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[PÄÄTOIMITTAJALTA]

Olin tässä taannoin lääkärissä. Lääkäriltä sain reseptin, jossa allekirjoi-
tuksen alla luki lääkärin nimi, oppiarvo ja jotain yllä!ävää: Lääkäri-
liiton jäsen. Amma!iliiton nimen näkeminen reseptissä kertoo paljon: 
vahva amma!i-identitee!i – vahva amma!ikunta – vahva amma!ilii!o. 
Reseptin teksti pani pohtimaan: millainen on meidän yhteiskunta-
tieteilijöiden ammatillinen identitee!imme? Emme ole lääkärien 

tapaan yhtenäinen amma!ikunta, mu!a kyllä yhteiskuntatieteilijä lajitoverinsa 
tunnistaa.

Yhdenlaisen kuvan meistä antaa netissä bloggaava nimimerkki Sininen zeppeliini. 
”Anteeksi minä abstrahoin” –kirjoituksessa hän parodioi valtiotieteilijöitä pisteliäästi. 
Kirjoi!ajan mukaan valtiotieteilijä on ”eräänlainen toimistokoala”, jonka taitoja ei 
tarvita missään tuo!avassa työssä. Valtiotieteilijä osaa vain ajatella siltaa, kun muut 
amma!iryhmät osaavat piirtää, suunnitella ja rakentaa sen. Liiton "-sivulla toimisto-
koalalle ja muille sutkautuksille osa!iin asiaankuuluvan itseironisesti nauraa. E!ei 
vain bloggaaja olisi itsekin valtiotieteilijä?

Abstrahoinnista todellisuuteen. Jäsenkyselyn mukaan liitolta kaivataan yhä enem-
män näkyvyy!ä ja alan pro#ilinnostoa. Viime vuosina näkyvyy!ä on hae!u pienin 
mu!a määrätietoisin askelin. Lii!o on o!anut kantaa mielipidekirjoituksin ja julki-
lausumin, Vuoden yhteiskuntatieteilijät ovat saaneet näkyvyy!ä, Ura-lehden levikkiä 
on laajenne!u, kampanjoita on lanseera!u. 

Ensi vuonna lii!o vastaa jäsenkyselyn haasteeseen: aloitamme 
pro#ilinnostotalkoot. Talkoiden näkyvimpänä työkaluna käyte-
tään päivite!yä Sinä olet vaiku!aja -kampanjaa, joka suun-
nataan erityisesti työnantajille. Yhteiskunta-ala ja sen osaajat 
ansaitsevat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi nykyistä paremmin. 
Haluamme kirkastaa työnantajien mielikuvaa yhteiskuntatie-
teilijästä erinomaisena rekrytointina, joka hallitsee yhteiskun-
nan prosesseja, ratkoo ongelmia ja luo uu!a. 

Kädenjälkemme näkyy yhteiskunnassa, vaikkemme  
reseptejä kirjoitakaan. 

Pohdiskellen, 

PS. Sininen zeppeliini taitaa olla myös 
ennustaja: hän mainitsi blogissaan Ma!i 
Röngän ”keikarimaiset taskunenäliinat” 
ennen Vuoden yhteiskuntatieteilijän julkista-
mista. Lue Röngän haasta!elu sivulta 4.
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– Kehitys kulkee niin nopeasti, 
e!ä lainsäädäntö ja yhteiskunnan 
rakenteet eivät pysy perässä, Ma!i 
Rönkä toteaa. 
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Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

Vuoden yhteiskuntatieteilijä Matti 
Röngän mielestä yhteiskunnan elin-
voimaisuus perustuu toimeliaisuu-
teen. Sama pätee myös hänen hen-
kilökohtaiseen elämänrytmiinsä.

– Pelkään laiskuutta. Syste-
maattinen työnteko pitää minut liikkeessä. 

Palkintoja ja kunniamainintoja hän sen 
sijaan ei ole koskaan tavoitellut – vaikkakin 
viime vuosina hänen kirjansa ovat niitä paljon 
keränneet. 

– Kuten presidentti Mauno Koivisto lainasi 
aikoinaan sosiaalidemokratian teoreetikko 
Eduard Bernsteinia, tärkeintä ei ole päämäärä 
vaan liike, hän toteaa.

Vuoden yhteiskuntatieteilijän meriitti oli 
Röngälle entuudestaan tuttu ja edeltäjiäänkin 
hän osaa nimetä. Omasta huomiostaan hän on 
häkeltynyt, mutta myös nöyrän kiitollinen.

– Pidän itsenäni enemmän tutkimusapulai-
sena kuin tieteilijänä. Mutta kai se on niin, että 
kun maileja tulee mittariin, myös kiinnosta-
vuus kasvaa.  

TITANICIN KANNELLA
Rönkä on kotoisin Kuusjärveltä, nykyisin Outo-
kumpuna tunnetusta pikkukaupungista, mutta 
juuret vievät 15 sukupolven ajalta Savoon.  
Röngän vanhemmat olivat sodanjälkeistä  
rakentaja-ainesta. Silloin yhteiskunta perustui 
siihen, että seuraava sukupolvi pärjäsi edel-

listä paremmin. Sitä myös Röngän vanhemmat  
toivoivat lapsiltaan.

Yhteiskunnan on Röngän mukaan tarjottava 
jokaiselle yksilölleen - vammaan, vanhuuteen 
tai ”muuhun vaillinaisuuteen” katsomatta - tar-
peellisuuden tunne. Hän itse haluaisi perustaa 
oman näkemyksensä suomalaisuudesta juuri 
tähän illuusioon. 

– Omana elinaikanani yhteiskuntamme kah-
tiajakautuminen on voimistunut. Suomalainen 
hyvinvointiyhteiskunta rakennettiin hyvien 
myyttien varaan: koulutus, tasa-arvo ja kult-
tuuri. Mutta sitten tilalle kasvoi markkinatalous-
hyvinvointiyhteiskunta. Tehokkuuden nimissä 
on helpompaa jättää ei-niin-tuottoisa henkilö 
yhteisön ulkopuolelle kuin ottaa taloudellinen 
tai sosiaalinen riski hänen integroitumisestaan 
yhteiskuntaan. Meillä olisi paljon hyviä muu-
rarin apupoikia, mutta toisin kuin ennen, enää 
työmies ei tarvitse itselleen vatupassin pitäjää. 
Nyt apupojat jäävät seinien sisälle ja syrjäyty-
misen annetaan siirtyä seuraaville sukupolville. 
En osoita tai syytä ketään, tämä on meidän kaik-
kien yhteinen valinta, vika ja vastuu. 

Rönkä kuitenkin tunnustaa, että absoluut-
tista totuutta yhteiskunnasta ei ole olemassa, 
on vaan erilaisia näkökulmia. 

– Kai se on niin, että mattoa pitää vetää myös 
itseltä alta koko ajan. Tarkistaa, ovatko omat 
pessimistiset näkemykset totta vai vain kyyni-
sen keski-iän tuotosta. Epäily pitää virkeänä. 

Nostalgisena miehenä toimi!aja, kirjailija 
Ma!i Rönkä ymmärtää, e!ä uhkakuvien 
takana on usein päätelmä, e!ä ennen 
asiat olivat paremmin. Realistina ja 
historiantuntijana hän tietää, e!ä kehitys 
on aina vienyt eteenpäin.

työmies
Akateeminen
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Tieto on 
demokratian 
kulmakiviä. 

TIEDON KATOAMISEN TUSKAA
Nuorena Rönkä halusi päteä ja osoittaa sen 
myös muille. 

– Koulussa olin tasaisen hyvä, en briljantti 
tai erityisen lahjakas. Tulevaisuuden kannalta 
käänteentekevä hetki oli pitkän matematiikan 
kirjoituksissa. Olin tehnyt kuusi laskua ja tie-
sin, että ne olivat oikein. Seitsemännen kohdalla 
en saanut tehtävää onnistumaan, joten kirjoitin 
siitä esseen. Matematiikan opettajani lähetti silti 
kokeen eteenpäin laudaturina todetan, että tulet 
vielä leipäsi tienaamaan asioita selittämällä. 

Ylioppilaskirjoitusten ja laudaturina palan-
neen matematiikan arvosanan jälkeen, Röngällä 
oli vahva tarve ja tavoite päästä Helsinkiin. Ovet 
yliopistoon aukesivat suoraan lukion papereilla.

– Silloin yliopistossa sai opiskella mitä vaan. 
Akateeminen vapaus oli totta, ja se loi pohjan 
perussivistykselle, Rönkä muistelee. – Valtio-
tieteellisen jälkeen pääsin Sanomien toimit-
tajakouluun ja minusta tuli loppuelämäkseni 
erkkolainen. Niitä oppeja - liberaalia maailman-
katsomusta; journalistista itsetietoisuutta ja itse-
näisyyttä; nöyryyttä ja rohkeutta tiedon edessä 
– tulen aina noudattamaan.  

Toimittajan työ on Röngän mukaan ammatil-
listunut, boheemit ajat ovat ohi. Laatu on tasai-
sempaa, huippuja ja mahalaskuja on vähem-
män. Paluuta entiseen ei ole, mutta ajassa on silti 
jotain hänelle vierasta.

– Muutoksen keskellä moni hyvä asia perin-
teisessä uutistyössä ja journalismissa on jää-
nyt sivuun. Taustalla ovat tietysti myös mark-
kinavoimat ja mainostulojen ehtyminen, vanhat 
rakenteet murtuvat ja uutisten tuottaminen on 
muilla julkaisualustoilla halvempaa. Mutta uuti-
soinnin kaventuminen ei ole kenenkään etu. Ja 
jos kotimainen kilpailu korkeatasoisesta uutis-
työstä häviää, häviää samalla myös vertailu-
pohja omaa työtä kohtaan.

Rönkä näkee nöyrän ja uteliaan asenteen 
sekä jatkuvan tiedonhalun synonyymeinä sivis-
tykselle. Se on myös hänen oma pyrkimyk-
sensä. 

Vuoden yhteiskuntatieteilijä 2013
 

-Toimi!amista sanotaan joskus nopeaksi sosiologiaksi. Kirja nykyajasta 
on aina osallistuvaa havainnointia. Koetan molemmissa rooleissani 
väl!ää saarnaamista ja viisastelevaa ope!amista. Silti, nöyrän ylpeänä, 
aja!elen, e!ä ne ovat molemmat tärkeitä tehtäviä ihmisten elämän-
hallinnan, hyvinvoinnin ja demokratian kannalta. Pitää olla kiitollinen, 
e!ä saa tehdä työtä, jolla on aitoa merkitystä, toteaa tuore Vuoden 
yhteiskuntatieteilijä Ma!i Rönkä.

Tämänvuotisella valinnallaan lii!o haluaa antaa tunnustusta kirjal-
lisesti ja suullisesti taitavalle yhteiskuntatieteilijälle, jolla on kokemusta 
sekä media-alalta e!ä kirjallisuudesta. 

– Tieto on demokratian kulmakiviä. Meillä 
on takanamme hyvin lyhyt aika, jona olemme 
saaneet tietoa omalla kielellämme ja ilman, että 
hallitsijat, uskonnot tai sodat ovat sitä estäneet.   
Mutta nyt, kun tietoa on kaikkialta saatavissa 
vain klikkauksen päässä, tieto ei enää kiinnos-
takaan. Riittää, että tiedonhankkimiskeinot ovat 
saatavilla sitä tarvittaessa.

– Itse aloitan päiväni lukemalla Hesarin kan-
nesta kanteen, aina balettiarvosteluihin asti. Tur-
haa tietoa ei ole minulle olemassa. Pyrin luke-
maan myös kaiken ”merkittävän” kotimaisen 
kirjallisuuden. Kari Hotakaisen uusinta kirjaa 
luin kadehtien, kuinka hän onnistui joka lukuun 
saamaan lauseita, joihin oli pakko palata ta kaisin. 

KÄRPPÄNÄ KOKO AJAN
Kiksejä Rönkä ei saa extreme-kokemuksia hank-
kimalla, hän on esimerkiksi antanut itselleen 
luvan olla opettelematta lumilautailua. Porvaril-
lisena rohkeutenaan hän pitää sitä, kun iltaisin 
kuuntelee Radio Suomea ja sen ennalta arvaa-
matonta soittolistaa. Siksikin ehkä hänen kirjal-
liset saavutuksensa, seitsemän romaania, ovat 
yllättäneet hänet itsensä.

– En koskaan ajatellut, että minulla olisi kir-
jallisesti arvokasta sanottavaa. Mutta neljän-
kymmenen korvilla huomasin kaipaavani 
elämääni jotain uutta ja jäin töistä kouluttau-
tumislomalle tavoitteena pitkän jutun tekemi-
nen. Prosessin aikana kasvoi vahva tahto saada 
kirja julkaistua, mutta läpisaanti olikin eri juttu. 
Kirjallisuus ja julkisuus eivät siis tue toisiaan, 
Rönkä naurahtaa. Sen sijaan hän on huomannut, 
että Kehäteiden ulkopuolella hänet tunnetaan 
paremmin kirjailijana kuin teeveestä tuttuna. 

– Täällä kotiseuduilla ihmiset pitävät minua 
akateemisena pihamiehenä: joku projekti pitää 
aina olla päällä. 
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Rönkä on esikoisteoksensa jälkeen tuottanut 
teoksia parin vuoden välein, kirjoja on käännetty 
18 kielelle. Viimeksi agentti otti yhteyttä albania-
laisen kustantajan julkaisutoiveista. Vapaaksi 
kirjailijaksi hän ei kuitenkaan aio jättäytyä. 

– Tahdin ja lukijamäärien pitäisi silloin olla 
jotain aivan muuta, hän toteaa. – Ja kun on tottu-
nut keskiluokkaiseen elämäntyyliin, siitä on vai-
kea luopua.

Päähenkilökseen Rönkä halusi ”ulkopuo-
lisen lännenmiehen” skandinaavisten poliitti-
sesti korrektien tutkijaryhmien tai piippua tup-
ruttelevan yksityisetsivän tilalle. Syntyi Viktor 
Kärppä, inkeriläinen paluumuuttaja Sortava-
lasta.

– Viktor liikkuu oikean ja väärän välimaas-
tossa, mutta hänellä on korkea moraali. Ulko-
puolisena hän pystyy myös havainnoimaan 
yhteiskunnastamme ilmiöitä, joita emme itse 
näe. Olen seurannut Kärpän elämää runsaan 10 
vuoden ajan, sinä aikana hänkin on vanhentu-
nut, mennyt naimisiin ja saanut lapsia. Jätin jää-
hyväiset Kärpälle syksyllä ilmestyneessä kir-
jassa, mutta tuskin Viktor päästää minua vielä 
otteestaan.  

Omaa venäjän kielen taitoaan Rönkä ei pidä 
kummoisena, viroa hän ei puhu lainkaan. Sen 
sijaan naapurimaiden historian ja nykyhetken 
tuntemus on laajaa ja pitkäaikaisen tutkimuk-
sen tulosta.

– Ilmiönä minua hämmentää, millä mandaa-
tilla presidentti Koivisto aikoinaan päätti, että 
inkerinsuomalaiset saavat paluumuutto-oikeu-
den Suomeen. Minulla ei ole mitään päätöstä 
vastaan, mutta proseduuri on jäänyt minua vai-
vaamaan.

Uutistoimittajana Rönkä ei voi ilmaista itse-
ään asenne edellä, asettua kenenkään puolelle 
tai toisia vastaan. Kirjailijana hän voi omien 
sanojensa mukaan heittäytyä lempeämmin pie-
nen ihmisen puolelle. Sen sijaan hän aktiivisesti 
vastustaa pyrkimystä olla aktiivinen vaikuttaja. 

– Toki tiedon ja miksei viihteenkin välittäjänä 
tehtävänäni on tuottaa informaatiota päätöksen-
tekijöille ja kansalaisille heidän omia päätöksi-
ään varten. Ei uutisointiakaan voi ranskalaisin 
viivoin toimittaa saati elämää elää, tarinalle tar-
vitaan aina muoto. 

MATTI RÖNKÄ

– Kaipaan sellaista keskustelua, joka 
yri!äisi ulo!aa hetken ongelmaratkaisua 

jopa huomista pidemmälle.

VTM, toimi!aja, kirjailija

Edellisiä valintoja

2012 Professori, VTT Sixten Korkman
2011 Professori, YTM, FT Marja-Liisa Manka
2010 Toimitusjohtaja, VTT Cay Sevón
2009 Kaupunginjohtaja, HTM An!i Rantakokko
2008 Toimitusjohtaja, VTL Suvi-Anne Siimes
2007 Kehi!ämiskonsul!i, VTT Esa Pohjanheimo
2006 Toiminnanjohtaja, YTM Marita Ruohonen
2005 Oikeusministeri, VTM Leena Luhtanen
2004 Päätoimi!aja, YTT Ma!i Virtanen
2003 Professori, VTT, An!i Eskola
2002 Dosen!i, VTT, Teija Tiilikainen
2001 Pääjohtaja, VTK, Jorma Ollila
2000 Tutkija, VTL, Anu Kantola
1999 Komissaari, VTK, Erkki Liikanen
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Suoraveloitus pää!yy
 Suoraveloitus on maksutapana voimassa vielä 

vuoden 2013 loppuun saakka. Vuoden vaihteen 
jälkeen niille jäsenille, jotka eivät ole muuta ilmoit-
taneet, laitamme paperilaskun postitse kotiin. Voit 
vaihtaa maksutapaa jo aiemminkin esimerkiksi 
siirtymällä e-laskuun. E-laskun voit tilata omasta 
verkkopankistasi. Tunnistetietoina tarvitset viimei-
simmän laskun viitenumeron sekä jäsennumerosi. 
Jos haluat vaihtaa e-laskuun mu!a tiedossasi ei ole  
viitenumeroa, laita sähköpostia  
marjut.soininen@yhteiskunta-ala.".

Huom! Ainoastaan suoraveloitus pää!yy, muutos ei 
koske työnantajan palkasta perimiä jäsenmaksuja.

Lisätietoa maksutavoista löytyy ne!isivuiltamme 
kohdasta: h!p://www.yhteiskunta-ala."/jasenyys/ 
jasenmaksut/jasenmaksutavat/

Työelämän muu-
tosten odotetaan 
lisäävän organisaa-
tioiden konflikteja. 
Jo nyt esimiesten 
ajasta 40 prosenttia 
kuluu konfliktien 
käsittelemiseen. 
Konflikteja myös 
käsitellään vanha-
kantaisesti: epä-
mieluisista näkö-
kulmista ei puhuta, 
asiat lakaistaan 
maton alle tai ne 
jyrätään valtaa 
käyttäen. Konflik-
teja organisaati-
oissa ei voi estää, 
mutta erilaisten 
mielipiteiden tulisi 
päästä esille. 

Kalle Siiran väitöskirja-
tutkimus Helsingin yli-
opiston valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa 29.11.2013

TIESITKÖ?

Yli 22 % 
korkeasti koulute-
tuista tekee ylitöitä 
yksityisellä sektoril-
la ja kunnissa. Myös 
korvauksettomien 
ylitöiden tekemi-
nen on korkeasti 
koulutetuilla (6%) 
yleisempää kuin 
muilla palkansaajil-
la (1,5%). 

Lähde: Akavaaka,  
syksy 2013 

Jäsenmaksut vuodelle 2014:

perustutkinnon suori!aneet jäsenet ja vaki-
tuisesti työssä käyvät opiskelijat 309 $ 
palkansaajakassaan kuuluma!omat yri!äjät, 
apurahalla tai stipendillä työskentelevät,  
EU/ETA-maissa työskentelevät ja ulkomailla 
valtioiden välisissä järjestöissä työskentelevät 
154,50 $ 
työ!ömät, perhe-, opinto- tai vuoro!elu-
vapaalla olevat, eläkeläiset, varusmies- tai 
siviilipalvelusta suori!avat sekä EU/ETA-mai-
den ulkopuolella työskentelevät tai ulkomailla 
ilman palkkatuloja oleskelevat 65 $ 
opiskelijajäsenet 26 $ 
opiskelijajäsenet, jotka ovat 1-4 kk töissä 65 $ 
opiskelijajäsenet, jotka ovat 5-11 kk töissä 110 $ 

Lue toiminnanjohtajan perustelut uusille jäsenmak-
suille s. 11.

URAtieto

Uusi valtuusto on vali!u

Aalto Touko
Alatarvas Risto
Aniluoto Arto
An!onen Taru
Aromaa Eekku
Bergman Timo
Eskola Mikko
Hagelstam Axel
Haglund Mia
Halme Milla
Hamidulla Miran
Himberg (ent. Vilén) Janina
Hirvonen Henna
Holm Hanna
Huhta Jaana
Hurme Toivo
Juvonen Noora
Kinkku Markus
Koskela Jaana
Kykkänen Jani

Kylä-Harakka Paula
Laitinen Elias
Lammi Kati
Mackiewicz Janina
Metsärinne Lo!a
Nuortimo Jussi
Ohisalo Maria
Raitanen Terhi
Rajakangas Ulla-Maija
Rönnholm An!on
Salonranta Jussi
Siltanen Kirsi
Simpanen Ma!i
Sironen Jiri
Sumuvuori Johanna
Tanninen Tuuli
Terävä Sini
Tiainen Piia
Tiensuu Ilkka
Vesa Unto

Äänestysprosen!i oli 20,7 (25,6 v. 2009).

Kiitokset vaaleissa mukana olleille - sekä ehdokkaille 
e!ä äänestäjille!

Onni!elut uusille valtuutetuille!

Äänestäjien kesken arvo!iin yksi iPad, jonka voi!i 
Ilona Toppila. Myös pieniä tavarapalkintoja arvo!iin 
kymmenelle: Heini Toivonen, Arto Marjomäki, 
Hannu Kotipelto, Ma!i Saari, Tarja Tiitinen, Paula 
Ylöstalo-Kuronen, Pekka Heikkilä, Aki Ruotsala, Seija 
Sädemaa ja Seija Rimola. Onni!elut!

 Lii!ovaltuusto vuosille 2014–2017 on vali!u 
posti äänestyksellä. Vaalitulos valmistui 29.11. Vaa-
leissa vali!iin 40 valtuute!ua ja heille 1,5-kertainen 
määrä varavaltuute!uja.

Lii!ovaltuusto 2014–2017

Koska Risto Alatarvas, Arto Aniluoto, Mikko Eskola, Milla 
Halme, Jaana Koskela ja Jani Kykkänen ovat hallituksessa 
ensi vuonna, valtuustoon nousevat vuodeksi 2014 Jenni 
Karjalainen, Milla Eronen, Kirsi Mar!inen,  
Johanna Sandberg, Eetu Heiska ja Eini Hy!inen.
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Työ- ja elinkeinoministeriö on kuluvan 
vuoden aikana kolmella kirjeellä ohjeis-
tanut ELY-keskuksia vakinaistamaan 
perustee!omat määräaikaisuudet. Asia 
koskee etenkin rakennerahastotehtävissä 
työskenteleviä. Osa ELY-keskuksista on 
nouda!anut kehotusta vain osi!ain ja 
vakinaistanut vain pidempään määrä-
aikaisissa virkasuhteissa olleet.

Lii!o on lähe!änyt kaikkien 15 ELY-
keskuksen johdolle kirjelmän, jossa 
vaaditaan kaikkien perustee!omasti 
määräaikaisten virkasuhteiden vakinais-
tamista. Määräaikaisuuden perustee!o-
muus ei edellytä sitä, e!ä määräaikaisia 
virkasuhteita olisi ketjute!u peräkkäin. 
Jo yksikin perustee!omasti määräaikai-
nen virkasuhde oikeu!aa virkamiehen 
saamaan virkasuhteen pää!yessä  
6–24 kuukauden palkkaa vastaavan 
korvauksen.

Rakennerahastotehtävissä tyypil-
listä on, e!ä vaikka työ olisi erilaisista 
projekteista koostuvaa, se on kuitenkin 
luonteeltaan pysyvää ja projektien vaih-

tumisesta riippuma!a jatkuvaa. Pelkkä 
rahoituksen määräaikaisuus ei ole sal-
li!u peruste määräaikaisten virkasuh-
teiden käy!öön. Erityisen selvää on, e!ä 
projektien hallinnointiin lii!yvät tehtävät 
ovat yleensä luonteeltaan pysyviä.

Rakennerahastoasioiden hallinto  
aiotaan keski!ää neljään ELY-keskuk-
seen vuosien 2014–2015 aikana, mikä 
johtanee henkilöstön vähentämiseen. 
Nyt tehdyt ja tehtävät ratkaisut vakinais-
tamisten kohdistamisesta ja ajoi!ami-
sesta vaiku!avat jo käytännössä siihen, 
keiden virkasuhteet jatkuvat hallintouu-
distuksen jälkeen. Hyväksy!ävää ei ole, 
e!ä virkamiehet asetetaan keskenään 
eriarvoiseen asemaan riippuen heidän 
virkasuhteidensa kestosta tai määrästä.

Jos vakinaistamisia jätetään teke-
mä!ä, jäsenet voivat riitau!aa perus-
tee!omat määräaikaisuudet liiton tuella 
virkasuhteen pää!yessä.

Jukka Nohteri
lakimies

Edunvalvontaa ELY-keskusten määräaikaisille

Lii!o vaatii: ELY-keskusten kaikki 
perustee!omat määräaikaisuudet 
vakinaiste!ava.

Matkalla nuhaiselle  
paikkakunnalle?

 Nuhasää-sovellus kertoo, missä juuri nyt sairastellaan. 
Nuhasään perusteella jokainen voi varautua sairastumisris-
kiin huomioimalla ennaltaehkäisyn omassa arjessaan. Esi-
merkiksi lisäämällä käsienpesua ja suuntaamalla yskimisen 
ja aivastukset vaikkapa omaan kainaloonsa voi hillitä tautien 
leviämistä. 

Tutustu Nuhasäähän osoi!eessa  
www.terveystalo.com/nuhasaa

Vapaa-ajan matkavakuutuksen ehdoissa (vakuutus-
numero 102-2117) muu!uvat 1.1.2014 seuraavat kolme 
kohtaa:

1. Matkasairauden tai matkatapaturman hoitokuluihin 
sovelletaan 100 euron omavastuuta.

2. Matkan peruuntumisturvaan sovelletaan 100 euron 
omavastuu

3. Vakuutetun jäsenen mukana matkustavan puolison 
vakuutusturva pää!yy.

1.1.2014 alkaen vakuutus ka!aa liiton alle 75-vuotiaat 
jäsenet, sekä tämän mukana vapaa-ajanmatkalla  
matkustavat alle 19-vuotiaat lapset.

Tapaturmavakuutuksen ehdot (vakuutusnumero  
102-2116) muu!uvat 1.1.2014 seuraavasti:

1. Tapaturman hoitokuluihin sovelletaan 100 euron  
omavastuuta.

Mahdollisessa vahinkotilanteessa sovelletaan vahingon  
sa!umishetkelle voimassa olleita vakuutusehtoja.

Vakuutuksenantaja on AIG Europe Limited sivuliike,  
Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.

Tutustu päivite!yihin vakuutusehtoihin liiton verkko-
sivuilla, tai pyydä päivitetyt vakuutusehdot AIG:n  
asiakas palvelusta: asiakaspalvelu@aig.com tai  
puhelimitse 020 303 456 ma-pe klo 9-21, la klo 10-16.

Yhteiskunta-alan  
Korkeakoulutetut ry:n jäsenten 
vapaa-ajan matka- ja  
tapaturmavakuutusten ehdot  
muu!uvat 1.1.2014 alkaen
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Varttikin riittää

Miten voisi paran-
taa omaa ja mui-
den työhyvinvoin-
tia 15 minuutissa? 
15 minuuttia -pals-
talla Työterveyslai-
toksen asiantunti-
jat pohtivat, miten 
voitaisiin saada 
vartissa parempi 
työelämä. Anna 
oma ehdotuksesi 
Työpiste-verkko-
lehdessä osoittees-
sa tyopiste.ttl.fi ja 
voit voittaa palkin-
non. 

Työttömyys 
läsnä

Koulutus ei 
turvaa työttö-
myydeltä yhtä 
hyvin kuin ennen. 
Perus- ja keski-
asteen tutkinnon 
suorittaneiden 
määrä on laske-
nut nopeammin 
kuin korkeasti 
koulutettujen. 
Korkeasti kou-
lutettujen nuor-
ten työttömyys 
lisääntyy nopeim-
min, samoin yli 
60-vuotiaiden 
työttömyys. 

Akavaaka, syksy 2013

URAtieto

Liiton kannano!o 4.10.2013:  
Kuraa!oreiden kelpoisuuksiin ei pidä koskea

 Koulukuraa!oreiden kelpoisuusvaatimuksia ollaan 
muu!amassa. Eduskunnan käsi!elyssä olevan oppilas- ja 
opiskelijahuoltolakiesityksen mukaan koulukuraa!oreiksi  
olisivat jatkossa kelpoisia vain sosiaalityöntekijät tai sosi-
aalialan AMK-tutkinnon suori!aneet. Valtioneuvosto  
on linjannut purkavansa normeja ja väljentävänsä kelpoi-
suuksia, mu!a valmistelee silti kuraa!oreille uu!a normia. 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry vastustaa kelpoi-
suusvaatimuksien tiukkaa rajaamista ja ihme!elee turhien 
normien lisäämistä.

– Lakiesitys on julkisen sektorin normienpurkutalkoi-
den ja työelämän realitee!ien vastainen, toiminnanjohtaja 
Simo Pöyhönen toteaa.

Uusi täysin tarpeeton normi vetää maton menes-
tyksekkäästi työtään jopa vuosikymmeniä hoitaneiden 
amma!ilaisten alta. He eivät lakiehdotuksen läpimentyä 
enää voisi toimia tehtävässä ilman sosiaalityöntekijän 
pätevyy!ä tai sosiaalialan amma!ikorkeakoulututkintoa. 
Vaatimus uudelleenkoulu!autua luo myös tarpee!oman 
lisäpaineen alan koulutukseen, sillä sosiaalityöntekijöistä 
on jo nykyiselläänkin pulaa. Nykyisin kelpoisuusehtona on 
tehtävään soveltuva koulutus, ja useilla kuraa!oreilla on 
yhteiskuntatieteellinen tai kasvatustieteellinen korkea-
koulututkinto.

Koulukuraa!orin toimintaken!ä on hyvin moniulot-
teinen, eikä työtehtävien menestykselliseen hoitamiseen 
johda vain yhtä polkua.

– Kuraa!orien työ on ennaltaehkäisevää ja poikkeaa 
olennaisesti muun muassa lastensuojelussa tehtävästä 

sosiaalityöstä. Esimerkiksi sosiaalipsykologian opinnot an-
tavat valmiudet ymmärtää sosiaalista vuorovaikutusta ja 
sen keskeistä merkitystä lapsen ja nuoren arjessa – jopa 
sosiaalityön koulutusta paremmin, Pöyhönen korostaa.

Kasvatustieteilijöillä on puolestaan arvokasta asian-
tuntemusta lapsen kokonaisvaltaisesta oppimisesta ja 
kasvusta.

– Nyt näy!ää siltä, e!ä lapsi on menossa pesuveden 
mukana. Nuorista huolehtimisen pitäisi olla ensisijainen 
asia. Näihin talkoisiin tarvitaan kaikki voimat – myös 
nykyiset ja tulevat koulukuraa!orit, joiksi voitakoon jatkos-
sakin valita soveltuvan korkeakoulututkinnon suori!aneita 
henkilöitä, Pöyhönen vetoaa.

Samasta aiheesta julkaistiin Simo Pöyhösen  
mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 12.10.2013.

”Vaatimus 
uudelleenkoulu"autua luo 
tarpee"oman lisäpaineen 
alan koulutukseen”

”Työ!ömyysluvut ovat pysyneet matalina, kun vertaa niitä 

1990-luvun lamaan. Tämä on taloustilanteen valoisa puoli.”

 Seija Ilmakunnas, VTT, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja, 

Talouselämä 29.11.2013
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[TOIMINNANJOHTAJALTA]

Vuosi 2014 on työmarkkinoilla työrauhan aikaa, sillä  
työl lisyys- ja kasvusopimuksen myötä työ- ja virkaehto-
sopimuksista ei juurikaan neuvotella. Vauhtia silti rii!ää: 
työmarkkinajärjestöt ase!ivat itselleen tavoi!een työeläke-
uudistuksen rakentamisesta syksyyn mennessä. 

Liitollakin on edessään työntäyteinen vuosi. Kerrotaan 
alkuun huonot uutiset: valtuusto joutui nostamaan jäsen-
maksuja aio!ua enemmän (s. 8). Työ!ömyysturvaan jo 
tehtyjen ja vuoden 2014 alusta tehtävien parannusten (muun 
muassa lomakorvausten jaksotuksen poistaminen ja omavas-
tuuajan lyheneminen) sekä työllisyystilanteen heikkenemisen 
myötä käy!ämämme Erityiskoulute!ujen työ!ömyyskassa 
Erkon rahoitustarve kasvoi.  Tämä johti vuoden 2014 kassa-
maksun nousuun yli 33 prosentilla. Vastaava korotus koskee 
myös 14 muuta akavalaista Erkon jäsenlii!oa.

Liiton jäsenetuja, erityisesti matka- ja tapaturmavakuutusta,  
on käyte!y toimintavuoden aikana entistä enemmän - hyvä, 
e!ä tämäkin jäsenetu on löyde!y! Mu!a sen seurauksena 
vakuutusyhtiön maksamat korvausmaksut ovat kasvaneet, 
mikä näkyy vakuutusten hinnoi!elus-
sa ja liiton neuvo!elemissa vakuutus-
ehdoissa (s. 9).  

Vuonna 2014 liiton työssä käyvän 
jäsenen jäsenmaksu nousee 1,25 
euroa kuukaudessa (vuosimaksu 
309 euroa). Muut jäsenmaksuluokat 
nousevat vastaavasti. Tällä pystymme 
palvelemaan jäseniä entistä tehok-
kaammin ja vaiku!avammin. Kannat-
taa muistaa, e!ä eri amma!ilii! ojen jäsenmaksuja vertailta-
essa jäsenmaksumme on edelleen hyvin kilpailukykyinen.

Uuden toimintavuoden aikana palvelutarjontaa eri jäsen-
ryhmille selvitetään, ja moni lehden lukijoista tulee saamaan 
liitosta kyselyitä vasta!avakseen. Toivon runsasta osano!oa, 
jo!a pystymme kehi!ämään toimintaamme entistäkin parem-
min jäsentä palvelevaksi. 

Uusi lii!ovaltuusto aloi!aa toimintansa vuoden alussa. 
Valitut 40 valtuute!ua ja varavaltuutetut ovat paitsi tärkeä 
aktiivitoimijoiden voimavara, myös kanava liiton jäsenten vai-
ku!amiseen liiton toimintaan. Ole siis yhteydessä edustajaasi 
tai suoraan liiton toimistoon, niin voimme toimia työelämässä 
ja opiskelussa asemasi parantamiseksi. 

Toivon kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä  
oivallista uu!a vuo!a!

Palki!uja  
yhteiskuntatieteilijöitä

 Vuoden 2013 työelämän tutkijan palkinnon 
saajaksi on vali!u Tampereen yliopiston sosiaali-
politiikan professori Jouko Nä!i. Palkinto jae!iin 
valtakunnallisilla Työelämän tutkimuspäivillä 
Tampereen yliopistossa.

Nä!i tutkii työelämän muu!uvia haasteita, 
työmarkkinapolitiikkaa, työn epävarmuu!a, ajan-
käy!öä ja aikapulaa sekä työn muu!umista ja sen 
suhde!a muuhun elämään.  Tällä hetkellä Nä!i 
johtaa Suomen Akatemian tutkimushanke!a työn 
tilallisesta jakautumisesta – SPACEa.

Tieteentekijöiden lii!o on nimennyt Vuoden 
tieteentekijäksi VTT Maria Forsmanin. Forsman 
työskentelee johtavana asiantuntijana Helsin-
gin yliopiston kirjastossa Kaisa-talossa. Hänen 
erikoisalaansa on bibliometriikka eli julkaisujen 
määrällinen ja laadullinen mi!aaminen sekä tut-
kijoiden kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Uusi lii!ovaltuusto 
aloi!aa toimintansa 
vuoden alussa.

Uusi vuosi  
työn merkeissä

SIMO PÖYHÖNEN
toiminnanjohtaja 

Punni!ua tietoa  
akavalaisista

 Korkeasti koulutetut tekevät enemmän ylityötä 
yksityisellä sektorilla ja kunnissa kuin muut pal-
kansaajat – myös korvaukse!a. Erityisesti johtajat 
ja ylimmät virkamiehet tekevät pitkää työviikkoa. 
Joka neljäs johtaja työskentelee vähintään 48 
tuntia viikossa, kertoo Akavan tuore Akavaaka-
julkaisu.

Akavaaka-julkaisusta käy ilmi lisäksi, e!ä kor-
keasti koulute!ujen nuorten työ!ömyys lisään-
tyy nopeimmin. Korkeasti koulutetuilla on yhä 
pidempiä työ!ömyysjaksoja: vähintään joka viides 
korkeasti koulute!u työtön on ollut työ!ömänä yli 
vuoden. Akavaaka sisältää tietoja myös palkoista, 
verotuksesta ja koulutuksesta sekä antaa perus-
tiedot akavalaisista. 

Akava seuraa ja 
ko koaa tilastotietoja lukui-
sista eri lähteistä, joihin 
se perustaa edunvalvon-
ta- ja vaiku!amistyötään. 
Akavaakaan on koo!u 
osa jatkuvasti päivi!y-
vistä tietovarannosta.

Akavaaka on lue!a-
vissa osoi!eessa  
www.akava."/ 
akavaaka.
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Työhyvinvoinnin 
kehittäminen osana 
normaalia työpäi-
vää on kannattavaa. 
Yhdessä kehittä-
minen lisää luot-
tamusta ja välittä-
misen kulttuuria. 
Hyvinvoivassa 
työyhteisössä myös 
työ sujuu parem-
min. Keva toteutti 
vuosina 2009–2011 
Pohjois-Karjalassa 
ammatillisen kun-
toutuksen ja työ-
hyvinvoinnin ke-
hittämishankkeen, 
jonka tavoitteena 
oli ennaltaehkäistä 
henkilöstön ennen-
aikaista eläköity-
mistä ja pienentää 
työkyvyttömyydes-
tä syntyviä kustan-
nuksia. 

Lähde: Keva

TIESITKÖ?

15
ideaa ja pilottia on 
syntynyt kuuden 
vuoden aikana Yllä-
tetään yhteiskunta 
–ryhmässä. Tänä 
vuonna on toteu-
tettu työpaikkojen 
fiiliksen kohottami-
seksi muun muassa 
Minä olen hyvä ja 
Kehu kaveria selän 
takana -viikot.  
www.yllatetaan-
yhteiskunta.#

URAtieto

Tasa-arvo toteutui  
– mu!a ei itsestään

 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
annetulla lailla (tasa-arvolaki) pyritään estämään 
sukupuoleen perustuva syrjintää ja edistämään 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa erityisesti 
työelämässä. Liiton palvelussuhdeneuvonnassa 
tulee varsin usein arvioitavaksi, onko syytä epäillä 
jäsenen tulleen syrjityksi sukupuolen ja perheva-
paiden käytön perusteella. Erityisen usein tällaisia 
arviointeja joudutaan tekemään, kun kyseessä on 
määräaikaisen palvelusuhteen jatkaminen. 

Tässä erään jäsenemme tapaus hänen itsensä 
kertomana.

Aloitin työt valtion virastossa vuonna 2005 
ollessani vielä opiskelija ensin kesätyöntekijä-
nä ja sen jälkeen opiskelujen ohessa osa-
aikaisena työntekijänä omaa alaani koskevassa 
työssä. Valmistumiseni jälkeen vuonna 2009 
sain määrääaikaisen tutkijan viran, jota hoidin 
1,5 vuo!a. 

Kerroin raskaudestani ja tulevasta äitiys-
lomastani esimiehelleni, mikä johti siihen, e!ä 
määräaikaista työsuhde!ani ei enää jatke!u. 
Työsuhteeni pääte!iin äitiyslomani alkuun 
vuonna 2011. Hain viraston sisällä muita auki 
olleita virkoja, mu!a en tullut valituksi. Ennen 
raskau!ani määräaikaista virkasuhde!ani oli 
jatke!u. 

Heti äitiyslomani ale!ua tilalleni palka!iin 
toinen henkilö tekemään töitäni. Tämä tuntui 
itsestäni pahalta, koska tasa-arvolain mukaan 
ketään ei saa syrjiä raskauden tai perhevapai-
den takia. Tässä vaiheessa otin yhtey!ä liiton 
lakimieheen, joka alkoi ajaa asiaani. Koko pitkä 
prosessi tuntui helpommalta, kun liiton lakimies 
hoiti kaikki käytännön asiat: hän laati vaadit-

tavat selvitykset ja asiakirjat ja oli yhteydessä 
sekä entiseen työpaikkaani e!ä tasa-arvoval-
tuutetun toimistoon. Tuntui hyvältä, e!ä joku 
o!i tehtäväkseen asiani edistämisen. 

MYÖNTÄVÄSTÄ  
LAUSUNNOSTA KORVAUKSIIN
Päädyimme lai!amaan syrjintäepäilyn eteen-
päin tasa-arvovaltuutetulle. Asian vireillepanon 
jälkeen kesti vajaat kaksi vuo!a ennen kuin 
saimme myöntävän lausunnon tasa-arvoval-
tuutetulta. Tämän jälkeen liiton lakimies oli 
yhteydessä entiseen työpaikkaani, joka halusi 
sopia asian ja maksaa minulle korvaukset 
menetetyistä ansioista.

Olen eri!äin tyytyväinen liiton toimintaan. 
Ilman liiton ja lakimiehen apua tämä asia ei 
olisi ratkennut itselleni myönteisesti, näin 
uskon. Kannustankin muita vastaavassa tilassa 
olevia kääntymään liiton puoleen tasa-arvon ja 
yhdenmukaisuuden edistämiseksi työelämässä.

Raskauden takia syrji!y

Raskaus johti syrjintään

Jäseneltä:
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Tasa-arvolain soveltaminen määräaikaisuustapauksissa

 Tasa-arvolain mukaan sukupuoleen pe-
rustuvaa syrjintää on eri asemaan ase!aminen 
raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä tai 
vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden 
vuoksi. Työnantaja ei saa työhöno!otilanteessa tai 
koulutukseen valitessaan syrjäy!ää henkilöä näistä 
syistä. Käytännössä edellä mainituilla säännöksillä 
on merkitystä erityisesti määräaikaisten palvelus-
suhteiden kohdalla. Työnantaja ei esimerkiksi voi 
syrjäy!ää raskaana olevaa työnhakijaa valitessaan 
työntekijää määräaikaiseen palvelussuhteeseen. 
Määräaikaista palvelussuhde!a ei myöskään voi 
rajoi!aa kestämään vain äitiys-, isyys- tai vanhem-
painvapaan alkuun eikä määräaikaista palvelus-
suhde!a saa jä!ää raskauden tai perhevapaan 
takia uusima!a, kun työ jatkuu. Määräaikaisellekin 
työntekijälle voidaan valita sijainen hänen perhe-
vapaansa ajaksi.

Oheisessa tapauksessa liiton jäsen oli työs-
kennellyt viraston palveluksessa määräaikaisissa 
asiantuntijatehtävissä noin puolentoista vuoden 
ajan. Palvelussuhde oli sujunut moi!ee!omasti ja 
jäsen oli ennen perhevapaalle jäämistään hakenut 
useita määräaikaisia tehtäviä virastosta ja päässyt 
hauissa loppumetreille. Uu!a työtehtävää ei 
kuitenkaan loppujen lopuksi tarjoutunut ja jäsen 
jäi viimeisimmän palvelussuhteensa pää!yessä 
äitiysvapaalle.

Heti perhevapaan alkamisen jälkeen virastossa 
avautui noin kolme kuukau!a kestävä palvelus-
suhde samantyyppisissä asiantuntijatehtävissä, 
joita jäsen oli tehnyt. Häntä ei kuitenkaan vali!u tä-
hän uuteen palvelussuhteeseen. Tapaus saate!iin 
loppujen lopuksi liiton toimesta tasa-arvovaltuute-
tun arvioitavaksi. Tasa-arvovaltuutetun lausunnot 

eivät ole sinänsä oikeudellisesti sitovia, mu!a 
oikeuskäytännössä niille annetaan huoma!avaa 
merkitystä asiantuntijakannano!oina.

Ratkaisussaan tasa-arvovaltuute!u totesi 
aluksi, e!ä tasa-arvolain tarkoi!ama syrjintäolet-
tama syntyy, jos syrjintää epäilevä voi osoi!aa 
olleensa tehtävään ansioituneempi kuin siihen 
vali!u henkilö. Raskaus- ja perhevapaatapauksissa 
verrokkihenkilö voi olla myös samaa sukupuolta 
kuin syrjintää epäilevä. Valintapäätöstä pidetään 
tasa-arvolain vastaisena, jollei työnantaja voi osoit-
taa, e!ä ansioituneemman hakijan sivuu!amiselle 
on ollut työn tai tehtävän laadusta johtuva painava 
ja hyväksy!ävä syy, taikka e!ä sivuu!aminen on 
johtunut muusta hyväksy!ävästä seikasta kuin 
sukupuolesta. 

Tässä tapauksessa tasa-arvovaltuute!u päätyi 
katsomaan, e!ä jäsen oli katso!ava ansioituneem-
maksi kuin tehtäviin valituksi tullut henkilö. Tähän 
lopputulokseen vaiku!i ensinnäkin se, e!ä jäsen oli 
vain muutamaa kuukau!a aikaisemmin toteute-
tussa viranhaussa katso!u ansioituneemmaksi 
kuin tässä uudessa haussa valituksi tullut henkilö. 
Lisäksi jäsenelle oli palvelussuhteen pää!yessä 
anne!u työtodistus, jossa hänen työpanostaan 
pide!iin erinomaisena. Näin oli syntynyt syrjintä-
ole!ama. Tämän jälkeen tasa-arvovaltuute!u 
päätyi katsomaan, e!ä asiassa saadun selvityksen 
perusteella virasto ei ollut kyennyt osoi!amaan 
sellaisia seikkoja, jotka kumoaisivat sen ole!aman, 
e!ä ansioituneempi henkilö oli tullut syrjityksi 
raskauden ja perhevapaan johdosta.

Petri Toiviainen
neuvo!elupäällikkö
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Varaudu suuriin riskeihin pikkurahalla. 

Esimerkkihinta on laskettu 50 000 euron 

turvalla 44-vuotiaalle Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutettujen jäsenelle. Nuoremmille 

hinta on vielä edullisempi! Ota nyt Suomen 

edullisin henkivakuutus* osoitteesta

*Suomen Rahatiedon tekemä hintavertailu 7/2013.

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

henkivakuutuskuntoon.fi

Suomen edullisin 
henkivakuutus.



Kirjoi!aja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.

Työsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla työntekijä 
sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan 
lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai 
muuta vastike!a vastaan.

Työnjohto- ja valvontaoikeuteen kuuluu työn antajan 
oikeus määrätä, mitä, missä, milloin ja miten työtä tehdään. Tämä 
periaate konkretisoituu siinä, e!ä työnantajalla on edellä maini-
tuissa asioissa tulkintaetuoikeus. Jos syntyy erimielisyys mitä ja 
missä työtä tehdään, katsotaan työsopimuksesta, mitä on sovi!u. 
Yksimielisyyden syntymiseen asti tulee työntekijän tehdä sitä työtä 
ja siinä paikassa, missä työnantaja määrää. Työnantaja määrää 
myös miten työtä tehdään. Jos tästä syntyy erimielisyys, ollaan 
tekemisissä usein monitahoisten kiusaamisväi!eiden kanssa.

Kysymys siitä, milloin työtä tehdään, on varsin monimutkainen. 
Lähtökohtaisesti työnantaja määri!elee, mihin vuorokauden aikaan 
ja kuinka pitkään työtä tehdään. Tätä oikeu!a rajoi!aa työaikalaki, 
joka säätelee vuorokautisen, viikko- ja vuosityöajan enimmäis-
määrät sekä yö- ja pyhätyön rajoitukset. Tyäaikalakia ei sovelleta 
johtavassa asemassa oleviin, kotityötä tekeviin, metsä- ja ui!otöihin, 
poronhoitoon ja kalastukseen. Lisäksi jaksotyöstä ja moo!oriajo-
neuvojen kulje!ajien työajasta on omia säännöksiään. Työajoista 
voidaan sopia yleis- ja normaalisitovilla työehtosopimuksilla sekä 
paikallisilla sopimuksilla osana työehtosopimuksia.  

Vuodelta 1946 peräisin olevan työehtosopimuslain 4 §:n 2 mo-
mentissa säädetään: ”Työnantaja, jota työehtosopimus sitoo, älköön 
sen soveltamisalalla tehkö sopimuksen ulkopuolellakaan olevan, 
työehtosopimuksen tarkoi!amaa työtä suori!avan työntekijän kans-
sa työsopimusta ehdoilla, jotka ovat ristiriidassa työehtosopimuk-
sen kanssa.” Tämä säännös on taannut myös järjestäytymä!ömille 
työntekijöille lakisääteisiä parempia työ ehtoja. 

Laskusuhdanteen aikana työnantajalla on tarve alentaa palkko-
ja, pidentää työaikoja sekä supistaa ”jo saavute!uja etuja”. Erimieli-
syyksiä voi syntyä siitä, sitovatko supistukset, jotka on  
sovi!u työehtosopimusosapuolten kesken, myös järjestäyty-
mä!ömiä työntekijöitä. Erityisesti silloin, kun työehtojen heikennyk-
sistä on sovi!u paikallisesti, nousee kysymys niiden laillisuudesta. 
Työmarkkinajärjestöt korostavat, e!ä järjestäytymä!ömät o!avat 
mielellään muiden neuvo!elemat edut itselleen, mu!a eivät 
hyväksy etujen heikennyksiä, vaikka työmarkkinaosapuolet olisivat 
niistä yksimielisiä. Laillisuusnäkökulmasta ei ehkä ole oikein, e!ä 
työehtosopimusosapuoli voisi sopia sitovasti siihen kuuluma!oman 
työntekijän työehdoista. Yleisesti sopimusta, joka sitoo henkilöä, 
joka ei ole ollut siitä sopimassa, ei pidetä laillisena. 

Työnantajan direktio- 
oikeus ja työehdot

lain m
ukaan

ARTO VAINIO
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Merja Siltanen-Kallio

Kelaa vähän
Oma työ
Olen ollut Kelassa töissä opiskeluajoista; 
ensin määräaikaisena asiakasneuvojana Kou-
volassa ja vuodesta 2007 lähtien vakituisena 
Lahdessa. Tällä hetkellä olen kansainvälisten 
asioiden suunnittelija, asiakkaitani ovat ulko-
mailla asuvat suomalaiset sekä Suomessa asu-
vat ulkomaalaiset. Ihmisiä muuttaa jatkuvasti 
enemmän, mikä tarkoittaa kasvua myös mei-
dän sektorillamme. EU-lainsäädäntö määrittää 
työtämme ja tiedonvaihto eri maiden kesken 
on tiivistä. Olen aina halunnut kansainväli-
siin tehtäviin, mutta osittain myös ajautunut 
nykyiseen asemaan. Kokemuksesta ratkaisu-
työssä olen kiitollinen; se oli sitä työtä, mitä 
tällä hetkellä ohjeistan. 

Tapahtumien keskiössä
Kelassa yhteiskunta näyttäytyy koko kirjos-
saan, hyvässä ja pahassa. Aikaisemmin en 
osannut antaa arvoa julkisen sektorin ”pit-
källe ja kapealle leivälle”, mutta sekä viime-
aikaisten yksityisen sektorin irtisanomisten 
että oman lapsen myötä, arvostukseni on kas-
vanut. Mutta kaikkein tärkeintä minulle on 
mielenkiintoiset tehtävät, joita Kela on aina 
tarjonnut. Parasta aikaa meillä on meneillään 
”selkeys-hanke” eli asiakaskirjeidemme uudis-
taminen. Tämä on ollut avaava projekti; miten 
vaikeasti olemmekaan sanoneet yksinkertai-
siakin asioita!

Vaiku!eita työelämästä
Me yhteiskuntatieteilijät olemme epäselvä 
ryhmä, tutkintomme ei valmista suoraan 
mihinkään ammattiin. Itse olen lukenut hal-
linto-oikeutta, mutta en ole juristi. Ymmärrän, 
että yliopistot haluavat opiskelijat nopeasti työ-
elämään, mutta kuka voi sanoa, mikä on oikea 
aika? Omiin opintoihini ei kuulunut työharjoit-
telua, mikä oli harmi. Jos en olisi saanut töitä 
Kelasta, en tiedä, kuinka olisin päässyt työelä-
mään kiinni ilman kokemusta. Ehkä yliopistot 
voisivat hakea yhteistyökumppaneita organi-

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Vesa Tyni

saatioista ja tehdä työelämää siten tutummaksi 
opiskelijoille. Loppupelissä työnantajia ei 
kiinnosta, missä ajassa olet saanut opintosi 
suoritettua, vaan mitä osaat.

Vaiku!amista etukenossa
Valmistumisen jälkeen lähdin mukaan Päijät- 
Hämeen valtiotieteilijöiden toimintaan. Kai-
pasin opintojen jälkeenkin paikkaa, mistä 
saan tietoa, mitä koulutussektorilleni kuuluu, 
kuinka työllistymme ja mihin tehtäviin. Toi-
mintamme on vapaamuotoista, mutta usein 
asiapitoista. Itse olen tällä kaudella vara-
puheenjohtaja. Yhdistyksen kautta olen myös 
lähempänä liiton toimintaa, avainhenkilöitä 
ja edunvalvontatyötä. Olen itsekin kiinnos-
tunut vaikuttamisesta valtakunnan tasolla. 
Mielestäni edunvalvonnassa pitäisi pyrkiä 
etupainotteisuuteen, elää ajassa. Itse en voisi 
kuvitellakaan kuuluvani liittoon vain siksi, 
että niin kuuluu olla tai että se tarjoaa turvan 
työttömyysuhkan alla.

Kunnon elämää
Omat haasteeni liikkuvat lähinnä arjen pyö-
rittämisen ympärillä. Harvoin aamulla tietää, 
mitä päivällä tapahtuu. Työ antaa minulle riit-
tävästi haasteita, ja kun perusasiat ovat kun-
nossa, uskon, että elämä kantaa. En pidä rutii-
neista vaan haluan jatkuvasti muutosta, jopa 
epämukavuusalueella. Hyvä kunto auttaa jak-
samaan ja pitää mielen virkeänä. Se on myös 
vastapainoa istumatyölle. Meillä töissä on 
mahdollisuus asentaa koneelleen Ergopro-
ohjelma: 90 minuutin välein ohjelma antaa 
herätteen sekä ohjeet muutaman minuu-
tin taukojumppaan. Tämä on työnantajalta 
todella kiva ele ja varmasti vähentää fyy-
sisiä vaivoja. Henkilökohtaiset haasteet 
olen kuitenkin asettanut hieman 
pidempi kestoiseen suoritukseen: 
tavoitteenani on läpäistä neljäsosa-
matkan triathlon ensi kesänä. 

URApolku
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Koordinaa!ori

VTM Hanna Sauli (32) on nimite!y 3.10. 
alkaen edunvalvonnan koordinaa!oriksi 
nuorisotyön valtakunnallisessa palvelu- ja 
vaiku!ajajärjestö Allianssissa. Työssään 
Sauli suunni!elee, toteu!aa ja koordinoi 
Allianssin edunvalvontaa yhteistyössä 
työntekijöiden, jäsenjärjestöjen ja eri 
toimielinten kanssa. Lisäksi koordinaa!ori 
vastaa työllisyyteen, nuorisotakuuseen ja 
työuriin lii!yvästä edunvalvonnasta. 

- Vaikka Suomessa on tehty paljon 
nuorisotakuun toteu!amiseksi, nuoriso-
työ!ömyys on edelleen korkealla tasolla. 
Nuorisotakuuta pitää kehi!ää edelleen 
ja se vaatii myös resursseja. Erityisen 
tärkeää on panostaa syrjäytymisen 
ennalta ehkäisyyn. 

Aikaisemmin Sauli toimi kansainvälis-
ten asioiden asiantuntijana Aalto-yliopis-
ton ylioppilaskunnassa.

- Allianssikin toimii useissa kansain-
välisissä nuorisoalan verkostoissa. 
Parhaillaan nuorisotakuuta pusketaan 
yhteisvoimin eteenpäin EU-tasolla. 

Viestintäpäällikkö

VTM Janina Himberg (37) on 1.9. aloit-
tanut HAUSin viestintäpäällikkönä. HAUS 
kehi!ämiskeskus on valtionhallinnon ja 
sen sidosryhmäyhteisön palvelutoiminto-
jen koulu!aja, kehi!äjä ja valmentaja. Him-
bergin tehtäviin kuuluu uuden strategian 
mukaisen kokonaisviestinnän kehi!ämi-
nen, toimitusjohtajan avustaminen sekä 
erilaiset selvitys- ja hanketehtävät. 

- Tavoi!eeni on vahvistaa HAUSin 
tunne!uu!a entisestään sekä kuunnella 
asiakkaitamme herkällä korvalla. Meistä 
tuli valtiovarainministeriön omistajaohjauk-
sessa toimiva sidosryhmäyksikkö vuoden 
2010 alussa. Tämän viestin kirkastaminen 
kuuluu tehtäviini. 

Himbergillä on aiempaa työkokemusta 
valtio-, kul!uuri- ja järjestösektorilta.

- Julkisen sektorin tunteminen au!aa 
minua ymmärtämään asiakkaitamme ja 
omistajatahoamme. Minulla on hyvät toimi-
javerkostot, ja onkin ollut mukavaa päästä 
tapaamaan työn merkeissä vanhoja 
tu!uja. HAUS on todellinen näköalapaikka 
valtionhallinnon tuleviin muutoksiin!

Elinkeinopäällikkö

Hallintotieteiden maisteri Kimmo 
Viljamaa on Vantaan kaupungin uusi 
elinkeinopäällikkö 4.11. alkaen. Tehtäviin 
kuuluvat yrityspalveluiden, elinkeino-
politiikan ja matkailun markkinointiin 
lii!yvät kehitystyöt ja verkostotoiminta. 

- Vantaa on kasvava kaupunki sekä 
työpaikkojen ja asukkaiden osalta. Erityi-
sesti lentokentän lähistölle rakentunut 
Aviapolis on houkutellut laajasti yritys-
toimintaa. Omassa työssäni tavoi!eena 
on kehi!ää yrityksille tarjo!avia pal-
veluita sekä edesau!aa vuoropuhelua 
yritysten ja kaupungin välillä.

Viljamaa on toiminut aikaisemmin 
alueelliseen kehi!ämiseen, elinkeino-
politiikkaan ja innovaatiotoimintaan 
lii!yvissä tutkimus-, kehi!ämis- ja 
arviointitehtävissä.

- Aiemmat työni ovat tuo!aneet 
monipuolista kokemusta. Erityisesti  
konsul!ityö on ope!anut työelämää 
myös johtamisen, asiakastyön ja 
projektin hallinnan näkökulmasta.

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.

MERJA SILTANEN-KALLIO

JANINA HIMBERG
HAUS

HANNA SAULI
Allianssi

KIMMO VILJAMAA 
Vantaan kaupunki

Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!
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Työehtosopimuksessa 
päästiin ratkaisuun 
vaikeasta lähtötilanteesta 
huolima!a. Pääpaino 
lähivuosina on 
työllisyyden ja kasvun  
tukemisessa.

Vastuuta  
  Suomen kehityksestä
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Saavute!ujen etujen 
puolustaminen vaatii 
jatkuvaa työtä.

Lähtökohta syksyn työehto-
sopimusneuvottelukierrok-
seen oli haastava, sillä alusta 
asti oli selvää, että palkan-
korotusvara on korkeintaan 
nimellinen. Keväällä kariutu-
neiden työmarkkinaneuvotte-
luiden jälkeen mahdollisuutta 

kokonaisvaltaiseen ratkaisuun tunnustel-
tiin uudestaan jo kesästä lähtien, ja reuna-
ehdot työllisyys- ja kasvusopimukselle pik-
kuhiljaa hahmottuivat. Yleinen talouden 
tila, yhteiskunnallinen paine kattavan sopi-
musrakennelman aikaansaamiseksi ja työ-
markkinakeskusjärjestöjen halu sopimi-
selle vaikuttivat kukin osaltaan työllisyys- ja 
kasvu sopimukseksi nimitetyn tulopoliittisen 
kokonaisratkaisun syntyyn. 

Keskitetyn sopimuksen suurin ansio lie-
nee tällä kierroksella ollut se, että vaikeasta 
tilanteesta huolimatta työmarkkinakeskus-
järjestöt, neuvottelujärjestöt ja liitot osoitti-
vat järjestelmän kykenevän päätöksiin. Aka-
valaisten osalta on kuitenkin huomattavaa, 
että sopimuksen ulkopuolelle jäävät sellaiset 
yksityisen sektorin alat, joilla ei ole työehto-
sopimusta. Näiden palkansaajien ansioke-
hityksen ja työehtojen osalta on vielä paljon 
tehtävää.

Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovit-
tiin myös työeläkemaksujen määrästä vuo-
sille 2014 - 2016. Työeläkemaksuissa pala-
taan aiemmin sovitulle maksu-uralle, jonka 
mukaan maksu nousee 0,4 prosenttiyksik-
köä vuodessa. Tämä parantaa järjestelmän 
ennustettavuutta ja ehkäisee työmarkkina-
järjestöjen välistä tappelua maksujen suu-
ruudesta seuraaville vuosille. Lisäksi työ-
eläkeuudistukselle asetettiin aikarajaksi ensi 
vuoden syksy, mihin mennessä järjestöjen 
pitää neuvotella yhteinen ratkaisuehdotus. 
Työeläkejärjestelmän kestävä uudistus onkin 
seuraava keskusjärjestöjen yhteinen savotta.

TYÖAIKATAVOITTEET ETENIVÄT 
YKSITYISELLÄ SEKTORILLA
Yksityisellä sektorilla Ylemmät toimihen-
kilöt YTN ry solmi työllisyys- ja kasvu-
sopimukseen perustuvat työehtosopimukset 
muun muassa rahoitusalalla, teknologia-
teollisuudessa, tietotekniikan palvelualalla, 
ICT-alalla, energia- ja kemianteollisuudessa. 

Tämän lisäksi solmittiin lukuisia muita pie-
nempien toimialojen sopimuksia, kuten jär-
jestösektorilla ylioppilaskunta- ja amk-opis-
kelijakuntasopimukset sekä niin sanottuja 
talokohtaisia sopimuksia. Palkankorotuk-
set ovat kaikissa sopimuksissa muotoa 20 
euroa ja 0,4 prosenttia. Ensimmäinen koro-
tus maksetaan neljän kuukauden jälkeen 
sopimuksen voimaantulosta ja toinen koro-
tus vuoden kuluttua tästä. Reaaliansioiden 
laskua näillä korotuksilla ei estetä.

– Varsinainen työ neuvottelukierroksella 
tehtiin sopimustekstejä väännettäessä, toteaa 
neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen. 

– Työllisyys- ja kasvusopimus määritti 
yksityisellä sektorilla käytännössä palkan-
korotusten tason ja muodon. Monella sopi-
musalalla osapuolet purkivat paineitaan 
tekstitavoitteisiin, joista sitten itse neuvot-
teluissa väännettiin. Joissain tapauksissa 
hyvinkin hankalalta näyttänyt alkutilanne 
saatiin neuvotteluteitse vietyä yllättävänkin 
hyvään lopputulokseen, Pursiainen jatkaa.  

Työnantajapuolen esittämät tekstihei-
kennykset eivät toteutuneet, ja varsinai-
sina parannuksina voidaan mainita tekno-
logiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa 
aikaansaatu työaikapankkikirjaus sekä  
teknologiateollisuuteen ja  ICT-alalle  tehty 
kirjaus etätyöstä sekä osapuolten yhteinen 
ohjeistus sen toteuttamiseksi. Nämä ovat 
hyvinkin positiivisia ilmiöitä neuvottelu-
kierroksella, jolla jaettiin pääasiassa niuk-
kuutta.
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JULKISELLA SEKTORILLA VÄÄNNETTIIN 
PALKANKOROTUSTEN MUODOSTA
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKO ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 
25.10.2013 yksimielisesti julkisella sektorilla 
saavutetut neuvottelutulokset. Neuvottelu-
tulokset koskevat valtiolla, kunnissa ja kun-
tayhtymissä, yliopistoissa, pty-sektorilla, 
evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa 
sekä Työterveyslaitoksessa työskenteleviä 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäse-
niä. Uudet sopimuskaudet alkavat edellis-
ten sopimuskausien päättyessä. Työterveys-
laitoksella uusi sopimuskausi alkaa 1.2.2014, 
kunnissa ja kuntayhtymissä 1.3.2014 ja 
muilla sektoreilla 1.4.2014.

– Julkisen sektorin sopimusneuvotteluja 
rasitti erityisesti kysymys palkankorotusten 
jakotavasta, toteaa liiton julkisen sektorin 
neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen. 

– Muun muassa valtiolla ja yliopistosek-
torilla asiasta väännettiin kättä aivan lop-
pumetreille saakka. Vakiintuneesti yleis-
korotukset on aina tähän saakka tehty 
tehtäväkohtaisiin palkkoihin, jonka seurauk-
sena palkankorotus on heijastunut myös 
prosenttipohjaisiin ja muihin lisiin. Tällä 
kertaa työnantaja lähti siitä, että TYKA-sopi-
muksessa sovitut palkankorotukset huo-
mioitaisiin vain loppupalkan lisänä jolloin 
heijastusvaikutusta ei olisi. Vaikka tämän 
neuvottelukierroksen palkankorotukset 
ovat erittäin pieniä, oli korotuksen rakenne-
kysymys periaatteellisesti erittäin merkit-
tävä. Loppujen lopuksi neuvotteluissa pää-
dyttiin toteuttamaan palkankorotukset 
työntekijäpuolen esittämällä tavalla.

Sopimuskauden ensimmäisen palkan-
korotus 20 euroa toteutetaan kaikilla sekto-
reilla neljän kuukauden kuluttua sopimuk-
sen voimaantulosta ja korotukset tehdään 
normaalina yleiskorotuksena tehtäväkoh-
taisiin palkkoihin. Prosenttipohjaisten lisien 
korotukset tulevat siten tuon 20 euron 
päälle. Toinen sopimuskorotus (sektorista 
riippuen joko 0,3 tai 0,4 prosenttia) toteute-
taan vastaavana yleiskorotuksena vuoden 

kuluttua ensimmäisestä palkankorotuksesta. 
Kesäkuussa 2015 työmarkkinakeskusjärjes-
töt kokoontuvat tarkastelemaan sitä, millai-
sia palkantarkistuksia on vielä syytä tehdä 
ennen 31.1.2017 päättyvää sopimuskautta.

Palkantarkistusten ohella sopimuksissa 
sovittiin ennen kaikkea siitä, miten muuttu-
neet vuosilomasäännökset loman aikaisen 
sairastumisen ja osa-aikatyötä tekevän vuosi-
lomapalkan osalta tulee vastaisuudessa ottaa 
huomioon. Pääsääntöisesti julkisella sekto-
rilla sovittiin siten, että vuosilomaa voi sairas-
tumistapauksissa siirtää ilman karenssiaikoja 
riippumatta siitä, onko kyseessä lakisääteinen 
vai niin sanottu tes-perusteinen vuosiloma. 
Tämän tekstimuutoksen kustannusvaikutuk-
seksi arvioitiin pääsääntöisesti 0,1 prosenttia ja 
se on otettu eri sektoreilla vaihtelevalla tavoin 
huomioon toisessa sopimuskorotuksessa.

– Palkansaajien reaaliansioiden las-
kua tällä sopimuskokonaisuudella ei vali-
tettavasti voida välttää, Toiviainen toteaa. 
Samoin tekstimuutokset jäivät julkisella 

sektorilla varsin vaatimattomiksi. Usei-
den tärkeiden asioiden kuten esimerkiksi 
palkkajärjestelmien kehittämisen ja työaika-
kysymysten eteenpäinvienti jatkuu kuiten-
kin työryhmätasolla. Lisäksi on syytä koros-
taa, että sopimusneuvotteluissa onnistuttiin 
torjumaan useita työnantajapuolen heiken-
nysesityksiä nykyisiin työehtoihin. Myös 
niin sanottujen saavutettujen etujen puo-
lustaminen vaatii jatkuvaa työtä ja tällä  
neuvottelukierroksella siinä onnistut-
tiin erittäin hyvin, neuvottelupäällikkö  
Toiviainen kertoo.  

Nuu!i Pursiainen
neuvo!elupäällikkö

Petri Toiviainen
neuvo!elupäällikkö

Simo Pöyhönen
toiminnanjohtaja

Työmarkkinaratkaisua tukevat  
valtiovallan toimenpiteet
Koska työllisyys- ja kasvusopimuksesta tuli rii!ävän ka!ava, maan hallitus tukee 
työmarkkinaratkaisua seuraavin toimin:

Tuloveroasteikkoja nostetaan vuoden 2014 alussa 1,5 prosentin in%aatio-
tarkistuksella 100 000 euron vuosituloihin asti.
Kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aio!u lisäkiristys perutaan.
Väylämaksut puolitetaan ja tavaraliikenteen ratavero poistetaan vuosiksi  
2015–2017. Toimenpiteillä otetaan huomioon vuonna 2015 voimaanastuvan  
rikkidirektiivin ulkomaankaupalle aiheu!amia kustannuksia.
Ansiosidonnaista työ!ömyyskorvausta saava työtön saa tehdä 300 euron edestä 
töitä (ns. suojaosa) mene!ämä!ä korvaustaan.
Työ!ömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee nykyisestä seitsemästä päivästä 
viiteen päivään. 
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 Saavuta kilpailuetua 
työelämässä

 aiheina mm. työnhaku (cv, hakemus, 
haastattelu), kehitys-tai palkka-
keskustelu

 Vaikuta paikkaasi 
työelämässä

 aiheina mm. ura, työhyvinvointi 
tai työn ja muun elämän yhteen-
sovittaminen

 Kehity työelämässä

Keskustelut valmentajan kanssa käydään puhelimitse. 
Lähtökohtana on sinun tilanteesi ja kysymyksesi. Ly-
hytneuvonta on maksutonta. Uravalmennuspakettia 
voit hyö dyntää edulliseen jäsenhintaan, työskentelevil-
tä jäseniltä 40 ! ja muilta jäseniltä 20 !. 

Lisätietoja meistä löydät Yhteiskunta-alan korkeakou-
lutettujen sivuilta.

Neuvokkuutta muutoksiin

JOS HUIPPU-URHEILIJAT HYÖDYNTÄVÄT VALMENTAJAA,  
NIIN MIKSET MYÖS SINÄ?

Varaa 
aikasi puhelin-

valmennukseen:
www.urapalvelut.fi/ 

yhteiskunta-ala

Olen tänään lounaallakin mainostanut kai-

kille kavereille kuinka hieno palvelu tämä on. 

Kohta varmaan teidän puhelimet soi paljon! 

Ihmettelen vain miten liitto voi tarjota näin 

upeaa palvelua tähän hintaan. ”

”

Valmennus täytti kaikki odotukseni ja saavu-

timme kaikki tavoitteet.

Sain huomattavasti kohotusta itsetunnolle ja 

uskallan nyt hakea paikkoja, joiden suhteen 

olen aikaisemmin empinyt. ”

”

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

”

JÄSENETU SINULLE Saamaamme palautetta:
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Ihmisten odotettu elinikä kasvaa. 
Samalla työssäolijoiden luku-
määrä vähenee suhteessa työ-
elämän ulkopuolella oleviin.

Tuossa yleisesti tunnustetut 
tosiasiat. Huolta on aiheutta-
nut muun muassa se, mitä tämä 
aiheuttaa maan taloudelle, kes-

tävyysvajeelle ja huoltosuhteelle. 
Varsin yleisesti on ajateltu, että 
pidentyneeseen elinaikaan on rea-
goitava työuria pidentämällä. Eri-
mielisyyttä on ollut esimerkiksi siitä, 
pitäisikö painopisteen olla tällöin 
työurien alussa, keskellä vai lopussa. 

Asiasta on keskusteltu vilkkaasti 
jo ainakin kymmenen vuotta. Työ-
eläkkeisiin tehtiin vuoden 2005 
alussa niiden historian mittavin 
uudistus. Eläkkeelle siirtymistä 
pyrittiin siirtämään 2–3 vuodella 
muun muassa tarjoamalla mahdol-
lisuutta siirtyä vanhuuseläkkeelle 
joustavasti ikävälillä 63–68 vuotta. 
Samassa yhteydessä esimerkiksi  
varhaiseläkkeitä karsittiin.

Mutta jo kevättalvella 2009 pää-
ministeri Matti Vanhanen kertoi 
päättäneensä Rukan hangilla hiih-
dellessään, että yleistä eläkeikää 
on nostettava kahdella vuodella, 
65 vuoteen. Tuonkin jälkeen monet 
lumet ovat jo ehtineet sataa ja sulaa.

KOLMIKANNAN AIKA
Nyt työmarkkinajärjestöt alkavat 
käsitellä työurien pidentämistä kol-
mikantaneuvotteluissaan. Ne hyö-
dyntävät neuvotteluissaan muun 
muassa tuoretta ylijohtaja Jukka Pek-
karisen eläketyöryhmän raporttia. 

Raportissa esitetään, että pitene-
vään elinikään kannattaisi sopeutua 
sopivalla eläkkeiden tason, eläkeiän 
ja vakuutusmaksujen yhdistelmällä. 
Raportin mukaan vanhuuseläkeiän 
nosto vaatisi myös työttömyysput-
ken ja osa-aikaeläkkeen rajoittamista 
– mitä SAK on jo ehtinyt ilmoittaa 
vastustavansa.

Akavan työelämäasioiden joh-
taja Maria Löfgren on tyytyväinen, 

Työmarkkinajärjestöt ryhtyvät käsi!elemään 
kolmikantaneuvo!eluissa kiperää kysymystä työurien 
pidentämisestä. Tuoreimpien tilastojen mukaan eläkeiän 
nostolle ei olisi ehkä kuitenkaan tarve!a.

Vielä pari vuo!a   
työelämässä?

Teksti Ma!i Välimäki Kuvitus Susanna Tuononen
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Turun yliopiston sosiologian professori  
Jani Erola pelkää, e!ä työurien pidentä-
minen voi osaltaan kasva!aa nuorisotyöt-
tömyy!ä, vähentää sosiaalista liikkuvuu!a ja 
muu!aa työmarkkinat jähmeäksi.

– Yksi vertailukohta löytyy Japanista. 
Siellä vanheneva väestö on niin pitkään 
työelämässä, e!ä suuri osa nuorista jää 
au!ama!a syrjään. He eivät ikinä pääse 
kunnolla kiinni työmarkkinoihin tai osallistu-
maan yhteiskunnalliseen toimintaan.

LISÄÄ SENIORI! JA JUNIORIVUOSIA
Erola huomau!aa, e!ä nuorisotyö!ömyys 
koe!elee myös tulevaisuudessa erityisesti 
aloja, joihin on lyhyt koulutus. 

– Suomessa on toistaiseksi pysty!y  
työllistämään tällaisilla aloilla ihmisiä 
suhteellisesti paremmin kuin monissa 
muissa maissa. Suunta on kuitenkin selvä: 
työpaikkojen määrä esimerkiksi perinteisissä 
teollisuusammateissa laskee koko ajan.

Erolan mukaan nuorisotakuun kaltaisil-
la tukitoimilla ei ole juurikaan merkitystä. 
Realistisempi volyymiratkaisu tilanteessa on 
lisätä koulutusta. Hänellä on myös konkreet-
tinen vinkki, mitä työpaikoilla pitäisi tehdä.

– Jos henkilö piden tää nykyistä työ-
uraansa parilla vuodella, olisi hyvä, e!ä 
työpaikka velvoite!aisiin palkkaamaan 
samaksi ajaksi myös nuori henkilö.

Järjestelmän hyviin puoliin kuuluisi sekin, 
e!ä se voisi edesau!aa veteraanien tieto-
taidon ja ”hiljaisen tiedon” siirtymistä uusille 
työntekijöille.

– Ratkaisu edelly!ää yhteiskunnan tukea 
ja tulisi varmasti kalliimmaksi kuin nykyiset 
tukitoimet. Mu!a kukaan ei pysty laskemaan, 
kuinka kalliiksi nuorisotyö!ömyys voi yhteis-
kunnalle muodostua, Erola huomau!aa.

KUINKA KÄY KORKEAKOULUTETUILLE?
Erolan mielestä korkeakoulutetuilla on 
tulevaisuudessakin hyvät mahdollisuudet 
päästä mukaan työelämään. Mu!a työurien 
pidentäminen saa!aa vaiku!aa heidänkin 
työnäkymiinsä negatiivisesti, tosin hieman 
toisella tavalla: työurien pidentäminen saat-
taa lisätä asemien periytymistä.

– Kun nuorille on tarjolla aikaisempaa 
vähemmän työpaikkoja ja niistä kilpailevat 
samantasoiset hakijat, entistä tärkeämpään 
asemaan nousevat suhteet. Jos hakijoiden 
lähtötaso on sama, miksi et valitsisi kan-
didaa!ia, jonka isän tai äidin tunnet, Erola 
konkretisoi

Ongelmaksi voi muodostua myös liikku-
vuus työuralla.

– Uralla voi olla vaikea päästä eteenpäin, 
kun väki ei siirry eläkkeelle. Si!en kun paik-
koja vapautuu, niistä voi joutua taistelemaan 
vastavalmistuneiden kanssa. Jo nykyisin olet 

kolmevitosena suurin piirtein siinä asemas-
sa, mihin tulet pääsemään. Tämän jälkeen 
vain palkkasi voi ehkä nousta, sinä et. Jos 
uran alkuvaiheessa asema ei parane, se 
ei luultavasti parane myöskään myöhemmin.

ETEENPÄIN ONGELMA KERRALLAAN
Erola näkee, e!ä eläkeiän pitää olla jär-
kevässä suhteessa odote!avissa olevaan 
elinikään. 

– Eläkeiän nosto ei saisi kuitenkaan 
olla korjausliike, jolla yritetään kohentaa 
lyhyellä tähtäyksellä huoltosuhde!a. Pitäisi 
huomioida koko ajan myös ne ihmiset, jotka 
ovat juuri aloi!aneet työelämässä – mikä 
vaikutus ratkaisuilla on tulevaisuudessa 
heidän eläkkeisiinsä. Työmarkkinat ovat 
kokonaisuus. Jos jollekin tehdään jotain, niin 
se vaiku!aa kaikkeen. Päätä ei voi lai!aa 
pensaaseen. Mu!a taikatemppuja tilantees-
sa ei ole. Koko ongelma kanna!aisi jakaa 
tarpeeksi pieniin osiin ja pyrkiä ratkaise-
maan ne ongelma kerrallaan.

Jos ongelmana on esimerkiksi veron-
maksajien vähyys suhteessa vanhuus-
väestöön, pitäisi puhua nykyistä enemmän 
syntyvyyden tai maahanmuuton lisäämi-
sestä.

– Mu!a esimerkiksi maahanmuuton 
lisääminen on polii!isesti niin arka asia, e!ä 
mikään puolue ei ota sitä asialistalleen.

Akavalaisilla työajat  
paukkuvat jatkuvasti yli. 

Työurien pidentäminen ei ole hokkuspokkus-temppu
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että keskustelu on kolmikantaneuvottelu-
jen myötä nyt siirtymässä ylipäätään astetta 
konkreettisemmalle tasolle: 

– Meillä on vuosi aikaa päästä asiasta sopi-
mukseen, jotta vuoden 2015 eduskuntavaa-
leista ei tule suuria eläkevaaleja, hän toteaa.

JOUSTAAKO TYÖ TEKIJÄN MUKAAN?
Löfgren näkee, että tulevaisuuden tilan-
teeseen on syytä reagoida ajoissa. Hän kui-
tenkin korostaa, että työelämää on kehitet-
tävä – työn on joustettava ihmisen mukaan, 
jotta voidaan olettaa, että ihmiset pysyisivät 
mukana entistä pitempään. 

– Akava haluaa, että neuvotteluissa sovi-
taan esimerkiksi työhyvinvointia edistävistä 
toimista sekä työkyvyttömyyden ehkäisemi-
sestä.

Löfgren huomauttaa myös, ettei työuran 
jatkuvuus ole aina kiinni vain työntekijän 
jaksamisesta tai työkyvyistä.

– Nykyään työntekijöitä on hyvin helppo 
irtisanoa tuotannollis-taloudellisiin teki-
jöihin vedoten. Tätä asiaa on tarkasteltava 
uudella tavalla.

Maria Löfgren mainitsee, että neuvotte-
luissa akavalaisten työhyvinvointiagendalla 
painottuvat työpaikkatason työsuojelutoimet.

– Olisi tärkeää, että työnantajat ja työsuo-
jeluvaltuutetut ymmärtäisivät akavalaisten 
työhön liittyvät erityispiirteet ja työsuojelu-
riskit. Akavalaisillahan työajat paukkuvat 
jatkuvasti yli. Lisäksi työ- ja vapaa-aika 
sekoittuvat keskenään. Työsuojeluun tarvi-
taan aivan uudenlaista ryhtiliikettä.

Löfgrenin mukaan kuntoutuspuolella tar-
vetta on entistä enemmän työkyvyttömyyttä 
ennaltaehkäisevälle psykoterapialle, jonka 
sairasvakuutus korvaa. 

– Lisäksi joissakin elämäntilanteissa 
pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia osit-
taiseen työaikaan.

IKÄRAJAN NOSTOLLE EI OLE TARVETTA
Säännönmukaisesti esiin nousevaa ideaa  
eläkeikärajan nostosta 65 vuoteen on myös 
kritisoitu. 

FT, dosentti Anna-Maija Lehto toimii  
tutkimuspäällikkönä Tilastokeskuksen 
väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Hänen 
mukaansa ikärajan nostolle ei ole tarvetta, 
sillä vuoden 2005 eläkeuudistus näyttää toi-
mivan hyvin. 

Lehto korostaa, että on tärkeää nähdä 
asiaa koskevista eri tilastoista syntyvä koko-
naiskuva – eikä pitäytyä esimerkiksi vain 
25-vuotiaalle laskettuun eläkkeellesiirtymis-
iän odotteeseen.

– Erittäin merkittävää on esimerkiksi se, 
että 55–64-vuotiaiden työllisyys on kasvanut 
voimakkaasti, samaan aikaan kun koko työ-
ikäisen väestön osalta työllisyys on kasvanut 
selvästi maltillisemmin. Ikääntyneiden työl-
lisyysaste on kasvanut 90-luvun lamasta läh-
tien lähes 30 prosenttiyksikköä.

Pääasiallinen syy, miksi eläkkeelle siir-
tyminen on myöhentynyt löytyy Lehdon 
mukaan todennäköisesti siitä, että eläkkeelle 
voidaan siirtyä joustavasti. 

Joustava eläkeikä on EU-maista käytössä 
vain Suomessa ja Ruotsissa.

– Myös Ruotsin esimerkki on Suomelle 
hyvin rohkaiseva, sillä länsinaapurissamme 
ikääntyneiden työllisyysasteet ovat erit-
täin korkeita. Toisaalta kokemukset monista 
muista maista osoittavat, että vaikka viral-

linen eläkeikä olisi määrätty lailla vaikkapa 
65:een, niin se ei todellisuudessa toteudu.

Lehdon mukaan pelolle, että ihmiset ovat 
elinajan pidentyessä liian pitkään eläkkeellä, 
ei löydy perusteita.

– Eläketurvakeskuksen tutkimustenkin 
mukaan työurat ovat pidentyneet samassa 
suhteessa kuin elinikä. Huoltosuhde, vanhus-
huoltosuhde tai taloudellinen huolto suhde 
eivät ole Suomessa mitenkään poikkeuk-
sellisen huonot. Huoltosuhteella pelottelu on 
turhaa. Ja viimeistään vuonna 2040 Suomen 
tilanne on tuoltakin osin korjaantunut.

IÄKKÄITÄ JA OPISKELIJOITA
Lehdon mukaan on myös tärkeää huomata, 
että eläkeikää lähestyvien joukossa on entistä 
enemmän korkeasti koulutettua väkeä.

”Olen ollut työ!ömänä reilun vuoden. Opiskelin kahdeksan vuo!a, joista viimeiset vuodet 
tein ensin osa-aikaista ja si!en täysipäiväistä työtä.

Mielestäni on väärin ajatella, e!ä jokaisen pitää sinnitellä 62–64 vuoden ikään ja si!en 
päästä ’nau!imaan elämästä’. Toivon ainakin itseni ja oman perheeni kohdalla, e!ä työ 
ja vapaa-aika olisivat tasapainossa. Jotkut sairastuvat &ysisesti tai henkisesti ja jäävät 
työelämästä aiemmin pois, mu!a samalla niiden, jotka jaksavat ja haluavat jatkaa työsken-
telyä, pitäisi saada ja voida tehdä niin. 

Kannatan vahvoja sosiaalietuuksia, yksilön huomioimista ja byrokratian suoraviivais-
tamista. Jo!a kauemmin elävistä kansalaisista voitaisiin pitää huolta, pitää tukea jo keski-
ikäisten tervey!ä ja koulutusmahdollisuuksia niin, e!ä he pysyvät terveinä, työkykyisinä 
ja motivoituneina tehtäviinsä. Nykyinen politiikka, jossa karsitaan koulutuksen panostusta 
jo päiväkodissa ja peruskoulun läpi yliopistoon, on mielestäni huono. Siinä pyritään lyhyt-
näköisesti tehostamaan ja leikkaamaan ymmärtämä!ä sitä, e!ä leikkauksilla on pitkäai-
kaisia negatiivisia vaikutuksia tulevan työväen taitoihin ja kansainväliseen pärjäämiseen. 
Koulutusta, uudelleenkoulutusta ja tervey!ä pitäisi tukea ja ennaltaehkäistä työkykyyn 
vaiku!avia sairauksia paremmin.”

Mies, 32 vuo!a

”Aikaisemmin pidin itsestään selvänä, e!ä jatkaisin 68 vuoteen saakka, mu!a nyt en ole 
enää varma. Työ itsessään kiinnostaa, mu!a se kaikki muu sählääminen työpaikoilla ei 
enää jaksa kiinnostaa. Tehdään laatuprojekteja, tarkistetaan visioita ja määritellään arvoja 
- vuodesta toiseen.

Minusta keskustelu eläkeiän nostamisesta ei ole relevan!ia niin kauan kun todelli-
nen eläkkeelle siirtymisikä on virallista eläkeikää alhaisempi ja ikääntyneitä syrjitään 
työmarkkinoilla. Ensin tulisi panostaa työelämän kehi!ämiseen, niin e!ä työympäristö olisi 
siede!ävä. On kiinnite!ävä huomiota myös amma!itaidon jatkuvaan kehi!ämiseen, niin 
e!ä ikääntyvätkin voisivat uusintaa osaamistaan työelämän vaatimusten mukaisesti. Ei ole 
mieltä jatkaa työntekoa sellaisella osaamisella, jolla ei ole minkäänlaista käy!öä.

Ikääntyminen kasva!aa pinnaa sietää erilaisia toisarvoisia asioita ja au!aa suhteut-
tamaan asioita työpaikoilla sekä tunnistamaan oman osaamisensa. Aika helpo!avalta 
tuntuu sekin, e!ä tässä vaiheessa uraa työn tekeminen alkaa jo olla vapaaehtoista: vain 
kaksi vuo!a työpakkoa, sen jälkeen voi itse valita.”

Nainen, 61 vuo!a

Jäsenet kertovat
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Keskustele 
netissä
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Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti 
Müllerin mielestä työssäjaksamista voidaan 
edistää kehi!ämällä työtä ihmisen mi!aiseksi. 
Tällöin on tärkeää ymmärtää, mitä esimerkiksi 
ihmisen &siologiassa väistämä!ä tapahtuu 
ikääntymisen myötä.

– Ikääntymisen myötä ihmisen kyky nopea-
tempoiseen työhön ja rytminvaihdoksiin hi-
dastuu. Intensiivisen työrupeaman jälkeen pa-
lautumiseen kuluu enemmän aikaa. Työmuisti 
– tässä ja nyt tulevan informaation käsi!ely 
– kuormi!uu ja ympäristöstä tulevat ärsykkeet 
häiritsevät sitä aikaisempaa helpommin. Tämä 
voi aiheu!aa esimerkiksi havaintolipsahduksia 
ja nippelitiedon unohduksia. Oppimiskyky ei 
sinänsä häviä mihinkään.

Samaan aikaan pitää kuitenkin muistaa, mitä 
kaikkea hyvää ikääntyminen tuo mukanaan:

– Kokemuksen myötä ihmisen kyky hallita 
asiakokonaisuuksia paranee. Hän osaa suh-
teu!aa asioita, tietää, mihin eri asiat lii!yvät 
ja hän pystyy lii!ämään uudet tiedot osaksi 
laajempaa asiakokonaisuu!a. Hänellä on hyvät 
edellytykset syvälliseen aja!eluun.

KAIKKIEN VAHVUUDET KÄYTTÖÖN
Müllerin mukaan työ pitäisi järjestää niin, e!ä 
yli 55- tai yli 60-työntekijöiden &siologia ei 
joudu liian koville; käytännössä yhden vaihto-
ehdon tarjoavat esimerkiksi joustava tai lyhen-
ne!y työaika. Ikääntyneille on myös järkevää 
ohjata työtehtäviä, missä he pystyvät hyödyn-
tämään kokemuksensa tuomia vahvuuksia ja 
väli!ämään tietotaitoaan nuoremmille.

Müllerin mukaan kyse on paljolti asioista, 
jotka vanhoissa viisaissa kul!uureissa ovat 
itsestäänselvyyksiä. Usein parhaimpaan 
lopputulokseen päästään, kun junioreiden ja 
senioreiden vahvuudet yhdistetään. Nuorten 
uudet ajatukset kaipaavat rinnalleen huomioita 
siitä, mitä kaikkea uusia ajatuksia eteenpäin 
vietäessä olisi hyvä huomioida.

– Meidän kanna!aisi myös mie!iä, mitä 
kaikkea oikein vaadimme nuorilta. Tuntuu 
kohtuu!omalta, e!ä esimerkiksi koulutusta 
järjestellään nykyään niin, e!ä nuorten pitäisi 
jo aikaisin tietää, mitä heistä tulee isoina. Vaik-
ka mikään tässä maailmassa ei tunnu olevan 
pysyvää paitsi muutos.

MITÄ TYÖ ON TULEVAISUUDESSA?
Müller toivoo, e!ä keskustelussa työurien 
pidentämisestä puhu!aisiin myös siitä, mitä työ 
tulevaisuudessa oikein on.  

Kaikki eivät halua tai voi koulu!autua 
pitkälle, ja toisaalta automaatio ja tietotekniikka 
vähentävät suori!avan työn määrää. 

– Mu!a tilausta olisi uudenlaiselle ihmis-
läheiselle palvelukul!uurille. Vaikkapa 
erilaisille käytännön töitä tekeville talonmiehille 
tai -rouville, jotka voisivat katsoa samalla myös 
lasten perään. Ja siinäkin vaiheessa, kun 
bussit kulkevat automaa!isesti, linja-autoon 
olisi hyvä saada henkilökuntaa au!amaan 
vanhuksia ja liikuntarajoi!eisia. Tämänkaltaista 
työtä pitäisi arvostaa paljon nykyistä enem-
män, Müller huomau!aa.

Työtä kehite!ävä ihmisen mi!aiseksi

Puolet opiskelijoista on 
jo mukana työelämässä.
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Jäsenet kertovat

– Korkeakoulutettujen työmotivaatio on 
yleensä aika kova. Eläkeiän nosto on siinä-
kin mielessä turha manööveri.

Hänen mielestään eläkeiän nosto kohte-
lisi toisaalta epäoikeudenmukaisesti monia 
vähemmän koulutettuja ja raskasta ruumiil-
lista työtä tekeviä ihmisiä:

– Heillä on jo muutenkin kaikkein pisim-
mät työurat takanaan. Kun 60–64-vuoti-
ailla palkansaajilla on takanaan keskimää-
rin 39,3 vuoden työura, on samanikäisillä, 
vain perusasteen suorittaneille palkansaajilla 
takanaan jo 41,8 vuoden työrupeama.

Lehto näkee, että työssäjaksamisen tuke-
minen ja työllisyyden nostaminen kaikissa 
ikäluokissa on tärkeää. Hän kuitenkin kriti-
soi ajatusta, että opiskeluaikoja pitäisi lyhen-
tää ja nuoret pitäisi saada entistä nopeam-
min mukaan työelämään.

– Puolet opiskelijoista on jo mukana työelä-
mässä – he tekevät töitä opiskelunsa ohella.

Taannoisessa työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisussa Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen 
vaikutukset päädyttiin niin ikään havaintoon, 
että jos väestön elinikäisiä työuria halutaan 
pidentää, ei opiskeluaikaisen työssäkäynnin 
vähentäminen varmaankaan ole kaikkein 
toimivin keino tähän tavoitteeseen pääsemi-
seksi. (TEM, Opiskeluaikainen työssäkäynti 
ja sen vaikutukset, sarjanro 26/2012)

VAPAAEHTOISUUTTA VAI PAKKOA 
Myös TNS Gallup Oy:n tuore tutkimus 
tukee näkemyksiä korkeakoulutettujen 
kovasta työmotivaatiosta. Tutkimuksen 
mukaan akavalaiset ovat valmiita tekemään 
entistä pidempiä työuria, ja valmius työuran 
pidentämiseen on viime vuosina kasvanut. 

Tutkimuksen mukaan akavalaiset aiko-
vat siirtyä vanhuuseläkkeelle keskimäärin 
63,9-vuotiaina ja joillakin asiantuntija-aloilla 
jopa 65-vuotiaana.

Tulevissa työura- ja eläkeneuvotteluissa 
Akavan pääneuvottelijana toimiva johtaja 
Pekka Piispanen on summannut, että aka-
valaiset ovat valmiita jatkamaan työuri-
aan yli 63-vuotiaiksi, mutta pakko pelottaa 
useita.

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin 
myös, kuinka he jaksaisivat vielä pitem-
pään työelämässä. Sekä akavalaisista että 
muista palkansaajista suurin osa piti tär-
keimpinä seikkoina, että vaikutusmahdolli-
suudet omaan työhön lisääntyvät, työajat ja 
työn tekemisen muodot muuttuvat jousta-
vammiksi etenkin työurien loppupäässä ja 
tunne työpaikan säilymisestä on turvattu. 

Muutos elinajanodo!eessa ja työllisen ajan  
odo!eessa vuodesta 2000 vuoteen 2010:

”Olen opiskelija, mu!a jo nuoresta tehnyt kesätöitä ja nyt opintojen ohessa. Tarkoitus olisi val-
mistua viimeistään 2017 yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Monien opiskelijoiden tavoin oman 
alan töiden löytäminen on osoi!autunut haasteelliseksi: itse työskentelen pääosin viikonlop-
puisin sekä loma-aikoina marketin kassalla. Palkka on tietysti tärkeä, mu!a arvostan työssäni 
myös kokemusta, uusia kontakteja ja mukavia työkavereita.

Työurien pidentämisestä puhu!aessa ihminen nähdään usein koneistona, joka toimii 
tehokkaasti 24/7, mu!a oman laiskuutensa vuoksi eläköityy liian aikaisin, tekee lyhyempiä 
työpäiviä tai hakeutuu sairauslomalle. Suomalaisessa työelämässä nähdään heikkoutena 
myöntää ongelmansa tai hakea niihin apua. Jaksaminen on kuitenkin työn perusta. Työelä-
män murros tulee näkymään myös meidän tulevaisuuden osaajien arjessa, nyt tehtävät 
päätökset näkyvät käytännössä vasta siirtymäajan jälkeen. Vaatimustaso työtä kohtaan ja 
etenkin rakenteellinen murros pelo!avat ainakin opiskelijapiireissä monia. Pätkätyöt, projekti-
paino!eisuus ja työelämän mureneminen osiin nähdään suurena uhkana.

 Eläkeiän nostaminen on toki askel kohti pidempiä työuria, mu!a emme voi ole!aa, e!ä 
tulevat eläkeläiset tekisivät pidemmän uran vain, koska muutamme järjestelmää siihen 
suuntaan. Meidän, jotka olemme työuramme alussa, kanna!aa kiinni!ää huomiota siihen, 
e!ä jaksamme tehdä työtä, viihdymme ja muistamme myös, e!ä elämä työn ulkopuolella 
heijastuu suoraan työssä jaksamiseen.” 

Mies, 22 vuo!a

”Keskusteluissa työurien pidentämisestä ongelmana on, e!ä asia nähdään yhtenä ’massa-
ongelmana’ ja e!ä argumentoinnissa pitäydytään osin vanhentuneissa tiedoissa. Vuoden 
2005 eläkeuudistus on jo nyt johtanut siihen, e!ä eläkkeelle siirrytään yhä iäkkäämpänä. 
Esimerkiksi 60–64-vuotiaista työssä on noin 45 prosen!ia, kun samanikäisten työllisyysaste 
10 vuo!a aiemmin oli alle 30. Korkeakouluasteen tutkinnon suori!aneiden työura jatkuu jo 
nykyisin suurimmaksi osaksi vähintään 65 ikävuoteen asti. 

Ongelmallisinta on työkyvy!ömyyseläkkeille siirtyvien kasvava osuus. Useimmiten tämä 
joukko on ilman ammatillista peruskoulutusta ja työskentelee kuormi!avilla aloilla. Pää-
huomio, paitsi erilaisten työuraa jatkamaan kannustavien toimien ohella, pitäisi kiinni!ää 
työelämän laadullisiin tekijöihin. Tarvitaan tarkempaa tutkimusta siitä, miksi työura keskeytyy. 
Onko jotain tehtävissä työn kuormi!avuudelle? Onko ongelma huonossa johtamisessa? Voi-
daanko ammatillisella lisäkoulutuksella saada aikaan työhyvinvointia ja sitä kau!a työuraan 
jatkuvuu!a? Voitaisiinko iäkkäiden työssäjatkamiseen vaiku!aa löytämällä joustavia työaika-
muotoja? On vaikea uskoa, e!ä yksipuolisella eläkeiän nostolla tai pako!amalla lyhentämään 
opiskeluaikaa voidaan asiaan ratkaisevasti vaiku!aa.”

Mies, yli 50 vuo!a

Miehet: 
elinaika 74,1–76,7  
eli 2,6 vuo!a, 
työllinen aika 33,4–34,6  
eli 1,2 vuo!a

Naiset: 
elinaika 81,0–83,2  
eli 2,2 vuo!a, 
työllinen aika 31,2–34,0  
eli 2,8 vuo!a

Lähde: Järnefelt et al.: Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla. Eläketurvakeskus 2013.
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...kohti parempaa 
uu!a vuo!a

1NOSTA PEPPU YLÖS PENKISTÄ 
Vaikka suomalaiset harrastavat 
liikuntaa melko aktiivisesti, aikuiset 
istuvat 80 prosen!ia hereilläolo-
ajastaan (Sosiaali- ja terveysminis-
teriön julkaisuja 2013:10). Istuminen 
aiheu!aa sydän- ja verisuonitauteja ja 
tyypin 2 diabetesta, eikä riski pienene 
kuin nostamalla pepun penkistä. Myös 
joulu kilot kuluvat seistessä viiden-
neksen nopeammin, sillä seisominen 
kulu!aa energiaa 1,2-kertaisesti 
istumiseen nähden.

2 SYÖ LOUNASTA 
Työ ja terveys Suomessa 2012 
-tutkimuksen mukaan ruokailu 
työpaikalla edistää työntekijöiden 
tervey!ä ja hyvinvointia sekä paran-
taa ruokavaliota. Työpaikkaruokailu 
paitsi tarjoaa mukavaa oleskelua 
työkavereiden kanssa ja puhtia 
päivään, myös au!aa hallitsemaan 
painoa. Se lisää kevyiden ja ter-
veellisten vaihtoehtojen kulutusta: 
työpaikkaruokalassa ruokailevat 
syövät esimerkiksi muita enemmän 
tuoreita kasviksia ja kalaa. 

Teksti Selja Tiilikainen Kuvat "inkstock

6askelta...
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OLE YSTÄVÄLLINEN TYÖKAVERI  
Työpaikan yhteishengellä ja ilmapiirillä on 
merki!ävä vaikutus työskentelyn tehokkuu-
teen ja mielekkyyteen. Työterveyslaitoksen 
tee!ämän tutkimuksen mukaan myönteinen 
työilmapiri ja työtyytyväisyys ovat yhteydessä 
erityisesti parempaan tuo!avuuteen. Lisäksi 
positiivisen ilmapiirin ja avoimen vuoro-
vaikutuksen työpaikoilla on havai!u olevan 
vähemmän sairauspoissaoloja. Kun vuoro-
vaikutus on toimivaa, myönteistä ja kannusta-
vaa, on jokaisen työyhteisön jäsenen mukavaa 
tulla töihin niinäkin aamuina, joina silmät eivät 
tahdo pysyä pitelemä!ä auki.

KUUNTELE KEHOASI  
Tiesitkö, e!ä jopa 80 prosentilla suomalai-
sista on selkävaivoja ja joka neljännellä 
työssä käyvistä on työuupumuksen oireita? 

Huono työergonomia voi johtaa  
sairasteluun ja poissaoloihin, ja pitkit- 
 tynyt stressi voi ajaa loppuunpala-  
miseen. Siksi on tärkeää herkistää korva 
kuulemaan kehon varoitusmerkkejä, kuten 
väsymystä, työmotivaation heikentymistä ja  
kiputiloja. Työturvallisuuslain mukaan 
työnantajan on suunniteltava ja toteute!ava 
työolosuhteiden parantamiseksi tarvi!avat 
toimenpiteet ja poiste!ava vaara- ja  
hai!atekijät (Työturvallisuuslaki 2  
luku 8 §).

6 USKALLA PYYTÄÄ,  
VAATIA # JA KIITTÄÄ 
Työmotivaatio pysyy korkealla lomalta 
paluun jälkeenkin, kun työ tuntuu 
tärkeältä, sitä arvostetaan ja saavu-
tuksista myönnetään tunnustusta. 
Huono työmotivaatio ja työn merkityk-
sen vähä!ely tar!uvat tutkitusti myös 
työyhteisöön.

Toisinaan kiitoksen saaminen vaatii 
sen, e!ä itse uskaltaa pyytää arvos-
tusta. Uskalla pyytää ja vaatia itsellesi 
sitä, mitä ansaitset – ja uskalla antaa 
kiitosta myös muille.

Lähteet: 
Työterveyslaitos  
Työ ja terveys Suomessa 2012
Valtionkon!orin tutkimustuloksia 
työhyvinvoinnin ja  
tuo!avuuden yhteyksistä  
Työturvallisuuslaki 2 luku 8 §

3 NUKU RIITTÄVÄSTI 
Unen tarve vaihtelee ihmisten välillä, 
mu!a keskimäärin aikuinen tarvitsee 
7–8 tuntia unta vuorokaudessa. Unes-
sa aivojen hermoyhteydet vahvistuvat, 
kun synapsit uusintavat valveillaoloajan 
toimintojaan. 

Unen puu!eesta aivojen etuotsa-
lohko häiriintyy ensimmäisenä. Tämä 
aivojen osa vastaa suunni!elusta ja 
pää!elystä. 

Myönteinen työilmapiri 
ja työtyytyväisyys ovat 
yhteydessä parempaan 

tuottavuuteen.
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Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n puheenjohtaja Mikko Eskola kuvaili 
ti!elin saajaa seuraavasti:      

– Henkilö on 30-vuotisen uran eri medioissa tehnyt osaaja. Viime vuodet 
hän on toiminut Yleisradiossa uutispäällikkönä ja -ankkurina tuo!aen 
sisältöä uutisriippuvaisille yhteiskuntatieteilijöille. Hän on tehnyt merki!ävän 
uran myös kul!uurin saralla kirjailijana ja toiminut teostensa kau!a maail-
malla Suomi-brändin rakentajana.  

Vuoden yhteiskuntatieteilijä 2013: Ma!i Rönkä

Kansanedustaja, entinen pääministeri 
Mari Kivinemi tuntee polii!isen 
vaiku!amisen lainalaisuudet.

Lisää kuvia  
seminaarista  

Flickr-sivulta osoi!eessa  

h!p://www.#ickr.com/ 

photos/yhteiskuntaala

30 URA 5-2013



Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi

Tärkeistä asioista keskusteltiin 
hyvässä yhteishengessä.
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Vuoden 2013 Yhteiskuntatieteilijä-
päiviä vietettiin Helsingissä 15. 
marraskuuta. Marina Congress 
Centerissä järjestettyyn seminaa-
riin kokoontui noin 120 hyvän-
tuulista ja innostunutta osallis-

tujaa. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n 
puheenjohtaja Mikko Eskola avasi jo 11. ker-
taa järjestetyn seminaarin, jossa pohdittiin 
paneelikeskustelun kautta vaikuttamistyötä ja 
yhteiskuntatieteilijöiden asemaa vaikuttajina 
useista eri näkökulmista. 

Paneelissa olivat mukana kansanedus-
taja Mari Kiviniemi, peruspalveluministeri 
Susanna Huovisen valtiosihteeri Ulla-Maija 
Rajakangas, konsultti Simo Hiilamo Euro-
facts Oy:sta sekä myyntijohtaja, tutkija ja kou-
luttaja Reima Launonen Filoso!an Akatemi-
asta.  Kaikki yhteiskuntatieteilijöitä. 

Yle Uutisten toimittaja ja uutisankkuri 
Jussi-Pekka Rantanen, niin ikään yhteis-
kuntatieteilijä,  avasi paneelin kuvailemalla 
yhteiskuntatieteilijöitä ihmisiksi, jotka ovat 
kiinnostuneita yhteiskunnasta, ilmiöistä, 
tapahtumista, toiminnasta ja vaikuttamisesta.    

–  He ovat ihmisiä, jotka kykenevät näkemään 
metsän puilta, Rantanen analysoi ja sai seminaa-
rin osallistujat myhäilemään tyytyväisinä. 

SELKEÄ VIESTI OIKEILLE IHMISILLE
Mari Kiviniemen mukaan vaikuttamistyössä 
viestin on oltava selkeä. On myös tiedet-
tävä, mitä asiaa ja mihin suuntaan sitä haluaa 
muuttaa. Lisäksi on osattava etsiä henkilöt, 
joihin asiassa kannattaa yrittää vaikuttaa. 
Ketkä tekevät päätöksiä? Entä ketkä vaikut-
tavat päätöksentekijöihin? Asian edistymisen 
kannalta on olennaista löytää oikeat kump-
panit ja molempia osapuolia hyödyttävä win-
win -tilanne. Simo Hiilamon mukaan vaikut-
tamistyötä tekevän on tunnettava myös alan 
toimintaympäristö, prosessit ja aikataulut.

  – Niin ikään kyky kuunnella ja ymmär-
tää toista ovat avainasemassa, Hiilamo sanoi. 

Mari Kiviniemi toivoi, että toisten huo-
mioonottamista sekä esiintymis- ja neuvot-
telutaitojen opetusta lisättäisiin Suomessa 
peruskoulusta yliopistoihin. Myös avoimuus, 
rehellisyys ja luottamus ovat vaikuttamis-
työssä välttämättömiä, panelistit korostivat.

HYVÄ, PAHA JULKISUUS
–  Julkisuus on olennainen osa vaikuttamis-
työtä, jos haluaa saada tuloksia aikaan, Kivi-
niemi sanoi. Poliitikot, etujärjestöjen ja  yritysten 
johtajat eivät pääse julkisuutta pakoon. Rajan-
kankaan mukaan julkisuus on raadollistunut 

Teksti Salla Peltonen Kuvat Vesa Tyni

Yhteiskuntatieteilijät 
vaikuttajina
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ja median esiin nostamat kohut ovat saaneet 
julkisuudessa esiintyvät ihmiset käyttäyty-
mään aiempaa varovaisemmin.  

– Nykyisin julkisuudessa asioita kom-
mentoivat hyvin pitkälti samat henkilöt. 
Äärimielipiteiden nostaminen esiin saa ison 
julkisuuden, mutta tavallisuudella ei ole 
mitään merkitystä, Kiviniemi huomautti.

Hiilamo toivoi, että esimerkiksi tutkijoi-
den viestiä saataisiin nykyistä enemmän läpi 
poliitikoille, päättäjille ja mediaan.     

– Asiat ja tulokulma, jotka kiinnostavat 
ihmisiä, vievät aiheita eteenpäin myös medi-
assa. Tässä voitaisiin käyttää laajemminkin 
hyväksi yhteiskuntatieteilijöiden osaamista, 
Kiviniemi pohti. Myös sosiaalinen media on 
noussut merkittäväksi vaikuttamistyön väli-
neeksi. 

Reima Launonen ennusti erityisesti blo-
gistien merkityksen kasvavan ihmisten  
mielipiteiden muokkaajina.   

JAKSAMINEN ON JOHTAMISKYSYMYS
Jussi-Pekka Rantanen nosti työhyvinvoinnin 
panelistien keskusteluun. Hänen mukaansa 
moni työntekijä kokee, ettei voi vaikuttaa 
edes omaan työhönsä saati työtahtiinsa. 

– Työhyvinvoinnissa ja jaksamisessa on 
usein kyse johtamisesta ja työn organisoin-

Yhteiskunnallinen 
aja!elu tuo 
työyhteisöön 
omaa 
näkökulmaa.

Vaiku!amistyö on merki!ävä osa yhteiskun-
tatieteilijöiden arkea. Lähes kaikki seminaarin 
osallistujat kokivat työnsä vaiku!avan tai 
ainakin haluaisivat sen vaiku!avan yhteiskun-
nassa. Seminaarivieraat kuvailivat, miten he 
kokevat vaiku!avansa työssään.

Verohallinnossa asiantuntijana työsken-
televä Helena Tolvanen kertoo ohjaavansa 
työssään yrityksiä.

 – Koen, e!ä jos yritykset nouda!avat 
antamiani ohjeita, se edesau!aa niitä me-
nestymään liiketoiminnassaan. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto Valvirassa alkoholihallinnon parissa 
toimiva Aleksi Halme kokee vaiku!avansa 
työssään siihen, e!ä yritykset nouda!avat 
lakia.  

–  Työni tarkoituksena on vähentää  
alkoholin aiheu!amia hai!oja yhteiskun-
nassa. Mahdollisuus vaiku!aa tuo työhön 
motivaatiota, Halme kuvaili. 

Yhteiskuntatieteiden opiskelija Edla Inkilä 
vaiku!aa Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppi-
laat SYY ry:n hallituksessa sekä ainejärjestös-
sä. Liikunta on erityisen lähellä Edlan sydäntä 
ja tulevaisuudessa hän toivookin pystyvänsä 
vaiku!amaan esimerkiksi urheilumäärä-
rahoihin, seuratukiin sekä liikuntakul!uurin ja 
ihmisten liikuntamyönteisyyden edistämiseen. 

Miten sinä vaikutat työssäsi?

nista. Niissä on epäonnistuttu, jos joilla-
kin on liikaa ja toisilla liian vähän töitä, 
Rajakangas yhtyi Kiviniemen näke-
myksiin. – Työn hallintaan on olemassa 
monenlaisia työkaluja. Jaksaminen on 
kiinni esimiestyöstä ja rohkesta puuttu-
misesta. 

Reima Launonen painotti myös vapaa-
ajan merkitystä. – Pää ei kestä, jos ihmi-
nen on koko ajan töissä. Informaatio-
tulvassa ei tarvitse riippua jatkuvasti, 
hän muistutti yhteiskunnan tapahtumia 
muun muassa uutisten välityksellä ahke-
rasti seuraavia yhteiskuntatieteilijöitä.    

YHTEISKUNTATIETEILIJÖITÄ TARVITAAN
Paneelin lopuksi pohdittiin yhteiskunta-
tieteilijöiden tulevaisuutta. 

– Yhteiskuntatieteilijöitä perinteisesti 
työllistäneet julkinen sektori sekä media 
ovat kriisissä. Jatkossa työllistytään yhä 
enemmän yksityiselle sektorille, Hiilamo 
arvioi. 

Rajakankaan mukaan yhteiskuntatie-
teellisen tutkinnon vahvuutena on ehdot-
tomasti sen monipuolisuus. Sillä voi 
hakea hyvin monenlaisiin tehtäviin. 

– Yhteiskunnallinen ajattelu tuo työ-
yhteisöön omaa näkökulmaa. Olemme 
tarpeellisia ja käyttökelpoisia työmarkki-
noilla. 

Yleisesti todettiin, että työmarkkinoilla 
yhteiskuntatieteilijöiden tunnettuutta ja 
arvostusta pitäisi kuitenkin lisätä.  

– Jokaisen pitäisi nostaa itseään ja 
omaa osaamistaan esiin, mutta toimen-
piteitä tarvitaan myös liittotasolla, Lau-
nonen sanoi. 
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Koulutuskalenteri

Liiton koulutukset pyörähtävät käyntiin jälleen tammi-
kuussa – ja tarjonta on runsaampaa kuin koskaan! Jä-
senkyselystä nousseita toiveita on huomioitu ensi vuoden 
koulutuskalenteria suunniteltaessa, ja koulutuksia on myös 
muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Myös uusia koulu!ajia 
ja mielenkiintoisia aiheita on luvassa. 

Merkitse sinulle sopivat koulutukset hyvissä ajoin kalen-
teriisi ja muista ilmoi!autua. 

Hyödynn
ä

koulutu
kset!

OTTY-koulutukset

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry järjestää koulu-
tusta ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen työ!ömille tai 
työ!ömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille. 

Lue lisää OTTYsta ja katso koulutukset osoi!eessa  
www.o!y.#  (Kevään 2014 koulutukset tulossa  
ne!iin pian!)

Akavalaiset jäsenillat

Akava järjestää yhteistyössä TJS-opintokeskuksen  
kanssa jäseniltoja akavalaisten lii!ojen jäsenille.  
Vuoden 2014 teema on Työelämän pelisäännöt.  
Koulutukset ovat maksu!omia. Paikkoja rajoitetusti!  

Katso lisätietoja liiton ne!isivuilta.

Ilmoi!autuminen: www.yhteiskunta-ala."/koulutukset/
Lisätietoja: hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala." tai p. 010 231 0352

Kaikki liiton  järjestämät  koulutukset ovat jäsenillemme maksu!omia!

Kevään koulutukset:

Huomioithan silti, e!ä osallistumisen peruu!aminen 
tulee tehdä ennen tilaisuu!a, muuten veloitamme 
50 euroa. Jos koulutus jätetään peruu!ama!a, 
se on mahdollista perua jälkikäteen ainoastaan 
lääkärintodistuksella.

Työnhaku taidot ajan tasalle
30.1.2014 klo 17.00 Tampereen kaupunginkirjaston 
pääkirjasto Metso, luentosali 4 
Koulu!aja Toinennäkymä Oy:n asiantuntija,

Kohti kutsumustyötä
5.2.2014 klo 16.30 TJS Opintokeskus, Helsinki
Koulu!aja tutkija, VTM Reima Launonen, Filoso"an Akatemia

Verkotu tai kuole!
11.2.1014 klo 17.00 Oulu
Koulu!aja sosiaalisen median koulu!aja Tom Laine, HC 
Services Oy.  Yhteistyökoulutus Myynnin ja markkinoinnin 
amma!ilaiset SMKJ:n kanssa

Kon$iktien ratkaisu työyhteisöissä
4.3.2014 klo 16.30  TJS Opintokeskus, Helsinki
Koulu!aja FT, YTM Timo Pehrman

Onnistu kehityskeskustelussa!  
- Työntekijälle
3.4.2014 klo 16.30 TJS Opintokeskus, Helsinki
Koulu!aja KM Riikka Pajunen, Montevista

Oma työhyvinvointi työpaikan 
muutostilanteessa
14.5.2014 klo 16.30 TJS Opintokeskus, Helsinki
Koulu!aja KM Riikka Pajunen, Montevista

Tarkemmat tiedot jäsenkoulutuksista sekä ohjeet 
ilmoi!autumisesta tulossa ne!isivuillemme. Seuraa tiedotusta!

!
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Terveiset SYY-Päivien Vaiku!aja-paneelista 

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry kokoontui syksyi-
seen Turkuun vie!ämään jo traditioksi muodostuneita SYY-Päiviä. 
Varsinainen seminaariohjelma alkoi Vaiku!aja-paneelilla. Haluan 
jakaa kanssanne joitakin mieleenpainuvimmista lausahduksista ja 
sivaltavan oivaltavista sanakäänteistä, joilla meitä yhteiskuntatieteili-
jöitä ohja!iin ja kannuste!iin tar!umaan tilaisuuksiin.

Paneeliin oli kutsu!u yhteiskunnallisia vaiku!ajia, joilla kaikilla 
oli erilainen urapolku. Opiskelijoiden arkea lähimpänä oli Turun 
yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvoja Maria 
Henninen, joka vaiku!aa työssään suoraan opiskelijoiden arkeen ja 
työelämän valintoihin. Turun kaupunkia edusti erityisasiantuntija Juha 
Rantasaari, joka on ennä!änyt kokeilla pienyri!äjyy!ä, virkamiesuraa 
ja puoluepolii!ista vaiku!amista. Varsinais-Suomen liiton edunvalvon-
tajohtaja Lauri Palmunen esi!äytyi ”Suomen nuorimpana entisenä 
kansanedustajana, jolla on takana loistava polii!inen tulevaisuus”. 
Suomen Ekonomilii!o Sefen asiamies, aiemmin valtiovarainministeri 
Ju!a Urpilaisen erityisavustajana toiminut jun!auksen erikoismies 
Tage Lindberg on edennyt ylioppilaskunnan ja ainejärjestötoiminnan 
kau!a valtakunnantason poliitikkojen taustapiruksi.

Panelistit vastasivat yleisön paikoin tiukkoihinkin kysymyksiin. 
Erityisesti opiskelijoita mietity!i puoluepolii!isen aktiivisuuden 
vaikutus työelämässä. Tämän huolen tunnisti myös Henninen. Osa 
panelisteista oli avoimen puoluepolii!isia toimijoita ja totesivat, e!ei 
ole häpeä tai este olla polii!isesti sitoutunut. Rantasaari totesi, e!ä 
puoluepolii!inen leima au!aa hahmo!amaan vastapuolen kantoja. 
Hänen mielestään yhteiskunnan rakentamisen kannalta on hyväksi 
tunnustaa väriä.

Lindberg totesi, e!ä maailmaa muutetaan polii!isin keinoin ja 
siihen pitää osallistua.  Toisaalta Palmunen totesi, e!ä puoluepoliit-
tisesta leimasta ei pääse irti, vaikka siirtyisi avoimen sektorin tehtä-

viin. Hän muistu!i, e!ä puolueet ovat aatemaailmaltaan hyvin väljiä. 
Puolueen kau!a yhteiskuntatieteilijä saa helposti tukea ja luontevan 
verkoston tulevalle uralleen.

Paneelia seuratessa huomasi, miten kaikki tuntui lii!yvän kaik-
keen. Lindberg totesi suoraan, e!ä ”verkostoitumista ei voi korostaa 
liikaa”. Henninen muistu!i, e!ä jokaisella on omat verkostonsa

esimerkiksi yhteiskunnallisen tehtävän tai harrastuksen kau!a. 
Tärkeintä on se, e!ä on aktiivinen ja kiinnostunut.

Usein toistuva kysymys on: Millä erityisillä taidoilla yhteiskunta-
tieteilijät voivat loistaa työmarkkinoilla? Palmusen mukaan ”sanomi-
sen selkeys on ykkösviesti”.  Yhteiskunnassa tarvitaan analyy!ista 
asenne!a ja on osa!ava tehdä johtopäätöksiä. Rantasaari totesi, e!ä 
yhteiskuntatieteilijöillä on keskeinen rooli ”taustavoimana katsomas-
sa, e!ä asiat menevät eteenpäin”.

Panelistit loivat uskoa nuorempiin kollegoihinsa. Vaikka kilpailuti-
lanne työmarkkinoilla on kova, yhteiskuntatieteilijöillä on valmiuksia 
menestyä. Olennaista on Rantasaaren sanoin se, e!ä ”älkää jääkö 
sinne juustokuvun alle!” tarkoi!aen, e!ä pitää arvostaa itseään, omia 
valintojaan ja omaa osaamistaan, olla rohkea.

Lopuksi panelisteja pyyde!iin kertomaan kahdella lauseella 
menestyksen resepti. Lindberg aloi!i, e!ä ”verkostoitukaa niin paljon 
kuin mahdollista” ja toiseksi ”kun sulje!e oven, älkää läimäy!äkö 
sitä”. Palmunen totesi, e!ä ”usein mahdollisuudet ovat aika lähellä”. 
Hennisen näkökulmasta tärkeää on arvostaa omia valintojaan ja sitä, 
mitä on tehnyt, kyllä se vastapuolikin sen ymmärtää. Rantasaaren 
tiivis menestysresepti kuuluu: ”Uskokaa itseenne! Uskaltakaa unel-
moida, mu!a mie!ikää tarkkaan, sillä unelmat saa!avat toteutua.”

Tuuli Tanninen 
SYY-Lappi, SYYn lii!ohallituksen jäsen 

Kuulumisia kentältä

Vasemmalta  
Lauri Palmunen,  
Juha Rantasaari,  
Maria Henninen,  
Tage Lindberg.

Millä  
erityisillä taidoilla 

yhteiskuntatieteilijät 

voivat loistaa 

työmarkkinoilla?
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Tule ideoimaan  
Pääsyn toimintaa!

Pääsy toivo!aa uudet ihmiset tervetulleiksi mukaan vuoden 
2014 toiminnan ideointiin ja hallitukseen. Pääsyn vuosi-
kokous pidetään maanantaina 13.1.2014 kello 17 YKA:n 
toimistolla. Syksyllä kävimme muun muassa tutustumassa 
eduskuntaan ja keilaamassa.  

Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ilmoi!autumisista löytyvät 
Pääsyn internet- ja Facebook-sivuilta. 
WWW: h!p://paasy.info
Facebook: h!p://www.facebook.com/paasyry

Jäsenjärjestöt toivo!avat  
hyvää joulua ja onnellista uu!a vuo!a!

Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala."/

lii!o/jasentoiminta

Mitä SYY-Päivistä sano!iin? 

Ennen SYY-Päivien viimeistä koulutusta ”oman osaamisen 
tunnistamisesta”, haasta!eluun bonga!iin Rovaniemeltä tulleet 
Kaisu Saraniemi ja Joonatan Juhajoki sekä Kati Leskinen 
Jyväskylästä. Paneelikeskustelu oli kolmikon mielestä onnistunut, 
varsinkin kunnon keskustelun ja napakoiden mielipiteiden vuoksi. 
Haastateltavat olivat panelistien kanssa samaa mieltä siitä, e!ä 
yhteiskuntatieteilijöillä on hyvä tulevaisuus edessä, ja uskovat 
oman polun löytämisen tärkeyteen. 

Saraniemi luonnehti Tage Lindbergin vetämää Jun!aa tai 
kuole –lobbauskoulutusta vahvaksi ja innostavaksi esitykseksi, 
josta ”menkää ja tehkää” -henki sai selkey!ä hyvistä esimerkeis-
tä. Laura Koskisen (TJS Opintokeskus) vetämä koulutus puhe-
viestinnästä ja esiintymistaidosta, joka sisälsi sekä teoree!isia 
tietoa e!ä äänenkäy!öharjoituksia, koe!iin myös hyödylliseksi. 
Jos asiat olivat tu!uja ennestään, konkree!iset esiintymis vinkit 
toimivat hyvänä kertauksena ja muistutuksena kehonkielen 
tärkeydestä. 

Vasemmalta Joonatan Juhajoki, Kaisu Saraniemi ja Kati Leskinen.
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Kuulumisia kentältä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden vuoden kohokohta koi!i 
vihdoin marraskuun puolivälissä, kun Bo!an viisi pitkää pöytää 
täy!yi Helsinkiin saapuneista juhlijoista. Onni!elutervehdykset sekä 
kuohuva vaihtuivat iloiseen Helaniin ja muihin tu!uihin snapsilaului-
hin. Myös jykevä Finlandia oli löytänyt tiensä lauluvihkoseen.

Vuosijuhlat olivat yhteiskuntatieteelliseen tapaan täynnä mainioi-
ta puheita. Ajatuksia herä!ävän ja elämänvinkkejä sisältävän juhla-
puheen piti Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, ja vinkkejä 
SYYläisille jakoivat myös entiset sekä tulevat aktiivitoimijat.

Viimeisten skoolausten jälkeen oli aika siirtyä maanalaiseen 
Manalaan, jossa tanssijalka vipa!i yhdellä jos toisellakin. Huhujen 
mukaan juhlat jatkuivat aamuun asti, jolloin osa juhlajoukosta jo 
nau!i brunssista.

Kiitos hienoista juhlista SYY!

Teini-ikäinen SYY juhlatuulella

Huomioituja tutkimuksia

Liiton stipendit jae!iin 15. marraskuuta perinteiseen tapaan  
Yhteiskuntatieteilijäpäivillä. Stipendejä haki tänä vuonna 32 jäsentä, 
ja niitä myönne!iin seitsemään tutkimukseen. 

Ekman Henna: väitös Osa-aikatyön soveltaminen tietotyötä 
tekevien työntekijöiden työsuhteissa.  
Tampereen yliopisto/hallintotiede
Harju Lo!a: väitös Emerging "om Limbo: A study on  
workplace boredom and employee responses.  
(WT) Aalto-yliopisto/työpsykologia ja johtaminen
Räikkönen Timo: väitös Työtä luonnon ehdoilla. Resilienssi-
aja!elun periaa!eet kestävän työn kehi!ämisen ohjenuorina.  
Tampereen yliopisto/sosiaalipolitiikka
Turunen Elina: väitös Selviytyminen uuden työn kontekstissa.  
Helsingin yliopisto/yhteiskuntapolitiikka
Lindholm Teija: pro gradu ”Siitä tuli sellainen hyvä kierre” 
Voimalinja-hankkeen sosiaalinen kuntoutus nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisyn välineenä.  
Helsingin yliopisto/sosiaalipolitiikka
Rossi Paula: pro gradu Kon#iktitilanteiden vuorovaikutus 
esimies-alaissuhteissa – kon#iktit kehi!ymisen mahdollistajina.  
Lapin yliopisto/soveltava psykologia
Toivonen Julia: pro gradu Korkeakouluopiskelijoiden hyvin-
vointi ja jaksaminen – opiskeluaikaisen työssäkäynnin yhteys 
psyykkiseen oireiluun. Turun yliopisto/sosiologia

Uusi haku käynnistyy ensi syksynä.  
Onni!elemme stipendinsaajia! 
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Onniteltaviksi seminaariin saapuivat Paula Rossi (kuvassa vasemmalla),
Teija Lindholm, Julia Toivonen ja Lo!a Harju.

Ku
va

: V
es

a 
Ty

ni

36 URA 5-2013



KATI AHTIAINEN
kommunikationschef
SVM årgång -98

Jag var för en tid sedan hos läkaren. Av läkaren #ck jag 
e! recept med underskri' och nedanför stod läkarens 
namn, akademiska grad och något överraskande: medlem 
av Läkarförbundet. Det säger mycket a! se fackförbundets 
namn på receptet: en stark yrkesidentitet – en stark yrke-
skår – e! starkt fackförbund. Texten på receptet #ck mig 
a! fundera: hurdan är yrkesidentiteten hos oss samhälls-
vetare? Vi är inte såsom läkarna en enhetlig yrkeskår men 
nog känner en samhällsvetare igen sina jämlikar.

E! slags bild av oss ger den bloggande signaturen Sini-
nen zeppeliini (Den blå zeppelinaren). I sin text ”Anteeksi 
minä absrahoin” (”Förlåt jag abstraherar”) gör han bitande 
parodi på statsvetare. Enligt skribenten är statsvetaren 
”e! slags byråkoala” vars färdigheter inte behövs i något 
produktivt arbete. En statsvetare kan endast tänka på en 
bro då andra yrkesgrupper kan rita, planera och bygga 
den. På förbundets "-sida skra!ade man självironiskt åt 
byråkoalan och andra kvickheter. Bloggaren är inte av en 
slump själv statsvetare?

Från abstraherande till verklighet. Enligt medlemsen-
käten önskar man av förbundet allt mer synlighet och en 
höjning av branschens pro#l. Under de senaste åren har 
man strävat e'er synlighet med små men bestämda steg. 
Förbundet har tagit ställning till deba!artiklar och o(entliga 
utlåtanden, Årets samhällsvetare har få! synlighet, Ura-
tidningens upplaga har utvidgats, kampanjer lanserats. 

Nästa år svarar förbundet på medlemsenkätens utma-
ning: vi inleder e! talkoarbete för a! höja vår pro#l. Det 
synligaste verktyget kommer a! vara den uppdaterade 
kampanjen Sinä olet vaiku!aja (”Du är påverkare”) som kom-
mer a! rikta sig särskilt till arbetsgivare. Samhällsbranschen 
och dess experter förtjänar a! bli sedda och hörda bä!re 
än i dag. Vi vill göra arbetsgivarnas föreställning klarare om 
samhällsvetaren som en utmärkt rekrytering, som klarar av 
samhälleliga processer, löser problem och skapar ny!. 

Vår insats syns i samhället, även om vi inte skriver ut 
recept. 

Begrundande, 

PS. Det verkar som om Sininen zeppeliini även är siare:  
I sin blogg nämnde han Ma!i Rönkäs ”snobbiga näsdukar” 
före o(entliggörandet av Årets samhällsvetare. Läs  
intervjun med Rönkä på sidan 4.

Hälsningar  
#ån byråkoalan

Det är en ganska allmän uppfa!ning 
a! man måste reagera på den allt 
längre livslängden genom a! förlänga 
yrkeskarriärerna. Det har förekommit  
meningsskiljaktigheter exempelvis 
om huruvida tyngdpunkten i de!a fall 
ska ligga i början, mi!en eller slutet 
av yrkeskarriären. Nu börjar arbets-
marknadsorganisationerna behandla 
förlängningen av yrkeskarriärerna i sina 
trepartsförhandlingar. Akavas direk-
tör för arbetslivs)ågor Maria Löfgren 
anser a! man bör reagera i tid på den 
)amtida situationen. Hon betonar emel-
lertid a! arbetslivet måste utvecklas 
- arbetet måste anpassa sig e'er män-
niskan för a! man ska kunna förutsä!a 
a! människorna ska kunna hänga med 
längre än förut. 

FD, docent Anna-Maija Lehto anser 
a! det är viktigt a! stödja arbetsorken 
och öka sysselsä!ningen i alla ålders-
klasser.  Hon kritiserar dock tanken 
a! studietiden borde förkortas och a! 
unga borde fås ut i arbetslivet ännu 
snabbare.–

 Häl'en av studerandena deltar re-
dan i arbetslivet – de arbetar vid sidan 
av sina studier.

Även TNS Gallup Oy:s färska 
undersökning stöder uppfa!ningen 
om högutbildades höga arbetsmotiva-
tion. Enligt undersökningen är akava-
medlemmar redo a! arbeta ännu längre 
och beredvilligheten till en förlängning 
av yrkeskarriären har ökat de senaste 
åren. 

Det är vi  
som är samhället

Årets samhällsvetare Ma!i Rönkä 
anser a! samhällets livskra' är baserad 
på arbetsamhet. Samma gäller även för 
hans personliga livsrytm.

– Jag är rädd för lathet. Systematiskt 
arbete håller mig i rörelse. 

Enligt Rönkä borde samhället erbjuda 
varje individ en känsla av a! vara behövd. 
Själv skulle han vilja basera sin egen syn 
på #nländskhet just på denna illusion. 

– Under min livstid har tudelningen 
av vårt samhälle förstärkts. Jag pekar 
inte #nger eller anklagar någon. Det här 
är allas vårt gemensamma val, fel och 
ansvar. I egenskap av nyhetsreporter 
kan Rönkä inte u!rycka sig så a! hans 
åsikt är dominerande, ställa sig på nå-
gons sida eller emot någon annan. Som 
förfa!are kan han med sina egna ord på 
e! mjukare sä! hänge sig åt a! försvara 
den lilla människan. Däremot motsä!er 
han sig aktivt strävan a! vara en aktiv 
påverkare. 

– Visserligen är min uppgi' som 
förmedlare av information och varför 
inte också underhållning a! producera 
information för beslutsfa!are och med-
borgare som de kan ha ny!a av i sina 
beslut. Man kan varken leverera nyheter 
eller leva livet i form av tankstreck. Det 
behövs alltid en form för historien. 

Ansvar för  
Finlands utveckling

Utgångspunkten i höstens 
kollektivavtalsförhandlingar var 
utmanande. Från första början stod 
det klart a! lönehöjningsmarginalen 
är högst nominell. Det allmänna 
ekonomiska läget, samhällstrycket 
för a! få till stånd en omfa!ande 
avtalsstruktur och arbetsmarknads-
centralorganisationernas önskan a! 
ingå avtal påverkade alla för sin del 
uppkomsten av en inkomstpolitisk 
helhetslösning som utnämnts till 
sysselsä!nings- och tillväxtavtal. 
Det centraliserade avtalets största 
förtjänst torde vara a! parterna 
bevisade a! systemet är i stånd a! 
fa!a beslut. Avtalsperiodens första 
lönehöjning om 20 euro genomförs 
inom alla sektorer &ra månader 
e'er a! avtalet trä! i kra' och löne-
höjningarna görs som en vanlig ge-
nerell höjning på de uppgi'sspeci#ka 
lönerna. Den andra avtalshöjningen 
genomförs som en motsvarande 
generell lönehöjning e! år e'er den 
första lönehöjningen. 

Ännu några år i arbetslivet?

[RESUMÉ]
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HANNU%PEKKA IKÄHEIMO
tiedottaja  

Eurooppalainen Suomi ry

Kohti demokraa!isempaa  
Eurooppaa?
EU-demokratia ei voi hyvin. Ainakaan, 
jos mittarina pidetään kansalaisten tietä-
mystä EU-asioista. 

Vuoden 2012 lopulla julkistetun Euro-
barometrin mukaan kolmasosa eurooppa-
laisista ei osaa nimetä yhtään EU:n toimi-
elintä. Lähes 70 prosenttia vastaajista 
ilmoitti, ettei tiedä mitään tai tietää vain 
vähän EU:n toiminnasta ylipäätään. 

Kansalaiset eivät myöskään tunne 
oikeuksiaan. Euroopan komission vuonna 
2010 laatimassa Euroopan unionin kansa-
laisuutta koskevassa katsauksessa todet-
tiin, että EU-kansalaiset eivät pysty hyö-
dyntämään kaikkia etujaan, koska he 
eivät tunne niitä. Erityisen huonosti tun-
nettu on oikeus muuttaa asumaan johon-
kin toiseen EU-maahan. 

Tämänkaltaiset havainnot toimivat läh-
tölaukauksena sille, että komissiota pyy-
dettiin nimeämään vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten teemavuodeksi. Ajankohta 
koettiin muutenkin otolliseksi, koska 
tänä vuonna tuli kuluneeksi 20 vuotta 
siitä, kun EU ja EU:n kansalaisuus luotiin 
Maastrichtin sopimuksella.

Kansalaisten teemavuodella on ollut 
kaksi päämäärää: Ensinnäkin lisätä 
eurooppalaisten tietämystä oikeuksista ja 
mahdollisuuksista, joita EU-kansalaisuus 
heille tarjoaa. Toiseksi pohtia keinoja, joi-
den avulla EU-kansalaiset saataisiin vah-
vemmin mukaan omien yhteisöjensä ja 
yhteiskuntansa toimintaan niin paikalli-
sella, alueellisella, kansallisella kuin EU:n 
tasolla - se on EU:n ja demokratian tule-
vaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä 
asia.

Vielä on liian aikaista sanoa, miten 
hyvin teemavuoden tavoitteet ovat toteu-
tuneet. Vuodessa ei näin suuria kiviä pal-
jon liikuteta, mutta on hyvä, että aiheen 
tärkeys tunnustetaan korkeinta poliit-
tista johtoa myöten. Euroopan komis-
sion puheenjohtaja José Manuel Barro-
sokin nosti esiin demokratian tärkeyden 
EU:n tilasta vuonna 2012 pitämässään 

puheessa: ”Ajat, joina Eurooppa yhdentyi 
kansalaisten hiljaisella suostumuksella, 
ovat ohi. Eurooppa ei enää voi olla tekno-
kraattien, byrokraattien tai edes diplo-
maattien Eurooppa. Sen on oltava demo-
kraattisempi kuin koskaan.”

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että kan-
salaisten teemavuoden pysyvin vaikutus 
tulee olemaan kansalaisjärjestöjen tiivisty-
nyt yhteistyö EU-tasolla. Sadat kansalais-
järjestöt eri puolilta Eurooppaa – Euroop-
palainen Suomi ry muiden mukana – ovat 
tämän vuoden aikana työstäneet yhteisiä 
kantojaan EU-demokratian ja aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseksi EYCA-ver-
kostossa, joka perustettiin tätä vuotta sil-
mällä pitäen. 

Työ on hiljattain saatu päätökseen ja 
kansalaisjärjestöjen yhteiset suositukset 
EU:n kansalaisuuspolitiikan uudistami-
seksi tullaan luovuttamaan joulukuussa 
Euroopan komissiolle 
teemavuoden päätös-
tilaisuudessa Vilnassa. 
Suosituksissa vaadi-
taan muun muassa 
Euroopan parlamen-
tin valtaoikeuksien 
lisäämistä, ylikansalli-
sia vaalilistoja sekä kansalaisten suorem-
paa valtaa vaikuttaa komissaarien valin-
taan. Kansalaisten äänen on kuuluttava 
suoremmin Brysselissä. 

Sen lisäksi vaaditaan suorien vaikutta-
misväylien, kuten eurooppalaisen kansa-
laisaloitteen, kehittämistä menettelyiltään 
yhä yksinkertaisemmiksi. Kansalaisjärjes-
töjen viesti päättäjille on selvä: demo-
kratia ei voi enää 2010-luvulla perustua 
pelkästään kerran neljässä tai viidessä 
vuodessa vaaleissa luovutettavaan man-
daattiin.

Lisätietoa kolumnissa mainitusta  
EYCA-verkostosta ja sen kannanotoista 
h!p://ey2013-alliance.eu/

Kansalaisten  
teemavuodella on  
ollut kaksi päämäärää.
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Tänä vuonna olemme lahjoi!aneet joulutoivotuksiin 
tarkoitetut varat Uusi Lastensairaala 2017 tukiyhdistys ry:lle. 
Lahjoituksella olemme mukana Lastensairaalan joulutalkoissa.

Alalla kuin alalla on mennyt huonosti tai eri!äin huonosti kuluneen 
vuoden aikana. Yhteiskunta-alakaan ei ole säästynyt leikkauksilta, 
lomautuksilta ja irtisanomisilta. Alan tilanne ei ole huonoimmasta 

päästä mu!a se on monelle laiha lohtu. Älä unohda, e!ä liiton palvelut 
ovat olemassa sinua varten niin myötä- kuin vastamäessä.  

tunnelmallista  joulunaikaaja  toiveikasta  uutta  vuotta!

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut  
ja Ura-lehti toivo!avat kaikille


