ei palkanko-
rotuksia ole pysty!y kohdentamaan työn 
vaativuuden perusteella. Kaksoisepätasa-
paino on johtamassa siihen, e!ä korkeasti 
koulutetut eivät enää pidä valtiota kovin 
houku!elevana ja kilpailukykyisenä vaihto-
ehtona. Valtiotyönantajan voi olla jatkossa 
vaikea saada rekrytoitua parhaita osaajia.
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Työrauhan ja -ilon puolestapuhuja 
professori Marja-Liisa Manka piti 
yleisön o!eessaan.
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Marraskuisena perjan-
taina kokoonnuttiin 
viettämään vuoden 
2012 Yhteiskunta-
tieteilijäpäiviä. Hel-
singissä 16.11. järjes-
tetyssä tilaisuudessa 

aamupäivän ohjelmassa oli  työyhtei-
sökoulutusta teatterin keinoin, myö-
hemmin iltapäivällä oli perinteiden 
mukaisesti vuorossa Valtiotieteilijä-
seminaari.

Scandic Hotel Marskin iltapäivään 
oli ilmoittautunut noin 130 henkilöä, 
ja tunnelma oli sen mukainen. Salissa 
vallitsi innostunut ja aktiivinen ilma-
piiri. Keskustelua syntyi ja kysymyk-
siä esitettiin kiitettävästi yleisön jou-
kosta.

Puheenjohtaja Elina Moisio avasi 
tilaisuuden, jonka aiheena tällä kertaa 
oli työelämän eriarvoisuus. 

– Työelämän muutokset kosketta-
vat nykyään meitä kaikkia, tavalla tai 
toisella. Syksyn puheenaiheita ovat 
olleet muun muassa jatkuvasti esillä 
olevat yt-neuvottelut, kotiäitien osa-
aikatyön mahdollisuus sekä työssä 
jaksaminen. 

Elina Moisio kertoi itsekin tehneensä 
aikoinaan työelämän tutkimusta ja 
korosti, että aihetta – työelämän eriar-
voistumista – voi ja pitääkin lähestyä ja 
tarkastella monesta eri näkökulmasta.

Taloustoimittaja Jukka Niva esit-
teli keskustelijat puheenvetäjän 
ominaisuudessa. Paneelissa olivat 
mukana työministerin erityisavus-
taja Pilvi Torsti, Valtion taloudellisen 
tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana 

Vartiainen sekä professori Marja-
Liisa Manka Tampereen yliopiston 
johtamis korkeakoulusta.

TYÖSTÄ JA SEN MUODOISTA
Pilvi Torstin tehtäväksi jäi asemansa 
puolesta esitellä hallituksen työpolitii-
kan isoa kuvaa. Torsti määritteli työn-
teon eri muotoja ja kertoi, että edelleen 
noin 65 prosenttia 15–65-vuotiaista 
työllisistä on jatkuvassa, kokoaikai-
sessa työssä. 

– Osa-aikatyö on hiukan lisäänty-
nyt viime vuosina. Erityisesti vapaa-
ehtoiseen osa-aikatyöhön olisi jonkin 
verran kasvavaa halua työntekijöiden 
puolelta. 

Torsti halusi kuitenkin korostaa, 
että osa-aikainen työ on lähtökoh-
diltaan aivan eri asia riippuen siitä, 
onko se pakotettua vai itse toivottua. 
Kassatyöntekijä, jonka yksi työpäivä 
jakautuu aamutunteihin ja iltatuntei-
hin, ei varmasti ole tyytyväinen. Sen 
sijaan lapsiaan tai vanhempiaan hoi-
tava työntekijä voi nimenomaan toi-
voa työltä osa-aikaisuutta.

Torsti kertoi, että niin kutsuttuja 
itsensä työllistäjiä on tämän päivän 
Suomessa noin 30 000–150 000. 

– Lukua on vaikea arvioida tar-
kemmaksi, sillä itsensä työllistäjien 
määrittely on melkoisen hankalaa. 
Ryhmässä on mukana yksinyrittäjiä 
ja freelancereita monilta eri ammat-
tialoilta aina metsureista toimittajiin 
ja fysioterapeuteista päivähoitajiin, 
Torsti täsmentää.

Mielenkiintoista työnteon eri muo-
tojen jaottelun tarkastelussa on, että 

Valtiotieteilijäseminaari:

Eriarvoistuva työelämä 
– totta vai tarua?
Teksti Nina Björklund Kuvat Vesa Tyni
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Juhana Vartiainen, Pilvi Torsti ja Marja-Liisa Manka toivat Jukka Nivan 
vetämään paneeliin omat näkemyksensä työelämän tilasta.

Liiton puheenjohtaja 
Elina Moisio uskoo, e!ä 
työelämän muutoksia tulee 
katsoa laaja-alaisesti.

määräaikaisten osuudessa ei ole viimeisen 
kymmenen vuoden aikana tapahtunut suuria 
muutoksia. Sen sijaan vuokratyö on vakiintu-
nut jo kiinteäksi osaksi työmarkkinoita.

Kun tuli puheeksi työntekijöiden ikära-
kenne, Torsti kertoi työministerin kansalais-
kirjeitä lukiessaan joskus miettineensä, että 
onko suomalaisessa työelämässä oikeaa ikää 
lainkaan. Kirjeiden perusteella nuorilla ei 
ole vielä paljon työkokemusta ja sitä voi olla 
verraten vaikea hankkia. Keski-ikäiset ja sitä 
vanhemmat taas ovat usein sitä mieltä, että 
heidän työllistyminen ei ole enää niin help-
poa, puhumattakaan eläke-ikää lähestyvistä 
työntekijöistä tai työnhakijoista.

YHTEISKUNNAN HAASTAVAT AIHEET
Ylijohtaja Juhana Vartiainen muistutti, että 
Pohjoismaissa me kaikki käytämme koko elä-
mämme ajan valtavan hyvää palvelupakettia. 

– Saamme palveluja ja hoitoja sikiön 
ultra äänitutkimuksesta aina vanhuusiän  
terminaalihoitoon saakka. Tämä kaikki mak-
saa ja sitä varten tarvitaan rahoittajia, siis 
lisää työntekijöitä.

Juhana Vartiaisen mielestä Suomessa tär-
keä työntekijäreserviryhmä on erityisesti 
lähellä eläkeikää olevat henkilöt. Tämän 
vuoksi eläkeiän nostaminen olisi Vartiaisen 
mukaan hyödyllistä. 

Myös maahanmuuttajat muodostavat 
potentiaalisen reservin. Vartiaisen mielestä 

kaikille Pohjoismaille on yhteinen haaste, 
kuinka maahanmuuttajien työllisyysastetta 
saataisiin vielä enemmän nostettua.

Vartiainen korosti, että monilla aloilla kär-
sitään työntekijäpulasta. Näitä ovat muun 
muassa rakennusala ja siivousala. Lisäksi ter-
veydenhuoltoalalla on pulaa perushoitajista.

Vartiainen muistutti myös, kuinka vai-
keaa on keskustella esimerkiksi lapsia 
kotona hoitavien äitien työhön palaamisesta. 
Hänen mielestään puheenaihe saa aikaan 
ikäviä seuraamuksia, kun asiaa pitäisi kui-
tenkin tarkastella kokonaisvaltaisesti. 

KOTIÄIDIT AIEMMIN TÖIHIN?
Syksyn puheenaiheiden kuumaan peru-
naan, kotona lapsiaan hoitavien äitien nope-
ampaan työhönpaluuseen, kaikki muutkin 
panelistit ottivat kantaa. 

Marja-Liisa Manka kertoi, että hän ei oikein 
ymmärrä esillä ollutta julkista keskustelua. 

– Puheet ovat risti riidassa sen kanssa, 
että on olemassa monia ikänsä vuoksi irtisa-
nottuja, erilaisiin putkiin laitettuja ihmisiä. 
Todellisuus ja juhlapuheet eroavat toisistaan.

Juhana Vartiaisen mielestä asia liittyy 
myös eläkeiän alhaisuuteen. 

– Varttuneiden, monesti jo yli 55-vuoti-
aiden, on tällä hetkellä melko hankala työl-
listyä. Jos eläkeikä olisikin 70 vuotta, ei työl-
listyminen olisi niin hankalaa ja työvuosia 
olisi enemmän jäljellä. Lisäksi  omasta työ-

kyvystä pidettäisiin ehkä parempaa huolta, 
Vartiainen pohti ja totesi, että eläkeiän nos-
taminen ei ole aivan lähivuosien asia, vaan 
ajatukseen ehdittäisiin yhteiskunnassa rau-
hassa totutella ennen sen toteuttamista.

Pilvi Torsti muistutti, että kotihoidon-
tukeen ja lasten kotona hoitamiseen liittyy 
monia eri asioita, kuten koulutus ja maahan-
muutto. Myös Torsti oli sitä mieltä, että asi-
asta on välillä hankala keskustella tietynlai-
sen vastakkainasettelun vuoksi.

MYÖNTEISYYDEN VALLANKUMOUS
Professori Marja-Liisa Manka valittiin vuosi 
sitten vuoden 2011 yhteiskuntatieteilijäksi. 
Manka pohdiskeli puheenvuorossaan, mitkä 
ovat tämän hetken kahleita työelämässä. 
Suurimmat ongelmat hänen mukaansa ovat 
negatiivisuus ja valittaminen. Mankan mie-
lestä mediasta saamme jatkuvalla syötöllä 
silmiemme eteen pulmia ja ongelmia, kuten 
eurokriisiä sekä muita asioita, joista tavalli-
nen ihminen ei välttämättä saa kunnon otetta.

Manka kritisoi myös tietynlaista pakko-
vallan aikaa. 

– Ihmisten työntekoa pyritään suuresti 
ohjaamaan. Sen sijaan työelämästä tulisi 
tehdä sellaista, että siellä viihdytään aidosti. 
Silloin ihmiset haluavat olla töissä, ilman 
pakkoa ja määräyksiä.

Manka kertoi pakkovallan johtavan aino-
astaan opittuun avuttomuuteen, ihmiset 
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Vuoden yhteiskuntatieteilijä 2012

Paneelin ja keskustelun jälkeen oli vuorossa Vuoden yhteiskunta-
tieteilijän nimen julkistaminen ja palkitseminen. Elina Moisio kertoi 
vuoden 2012 arvonimen saajasta hiukan etukäteistietoja ennen 
nimen paljastamista. 

– Kyseinen ansioitunut henkilö on Vaasassa syntynyt valtiotieteen 
tohtori, joka on luonut uraa niin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa 
ja Elinkeinoelämän Valtuuskunnassa kuin valtiovarainministeriössä, 
Euroopan unionissa ja Suomen Pankissakin.

Tässä vaiheessa henkilöstä ei voinut erehtyä, ja lavalle pääsi 
nousemaan Sixten Korkman, joka on nykyisin professorina Aalto-
yliopiston taloustieteen laitoksella. Viimeisimmän teoksensa Talous ja 
utopia, hän on julkaissut syksyllä.

Sixten Korkman kii!i arvonimestä ja kertoi sen lämmi!ävän mieltä. 
Hän myönsi pilke silmäkulmassa hiukan pelkäävänsä palkitsemista 
seuraavaa mediamyllytystä kuunneltuaan ensin Vuoden 2011 yhteis-
kuntatieteilijän Marja-Liisa Mankan kertomuksia siitä, mihin kaikkeen 
positiiviseen pyöritykseen tämä oli nimityksen jälkeen joutunut.

Stipendit
Liiton stipendejä oli tänä vuonna hakenut 
ennätykselliset 33 henkilöä. Heistä seitsemän henkilöä 
vali!iin stipendin saajiksi (s.12) Paikalla heistä oli 
kolme, Tuula Tuominen (vas.), Sari Käpykangas ja  
Susanne Mannermaa.

muuttuvat helposti passiivisiksi objekteiksi. Manka pohti, 
kuinka monella työ paikalla mahtaakaan olla niin sanottu 
valittajien kuoro. Valituksen kohteina ovat usein valtiovalta, 
poliitikot, tympeä esimies sekä muut syntipukit.

Marja-Liisa Manka kehottaa sen sijaan ihmisiä tarttumaan 
toimeen, huolehtimaan toinen toisistaan. Kenenkään etu ei 
ole se, jos työtä ei saada tehtyä. Mankan viesti kuuluukin, 
että vielä ei ole myöhäistä muuttua. Työpaikoilla pitää jät-
tää negatiivisuus pois ja sen sijaan ajatella armollisesti sekä 
myötä tuntoisesti. Yhteisöllisyys kantaa pitkälle. Yhteisöl-
lisyyteen kuuluu myös se, että kiitetään ja kehutaan toisia. 
Mankan mielestä positiivinen vallankumous on se, mitä työ-
elämässä tarvitaan tänä päivänä.

UUTTA ASENNETTA TYÖELÄMÄÄN
Paneelin lopuksi Jukka Niva herätteli tuntemuksia, miten 
Suomessa saadaan aikaan erilainen työntekemisen asenne. 
Vastauksissa nousivat esille johtajuuden ongelmat, mutta 
myös esimiestyön merkityksen lukkojen avaamisessa.

Ilman huomiota ei myöskään jäänyt jokaisen, niin työnte-
kijän kuin johtajankin, oma vastuu osallistua ja toimia yhtei-
seksi hyväksi.

Keskusteluosuuden jälkeen Marja-Liisa Manka kertoi vielä, 
millaista aika viimevuotisen tunnustuksen jälkeen on ollut. 

– Erityisen positiivista on ollut ihmisten tapaaminen ja 
keskustelut heidän kanssaan. Kaikki on hyvin, kunhan elä-
mästä löytyy positiivisuutta, myönteistä asennetta elämään 
sekä innostusta ja erilaisia ihmissuhteita. 

URA 5-2012 25



K ansaneläkelaitoksen tutkimus-
professori, dosentti Heikki 
Hiilamo myöntää, että kil-
pailu työpaikoista ja pelko 
irtisanomisista ovat tuoneet 
pudotuspelin henkeä työelä-
mään. Työelämä ei ole enää 

instituutio, jossa kaikki pysyvät mukana ja 
jossa kaikille on tilaa. Työpaikoilla yleinen 
epävarmuus on lisääntynyt.

Hiilamo näkee kuitenkin, että suurin 
yhteiskunnallinen jako kulkee sen mukaan, 
onko ihminen lainkaan mukana työelä-
mässä.

– Ne, jotka ovat työttöminä tai kokonaan 
työmarkkinoiden ulkopuolella ovat aivan eri 
kategoriassa kuin työelämässä mukana ole-
vat. Syrjäytyminen ja eriarvoisuus ovat suu-
rimmillaan näiden ryhmien välillä. Ja ryh-
mien välinen etäisyys toisistaan on vain 
kasvanut.

UUSIN ASENTEIN  
UUDENLAISIA TYÖPAIKKOJA
Nykyään koulutus ei ole enää matkalippu 
varmaan työllistymiseen. Työttömyys saat-
taa osua akateemisesti koulutetun koh-
dalle siinä kuin muidenkin. Hiilamon mie-

muu!uvat tekijät
Työelämän

Teksti Nina Björklund Kuva !inkstock

Kaukana ovat ne ajat, jolloin 
työpaikka tarkoi!i vakaata ja 
varmaa elantoa. Pitkät työsuhteet 
ja työuran luominen yhden 
työnantajan palveluksessa 
koske!avat yhä harvempaa 
suomalaista. Mu!a onko työelämän 
murros pelkästään huono asia? 
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Perinteiset 
näkemykset 
sukupuolirooleista 
istuvat edelleen 
vahvasti myös 
työelämän 
näkökulmasta 
katso!una.

Heikki Hiilamo

lestä tilanne ei ole kuitenkaan äärimmäisen 
vakava olettaen, että työttömyysjakso ei 
kestä pitkään ja uusi työpaikka löytyy. 
Hänen mukaansa muutosten tapahtuminen 
on tietynlainen talouden elinvoiman merkki.

– Voidaan ajatella, että jos taloudessa 
katoaa työpaikkoja, niin se ei ole iso ongelma 
niin kauan, kuin niitä syntyy jonnekin muu-
alle.

Heikki Hiilamo näkee etenkin palvelu-
alalla olevan potentiaalia kasvattaa työpaik-
kojen määrää. Palvelualalla talouden globa-
lisaation paine ei ole yhtä kova kuin tietoon 
tai teollisiin prosesseihin perustuvassa toi-
minnassa. Palvelualaa tarvitaan, koska kyse 
on ihmisten kohtaamisista. Hyvästä palve-
lusta monet ovat valmiita maksamaan. Esi-
merkkeinä palvelualan työpaikoista, jotka 
voivat nousta enemmän esiin, Hiilamo mai-
nitsee jo kadotetun talonmiehen ammatin 
sekä vähittäiskaupan puolella kortteli- ja 
lähikaupat.

TASA"ARVOISTA VASTUUNJAKOA
Eriarvoisuutta esiintyy toki myös työelämän 
sisällä. Heikki Hiilamo pohtii, miten mah-
dollinen työkykyä heikentävä tilanne, kuten 

vammautuminen tai sairastuminen vaikut-
taa työelämässä pysymiseen.

– Mielestäni tähän liittyen Suomessa on 
eriarvoisuutta. Melko huonosti käytetään 
sellaisten ihmisten työpanosta, joilla se ei ole 
ihan sataprosenttinen. Tämä koskee esimer-
kiksi mielenterveysongelmaisia tai tuki- ja 
liikuntaelinsairauksiin sairastuneita.

Hiilamo on kuitenkin tyytyväinen havait-
tavissa olevasta ajatuksellisesta muutok-
sesta, enää ei puhuta vajaakuntoisista tai 
osatyökyvyttömistä vaan osatyökykyisistä. 
Tällöin kiinnitetään huomiota jäljellä olevaan 
työkykyyn ja panostetaan siihen.

Eriarvoisuutta Hiilamo näkee myös suku-
puolten välillä, etenkin puhuttaessa lasten-
hoidosta ja hoivavastuusta. Perinteiset näke-
mykset sukupuolirooleista istuvat edelleen 
vahvasti myös työelämän näkökulmasta kat-
sottuna.

– Ennen miehet kävivät metsästämässä ja 
naiset hoitivat nuotiota ja lapsia. Tämä sopii 
huonosti yhteen nykytyöelämän kanssa, 
jossa sosiaaliset taidot ja tiedot ovat paljon 
tärkeämpiä kuin fyysinen voima tai suoritus-
kyky.

Hiilamon mukaan meillä on olemassa jär-
jestelmiä, jotka edesauttaisivat sukupuoli-
roolien yhdenmukaistumista, mutta ne eivät 
ole ainakaan vielä muuttaneet kovin voi-
makkaasti vanhoja rooleja. Hän ehdottaakin 
yhtenä vaihtoehtona, että vanhempainvapaa 
olisi osin kiintiöity. Tällöin kiintiöosa jäisi 
käyttämättä, mikäli toinen puoliso ei mah-
dollisuuteen tartu.

NYKYJOHTAJA PELAA TIIMISSÄ
Työhyvinvointia on tutkittu paljon, ja Hii-
lamon mukaan se ei ole ainakaan merkittä-
västi laskenut. Hänen mukaansa paljon ker-
too se, kuinka pitkään työntekijät viihtyvät 
töissä eli missä iässä jäädään eläkkeelle. Eri-
tyisen hyvä työhyvinvoinnin mittari eläk-
keellejäämisikä on siksi, että se perustuu 
vapaaehtoisuuteen.

Työhyvinvointia lisäävistä asioista Hii-
lamo mainitsee muuttuneet roolijaot. Enää 
ei juurikaan ole olemassa perinteisiä johtajan 
ja alaisten rooleja, vaan tiimityöskentely ja 
muuttuneet johtamismallit ovat tulleet jää-
däkseen. Esimies on yhä useammin valmen-
taja ja työntekijät tiimipelaajia, jotka yhdessä 
pyrkivät tavoitteeseen. 
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...parempaan 
palkkaan

1ENEMMÄN KUIN PALKKA
Nykyään puhutaan palkan sijasta 
kokonaiskompensaatiosta. Palkan 
lisäksi voi neuvotella asioista, jotka 
ovat itselle tärkeitä, joskus myös 
rahanarvoisia etuja. Nämä ovat 
neuvoteltavia asioita, kun aiemmin 
tyydy!iin palkkataulukoihin. Palkitse-
vaa voi euromääräisen palkanlisän 
ohella olla myös lomaltapaluurahojen 
muu!aminen vapaapäiviksi, mahdolli-
suus osallistua koulutukseen tai lupa 
pitää etäpäivä viikossa.

2 LET´S TALK ABOUT MONEY
Ihmisten to!uma!omuus puhua 
rahasta ja vaatia itselleen lisää 
rahaa näkyy palkkaneuvo!eluis-
sa. Moni kokee vaikeaksi asiasta 
puhumisen eikä tiedä, mitä 
seikkoja keskustelussa nostaisi 
esiin. On myös ihmisiä, jotka 
rohkenevat pyytää ja kokevat an-
saitsevansa lisää palkkaa, mu!a 
eivät osaa perustella syitä.

Teksti Riikka Hollo Kuvat !inkstock

3 ARVOSTA ITSEÄSI JA  
TEKEMÄÄSI TYÖTÄ 
Palkkaneuvo!eluun lii!yy paljon tunteita,  
jos keskustelua ei ole pohjuste!u selkein  
pelisäännöin etukäteen. Työntekijät neuvot-
televat palkastaan harvemmin kuin heillä 
olisi siihen mahdollisuus. Nuoremman 
polven työntekijät ovat rohkeampia nosta-
maan esille omia toivomuksiaan. 

Kerran vuodessa on rii!ävä 
tahti palkka neuvo!eluille, ellei ole 
sovi!u koeajan jälkeen palkan 
tarkistusta. Jos on suoriu-
tunut työssään hyvin ja myös 
työnantaja on sitä mieltä, on hyvä 
käynnistää palkkaneuvo!elut! Oh-
jeita palkkakeskusteluun saat liiton 
tarjoamasta urapalvelusta.

8askelta...

Asiantuntijana: Heidi Viljamaa /Urapalvelut  Lähde: YTN:n palkkaopas
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MISSÄ MENNÄÄN?
Ennen palkkaneuvo!eluja on 
hyvä huomioida palkkaan vaikut-
tavia tekijöitä. Näitä ovat yrityksen 
liikevaihto tai organisaation vuosi-
budje!i suhteessa työntekijöiden 
määrään, toiminnan kehityksen 
suunta (kasvaa vai hiipuu), 
työtehtävän muut edut ja niiden 
arvo itselle, oman työsuorituksen 
suhde työnantajan odotuksiin ja 
yhdessä sovi!uihin tavoi!eisiin.

TARKISTA TYÖSI TASO 
Tiedä, mitä sinulta vaaditaan 
omassa tehtävässäsi. Tee 
töitä työnkuvasi ja tavoi!eidesi 
selkiy!ämiseksi, se antaa sinulla 
vahvemman position neuvotella 
palkasta ja muista eduista. Kun 
teet tehtäväsi hyvin, ja vähän 
paremminkin, olet hyvässä 
asemassa.

7
PYSY NÄKYVILLÄ
Pyri varmistamaan, 
e!ä myös esimies ja 
työnantaja näkevät 
sinun suoriutuneen 
hyvin tai erinomaisesti, 
sillä oma käsityksesi 
asiasta ei väl!ämä!ä 
riitä palkkaneuvo!e-
lussa.

OIKEUS SAMAAN PALKKAAN
Huomioi organisaation tilanne ja toiminnan 
kehityksen suunta. Tunne organisaation 
palkkataso ja erityisesti samaa työtä tekevien 
kompensaatio, sillä samasta työstä kuuluu 
tekijöille sama palkka.

Älä kuitenkaan kinua lisää palkkaa ja etuja 
joka päivä, vaan tee työsi hyvin ja pohjusta pi-
demmän aikaa pyyntöäsi, niin silloin voit päästä 
lähemmäs tavoite!asi palkkaneuvo!eluissa. 
Hyödynnä liiton palkkaneuvontaa.

VIESTI SELVÄKSI
Niin työntekijänä kuin 
työnantajana viesti selke-
ästi palkkaneuvo!elussa. 
Kerro, mitä odotat työltä 
tai työntekijältä palkkaa 
vastaan. Työnantajana 
viesti, milloin palkasta voi-
daan keskustella ja millä  
perusteilla palkankorotus-
ta myöntää. 

8

6
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Kun jaksaa 
pysähtyä ja 
keski!yä, tietoisuus 
lisääntyy ja 
energiaa vapautuu 
juuri meneillä 
olevaan tehtävään.
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Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi
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ieli ja keho joutuvat nyky-
yhteiskunnassa koetukselle: 
tietoa on saatavilla enem-
män kuin sitä suodattaa, 
paineet työssä ja vapaalla 
nostavat stressitasoa, eikä 
ajatuksia pääse pakoon edes 
yön tunteina. Omalla asen-
teella ja terveillä elämän-

tavoilla voi kuitenkin vaikuttaa jaksamiseen 
ja kaikkein tärkeimmän elimemme, aivojen 
hyvinvointiin.

PÄÄASIASSA PERUSTARPEET
Aivokunto Oy:n asiantuntija, psykologi, 
FT Ville Ojanen uskoo henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin rakentamisessa yksinkertai-
siin oppeihin: uni, liikunta, ravinto ja aivo-
jen aktivoiminen vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa ovat parasta balsamia energiatason 
parantamiselle.

– Uni on aivoille välttämättömin uusiu-
tumisen lähde. Ilman riittävää lepoa aja-
tus ei vain kulje. Nukkuminen on kuitenkin 

ammoisina aikoina ollut päivän vaarallisin 
hetki, ja yhä edelleen keho suhtautuu uneen 
varauksella – sen tietää jokainen stressaan-
tunut ihminen. Stressin hallintaan tehok-
kain ja halvin keino on puolestaan liikunta 
ja ulkoilu. Pahin skenaario uupuneelle on 
jäädä sohvalle makaamaan, jolloin kehon 
stressihormonit eivät pääse liikkeelle. Pieni-
kin happihyppely tekee ihmeitä, enkä puhu 
nyt kelloa vastaan juoksemisesta.

Ravinnon suhteen Ojanen ei puhu sen 
enempää karppaamisen kuin muidenkaan 
ääri-ilmiöiden puolesta, sen sijaan hän pai-
nottaa skarppaamista.

– Tietoisuus on päivän sana myös syömi-
sen suhteen. Työpaikan ruokalassakin olisi 
hyvä kuunnella omaa kehoa. Yleensähän 
meillä on tapana jutella työkaverin kanssa ja 
lapata samalla ruokaa suuhun ajattelematta 
sen kummemmin, mitä oikeasti tekee mieli. 
Sama pätee kaikkeen tekemiseen: kun jak-
saa pysähtyä ja keskittyä, tietoisuus lisään-
tyy ja energiaa vapautuu juuri meneillä ole-
vaan tehtävään.

Herkisty hetkeksi  
– pää kii!ää
(Työ)hyvinvointi on monen tekijän summa. Kokemuksellisuuden ja 
vuorovaikutustaitojen ymmärtäminen vaatii oikeaa mielentilaa,  
ripauksen tahtoa sekä paljon tietoisuu!a.
Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni
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HETKESTÄ HUUMAA

Ojanen muistuttaa, että nykyisyys on kau-
kana siitä, mihin aivot tuhansia vuosia sitten 
kehittyivät. Informaatiotulvan ja mahdol-
lisuuksien maailmassa moni jää ylikierrok-
sille. Kiireen keskellä ei ole ihme, jos elämä 
kulkee autopilotilla ja omat kokemukset ja 
tunteet jäävät huomioimatta.

Aivotutkimus on osoittanut, että aivot 
ovat jatkuvassa muutoksessa ja että niiden 
toimintaan ja terveyteen vaikuttaa eniten 
se, miten niitä käytetään. Aivot reagoivat 
muutoksiin nopeasti ja jo lyhyessä ajassa voi 
havaita eroja entiseen.

– Maailmalla on menossa varsinainen 
aivobuumi, on neuroleadershipiä, mindful-
nessia ja meditaatiota. Kaikkia näitä yhdis-
tää aivojen ja mielen toimintaan liittyvät lai-
nalaisuudet. 

Työelämän uudistumisessa merkittävim-
mät innovaatiot tapahtuvat Ojasen mukaan 
käyttäytymistieteiden alalla.

– Jos minulta kysytään, prosessi- ja 
rakenne vetoisuuden aika on ohi ja vastaus 
on ihmiskeskeisyydessä: kokemuksellisuu-
dessa ja kanssakäymisessä. Mitkään joustot, 
teknologia tai panostukset työergonomiaan 
eivät auta, jos perusasiat eivät ole kunnossa. 
Mieli voi kokea yllättäviäkin asioita uhkaa-
vina, ja kun henkilö kokee olevansa tiu-
koilla, energia ei enää riitä uusiutumiseen. 

Ojanen peräänkuuluttaa, että jokainen voi 
vuorovaikutustilanteessa valita, ottaako posi-
tiivisen vai negatiivisen lähestymistavan. 
Yllättävän pienillä asioilla voidaan saada 
merkittäviä muutoksia.

 – Huomen ja kiitos eivät maksa mitään, 
mutta vaikutukset ovat suuret. On kyse sitten 
perhe- tai työyhteisöstä avoin dialogi ja luot-
tamuksellinen ilmapiiri tulisi olla tavoitetila. 
Kenenkään ei pidä hyväksyä tilannetta, jossa 
joutuu toimimaan arvomaailmansa vastai-
sesti. Energiaa ja työtehoa on vaikea tuottaa, 
jos mieliala on apaattinen tai masentunut. 
Tämä olisi työnantajienkin hyvä huomioida, 
jo työntuottavuudenkin nimissä.

MUUTTUVAT MÄÄREET?
Työssään Ojanen on huomannut, että ihmis-
ten hyvinvoinnista lähtevässä työelämän 
ja liiketoiminnan kehittämisessä on edel-
leen työnsarkaa. Päättäjät kyllä tunnista-
vat hyvinvoinnin merkityksen, mutta idea 
sen toteuttamiseksi on vielä myytävä liike-
toiminnallisen perustein, ei lähtökohtaisena 
arvona.

– Olemme suorituslähtöinen yhteiskunta, 
ja sen edellytyksistä kyllä pidetään huolta, 
kun pitäisikin luoda ihmisille kukoistamisen 
edellytykset. Me koemme puheet keskus-
telu- ja kokemuskulttuurista usein psyko-

Flow-tilaan on pitkä matka, 
jos päässä pyörii yhtä aikaa 

liian monta asiaa.

Työterveyslaitoksen Aivot työssä -tutki-
mushankkeissa tutkitaan nimensä mukai-
sesti aivoja työssä. Tutkimustiimit toimivat 
monitieteellisistä lähtökohdista: mukana 
on lääkäreitä, psykologeja, %ysikoita ja 
insinöörejä. Laboratorio- ja auten!isessa 
ympäristössä tehtävissä tutkimuksissa  
aivojen kuormitusta ja vireystilaa selvitetään 
erilaisten %siologisten ja psykologisten 
mi!auksien avulla esimerkiksi unen tai 
työnteon aikana. 

– Uudelleen oppimisen ja työmuistin 
kapasiteetin hyödyntämisessä avainase-
massa on, e!ä aivot pääsevät säännöllisesti 
palautumaan. Jos henkilö kärsii jatkuvasti 
univajeesta, hänen työsuorituksensa tieto-
työssä heikentyy, ja työ tuntuu uuvu!avam-
malta, kertoo erikoistutkija Satu Pakarinen. 

Nyky-yhteiskunnassa tietotekniikan ja 
-tulvan osuu!a työssä ei voi väl!ää. Tutki-
mushankkeissa yksi kantava teema onkin 
kognitiivinen ergonomia; työn ja työvälinei-
den suunni!elu siten, e!ä aivojen ja tiedon-
käsi!elyn toiminta otetaan huomioon. 

– Meistä monella on ergonomisesti 
suunnitellut työpisteet, samoin kuin kotona 
kei!iökalusteet tai muotoillut tyynyt. Sen 
sijaan kognitiivinen ergonomia on vielä al-
kuvaiheissa. Valite!avasti uusia järjestelmiä 
tai lai!eita suunniteltaessa käy!öystäväl-
lisyys jää usein toissijaan; tärkeämpää on 
tehdä monimutkaisia ratkaisuja kuin tyytyä 
yksinkertaiseen. Tuo!avan työskentelyn, 
työssä viihtyvyyden sekä työturvallisuuden 
kannalta olennaista olisi, e!ä oman työn 
kannalta merki!ävä tieto olisi saatavilla 
mahdollisimman vaiva!omasti. Kognitiivinen 
ergonomia lisää työn tuo!avuu!a ja miel-
ly!ävyy!ä, mu!a myös vähentää virheiden 
riskiä.

AIVOKUNTO OY tarjoaa Yhteiskunta-alan  
korkeakoulutetut ry:n jäsenille  
mahdollisuuden tutustua Aivokunto- 
palveluun kuukauden ajan rekisteröitymi-
sestä veloitukse!a (normaalisti 17 $/kk).  

Palveluun voi rekisteröityä osoi!eessa 
www.aivokunto."/yka

topiaksi. On helppo nauraa ruotsalaistyyp-
piselle diskuteeraavalle työyhteisölle, mutta 
ehkä meillä olisi siitä jotain opittavaa.

Myös aivotutkimuksen mitta on perin-
teisesti ollut suorituskeskeistä; mitä henkilö 
oppii ja pystyy muistamaan, kuinka nope-
asti hän suoriutuu kustakin tehtävästä. Oja-
sen omat teesit lähtevät eri näkökulmista.

– Minun mielestäni aivokunnon mitta on 
onnellisuus. 

Jäsenetu!
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Vuoden 2013 koulutukset

 
KOULUTUSKALENTERI

Sovi!elu (Helsingissä) 

Sovi!elun koulutus on suunna!u esimies-

asemassa toimiville. Tarkoituksena on lisätä 

ymmärrystä kon&ikteista sekä niiden syntymisen 

ja kasvamisen syistä työyhteisöissä. Tarkoitus on 

myös lisätä ymmärrystä sovi!elusta kon&iktien 

ratkaisukeinona sekä kon&ikteja ennalta estävän 

toiminnan merkityksestä työyhteisöissä. 

Esiintymistaito (Helsingissä)

Myötätuntouupumus (Helsingissä)

Osaamisen tunnistaminen (Helsingissä) 

Osaamisen tunnistamisen koulutuksessa käydään 

läpi erilaisia osaamisen tunnistamisen tapo-

ja sekä harjoitellaan osallistujien osaamisen 

tunnistamissa ryhmätyön avulla. Luennot ja 

keskustelut rytmitetään tukemaan osallistujien 

omaa oppimista.

Neuvo!elutaito (Tampereella ja Helsingissä)

Neuvo!elutaidon koulutuksessa osallistuja saa 

valmiuksia, joiden avulla hän tunnistaa omia vah-

vuuksiaan ja neuvo!elee työhön lii!yvistä asioista 

mm. palkasta tuloksekkaammin. Osallistuja oppii 

valmistautumaan myös muihin neuvo!eluihin 

sekä huolehtimaan neuvo!elujen jälkihoidosta. 

Lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia 

neuvo!elutaktiikoita.
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa pa-

remmin valmistautua neuvo!elutilanteisiin ja 

puolustaa etujaan.

Kaikki koulutukset ovat iltatilaisuuksia. Ajat ja 

paikat tarkentuvat myöhemmin.

OTTY-koulutukset

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry järjestää 

koulutusta ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen 

työ!ömille tai työ!ömyysuhan alaisille korkeakou-

lutetuille. 
Kevään 2013 valmennuksia ovat mm.

Oman osaamisen markkinointi

Katkeruuden käsi!ely ja turpiin o!amisen taito

Sähköiset työnhakukanavat

Työnantajien rekrytointiseminaari

Kokemuksella läpi harmaan kiven

Tarjolla on myös vertaisryhmätoimintaa,  

ilmoi!audu mukaan! 

Lue lisää ja katso vuoden 2013 koulutukset  

osoi!eessa www.o!y." 

Hyödynnä

koulutukset!

Seuraa ne!isivuja

www.yhteiskunta-ala."/

koulutukset 

ja uutiskirjeitä.

Akavalaiset jäsenillat

Akava järjestää yhteistyössä TJS-opintokeskuk-

sen kanssa jäseniltoja akavalaisten lii!ojen jä-

senille eri paikkakunnilla. Vuoden 2013 teemat 

ovat Työhyvinvointi muutoksessa ja Osaaminen 

näkyväksi. Koulutukset ovat maksu!omia. 

Paikkoja rajoitetusti! Katso lisätiedot osoi!eesta 

www.yhteiskunta-ala."/koulutukset
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Mikä sai sinut tulemaan SYY-päiville? 

Mikä oli Parasta SYY-päivissä?

Lo!a Lö#erg (SYY-Lappi): 
Halusin kokea ensimmäiset SYY-päivät, joita olin odo!anut pitkään! 
Ohjelma kuulosti houku!elevalta ja on aina kivaa päästä näkemään 
uusia SYY-naamoja – innostuneet ihmiset inspiroivat! Lapista 
on myös aina kivaa lähteä porukalla matkaan. Parasta olivat 
inspiroivat puheet sekä mukava yhdessä oleminen. Iltaohjelma oli 
erityisen huippu! 

Timo Häivälä (SYY-HY, Helsinki): 
Tapahtuman ohjelma kuulosti mielenkiintoiselta, minkä lisäksi on 
aina mukavaa tavata yhteiskuntatieteilijöitä muualta Suomesta,  
varsinkin kuvankauniissa kaupungissa kuten Tampere! Asia-
ohjelma oli viihdy!ävää, ja tilaisuudesta jäi muutenkin hyvä mieli!

Taru Suojaranta (SYY-Turku): 
Tapahtuman ohjelma kuulosti yksinkertaisesti mahtavalta. Puhujat 
olivat kiinnostavia, koulutukset kehi!äviä sekä iltaohjelma viihdyt-
tävä. Kollegoiden tapaaminen on aina yhtä hauskaa, eikä tälläkään 
kertaa ollut jutuista puute!a! Puheenvuorot avasivat uusia näkö-
kulmia alaamme kohtaan. Mukavat ihmiset saavat osallistumaan 
SYYn tapahtumiin aina uudestaan!

Kuulumisia kentältä

SYY-Päivät kokosivat SYYlliset yhteen
Historian ensimmäisiä SYY-Päiviä viete!iin 
13.–14.10. Tampereella. Opiskelijajärjestön syk-
syn suurin tapahtuma keräsi kokoon yhteiskunta-
alan opiskelijoita eri puolilta Suomea. 

Seminaariosuuden puhujina toimivat Työter-
veyslaitoksen vanhempi tutkija An!i Kasvio sekä 
kansanedustaja Oras Tynkkynen, jotka avasivat 
kuulijoille näkemyksiään omasta työurastaan 
sekä yhteiskunta-alan koulutuksen luonteesta 
ja tulevaisuudesta työmarkkinoilla. Työelämän 
tulevaisuuteen viime aikoina tutkimuksissaan kes-
ki!ynyt Kasvio näki alan työmarkkinat lähi vuosina 
haasteellisena. Tarkkoja ennusteita asiasta on 
kuitenkin vaikea tehdä, sillä yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ovat aikaisemminkin yllä!äneet 
hänet positiivisesti monipuolisuudellaan ja jousta-
vuudellaan työmarkkinoilla. Myös Tynkkynen nosti 
puheessaan esiin alan koulutuksen laaja-alaisuu-

den. Tynkkynen kannusti alan opiskelijoita 
erikoistumaan ja kokeilemaan rohkeasti 
kaikkea uu!a opinnoissaan. Työmarkkinoi-
den osalta Tynkkynen korosti yri!äjyyden 
lisäämistä tulevaisuudessa: yri!äjyys 
on yhteiskunta-alan asiantuntijoille 
realistinen tapa työllistyä ja antaa myös 
mahdollisuuden vaiku!aa yhteiskun-
taan ja muu!aa maailmaa.

SYY-Päivien ohjelmassa oli myös 
esiintymis- ja työhaasta!elukoulutus-
ta sekä iltajuhla stand up -esiintyji-
neen ja bändeineen. Tapahtumasta 
on tarkoitus kehi!ää yhteiskunta-
alan opiskelijoiden vuosi!aiset 
suurajot – tervetuloa SYY-Päiville 
2013!
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SYY valitsi uuden hallituksen

SYYn sääntömääräistä lii!okokousta viete!iin Jyväskylässä  

9.–10. marraskuuta. Kokouksessa SYYn puheenjohtajaksi toimikau-

delle 2013 vali!iin tamperelainen 22-vuotias valtio-opin opiskelija 

Lauri Koponen.

Lii!okokouksessa vali!iin SYY ry:lle hallitus  

kaudelle 2013. Lii!ohallitukseen vali!iin seuraavat  

henkilöt:

SYY-Tampere: Lauri Kangasniemi

SYY-Turku: Lo!a Metsärinne (Åbo Akademi) ja  

varajäsen Iiro Salomäki (Turun yliopisto)

SYY-Jyväskylä: Armi Korhonen

SYY-Lappi: Tuuli Tanninen

SYY-Kuopio: Edla Inkilä

SYY-Wasa: Henna Hirvonen

SYY-HY:n (Helsinki) ja SYY-Joensuun varsinaisten lii!ohallitus-

edustajien sekä SYY-Tampereen edustajan henkilökohtaisen 

varajäsenen (valitaan Porin yliopistokeskuksesta) paikat jäivät 

kokouksessa täy!ämä!ä. Paikat täytetään myöhemmin kunkin 

paikallisyhdistyksen hallituksen esityksestä.

Pääsyn juhlavuosi 2012
Pääsyn 10-vuotisen taipaleen juhlavuosi 2012 koostui 
yhteisestä virkistymisestä, verkostoitumisesta ja 
viisastumisesta. Vuosi alkoi syntymäpäivillä Bo!alla, 
ja kevät jatkui vierailulla Euroopan komission Suo-
men edustustoon sekä perinteisellä kokkauskurssilla, 
jossa perehdy!iin a'ikkalaiseen kei!iöön. Syksyn 
tullen pääsyläiset perehtyivät polii!iseen retoriikkaan 
Suuressa Väi!elyillassa, kippistivät maljoja Yhteiskunta-
tieteilijäpäivillä ja vie!ivät pikkujouluja ryhmätea!erin 
Eduskunta II -näytökseen uppoutuen. Liikkumisen iloa 
koe!iin keilausmestaruuskisoissa, Feldenkreis-tunnilla 
ja sählyn peluussa.

Hallituksen vuosi 2013 star!aa vuosikokouksella ma 
21.1.2013 klo 17.00 alkaen Yhteiskunta-alan korkeakou-
lute!ujen toimistolla. Uusia hallitusaktiiveja vuodelle 
2013 otetaan innolla mukaan! Tuleva vuosi on sikälikin 
merkityksellinen, e!ä syksyllä on edessä lii!ovaltuusto-
vaalit. Toivomme pääkaupunkiseudulta laajaa edustusta 
ehdolle linjaamaan lii!omme toimintaa! Pääsy kii!ää 
tapahtumiin osallistuneita ja kutsuu uusia jäseniä mu-
kaan toimintaan!

Lisäinfoa ja tarkemmat tiedot tapahtumista:  
www.paasy.info

Tykkää Pääsystä Facebookissa:  
www.facebook.com/paasyry - nyt jo yli 100 tykkääjää!

SYY-Jyväskylä järjesti marraskuun alussa opiskelijoille paneelin 

aiheesta korkeakouluharjoi!elu. Paneeliin osallistui korkeakouluharjoit-

telun suori!aneita opiskelijoita sekä harjoi!elusta vastaava amanuenssi 

Jyväskylän yliopistosta. 
Tilaisuuden aluksi SYY-Jyväskylän puheenjohtaja Jani Kykkänen 

toi terveisiä lokakuussa Helsingissä pidetystä SYYn ainejärjestötapaa-

misesta, jossa eri opiskelupaikkakuntien edustajien ja ainejärjestöjen 

kesken keskusteltiin myös korkeakouluharjoi!elusta. 
Jyväskylässä käytiin vilkasta keskustelua harjoi!elun yleisistä 

linjoista ja haasteista sekä panelistien omista  harjoi!elukokemuksista. 

Tilaisuus keräsi lähes 50 harjoi!elusta kiinnostunu!a opiskelijaa 

fuksista maisterivaiheen opiskelijaan. Yliopiston edustajan kau!a myös 

opiskelijoiden näkemykset saatiin yliopiston henkilökunnan tietoon 

harjoi!elukäytäntöjen kehi!ämiseksi.
SYY-Jyväskylä kannustaa kaikkia paikkareita käymään keskustelua 

korkeakouluharjoi!elusta ja sen käytännöistä omassa yliopistossa.

Korkeakouluharjoi!eluun 
yhteiset pelisäännöt

Toiminnallista uu!a vuo!a!
Tervetuloa mukaan ensi vuonna(kin)!

toivo!avat jäsenjärjestöt
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Henki kallis, vakuutus ei.

*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 

FINEn tekemä hintavertailu 2011.

Esimerkkihinta: 44-vuotias, järjestöjäsenyys Yhteis-

kunta-alan korkeakoulutetut, turva 50 000 �€. Lisäksi 

20 % alennus ensimmäisen vuoden maksuista, kun 

Turvan myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Laita asiat tärkeysjärjestykseen ja 

varaudu suuriin riskeihin pikku-

rahalla. Ota nyt Suomen edullisin 

henkivakuutuskuntoon.fi 

010 19 19 19



I de sociala medierna skojades det nyligen 'iskt om so-
ciologernas strejk. Det stämmer a! sociologernas strejk 
inte skulle lamslå Finland på samma sä! som en strejk 
bland hamnarbetare eller &ygplatspersonal. Samhällsve-
tarnas taktik är dock smartare. Vi har in"ltrerat samtliga 

delområden i samhället på olika nivåer och i olika sektorer. 
Vår strejk skulle märkas. Den skulle stoppa den intellektu-
ella utveckling i Finland.

På många arbetsplatser be"nner sig förbundets med-
lemmar idag i en knivig situation. Samarbetsförhandlingar 
förs i företag, omstruktureringar sker inom statsförvaltning-
en, omvälvningar sker inom den kommunala sektorn och 
organisationer funderar över sin 'amtid. Den ekonomiska 
utvecklingen ser osäker ut och den ekonomiska krisen i 
Europa skymmer utsikterna. Jag lyssnar noggrant på Six-
ten Korkman, nyligen utsedd till Årets samhällsvetare. Han 
talar om euroekonomin på e! förståeligt sä! och erbjuder 
alternativa utvägar ur situationen.

Om jag bara kunde säga a! våren ser ljusare ut. Men 
det gör den inte. Det ekonomiska läget är svårt. Förtro-
endet arbetsmarknadsorganisationerna emellan är lågt. 
Arbetsgivarparten talar om nollhöjningar av lönerna. Det 
"nns for(arande olösta 'ågor gällande den föregående 
ramlösningen, t.ex. rä!en till tre dagars utbildning. Nästa 
förhandlingsomgång kommer a! bli mycket tu). 

I svåra tider ansluter sig alltid nya medlemmar till vårt 
förbund. Det är e! bevis för a! den säkerhet som förbundet 
erbjuder verkligen behövs. Det känns bra a! vara en del av 
en gemenskap som bringar ljus och trygghet i mörka tider. 

Tack för a! jag har få! vara er ordförande i sex givande 
år. Vid årsski*et överlämnar jag ”strejkgeneralens” klubba 
till Mikko Eskola som förbundsfullmäktige valt till ny ordfö-
rande. All lycka och 'amgång!

En ljusglimt i den 
mörka årstiden

ELINA MOISIO
Ordförande

På samhällsvetarseminariet hölls före-
drag om förändringar i arbetslivet av ar-
betsministerns specialmedarbetare Pilvi 
Torsti, överdirektören för VATT Juhana 
Vartiainen och professor Marja-Liisa 
Manka 'ån Tammerfors universitet.

Torsti presenterade en övergripande 
bild av regeringens arbetspolitik. An-
delen tidsbundna anställningar har inte 
förändrats mycket under de senaste tio 
åren. Däremot har fenomenet med hyrd 
arbetskra* blivit e! bestående inslag på 
arbetsmarknaden.

Enligt Vartiainen är personer nära 
pensionsåldern en viktig arbetskra*s-
reserv. Därför skulle det vara ny!igt a! 
höja pensionsåldern. Enligt Manka är 
de största problemen i arbetslivet en 
negativ inställning och klagande.

Hur ska vi få till stånd en annan 
a!ityd i Finland? Vartiainen nämnde 
problem inom ledarskapet och tror a! 
e! go! chefsarbete kan vara lösningen. 
Manka instämde i de!a men påminde 
om vars och ens eget ansvar a! delta 
och arbeta för det gemensamma bästa.

Årets samhällsvetare 
Sixten Korkman 

Högskoleutbildade samhällsve-
tare rf utsåg ekonom och PD Sixten 
Korkman till Årets samhällsvetare. 
Utnämningen o)entliggjordes på Sam-
hällsvetardagarna den 16 november.

Förbundet vill ge erkännande för 
denna ekonom som gjort en bety-
dande karriär. Som en lä+a!lig före-
dragshållare har Korkman klargjort 
ekonomi'ågor och under senaste 
tiden orsakerna till och konsekven-
serna av eurokrisen för den stora 
allmänheten. Korkmans ekonomiska 
expertis syns även i många av hans 
publikationer. 

# Demokratin saknar upplysta och 
välinformerade medborgare med 
intresse för samhälls'ågor. Det låga 
valdeltagandet vid kommunalvalet ger 
skäl a! oroa sig, e*ersom avsak-
naden av medvetenhet smular ner 
demokratins grundvalar, konstaterar 
Korkman.

Korkman har visat a! karriären 
kan bli lång i sakkunniguppdrag: Kork-
man, som i mars gick i pension 'ån 
åtagandet som verkställande direktör 
för ETLA och EVA, är professor vid 
institutionen för ekonomi vid Aalto-
universitetet. 

Den dubbla  
obalansen oroar 

År 2012 var den genomsni!liga 
lönen inom den statliga sektorn 
högre än inom den privata sektorn 
och medelinkomsten hade stigit 
snabbare än lönerna inom den 
privata sektorn.

Akavas medlemmar är mest 
oroade för den dubbla obalansen: i 
minst krävande uppgi*er är förtjäns-
terna 130 procent, i sakkunnigupp-
gi*er 75–85 och på verkschefsnivå 
endast 65 procent i förhållande till 
den o)entliga arbetsmarknaden. 

- Relativt se! är lönerna inom 
den statliga sektorn desto lägre ju 
mer krävande arbetsuppgi*erna är, 
berä!ar statens arbetsmarknadsdi-
rektör Teuvo Metsäpelto.

Som lösning föreslår han av-
talspolitik där man har &er avtal för 
speci"ka personalgrupper. Också 
tjänstestrukturerna kunde förändras 
så a! de motsvarar de mer krä-
vande uppgi*erna. I tjänstemannens 
'amtid ser Metsäpelto större 'ihet 
a! bestämma över arbetstiden och 
-platsen. 

Allt mer ojämställt i arbetslivet – sanning eller myt?
[RESUMÉ]
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HILKKA OLKINUORA
journalisti,  

pappi ja kirjailija

Joululahjapake!i
Paketoi itsellesi joululahjaksi hyvä kysy-
mys: Miten eläisit, jos eläkkeitä ei olisi kek-
sitty? Jos työ ei olisikaan elinkautinen, 
josta joskus armahdetaan, vaan elinikäi-
nen, lopunelämäinen?

Kysymyksen esittivät pari vuotta sitten, 
toisistaan tietämättä, nuori amerikkalainen 
mies ja iätön ranskalainen nainen. Kumpi-
kin menestyjiä kaikilla mahdollisilla mitta-
reilla. Kummankin kirjasta tuli bestseller. 
Kysymys on siis ilmeisesti kannattava.

Se on myös terveellinen, raikastava 
eloonjäämiskysymys. Valinnat saavat koko 
lailla uuden näkökulman, kun oivaltaa, 
että kukaan meistä ei tiedä, ehtiikö jäädä 
elävänä eläkkeelle. Elämä on joko nyt tai ei 
lainkaan. Myös työelämä.

Pitää siis ilmeisesti jaksaa joka päivä 
niin kuin jaksaisi pitkään. Työ ei olekaan 
se pakkotahtinen pikamatka, jonka juostu-
aan pääsee eläkkeelle, köpöttelemään lep-
poisasti, vaan omavauhtinen muutaman 
maratonin mittainen hölkkä. Pään pitää 
pysyä oppimiskykyisenä elämän loppuun 
asti ja kropan kohtuukunnossa. Tunteiden 
on ikääntyenkin oltava herkät aistimaan 
ja sydämenkin on hyvä olla kokemusten 
kyynistämättä. Ruumiin ja mielen ryöstö-
viljelyn on annettava tilaa kestävälle kehi-
tykselle. Työn päivittäinen määrä on 
annosteltava uudestaan.

Pitää myös ehtiä tehdä tärkeitä asioita nyt 
eikä tuonnempana. Työ ei olekaan se elin-
keino, jolla sponsoroidaan tulevat suuret ja 
jalot vapaa-ajan vapaaehtoisponnistukset, 
vaan sen on oltava merkittävää päivittäin.

Omien, työyhteisön ja omistajien 
arvojen on oltava kohtuullisessa sopu-
soinnussa, ja työn hyödyn on hyvä olla 
mitattavissa muutenkin kuin euroilla tai 
sotatantereella tutuilla motiiveilla. Yhä 
useampi jo nelikymppinen etsiskelee työtä, 
jolla on Merkitys, palkka sivuseikka. Mui-
den ehdoilla ei pitkään pötki. Työn päivit-
täinen laatu on määriteltävä uudestaan.

Jos eläkettä ei olisi, ei kadotettua para-
tiisia, huomaisimme, että puutarha on 
rakennettava tähän, nyt ja itse. On aika 
lakata puhumasta työssä jaksamisesta; sitä 
saa mitä tilaa, ja jaksamiseen tyytyvälle 
tarjotaan vain jaksamista. On aika puhua 
röyhkeästi työn ilosta; on mahdollista ja sal-
littua edellyttää, että elämästämme enim-
män ajan rouhaiseva puuha tuottaa muu-
takin kuin tilinpidollista tulosta. On aika 
kasvaa hyvällä, luonnollisella tavalla.

Jokaiseen päivään on mahduttava jota-
kin elävää ja elvyttävää. Jokaisen päivän, 
viikon tai vuoden – ajanjakson määrität 
itse – on oltava kuin pieni elämä. Siinä on 
oltava työn ja levon välistä hedelmällistä 
jännitettä; ihmissuhteita ja itsetutkiskelua; 
tilaisuus tehdä tuloksia ja lupa epäonnis-
tua. Ja jokaiselle leppoistamisen, huokois-
tamisen ja kohtuul-
listamisen kriitikolle 
voit tyynesti todeta: 
suojellessani itseäni 
ja työn iloani kiskon 
myös kansantaloutta 
alas mielenterveyspe-
rustaisten työkyvyttö-
myyseläkkeiden maa-
ilmanennätyspallilta. 
Vain terve työ tuottaa 
tervettä kasvua.

Työ muuttuu mielekkäämmäksi vain 
työn sisällön muuttuessa. Työ muuttuu 
iloksi vain sen vastatessa sinun  ominta 
tapaasi tehdä työtä. Työ muuttuu siunauk-
seksi vasta kun kasvat sitä tehdessäsi. On 
mukava roikkua kallionreunalla köysissä 
työnantajan piikkiin ja kokea keskinäistä 
riippuvuutta. On lystiä, kun pikkujoulu-
tarjoilu on tänäkin vuonna pitkän kaavan 
mukainen. Mutta jos itse työ ei muutu, se 
jatkuu elinkautisena.

Olet siis ansainnut tämän joululahjan. 
Availe pakettia varoen. Se voi muuttaa elä-
mäsi. 

Pitää siis ilmeisesti 
jaksaa joka päivä 
niin kuin jaksaisi 
pitkään. 

[NÄKÖKULMA]
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Työmarkkinoilla on ollut levotonta liikehdintää kuluneen vuoden aikana. Ilmapiiriä 
ovat kiristäneet jatkuvat irtisanomisuutiset ja epävakaa taloustilanne. Jos tulevaisuus 

huole!aa, on vaikea keski!yä työntekoon. On hyvä muistaa, e!ä lii!o on tukena 
työelämän eri vaiheissa myös tulevana vuonna. 

Nyt on hetki aikaa levähtää ja hiljentyä joulunvie!oon.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Ura-lehti toivo!avat

rauhallista joulunaikaa 
ja onnea vuodelle 2013!

Tänä jouluna olemme lahjoi!aneet joulutoivotuksiin tarkoitetut varat HelsinkiMission  
Pelastakaa sukupolvi –kampanjaan, joka tukee syrjäytymisvaarassa olevia lapsiperheitä.  
Hanke kutsuu tavallisia suomalaisia apuun perheiden hädän ja huostaano!ojen väl!ämiseksi. 

www.pelastakaasukupolvi."


