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Vaalit ovat yhteiskuntaosaajan 
parasta aikaa 
Vaalien pitäisi muuttaa yhteiskuntaa. Joskus tilanne jämähtää. Samat puolu-
eet hallitsevat vaali toisensa jälkeen, niiden välille on vaikea tehdä suuria eroja, 
asioista päätetään kabineteissa ja ketään ei vain kiinnosta. Sitten tapahtuu jotain.  
Tulee haastajia, maan tapa murtuu, tyytymättömyys vallitsee, ihmiset nousevat 
barrikadeille. Tai ainakin äänestyskopeille.

On virkistävää, että tulee tyyppejä, jotka sanovat: ”Hei, kukaan ei ymmärrä 
mitä te puhutte. Yrittäkää vähän.” Valtaapitävät helposti kehittävät oman kie-
len, joka naamioi aivan arkipäiväiset asiat vaikeiksi asiantuntija-asioiksi. Me 
yhteiskuntaosaajat olemme hyviä siinä. Kestävyysvaje, jakovara, huoltosuhde, 
toimeentulotuen perusosa, poikkihallinnollinen politiikkaohjelma ja valtavir-
taistaminen. Joku yhteiskuntatieteilijä on takuulla keksinyt nämä. Joku yhteis-
kuntaosaaja takuulla osaisi kääntää ne suomeksi takaisin.

Me osaamme ottaa vaaleista kaiken irti. Yhteiskuntaosaajat työskentelevät 
puolueissa ja ministeriöissä vaalitavoitteiden, hallitusohjelmatavoitteiden, hal-
litusneuvottelujen ja hallitusohjelman eteen. Meikäläiset vaikuttavat lähtemät-
tömästi niiden sisältöön järjestöissä, kirkoissa, liikkeissä ja kansalaisvaikut-
tajina. Me teemme ja analysoimme vaalitutkimuksia, -tuloksia ja -asetelmia. 
Toivottavasti me myös käymme raapustamassa ehdokkaamme numeron vaali-
päivänä lappuun. Vain yhteiskuntaosaaja voi saada kicksinsä vaaleista. 

Yksikään paikka eduskunnassa ei ole saavutettu etu. Jokainen paikka on lunas-
tettava vaali toisensa jälkeen. Siksi vaaleilla on merkitystä.

Oletko liiton jäsen ja ehdolla eduskuntavaaleissa? Ota yhteys liiton toimistoon, 
sillä lehden seuraavassa numerossa käsitellään vaaleja ja ehdokkaita. Liiton 
nettisivuille avataan oma vaalisivusto. Aiomme myös piinata ehdokkaita kyse-
lyllä, joka kartoittaa tulevien kansanedustajien mielipiteitä yhteiskuntaosaajien 
koulutuksesta ja työelämästä. 

Elina Moisio
Puheenjohtaja
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[ lyhyesti ]

Tutustu netissä Findikaattoriin
Findikaattori-palvelu sisältää eri organisaatioiden 
tuottamia tietoja keskeisistä yhteiskunnan ilmiöistä. 
Mukana olevat noin sata indikaattoria on valittu eri tie-
donkäyttäjäryhmien ja tiedontuottajien yhteistyönä. In-
dikaattorit on ryhmitelty teemoittain ja hallitusohjel-
man politiikkalohkoittain.

Tiedot ovat helposti siirrettävissä omalle tietoko-
neelle joko kuvana, tekstinä tai taulukkomuodossa jat-
kokäsittelyä varten. Palvelun tietoja käytettäessä läh-
teenä tulee mainita kyseisen indikaattorin tuottanut 
organisaatio. 

Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneu-
voston kanslia yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Indi-
kaattorikokoelma löytyy osoitteesta www.findikaattori.fi.

Työhyvinvointi menossa kortille
Työurien pidentämistä pohtineessa niin sanotussa Ahtelan 
työryhmässä sovittiin vuosi sitten, että Työturvallisuuskeskus 
TTK kehittää ja ottaa käyttöön työhyvinvointikortin. Työhyvin-
vointikortin sisältöä varten perustettiin valmistelutyöryhmä, 
jossa oli mukana TTK:n lisäksi työmarkkinajärjestöjen edusta-
jia, myös Akavasta.

Työhyvinvointikortin suorittamiseen tarvitaan koulutus-
ta, jonka tavoitteena on edistää työhyvinvointia työpaikoilla. 
Koulutus keskittyy työhyvinvoinnin perusasioihin ja käsittelee 
myös eri toimijoiden rooleja ja vastuita työhyvinvoinnin edis-
tämisessä. 

Pilottikoulutukset käynnistyvät keväällä 2011. Virallisesti 
koulutus alkaa syksyllä 2011, ja sitä järjestetään sekä työpaik-
kakoulutuksena että avoimena koulutuksena. Työturvallisuus-
keskus ja sovittavat yhteistyökumppanit toimivat kouluttajaor-
ganisaatioina. 

Työhyvinvointikortti suoritetaan päivän mittaisella koulu-
tuksella ja tentillä. Työhyvinvointikortilla ei ole voi-

massaoloaikaa, mutta koulutus suositellaan 
uusittavaksi viiden vuoden välein.

Lisätietoja netistä  
www.tyoturva.fi/ 

tyohyvinvointikortti.

MastDo – Tietoa, työkaluja, työkykyä!
MastDo-kampanja alkoi marraskuussa ja jatkuu helmi-
kuun loppuun. Kampanja kertoo niistä konkreettisista keinois-
ta, joiden avulla työpaikoilla voidaan tukea työssä jatkamista ja 
työhön paluuta sairausloman jälkeen. Kampanja rohkaisee työ-
yhteisöjä sopimaan yhteisistä pelisäännöistä. Kun työkykyon-
gelmiin tartutaan ajoissa, ratkaisuja voidaan etsiä jo työpaikoil-
la. Kampanjalla halutaan myös lisätä työelämän joustavuutta 
erityisesti osatyökykyisille. 

MastDo-kampanja on osa sosiaali- ja terveysministeriön 
koordinoimaa Masto-hanketta (2008−2011), jonka tavoitteena 
on vähentää masennusperäistä työkyvyttömyyttä. Hankkeessa 
ovat mukana keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja 
kolmas sektori.

Yksittäisistä sairauksista masennus aiheuttaa tällä hetkellä 
eniten työkyvyttömyyttä Suomessa. Vaikka masennus sairaute-
na ei ole yleistynyt, ovat masennuksesta johtuvat sairauspoissa-
olot ja työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyneet.

MastDo-hanke edistää työssä jatkamista ja työhönpaluuta. 
Keinoja ovat työhyvinvointia lisäävät käytännöt, varhainen tu-
ki työssä suoriutumisen ongelmiin sekä masennuksen hyvä hoi-
to ja kuntoutus.

Kampanjan verkkosivusto on osoitteessa www.mastdo.fi. 
Sieltä löytyy materiaalia ja ohjeita työnantajille, esimiehille ja 
työntekijöille. Myös opiskelijoiden, yrittäjien ja työttömien työ-
kyky on huomioitu erikseen.
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Mikä on yhteiskuntaosaajan hinta? Onko uutiskirje jäänyt tulematta?

Liiton viestinnässä otettiin loppusyksystä käyttöön sähköinen 
uutiskirje, joka lähetetään noin kerran kuukaudessa. Jakelussa ovat 
mukana kaikki, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jä-
senrekisteriin. Liiton vajaasta 11 000 jäsenestä parilla tuhannella 
ei ole lainkaan sähköpostia ilmoitettuna, ja noin 800 jäsenen osoite 
on virheellinen. Tämä tarkoittaa, että sähköiset tiedotteet eivät ta-
voita läheskään kaikkia jäseniä. 

Omien jäsentietojen päivitys on helppoa, ja on monia tapoja 
hoitaa asia kuntoon. 
•	Sähköiseen asiointiin pääset liiton nettisivuilta www.sval.fi. Kir-

jautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (jäsennumero, löytyy 
jäsenkortista ja myös jäsenmaksulaskusta) ja salasanan  (synty-
mäaika). Kirjautumisen jälkeen pääset tekemään päivityksiä  
jäsenrekisterissä oleviin jäsentietoihisi kuten muun muassa 
osoite- ja työnantajatietoihin. 

•	Voit myös ilmoittaa päivitykset sähköpostilla sval@sval.fi.
•	Toimistossamme palvellaan arkisin klo 8.30–16,  

puhelin 010 231 0350.
Säännöllisen uutiskirjeen lisäksi uutiskirjettä käytetään, kun 

tieto pitää saada jäsenistölle nopeasti perille esimerkiksi edunval-
vonnan neuvottelutilanteissa tai kun halutaan tiedottaa vaikkapa 
alueellisista tapahtumista.

Nyt jäsenrekisteri kuntoon kertaheitolla – ota koppi! 

Kun kesätyöpaikan haku lähestyy tai valmistumi-
sen jälkeen olet saamassa oman alasi töitä, kannattaa 
muistaa liiton palkkasuositukset ja -neuvonta. Liiton 
asiantuntijat ovat apunasi, kun pähkäilet, miten hinnoi-
tella työpanostasi.

Liiton hallitus piti viimevuotiset palkkasuositukset 
ennallaan:
•	Vastavalmistuneen	alkupalkkasuositus	on	
   3 030 euroa / kk. Suositus koskee yksityisellä 
   sektorilla (yritykset, järjestöt) koulutusta vastaavissa  
   tehtävissä pääkaupunkiseudulla työskenteleviä.
•	Kesätyöpalkkasuositukset	menevät	opintosuoritusten	
   mukaan:

opintosuorituksia palkka € / kk
alle 120  1 640
120 –   1 930
180 –   2 080
240 –   2 250

Liitosta saat asiantuntevaa palkkaneuvontaa kaikissa 
tilanteissa. Jos olet epävarma työsopimuksen kirjauk-

sista, ota yhteys liiton lakimiehiin. 
Tutustu myös urapalveluun, josta saat 

henkilökohtaista apua esimerkiksi palkka-
neuvotteluun tai työhaastatteluun valmistau-
tumisessa.

Pian on myös valmistumassa uusi työ-
markkinatutkimus, josta selviää yh-

teiskuntaosaajien työllisyystilan-
ne ja palkkataso. Tässä lehdessä 

s.20 pääset tutustumaan työ-
markkinatutkimuksen pää-

poimintoihin. Edellisten 
vuosien tutkimuksiin 

voit tutustua liiton 
jäsensivuilla kohdassa 

Tutkimuksia. 

Opiskelija! Muista työttömyysturva!

Jos teet töitä vähintään 18 tuntia viikossa, voit kerryttää itsellesi ansi-
osidonnaista työttömyysturvaa. SVAL:n opiskelijajäsenenä sinun ei tarvit-
se tehdä muuta kuin maksaa työskentelevän opiskelijan jäsenmaksu, joka 
on yhdestä neljään kuukautta työskentelevillä 60 € / vuosi ja 5–11 kuukautta 
työskentelevillä sata euroa vuodessa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan 34 viikon työssäoloehdon kerryttää 
opiskeluaikana helposti kasaan, kunhan asiaa ei jätä aivan opintojen viime 
metreille. Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista tai koulutusta vastaavaa.

Lisätietoa: puh. 010 231 0350, sval@sval.fi.
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Urapolku vei yrittäjäksi Espanjaan

Yhteiskunnalliset asiat, politiikka ja kansainvälinen työura 
ovat kiinnostaneet Taru Haapaniemeä nuoresta lähtien. Hän 
on edennyt urallaan suunnitelmallisesti ja tarttunut kohdal-
le osuneisiin tilaisuuksiin rohkeasti. Haapaniemen, 32, CV on 
monipuolinen ja vaikuttava. Opiskelu ja työelämä ovat vieneet 
häntä ympäri Eurooppaa. Haasteita pelkäämätön Haapaniemi 
on nykyisin toimitusjohtajana perustamassaan kiinteistönväli-
tysyrityksessä Espanjan Alteassa.

Miksi valitsit opiskelualaksesi  
hallintotieteet? 
Yhteiskunnan muuttaminen, hallintorakenteiden parantami-
nen ja politiikka kiinnostivat minua. Opintojeni toisena vuon-
na vaihdoin pääaineeni EU-opintoihin. Siihen aikaan Suo-
messa tiedettiin aika vähän EU:sta ja opinnotkin olivat hyvin 
teoreettisella tasolla. Tahdoin oppia EU:sta lisää itse ja olinkin 
työharjoittelussa Euroopan Parlamentissa, suoritin osan tutkin-
nosta Pariisin Institut d’Études Politiquesissa (Sciences Po) ja 
olin työharjoittelussa Maastrichtissa European Institute of Pub-
lic Administrationissa.

Graduni tein tiedekuntamme pioneerina yksityiselle yrityk-
selle EU-lobbaamisesta. Muistan vieläkin, kun yliopiston rek-
rypäivillä oli suuri mainos ”Palkkaamme parhaat diplomi-in-
sinöörit”. Marssin kuitenkin pokkana tiskille, ja minulle irtosi 
palkattu homma yrityksen EU-strategian tutkimisessa. Se oli 
yliopistollemme hyvinkin vieras asia, ja vei aikansa saada asia 

läpi hallinnossa. 
Mielestäni kaikissa tutkimuk-

sissa tulisi olla käytännön orien-
taatio. En ymmärrä, miksi teh-
dä tutkimuksia asioista, joita 
on jo tutkittu ja jotka eivät 
tuota kenellekään hyötyä. 
Yhteiskunnan ei mielestä-
ni sellaista tutkimusta tar-
vitsisi maksaa. Yritykset 
voivat kuitenkin hyötyä 
valtavasti yhteiskunta-
tieteilijöistä. Kunhan 
vain tulemme ulos 
kaapista ja esitämme 
osaamisemme! 
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to Mitä eväitä sait yliopistosta työelämään?
Opinnoissa tulisi pyrkiä huomattavasti läheisempään näke-
mykseen käytännön elämästä, niin julkishallinnossa kuin yri-
tyselämässäkin. Tämän huomaan jatkuvasti omassa yritykses-
sänikin kouluttaessani suomalaisia työharjoittelijoita. Suuret 
teoriat eivät paljonkaan auta, jos ei osaa valmistaa kunnollisia 
Power Point -esityksiä rivakasti. 

Yliopistossa saa kuitenkin hyvät eväät sujuvaan kirjoittami-
seen ja suurten asiakokonaisuuksien hallintaan. Kieltenopetus 
oli myös huippuluokkaa, samoin mahdollisuudet lähteä opiske-
lemaan Euroopan parhaimpiin yliopistoihin sekä tehdä tulevan 
työuran kannalta tärkeitä työharjoitteluita. 

Mitä kansainvälisen uran luominen vaatii? 
Ennen kaikkea se vaatii kovaa työtä ja paneutumista asioihin. 
Kieliä on luonnollisesti osattava hyvin. Puujalkaenglannilla ei 
pitkälle päästä, vaan tiedotteita tulee pystyä laatimaan eri kielil-
lä nopeassa aikataulussa ja moitteettomassa kieliasussa. 

Itseään ei kannata jäädä säälimään. Kyse ei ole mistään eri-
tyislahjakkuudesta, vaan ihan vain puurtamisesta ja itsensä ke-
hittämisestä. Ehdottomasti tulisi suorittaa ainakin osa opin-
noista ulkomailla sekä tehdä työharjoitteluita kansainvälisissä 
organisaatioissa tai yrityksissä. 

Mitä tavoitteita sinulla on vielä urallesi?
Pidän uuden luomisesta ja siihen täysillä sukeltamisesta. Luo-
dessani kiinteistönvälitysfirma Valkean Marinan Espanjassa 
vuonna 2007 ajankohta oli ehkäpä Espanjan kiinteistömarkki-
noiden historian huonoin. 

Yritys sai alkunsa, kun mieheni ja anoppini kyselivät, että 
missä suomalaisyhteisöt ovat Espanjassa. Vastauksen kuulles-
saan he ihmettelivät aluevalintoja suuresti ja huolestuivat ko-
vasti siitä, että minkälainen kuva suomalaisilla saattaisikaan ol-
la Espanjasta. Koska mieheni perheellä on kokemusta alalta yli 
40 vuotta ja miehelläni on virallisen kiinteistönvälittäjän tutkin-
to ja Altea on alueena häikäisevän kaunis, näin tietenkin liike-
toimintamahdollisuuden. 

Nyt olen saanut firman toimimaan ja olen siitä tyytyväinen. 
Tämänhetkisenä päämääränä on, että firma pystyisi toimimaan 
jo jokin päivä ilman ”mamá”-hahmoa, eli systeemit toimisivat 
niin, että voisin esimerkiksi pitää joskus kunnon loman. Sen jäl-
keen voikin miettiä jo uusia projekteja. Komissioon voin palata 
koska vain. Onhan meillä concoursin läpäisseillä EU-virkamie-
hillä nykyään oikeus 15 vuoden palkattomaan virkavapaaseen. 

Minua kiehtovat aina uudet haasteet! 
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Taru Haapaniemi
•	 Syntynyt	29.5.1978	Helsingissä.
•	 Koulutus:	ylioppilas	Honkajoen		
lukiosta	1997,	hallintotieteiden	
maisteri	Vaasan	yliopistosta	2000,	
Sciences	Po	de	Paris	1999–2000,	
M.A.	College	of	Europe	2001–
2002.

•	 Työura	alkoi	harjoittelijana	Euroopan	
Parlamentissa	ja	European		
Institute	of	Public	Administratio-
nissa	sekä	tutkimusapulaisena	
Vaasan	yliopistossa.	Sittemmin	
projektipäällikkö	Vaasan	Ammatti-
opistossa,	Assistant	Policy	Officer	
Suomen	Kuntaliiton	Brysselin		
toimistossa,	ylitarkastaja	sisäasiain-
ministeriössä,	Programme	Manager	
Euroopan	Komissiossa	sekä	Con-
sultant	Global	Europe	Capitalissa.

•	 Nykyinen	työtehtävä:	toimitus-	
johtaja	(kiinteistönvälitysyritys		
Valkea	Marina),	luennoitsija	(EU,	
kansainvälinen	liiketoiminta),		
freelance-toimittaja	(Olé-lehti).

•	 Naimisissa,	asuu	miehensä		
kanssa	Alteassa,	Espanjassa.

•	 Harrastukset:	kouluratsastus,		
pilates,	jooga,	elokuvat,	musiikki	
ja	kirjallisuus.
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Arvottava palkinto on noin 800 euron arvoinen iPad.

Anna palautetta lehdestä ja voita iPad!

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhte-
ydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2011. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 
1.8.2011. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Syksyn lukijapalkinnon voittaja on Tilisanomat -lehden lukija Erkki Rekola Hollolasta.

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!

1. Kirjaudu osoitteeseen  
 www.mcipress.fi /lukijakyselyt.

2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse numerosarja 082288.
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn  

 klikkaamalla Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

Kuntiin valitaan uudet luottamusmiehet
svallilainen, vaikuta!
Kunnissa ja kuntayhtymissä toimii yhteensä noin 1 700 neu-
vottelujärjestömme JUKOn luottamusmiestä, jotka edustavat 
työpaikkansa akavalaisia jäseniä. Heidän luottamusmieskau-
tensa päättyy heinäkuussa. Uudet luottamusmiehet valitaan 
maalis–huhtikuussa, ja ehdokasasettelu on parhaillaan käyn-
nissä. Luottamusmieskausi on kolmivuotinen. Uusi kausi alkaa 
1.8.2011 ja päättyy 31.7.2014.

Vaaleissa on äänioikeus kaikilla jukolaisten liittojen jäsenillä, 
siis myös kaikilla kuntasektorilla työskentelevillä svallilaisilla. 

Sinustako luottamusmies?
Luottamusmiehet valvovat työpaikoilla jäsenten etuja. He edus-
tavat jäseniä työehtosopimuksen tulkintaan liittyvissä kysymyk-
sissä, neuvottelevat paikallisista järjestelyeristä ja monenlaisista 
erimielisyyksistä, osallistuvat henkilöstöedustusten nimeämi-
seen sekä edistävät työrauhan ylläpitämistä.

Liittojen asiamiehet ja JUKO tukevat toimintaa monella ta-
valla. Luottamusmiehille järjestetään säännöllisesti koulutus-
ta sopimusasioista ja muista ajankohtaisista aiheista. JUKO 
antaa ohjeistusta luottamusmieskirjeiden kautta järjestely- 
erien kohdentamisesta ja niin edelleen. Apua saa myös paikal-
lisiin neuvotteluihin ja palvelussuhteiden ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseen.

Luottamusmiehen pitää olla selvillä edustamiensa ammatti-
ryhmien ongelmista ja pyrkiä korjaamaan niitä. Jos jäsenellä on 

ongelmia työnantajan kanssa, hänen tulee ensin kääntyä luot-
tamusmiehensä puoleen. Jos erimielisyyksiä ei saada selvitettyä 
työpaikkatasolla, kannattaa joko luottamusmiehen tai jäsenen 
ottaa yhteyttä SVAL:n toimistoon, jota kautta mietitään, miten 
asiaa viedään eteenpäin.

Svallilainen, ole aktiivinen 
vaaleissa ja koko vuoden!
Luottamusmiesvaalit järjestää JUKOn pääluottamusmies. 
Osallistumalla niihin olet vaikuttamassa suoraan siihen, millai-
seksi työpaikkasi edunvalvonta kehittyy.

Luottamusmiehen on tarpeen tuntea kaikki työpaikassa 
työskentelevät akavalaiset, jotta hän pystyy valvomaan heidän 
etujaan. Koska varsinkin suurissa kunnissa edustettavia on pal-
jon, on tärkeää ilmoittautua itse luottamusmiehelle. Näin hän 
oppii tietämään ja tuntemaan kaikki ne, joita hän edustaa. 

Luottamusmies voi toimia menestyksellisesti edustajanasi 
vain, jos hän tietää ongelmasi!

Jäsenten kannattaa siis aina tuoda omia palkkauksellisia tai 
muita työhön liittyviä kysymyksiä luottamusmiehen tietoon. 

Mutta olisitko sinä halukas luottamusmieheksi? Tarjolla on 
näköalapaikka työyhteisöösi ja haasteellinen mahdollisuus vai-
kuttaa omiin ja työtoveriesi palvelussuhteen ehtoihin!

Arja Laine
asiamies



Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

[ lyhyesti ]

Paperiteollisuuden ylemmät  
sOPiMuKseTTOMassa TiLassa
Paperiteollisuuden ylemmille toimihenkilöille ei saatu sopimusta edes lakolla.  
Helmikuussa alkavalla kenttäkierroksella tarkistetaan tilanne suurimmissa konserneissa  
ja mietitään jatkotoimia. Palkankorotuksista neuvotellaan viimeistään huhtikuussa. 

taan myös seuraavia painostustoimenpiteitä, Laapio 
kertoo. 

Palkkaneuvotteluihin kevättalvella
Sopimukseton tilanne tarkoittaa sitä, ettei palkankoro-
tuksistakaan ole sovittu. 

– Viimeisin 1,36 prosentin yleiskorotus pape-
riteollisuudessa maksettiin huhtikuussa 2009. Sen 
jälkeen työnantajat ovat ehkä tehneet palkkoihin 
meriittikorotuksia, mutta ne eivät perustu sopimuk-
seen eivätkä kohdennu tasapuolisesti kaikille.

– Paperiliiton ja Ammattiliitto Pron on määrä neu-
votella palkankorotuksista maaliskuun loppuun men-
nessä. Sen jälkeen on YTN:n vuoro. 

– Palkankorotusten tason lisäk-
si tärkeää on niiden muo-
to. Yleiskorotukset on 
maksettava kaikille ja 
mahdollinen paikal-
linen erä on jaettava 
henkilöstöedusta-
jien kanssa sopien. 
Muussa tapaukses-
sa työnantaja voi 
lohkaista leijonan-
osan palkankorotusva-
rasta meriittikorotuksiin. 

Lisätietoja		
kenttäkierroksesta	

osoitteesta	www.ytnmetsa.fi	
Tervetuloa	keskustelemaan!

Neuvottelut Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Met-
säteollisuus ry:n välillä paperiteollisuuden ylempien so-
pimuksen uudistamisesta ovat auki. Ala on ollut sopi-
muksettomassa tilassa lokakuusta 2009 lähtien. 

Suurin kiistanaihe on vapaa-ajan korvaukseton käyt-
tö työtehtäviin.

– Työnantaja ei halunnut edistää ylempien työaika-
kysymyksiä joustavampaan suuntaan. Alan muille hen-
kilöstöryhmille on sovittu joustomahdollisuuksista, 
YTN:n metsäteollisuusalasta vastaava asiamies Saku 
Laapio sanoo. 

– Neuvotteluissa haettiin työaikalain mukaista kor-
vausta ylitöistä ja työasioissa vapaa-ajalla matkustami-
sesta. Tavoitteena on ollut, että paperiteollisuudessa toi-
mittaisiin kuten muilla vientialoilla, Laapio kertoo.

Hän on tyytyväinen siihen, että alan ylemmillä oli 
tahtoa painostustoimiin neuvottelujen tukemiseksi. 

– Loppusyksyn ulosmarssi sekä neljän ja kymmenen 
päivän lakkojaksot osoittivat, että neuvottelijoilla on 
kentän tuki. Syyskuun alussa asetettu ylityö- ja matkus-
tamiskielto ovat edelleen voimassa. Siitä on pidettävä 
kiinni, jotta alalle saadaan sopimus, Laapio muistuttaa. 

Helmikuussa YTN jalkautuu paperiteollisuuden 
suurimpiin konserneihin. 

– Haastamme työnantajat keskusteluun ylempi-
en toimihenkilöiden kohtelusta ja työsuhteen ehto-
jen kehittämistarpeesta. Kenttäkierroksella pohjuste-
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VALTioLLA
Valtion virka- ja työehtosopimuksen mu-

kaan osapuolet tarkastelevat 31.1.2011 men-
nessä sopimuksen tavoitteiden toteutumista 
sekä tiedossa tai arvioitavissa olevia kansanta-
louden, valtiontalouden ja valtion henkilöstön 
ostovoiman kehitysnäkymiä.

Tarkastelujen perusteella osapuolet neuvot-
televat vuoden 2011 palkkausten ja muiden 
palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta. Mikäli 
neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, osa-
puolet voivat 15.2.2011 mennessä osaltaan irti-
sanoa sopimuksen päättymään 28.2.2011. 

JUKOn, julkisella sektorilla työskentelevien  
akavalaisten neuvottelujärjestön, tavoitteita 
on palkankorotusten lisäksi saada parannusta 
palkkajärjestelmiin sekä muutosturvaan. Orga-
nisaatiomuutokset ja fuusiotilanteet ovat osoit-
taneet niissä olevia heikkouksia. Palkkauksen 
osalta tavoitellaan ostovoiman ja palkkakilpai-
lukyvyn parantamista.

Alkuvuodesta käynnistyi taas joukko tärkeitä sopimusneuvotteluja.  
Tämän lehden mennessä painoon valtion, kuntasektorin ja yliopistojen sopimusneuvottelut olivat yhä kesken.  

Neuvottelupöydillä ovat ennen kaikkea tämän vuoden palkankorotukset. 

Sopimusneuvotteluja käydään 
ja työtaisteluvalmiutta nostetaan

KUnTA-ALALLA
Kunta-alan nykyisten sopimusten mukaan 
neuvottelut 1.5.2011 tai sen jälkeen tulevis-
ta korotuksista käydään tammikuun loppuun 
mennessä. JUKO vaatii palkkaratkaisua, joka 
sisältää yleiskorotuksen ja jolla parannetaan 
koulutettujen palkkauksellista asemaa. Tavoit-
teena on turvata kuntasektorin palkansaajien 
ostovoima ja säilyttää palkkakilpailukyky. 

Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, sopi-
mus voidaan irtisanoa viimeistään 15.2. men-
nessä päättymään 28.2.2011. 

YLioPiSToiSSA

Yliopistojen tes:n mukaisesti osapuolet neu-
vottelevat 28.2.2011 mennessä vuoden 2011 
palkankorotusten ajankohdista sekä suuruu-
desta. Voimassa olevan sopimuksen mukaan 
palkkausjärjestelmän ja erityisesti sen henki-
lökohtaisen suoriutumisen järjestelmän mää-
räysten kehittämiseen tulee varata noin puolet 
vuonna 2011 toteutettavista palkankorotuksista. 
Tavoitteena on saada myös riittävä yleiskorotus, 
jolla taataan palkansaajien ostovoima ja kehite-
tään palkkausta. 

Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmär-
rykseen, osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen 
päättymään 28.2.2011. 

Teksti: Arja Laine, asiamies

[ lyhyesti ]
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Kunnon 
talvilomalle

Katso Kuntoremonttikohteet ja hae lomalle
w

w
w

.a
-lo

m
a
t.fi 

Rentouttava ja aktiivinen Kuntoremontti on irtiotto 

arjesta. Talvella ja keväällä 2011 on tarjolla laadukkaita 

lomia terveyskylpylöissä, kuntoutumiskeskuksissa 

tai urheiluopistoissa. Valittavana on myös 

teemakuntoremonttilomia.

:: Lomalla testataan fyysinen kunto, kartoitetaan 

liikunta- ja ravintotottumukset sekä liikutaan yhdessä. 

Aikaa on myös lepoon ja hoitoihin.

:: Kahden vuorokauden Terveystreffeillä tarkistetaan 

onnistuiko Kuntoremontti.

:: Kuntoremontille voidaan myöntää lomatukea 340 

euroa ja terveystreffi en tuki on 150 euroa.

A-lomat ry | Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki 

puh. 020 111 2770 (arkisin 9–12) | info@a-lomat.fi 

TYöTAiSTELUVALMiUdEn  
noSTAMinEn

sopimusten irtisanomismahdollisuuksien 

olemassaolo merkitsee myös tarvetta nos-
taa järjestövalmiutta kaikilla sektoreilla.  
Valmiuden nostamiseen ryhdytään JUKOssa  
aina neuvottelujen alettua. Näin annetaan 
tarvittavaa tukea neuvottelijoille ja ollaan tar-
vittaessa myös valmiita työtaisteluun asetet-
tujen tavoitteiden puolesta.

nETiSTä ViiMEiSin TiETo

sVaL:n nettisivuilta löydät aina viimeisim-
mät tiedot neuvottelujen etenemistä ja sol-
mittujen sopimusten sisällöstä. Tarvittaessa 
lähestymme sektorikohtaisesti jäseniä myös 
sähköpostitse. Pidä siis huolta, että olet päi-
vittänyt toimistoomme aina voimassa olevat 
työnantajatietosi ja sähköpostiosoitteesi.



[ pykälät ]

Määräaikaisten työsopimusten 
käyttöedellytyksiä tiukennettiin
Vuoden alussa tuli voimaan työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 
muutos, jolla tiukennettiin toistuvien määräaikaisten työsopi-
musten käyttöedellytyksiä. Muutetun säännöksen mukaan tois-
tuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua sil-
loin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden 
yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus 
osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Säännöksessä ei ole määritelty peräkkäisten määräaikaisten 
sopimusten enimmäislukumäärää tai vähimmäiskestoa tarkas-
ti, vaan määräaikaisten sopimusten solmimisedellytyksiä on 
harkittava tapauskohtaisesti kokonaisarvioinnilla. Lain esitöis-
sä (hallituksen esitys 239/2010) on todettu, että jos työnantajan 
toiminta kokonaisuudessaan tai joidenkin osa-alueiden osalta 
on pitkähköjä aikoja perustunut toistuviin määräaikaisiin sopi-
muksiin, se on yleensä osoitus toiminnan edellyttämän työvoi-
matarpeen vakiintumisesta. Työvoiman käytön historian lisäk-
si arvioidaan myös työnantajan toiminnan jatkamisedellytyksiä 

vakiintuneella tasolla. 
Lakimuutoksen taustalla on kor-

keimman oikeuden vuoden 2010 
alussa tekemä ratkaisu, joka poikke-

si aiemmasta oikeuskäytännöstä ja jo-
ta pidettiin laajasti epäonnistuneena. 
Korkein oikeus katsoi tuomiossaan 
määräaikaisten työsopimusten käy-
tön olevan sallittua tilanteessa, jossa 
työnantajayhtiön toiminta oli perus-
tunut vuosittain tehtyihin määräai-
kaisiin ostopalvelusopimuksiin. 

Akava ja muut palkansaaja-
keskusjärjestöt ryhtyivät ratkai-
sun jälkeen toimiin lain muutta-
miseksi siten, että tällaisten lain 
tarkoitusta vastaamattomien 
ratkaisujen tekeminen ei oli-
si enää mahdollista. Järjestöjen 
aloitteesta työministeri määrä-
si lainvalmistelun käynnistet-
täväksi nopealla aikataululla.

Tehdyn lakimuutoksen 
esitöissä on nimenomaises-

ti todettu, että kun työn-
antajan toiminta on 
esimerkiksi toistuviin 

määräaikaisiin alihankinta- tai ostopalvelusopimuksiin perus-
tuen vakiintunut, työsopimusten määräaikaisena solmimisen 
perusteena ei voi olla työsuhteen taustalla olevien sopimusten 
määräaikaisuus.

Epävarmuus tarjottavan työn riittävyydestä ei yksinomaise-
na perusteena ole hyväksyttävä syy käyttää määräaikaisia sopi-
muksia. Jos työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä esimerkik-
si tilauskannan heikkenemisen tai toimeksiantojen päättymisen 
vuoksi vähenevät, työnantajalla on käytössään työsopimuslais-
sa säädetyt keinot sopeuttaa työvoiman tarpeensa lomautusta, 
osa-aikaistamista tai työsuhteen päättämistä käyttäen.

Muutoksella ei muutettu yksittäisen määräaikaisen työsopi-
muksen käytön edellytyksiä. Määräaikaisuudet ovat siis edel-
leen sallittuja silloin, kun kyseessä on sijaisuus tai harjoittelu 
tai kun työntekijä itse pyytää määräaikaista sopimusta. Mää-
räaikainen sopimus voidaan tehdä myös silloin, kun kyseessä 
on kertaluonteinen työkokonaisuus tai ajallisesti rajattu tehtä-
vä, jonka jälkeen työtä ei todennäköisesti ole enää tarjolla. Niin 
ikään määräaikaisten sopimusten käyttö saattaa joskus olla sal-
littua tilanteessa, jossa työnantajan työvoiman tarve ei ole vielä 
vakiintunut toimintaa aloitettaessa, sitä selkeästi laajennettaessa 
tai toimintasuuntaa muutettaessa.

Edelleen kunkin määräaikaisen sopimuksen solmimisel-
le tulee olla jokin edellä mainituista perusteista. Peräkkäisis-
sä määräaikaisissa sopimuksissa perusteelta edellytettävä pai-
navuus kuitenkin kasvaa määräaikaisten sopimusten määrän 
kasvaessa. Mitä useampia peräkkäisiä määräaikaisia sopimuk-
sia tehdään, sitä vahvemmaksi kasvaa oletus työvoiman tarpeen 
pysyvyydestä.

Määräaikaista sopimusta solmiessaan työnantajan on esi-
tettävä määräaikaisen sopimuksen peruste ja annettava työnte-
kijälle kirjallinen selvitys asiasta työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 
mukaisesti, ellei määräaikaisuuden peruste ilmene kirjallisesta 
työsopimuksesta. 

Säännöksiä sovelletaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa töissä, 
myös vuokratyössä. Nyt tehdyt muutokset koskevat kuitenkin 
vain työsuhteisia työntekijöitä. Vastaavat muutokset olisikin jat-
kossa saatava myös valtion virkamiehiä ja kuntien viranhaltijoi-
ta koskeviin lakeihin, jotta työ- ja virkasuhteissa olevat olisivat 
yhdenvertaisessa asemassa. Tähän seikkaan kiinnitti huomiota 
myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lakiesitys-
tä käsitellessään.

Jukka nohteri
lakimies
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Arto Vainio

irtisanomisajan palkka

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy jomman-
kumman sopimusosapuolen irtisanoessa työsopimuksen. Täl-
löin lähtökohtaisesti on noudatettava irtisanomisaikaa, joka 
vaihtelee joko työsopimuksen, työehtosopimuksen tai työsopi-
muslain kuudennen luvun kolmannen pykälän mukaisesti. Irti-
sanomisajat ovat eripituisia riippuen työsuhteen kestosta ja siitä 
kumpi osapuoli suorittaa irtisanomisen. 

Työnantajan irtisanoessa alle vuoden kestäneessä työsuh-
teessa irtisanomisaika on 14 päivää, vuodesta neljään vuoteen 
kestäneessä yksi kuukausi, neljästä kahdeksaan vuotta kestä-
neessä kaksi kuukautta, 8–12 vuotta kestäneessä neljä kuukaut-
ta ja yli 12 vuotta kestäneessä kuusi kuukautta. Työntekijän 
irtisanoessa irtisanomisaika on 14 päivää alle viisi vuotta kestä-
neessä ja yksi kuukausi yli viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa.

Jos irtisanomisajasta on työsopimuksella sovittu muuta kuin 
edellä mainitussa pykälässä, on tällainen sopimus pätevä edel-
lyttäen, ettei työntekijän puolella ole pitempi irtisanomisaika 
kuin työnantajan. Yhtä pitkät ajat ovat sallittuja. Jos on sovittu 
yli kuuden kuukauden pituisesta irtisanomisajasta, on tällainen 
sopimus pätemätön ja sen sijaan noudatetaan kuuden kuukau-
den pituista irtisanomisaikaa. 

On huomattava, että irtisanomisaikana työsuhde on voimas-
sa kaikkine velvoitteineen ja oikeuksineen. Irtisanomisaikana 
kertyy vuosilomaa normaalisti ja myös eläke-etuudet ovat voi-
massa. Työntekijää ei voida määrätä pitämään irtisanomisaika-
na vuosilomaa, ellei lomakausi ole menossa. 

Irtisanomisaikana työntekijä ei voi mennä kilpailevan työn-
antajan palvelukseen rikkomatta lain velvoitteita eikä muutoin-
kaan syyllistyä kilpailevaan toimintaan. Jos työntekijä on irtisa-
nottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä, tulee työantajan 
koko irtisanomisajan aina työsuhteen päättymiseen saakka tar-
jota työntekijälle uutta työtä tai koulutusta, mikäli tällaista il-
menee. 

Tavanomaista on, että työnantaja kuitenkin vapauttaa työn-
tekijän työvelvoitteesta irtisanomisajaksi. Työsopimuslain kuu-
dennen luvun neljännen pykälän mukaan tällöin työnantajan 
tulee kuitenkin maksaa täysi palkka irtisanomisajalta. Toisinaan 
työntekijä vapautetaan sillä välipuheella, että hänet voidaan tar-
vittaessa kutsua töihin, mutta muutoin hän on vapaa. Pitääkö 
työntekijän tällöin olla koko ajan työnantajan tavoitettavissa il-

man, että hän saa mennä esimerkiksi uuden työnantajan pal-
velukseen? Asia on ollut jo pitkään epäselvä, mutta nyt korkein  
oikeus on antanut asiaan liittyvän ennakkoratkaisun.

Tapauksessa KKO 2010:95 yhtiö A:sta irtisanotut ja työvel-
voitteesta vapautetut työntekijät olivat menneet irtisanomis-
aikana uuden työnantaja B:n palvelukseen, jolloin A oli lopet-
tanut palkanmaksun väittäen, että työsopimukset raukesivat. 
Koska työntekijät olivat yhtiö B:n palveluksessa, eivät he tosiasi-
assa olisi voineet irtisanomisaikana palata yhtiö A:han töihin. 
Heitä ei kuitenkaan oltu kutsuttu takaisin työhön irtisanomis-
aikana. Mikäli työntekijöille olisi maksettu irtisanomis-
ajan palkkaa työsuhteen loppuun saakka, olisivat työn-
tekijät ansainneet kahdenkertaista palkkaa ja näin 
perusteettomasti hyötyneet tilanteesta.

Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että yhtiö A:lla on 
työnjohto-oikeutensa nojalla ollut oikeus irtisano-
misaikana kutsua työntekijät tarvittaessa takai-
sin työhön. Yhtiö ei kuitenkaan ole käyttänyt 
tätä oikeutta. Selvittämättä siten on jäänyt, 
olisivatko he työllistymisestään huolimat-
ta voineet tuolloin olla yhtiön käytettävis-
sä. Työsopimusten ei näissä olosuhteis-
sa voida katsoa rauenneen. 

Onko sitten niin, et-
tä mikäli yhtiö A olisi 
kutsunut työntekijät ta-
kaisin työhön irtisano-
misajaksi, ja työnteki-
jät olisivat kieltäytyneet, 
yhtiö A olisi voinut lo-
pettaa palkan mak-
sun. Tällaisen johto-
päätöksen voi lukija 
tehdä, vaikka oi-
keuskirjalli-
suudessa 
asiasta on 
esitetty toi-
senlainen-
kin kanta.  n
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[ jäsenjärjestöt ]

Pirkanmaan Valtiotieteilijöiden 
vaalipaneeli pidettiin jo marraskuussa
Pirkanmaan kansanedustajaehdokkaat parantaisivat  
työllisyyttä opintojen ohjauksella ja työelämän joustavilla 
käytännöillä. 

Marraskuinen ilta kokosi ilahduttavan suuren yhteiskuntatie-
teilijäjoukon ravintola Mylläreihin keskustelemaan alan työlli-
syydestä maakunnan näkökulmasta kansanedustajaehdokkai-
den kanssa. Miten käy julkisen sektorin työpaikkakehityksen, 
entä kuinka sujuu tulevaisuuden pendelöinti? Entä miten osaa-
misemme vastaa työelämän tarpeita? 

Pirkanmaalaisten yhteiskuntatieteilijöiden työllistymisen 
haasteet olivat ehdokkaille tuttuja, sillä paikalla ollut joukko 
edusti kattavasti yhteiskunnallista koulutusta ja osaamista. Eh-
dokkaat olivat yhtä mieltä, että jäykät työmarkkina- ja etuus-
mallit tekevät yhteiskuntatieteilijän elämästä vaikeampaa kuin 
tarpeen: epätyypillisten työsuhteiden tyypillisyyden tunnista-
minen, vanhempainvapaiden kustannusten jakaminen ja tasa-
arvoisten työmarkkinoiden luominen poistaisivat monta turhaa 
työllisyyden kynnystä. Kaivataan siis hyviä mekanismeja ja toi-
menpiteitä työelämän rakenteelliseen sujuvoittamiseen. 

Ilmari Rostila (ps.) näki alan työllisyyden erityisenä kyn-
nyksenä ensimmäisen työpaikan saamisen. Tukitoimet, kuten 
työpankki ja sosiaaliset yritykset ovat erityisen tärkeitä niille, 
joiden työttömyys pitkittyy uran alkumetreillä. Sinikka Tork-
kola (vas.) korosti työllisyyskysymysten rinnalla myös työelä-
män laatua: samalla kun osa on vailla töitä, on töissä olevilla kii-
reempi kuin koskaan. Työn sisällöt ja työn jakaminen tukevat 
myös työllisyyttä. 

Pirkanmaalaisten yhteiskuntatieteilijöiden erityisenä huole-
na ovat maakunnan julkiset työpaikat. Tyypillistä onkin pen-
delöinti tai muutto pääkaupunkiseudulle työn perässä. Vaikka 
ehdokasjoukko myönsikin pendelöinnin ongelmat niin ajan-
käytölle, työssä jaksamiselle kuin perheen ja työn yhteensovitta-
miselle, suuria tekoja maakunnan julkisten työpaikkojen lisää-
miseen tai pendelöinnin vähentämiseen ei ole luvassa. 

Joustavia työmuotoja ja matka-ajan käyttämistä työaikana 
sen sijaan pidettiin luontevana osana asiantuntijatyötä, vaikka-
kin yleisön kokemusten mukaan nykyiset käytännöt eivät niitä 
varsinkaan valtiosektorilla tue. Pia Viitanen (sd.) kiinnitti huo-
mion valtion tuottavuusohjelmaan, joka kolahtaa erityisen ki-
peästi niille aloille, joille valtio on keskeinen työnantaja – siis 
eritoten yhteiskuntatieteilijöihin. 

Rakenteellisten ongelmien ja työpaikkojen sijainnin sijas-
ta suuremman osan keskustelusta saivat kuitenkin sisällölliset 
työllistymistekijät. Marco Roth (kd.) korosti yksilölähtöisiä, jo 
opiskeluaikana luotavia työelämävalmiuksia, verkostoja ja har-
joitteluita, jotka tarjoavat valmistuvalle yhteiskuntatieteilijälle 
vahvan pohjan työmarkkinoille siirtymiseen. 

Vilhartti Hanhilahti (kesk.) kaipasi työnantajille parempaa 
ja selvempää näkemystä siitä, mitä yhteiskuntatieteilijöillä on 

tarjota: yhteiskuntatieteilijät jäävät rekrytoinnissa helposti sel-
keämmin miellettävien alojen jalkoihin. Samaa, henkilökoh-
taisten valmiuksien näkökulmaa nostivat esiin myös Emilia  
Olkanen (vihr.) sekä Ritva Asula-Myllynen (kok.). Jälkimmäi-
nen korosti moniosaamisen tarvetta: nykyisessä työelämässä 
yhteiskuntatieteilijä tarvitsee yritteliäisyyttä, projektihallinta-
osaamista ja verkostoja. Pelkkä yleisosaaminen ei riitä. 

Kansanedustajaehdokkaat heittivätkin pitkälti pallon yhteis-
kuntatieteilijöille itselleen: tarvitaan ryhdistäytymistä työmark-
kina-areenoilla, oman osaamisen esille tuomista ja monipuolis-
ta osaamista. Vaikka suurta kädenojennusta ei pirkanmaalaisille 
yhteiskuntatieteilijöille ole luvassa, näyttää työelämän turhien 
kynnyksien poistaminen olevan mahdollista. Kevään vaaleihin 
käydään siis toiveikkain mielin. 

Kirsi Siltanen
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[ jäsenjärjestöt ]

sVOL:n uusi hallitus aloitti  
vuoden alussa
suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL:n uusi puheen-
johtaja on valt. yo Piritta Jokelainen Turun yliopistosta. Jokelaisen 
mukaan tärkeimmät tavoitteet liiton toiminnassa vuonna 2011 ovat 
tiedotuksen kehittäminen sekä edunvalvontatoiminnan profiilin 
nostaminen.

Uuden hallituksen kokoonpano: varsinaiset jäsenet Sampo Puuk-
ko ja Sanna Kuivalainen Helsingin yliopistosta, Denis Galkin Joen-
suusta Itä-Suomen yliopistosta, Saara Hanhela Kuopiosta Itä-Suo-
men yliopistosta, Tiina Sihto Jyväskylän yliopistosta, Lotta Löfberg 
Lapin yliopistosta, Emma Hannonen Tampereen yliopistosta, Son-
ja Nylander Turun yliopistosta ja Simo Timperi Vaasan yliopistosta. 

Emma Hannosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin An-
na-Mari Österlund Tampereen yliopiston Porin yksiköstä ja Sonja 
Nylanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Emil Kusnetsoff Åbo 
Akademista. 

Uusi hallitus aloitti 1.1.2011. Hallituksen toimikausi on yksivuo-
tinen. 

Lue lisää SVOL:n toiminnasta nettisivuilta www.svol.fi.

Pääsy vierailee, 
kokkaa ja keskustelee

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät – Pääsy ry:n keväälle 
on suunnitteilla paljon kivaa ohjelmaa, joista tarkempaa tietoa saa 
liittymällä Pääsyn jäseneksi tai seuraamalla Pääsyn tiedotuskanavia. 

HELMiKUU 
•	vierailu	Suomen	ammattiliittojen	 
solidaarisuuskeskus SASKiin 
•	Marttojen	ruokakurssi
MAALiSKUU
•	SVAL-aiheinen	keskustelutilaisuus	

HUHTiKUU 
•	vierailu	eduskuntaan	

ToUKoKUU 
•	ekskursio	Jyväskylän	Yläkaupungin	yöhön	la	21.5.	

Lisätietoja ja tarkemmat ajankohdat: 
Pääsyyn liittyminen: http://www.sval.fi/liitto/ 
jasentoiminta/jasenjarjeston_jasenhakemus/
Facebook: Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät – Pääsy
Blogi: http://svalpaasy.blogspot.com/ 

Tervetuloa mukaan!
Mikael Seppälä

Yhteiskuntapoliittinen 
keskustelutilaisuus  
Kuopion svallilaisille

Miksi eduskuntavaalit ovat tärkeät?  
Miksi kannattaa äänestää? Mikä mer-
kitys äänestysaktiivisuuden nousul-
la on? Kuopion alueen toimintaryhmä 
järjestää keskustelutilaisuuden aihees-
ta maaliskuussa. Tilaisuudessa kuullaan 
alustukset sekä tutkijan että politiikan toi-
mittajan näkökulmasta. Tarkempi oh-
jelma lähetetään alueen toimijoille säh-
köpostilistan kautta. Lisätietoja tästä ja 
muusta alueen toiminnasta sekä ilmoittautu-
miset listallemme: svalkuopio@gmail.com.  

Tervetuloa tilaisuuteemme! 

Toimintaryhmän puolesta  
Päivi Kiiskinen ja Minna Joensuu 

Pirkanmaan  
Valtiotieteilijät ry 10 vuotta
Pirkanmaan Valtiotieteilijät toivot-
taa jäsenensä ja yhteistyökumppanin-
sa lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan 
yhdistyksen kymmenvuotista taivalta per-
jantaina 11.3.2011 kello 19 Ravintola Myl-
läreihin (Åkerlundinkatu 4, Tampere). 
Muistelemme yhdessä menneitä, pohdim-
me tulevaa, nautimme ruoasta, juomasta, 
musiikista ja ohjelmasta. Tervetuloa!

Tumma puku. Illalliskortti 25 e.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.2.2011 

mennessä svalpirkanmaa@gmail.com.

10 vuotta
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Kirjoitettuaan	15	vuotta	rahasta	valtiotieteilijä	
Susi	päätti	kirjoittaa	kirjan.
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Vantaalainen Pauliina Susi on aina tiennyt kirjoittavansa kirjan. Nyt, neljän  
romaanin jälkeen hän alkaa jo luottaa osaamiseensa. Flow-tilaan päästäkseen Susi 

tarvitsee raikasta ilmaa, aikaa ajatuksille ja työhuoneen omassa kodissaan. 

Keltaisen talon tuvassa kaksi kilpikonnaa tekee verkkaisesti kulkuaan. 
Ikää kaveruksilla on saman verran kuin talon tyttärillä, 14 ja 16 vuotta. Mag-
daleenan kilpparikaveri Leena on tosin joutunut vuosien varrella vaihtamaan 
nimensä Lennartiksi – muutaman varsin selkeän signaalin jälkeen.

– Allergiaperheenä emme voi hankkia koiraa, joten tyttäret ja mieheni 
saavat toimia rapsuttelualustoina, Pauliina Susi sanoo.

Uusimman teoksensa, Nostalgia, ansiosta palstatilaa jälleen saanut kirjai-
lija on viettänyt koko elämänsä Lahdentien varrella. Mukaan mahtuu myös 
yksi, Lahden kansanopiston yhteiskunnallisella linjalla vietetty vuosi.

– Synnyin ja asuin yhdeksänvuotiaaksi Helsingissä, jonne palasin vuon-
na 1988 aloittaessani valtiotieteellisessä. Täällä Vantaan Jokivarressa olemme 
asuneet 13 vuotta.

Puolison perintötontille noussut, itse rakennettu talo on lämminnyt viime 
vuodet paitsi oman metsän puilla myös tuulivoimalla.

– Tämä on meidän ekotekomme, 43-vuotias Susi mainitsee tyytyväisenä. 

Tunteella temmattua
Kiinnostus valtiotieteitä kohtaan syntyi tuon ammoisen Lahden vuoden  
aikana. Pääaineeksi tiedekunnassa valikoitui sosiologia, sivuaineiksi viestin-
tä ja valtio-oppi. 

– Yliopistossa valitsin aineet puhtaasti mielenkiinnon perusteella, en lop-
pukohteen eli tulevan ammatin kannalta. Yläasteikäisenä olin tosin haaveil-
lut toimittajan tai kirjailijan työstä, mutta haaveet vaipuivat unholaan useak-
si vuodeksi, nykyinen toimittaja ja kirjailija muistelee. 

Toisen opiskeluvuoden jälkeen Susi aloitti free-toimittajana Helsingin yli-
opiston Yliopisto-lehdessä. Suhde on kestänyt jo kaksi vuosikymmentä. 

– Sain opintojen aikaisista töistä arvokasta kokemusta ja siirtyminen työ-
elämään sujui kitkatta. Vain työtä tekemällä oppii ja saa varmuutta siitä, että 
pärjää. Valitettavasti nykyopiskelijoille töiden tekeminen opiskelujen lomas-

Vapautensa
         valinnut 
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sa ei ole helppoa, kun tehokkuusajattelu 
on tullut myös yliopistomaailmaan. 

Susi toteaa, että nuorena tulisi olla 
enemmän mahdollisuuksia kokeilla ja 
vähän erehtyäkin. 

– Tiedekuntaa tai pääainetta pitäi-
si olla helpompi vaihtaa – henkisestikin 
– jos se ei tunnu omalta. On paljon pi-
dempi tie vaihtaa uraa tai kouluttautua 
uudelleen myöhemmällä iällä. Minä olin 
onnekas, sillä valtsika opetti minua nä-
kemään ja ymmärtämään yhteiskunnal-
lisesti kiinnostavia ilmiötä, joista on ollut 
hyötyä molemmissa ammateissani.

Kirjoissaan Susi ei kaihda käsitellä 
vaikeitakaan asioita, niitä yhteiskunnan 
vaiettuja tosiasioita. Esikoisromaaniin 
Ruuhkavuosi kiteytyy pitkälti nykynai-
sen vaatimukset ja niistä jotenkin sel-
viäminen. Päähenkilö saa lapsen, tekee 

Mitä tapahtui  
kunnon duuneille?

Pauliina	Suden	uusin	 romaani,	Nostalgia,	
tuli	kirjakauppoihin	syksyllä	2010.

–	Nostalgia	on	vauhdikas,	aika	vihainen	
ja	hauskakin.	Se	kertoo	2000-luvun	suo-
malaisesta	 työelämästä	 konsultteineen,	
jatkuvine	 yt-neuvotteluineen	 ja	 epätyypil-
lisine	 työsuhteineen.	 Kiire	 ja	 lyhytjäntei-
syys	tuntuvat	lisääntyvän	työelämässä	ko-
ko	ajan.	On	vaarana	unohtua,	miksi,	miten	
ja	 ketä	 varten	 työtä	 lopulta	 tehdään.	 Kir-
jan	päähenkilö,	nelikymppinen	free-toimit-
taja	Anni	Syysaho	havahtuu	äkkiä	 siihen,	
että	on	kadottanut	kokonaan	työnsä	mie-
lekkyyden	 ja	 opiskeluaikojensa	 korkeat	
ihanteet.	Miten	tässä	näin	pääsi	käymään?	
Ammatillisesta	kriisistä	on	siis	kyse,	ja	ikä-
kriisistä	 myös.	 Anni	 ei	 kuitenkaan	 halua	
luovuttaa,	 eikä	 ainakaan	 kyynistyä.	 Kes-
ken	raivokkaan	työviikon	hän	alkaa	hakea	
uusia	töitä,	mutta	mitä	kummaa	tavallisille	
kunnon	duuneille	onkaan	tapahtunut?

graduaan ja rakentaa taloa yhden kalen-
terivuoden aikana.

– Jos muut eivät ruoski tarpeeksi, sen 
tekee itse. Miksi kaikki pitää saada val-
miiksi heti ja yleensä vielä yhtä aikaa? 
Vaikka Ruuhkavuosi ei kerrokaan itses-
täni, elin itse samat vaiheet kuin kirjan 
päähenkilö. Onneksi en kuitenkaan sa-
man vuoden aikana, kirjan teemaan viit-
taava Susi toteaa.

Aikaansa edellä
Pauliina Susi oppi lukemaan neljävuotiaa-
na ja kirjoittamaan ensimmäisellä luokal-
la. Ensimmäinen romaani ”Kulissien ta-
kana” valmistui yhdeksän vanhana.

– Kirjassa neljä tyttöä – minä ja kol-
me ystävääni – seikkailee Viisikko-tyy-
liin. Ruutuvihko on edelleen tallella. Siitä 
lähtien tarinoita ja näytelmiä syntyi jat-

kuvana virtana ja tuotoksia esitettiin van-
hemmille ja koulun juhlissa. Suuri kiitos 
kuuluu ala-asteen luokanopettajalleni, 
joka osasi tukea ja antoi meidän kirjoit-
taa eri aiheista.

Liekö kouluajan peruja, mutta Susi 
osaa hyödyntää mielikuvitustaan taval-
listen ihmisten arjen asioiden tulkitsemi-
sessa. Hän kertoo myös, ettei itse aktiivi-
sesti etsi kirjojen aiheita, vaan ne löytävät 
hänet. 

– Kolmas kirjani, verkostohuijaus-
jännäri Pyramidi, osui ajankohtaiseen 
aikaan ja aiheeseen. Kirjoitustyö al-
koi kehkeytyä syksyllä 2005, samoihin  
aikoihin, kun minua yritettiin saada – 
pahaa aavistamatta – mukaan ”alan töi-
hin”. Voisin tiivistää, että huonot vibat 
saivat minut tekemään tämän kirjan. 
Yleensäkin inspiraatiot lähtevät itsestä-

Pauliina	Susi	on	huolissaan	nykyajan		
työelämän	kiireisestä	tahdista.
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ni ja omasta elämästäni, ei ulkoapäin. 
En mieti, mistä voisi tai kannattaisi kir-
joittaa. Sillä mentaliteetilla voi kyllä kir-
joittaa hyviä lehtijuttuja, mutta ei koko-
naisia kirjoja. Kaikkien kirjojeni aiheet 
ovat olleet minulle tärkeitä ja hyvin hen-
kilökohtaisia.

Luovuuden ja kirjoittamisen palon 
Susi on perinyt näytelmiä ja romaaneja 
kirjoittaneelta isältään, Heimo Sudelta.

 – Olen vasta aikuisiällä tajunnut, et-
tä meillä oli ”kirjallinen koti”. Meillä luet-
tiin paljon ja jo pienenä opimme ymmär-
tämään, että isä sulkeutuu kirjoittamaan 
ja sitten koneen näpsytys alkaa kuulua, 
Susi kertoo.

Aina jokin iskee
Freeksi vakituisesta toimittajantyöstä 
Pauliina Susi jäi jälleen, kun esikoinen 
aloitti koulun. Vaikka Susi myöntää, että 
hän ei olisi voinut jäädä pelkästään koti-
äidiksi, hän nauttii siitä, että on pystynyt 
viettämään lastensa kanssa keskimääräis-
tä enemmän aikaa. 

– On hienoa seurata, mitä nuorilla 
on milloinkin meneillään. Eivätkä las-
ten kuskailut ja muut tarpeet tunnu vä-
henneen vaikka ikää onkin tullut lisää,  
aktiivisesti musiikkia harrastavien tyttärien  
äiti toteaa. 

Susi nauttii kirjaimellisesti akatee-
misesta vapaudestaan, vaikka on joutu-
nut hyväksymään kapeamman leivän ja 
työn epävarmuuden. Entinen Kotilieden 
ja Yliopisto-lehden toimitussihteeri tekee 
edelleen keikkaa entisille palkanmaksa-
jilleen. Tätä nykyä hän toimittaa myös 
Suomen Kirjailijaliiton lehden yhdessä 
toisen kirjailija-toimittajan kanssa.

– Aika ajoin jään kiinni ajatuksesta, 
että pitäisikö vielä hakea oikeaa työtä. 
Näin iän myötä sitä kaipaa joitain asioi-
ta, mitä työsuhde tuo mukanaan: työter-
veyshuolto, palkalliset lomat, joskus sit-
ten eläkekin… Toisaalta työelämä tuntuu 
menevän yhä hullummaksi ja tekijöiltä 

” Miksi kaikki pitää saada valmiiksi heti  
ja yleensä vielä yhtä aikaa?

vaaditaan entistä enemmän. Enkä kyl-
lä kaipaa yhtään tuonne aamuruuhkiin-
kaan, Susi pohtii. 

– Nyt minulla on mahdollisuus tehdä 
sitä, mitä sydänkin haluaa, itseään epä-
tyypillisten työsuhteiden tekijän malli-
esimerkiksi tituleeraava Susi toteaa.

Elämää suurempia hetkiä
Pauliina Susi sanoo lapsesta asti ajatel-
leensa, että hän on ihminen, joka kirjoit-
taa kirjan. 

– Silti lähes 15 vuoden ajan kirjoitin 
vain rahasta, voisi sanoa, ja se riitti mi-
nulle. Pitkään pohdin myös, onko minul-
la itselläni tarpeeksi sanottavaa. Kun 30 
vuotta ikää tuli täyteen, en enää voinut 
antaa selityksille tilaa. 

Vuoden 2002 kesällä Susi istui alas 
tietokoneensa äärelle ja tarinaa alkoi tun-
kea. Ensimmäisen kirjansa uusi tekijä 
kirjoitti moneen kertaan ja luetutti sen 
seitsemällä tutullaan. 

– Lähetin tekstini kaikille suurille 
kustantajille ja olin onnellinen, kun Tam-
mesta soitettiin muutaman viikon päästä 
ja pyydettiin keskustelemaan. 

Keväällä 2005 esikoinen oli valmii-
na painoon. Sittemmin kirjasta on otettu 
neljä painosta ja dramatisoitu kuunnel-
ma Radioteatteriin.

– Onnistuneen ensimmäisen teok-
sen jälkeen annoin itselleni luvan jatkaa 
kirjoittamista. Vaikka olen kokeillut eri-
tyyppistä kerrontaa, olen jokaisessa jol-
lain tavalla ottanut kantaa yhteiskunnal-
lisiin epäkohtiin. Päähenkilöni ovat aina 
tavallisia ihmisiä, joita koettelevat taval-
liset asiat ja ilmiöt. Ja varsin usein joku 
avaintyypeistä on valtsikalainen.

Kirjoittaminen on Pauliina Sudel-
le kurinalaista, jokapäiväistä arkea. Kun 
lapset ovat lähteneet kouluun ja mies työ-
hön, hän sulkeutuu työhuoneeseensa.

– Toki minullekin tulee totaalisia tyh-
jyyden hetkiä, jolloin en näe ruudulla al-
kua en loppua. Yleensä lähden niinä het-

kinä kävelylle mukanani muistivihko ja 
kynä tai ainakin kännykkä, mihin voin 
sanella päähän toivottavasti pälkähtäviä 
ideanpoikasia. Aivot saavat raittiissa il-
massa happea ja ajatukset alkavat toimia. 
Esimerkiksi Pyramidin puolenvälin tie-
noilla olin kirjan rakenteen kanssa täy-
sin hukassa, kunnes kesken kävelylenkin 
sain ahaa-elämyksen: koska kyseessä on 
tarina huijauksesta, ei rakenteessakaan 
mikään ole sitä miltä näyttää... Kotiin pa-
lattuani kirjoitin kirjan melkein kerralla 
loppuun, Susi selvittää.

Asiat niin kuin pitää
Pauliina Susi on elämäänsä tyytyväinen, 
vaikka myöntääkin, että hänen on vai-
kea vain tyytyväisesti asettua paikoilleen: 
”jos harmeja ei ole, niitä tuppaa rakenta-
maan itse”. 

– Kirjailijan on opittava elämään jat-
kuvassa epävarmuudessa. Joudun voitta-
maan omat pelkoni joka kerta, kun ryh-
dyn kirjoittamaan. Onneksi minulla on 
perheeni tuki tälle työlle.

Susi on päättänyt vastustaa ”umpioi-
tumista”. Omaa ammatillista osaamis-
taan hän on vuosien varrella ylläpitänyt 
eri kurssein ja avoimen yliopiston yleisen 
kirjallisuustieteen opintojen parissa. 

– Kirjailija-lehden toimittajana ja kir-
jailijana itse on ollut mielenkiintoista tu-
tustua kollegoihin. Kirja-alalla on viime 
vuosina tapahtunut paljon ja mielestäni 
myös sen yhteiskunnallinen kiinnosta-
vuus on nousussa. 

Omista tulevaisuudennäkymistään 
Susi ei osaa sanoa. Niin pitkälle hän ei ole 
vielä suunnitelmissaan mennyt. Varmaa 
on, että hän ei haaveile kirjailijaresidens-
sistä Välimeren rannikolla tai vetäytymi-
sestä retriittiin.

– Elän tässä ajassa ja paikassa. Mikään 
ei ole koskaan itsestään selvää, mutta sen 
tiedän, että tätä menoa haluan jatkaa. 
Vaikka sitten täytyisikin huijata itsensä 
varmuuden olotilaan joka päivä.
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SVAL:n jäsenkunnan tilanne työmarkkinoilla 

AIEmPAA VAkAAmPI
Jäsenistön palkkakehitys jatkaa nousuaan. Havaittavissa on myös 
naisten ja miesten palkkaerojen kaventumistrendi. 
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Loppusyksystä 2010 toteutettiin jälleen liiton vuosittainen 
työmarkkinakysely. Siinä kartoitettiin jäsenkunnan työmarkki-
natilannetta kuluneena vuonna. Seuraavan sivun taulukosta 1 
näkyy jäsenistön tilastollinen profiili. Työvoimaa koskevista lu-
vuista on poistettu hoitovapaalla olevat, eläkeläiset ja opiskelijat. 
Viereisissä sarakkeissa näkyvät edellisvuoden ja viiden vuoden 
takaisen tilanteen tunnusluvut. Yliopistojen hallinnollisen uu-
distuksen myötä yliopistosektori on eriytetty omaksi työnanta-
jasektorikseen samoin kuin järjestösektori.

Koulutusalan työttömyydessä ei muutosta
Kokopäivätyössä oli vastaushetkellä noin 90 prosenttia työvoi-
masta. Jäsenkunnan työttömyys oli samalla tasolla kuin vuon-

na 2009, jolloin se palautui ennätysalhaiselta vuoden 
2008 kahden prosentin tasolta kolmeen prosent-

tiin. Tämä on viiden sitä edeltäneen vuoden ai-
kana vakioitunut työttömyysaste. Työttömyys-
tilanne ei ole siis huonontunut taloudellisen 
epävarmuustilan aikana, mutta tunnusmerkke-
jä tilanteen nopeasta parantumisestakaan ei ole 
nähtävissä. 

Toistaiseksi voidaan pitäytyä tulkinnassa, jon-
ka mukaan jäsenistön kohdalla on pääsääntöisesti 

ollut kyse hetkellisestä työttömyydestä vanhan ja uu-
den työn välillä, ei niinkään pitkäkestoisesta ongelmas-

ta. Vastavalmistuneiden (vuosina 2009–10 valmistuneet) 
työttömyys nousi prosenttiyksikön ollen nyt kuusi prosenttia. 
Vastavalmistuneista joka kolmas oli ollut jossain vaiheessa val-
mistumisensa jälkeen työtön. 

Palkkatunnusluvuissa selvää nousua
Palkkatunnusluvuista ilmenee 3,3 prosentin nousu brutto-
palkoissa edellisvuoteen verrattuna. Koko jäsenistön brut-
topalkka oli keskimäärin 3 980 euroa/kk. Bonukset mu-
kaan lukien keskipalkka oli 4 070 euroa/kk. Mediaanipalkka, 
joka jakaa tarkasteltavan joukon kahteen yhtä suureen osaan –  
sitä enemmän ja vähemmän ansaitseviin – oli 3 700 euroa/kk. 
Yrityksissä keskikuukausipalkka oli 5 010 €, valtiolla 3 870 €, 
kunnissa 3 810 €, järjestöissä 3 840 € ja yliopistosektorilla  
3 370 €. Taulukosta 2 ilmenevät bruttopalkan keskiarvo ja 
muutos vuosina 1994–2010.

Lähes 70 prosentilla kyselyyn vastanneista palkka oli 
noussut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna ja noin 20 
prosentilla pysynyt ennallaan. Jäljelle jäävän kymmenen pro-
sentin muodostivat ne, joilla ei ollut vertailukelpoista tilan-
netta lokakuussa 2007, palkanalennuksen kokeneet ja En 
osaa sanoa -ryhmä. Työ- tai virkaehtosopimuksen mukainen 
yleiskorotus oli selvästi yleisin syy muutokseen kokonaiskuu-
kausiansioissa. Vastaajista useamman kuin joka toisen palkka 
oli noussut tällä perusteella. Lähes joka viidennen vastaajan 
palkka oli noussut puolestaan henkilökohtaisen korotuksen 
johdosta.

Miesten keskipalkka nousi runsaat kolme prosenttia 4 610 
euroon ja naisten puolestaan lähes kuusi prosenttia 3 790  
euroon. Näillä tunnusluvuilla mitattuna naisten palkka on 82 
prosenttia miesten palkoista. Edellisen kyselyn yhteydessä nais-
ten palkka oli 80 prosenttia miesten palkoista ja kaksi vuotta 
sitten 78 prosenttia. Tässä valossa on siis havaittavissa palkka-
erojen kaventumistrendi. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja 
opetustehtävissä sekä päällikkötasolla naisten keskipalkka on 
94–98 prosenttia miesten keskipalkasta. 

Johtotehtävissä toimivien naisten palkka oli puolestaan on-
gelmallisempi, sillä ainoastaan ylimmässä johdossa naisten pal-
kat olivat lähellä 90 prosentin tasoa (87 prosenttia) miesten pal-
koista. Työuran alun palkkaerojen umpeen kurominen on eräs 
keskeinen keino koko ongelman ratkaisemisessa. Liiton alku-

	
	

Pyyntö	osallistua		
Työmarkkinatutkimus	2010	

-kyselyyn	lähetettiin	sähköpos-
titse	lokakuussa.	3	902	henkilön	

otoksesta	vastauksia	palautui	1765	
ja	vastausaktiivisuudeksi	muodostui	
45	prosenttia.	Kiitos	kaikille	vastanneil-
le!	Vastanneiden	kesken	arvotun	400	
euron	matkalahjakortin	voitti	Sami 

Kuikka	Lahdesta.	Onnea	ja		
hyvää	matkaa!	
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palkkasuosituksella ja palkkaneuvonnalla pyritään antamaan 
välineitä jäsenille oman hintatason oikeaan määrittelyyn ja si-
tä kautta osaltaan myös palkkadiskriminaation poistamiseen. 

Työpaikan vakaus
Tutkimuksessa on vuosittain pyydetty vastaajia arvioimaan lä-
hitulevaisuutta työpaikalla sekä yleisesti että omalta kohdal-
ta. Lokakuussa 2010 omaa tilannettaan piti vakaana tai melko 
vakaana runsaat 80 prosenttia vastaajista. Alle viisi prosenttia 
vastaajista koki lomautuksen mahdolliseksi ja samankokoinen 
joukko näki itseensä kohdistuvan irtisanomisen mahdollisena. 
Lokakuun 2009 lukuihin verrattuna tilanne on muuttunut siten, 
että vakaaksi tai melko vakaaksi tilanteensa kokevien joukko on 
hieman kasvanut ja henkilöstövähennystoimenpiteitä mahdol-
lisina pitävien vähentynyt.

Työpaikan tilannetta yleisesti tarkasteltaessa vastausja-
kaumiin ei tule suurta eroa. Vastaajista lähes 80 prosenttia nä-
ki tilanteen vakaana tai melko vakaana ja myös irtisanomista 
tai lomautusta mahdollisena pitävien osuus oli samaa suuruus-
luokkaa kuin oman tilanteen arvioinnissa. Työpaikan tilanteen 
vakaudessa on nyt palattu lähes lamaa edeltävälle tasolle vuo-
den 2009 lokakuun tasolta, jolloin vain 70 prosenttia vastaajis-
ta piti tilannetta vakaana tai melko vakaana. Matkaa kuitenkin 
vuoden 2007 tasolle vielä on: tuolloin tilanteen vakaana nähnei-
den osuus oli vielä 85 prosenttia. n

nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

TyömarKKinaTuTKimuS 2010 2009 2005

Kokonaisjäsenmäärä	
vuoden	lopussa 10	843 10	445 9	031

Työvoima

Päätoimi,	%

Kokopäivätyö 89 90 86

Osa-aikatyö 3 3 5

Työtön 3 3 3

Muu 5 4 6

Keski-ikä 41 40 40

Naisia,	% 68 63 65

Ollut	työtön	edellisen		
kahden	vuoden	aikana,	% 15 15 14

KoKopäiväTyöSSä olevaT

Bruttopalkka	keskimäärin,	€/kk 3	980 3	850 3	250

Nettopalkka	keskimäärin,	€/kk 2	600 2	550 2	080

Tuloveroaste,	% 35 34 36

Mediaanipalkka	(F50),	€/kk 3	700 3	550 3	000

Bonuksia	keskimäärin,	€/kk		
saaneiden	%-osuus) 601	(16) 417	(17) 300	(15)

Luontoisedut	keskimäärin,	€/kk	
(saaneden	%-osuus	) 139	(36) 193	(36) 136	(33)

Bruttopalkka	keskimäärin		
(ml.	bonukset),	€/kk 4	070 3	920 3	340

Kokonaistyöaika,	tuntia/viikko 39,7 39,8 40,5

Ylitöistä	ei	korvausta		
(ylitöitä	tehneet),	% 24 25 30

Työnantajasektori,	%

Valtio 32 42*) 43*)

Kunta 22 23 23

Järjestö,	säätiö 13 - -

Yritys 23 35**) 33**)

Yliopisto 10 - -

Muu 1 1 1

Toimiasema,	%

Johtotehtävät 28 30 30

Asiantuntijat 66 65 56

Opetus 3 2 6

Muut	tehtävät 3 3 8

Määräaikainen	
palvelussuhde,	%

22 22 26

Nykyinen	työ	vastaa	koulutusta 81 80 83

*)	Sisältää	valtion	virastot,	laitokset	ja	yliopistot
**)	Sisältää	yritykset,	järjestöt	ja	säätiöt

Bruttopalkan (ml. bonukset) keskiarvo ja muutos vuosina

2010 4	070 3,9 100

2009 3	920 2,3 96,3

2008 3	830 8,5 94,1

2007 3	530 1,7 86,7

2006 3	470 3,9 85,2

2005 3	340 3,7 82,0

2004 3	220 4,4 79,1

2003 3	090 1,1 75,9

2002 3	050 6,5 74,9

2000 2	870 3,5 70,5

1999 2	770 7,4 68,0

1996 2	580 0,8 63,4

1994 2	560 - 62,9

Taulukko 1

Taulukko 2
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Teksti: Mia Hemming  Kuvat: iStockphoto

– Työkyvyttömyyseläke tulee harvoin yllä-

tyksenä, ellei ole kyseessä tapaturma. Usein jo 
ainakin pari vuotta ennen työntekijä alkaa oi-
reilla. Tähän prosessiin pitäisi osata tarttua hoi-
tamalla terveydellisiä oireita oikealla ja riittäväl-
lä tavalla. Tai jos oireet johtuvat työstä, täytyisi 
pyrkiä niitä tekijöitä muuttamaan, Suomen Työ-
terveyshoitajaliiton puheenjohtaja Leila Raut-
järvi sanoo.

Muun muassa osa-aikaeläkkeiden on katsot-
tu vähentäneen työkyvyttömyyseläkkeelle pää-
tyvien määrää. Siitä huolimatta osa-aikaeläk-

Vertaistuen hakeminen  
on oppimisen merkki.

Hyvinvoiva työntekijä 
JAkSAA PITEmPÄÄn 

Työurien pidentämisen yhtenä kompastuskivenä  
pidetään työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.  
Sille jäädään aiempia vuosikymmeniä useammin 
ja nuorempina. Viime vuosina työkyvyttömyys- 
eläkkeelle on jäänyt vuosittain noin 25 000 ihmistä.
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Leila 
Rautjärvi

Leila	Rautjärvi	on	pit-
kään	toiminut	työ-
terveyden	kenttä-
työssä,	kouluttajana	
ja	valmisteluryhmis-
sä.	Hän	on	Suomen	
Työterveyshoitajalii-
ton	puheenjohtaja.	
Rautjärvi	toimii	työ-
terveyshoitajana	ja	
koulutuspäällikkö-
nä	Tampereen	Työ-
terveys	ry:ssä.	Hän	
on	tehnyt	pitkään	yh-
teistyötä	muun	mu-
assa	Työturvallisuus-
keskuksen	kanssa	
myös	työsuojelun	
peruskoulutuksissa.	
Rautjärvi	on	koulu-
tukseltaan	terveystie-
teiden	maisteri.

keelle pääsyä on vastikään vaikeutettu, sillä 
eläkeoikeuden ikäraja nousi vuoden alusta 60 
vuoteen.

– Olen huolestuneena seurannut julkis-
ta keskustelua, jossa on jopa vihjailtu osa-ai-
kaeläkkeen lopettamisesta. Uskon, että silloin 
työntekijät hankkiutuvat muilla keinoin teke-
mään vähemmän töitä esimerkiksi osasaira-
uspäivärahan turvin. Moni jää ehkä kokonaan 
pois työstä, sillä kaikkienhan ei tarvitse käydä 
rahan takia töissä. Sellaiset työntekijät lähtevät 
epäviihtyisästä työstä mieluummin pois, kuin 
jäävät sinne uupumaan.

Taustalla mielenterveydellisiä 
häiriöitä
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat monen 
työkyvyttömyyseläkkeen syy. Myös mielenter-
veyden häiriöt ovat usein peruste eläkkeelle.

– Ensinnäkin työntekijöiden tulisi itse tun-
nustaa oireilunsa ja tarttua siihen. Seuraavak-
si lähiesimiehet ja työkaverit huomaavat oi-
reilun. Esimiehen tulisi aina kysyä alaiseltaan 
hänen voinnistaan, jos hänellä herää sen suh-
teen epäilys. Osa työntekijöistä ei käytä työ-
terveyshuollon palveluja, jolloin ei voi jättää 
tilanteeseen puuttumista työterveyshuollon 
vastuulle, Leila Rautjärvi huomauttaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista selkä- ja ni-
velkivut ovat jonkin verran vähentyneet. Työ-
kyvyttömyys- ja sairauspäivärahat tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksien perusteella lisääntyivät 
1980-luvun lopulle asti. Sen jälkeen ne ovat lie-
västi vähentyneet. Niistä kärsivien potilaiden 
määrä on kuitenkin kasvanut ja tulee kasva-
maan muun muassa ikääntymisen myötä.

– Tuki- ja liikuntaelinten ongelmia on ol-
lut ainakin niin kauan, kuin minä olen ollut 
tällä alalla työssä. Menneinä vuosikymmeni-
nä mentiin alaikäisinä raskaisiin töihin, joita 
tehtiin pitkään, ja sitten moni jäi yksilöllisel-
le varhaiseläkkeelle. Mutta mielenterveyden 
häiriöt työkyvyttömyyseläkkeiden perustee-
na ovat selkeästi minun urani aikana lisäänty-
neet. Myös vapaa-ajan viettotavat vaikuttavat 
heikentävästi mielenterveyteen. Eniten olen 
huolissani runsaasta alkoholinkäytöstä ja sii-

tä, että vapaa-aikaa ei käytetä voimien palaut-
tamiseen.

Työterveyshuollosta  
asiantuntemusta
Työnantaja on siis viime kädessä vastuussa 
työpaikan työhyvinvoinnista, jolla voidaan pi-
dentää työuria. Apunaan työnantajalla on la-
kisääteinen työhyvinvoinnin asiatuntijataho: 
työterveyshuolto. 

– Olen usein hämmästynyt huomatessa-
ni, että esimiehet eivät tiedä työterveyshuollon 
olevan myös heidän työtään varten. Esimie-
het voivat tulla työterveyshuollosta kysymään 
neuvoa, miten heidän tulisi menetellä epäilles-
sään alaisensa voivan huonosti. 

– Esimiehet ovat lisäksi toisinaan arko-
ja ottamaan yhteyttä kollegoihinsa tai ylem-
päänsä kysyäkseen heiltä neuvoja. Vertais-
tuen hakeminen tai neuvojen kysyminen on 
oppimisen merkki eikä heikkouden, Leila 
Rautjärvi sanoo.

Työterveyshuollon ammattihenkilöstön  
asiantuntemus on tarkoitettu työnantajan 
avuksi hänen toteuttaessaan työturvallisuus-
lain ja työterveyshuoltolain perusvelvoitteita. 
Työterveyshuollon toiminta lähtee työpaikan 
tarpeista, jotka tulisi määritellä yhdessä työn-
antajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilös-
tön kanssa.

– Hyvä työyhteisö edellyttää tiivistä yh-
teistyötä työnantajan ja työterveysorganisaa-
tion kesken. Olen havainnut asioiden olevan 
hyvin vaihtelevalla tolalla työpaikoilla, mi-
tä tulee yhteistyöhön työterveyshuollon kans-
sa. Erikseen voisin nostaa hyväksi esimerkiksi 
taustaltaan perheyritykset, joissa on usein sel-
laista hyvää työntekijöistä huolehtimisen ilma-
piiriä. Työterveyshuolto ei voi kuitenkaan olla  
ainoa kanava, mistä tulee tieto työhyvinvoin-
nista. Työpaikoilla tulisi kehittää työhyvin-
voinnin johtamista niin, että tunnistetaan hy-
vä työyhteisö ja siihen pyritään.  

Esimiestyö avainasemassa
Ammattitaitoisella ja hyvällä esimiestyöllä pys-
tytään siten tehokkaasti lisäämään henkilöstön 

Perheyrityksissä on usein sellaista hyvää 
työntekijöistä huolehtimisen ilmapiiriä.

24  Valtiotieteilijä 1-2011



akava: Ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla

Työurat	 pitenevät	 vain,	 jos	 työntekijöillä	 on	 intoa	 jatkaa	

työssä.	Se	edellyttää	hyvää	henkistä	sekä	fyysistä	terveyt-

tä	sekä	työnantajaa,	joka	pitää	työntekijöistään	kiinni.

Korkeasti	koulutettujen	työmarkkinajärjestö	Akava	ry	

esittää	kantansa	työurien	pidentämiseen	julkaisussa	Li-

sää	onnistuneita	työvuosia	–	Akavan	keinot	työurien	pi-

dentämiseen.	 Julkaisussa	muistutetaan,	 että	 ratkaisun	

avaimet	 ovat	 työpaikoilla.	Niiden	 olosuhteiden	pohjalta	

tehdään	tosiasialliset	päätökset	eläkkeelle	siirtymisestä.

Työuria	saadaan	pidennettyä	kolmella	vuodella	vuo-

teen	 2025	mennessä	 edistämällä	 työhyvinvointia.	 Työ-

hyvinvointia	luovat	mahdollisuus	yksilöllisiin	työaikajous-

toihin,	hyvä	esimiestyö	 ja	kokeneempien	työntekijöiden	

arvostus.	Myös	 hyvä	 työterveyshuolto	 ja	mahdollisuus	

osaamisen	kehittämiseen	vaikuttavat	merkittävästi	työs-

sä	jaksamiseen.	

Työpaikoilla	tulisi	ottaa	käyttöön	henkilökohtaiset	ura-	

tai	 kehittymissuunnitelmat.	 Yksilöllisiä	 työuria	 olisi	 hyvä	

painottaa	 kaavamaisten	 työurien	 sijaan.	 Työelämän	 on	

tarjottava	 koulutus-	 ja	 kehitysmahdollisuuksia,	 aitoja	

mahdollisuuksia	vaikuttaa	sekä	tilaisuuksia	hengähdys-

taukoihin.	Työajat	 ja	urapolut	voisivat	 joustaa	elämänti-

lanteen	mukaan.

Myös	muulloin	kuin	vuosiloman	aikana	tulisi	olla	mah-

dollisuus	akkujen	lataamiseen.	Esimerkiksi	työaikapank-

kijärjestelmä	mahdollistaa	pidemmän	yhtäjaksoisen	va-

paan	käyttämisen.	Vapaaehtoista,	 työntekijän	 tarpeista	

lähtevää	osa-aikatyötä	kannattaisi	lisätä.

Työterveyshuollon	 roolia	 tulisi	 vahvistaa.	 Työter-

veyshuolto	voisi	kokeilla	työkykyä	ylläpitävän	aikuisten	

”neuvolatoiminnan”	 järjestämistä.	 Jokaisen	 ikäänty-

vän	työntekijän	työn	psyykkinen	ja	fyysinen	kuormitta-

vuus	pitäisi	arvioida	ilman	erillistä	pyyntöä.	Tosin	neu-

volatoiminta	 ja	 työn	 kuormittavuuden	 automaattinen	

arvioiminen	 ovat	 herättäneet	 jo	 kriittisiäkin	 puheen-

vuoroja.	

Teema	Kunnon työolot – pitkät työurat	on	yksi	Akavan	

keskeisistä	hallitusohjelmatavoitteista.

työhyvinvointia. Myös muutosprosesseissa erityisesti esimies-
työllä pystytään vaikuttamaan motivaatioon ja jaksamiseen.

– Esimiesten joukossa on sellaisia, jotka ovat ihan luonnos-
taan henkilöstöjohtajia ja niitä, jotka ovat sellaisiksi oppineet. 
Toki on myös heitä, jotka ajattelevat ennemmin tehtävänsä ole-
van johtaa työtä kuin henkilöstöä. Jälkimmäiset voivat ottaa op-
pia edellisiltä: laajemmalla johtamistavalla saa usein parempia 
tuloksia. 

– Eräässä yrityksessä koulutettiin yhteistyössä työterveys-
huollon kanssa esimiehiä kysymään työntekijöiltä työkyky-
asioista. Siitä lähtien ne kysymykset kuuluivat aina kehitys-
keskusteluihin, Leila Rautjärvi kertoo.

Johdon suhtautuminen on Rautjärven mielestä tärkeää, sil-
lä se ratkaisee, mitkä asiat otetaan mukaan työpaikan käytäntöi-

hin. Ihmisten johtamiseen tulisi niin työssä kuin työssä kiinnit-
tää huomiota. Esimiehen on osattava kommunikoida, tiedottaa, 
kuunnella, tukea, antaa palautetta ja vastaanottaa sitä sekä 
osoittaa arvostusta. 

– Valitettavan usein henkilöt hakevat tai joutuvat esimie-
hiksi ilman, että tietävät, minkälaisia tuloksia erilaiset esi-
miestyöt tuottavat. 

– Jos työntekijä kokee työpaikkansa, esimiehensä ja oman 
kuntonsa hyväksi, ennuste hänen työkyvystään on lupaava. 
Työntekijät haluavat käyttää osaamistaan, ja sitä vartenhan 
myös työnantaja on heidät alun perin työhön ottanut. Jos työ 
ei kuitenkaan enää ole tekijöidensä näköistä, he äänestävät ja-
loillaan. Ja se on huono asia niin yrityksen maineelle kuin sen 
tehokkuudelle. n
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Teksti: Hanna ojanpää  
Kuvat: Ali Heiskanen, Eija Hiltunen

Akava on kiistatta nimenä tunnettu ja myös  
järjestön perusideologia on suurelle yleisölle selvä. 

Tuntemattomammaksi sen sijaan jää helposti, mitä 
tämä korkeasti koulutettujen edunvalvontajärjestö  

tekee alueellisesti.

akavan keskustoimisto, jossa työskentelee 35 henkilöä, sijaitsee 
Helsingissä. Ylintä toimivaltaa korkeasti koulutettujen järjestössä 
käyttää aina neljäksi vuodeksi nimitetty liittokokous. Seuraavana 
portaikossa tulee hallitus, joka nimittää alaisuuteensa valmistelueli-
met, toimikunnat ja jaostot.

Maakunnissa kaikuu

akavan ääni
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– Vaikka toimimme valtakunnallisesti, palkattua väkeä on 
vain Helsingissä. Alueellinen toiminta on organisoitu tapahtu-
vaksi 15 alueellisen toimikunnan kautta. Niissä toimii yhteensä 
300 jäsenliittojen jäsenistä valittua luottamustoimista henkilöä, 
alueellisesta toiminnasta vastaava Merja Fyhrberg Akavan kes-
kustoimistosta selventää. 

– Työnjako Akava-yhteisössä menee niin, että keskusjärjes-
tö vastaa liitoille yhteisistä edunvalvontatehtävistä ja yhteiskun-
nallisesta vaikuttamisesta kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja 
alueellisesti. Sen sijaan yksittäisiä jäseniä se ei palvele. Neuvot-
telujärjestöt – JUKO, YTN ja KTN – vastaavat sektorikohtaises-
ta sopimus- ja neuvottelutoiminnasta ja liitot yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen ohella muun muassa jäsentensä palvelemisesta.

Kukin aluetoimikunta jakaantuu kahteen työryhmään, Työ-
elämä sekä Työllisyys ja innovaatiot, joissa valmistellaan asioita 
otettavaksi esille valtion aluehallinnon ja maakuntien erilaisissa 
yhteistyö- ja päätöksentekoelimissä. Tätä kautta tapahtuu myös 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

– Aluetoimikunnillamme on tiiviit suhteet työmarkkina- ja 
elinkeinoelämän järjestöihin, julkisen sektorin virkamiehiin 
muun muassa aluehallinnossa sekä yliopistoissa ja ammattikor-

svallilaiset akavan 
aluetoimikunnissa:
•	Uusimaa,	Jenni Kuusivuori	(opiskelijajäsen)
•	Varsinais-Suomi,	Kirsi Ahlman

•	Satakunta,	Timo Forsten

•	Häme, Timo Ahonen

•	Pirkanmaa, Juha-Pekka Mannila	
			ja	Eveliina Kuusela	(opiskelijajäsen)
•	Etelä-Savo,	Anne Gustafsson-Pesonen,	
			varapuheenjohtaja
•	Pohjois-Savo,	Alexandra Vartiainen	
			ja	Noora Sievänen	(opiskelijajäsen)
•	Keski-Suomi,	Heini Wiik	(opiskelijajäsen)
•	Pohjanmaa,	Aira Bragge	ja	Viljami Wiirilinna 

		(opiskelijajäsen)
•	Lappi,	Jaana Koskela,	puheenjohtaja	
			ja	Markus Siltanen	(opiskelijajäsen)

keakouluissa unohtamatta alueen kansanedustajia ja muita po-
liittisia vaikuttajia. Eri osapuolilla saattaa olla omia intressejään, 
mutta alueellinen näkökulma ja hyvinvointi lienevät kaikille yh-
teisiä, Fyhrberg toteaa.

Aktiivit asialla
Aluetoimikuntien ehdokasasettelu on jäsenliittojen tehtävä, 
mutta päätöksen jäsenistöstä tekee Akavan järjestötoimikun-
ta. Jäsenistä kaksi edustaa opiskelijoita. Meneillään oleva kau-
si päättyy syksyllä 2012. 

Fyhrbergin työ on käytännössä toiminnan suunnittelua, oh-
jausta, seurantaa ja kehittämistä, mutta myös asioiden koordi-
nointia keskustason toimijoiden, toimielinten sekä aluetoimi-
joiden kesken.

– Kolmivuotinen kausi alkaa uusien toimijoiden perehdyt-
tämisellä. Viime vuonna kiersin maata tavaten kaikki 15 alue-
toimikuntaa jäsenineen. Muutoin koulutustilaisuudet – edun-
valvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät 
koulutukset, talouskurssit, verkkosivu- ja mediakoulutukset ja 
niin edelleen – on pääsääntöisesti järjestetty pääkaupunkiseu-
dulla. Akavan kotisivujen lisäksi meillä on käytössä myös int-

” Työttömäksi ei saisi  
kouluttaa ketään  
meidän maassamme.
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Merja	Fyhrberg

ranet, Akaverkko, josta löytyvät aluetoimikunnittain yhteystie-
dot, vuosittaiset toimintakalenterit, asiakirja-arkisto ja paljon 
muuta. Tänä vuonna meillä on tavoitteena lisätä tähän yhtey-
teen strukturoitu keskustelupalsta edistämään tietojen vaihtoa 
ja ideointia toimijoiden välillä, Fyhrberg kertoo.

Jäsenistön äänitorvi
Aluetoimikunnan työnkuvassa keskeistä on työelämään liit-
tyvät kysymykset; korkeasti koulutettujen työllisyyden ja työ-
hyvinvoinnin edistäminen. Valtakunnallisesti, alueellisesti ja 
EU:ssa vaikuttaminen tapahtuu lobbaamalla. Kevään eduskun-
tavaaleja varten keskusjärjestö ja aluetoimikunnat ovat terävöit-
täneet sanomaansa tavoitteena tulevaan hallitusohjelmaan vai-
kuttaminen.

– Olemme huolissamme siitä kehityksestä, mikä näkyy kor-
keasti koulutettujen nuorten työllistymistilastoissa. Jos työpaik-
ka ei löydy ensimmäisten hakukuukausien aikana, työllistymi-
nen vaikeutuu eksponentiaalisesti. Valitettavasti paljon puhuttu 
työn ja tekijöiden kohtaanto-ongelma on edelleen ratkaisemat-
ta, Fyhrberg harmittelee. 

Akavan äänellä puhuva Fyhrberg toivoo, että korkeakou-
lutuksessa panostettaisiin entistä enemmän laatuun ja työelä-
mälähtöisyyteen. Työttömäksi ei saisi kouluttaa ketään meidän 
maassamme, kaikkea kaikille -ajattelutapa ei kerta kaikkiaan 
toimi. 

– Koulutuspolitiikassa tulee ottaa huomioon työelämän tar-
peet niin laadun kuin sisällön kannalta. 

Huolestuttava ryhmä ovat myös viisikymppiset, joiden ase-
ma työmarkkinoilla on taistelua ikärasismia vastaan. Samaan 

aikaan kuitenkin puhutaan 
työurien pidentämisestä.

– Alueellisesti ja val-
takunnallisesti puhum-
me aikuiskoulutuksen te-
hostamisen tärkeydestä. 
Työvoimapoliittinen kou-
lutus on perinteisesti suun-
tautunut koulutusta vailla 
oleviin tai matalan koulu-
tustason omaaviin. Viime 
vuosina kuitenkin korkeas-
ti koulutettujen työttömyys 
on kasvanut muita ryhmiä 
nopeammin. Asiantunte-
vaa palvelua julkisten työ-

voimapalvelujen parista on ollut vaikea löytää, kun palvelun ta-
so on vielä tänäkin päivänä viritetty liikaa entiseen moodiin. 

– Meidän jäsenkunnallemme ei myöskään ole ollut tarjolla 
sellaista aikuiskoulutusta, joka olisi työttömälle taloudellises-
ti mahdollista. Nyt on onneksi saatu tähän ongelmaan jonkin-
laista ratkaisua, kun myös työttömyyspäivärahalla voi hankkia 
itselleen niin sanottua omaehtoista koulutusta – asia, jonka to-
teutumiseen Akava voimakkaasti vaikutti. Toki tämä kasvat-
taa yhteiskunnan menoja jonkin verran. Mutta se on vähäistä 
verrattuna siihen, että korkeasti koulutettu ihminen jää työt-
tömäksi eikä ole kasvattamassa kansantalouden kakkua. Pu-
humattakaan ihmisten henkisestä hyvinvoinnista, Fyhrberg 
puuskahtaa.

Henkisestä hyvinvoinnista päästään Akavan ja aluetoimi-
kuntien toiseen avainteemaan, työhyvinvointiin. Tilastot kerto-
vat, että korkeasti koulutetut kokevat vakavan työuupumuksen 
riskiä muita palkansaajia useammin. 

– Valitettavasti myös akavalaistyöpaikoilla tapahtuu kiusaa-
mista ja epäasiallista käytöstä. Tällaista on kyselytutkimusten 
mukaan kokenut noin joka viides korkeasti koulutettu. Fyysistä 
väkivaltaa ilmenee meidän aloista lähinnä terveydenhuolto- ja 
sosiaalisektoreilla, mutta myös opetustoimessa. Nämä ovat asi-
oita, joihin me pyrimme vaikuttamaan koulutuksen, tiedotuk-
sen ja asioihin puuttumisen tasolla, Fyhrberg toteaa vakavana. 

– Alueellisesti pyrimme vaikuttamaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön alaishallinnon kuten työsuojelun vastuualueiden sekä 
Työterveyslaitoksen alueellisen toiminnan painopisteisiin.

Kokemuksella ja sisulla
Työnsarkaa siis riittää, mutta viimeisten vuosien aikana myös 
kehitystä on tapahtunut. Merja Fyhrbergin oma työntäyteinen 
ura Akavassa on kestänyt pian yhdeksän vuotta. Näkemystä ja 
näkökulmaa aluetoimikuntien tarpeista Fyhrberg keräsi en-
tisessä toimessaan Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n 
asiamiehenä ja samanaikaisesti neuvottelujärjestö YTN:n asia-
miehenä kentällä. Lisäksi hän toimi aktiivisesti Akavan aluetoi-
mikunnan jäsenenä virkansa suomin valtuuksin. 

– Sain tältä ajalta paljon eväitä nykyisen tehtävän hoitami-
seen. Haasteita on kieltämättä riittänyt, mutta toisaalta koen 
työni erittäin palkitsevaksi. Olen saanut huomata, että pitkäjän-
teinen ja tavoitteellinen toiminta on johtanut konkreettisiin tu-
loksiin, Fyhrberg toteaa ja jatkaa. 

– Lähden uuteen vuoteen hyvillä mielin: tilanne aluetoimi-
kunnissa on hyvä. Olen myös ilolla seurannut, että nuoria aka-
teemisia on tullut entistä enemmän toimintaan mukaan. n
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akava Lappi kutsuu työssäjaksamistalkoisiin
Akavan	Lapin	aluetoimikunnan	puheenjohtajan	valtikkaa	on	kuluva-

na	toimikautena	pitänyt	hallussaan	30-vuotias	YTM	Jaana Koskela.	

–	 Ensimmäinen	 vuosi	 puheenjohtajana	 oli	 antoisa:	 järjestäy-

dyimme	työryhmiin,	joissa	toimimme	kahden	toimintalinjan	kautta.	

Loppuvuodesta	 aloitimme	 Akavan	 hallitusohjelmatavoitteiden	 tu-

tuksi	tekemisen	Lapissa,	 joten	haastetta	ja	tekemistä	on	riittänyt.	

Henkilökohtaisesti	olen	voinut	ja	halunnut	panostaa	tehtävään,	mi-

kä	on	tarkoittanut	kalenterin	uudelleen	järjestämistä.	Aluetoimikun-

nassamme	on	hyvä	porukka	ja	työtä	on	ollut	helppo	tehdä,	kun	ta-

kana	on	monenlaisten	osaajien	tuki,	Koskela	tiivistää	tunnelmiaan	

ja	jatkaa	taustoistaan:	

–	 Valitsin	 aikoinaan	 yhteiskuntatieteellisen	 koulutusalan,	 kos-

ka	olen	aina	ollut	kiinnostunut	yhteiskunnallisesta	vaikuttamisesta.	

SVAL:n	ja	Akavan	toimintaan	mukaan	lähtemisen	taustalla	on	opis-

kelijajärjestö-	ja	ylioppilaskuntataustani.	Uskon,	että	meissä	järjes-

töaktiiveissa	on	jokin	”geeni”,	joka	ei	saa	meitä	pysymään	poissa	

vaikuttamisesta.	

Akava	Lappi	tekee	yhteistyötä	alueen	muiden	toimijoiden	kans-

sa.	 Tärkeimpiä	 sidosryhmiä	 ovat	 akavalaisten	 liittojen	 paikalli-

set	aluejärjestöt,	mutta	ajatustenvaihtoa	tapahtuu	myös	SAK:n	ja	

STTK:n	kanssa.

–	Akavan	strategian	mukaisesti	vaikutamme	maakunnallisissa	

päätöksentekoelimissä,	kuten	MYR:ssä	(maakunnan	yhteistyöryh-

mä)	 ja	ELY:n	 (Elinkeino,	 liikenne-	 ja	ympäristökeskus)	neuvottelu-

kunnassa.	Lisäksi	Akava	Lappi	on	mukana	niin	kutsutussa	Puo-

len	Suomen	yhteistyössä,	 johon	osallistuvat	meidän	 lisäksemme	

Akava	Kainuu	ja	Pohjois-Pohjanmaa:	keskustelemme	ja	et-

simme	yhteisiä	 intressejä	 ja	 tavoitteita,	 jotka	koskevat	koko	Poh-

jois-Suomea.

Akavan	rooli	Lapissa	on	tuoda	korkeakoulutettujen	näkökulmaa	

päätöksentekoon	ja	keskusteluun.	Esimerkiksi	työaikakysymykset	ja	

työaikalain	noudattaminen	myös	lain	piiriin	kuuluvien	ylempien	toimi-

henkilöiden	kohdalla	–	tai	oikeammin	lain	noudattamatta	jättäminen	–	

ovat	yksi	edunvalvonnallinen	aihealue,	jota	aluetoimikunta	on	halun-

nut	tuoda	esille.	Erityisesti	työhyvinvointi	on	noussut	tapetille.

–	 Järjestimme	 viime	 vuoden	 loppupuolella	 työhyvinvointia	 kä-

sittelevän	seminaarin,	jossa	nimenomaan	työssä	jaksaminen	nou-

si	esiin.	Työelämässä	on	huolestuttavia	piirteitä,	jotka	koskevat	lä-

hes	kaikkia	aloja.	Viestejä	siitä,	että	tietynikäisiä	ei	enää	kouluteta	tai	

työmotivaatio	laskee	muutoksien	keskellä,	tulee	kaikilta	sektoreilta.	

Olemmekin	kutsuneet	kaikki	työntekijät	ja	työnantajat	työssäjaksa-

mistalkoisiin,	sillä	työhyvinvointi	on	kaikkien	yhteinen	asia.	Useissa	

selvityksissä	työhyvinvoinnin	merkittävimmäksi	edistäjätekijäksi	on	

nostettu	 yksinkertaisesti	 vuorovaikutus	 ja	 tätä	olemme	halunneet	

painottaa.	Akavalaiset	toivovat	myös	enemmän	ja	jatkuvaa	koulu-

tusta	työn	oheen.

Kevätkaudella	 aluetoimikunta	 kokoontuu	 ensimmäisen	 kerran	

helmikuussa.	 Yhteinen	 eduskuntavaalipaneeli	 SAK:n	 ja	 STTK:n	

kanssa	järjestetään	Rovaniemellä	maaliskuun	puolessa	välissä.	

–	Tavoitteenamme	on	pitää	yllä	keskustelua	korkeakoulutettu-

jen	työelämäkysymyksistä	ja	näin	vaikuttaa	omalta	osaltamme	tule-

vaan	hallitusohjelmaan.	Huolenamme	on	erityisesti	korkeakoulutet-

tujen	korkea	työttömyys,	vaikkakin	Lapissa	tilanne	on	suhteellisen	

hyvä	verrattuna	valtakunnan	kokonaislukuihin.	Toki	korkeakou-

lutettujen	työttömien	pakkautuminen	kasvukeskuksiin	huolet-

taa	meitäkin.	Paikallisesti	meitä	kiinnostaa,	kuinka	tavoittaisim-

me	paremmin	alueen	akavalaiset.	Tiedottaminen	on	toki	myös	

resurssikysymys	ja	Lapissa	lisähaasteen	tekee	pitkät	ajomat-

kat.	Tänä	tai	ensi	vuonna	tavoitteenamme	on	järjestää	ensim-

mäinen	aluetoimikunnan	e-kokous,	 johon	maakunnasta	voi	

osallistua	omalta	koneelta.

Vuoden	2011	kevään	tärkein	koitos	Lapissa	ovat	kuiten-

kin	 eduskuntavaalit.	 Vaalien	 jälkeen	 aluetoimikunta	 kutsuu	

uudet	 lappilaiset	 kansanedustajat	 koolle	 ja	 käynnistää	pe-

rinteisen	yhteistyön.

	–	On	tärkeää,	että	saamme	parhaat	mahdolliset	voi-

mat	 rakentamaan	 suomalaista	 yhteiskuntaa.	Akavan	 si-

sällä	 toivomme,	että	keskusjärjestön	uuden	puheenjoh-

tajan	kanssa	voimme	myöhemmin	tänä	vuonna	aloittaa	yhtä	hyvän	

yhteistyön	kuin	Matti Viljasen kanssa.	

Jaana	Koskela

Puolen	Suomen	seminaarissa		

etsittiin	koko	Pohj
ois-Suomea		

koskevia	tavoitteit
a.
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Vaalivoitolla 
ei vaikutusta 

politiikkaan?
Suurikaan vaalivoitto ei ole Suomessa heilauttanut yhteiskunnallista kehitystä. Enemmän siihen ovat vaikuttaneet 

poliittisessa järjestelmässämme tapahtuneet muutokset, Neuvostoliiton romahtaminen ja Euroopan unioni, 
Valtiotieteilijä-lehden haastattelemat asiantuntijat taustoittavat.

Teksti: Jari Jokinen  Kuvitus: Susanna Tuononen
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S
uomessa järjeste-
tään huhtikuus-
sa maan historian 
36. eduskuntavaa-
lit. Vuosien saa-
tossa puolueiden 
väliset voimasuh-
teet ovat vaihdel-
leet, mutta kovin 
suuria valtapolitii-

kan heilahduksia ei ole tapahtunut. 
Tästä on pitänyt huolen monipuo-

luejärjestelmä, jossa vastakkain 
ei ole kahta selkeästi toisistaan 
eroavaa poliittista ideologiaa.

Sodan jälkeen vasemmistolla 
– SDP:llä ja SKDL:llä – oli vank-

ka kannatus, mutta nämä kaksi 
puoluetta eivät saaneet edus-
kuntaan enemmistöä. Kak-
si kertaa oltiin todella lähellä: 
vuonna 1945 puolueilla oli 99 

ja 1958 98 kansanedustajaa. Vii-
me vuosikymmenet ovat käsitelleet 

kommunismia kovalla kädellä, se ei ole 
enää merkittävä poliittinen vaihtoehto.

Vaalivoittojen vaikutusta politiikan 
tekoon pitää tarkastella myös poliitti-
sen järjestelmän ja puoluejärjestelmän 
muutosten kautta. Suomen asema maa-
ilmanpolitiikassa ja osana Eurooppaa on 
muuttunut. Neuvostoliiton hajoaminen 
ja Suomen liittyminen Euroopan unio-
niin ovat vaikuttaneet politiikan tekoon.

Merkittävä tekijä on ollut myös pre-
sidentin vahva asema. Presidentti valit-
tiin välillisillä vaaleilla ja Urho Kekkonen 
käytti valtaansa ja samalla linjasi politii-
kan suuntaa. Mauno Koiviston kaudella 
käynnistyi presidentin vallan parlamen-
tarisointi. Perustuslain muutosten myötä 
presidentin sisäpoliittinen valta on vähen-
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Nyt edessä ovat muutosvaalit,  
mutta voiko mikään muuttua?
 

tynyt. Hän ei enää valitse pääministeriä ja vaalien jälkeen suu-
rimman puolueen puheenjohtaja käynnistää hallitusneuvottelut.

– 1980-luvulla siirryttiin pitkiin hallitusvastuisiin eli peri-
aatteessa hallitus pysyi kasassa koko vaalikauden. Hallitusohjel-
mien poliittinen merkitys on kasvanut 1990-luvulta alkaen, do-
sentti, politiikan tutkija Sami Borg taustoittaa.

Nyt edessä ovat muutosvaalit, mutta voiko mikään muuttua?

Hyvinvointipalvelujen aika
Sotien jälkeisten vaalien ja erityisesti äärivasemmiston vahvan 
aseman jälkeen merkittävä muutos tapahtui 1966, kun SDP 
nousi rytinällä selkeästi suurimmaksi puolueeksi.

– Julkista sektoria ja hyvinvointipalveluja rakennettiin voi-
makkaasti 1960- ja 70-luvuilla, jonkin verran vielä 80-luvulla-
kin. Noina vuosikymmeninä julkinen hallinto kasvoi nykyisiin 
mittoihinsa ja saimme muun muassa päivähoidon. Silloin presi-
dentillä oli sisäpoliittista valtaa ja hallituksessa olivat pitkälti sa-
mat puolueet, Sami Borg toteaa.

Seuraava heilahdus tapahtui 1970, kun Suomen Maaseudun 
Puolue nostatti eduskuntavaaleissa puheenjohtajansa Veikko 
Vennamon johdolla nykymenoon verrattavan protestiliikkeen. 
Vennamolaiset nousivat kuin tyhjästä ja saivat 18 kansanedus-
tajaa, mutta jo etukäteen oli selvää, ettei puolue pääse mukaan 
hallitukseen. Presidentti Urho Kekkosen ja Vennamon välit oli-
vat tulehtuneet.

– Vanhat puolueet tiivistivät yhteistyötään ja Vennamo jäi 
meuhkaamaan oppositioon. Kaksi vuotta myöhemmin Kek-
konen hermostui vennamolaisiin ja maassa järjestettiin 
uudet vaalit, mutta voimasuhteet eivät juuri muuttu-
neet. SMP sai taas 18 kansanedustajaa, politiikan toi-
mittaja ja pakinoitsija Aarno Laitinen muistelee.

Näiden kaksien SMP:hen kulminoituneiden 
protestivaalien jälkeen SKDL alkoi hiljalleen me-
nettää kannatustaan ja SDP, Keskusta ja Kokoo-
mus muodostivat valtapoliittisen kolmikon.

Kun Mauno Koivistosta tuli presidentti Kek-
kosen jälkeen ja Kalevi Sorsa toimi pääministeri-
nä 1982–1987, näytti siltä, että sosiaalidemokraa-
tit ovat tarttuneet vallankahvaan pysyvästi.

Keskustan silloinen puheenjohtaja Paavo Väy-
rynen tarttui härkää sarvista ja teki Kokoomuksen ja 
RKP:n puheenjohtajien kanssa niin kutsutun kassakaap-

pisopimuksen, jossa lähdettiin tavoittelemaan porvarihallitus-
ta, mikäli puolueet saisivat vaaleissa enemmistön. Sopimuksen 
mukaan mikään näistä kolmesta puolueesta ei lähtisi yksinään 
hallitukseen SDP:n kanssa.

– Presidentti Koivisto ei tällaisista sopimuksista piitannut. 
Hän nimitti Harri Holkerin pääministeriksi ja syntyi sinipuna, 
Laitinen toteaa.

Murskaavia vaalivoittoja
Sami Borg lisää, että hallitusta muodostettiin ”manuaalisessa 
ohjauksessa”. Poliittiseen keskusteluun syntyi uusi termi. Tämä 
oli oikeastaan viimeinen kerta, kun presidentti käytti vahvimpia 
valtaoikeuksiaan hallitusta muodostettaessa.

Lisää uusia termejä syntyi seuraavissa vaaleissa, kun Keskus-
ta sai ”veret seisauttavan vaalivoiton”. Esko Aho nousi päämi-
nisteriksi, ja lamaa piti lähteä nujertamaan kolmen 
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suuren hallituksella, mutta SDP kieltäytyi kunniasta. Tämä liike 
toi demareille murskaavan vaalivoiton 1995. Mielipidetieduste-
lut olivat lupailleet jopa yli 30 prosentin kannatusta, mutta sii-
hen puheenjohtaja Paavo Lipposen luotsaama puolue ei sen-
tään yltänyt.

Tulevista eduskuntavaaleista  
povataan mielipidetiedustelujen  
perusteella muutosvaaleja.

– Pääministeri Lipponen veti hyvin oikeistolaista politiikkaa 
ja poisti muun muassa yritysveroja. Minulta on usein kysytty 
puoluekantaani, ja olen sanonut, että en ole niin oikealla kuin 
demari Lipponen enkä niin vasemmalla kuin kokoomuslainen 
Sirpa Pietikäinen, Laitinen hymähtää.

– Loppujen lopuksi kaikki suomalaiset ovat demareita. Ny-
kyiset kokoomuslaisetkin ovat ideologisesti 50-luvun demarei-
ta, Laitinen lataa.

EU:n aika
Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995 ja sen jälkeen vaaleis-
sa on pelattu suhteellisen pienillä marginaaleilla. EU ja euro 
ovat sanelleet toteutetun politiikan ja talouden reunaehdot se-
kä määränneet pitkälti päätösten suunnan. Ainakin osittain täs-
tä johtuen myös puolueiden ideologiset erot ovat kaventuneet 
ja vaalikampanjat ovat olleet iskulauseiden ja mainoskampan-
joiden värittämät.

– Talouspolitiikassa ei ole juurikaan vaihtoehtoja, se on pit-
kälti käytännön asioiden hoitamista. Monipuoluejärjestelmän 
vuoksi meillä ei ole myöskään sellaista mahdollisuutta, että op-
positio voisi nousta valtaan ja muuttaa talouspolitiikan linjaa. 
Kaksipuoluejärjestelmässä – kuten esimerkiksi USA:ssa, Isossa-
Britanniassa tai jopa Ruotsissa – on mahdollisuus valita tule-
va hallituspohja jo ennen vaaleja, Sampo Pankin neuvonantaja, 
ekonomisti Lauri Uotila muistuttaa.

Perustuslain muutosten myötä presidentti ei enää nimitä 
hallituksen muodostajaa. Vaalien jälkeen suurimman puolueen 
puheenjohtaja valitaan pääministeriksi.

– Aiemmin korkea-arvoinen konklaa-
vi pohti, kuka olisi paras henkilö pää-
ministeriksi. Nyt puoluekokouksis-
sa peräkammarien pojat valitsevat 
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krapulapäissään puolueelle puheenjohtajan ja hänestä voi sattu-
malta tulla pääministeri, Laitinen kärjistää ja lisää, että kukaan 
ei tunnu olevan huolissaan siitä, onko kyseisellä henkilöllä edel-
lytyksiä hoitaa tehtäviään.

– Takavuosina hallitus oli myös kollektiivi, jossa yhdessä 
pohdittiin, mikä on Suomelle hyväksi. Nyt ministerit hoitavat 
omia tehtäviään eikä siihen ole nokan koputtamista. Kunkin 
puolueen ministeri voi vetää täysin omaa linjaansa hallinnon-
alallaan, Laitinen ryöpyttää nykyjärjestelmää.

– En kannata nykyisiä pääministerivaaleja sen enempää 
kuin pormestarivaalejakaan. Enkä ole kovin innostunut presi-
dentin valintasysteemistäkään. Kun ihmisiä valitaan merkittä-
viin tehtäviin, heidät pitää tuntea, Laitinen jyrähtää.

Perussuomalaiset tulevat
Tulevista eduskuntavaaleista povataan mielipidetiedustelujen 
pohjalta muutosvaaleja. Mutta voiko Suomen poliittinen lin-
ja muuttua nykyisessä yhdentyneessä Euroopassa, joka rim-
puilee suurissa taloudellisissa vaikeuksissa?

– Perussuomalaiset saavat ennakkoarvioiden perusteella 
melkein 30 paikkaa eikä tätä vaalivoittoa voi sivuuttaa. Mut-
ta on täysin eri asia, muuttuuko politiikassa jotain, Laitinen 
pohtii.

– Kysymys on siitä, keitä perussuomalaisten kansan-
edustajat ovat ja miten paljon porukassa on muukalais-
kaunaisia ja puolifasistisia edustajia. Suurin osa perussuo-
malaisten kannattajistahan on tannerilaisia demareita, Laitinen 
heittää.

Laitinen ennustaa, että jos puolueen puheenjohtaja Timo 
Soini saa pidettyä eduskuntaryhmänsä hyppysissään, perus-
suomalaiset voivat nousta hallitukseen kokoomuksen ja dema-
rien kumppaniksi.

Sami Borg ei lähde ennakoimaan vaalitulosta, mutta arvioi, 
että suhtautuminen perussuomalaisten hallitusvastuuseen vaih-

telee eri puolueiden välillä. Puolueet joutuvat pohtimaan ti-
lannetta myös taktisesta näkökulmasta: miten Soinin 

porukan ottaminen hallitukseen tai jättäminen op-
positioon vaikuttaa oman puolueen kannatukseen 
tulevaisuudessa?

Tänä päivänä politiikka on pitkälti taloutta ja 
reunaehdot sanellaan Suomen rajojen ulkopuolella 
erityisesti Euroopan taloudellisessa kriisissä.

– Hallituskoalitiolla ei ole niin suurta merkitys-
tä, sillä se kohtaa ulkomailta tulevat karut haasteet. 
Taloudellisesti poliittinen liikkumavara on pie-
ni ja kansallisia päätöksiä tehdään lähinnä vero-
tuksen ja tulonsiirtojen suhteen, Sampo Pankin 
Lauri Uotila arvioi.

Laitinen on samaa mieltä: kysymys ei ole enää 
kansantaloudesta vaan maailmantaloudesta. 

– Tuskin se valta nykyisin huonommassa 
paikassa on, Laitinen heittää ironisesti.

Lauri Uotila ei näe jonkin maan EU:sta tai eurosta eroamis-
ta edes mahdollisena.

– Ilmeisesti tällaista tilannetta varten ei ole edes yksiselit-
teisiä sääntöjä. Millainen olisi esimerkiksi markan tulevaisuus? 
Meillä on euromääräisiä sitoumuksia ja millä arvolla ja korolla 
ne muutettaisiin markkalainoiksi? Seurauksena olisi huikea ka-
tastrofi ja sama tilanne koskee tietysti erityisesti EU:n kriisimai-
ta. Rahat ovat pankeissa euroina ja jos palattaisiin kansalliseen 
valuuttaa, pankkitilit tyhjenisivät ja seurauksena olisi pankki-
kriisi, Uotila suostuu arvioimaan.

Äänestäjän näkökulmasta on tärkeää, että ennen vaaleja 
puolueilta saadaan nyhdettyä irti selkeät ohjelmat, miten Suo-
mea johdetaan seuraavat neljä vuotta. Suomen talous on mo-
nessa suhteessa vielä hyvässä kunnossa, vaikka velkakanta 
onkin ennätystasolla. Valtion tuloalijäämä on kuitenkin kym-
menen miljardin euron luokkaa, ja seuraavan hallituksen teh-
tävä on pysäyttää velkaantuminen – tai ainakin hidastaa sitä 
merkittävästi. Alijäämä pitää kuroa umpeen, ja puolueiden pi-
täisi ennen vaaleja kertoa, miten tuo temppu tehdään. Talouden 
asiantuntijoiden mielestä vaihtoehdot ovat vähissä.

– Äänestäjän pitäisi tietää, mitä hän yhdelle ehdokkaalle ja yh-
delle puolueelle antamallaan äänellä saa, Sami Borg kiteyttää.  n
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Vuokrahakemus ajalle 6.5.–10.9.2011

Hakijan	nimi

Lähiosoite

Postinumero	ja	-toimipaikka

Sähköpostiosoite	

Puhelinnumero

Haen	ensisijaisesti	kohdetta	(vain	yksi)	

Haen	toissijaisesti	

Päiväys	ja	allekirjoitus	

Täytä tiedot selkeästi tekstaten!

Viikkoa	

Viikkoa	

Hakemuksen	tulee	olla	perillä	viimeistään	6.3.2011.	Voit	postittaa	sen	osoitteeseen	SVAL,	Mikonkatu	8,	9.	krs,	00100	Helsinki	tai	faksilla	numeroon	010	231	0351.	
Voit	lähettää	hakemuksen	myös	sähköisesti	kotisivuiltamme.	Ilmoitamme	lomaviikon	saaneille	viimeistään	viikon	kuluessa	arvontapäivästä.	Peruutuksesta	veloitamme	
toimistokulut	17	€.	Mikäli	varaus	perutaan	alle	kolme	viikkoa	ennen	vuokra-ajan	alkamista,	veloitamme	lisäksi	puolet	vuokrahinnasta.	

Jäsenyys vie lomalle

ruKanjurmu
•	70-neliöinen	rivitalohuoneisto	kymmenelle		
hengelle	Rukatunturilla	

•	Vuokra-aika	lauantaista	klo	16	lauantaihin	klo	12
		 Haettavat viikot   19–36 310 €

Kolarin SiepaKKa
•	40-neliöinen	rivitalohuoneisto	neljälle	hengelle	
			Äkäslompolojärven	rannalla	Ylläksellä
•	Vuokra-aika	lauantaista	klo	16	lauantaihin	klo	10
   Haettavat viikot      31–32, 35–36 390 €

lapinniemen Kylpylä
•	30-neliöinen	studio	(+	parvi	16	m2)	neljälle	hengelle
•	Vuokra-aika	perjantaista	klo	16	perjantaihin	klo	11
   Haettavat viikot   25, 32 400 €

	

Lisätietoja	lomaeduista		ja	hakuohjeista	www.sval.fikohdasta	jäsenpalvelut	ja	-edut/vapaa-aika

On	pohjoisessa	kesällä	muutakin	kuin	hyttysiä:		
kokeile	vaikkapa	kalastusta	Kolarissa	tai	Karhun-
kierros-vaellusta	Rukalla	yöttömän	yön	kunniak-
si.	Tampereen	Lapinniemessä	yhdistät	kätevästi	
kaupunki-	ja	kylpyläloman.

Seuraavaksi	arvotaan	touko–syyskuun	väliset		
lomaviikot	(viikot	19–36).	Lähetä	hakemus	postitse	
tai	täytä	sähköinen	lomake	netissä.	Jos	haet	
lomaoikeutta	ensimmäistä	kertaa,	mahdollisuutesi	
ovat	parhaimmat.	

arvontapäivä on 7.3.2011.	Arvonnassa	onnis-
taneille	ilmoitetaan	henkilökohtaisesti	muutaman	
päivän	sisällä	arvonnasta.	Vapaaksi	jääneet		
lomaviikot	laitetaan	uudelleen	hakuun,	tiedot		
löytyvät	netistä	Ajankohtaiset-osiosta.

Tätä	jäsenetua	on	syytä	kokeilla		
– jäSenhinnoin! 



Arvomme 
3 kpl
149,00 € lahja-
kortteja Ikaa-
listen Kylpylään 
helmikuun lop-
puun mennes-
sä palveluun 
rekisteröitynei-
den kesken. 
Arvonta 
1.3. 2011.

Lisää yrityksiä 
liittyy mukaan 

jatkuvasti, 
joten tarkis-
ta etusi aina 

ensin 
jäsenedut.fi  

-palvelusta.

Nämä yritykset tarjoavat 
jäsenetuja juuri Sinulle.

Katso omat 
etusi osoitteesta

Yhteistyössä

HAKUS

WWW.K1KATSASTAJAT.FI

Sandstone

��������

Klubi
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[ sVaL ]

suomen Valtiotieteilijöiden  
Liitto sVaL ry

Valmistuminen häämöttää mutta et tiedä, mikä sinusta tulee isona? 
Palaamassa perhevapailta työelämään mutta uran suunta on hukassa?  
Kokemusta pätkätöistä mutta oman osaamisen markkinointi ei ole vahvuutesi? 
Pitkä ura takana mutta nyt on aika hakeutua kokonaan uudelle alalle?

Tutustu, miten liitto voi auttaa sinua urasuunnittelussa:

•	Liitosta	löydät	yhteiskuntaosaajien	työelämän	parhaat	asiantuntijat.	Edunvalvon-
nan	asiamiehiltä	 voit	 kysyä	eri	 alojen	 työllisyydestä	 ja	palkkatasosta.	 Juridista	
apua	muun	muassa	työsopimukseen	liittyen	saat	liiton	lakimiehiltä.

•	Vuosittainen	työmarkkinatutkimus	antaa	kattavan	kuvan	yhteiskuntaosaajien	si-
joittumisesta	 ja	palkkauksesta	sektoreittain.	Työmarkkinatutkimukset	 löydät	 lii-
ton	jäsensivuilta.

•	Urapalveluista	 saat	henkilökohtaista	maksutonta	neuvontaa	 työnhakuun,	ura-
suunnitteluun	ja	omassa	työssä	kehittymiseen	liittyvissä	kysymyksissä.	Valmenta-
jan	kanssa	voit	laatia	asianmukaisen	työhakemuksen	ja	cv:n.	Valmentaja	sparraa	
sinua	valmistautumisessa	työhaastatteluun	tai	palkkaneuvotteluihin.	Pitempikes-
toista	neuvontaa	ja	navigointityökalun	saat	jäsenetuhintaan.		

•	 Liitto	 järjestää	 koulutustilaisuuksia	 muun	 muassa	 Yhteiskuntatieteilijäpäivien		
yhteydessä.		

•	Mentorointi	auttaa	valmistumisvaiheen	opiskelijaa	hahmottamaan	omia	mahdol-
lisuuksiaan	työelämässä	ja	avartamaan	näkökulmaa.	Mentoroinnista	on	hyötyä	
myös	mentorille,	joka	ohjelman	aikana	voi	miettiä	myös	omaa	urapolkuaan.	Men-
torointiohjelmassa	mukana	oleville	urapalvelunavigoinnin	käyttö	on	maksutonta.

Liiton	jäsenyys	kannattaa	aina	–	olipa	urapolkusi	millainen	hyvänsä!

Liitosta apua urasuunnitteluun

Toimisto	on	auki	klo	8.30	–	16.00

Toiminnanjohtaja
Simo Pöyhönen
puhelin	010	231	0362
simo.poyhonen@sval.fi

Edunvalvonta
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen
puhelin	010	231	0357
nuutti.pursiainen@sval.fi
•	yksityissektorin	neuvottelutoiminta
•	tutkimustoiminta

Asiamies Arja Laine
puhelin	010	231	0355
arja.laine@sval.fi
•	julkisen	sektorin	ja	yliopistojen		
neuvottelutoiminta

Lakimies Petri Toiviainen
puhelin	010	231	0354
petri.toiviainen@sval.fi
•	palvelussuhdeongelmat

Lakimies Jukka Nohteri
puhelin	010	231	0353
jukka.nohteri@sval.fi
•	palvelussuhdeongelmat

Järjestötoiminta
Asiamies Kati Ahtiainen
puhelin	010	231	0359
kati.ahtiainen@sval.fi
•	Viestintä
•	Valtiotieteilijä	
•	järjestötoiminta

Asiamies Aki Reinimäki
puhelin	010	231	0356
aki.reinimaki@sval.fi
•	järjestötoiminta
•	opiskelijatoiminta

Opiskelija-asiamies Aura Pylkkänen
puhelin	010	231	0358
aura.pylkkanen@sval.fi
•	opiskelijatoiminta

Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

Jäsenasiat
Hallintopäällikkö Marjut Soininen
puhelin	010	231	0360
marjut.soininen@sval.fi
•	taloushallinto

Toimistonhoitaja Helka Ahlström
puhelin	010	231	0350
helka.ahlstrom@sval.fi
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut
•	lomaviikkovaraukset

Jäsensihteeri Pia Ruuska
puhelin	010	231	0361
pia.ruuska@sval.fi
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut

Katso tarkemmin
jäsenpalvelut ja -edut
www.sval.fi.
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LEHTIKUVA

Hallinto- ja 
kuntaministe-
ri Mari Kivi-
niemi 19. huh-
tikuuta 2007. 
||| Ministeri 
of Public Ad-
ministrati-
on and Local 
Government 
Mari Kivinie-
mi in Helsin-
ki on April 19, 
2007. 
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Kuoppaisia polkuja

”isona haluan työhön, jossa saa painaa rahaa.” Lasten 
käsitykset työelämästä voivat tuottaa kosolti hupia aikuisil-
le. Nuorten käsitykset eivät sen sijaan ole hauskoja. Syksyi-
sen nuorisotutkimuksen mukaan 15–30 -vuotiaat tuntevat 
epävarmuutta, pelkoa ja ahdistusta, kun he ajattelevat työ-
elämää. Tosin kymmenen eniten mainintoja saaneen luon-
nehdinnan joukkoon mahtuivat sentään tyytyväisyys ja toi-
veikkuus, vaikkeivät ne ihan kärkeen nousseetkaan.

Huono taloustilanne ja työttömyys heijastuvat totta kai 
nuorten käsityksiin. Jo kotona nuori on voinut nähdä van-
hempien työttömyyttä ja pätkätöitä, toisissa perheissä taas 
työstressiä ja uupumusta. 

Vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen työttömyys 
on tavanomaista korkeammalla tasolla, mutta on onneksi 
viime kuukausina kääntynyt laskuun. 

Osa vastavalmistuneista on työssä, joka ei vastaa hei-
dän koulutustaan. Tällöin koulutus on mennyt ainakin het-
kellisesti hukkaan. Jos ei pääse oman alan töiden syrjään 
kiinni, työuralle tulee kuoppia pidemmäksi aikaa. Varsin-
kin yhteiskuntatieteilijöiden kaltaisten generalistien voi ol-
la vaikea löytää oman alansa työtä, koska koulutus ei johda 
tiettyyn ammattiin toisin kuin vaikkapa lääkäreillä. Täs-
tä syystä alan työkokemusta olisi kartutettava jo opiskelu- 
aikana. Pelkillä maisterinpapereilla ja vaikkapa kaupan kas-
salla työskentelemällä on hankala kilpailla oman alan työ-
markkinoilla. 

Laman keskellä valmistuville voi käydä niin, että he jää-
vät sivuun silloinkin, kun ajat paranevat. Uudet vastaval-
mistuneet kiilaavat herkästi heidän ohitseen.

Koulutusmäärien pitää olla järkevästi mitoitettuja. Jos 
koulutuspaikkoja on liikaa työmarkkinoiden kysyntään 

nähden, on selvää, etteivät kaikki pääse oman alansa töihin. 
Siinä tuhlataan sekä yhteiskunnan koulutusrahoja että opis-
kelijan aikaa, työtä ja motivaatiota. Työttömiä yhteiskunta-
tieteilijöitä on tuhatkunta.

Nuorilla saattaa olla vääränlaisia odotuksia koulutuksen 
luomista mahdollisuuksista. Siksi korkeakouluissa, mutta jo 
lukiossa, tulisi järjestää nykyistä enemmän opinto-ohjausta. 
Opinto-ohjaajien pitää saada jatkuvasti lisäkoulutusta ja pi-
tää yllä kosketusta työelämään. Korkeakoulujen tulisi tarjo-
ta työelämätietoa osana opintoja.

Työvoimahallinnon toimet työttömyyden katkaisemiseksi 
on usein suunnattu muille kuin korkeasti koulutetuille. Mel-
ko harvassa TE-toimistossa, eli entisessä työvoimatoimistos-
sa, on henkilökuntaa, joka osaa neuvoa akateemisia työttö-
miä. Myös työvoimakoulutukseen tarvitaan akateemisille 
räätälöityjä kursseja.

Nuorille työ ei ole yhtä tärkeä osa elämää kuin vanhem-
mille. Onko se seurausta siitä, että työelämä on epävakaata 
eikä sen varaan kannata rakentaa identiteettiään? Jos työn-
antaja ei sitoudu työntekijään, ei sitoutumista voi odottaa 
työntekijältäkään. 

Harva pääsee kirjaimellisesti painamaan rahaa, vaikka se 
lapsena toiveena olisikin. Sitä paitsi yhä harvemmille nuo-
rille raha yksinään riittää palkkioksi työstä. Työn on heidän 
mielestään oltava mielenkiintoista ja haastavaa. Oman työn 
sisältöön pitää päästä vaikuttamaan, ja johtamisen pitää ol-
la kunnossa. 

Mitä vanhemmaksi tulee, sitä tyytyväisempi korkeas-
ti koulutettu on työhönsä. Aika siis tuo helpotuksen nuor-
ten työmurheisiin, mutta tietysti vain, jos he pääsevät työ-
uralle.  n

Hannamaija Helander
VTM, Akavan viestintäjohtaja
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SVALLILAInEn  
yhteiskuntaosaaja,
oletko ehdolla eduskuntavaaleissa?
Liitolle on tärkeää lisätä edustamiensa  
yhteiskuntaosaajien vaikuttavuutta yhteiskunnassa.  
Miten sinä hyödyt liiton jäsenyydestä vaalityösi aikana?

EHdoKASTiEdoT MAKSUTTA  
nETTiin JA LEHTEEn
Valtiotieteilijä-lehden	numerossa	2	on		
vaalisivusto,	jossa	jokaisesta	ehdolla	olevasta		
liiton	jäsenestä	voidaan	julkaista	maksutta		
henkilötiedot	ja	kuva.	Myös	nettiin	perustetaan	
vaalisivusto.	Jos	haluat	julkaista	tietosi	lehdessä		
ja	netissä,	ota	yhteyttä	lisätietojen		saamiseksi	
mahdollisimman	pian	mutta	viimeistään	25.2.	
sähköpostilla	vaalit@sval.fi.

SVALLiLAiSTEn PoSTioSoiTTEET
Ehdokkailla	on	mahdollisuus	tilata	pientä	maksua	
vastaan	jäsenten	osoitetietoja.	Markkinoinnin		
kieltäneiden	jäsenten	osoitetietoja	ei	luovuteta	
eteenpäin.	Ota	yhteys:	aki.reinimaki@sval.fi.

MAinoS  
VALTioTiETEiLiJä-LEHTEEn
Ehdokkaat	voivat	ostaa	mainostilaa		
Valtiotieteilijän	numeroon	2.	Tilavaraukset		
ja	aineisto	pitää	toimittaa	2.3.	mennessä		
osoitteeseen	info@mcipress.fi.

Onnea Vaalityöhön!


