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Pidempään,  
korkeammalle ja nopeammin
Valtiosihteeri Raimo Sailas puhuu tässä lehdessä työurien pidentämisestä. Hän tote-
aa, että ihmisten tulisi tulla varhemmin työmarkkinoille ja pysyä siellä pidempään. 

Viisas valtiosihteeri on tietenkin oikeassa. Minkäänlaista, nykyisenkaltaista tai 
edes muokattua hyvinvointiyhteiskuntaa on muutoin kovin vaikea säilyttää. Niin 
suuri on muutos huoltosuhteessa lähivuosina. Tavoitteesta vallitseekin kohtalaisen 
herttainen yksimielisyys.

Keinoista sen sijaan saakin suuremman riidan. Vedenjakajana toimii ääripäät: 
päästäänkö tavoitteeseen kepillä vai porkkanalla? Keppi tarkoittanee eläkeputkien, 
osa-aikaeläkejärjestelyjen sulkemista ja eläkeiän nostamista. Opiskelijoille se mer-
kitsee ”kannustimia” opintotukeen ja rajauksia opinto-oikeuksiin.

Toimiiko keppi nykyajan maailmassa? Tokihan tiettyyn rajaan asti ihmisten 
käyttäytymistä on mahdollista kannustaa. Kuitenkin siimaa liikaa kiristämällä sen 
saa vain poikki. Jos työvoimasta puristetaan joka välissä viimeiset mehut pois, ei 
työssä jakseta. Jaksamisen kokemus syntyy työn mielekkyydestä ja vaikutusmahdol-
lisuuksista työn sisältöön ja työaikoihin. Se vaatii elämäntilanteiden mukaista huo-
koisuutta, joskus taukoja työstä. 

Opiskelijoiden kohdalla ei auta, että toimeentulo kiristetään äärimmilleen. Ja on 
syytä muistaa, että vastavalmistuneella on eurooppalaisittain vertailtuna merkittä-
vän paljon työkokemusta. Hän on valmis työmarkkinoille. Kuka palkkaisi vastaval-
mistuneen, kolmessa vuodessa valmistuneen 21-vuotiaan valtiotieteiden maisterin 
ilman työkokemusta? Tästä tosin väänsimme kättä valtiosihteeri Sailaksen kanssa jo 
opiskelijajärjestöaikoinani.

Työmarkkinajärjestöjen työurien pidentämistä pohtiva kaksikantaryhmä istuu 
tämän vuoden loppuun asti. Ryhmältä odotetaan konkreettisia, eläköitymisikää to-
dellisuudessa myöhentäviä ratkaisuja. 

Nuo ratkaisut eivät ole helppoja. Akavalaisesta näkökulmasta ne liikkuvat sellais-
ten abstraktien asioiden ympärillä kuin hyvä johtaminen, työaikajärjestelyt ja oikeus 
oppia työn ohessa. Miten näistä voidaan säätää? Miten voitaisiin taata oikeus hen-
kilöstökoulutukseen, ja vieläpä laadukkaaseen sellaiseen? Entä miten hyvästä johta-
misesta voisi säätää? Meidän liittomme esimiehinä työskenteleviä jäseniä voisi aut-
taa vaikkapa oikeus esimies- ja johtamiskoulutukseen. 

Työurien pidentäminen on urakka, joka alkaa meidän päistämme. Halu työsken-
nellä pidempään on keppiä parempi motivaattori.

Elina Moisio
Puheenjohtaja
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[ lyhyesti ]

Valtuuston koko kasvaa

Liittovaltuustoon valittavien valtuutettujen lukumäärä on kasvanut 
30:sta 40:ään. Tavoitteena on, että yli 10 000 jäsenen liitossamme eri 
työnantajasektoreilla ja erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa olevat jä-
senet saavat entistä paremmin äänensä kuuluviin.

Miten ehdokkaaksi?
Uuden vaalijärjestyksen mukaisesti valitsijayhdistyksistä on luovuttu 
ja kukin vaalikelpoinen jäsen voi asettua itsenäisesti ehdolle.

Ehdokkaita voivat lisäksi entiseen tapaan asettaa jäsenyhdistykset: 
Pirkanmaan Valtiotieteilijät SVALP ry, Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät 
ry, Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät Pääsy ry, Varsinais-Suo-
men Valtiotieteilijät ry sekä Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto 
SVOL ry. Itsenäisesti ehdolle asettunut jäsen ei voi samanaikaisesti ol-
la jäsenyhdistyksen ehdokkaana.

Vaalirenkaat mahdolliseksi
Vaaliliittojen muodostaminen on liittovaltuuston vaaleissa totuttuun 
tapaan mahdollista. Tämän ohella näissä vaaleissa otetaan ensim-
mäisen kerran käyttöön vaalirengasjärjestelmä. Vaalirengas on vaa-
liliittojen yhteenliittymä. Vaalirenkaan tavoitteena on parantaa siihen 
kuuluvien yhteenliittymien asemaa verrattuna siihen, jos ne olisivat 
vaaleissa itsenäisesti. Kukin vaaliliitto voi yhtyä vain yhteen vaaliren-
kaaseen.

Vaalirenkaassa jokaisen siihen kuuluvan vaaliliiton ehdokkaiden 
vertausluvut määritetään ensin vaaliliittokohtaisesti. Tämän jälkeen 
kaikki vaalirenkaan ehdokkaat asetetaan vertauslukujensa mukaiseen 
järjestykseen. Lopuksi vaalirenkaan ehdokkaista suurimman vertaus-
luvun saaneelle ehdokkaalle annetaan lopulliseksi vertausluvuksi ko-
ko vaalirenkaan saama äänimäärä, toiselle puolet (1/2), kolmannelle 
yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.

Ajankohtaista

Vaaliluettelo on nähtävillä liiton toimistolla 1.–8.9.2009. Ehdokasilmoi-
tukset sekä vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat toimitetaan 
vaalilautakunnalle liiton toimistoon siten, että ne ovat perillä viimeis-
tään 23.9.2009 kello 12.00.

Lisätietoa vaaleista löytyy liiton internet-sivuilta www.sval.fi se-
kä toimistolta asiamies Aki Reinimäeltä (09 6850 8013) ja lakimies 
Petri Toiviaiselta (09 6850 8011). Lisäksi ehdokasasettelun tiimoilta 
kannattaa olla yhteydessä liiton jäsenyhdistyksiin, joiden yhteystiedot 
löytyvät esimerkiksi liiton internet-sivuilta.

Liittovaltuuston vaalit lähestyvät – oletko valmis?
SVAL:n historian kolmannet liittovaltuustovaalit järjestetään 3.–24.11.2009. Liittovaltuusto käyttää liiton ylintä 
päätösvaltaa. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia näissä vaaleissa ovat kaikki ne liiton jäsenet, jotka on hyväksytty jä-
seniksi 31.8.2009 mennessä. 

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA järjestää toistamiseen Suomen 
paras kesätyönantaja –kilpailun. Sen tavoitteena on herättää keskuste-
lua työpaikkojen hyvistä käytännöistä palkitsemalla esimerkillisin ke-
sätyönantaja. Suomen parasta kesätyönantajaa voivat ehdottaa kesä-
työntekijät ja työnantajat aina syyskuun loppuun asti. 

Raadin jäseninä ovat AOVAn puheenjohtaja Tuomas Meriniemi, 
varapuheenjohtajat Ulla-Mari Pasala ja Pasi Pesonen sekä työjaoston 

jäsenet Tanja Haapasalo ja Kari Hankia. Vuonna 2008 kilpailun voit-
ti Pöyry Civil Oy. 

Suomen parasta kesätyönantajaa voi ehdottaa lomakkeella, johon 
löytyy linkki Akavan opiskelijatoiminnan nettisivuilta www.akava.fi/
paraskesatyonantaja. Lomakkeessa kysytään työsuhteen perusasioi-
den lisäksi muun muassa työtehtävistä, ohjauksesta ja oikeuksien to-
teutumisesta. Lomakkeita voi täyttää 30.9.2009 asti.

AOVA etsii Suomen parasta kesätyönantajaa
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Vielä ehdit  
syyslomalle liiton mökkiin

Loppuvuodesta on runsaasti tilaa liiton mökeissä ja lomahuo-
neistoissa. Toimimalla nopeasti, ehdit vielä ihailemaan syksyn 
ruskaa tai pääset alkutalven hangille!

Lehden mennessä painoon vapaita viikkoja löytyi Kolarin 
Siepakasta, Rukanjurmusta sekä Tampereen Lapinniemen kyl-
pylästä. Vapaana olevat viikot samoin kuin hinnat löytyvät lii-
ton nettisivuilta.

Toimi nopeasti ja tee varaus puhelimitse 09 6850 800 tai säh-
köpostilla sval@sval.fi.
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Akavan aluetoimikuntapaikat jaossa! 

Akavan aluetoimikuntien nykyinen toimikausi päättyy kuluvan vuo-
den lopussa. Aluetoimintaa hoitaa 15 aluetoimikuntaa, jotka ovat kes-
kusjärjestön alueellisia toimielimiä. Niiden toimintaa ohjaa Akavan 
hallitus toimikuntineen.

Uudet edustajat aluetoimikuntiin toimikaudelle 1.1.2010– 
31.12.2012 valitaan marraskuun loppuun mennessä. Nykyisissä toi-
mikunnissa SVAL:lla on hyvä edustus ja toivottavaa on, että saisimme 
myös tällä kertaa hyviä ehdokkaita. Pyydämme toimittamaan vapaa-
muotoiset hakemukset sähköpostitse 10.9. mennessä Aki Reinimäel-
le, aki.reinimaki@sval.fi. Samasta osoitteesta saa tarvittaessa myös li-
sätietoa.

Akavan aluetoimikunnat ovat Akava Uusimaa–Nyland, Aka-
va Varsinais-Suomi, Akava Satakunta, Akava Häme, Akava Pirkan-
maa, Akava Kaakkois-Suomi, Akava Etelä-Savo, Akava Pohjois-Savo, 
Akava Pohjois-Karjala, Akava Keski-Suomi, Akava Pohjanmaa, Aka-
va Pohjois-Pohjanmaa, Akava Lappi, Akava Kainuu ja Akava Etelä-
Pohjanmaa. 

Stipendejä jaossa!

SVAL:n oma stipendirahasto myöntää stipendejä jäsenille tutkimuk-
siin, joiden katsotaan edistävän liiton päämääriä. Kyseeseen tulevat 
yleensä työelämää tai koulutusta koskevat tutkimukset.

Akava taas myöntää vuosittain Pohjola-stipendin sellaisiin tutki-
muksiin, jotka liittyvät työmarkkinatoimintaan tai muuhun edunval-
vontaan. Vuoden 2010 Pohjola-stipendin määrä on 4 000 euroa.

Molempien stipendien haku tapahtuu SVAL:n kautta. Toimita 
vapaamuotoinen hakemus ja lyhyt tutkimussuunnitelma 10.9.2009 
mennessä osoitteeseen Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL 
ry, Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen  
aki.reinimaki@sval.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkintä ”sti-
pendihakemus”.

Tule mukaan mentorointiin!

Hae syksyllä 2009 alkavaan mentorointiohjelmaan! Perustettavan 
ryhmän työskentely kestää noin yhden lukuvuoden. 

Mentoroinnissa opiskelija eli aktor saa tietoa oman alansa töistä 
ja työelämän realiteeteista sekä mahdollisuuden muun muassa poh-
tia gradua, toiveammattia tai työnhakua. Mentorina toimivalla henki-
löllä on taas mahdollisuus kokea tuulahdus nykyisestä yliopistomaail-
masta ja jakaa omia kokemuksiaan. 

Aktoriksi voivat hakea opiskelujensa loppuvaiheessa oleva opis-
kelijajäsenet. Mentoriksi voi puolestaan ilmoittautua työelämässä 
oleva, yhteiskuntatieteellisen loppututkinnon suorittanut henkilö. 
Mentori voi olla myös esimerkiksi perhevapaalla tai eläkkeellä ole-
va henkilö, mikäli työelämä on vielä tuoreessa muistissa. Lähetä ha-
kemuksesi liittoon viimeistään 10.9.2009. Lomake löytyy osoitteesta 
www.sval.fi (jäsensivut – lomakkeet). Jos tarvitset lisätietoja, ota yh-
teyttä aki.reinimaki@sval.fi.

!



6  Valtiotieteilijä 3-2009

Riitta Myllerille, 53 v., riitti kolme kautta Euroopan parlamentissa. 
Hän on toiminut yhteiskunnallisten asioiden parissa jo 14-vuotiaas-
ta. Ennen meppi-vuosiaan hän ehti olla kaksi kautta kansanedusta-
jana. Suomen liittyessä Euroopan Unioniin ensimmäiset parlamen-
taarikot valittiin kansanedustajien keskuudesta. Sen jälkeen hän on 
käynyt kolmet EU-vaalit.

Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on ollut Riitta Myllerin elämän 
perusta. Teinipolitiikka täytti nuoren naisen ajatukset ja ylioppilasto-
distus jäi hankkimatta. Hän on kuitenkin opiskellut Tampereen yli-
opiston yhteiskunnallisessa opetusjaostossa ja myöhemmin yhteis-
kuntatieteellisessä tiedekunnassa. Pääaineena oli sosiologia.

– Minulle ideologia on ollut yhteiskunnallisen työn pohjana. Ny-
kyisin poliittinen työ on erilaista, enemmän insinööritiedettä, Myl-
ler valottaa.

Ajatus Euroopan parlamentin jättämisestä syntyi pitkän kypsyttelyn 
jälkeen. Hän olisi saattanut jatkaakin, mikäli politiikassa olisi mahdolli-
suus pitää sapattivuosi samalla tavalla kuin perinteisessä työelämässä.

– En ole kyllästynyt tähän työhön. 15 viime vuotta meni kuitenkin 
sellaisella vauhdilla, että ne tuntuvat parilta vuodelta. Pitkän rupeaman 
jälkeen on pakko myös hengähtää, Myller perustelee päätöstään.

Kokopäivätoimista laiskottelijaa Mylleristä ei kuitenkaan tullut. 
Hän palasi kunnallispolitiikkaan ja vaikuttaa kotikaupunkinsa Joen-
suun valtuustossa.

– Valtuusto ei ollut suunnitelmissa, mutta tiettyjä vastuita ei voi 
pakoilla.

EU:ssa tärkeintä substanssiosaaminen
Kesäkuussa pidettyjen EU:n vaalien myötä on puhuttu paljon hyvän 
parlamentaarikon ominaisuuksista. Ehdolla oli julkisuuden henkilöi-
tä, työelämässä kannuksensa ansainneita ja politiikan ammattilaisia. 
Riitta Myller ei halua tuomita julkkisehdokkaita, sillä ihmiset ovat jul-
kisuudessa monista eri lähtökohdista.

Myllerin mielestä julkkisehdokkaiden ääripäitä edustavat Italian 
pääministerin Silvio Berlusconin puolueensa listoille ajamat tanssity-
töt tai kirkon piiristä tulleet ehdokkaat.

– Parlamentaarikoilla pitää olla oma arvomaailma, johon he suh-
teuttavat tehtäviä päätöksiä. Tuo arvomaailma voi olla poliittinen tai 
hengellinen, siinä voivat painottua markkinajärjestelmät tai sosiaali-
set arvot. Papilla ja tanssitytöllä ne ovat varmasti erilaiset.

Yksiselitteisesti ei voi määritellä parlamentaarikolle hyvää koulu-
tus- tai työtaustaa.

– Substanssiosaaminen on tärkein ominaisuus. On puhuttu paljon 
kielitaidosta tai verkostoitumisesta, mutta niistä ei ole mitään iloa, jos 
ei ymmärrä asioita.

– Tärkeää on myös, että pystyy hahmottamaan yhteiskunnallisen 
päätöksentekojärjestelmän. Pitää ymmärtää, miten EU:n ja Suomen 
parlamentit toimivat ja ketkä ovat todellisia päätöksentekijöitä.

Riitta Myller pitää Euroopan parlamenttia hyvänä työpaikkana 
myös sellaisille nuorille, jotka eivät ole varsinaisesti politiikassa mu-

kana. Avustajakunta on parlamentaarikolle erittäin tärkeä, kun asiois-
ta pitää ottaa selvää.

– Yhteisistä asioista pitää olla kuitenkin kiinnostunut ja niiden 
hoitamisesta pitää olla näkemys. 

Riitta Mylleriä harmittaa, että EU:n päätökset kääntyvät Suomes-
sa helposti itsensä irvikuviksi. Hänen mielestään on tärkeää palauttaa 
kansalaisten luottamus päätöksentekoa kohtaan.

– Ihmiset on helppo saada nauramaan käyrille kurkuille tai suut-
tumaan, kun EU määrittelee karjalanpiirakan. Piirakan osalta kysy-
mys on nimisuojasta, jota aktiiviset kansalaisjärjestöt ovat vaatineet 
perinteiselle valmistustavalle, Myller korjaa ihmisten tai jopa laatu-
lehtien esittämiä vääriä tulkintoja.

– Joko omaa syytään tai syyttään EU:n päätöksenteosta on synty-
nyt mielikuva, että siinä on jotain outoa. Kesäkuun vaalit osoittivat, 
että tätä päätöksentekoprosessia vastustavat menestyivät paremmin 
kuin sen puolustajat.

Vaikutusmahdollisuuksissa suuri muutos
Riitta Myllerin 15 EU-vuoden aikana on tapahtunut paljon. Parla-
mentin valta on kasvanut ja voimasuhteet muuttuneet. Myllerin mie-
lestä jo hänen toisen kautensa alussa täydellä teholla voimaan tullut 
Maastrichtin sopimus nosti parlamentin painoarvoa.

– Silloin tehtiin ympäristöpolitiikan suhteen merkittäviä päätöksiä. 
Komission esityksiin saatiin merkittäviä parannuksia useissa eri lainsää-
dännöissä. Lissabonin sopimus tuo myös maatalouden ja sisä- ja oikeus-
politiikan asiat yhteispäätösmenettelyn piirin, Myller selvittää.

Myller toivoo, että vasta valitut suomalaiset parlamentaarikot tart-
tuvat kuluttajasuojadirektiivin harmonisointiin. Suomessa kuluttaja-
lainsäädäntö on erilainen moneen Euroopan maahan verrattuna.

– Komission ehdotus on ehdotus eikä laki, ja siksi on tärkeää, et-
tä parlamentissa muutetaan sitä niin, että uudistettu kuluttajalainsää-
däntö lopullisessa muodossaan vastaa myös Suomen erityistarpeita, 
Myller patistaa.

Tulevaisuuden suunnitelmat tekemättä
Yli 20 vuoden työputki yhteiskunnan päätöksenteon huipulla vaatii 
nyt pienen hengähdystauon. Kunnallispolitiikkaa lukuun ottamatta 
Riitta Myller ei ole tehnyt suuria suunnitelmia. 

– Kunnallispolitiikkakin on muuttunut 15 vuoden aikana. Aikai-
semmin piti esimerkiksi terveydenhuollon osalta perustella, jos jokin 
palvelu kilpailutettiin yksityisellä sektorilla. Nyt tilanne on päinvas-
toin. Mielestäni on tärkeää, ettei pelkkä hinta kuitenkaan ratkaise.

Puolentoista vuoden kuluttua pidettävät eduskuntavaalit ja niihin 
osallistuminen ei ole ollut vielä aktiivisessa harkinnassa. Tulevaisuu-
den työtehtävät voivat yhtä hyvin löytyä päivän politiikan ulkopuolel-
ta. Myller myöntää, että erityisesti Euroopan Unionin hän tuntee läpi-
kotaisin. Olisikin luontevaa, että tälle osaamiselle löytyisi käyttöä.

– Luennointi voisi olla yksi tapa siirtää vuosien varrella kertynyt-
tä tietoa eteenpäin. n

Politiikassa ei ole sapattivuotta
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Tuotannollis-taloudellisilla perusteilla tapahtuvien irtisanomis-
ten muutosturva otettiin käyttöön vuonna 2005. Muutosturva 
muodostuu palkallisesta vapaasta irtisanomisaikana esimerkik-
si työnhakua varten, työnantajan lisääntyneestä ilmoitus- ja neu-
votteluvelvollisuudesta, työ- ja elinkeinotoimiston tehostetuis-
ta palveluista sekä työnhakijan oikeudesta työllistymisohjelmaan. 
Työnhakijan kannalta keskeisenä muutosturvan porkkanana on 
luonnollisesti oikeus korotettuun ansiosidonnaiseen työttömyys-
päivärahaan eli työllistymisohjelmalisään. Muutosturvaan kuulu-
van työllistymisohjelman laatiminen edellyttää aina rekisteröity-
mistä paikalliseen TE-toimistoon.

Muutosturvan toimintamalli laajeni 1.7.2009 lukien. Muutos-
ten jälkeen muutosturva koskee entistä paremmin myös määräai-
kaisessa työsuhteessa olevia sekä lomautettuja. Heinäkuun alusta 
2009 alkaen muutosturvan toimintamalliin kuuluvaan työllisty-
misohjelmaan on oikeus myös työnhakijoilla, joilla on määrä-
aikaisen palvelussuhteen päättyessä työhistoriaa vähintään viisi 
vuotta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Aikaisemmin määrä-
aikaisilla työntekijöillä oli oikeus muutosturvaan ainoastaan, mi-
käli työsuhde samaan työnantajaan oli kestänyt tietyn määräajan. 
Lisäksi vähintään 180 kalenteripäiväksi lomautetuilla tai vastaa-
van ajan lomautettuna olleilla on uusien säädösten myötä oike-
us työllistymisohjelmaan, jos heillä on työhistoriaa vähintään 
kolme vuotta. Aikaisemmin lomautusajalla ei ollut oi-
keutta muutosturvaan.

Muutosturvaan tehdyt 
muutokset ovat osa hallituk-
sen ja työmarkkinajärjestöjen 
yhdessä sopimaa niin sanot-
tua sosiaalitupopakettia. 
Muutoksilla pyritään 
edistämään taloudelli-
sen taantuman johdos-
ta työttömäksi jäävien, 
lomautettujen ja määrä-
aikaisissa palvelussuhteis-
sa työskentelevien työllis-
tymistä ja parantamaan 
heidän mahdollisuuksi-
aan osallistua työllisty-
mistä edistäviin toi-

miin. Tavoitteena on erityisesti parantaa ja ylläpitää työnhakijoiden 
ammatillista osaamista. Työllistymisohjelman laatiminen on työnha-
kijalle vapaaehtoista, mutta työllistymisohjelman kerran aloitettuaan 
työnhakijalla ei ole enää oikeutta keskeyttää sitä.

Heinäkuun alun muutosten jälkeen muutosturvan piiriin kuulu-
vat työnhakijat, joilla on kolmen vuoden työhistoria ja irtisanominen 
tapahtuu tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella. Muutos-
turvan piirissä ovat myös määräaikaisessa työsuhteessa olleet, jos työ-
suhde samaan työnantajaan on jatkunut keskeytyksettä kolme vuotta 
tai yhteensä vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukau-
den aikana tai jos henkilön työsuhde on päättynyt määräaikaisuuden 
vuoksi ja hänelle on kertynyt työhistoriaa saman tai eri työnantajien 
työssä yhteensä vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltä-
neiden seitsemän vuoden aikana. 

Muutosturvan työllistymisohjelma koskee edellä mainittujen. irti-
sanottujen ja määräaikaisten lisäksi lomautettuja henkilöitä, mikäli

– henkilö lomautetaan vähintään 180 päiväksi tai toteutunut lo-
mautus yhdessä sitä välittömästi seuraavan uuden lomautuksen kans-
sa tulisi kestämään vähintään 180 päivää ja hänellä on lomautusilmoi-
tuksen saadessaan vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria 
saman tai eri työnantajan työssä, 

– henkilö on ollut lomautettuna yhdenjaksoisesti 180 päivää ja hä-
nellä on tällöin vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria 

saman tai eri työnantajan työssä tai 
– henkilö irtisanoutuu itse lomautuksen kestettyä yh-

täjaksoisesti vähintään 200 
päivää ja hänellä on kolmen 

vuoden työhistoria.
Työntekijä katso-

taan lomautetuksi vä-
hintään 180 kalen-
teripäiväksi myös 
silloin, kun lomau-
tuksen kestoksi on 

lomautusilmoituk-
sessa merkitty ”tois-
taiseksi”.

Petri Toiviainen
lakimies

Työttömyys- ja  
lomautustilanteiden muutosturva laajeni



Vastaa kyselyyn ja voita upea kamerapaketti!
Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön.

Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa 
www.mcipress.fi/lukijapalvelu

Arvottava palkinto on Canonin järjestelmäkamerapaketti,  
jonka arvo on noin 1 000 euroa.

Vastaaminen on helppoa.
1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi/lukijapalvelu.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse tilaajanumero-kohtaan numerosarja 082288
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla tutkimukseen-painiketta. 
Ja sitten vain onnea arvontaan!

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n 
tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauk-
sella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2009. Palkinnon arvontaan 
osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.12.2009. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Kevätkauden lukijakilpailun palkinnon, multimediakannettavan, voitti TEK-lehden lukija Pertti Vesanto. Onnittelumme!

 3-2009  Valtiotieteilijä  9

[ lyhyesti ]

3-2009  Valtiotieteilijä  9

Syksyn hämärtyessä marraskuussa 
vietetään SVAL:ssa jälleen Yhteiskunta-
tieteilijäpäiviä. Tapahtumia tulee olemaan 
usealla eri paikkakunnalla. Luvassa on en-
tiseen tapaan lyhyitä koulutussessioita se-
kä kiinnostavia seminaareja ajankohtaisis-
ta aiheista. 

Perinteinen Valtiotieteilijäseminaa-
ri järjestetään Helsingissä perjantaina 
27.11.2009 klo 14 alkaen ja aiheena Ku-
lutusyhteiskunnan tulevaisuus. Seminaa-
rin yhteydessä julkistetaan myös Vuoden 
Yhteiskuntatieteilijä ja jaetaan liiton sti-
pendit. 

Tarkemmat tiedot Yhteiskuntatietei-
lijäpäivien ohjelmista sekä niihin ilmoit-
tautumisista löytyvät seuraavasta Valtio-
tieteilijä-lehdestä, joka ilmestyy 2.11. Sen 
jälkeen tiedot löytyvät myös liiton netti-
sivuilta.

YHTEISKUNTATIETEILIJÄPÄIVÄT 
TULOSSA
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OletkO jO kOkeillut  
uravalmennusta?

Valmennus on sinulle, kun haluat:

•	 Saavuttaa	kilpailuetua	työelämässä
mm. työnhaku (cv, hakemus, haastattelu), kehitys-tai 
palkkakeskustelu

•	 Vaikuttaa	paikkaasi	työelämässä
mm. ura, työhyvinvointi tai työn ja muun elämän 
 yhteensovittaminen

•	 Kehittyä	työelämässä

keskustelut valmentajan kanssa käydään puhelimitse. lähtö-
kohtana on sinun tilanteesi ja kysymyksesi. Lyhytneuvonta on 
maksutonta. Uravalmennuspakettia voit hyödyntää edulliseen 
jäsenhintaan, työskenteleviltä jäseniltä 40 € ja muilta jäseniltä 20 €. 
lisätietoja meistä löydät sval:in sivuilta.

Uravalmennus on SVAL:n sinulle tarjoama jäsenetu 

Varaa	aika	henkilökohtaiseen	puhelin
keskusteluun suoraan netistä: 

www.urapalvelut.fi/sval

aika varataan jäsennumerollasi, jonka löydät jäsenkortista, 
tilisiirrosta, nettipalvelusta tai soittamalla liittoon. 

tee arvio oman urasi tilanteesta yhdessä asiantuntevan 
uravalmentajan kanssa!
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Arto Vainio

[ pykälät ]
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Koeajasta

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat 
sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden 
pituisesta koeajasta. Koeajan pituus voi olla enintään kuusi kuukautta 
silloin, jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän 
koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Lisäksi säädetään, että kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määrä-
aikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuk-

sen kestosta.
Koeajan tarkoituksena on antaa mo-

lemmille sopijaosapuolille aikaa harki-
ta, vastaako tehty työsopimus etukä-
teisodotuksia. 

Erimielisyydet koeaikatapauksissa 
liittyvät usein siihen, onko koeajas-

ta työsopimuksessa sovittu vai ei. 
Työsopimuksen purkanut työnan-

taja väittää, että koeajasta oli so-
vittu ja työntekijä puolestaan, 

ettei näin ollut. Työnanta-
jan tulee tällöin todistaa, 
että koeajasta olisi sovittu. 
Todistaminen on vaikeaa 
silloin, kun työsopimus 
on tehty suullisesti.

Koeajan kuluessa 
työsopimus voi-

daan molemmin 
puolin purkaa. 
Mitään irtisa-
nomisaikoja ei 

n o u d a t e t a 
puolin eikä 

toisin, vaan työsopimus ja työn tekeminen sekä palkanmaksu päättyy 
heti samana päivänä. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa 2 luvun 
2 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla eli syrjivällä tai muutoinkaan koe-
ajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. 

Yleinen käsitys on se, että kun työnantaja purkaa työsopimuk-
sen koeaikana, perusteeksi riittää koeaika. Tätä on pidetty epäkohta-
na etenkin silloin, jos työntekijä ei lainkaan tiedä mistä on kysymys. 
Kuitenkin hallituksen esityksessä työsopimuslaiksi (HE 205/1983) to-
detaan, että ”työsopimuksen purkamisperusteeksi riittäisi koeaika”. 
Muutosta tähän ei ole uuden työsopimuslain myötä tullut. 

Korkein oikeus on nyt ennakkotapauksessaan 11.5.2009 (KKO 
2009:35) ottanut kantaa kahteen seikkaan: voidaanko koeajasta päte-
västi sopia lähes peräkkäisissä työsopimuksissa ja miten todistustaak-
ka jakautuu osapuolten kesken.

Tapauksessa oli kysymys sähköasentajasta, joka oli ollut saman 
työnantajan palveluksessa ensin kaksi kuukautta, irtisanoutunut ja 
kahdeksan kuukautta sen jälkeen uudelleen kaksi kuukautta, jolloin 
työnantaja oli purkanut työsuhteen koeaikaan vedoten.

Käräjäoikeus ja hovioikeus totesivat työnantajan menetelleen lain-
vastaisesti, koska työntekijän työsuorituksessa ei ollut sellaisia virhei-
tä, joita ei olisi voitu työnohjeistuksella korjata eli työantaja ei olisi 
saanut koeaikaan vedoten purkaa työsuhdetta. Sinänsä se, että uuteen 
työsuhteeseen oli otettu koeaika, ei ollut lainvastaista.

Korkein oikeus totesi, että kun ensimmäinen työsuhde on ollut ly-
hytkestoinen, ei ole vielä selvinnyt, onko työntekijä soveltuva työhön. 
Näin ollen uuteen työsuhteeseen on voitu ottaa koeaika. Tätä ei pidet-
ty työsuhdeturvan kiertämisenä.

Lisäksi Korkein oikeus katsoi, että työntekijän asiana olisi ollut 
todistaa koeaikapurun syyn olleen syrjivä tai epäasiallinen ja kun 
työntekijä ei tällaista näyttöä ollut esittänyt, kanne hylättiin. Korkein 
oikeus päätyi siis täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin alem-
mat oikeudet.



Suomen lainsäädäntö asettaa eräille sopimuksille tai muille oi-
keustoimille muotovaatimuksia, joko asian tärkeyden vuoksi tai to-
distelun helpottamiseksi. Esimerkiksi osakeyhtiön perustamisessa 
vaaditaan kirjallista muotoa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön perus-
tamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaik-
ki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Astetta pitemmälle mennään 
silloin, kun kirjallisen muodon lisäksi vaaditaan todistajia. Tällai-
nen oikeaksi todistettava asiakirja on esimerkiksi avioehtosopimus. 
Avioliittolain mukaan avioehtosopimus on oltava kahden esteettö-
män henkilön todistama. Vastaavasti perintökaaren mukaan testa-
mentti on tehtävä kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä ja heidän 
on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Testamentin todis-
tajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin 
tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

Omia erityiskysymyksiään ovat kiinteistökaupat ja muut luovu-
tukset. Pätevä kiinteistön luovutus ei edellytä ainoastaan oikeak-
si todistamista, vaan todistajan on oltava tietyssä asemassa oleva 
henkilö. Todistajan on oltava toimivaltainen ja esteetön kaupan-
vahvistaja. Kaupanvahvistajan tehtävänä on todistamisen lisäk-
si myös tietyissä suhteissa luovutuksen lainmukaisuuden tutkimi-
nen. Toista niin sanottua kaupanvahvistajan kutsumaa todistajaa 

ei nykyään tarvita. Sen sijaan erikoistapaus on sellainen tilan-
ne, jossa kiinteistön lahjoittajat haluavat sulkea pois lahjansaajan 
aviopuolison avio-oikeuden lahjoitettuun kiinteistöön. Kiinteistön 
luovutuksena sopimus on pätevä, kun todistajana on yksin kau-
panvahvistaja, mutta avio-oikeuden poissulkemista koskeva mää-
räys edellyttää avioliittolain mukaan kahta todistajaa, joten kau-
panvahvistajan lisäksi asiakirja tulee oikeaksi todistaa paikalla 
olevan toisenkin esteettömän todistajan toimesta.

Monissa vaikkapa pankeissa yleisesti tehtävissä sitoumuksissa ja 
sopimuksissa ei sen sijaan ole lain mukaan muotomääräyksenä kah-
ta todistajaa. Sitoumukset ovat siis päteviä, vaikka niissä ei olisi todis-
tajaa lainkaan. Laki ei vaadi todistajia esimerkiksi tilisopimukseen tai 
velkakirjaan. 

Laki ei siis monestikaan edellytä todistajien käyttämistä, mutta 
käytännössä todistajan tai useamman allekirjoitukset otetaan kuiten-
kin jo varmuuden vuoksi mahdollisen väärennösväitteen varalta. Jos 
henkilö kiistää allekirjoituksensa, vapautuu hän vastuusta, ellei toinen 
osapuoli pysty todistamaan, että hän on allekirjoittanut sopimuksen.

Oikeusjärjestelmämme perustuu vapaaseen todisteiden harkin-
taan. Yleisesti esteettömien todistajien kertomuksia pidetään luo-
tettavana todisteluna, joten helpoiten todistelu tapahtuu kuulemalla 
oikeudessa niitä henkilöitä, jotka ovat merkinneet nimensä todista-
jiksi sopimukseen. 

Tietenkin todistajan tulee olla “oikea” todistaja. Hänen tulee 
nähdä henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen asiakirjan allekirjoi-
tus tai allekirjoittajan tulee tunnustaa todistajalle allekirjoittaneensa 
asiakirjan. Muunlaisesta todistuksesta eli pelkästä toisen todistajan 
allekirjoituksesta sille varatulla paikalla asiakirjassa ei ole mitään 
hyötyä, ellei todistaja pysty oikeudenkäynnissä kertomaan asiaan 
liittyvistä tosiseikoista. Monesti todistajia pyydetään kaksi siitä yk-
sinkertaisesta syystä, että kaksi yhtäpitävää todistajankertomusta on 
yleensä luotettavampi kuin yksi. Toinen syy kahden todistajan käyt-
tämiseen on, että toinen todistaja saattaa myöhemmin olla estynyt 
todistamaan asiasta. 

Kahden todistajan vaatiminen ei siis välttämättä ole oikeudellinen 
ongelma sitoumuksen pätevyyden näkökulmasta. Kysymys on ennem-
minkin siitä, kuinka monta henkilöä sopimusosapuolten tulee varata 
asiakirjojen todistajiksi niitä sinänsä harvinaisia tilanteita varten, joissa 
toinen osapuoli tekee allekirjoituksestaan väärennösväitteen. 

Matti Kess
varatuomari

www.butzow.com

Montako todistajaa tarvitaan asiakirjalle?
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SVAL:n julkaisema Valtiotieteilijä-lehti on kesän alusta lähtien ollut luet-
tavissa myös oikeana verkkolehtenä osoitteessa www.valtiotieteilija.fi. Verk-
kolehdessä julkaistaan kaikki painetun lehden artikkelit mutta myös uutta ja 
vain verkossa luettavaa materiaalia. Verkkolehti tarjoaa myös oivan mahdol-
lisuuden kommentoida tekstejä ja jatkaa keskustelua aiheista.

Valtiotieteilijän verkkolehden sivuilta löydät myös vanhojen lehtien pdf-tie-
dostot. Jatkossa artikkelit sijoitetaan koko ajan karttuvaan arkistoon, josta 
on hakupalvelun avulla helppo hakea aiemmin julkaistuja mutta yhä ajan-
kohtaisia tekstejä.

www.valtiotieteilija.fi on kaikille avoin!

Muistithan tutustua: www.valtiotieteilija.fi

Keskitä asiointisi 
Nordeaan jo tänään. 
Avainasiakkaanamme 
saat henkilökohtaisen 
pankkineuvojan.

Keskittäessäsi asiointisi meille henkilökohtaisen 
pankkineuvojan ammattitaito on käytössäsi. Hän 
tuntee sinut ja on perillä tavoitteistasi. Avainasiak-
kaana nautit myös Etuohjelman parhaista eduista.

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme. 
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai 
käy osoitteessa nordea.fi  /tervetuloa.
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[ jäsenjärjestöt ]

Kutsu Suomen Valtiotieteitä 
Opiskelevien Liitto SVOL ry:n 
varsinaiseen liittokoukseen 
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry:n sääntömääräinen, var-
sinainen liittokokous järjestetään lauantaina 14.11.2009 Vaasassa SVOL:n 
Syyspäivien yhteydessä. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan SVOL:n 
internet-sivuilla sekä sähköpostitse kaikille jäsenjärjestöille.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Pyydämme jäsenjärjestöjä ilmoittamaan liittokokousedustajansa etukä-

teen puheenjohtajalle tai pääsihteerille, jotta osaamme varata kokousasiakir-
jat kaikille osallistujille. Kokouspaikalla on esitettävä jäsenkortti ja virallinen 
henkilötodistus.

Tervetuloa kokoukseen!
Helsingissä 11.6.2009
Liittohallitus
Lisätietoja molemmista kokouksista saa puheenjohtaja Milla Sinnemäel-

tä, milla.sinnemaki@helsinki.fi, puh. 040 778 1935 ja pääsihteeri Aki Reini-
mäeltä, aki.reinimaki@sval.fi, puh. 040 701 9666.

Kutsu Suomen Valtiotieteitä Opiske-
levien Liitto SVOL ry:n ylimääräiseen 
liittokokoukseen
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry:n ylimääräinen liittoko-
kous järjestetään lauantaina 12.9.2009 Helsingissä, Suomen Valtiotieteilijöi-
den Liitto SVAL ry:n toimistolla osoitteessa Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki. 
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan SVOL:n internet-sivuilla sekä sähköpostitse 
kaikille jäsenjärjestöille.

Kokouksessa valitaan liitolle puheenjohtaja toimikaudelle vuoden 2009 
loppuun asti sekä käsitellään liittohallituksen kokoonpanon muuttaminen.

Pyydämme kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan etukäteen puheen-
johtajalle tai pääsihteerille, jotta osaamme varata kokousasiakirjat kaikille 
osallistujille.

Tervetuloa kokoukseen!
Helsingissä 11.6.2009
Liittohallitus
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[ jäsenjärjestöt ]

Pääsy valmistautuu SVAL:n  
vaaleihin ja syksyn muihin rientoihin

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry:n vuosikokous valitsi 28.4. yhdis-
tykselle hallituksen toimikaudelle 2009–2010. Hallituksen puheenjohtajana jat-
kaa Aleksi Henttonen, muut jäsenet ovat Katariina Suomu, Sirpa Laurikai-
nen, Mikko Nikula, Jiri Sironen, Timo Sovanen ja Marjaana Väisänen.

Pääsy järjestää syksyllä jäsenilleen muun muassa vierailun Akavaan, kes-
kustelutilaisuuden julkisen sektorin edunvalvonnasta sekä kulttuuriohjelmaa.

Syksyn suurimpia ponnistuksia ovat marraskuiset liittovaltuustovaalit. 
Vaaleihin valmistaudutaan keräämällä perinteiseen tapaan oma ehdokaslista, 
joten jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, ole mahdollisimman pian yhtey-
dessä Pääsyn vaaliasiamieheen Aleksi Henttoseen, aleksi.henttonen@iki.fi.

Muista myös että jos olet pääkaupunkiseudulla asuva SVAL:n jäsen, voit 
liittyä ilmaiseksi Pääsyn jäseneksi. Liittymislomake löytyy SVAL:n sivuilta ja 
samalla voit ilmoittautua mukaan Pääsyn sähköpostilistalle.

Pääsyn tapahtumista saat lisätietoja Pääsyn sähköpostilistalta sekä blogis-
ta http://svalpaasy.blogspot.com.

Jiri Sironen

Pirkanmaalaiset toimivat

Pirkanmaan Valtiotieteilijät SVALP ry järjesti jäsenilleen yhdistyksen vaali-
työn ja muun syyskauden toiminnan vauhdittamiseksi retken Teiskon Vii-
nitilalle perjantaina 11.6. Tilaisuudessa maisteltiin tilan viinejä, mutta myös 
keskusteltiin yhdistyksen ja liiton toiminnasta sekä tavoitteista alkavalle val-
tuustokaudelle. 

Yhdistyksen Yhteiskuntatieteilijäviikon jäsentapahtuman ajankohta 
on vielä auki. Ajankohtainen tilaisuus on kuitenkin tulossa! Seuraa sähkö-
postiasi ja huolehdi, että listalla on sinusta oikeat yhteystiedot.

Kuopion alueen toimintaa
Aloitamme syksyn toimintamme jäsenillan merkeissä tiistaina 15.9. klo 17 al-
kaen Kummin aitassa Kuopiossa. Paikalla liiton asiamies Aki  Reinimäki. Lisä-
tietoja illan ohjelmasta ja ilmoittautumiset paivi.kiiskinen@dnainternet.net.

Syksyn aikana tapaamme vielä pikkujoulujen merkeissä marraskuussa sekä 
Akava Pohjois-Savon järjestämissä tilaisuuksissa. Muistathan ilmoittaa yhteys-
tietosi postituslistallemme, jotta saat ajankohtaista tietoa alueen toiminnasta. 

Syysterveisin Kuopion alueen aktiivien puolesta Päivi Kiiskinen, paivi.kiis-
kinen@dnainternet.net

Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät lähtevät  
liittovaltuustovaaleihin vaaliliitolla

Syksyn liittovaltuustovaaleihin voi vielä ilmoittautua ehdolle. Mikäli olet 
Päijät-Hämeessä tai lähialueella toimiva SVAL:n jäsen ja vaikuttami-
nen kiinnostaa, voit ilmoittautua ehdolle Päijät-Hämeen Valtiotieteilijöi-
den vaaliliittoon 15.9. mennessä yhdistyksen sihteerille Marko Helinille 
(marko.t.helin@uta.fi).
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Valtiosihteeri Raimo Sailas

Työuria on pidennettävä
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas uskoo, että ensi vuosikymmenellä  

alkaa tiukka säästämisen kausi. Valtiontalous on kääntynyt hyvien vuosien jälkeen alijäämäiseksi,  
ja talouskriisiin vastatataan lisääntyvällä velanotolla. Jotta valtiontalous saadaan taas tasapainoon,  

jouduttaneen tulevaisuudessa työurien pidentämiseen, kulutusverojen kiristämiseen  
ja palvelumenojen karsimiseen.

Valtiosihteeri Raimo Sailaksella on takanaan pian neljä vuo-
sikymmentä valtiovarainministeriön palveluksessa. Valmistuttuaan 
Helsingin yliopistosta valtiotieteen kandidaatiksi 1971 hän päätyi 
jo samana vuonna ministeriön palvelukseen. Kahta lyhyttä jaksoa 
lukuunottamatta hän on ollut saman työnantajan palveluksessa. 
Nykyisessä, valtiovarainministeriön kansliapäällikön eli valtiosih-
teerin tehtävässä hän aloitti vuonna 1995.

Sailas pitää valtiovarainministeriötä hyvin mielenkiintoisena 
työmaana hänenkaltaiselleen henkilölle, joka on kiinnostunut yh-
teiskunnallisista ja taloudellisista asioista.

– Vain todella harvoin olen harkinnut, että lähtisin täältä pois.
Sailas toteaa, että työ valtiovarainministeriössä on muuttunut 

1970-luvun jälkeen. 1990-luvun laman jälkeen talousasioiden pai-
no on korostunut, ja tämä puoli on vain vahvistunut tämänhetkisen 
talouskriisin vuoksi. Myös Euroopan unionin jäsenyys ja talous- ja 
rahaliitto EMU ovat vahvistaneet ministeriön roolia.

Vuosien aikana esimerkiksi maatalouskysymysten rooli on vä-
hentynyt osittain EU:n vaikutuksesta, kun taas ympäristökysymys-
ten painoarvo on noussut 1980-luvulta lähtien.

– Ilmiselvää on, että ilmastopolitiikan paino nousee jatkossakin.

Valtiontalous yhä alijäämäisempi
Elokuun puolivälissä Sailas on erittäin kiireinen, koska valtion ensi 
vuoden budjetin valmistelu on kiivaimmillaan.

– Ylijäämäisten budjettien ja velan supistumisen kausi on nyt 
päättynyt ja valtion talous on kääntynyt selvästi alijäämäiseksi. Tä-
nä vuonna valtion talouden alijäämä on jo yli 10 miljardia euroa 
eli valtiontalouden tasapainon muutos on ollut hyvin jyrkkä. Liki-
main noin neljännes valtion menoista rahoitetaan ensi vuonna ve-
lalla, Sailas toteaa.

Tällä hetkellä kuitenkin velan ottaminen on laskettu par-
haaksi vaihtoehdoksi.

– Menoja karsiva ja veroja nostava talouspolitiikka toisi vain li-
sää työttömyyttä ja ongelmia nykyisessä kansainvälisessä talous-
kriisissä.

Sailas kuitenkin painottaa, että nykyisenkaltaista velkaantumis-
tahtia ei voida jatkaa pitkään. Yleisesti arvioidaankin, että seuraa-
vissa hallitusneuvotteluissa 2011 joudutaan tekemään sellaisia pää-
töksiä, jotka alkavat kuroa alijäämiä umpeen.

– Ei tarvitse olla kovinkaan kaksinen ennustaja havaitakseen, et-
tä seuraavien eduskuntavaalien alla käydään keskustelua siitä, min-
kälaisilla toimilla ja millä aikataululla valtiontalouden velkaantu-
minen pysäytetään.

Kolme keinoa
Raimo Sailas korostaa, että jatkossa tärkeintä on mahdollisimman 
vahvan talouskasvun luominen. Tässä suhteessa näköalat ovat kui-
tenkin huonot.

– Työikäisen väestön määrä kääntyy ensi vuosikymmenen alus-
sa selvään laskuun. Tämän vuoksi kansantalouden työpanos supis-
tuu ja tarvittavaa taloudellista kasvua on vaikea ylläpitää.

Samalla Sailas muistuttaa, että talouskasvua on vaikea ylläpitää 
myös sen vuoksi, että vuoden 1995 jälkeen verotus on jatkuvasti ke-
ventynyt.

– Nyt on lähes varmaa, että verotus kiristyy tulevaisuudessa ja 
kiristyvän verotuksen oloissa on vaikeaa saada aikaan nopeaa ta-
loudellista kasvua.

Sailas luettelee kolme keinoa talouskasvun ja valtiontalouden 
alijäämän ongelmaan: työurien pidentäminen, menojen hallinta ja 
verotuksen kiristäminen.

Teksti: Heidi Gedik Kuvat: EPK
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Raimo Olavi Sailas
Synt. 1945, Nivala
VTK, Helsingin yliopisto 1971
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri / kansliapäällikkö 1995–
Ura:
– Tilastokeskus, aktuaari 1970–71
– Valtiovarainministeriön budjettiosasto 1971–85
– Kehitysaluerahasto Oy 1984–85
– Valtiovarainministeriö, budjettiosasto 1985–95
– Valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri 1995
Luottamustoimia mm.:
– SITRAn hallituksen pj.
– Rahapaja Oy:n hallituksen pj.
– Työtehoseuran valtuuskunnan pj.
Harrastuksia: shakki, palstaviljely, ulkoilu,  

marjojen ja sienien poimiminen
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Näistä keinoista hän korostaisi työurien pidentämisen merkitystä.
– Ihmisten pitäisi tulla varhemmin työmarkkinoille ja pitäisi py-

syä siellä pidempään. Tämä on kaikkein miellyttävin keino julkisen 
talouden tasapainottamiseksi.

Pikkujutut eivät riitä
Menojen karsintaa Sailas ennustaa sekä valtiolle että kunnille.

– Etuusmenoja voidaan periaatteessa karsia siten, että vähenne-
tään etuuksien saajien määrää tai alennetaan etuuksien suuruutta. 
Käytännössä rajat tulevat pian vastaan.

Toisaalla ovat palvelutuotannon aiheuttamat menot.
– Palveluita voidaan tuottaa järkevämmin ja on paljon myös 

mahdollisuuksia siihen, että samanaikaisesti kustannukset pienene-
vät ja palvelujen laatu paranee.

Sailas uskoo, että esimerkiksi vaativampien hoitojen keskittämi-
nen harvempiin paikkoihin olisi kannattavaa. Tällä hetkellä Suo-
messa tehdään ortopedisia leikkauksia (lähinnä lonkkaleikkauksia) 
noin 60 paikassa.

– Voidaan kuitenkin osoittaa, että 60 paikan sijaan kannattaisi lei-
kata 3–5 paikassa. Yksikkökustannukset laskisivat ja laatu paranisi.

Sailaksen mielestä keskittämisen yhteydessä ei voida puhua siitä, että 
eri alueilla asuvat joutuisivat epätasa-arvoiseen asemaan. Hän muistuttaa, 
että esimerkiksi lonkkaleikkaukseen joudutaan yleensä kerran elämässä.

– Aikoinaan kerrottiin, että kun HUS osti palveluita Mikkelistä, 
huomattava osa potilaista kieltäytyi lähtemästä leikkaukseen, koska 
matka oli niin pitkä. Joukossa oli varmasti ihmisiä, joiden kesämök-
ki oli kauempana kuin Mikkelissä ja siellä käytiin lähes joka viikko, 
Sailas toteaa ja jatkaa:

– Perusterveyspalvelujen tulee olla lähellä, mutta kerran–
kaksi elämässä eteentulevien tapausten hoidot voidaan tehdä 
muualla.

Myös kouluverkoston sopeuttaminen väestörakenteen mu-
kaiseksi on Sailaksen mielestä tärkeää menoja karsittaessa.

– Joku raja pitää olla sillä, kuinka pieniä kouluja kannattaa yl-
läpitää. Jos ei ole lapsia, ei voi olla koulujakaan. Parempi olisi ottaa 
tosiasiat tosiasioina ja tehdä päätökset pikemminkin liian aikaisin 
kuin liian myöhään. Kaikkein varmin tapa tuhota hyvinvointivaltio 
on pyrkiä pitämään kaikki ennallaan.

Väistämättömänä Raimo Sailas pitää myös verojen nostamista, 
samoin kuin maan poliittinen johto on jo ennustanut ensi vaalikau-
delle. Sailas itse priorisoisi erityisesti kulutusverojen nostamista an-
siotuloverojen sijaan.

– Kun joudumme yhä pienemmän ja pienemmän työvoiman 
avulla saamaan talouskasvua aikaan, voimme kannustaa ihmisiä pi-
dempiin työuriin sillä, että tuloverotusta ei kiristetä nykyisestä. 

Sen sijaan yleinen arvonlisäveron korottaminen tulee väistämät-
tä Sailaksen mieleen.

– Millään pikkujutuilla ei saada riittävän voimakkaita efektejä. 
On muistettava, että puhutaan toistakymmentä miljardia suuresta 
valtion talouden vajeesta, joka uhkaa jäädä pysyväksi.

Pohja tavoitettu
Yleisen käsityksen mukaan talouden syöksykierre on vähitellen tasaantu-
massa, ja viime syksyn kaltaisilta dramaattisilta käänteiltä on vältytty.

Valtiosihteeri Raimo Sailas uskoo, että talouskriisin pohja on 
saavutettu, mutta edelleen eletään hyvin matalalla tasolla.
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Ryhtiä yliopisto-opintoihin

Suomessa yliopisto-opinnot aloitetaan kansainvälisesti katsoen suh-
teellisen myöhään, keskimäärin noin 21-vuotiaana. Tämän vuoksi 
myös valmistumisikä on korkea.

– Tämä ei voi olla kenenkään etu, varsinkaan opiskelijoiden. Selvä 
parannus ja muutos nykyiseen järjestelmään pitää saada, valtiosih-
teeri Raimo Sailas toteaa ja jatkaa:

– Yliopistojen rehtorit ovat likimain kaikki samaa mieltä, mut-
ta mistä löytyisi voima, joka saisi aikaan riittävän nopeita ja suu-
ria muutoksia?

Sailaksen mielestä yliopistojen pitää nyt itse löytää ratkaisu tähän 
ongelmaan esimerkiksi uudistamalla valintaprosessiaan.

– Toivottavasti yliopistouudistus tuo myös tähän kysymykseen 
ratkaisuja.

Sailaksen mukaan muutenkin pitäisi opintojen suorittamiseen tart-
tua tiukemmin. Yliopistojen lukuvuosi on Suomessa melko lyhyt, hie-
man liioitellen vain lokakuusta huhtikuuhun. Opiskelijoiden mielestä 
maanantaisin ei saisi pitää luentoja, koska viikonloppu on silloin vielä 
kesken, ja aikaiset aamuluennot puolestaan häiritsevät nukkumista.

– Opiskelusta on tullut toissijainen asia, jonka ohi muu elämä 
menee.

Samalla Sailas muistuttaa, että opiskelun edellytykset ovat Suo-
messa erinomaiset: yliopisto-opetus on ilmaista ja opintotuki on maa-
ilman parhaimpien joukossa.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka ilmainen opiskelu on opis-
kelijalle ilmaista, meille muille se maksaa. Jonkinmoisella nöyryydellä 
pitäisi suhtautua siihen, että hyvinvointivaltio pystyy järjestämään täl-
laisia palveluita.

Samalla Sailas pitää ongelmana myös sitä, että joillain opiskelijoil-
la työnteko vie tärkeydessä voiton opinnoista. Usein syyksi sanotaan 
se, että opintotuki ei riitä elämiseen.

– Ei ole tarkoitus, että opintotuella rahoitetaan kaikki opiskelun ai-
kaiset menot. Suhtautuminen pieneen lainanottoon on aivan liian ne-
gatiivista, varsinkin kun samanaikaisesti opiskelijat ovat valmiit otta-
maan kulutusluottoa paljon kalliimmalla.

– Kohtuullisen pienellä lainalla voi elää suhteellisen normaalia opis-
kelijaelämää ja valmistua järjellisessä ajassa.

– Nyt näyttää siltä, että sukellus ei enää jatku ja jonkinlainen 
pohja on tavoitettu. Jos kuitenkin tuotannon ja viennin taso jää ny-
kyiselle tasolle, työttömyys kasvaa nopeasti ja valtio velkaantuu yhä 
kovempaan tahtiin.

Sailas muistuttaa, että 1990-luvun lama oli nimenomaan poh-
joismainen lama, jota Suomessa jyrkensi Neuvostoliiton hajoami-
nen ja neuvostokaupan nopea supistuminen samaan aikaan. Nyt 
meneillään oleva kriisi on maailman historian ensimmäinen todel-
la globaali lama.

– Itse uskon kuitenkin, että työttömyys ei nyt nouse niin suureksi 
kuin 1990-luvulla. Tätä edesauttaa muun muassa se, että suuret ikä-
luokat jäävät lähivuosina eläkkeelle. Sen sijaan julkisen talouden ta-
sapainon saavuttaminen voi olla tällä kertaa pulmallisempaa.

Sailaksen mukaan se, että koko maailma pyrkii samanaikaisesti 
toipumaan talouskriisistä helpottaa toipumista myös Suomessa.

– Globaaliin kriisiin on vastattu globaalilla tavalla. Rahapolitiik-
ka on lähes kaikkialla maailmassa erittäin kevyttä ja valtiot ovat ryh-
tyneet hyvin elvyttävään politiikkaan.

– Meidän kannaltamme on erittäin tärkeää, että Euroopan-laa-
juisesti on lähdetty hyvin elvyttävään talouspolitiikkaan, koska on-
nistuessaan se vähitellen lisää myös suomalaisten vientituotteiden 
kysyntää. Suomessa kriisin ytimenä on, että meidän vientimme ro-
mahti. Se on asia, jolle Suomen hallitus ei voi mitään. Olemme sen 
armoilla, mitä maailmassa tapahtuu.

Ilmasto ja ruokapula huolena

Maailmanlaajuisen talouskriisin lisäksi Sailas näkee ilmassa myös 
muita globaaleja tulevaisuuden uhkia.

– Pelkään, että ilmastonlämpenemisproblematiikka osoittautuu pal-
jon hankalammaksi, kuin mitä muutama vuosi sitten vielä kuviteltiin.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että maapallon lämpene-
mispaineet ovat todella suuria, ja ihmisen vaikutus ilmastonmuu-
tokseen on merkittävä. Amerikkalaisen MIT-yliopiston tekemän 
tutkimuksen mukaan ilmasto lämpenee tällä vuosisadalla noin 5,2 
astetta, kun tähän asti on ennustettu noin 2–2,5 asteen nousua.

Toinen Sailasta huolestuttava asia on kansainvälinen elintarvike-
huolto ja ruoan riittävyys. Hän kertoo, että parhaillaan esimerkiksi 
Kiina ja jotkut arabimaat ovat ostaneet tai vuokranneet Afrikasta ja 
Aasiasta isoja alueita maatalousmaata turvatakseen oman väestönsä 
ruoansaannin tulevaisuudessa.

Ruoan riittävyys nouseekin Sailaksen mukaan koko ajan yhä 
suuremmaksi kysymykseksi.

– Ei tarvita kuin muutama perättäinen, huono sato. Varastot 
ovat hyvin pieniä ja maapallon väkiluku kasvaa joka vuosi 60 mil-
joonaa henkeä. Lisäksi Kiinassa, Intiassa ja monissa muissa maissa 
ihmisten toimeentulo on noussut niin, että esimerkiksi lihankulu-
tus lisääntyy. Samaan aikaan maatalousmaata poistuu käytöstä asu-
tuksen, teollisuuden ja liikenteen alle. Jossakin on raja, maapallo ei 
veny ihan mahdottomiin, Sailas miettii. n
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Palkansaajien kyky päästä edulliseen sopimukseen työnantajien kanssa  
nojaa viime kädessä kykyyn järjestää uskottava työtaistelu. 

Tupojen jälkeen

Tulopoliittisten kokonaisratkaisujen aika näyttää olevan ohit-
se. Edellisellä neuvottelukierroksella kaksi vuotta sitten pidettiin vie-
lä mahdollisena, että tulopoliittisten kokonaisratkaisujen kausi jatkui-
si. Tulevalla neuvottelukierroksella ei ole odotettavissa tulopoliittisen 
kokonaisratkaisun syntyä työnantajaosapuolen vastustaessa kiivaasti. 

Tupoja tehtiin Suomessa varsin jatkuvasti vuoden 1968 Liina-
maan sopimuksesta alkaen. Niiden asemaa vahvisti 1990-luvun la-
ma ja sen jälkeen nähty tarve talouskehityksen tukemiseen ennus-
tettavalla ja maltillisella työmarkkinapolitiikalla. 

Tupojen kaudella, erityisesti laman jälkeen, palkankorotusten ni-
mellistaso jäi usein varsin alhaiseksi ja suuri osa palkansaajien os-
tovoiman lisäyksestä tuli ansiotuloveron kevennyksistä. Kokonais-
ratkaisun vahvuutena nähtiin sen kyky hillitä inflaatiota, jolloin 
matalatkin nimellispalkankorotukset saivat aikaan todellista osto-
voiman kasvua. Vielä 1960-luvulla palkansaajan ostovoiman paran-
tamista vaikeutti inflaatiota ruokkiva kehä, jossa kaikkien oli pakko 
inflaation varalta tavoitella korkeita nimelliskorotuksia, jotka puo-
lestaan entisestään ruokkivat inflaatiota.

Tulopolitiikka syntyikin Ruotsin mallin mukaan tarpeesta hillitä in-
flaatiota. Keinoksi löydettiin keskitetty sopiminen, johon usein liittyi 
myös lahden takaa kopioitu niin sanottu solidaarisen palkkapolitiikan 
malli. Ruotsissa solidaarisella palkkapolitiikalla oli tietoisesti tavoiteltu 
tuottavuuden kasvun nopeuttamista. Alimpien palkkojen nousu pakot-
ti heikon tuottavuuden aloja ja yrityksiä lisäämään tuottavuuttaan, jos 
ne halusivat säilyä kilpailukykyisinä, tai ylipäätään hengissä.

Tupojen kritiikki
Suomalaisen talouselämän voimakas kansainvälistyminen 1990-luvun 
puolivälistä eteenpäin sai työnantajat aiempaa voimakkaammin koros-
tamaan yritysten ja alojen välisiä eroja. Joillakin aloilla maailmanmark-
kinoilla kysyntä veti voimakkaasti, kun toisilla vastassa oli runsasta yli-

tarjontaa. Perinteisen tuottavuuden kasvua 
painottavan tulopolitiikan mukaan tilanteen 
olisi johdettava ahtailla markkinoilla kil-
pailevan yrityksen kilpailukyvyn paran-
tamiseen tuottavuutta nostamalla tai 
sen työntekijöiden siirtymiseen tuot-
tavammille sektoreille.

Yritysten näkökulmasta taas sama 
tilanne perusteli palkkojen sitomista 
yrityksen ja alan taloudelliseen tilan-
teeseen ja tuottavuuteen, jolloin palk-
kojen ja palkankorotusten tasot voisivat 
eriytyä aloittain. Lopullisesti Elinkeino-
elämän keskusliitto päätti luopua tupoista 
vuonna 2008, jolloin niiden neuvotteluista 
vastannut osasto hajotettiin työmarkkinajohta-
ja Seppo Riskin jäädessä eläkkeelle.

Pitkään valtiovalta toimi aktiivisesti tupojen 
synnyttämisessä nähden ne keinona vakaan talous-
kehityksen ja tuottavuuden kasvun turvaamisessa. 
Työnantajat saivat tahtonsa läpi viime neuvottelu-
kierroksella 2007, jolloin tulopoliittista kokonais-
ratkaisua ei syntynyt. Työnantajaosapuoli on sen 
jälkeenkin pitänyt tiukasti kiinni näkemyksestään, 
että tupojen aika on ohitse.

Talouskriisin varjossa
Sopimusneuvotteluja käydään hyvin poikkeuksellisessa 
taloudellisessa tilanteessa, kun maailmantalouden tilan-
ne on hyvin epävarma. Jotkut ovat nähneet talouden jo 
kääntyneen parempaan päin, toiset ovat katsoneet, että 
edessä on vuosia kestävä heikko talouskehitys. 

– Kuinka työtaisteluun joudutaan?Te
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Työnantajaosapuoli on sen jälkeenkin 
pitänyt tiukasti kiinni näkemyksestään, 

että tupojen aika on ohitse.

Taloustilanteen heikkous heijastuu niin keskustelussa sopi-
muksen kestosta ja palkankorotusten tasosta kuin ta-

vallistakin suuremmasta kierroksen avaamisen 
odottelusta.

Pitkiä sopimuksia ei epä-
varman taloustilanteen 
leimaamalla neuvotte-
lukierroksella ole odo-
tettavissa. On mahdol-
lista, että sopimukset 
ovat osittain rakenteel-
taan vastaavia kuin vii-

me kierroksella siten, että 
nimellisesti pitkässä sopi-

muksessa on useita tarkistus-
pisteitä, joissa sopimus voi-
daan irtisanoa ja neuvotella 
uudestaan.

Palkankorotusten osalta 
neuvottelukierros näyttää hyvin 

tiukalta kaikilla sektoreilla. Työn-
antajapuoli pitää voimakkaasti 
esillä nollaratkaisun tai jopa mii-
nusmerkkisen palkkaratkaisun 
mahdollisuutta. Samaan tavoit-
teeseen tähtäävät myös julkisen 

sektorin palkkajohtajuudes-
ta pelottelevat puheet. Julki-
sen sektorin palkkataso on 

jäänyt selvästi jälkeen yksi-
tyisestä sektorista eikä ti-

lannetta voida korvata ilman, että kuilua määrätietoisesti kurotaan 
umpeen. 

Odottavissa tunnelmissa
Keväällä odotettiin sopimuksen syntymistä Teknologiateollisuu-
dessa. Neuvotteluja käytiin vielä toukokuullakin, niiden virallisen 
päättymisen jälkeen, mutta uudetkin neuvottelut päättyivät tulok-
settomina ja asiaan palataan syksyllä. Teknologiateollisuuden neu-
vottelujen merkitys on siinä, että ala edustaa 60 prosenttia Suomen 
viennistä ja puolta teollisuustuotannosta. 

Vientivetoisessa taloudessamme teknologiateollisuus on perin-
teisesti toiminut neuvottelukierroksen päänavaajana, joka on aset-
tanut yleisen sopimustason. Sopimuskierroksen avaaminen vaatii 
hyvää neuvotteluvoimaa, koska perässä tulevat pyrkivät pääsemään 
vähintään yhtä hyviin tuloksiin kuin kierroksen avaajat. Ilman voi-
maa on vaara, että perässätulijat ajavat joukolla ohitse.

Epävarmassa taloustilanteessa muiden osapuolten tarkkailu on ta-
vallistakin varovaisempaa. Todennäköistä on, että vasta kun tekno-
logiateollisuudessa syntyy sopimus, päästään muillakin aloilla etene-
mään. Neuvotteluja toki käydään muillakin aloilla ennen tätä, mutta 
harva uskaltaa laittaa lopullista neuvottelutulosta kasaan ennen vien-
titeollisuuden askelmerkkien selviämistä. Samaan aikaan käytävät 
neuvottelut mahdollistavatkin sen, että yksityisen sektorin neuvotte-
lupaletti ratkennee suurelta osin varsin nopeasti, kun teknologian so-
pimus syntyy.

Missä valtio luuraa?
Valtion rooli sopimusten syntymisessä tulee myös olemaan hyvin 
mielenkiintoinen. Teknologian sopimusta kätilöitiin valtion puolelta jo 
keväällä ja asiaan voitaneen odottaa palattavan myös syksyllä. Hieman 
yllättävää oli, että valtion osallisuuskaan ei auttanut saamaan teknolo-

neuvotteluki erros
ja lakko
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giassa sopimusta aikaan, vaan se kaatui 0,7 prosentin palkankorotus-
vaatimuksiin. Valtion voitaneen odottaa kannustavan ainakin keskeisiä 
sopimusaloja sopimusten syntymiseen myös syksyllä. Nähtäväksi jää, 
kuinka aktiivisen roolin valtio kuitenkaan haluaa ottaa.

Yksittäisten sopimusalojen kannustamisen lisäksi kiinnostavaksi 
nousee julkisen vallan rooli eri alojen sopimustasojen hahmottele-
misessa. Työnantajaleiri on tuominnut tupot, mutta kaivannut mo-
nissa puheissa maltillista, koordinoitua ja vakauttavaa ratkaisua. Va-
kauttava ratkaisu edellyttää helposti valtiolta aktiivista roolia, jotta 
sopimusten taso asettuu suhteellisen yhtenäiseksi eri sopimusaloille. 
Tällainen ratkaisu tulisi olennaisilta osiltaan hyvin lähelle tulopoliit-
tista kokonaisratkaisua, kulkipa se millä nimellä hyvänsä.

Sopimusalakohtaiset neuvottelut
Virka- ja työehtosopimuksista käytävät neuvottelut alkavat sillä, että 
neuvottelujärjestöt toimittavat vaatimuksensa työnantajajärjestöille. 
Valtiosektorilla valtiotyönantajalle yhteiset vaatimuksensa toimitta-
vat akavalaisen Julkisen alan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKOn kanssa SAK:lainen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
sekä STTK:lainen Palkansaajajärjestö Pardia.

Sopimusalakohtaisissa neuvotteluissa neuvottelupöytään astele-
vat akavalaisella puolella Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelu-
järjestö JUKOn ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n neuvottelijat. JU-
KO neuvottelee akavalaisten ryhmien nimissä valtion, kuntien ja 
kirkon virka- ja työehtosopimuksista, YTN yksityisen sektorin työ-
ehtosopimuksista. JUKOn ja YTN:n rinnalla neuvottelevat SAK:laiset 
ja STTK:laiset liitot ja niiden muodostamat neuvottelujärjestöt sopi-
musalasta riippuen. Työnantajapuolta neuvotteluissa edustaa Valtion 
työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kirkon työmark-
kinalaitos tai yksityisen sektorin työnantajaliitto. 

Neuvotteluissa työnantajapuoli tekee työntekijäpuolen esittä-
mien vaatimusten ja osapuolten käymien neuvottelujen perusteella 
tarjouksen, jonka hyväksymisestä neuvottelujärjestöt päättävät. Jos 
työnantajapuolen tarjous ei ole jonkin neuvottelujärjestön hyväk-
syttävissä, siirrytään neuvotteluissa askel lähemmäs työtaistelua.

Neuvottelujärjestöjen hylättyä työnantajan sopimustarjouksen 
neuvotteluja jatketaan joitakin viikkoja. Viimeistään näiden neu-
vottelujen ollessa käynnissä työ- ja virkaehtosopimusten sopimus-

kaudet päättyvät ja niihin sisältyvät työrauhavelvoitteet raukeavat. 
Sopimusten päätyttyä niin työnantajilla kuin palkansaajillakin on 
mahdollisuus ajaa asiaansa laillisin työtaistelutoimenpitein.

Jos neuvottelijoiden työ ei tässäkään vaiheessa tuota sopimusta, 
joka olisi kaikkien osapuolten hyväksyttävissä, katkaistaan neuvot-
telut tuloksettomina. Palkansaajapuolen neuvottelujärjestöt selvit-
tävät jäsenjärjestöjensä kannan mahdolliseen työtaisteluun. Käy-
tännössä kaikkien neuvottelujärjestöjen jäsenliittojen täytyy tässä 
vaiheessa olla valmiita lakkoon. 

Vajaan viikon kuluttua siitä kun jäsenjärjestöiltä on tiedusteltu 
työtaisteluvalmiutta, päätetään lakkovaroituksen antamisesta. Lak-
ko voi alkaa aikaisintaan 14 päivää lakkovaroituksen antamisen 
jälkeen. Lakkovaroitusta annettaessa neuvottelujärjestö tekee lo-
pullisen päätöksen siitä, millaiseen työtaisteluun se on valmis ryhty-
mään. Tällöin määritellään työtaistelun laajuus ja toteuttamistapa.

Julkisen sektorin neuvotteluissa työnantajaosapuoli vaatinee lak-
kovaroituksen antamisen jälkeen virkariitalautakunnan asettamista 
selvittämään lakon yhteiskuntavaarallisuutta. Lautakunta muodos-
tuu molempien neuvotteluosapuolten edustajista ja sen työskentely 
viivyttää lakon alkamista 14 päivää. Yksityisellä sektorilla vastaavaa 
mekanismia ei ole käytettävissä.

Sovittelu
Lakon lähestyessä valtakunnansovittelijan toimisto aloittaa työriidan 
sovittelun. Julkisella sektorilla tämä tapahtuu jo virkariitalautakunnan 
työskennellessä. Valtakunnansovittelija tekee sovintoesityksensä noin 
viikkoa ennen lakon alkamista. Jos valtakunnansovittelija katsoo, että 
lakko vahingoittaa yleistä etua, on hänellä mahdollisuus pyytää työ-
ministeriötä siirtämään lakon alkamista vielä kahdella viikolla. 

Siirrettiin lakon alkamista tai ei, jatkuu lakon sovittelu joka ta-
pauksessa kalkkiviivoille saakka. Sovittelun loppuvaiheessa osa-
puolet voivat hyvinkin istua pyöreitä päiviä valtakunnansovittelijan 
toimistolla yrittäen löytää neuvotteluosapuolia tyydyttävän komp-
romissin. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, ilmoittavat neuvot-
telijat tilanteesta taustaorganisaatioihinsa noin 10 minuuttia ennen 
lakon ilmoitettua alkamisaikaa. Muutamassa minuutissa viesti kul-
kee neuvottelijoilta liittojen kautta kaikille lakon piiriin kuuluville 
jäsenille ja lakko alkaa. n

Lakko voi alkaa aikaisintaan 14 päivää 
lakkovaroituksen antamisen jälkeen.
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SVAL:n pieni porukka 
pALVELEE TEhOKKAASTI
SVAL:n toimistoa pyörittää pieni mutta tehokas työporukka. Vajaan kymmenen hengen tiimi 
hoitaa jäsenasiat ja ajaa jäsentensä etuja hyvällä fiiliksellä. Lähes kaikki ovat yksimielisiä siitä, 
että parasta omassa työssä on monipuolisuus ja erilaiset asiakkaat eli jäsenet. 
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Liiton jäsenedut ovat jäsenille usein tutumpia kuin liiton tärkein 
tehtävä eli kollektiivinen edunvalvonta. Liitto neuvottelee jatkuvasti jä-
sentensä puolesta työ- ja virkaehtosopimuksista, palkoista ja työajoista 
sekä tekee yhteistyötä muiden akavalaisten liittojen kanssa. Yhteiskun-
nallisen alan työntekijöiden työ- ja virkaehtosopimusten hoitaminen, 
työelämän lainsäädännön lobbaus ja jatkuvien neuvottelujen käyminen 
työelämän kehittämiseksi ovat SVAL:n tärkeimpiä tehtäviä. 

Liitosta apua ja tukea
Nykyajan työelämässä ei pärjää yksin, liiton tuki on jokaiselle työn-
tekijälle korvaamaton. Jos ongelmia tulee, voi liittoon aina ottaa yh-
teyttä. Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan itse selvittää.

– Liiton jäsenmaksu on vähän kuin vakuutusmaksu. Keskitym-
me perusasioihin, jolloin jäsenmaksukin pysyy kilpailukykyisenä ja 

palvelut hyvinä, SVAL:n toiminnanjohtaja Urpo E. Hakala linjaa. 
Hakala pitää tiimi- ja yhteistyötä sekä keskustelevaa asiantuntija-

organisaatiota pienen ja tehokkaan työyhteisön edellytyksenä.
– Esimerkiksi viestintää tekevät oman työnsä ohessa kaikki. It-

se vastaan kokonaisuudesta ja toimin tarvittaessa myös asiamiesten 
varamiehenä, Hakala kertoo.

SVAL:sta saa hyvät ammattiliittopalvelut kustannustehokkaasti, 
Hakala määrittelee. Liittoja on monenlaisia, eikä kaikilla ole samo-
ja etuja kuin SVAL:ssa.

Jatkuvaa edunvalvontaa
Suomessa ei ole juuri määritelty lain tasolla yksilöidysti esimerkiksi 
palkkoja ja palvelussuhteen kaikkia etuja, vaan ne perustuvat työ- ja 
virkaehtosopimuksiin. Nämä edut eivät puolestaan ole itsestään sel-

SVAL:n tehokas tiimi ajaa jäsentensä etua innokkaasti.
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viä, vaan niistä käydään jatkuvia neuvotteluja, liiton asiamiehet 
muistuttavat. Osavastuu on myös jäsenistöllä, joka voi vaikuttaa 
SVAL:n toimintaan myös oman aktiivisuuden ja esimerkiksi liit-
tovaltuuston vaalien kautta.

– Parasta on se, kun pystyy saamaan virka- ja työehtosopi-
musneuvotteluissa tavoitteitamme eteenpäin ja ratkaisemaan 
ongelmakohtia. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden liittojen 
kanssa, neuvottelemme sopimuksista ja hiomme niitä yhdes-
sä, työstään kertoo julkisen sektorin asiamiehenä toimiva Ar-
ja Laine.

Neuvottelutoiminta on liitossa jatkuvaa. Yksityisen sek-
torin edunvalvonnasta vastaava neuvottelupäällikkö Nuut-
ti Pursiainen kouluttaa edunvalvonnan lisäksi muun muassa 
luottamusmiehiä, osallistuu jäsen- ja palkkaneuvontaan sekä 
koordinoi tutkimustoimintaa vuosittaisen työmarkkinatutki-
muksen osalta.

– Liitto on hieno ja monipuolinen näköalapaikka työelämään, 
koska jäsenkuntamme on hyvin moninaista ja toimii lähes kaikil-
la aloilla. Edunvalvonta on pitkäjänteistä hommaa, jossa tuloksia ei 
saavuteta hetkessä, hän huomauttaa. 

Jäsenten työelämään liittyviin kysymyksiin ja ongelmatilan-
teisiin vastaa yleensä liiton lakimies Petri Toiviainen.

– Jos työpaikalla on akavalaista edunvalvontaa tai luottamus-
mies, kannattaa ensin katsoa, mitä asialle voi tehdä paikallistasol-
la. Mikäli asia ei näillä keinoin ratkea, kannattaa ottaa yhteyttä 
liiton toimistoon. Neuvontapalvelut ovat jäsenille maksuttomia. 
Jos ongelma on sitä luokkaa, että se vaatii oikeusprosessia, hoide-
taan asia yhteistyössä liiton käyttämien asianajotoimistojen kans-
sa. Prosessista aiheutuneet kulut katetaan tällöin liiton oikeustur-
vavakuutuksesta, Toiviainen kertoo.

Aina kannattaa kysyä
Usein SVAL:n ensimmäinen kontakti on toimistonhoitaja Helka 
Ahlström.

– Minulta voi kysyä mitä vaan, olen täällä sitä varten. Tyhmiä 
kysymyksiä ei olekaan, aina kannattaa soittaa ja kysyä, jos jokin 
asia askarruttaa, hän muistuttaa.

Ahlström vastaa puhelimeen ja liiton sähköpostiin sekä vä-
littää tarvittaessa soittopyyntöjä ja kertoo, keneen kannattaa ol-
la yhteydessä missäkin asiassa. Myös jäsenanomukset ja maksu-
asiat, jäsentietomuutokset, jäsenedut ja lomamökkiasiat kuuluvat 
toimenkuvaan.

Puhelimeen vastailee myös taloussihteeri Marjut Soininen. 
Soininen hoitaa lisäksi jäsenmaksuja, suoraveloitusta ja työnan-
tajaperintää sekä epäselvyyksiä maksuasioissa. Jäsenhakemukset, 
alennukset jäsenmaksuihin, jäsenrekisterin päivitykset ja muu-
tosilmoitukset työllistivät kesällä myös jäsensihteerin sijaisen 
Hanne Mikkosen. Kaikki toimistossa tuntuvat olevan yksimie-
lisiä siitä, että heiltä voi kysyä melkein mitä vaan. 

Nimi: Urpo E. Hakala
Mitä teet sval:ssa: Toimin-
nanjohtaja. Kokonaistoiminnan 
johtaminen. Voi sanoa, että es-
tän tulipaloja sekä hoidan isom-
mat ja vaikeammat asiat.
Parasta työssä: Osaavan työ-
yhteisön kanssa toimiminen ja 
tasokkaan palvelun takaaminen 
jäsenille.

Nimi: Arja Laine
Mitä teet sval:ssa: Asiamies, 
julkisen sektorin edunvalvon-
ta, jäsenneuvonta ja luottamus-
mieskoulutus.
Parasta työssä: Mielenkiintoi-
set työtehtävät. Jos neuvotte-
luissa päästään eteenpäin ja 
pystyy auttamaan.

NimI: Petri Toiviainen
Mitä teet sval:ssa: Lakimies, 
pa lve lussuhdeasiat .Jäsen-
ten yksilötason edunvalvonta ja 
neuvonta. Voi ottaa yhteyttä työ-
elämän oikeudellisissa pulmati-
lanteissa.
Parasta työssä: Monipuolisuus, 
mielenkiintoisuus, heterogeeni-
nen jäsenistö.

Nimi: Nuutti Pursiainen
Mitä teet sval:ssa: Neuvotte-
lupäällikkö. Yksityisen sektorin 
edunvalvonta, jäsenneuvonta, 
luottamusmieskoulutus ja työ-
markkinatutkimus kuuluvat työ-
höni.
Parasta työssä: Mahtava nä-
kökenttä suomalaiseen työelä-
mään. Vaikuttamismahdollisuus 
ongelmiin edunvalvonnan kautta.
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Nimi: Aki Reinimäki
Mitä teet sval:ssa: Asiamies, 
järjestö- ja opiskelijatoiminta. 
Vastaa jäsenpalveluista, opis-
kelija- ja järjestöyhteistyöstä se-
kä mentorointi- ja alumnitoimin-
nasta.
Parasta työssä: Saa tehdä ih-
misten kanssa töitä. Monipuo-
lisuus, vastavalmistuneiden ja 
opiskelijoiden auttaminen, jär-
jestötoiminta.

Nimi: Marjut Soininen
Mitä teet sval:ssa: Taloussih-
teeri, talous-, laskutus- ja mak-
suasiat. Vastaan myös jäsen-
maksu-, työnantajaperintä- ja 
suoraveloituskysymyksiin. Mel-
kein mitä vaan voi kysyä.
Parasta työssä: Monipuolinen 
ja vaihteleva työ, ei paljon rutii-
neja. Viihtyisä työyhteisö.

Toimiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat 
myös jäsensihteeri Pia Ruuska, syksyllä työvapaal-

ta palannut järjestösihteeri Kati ahtiainen sekä 
tällä  hetkellä perhevapaalla oleva järjestösihteeri  

Hanna Meriluoto.

Nimi: Helka Ahlström
Mitä teet sval:ssa: Toimiston-
hoitaja. Vastaan sähköpostei-
hin ja puheluihin. Voi kysyä mitä 
vaan, olemme täällä teitä varten! 
Parasta työssä: Jäsenten kans-
sa kommunikointi, erilaiset ihmi-
set, työyhteisö.

Opiskelijana kannattaa liittyä jäseneksi
Järjestö- ja opiskelijatoimintaa koordinoi ja kehittää SVAL:ssa Aki 
Reinimäki. Jo opiskeluaikana kannattaa liittyä liiton jäseneksi, 
koska opiskelijat voivat edullisen jäsenmaksun turvin kerätä an-
siosidonnaisen työttömyysturvan kymmenen kuukauden työssä-
oloehtoa jo valmiiksi täyteen. Liitolla on tarjota opiskelijoille ja 
vastavalmistuneille hyviä palveluja, kuten urasuunnittelu- ja työn-
hakupalvelut. Opiskelijoilla on myös oma järjestönsä SVOL. 

– Taloudellisesti liiton jäsenyydestä ei varmasti jää tappiolle. Tehtä-
vämme on miettiä, miten saamme jäsenille palveluissa parhaan hinta–
laatu-suhteen ja miten uusia jäseniä saadaan ja järjestötoimintaa hoi-
detaan. Jos järjestötoimintaa halutaan aloittaa jollain paikkakunnalla, 
kannattaa minuun ottaa yhteyttä. Hoidan myös liiton kautta järjestet-
tyä mentorointia ja alumnitoimintaa. Opiskelija- ja järjestötoiminnan 
kehittäminen on kivaa, Reinimäki kiteyttää työtään.

Jäsenille vakuutuksia ja muita etuja
Jäsenet eivät usein tunne liiton toimintaa tai jäsenetuja kovin hy-
vin, ja niistä kysytään paljon. Liiton lomaosakkeet kiinnostavat 
monia. Hakulomake löytyy liiton internet-sivuilta.

– Lomaosakkeet arvotaan virallisesti kolme kertaa vuodessa, 
mutta aika paljon ihmiset myös soittelevat ja kysyvät tiettyä viikkoa. 
Tilanne myös vaihtelee, jos peruutuksia tulee, Ahlström kertoo.

Liitolla on jäsenten vuokrattavaksi useita lomaosakkeita esimer-
kiksi Lapissa, Rukalla sekä Tampereen kylpylässä. 

Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen lisäksi SVAL:n jäsenmak-
suun kuuluu automaattisesti myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus 
sekä matka- ja matkatavaravakuutus jäsenelle ja mukana matkusta-
ville perheenjäsenille. Lisäksi SVAL:n jäsenet voivat saada alennus-
ta matkoista esimerkiksi laivayhtiöiltä. Jäsenten käytössä ovat myös 
urapalvelut sekä yksityiselämää koskeva oikeudellinen neuvonta-
palvelu pulmatilanteissa.

Dynaaminen liitto
SVAL on akavalainen yleisliitto, jolla on akavalaiset tavoitteet. 
Edunvalvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden akavalaisten 
liittojen kanssa.

SVAL:ssa on tällä hetkellä reilut 10 000 jäsentä. Liiton jäsenmää-
rä on kasvanut tasaisesti noin 500 jäsenen vuosivauhtia. Voi sanoa, 
että SVAL on ”nuori” liitto.

– Jos ennen olimme enemmän vanhempien herrojen liitto, olem-
me nyt selvästi myös nuorten akateemisten naisten dynaaminen liit-
to, Hakala myhäilee.

Keskimääräiset SVAL:n ja koko Akavan jäsenprofiilit ovat aika 
lähellä toisiaan.

– Emme ole profiloituneet esimerkiksi tietyn ammattiryhmän 
etujen ajamiseen, vaan jäseniä on kaikenlaisissa ammateissa ja mo-
nilla sektoreilla. Se on rikkaus, mutta aiheuttaa myös haasteita edun-
valvontaan, Hakala selvittää. n
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” Fyysisen työkunnon hiipumista 
voi huomattavasti hidastaa  
liikkumalla.
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Ihmisen fysiikka kestää yleensä kohtalaisesti neljänkympin tie-
tämille, mutta keski-iässä moni yllättyy ikävästi. Mikä hyväksi neu-
voksi, kun kroppa alkaa rapistua? Työvuosia kun olisi kuitenkin jäl-
jellä vielä reilut parikymmentä.

– Resepti on yksinkertainen, ja monille entuudestaan tuttu: fyy-
sisen työkunnon hiipumista voi huomattavasti hidastaa liikkumal-
la, UKK-instituutin tutkijana työskentelevä terveystieteiden maiste-
ri Marjo Rinne toteaa.

Tutkija toteaa, että monella työikäisellä liikkuminen jää aivan lii-
an vähäiseksi. Työmatkat on helppo liikkua autolla, ja harva huhkii 
enää työssä itsensä hikeen. Nuorempana liikuntaa harrastamaton-
kin pärjää, mutta iän myötä erilaiset vaivat väistämättä lisääntyvät, 
jos ei muuta liikuntatottumuksiaan.

Arkiset askeleet käyttöön
Terveysliikuntasuosituksen mukaan ihmisen tulisi harrastaa päivittäin 
tai lähes päivittäin puoli tuntia kohtuullisesti kuormittavaa fyysistä ak-
tiivisuutta, jonka voi toteuttaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Viime-
aikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että terveillä aikuisilla 10 000 as-
kelta päivässä näyttäisi täyttävän terveysliikuntasuosituksen kriteerit.

Rinne kannustaa ihmisiä käyttämään askelia aivan tavallisissa 
päivittäisissä toimissa.

– Työmatkaliikuntaa, portaiden nousua hissin käyttämisen si-
jaan. Koiraa ulkoiluttaessakin kannattaa valita tasaisen reitin sijaan 
välillä vähän mäkisempi maasto, ja samalla menemisen tahtia voi 
koettaa hitusen nostaa. Kunnon ylläpitämisen lisäksi sillä on mer-
kitystä myös energiankulutuksen, ja sen myötä myös painonhallin-
nan kannalta.

Kävely on tutkijan mukaan yksi parhaimmista liikuntamuodoista.
– Sitä on helppo toteuttaa, eikä siinä ole suurta vammautumisris-

kiä. Sauvojen käyttö lisää vielä huomattavasti kävelyn tehoa.

Liikkumalla potkua töihin 
Suomessa väestön terveyttä ja työkuntoa seurataan säännöllises-
ti erilaisilla tutkimuksilla. Muun muassa UKK-instituutti, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos, Kunto ry ja Tilastokeskus ovat jo mo-
nien vuosien ajan selvitelleet ja seuranneet liikunnan ja terveyden 
välisiä yhteyksiä.

Reserviläisaineistosta saatujen tietojen mukaan fyysisen kunnon 
heikkeneminen näkyy jo puolustusvoimissa. On todettu, että jopa kol-
mannes varusmiehistä on huonossa kunnossa. Selkein käännekohta 
fyysisen kunnon heikkenemisessä näyttäisi kuitenkin olevan keski-ikä.

Liikunnan merkitys työkyvyn säilymiseen on kiistaton. Muun 
muassa UKK-instituutin toteuttamassa Terveys 2000 -tutkimuksessa 

Hartioita kolottaa ja ylös noustessa alaselkä tuntuu  
olevan jumissa. Kumartuminenkin tekee kipeää, ja 

portaita noustessa alkaa hengästyttää.

Löydä  
liikkumisen ilo!
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todettiin, että hyvä terveys ja riittävä fyysinen, psyykkinen ja sosiaa-
linen toimintakyky ovat työkyvyn keskeisiä lähtökohtia. Tutkimuk-
sen mukaan liikunta voi vähentää monien sairauksien riskitekijöitä, 
ja sillä on hyviä vaikutuksia muun muassa aineenvaihduntaan, ve-
renkiertoelimistöön, tuki- ja liikuntaelimistöön ja psyykkiseen hy-
vinvointiin.

Äijäversio pilateksesta
VR-Yhtymä Oy ja UKK-instituutti toteuttivat yhteistyössä kolme-
vuotisen Kuntoveturi-tutkimuksen vuosina 2002–2005. Sen tavoit-
teena oli kehittää turvallinen, helposti toteutettava ja vaikuttava toi-
mintamalli selän varhaiskuntoutukseen.

Tutkimukseen valittiin 106 miestä, joilla oli lieviä selkävaivo-
ja. Heistä puolet arvottiin harjoitusryhmään ja puolet vertailu-
ryhmään.

Tavoite oli, että harjoitusryhmäläiset harjoittelevat fysiotera-
peuttien ohjauksessa 12 kuukauden ajan vähintään kaksi kertaa vii-
kossa. Ohjattua harjoitusta tästä oli kerran viikossa noin tunti, ja 
toinen kerta oli omatoimista harjoittelua. Harjoituksissa olennaista 
oli keskivartalon lihasten treenaaminen ja selkää tukevan lihaskor-
setin käytön opetteleminen. Niiden avulla oli tarkoitus opetella tun-
temaan oma kroppansa ja oppia käyttämään sen vahvuuksia oikeal-
la tavalla hyödyksi.

Tutkimuksen keskeinen varhaiskuntoutukseen liittyvä tavoite oli 
ehkäistä kivun uusiutuminen. Tavoite saavutettiin, sillä selkäkipu 
lievittyi harjoitusryhmässä huomattavasti enemmän (39 prosenttia) 
kuin vertailuryhmässä. Lisäksi harjoitusryhmä arvioi työkykynsä 
säilyvän keskimäärin vertailuryhmää parempana seuraavan viiden 
vuoden ajan.

Marjo Rinne pitää ihmisten itse arvioimaa viiden vuoden koet-
tua työkykyä tutkimuksissa erittäin vahvana mittarina.

– Pelkästään voiman, liikkuvuuden ja senttien mittaaminen ei 
välttämättä anna asiasta riittävän konkreettista kuvaa, hän sanoo.

Ei väkinäistä suorittamista
UKK-instituutin mukaan liikunta on lähes jokaiselle tehokas, tur-
vallinen ja edullinen tapa ylläpitää terveyttä. Jo vähäisellä liikunnal-
la on myönteisiä vaikutuksia, eikä sitä ole koskaan liian myöhäis-
tä aloittaa.

Jos on vieraantunut liikkumisesta ja kunto on päässyt rapistu-
maan, suurin ja vaikein juttu on itsensä liikkeelle saaminen.

– Alussa tarvitaan aimo annos sinnikkyyttä, sillä ihmisen pisin 
pururata on korvien välissä, Marjo Rinne nauraa.

Tutkija korostaa, että ihmisten täytyisi etsiä itselleen iloa tuotta-
va tapa liikkua. 

– Tämän päivän yhteiskunta vaatii suorituksia asiassa kuin asi-
assa, eikä liikunta saa tuntua yhdeltä väkinäiseltä suoritukselta, hän 
sanoo ja kannustaa kokeilemaan rohkeasti erilaisia lajeja.

Kokeillessa on mahdollista jäädä koukkuun johonkin lajiin. Kun 
itselle sopiva liikuntamuoto löytyy, liikuntaharrastusta tekee mieli 
jatkaa.

– Me ihmiset olemme hyvin erilaisia myös liikunta-asioissa. Osa 
meistä on hyvin lajiuskollisia, mutta on myös ihmisiä, jotka pitävät 
vaihtelusta eivätkä halua keskittyä pelkästään yhteen tai kahteen la-
jiin. Laji saa huoletta vaihtua, kun liikkuminen vain on säännöllistä.

Moni tietää kokemuksesta, että innokkaasti aloitettu liikunta-
harrastus saattaa helposti lopahtaa jonkin ajan kuluttua.

– Tutkimusten mukaan useimmat jaksavat liikkua säännöllisesti 
puolisen vuotta, eli tsemppaamista ja itsekuria liikuntaharrastuksen 
ylläpitäminen vaatii, Marjo Rinne tietää.

– Paras kannustin on liikkumisesta saatu hyvä olo. Sen kokee, 
kun jaksaa puristaa alkuvaikeuksien läpi. n

” Ihmisen pisin pururata on korvien välissä.
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välipäätös:1.  Päätä päivä, jolloin aloitat ja mitä aloitat. Käve-
le esimerkiksi kolmesti viikossa kahden viikon ajan. Mieti sit-
ten, miltä tuntuu.
suunnitelma:2.  Mitkä viikonpäivät ja kellonajat sopivat sinul-
le parhaiten? Liitä liikunta arkielämääsi. Siitä tulee sitä pysy-
vämpi osa elämääsi, mitä vähemmän liikuntatuokiot vaativat 
järjestelyä. Tarvitsetko liikkumiseen kaverin tai ryhmän? Ku-
ka tai mikä se voisi olla? Mikä olisi mukava laji?
Tunnustus:3.  Sainpahan lähdettyä. Tuli hyvä mieli. Olo on ker-
ta kerralta parempi. Voit halutessani palkita itseäsi jollakin.
varaudu esteisiin:4.  Ennakoi, mikä voi estää liikuntasuunni-
telmasi toteutumista. Ei ole aikaa? Olo tuntuu väsyneeltä? 
Huono sää? Lastenhoito ei järjesty?

suunnitelma esteen varalle:5.  Jos et pääse tänään, korvaa 
liikunta seuraavana päivänä. Jos et ehdi liikuntaryhmään, 
korvaa se kävelyllä. Ennakoi, miten järjestät liikuntasi työ-
matkaviikon aikana. Varaudu lomaan liikuntavarusteilla. Ota 
työn päälle 10–15 minuutin nokoset, niin jaksat taas. Tee 
oma viikko-ohjelmasi.
Kevyt aloitus:6.  Hikoilu ja hengästyminen kuuluvat liikuntaan, 
vaikkeivät aina tunnu mukavalta. Lisää kuormitusta vähitel-
len. Kymmenen kerran jälkeen olo alkaa jo tuntua hyvältä. 
Lihasten kipeytymisestä huomaat, että ne ovat tehneet töi-
tä. Isoa kipua vältät, kun muistat venytellä liikunnan jälkeen. 
 
Lähde: UKK-instituutti

Terveysliikunnan suositus  
18–64-vuotiaille

Paranna kestävyyskuntoa  
liikkumalla useana päivänä  
viikossa yhteensä ainakin

2 t 30 min reippaasti 

tai
1 t 15 min rasittavasti. 

Lisäksi 
kohenna lihaskuntoa ja  
kehitä liikehallintaa  
ainakin 2 kertaa viikossa.

2009

1 t 15 min 
viikossa

Lihaskuntoa  
ja liikehallintaa  

raskaat koti- 
ja pihatyöt

marjastus
kalastus

metsästys

kävely
sauvakävely

vauhdikkaat
liikuntaleikit

pyöräily  
(alle 20 km/t)

Kestävyyskuntoa

LIIKUNTAPIIRAKKAViikoittainen

arki-, hyöty-  
ja työmatka-

liikunta

kuntopiiri 
kuntosali  

jumpat

venyttely  
tasapainoharjoittelu 

tanssi

pallopelit 
luistelu

sauva-, porras-  
ja ylämäkikävely 

kuntouinti 
vesijuoksu 

aerobic 

pyöräily  
juoksu 

maastohiihto  
maila- ja juoksu-

pallopelit

2 t 30 min 
viikossa

2 kertaa 
viikossa

reippaasti

rasittavasti

re
ip

pa
asti

UKK-instituutti on kehittänyt liikuntapiirakan kuvaamaan terveyslii-
kunnan suosituksia. Nettisivuilta löytyy myös täytettävä liikuntapiirak-
ka, jota voi käyttää apuna halutessaan muokata nykyisiä liikuntatot-
tumuksiaan ja verrata niitä terveysliikunnan suositukseen.

Apukeinoja liikkeelle lähtöön
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Muistatko vielä ajan, kun kukaan ei touhottanut Facebookista, 
YouTubesta, Wikipediasta tai edes Koulukaverit.comista? Ei siitä 
monta vuotta ole.

Sosiaaliset verkkopalvelut nousivat suomalaisten huulille 2000-
luvun puolimaissa. Teinit aloittivat jo aiemmin, mutta buumi verk-
koyhteisöistä tuli meillä vasta vuoden 2007 lopulla.

– Facebook löi läpi valtavalla vauhdilla, samoin YouTube hiukan 
ennen. Vanhemmat sovellukset MySpace tai Friendster eivät saaneet 
Suomessa suurta suosiota, erikoistutkija Asta Bäck VTT:n verkko-
mediatiimistä muistelee.

Kehityksen tahti on nyt sellainen, että supersuositulle Faceboo-
kille povataan jo loppua. Uusinta villitystä eli mikroblogipalvelu 
Twitteriäkin on veikattu tähdenlennoksi.

Tutkijat kuitenkin uskovat, että sosiaalinen media ilmiönä on 
tullut jäädäkseen – aivan kuten puhelin tai televisio aikanaan.

Hitaat suomalaiset
Kaikki alkoi oikeastaan 1990-luvun taitteen keskustelupalstoista. 
Tietoverkkojen ystävät ottivat omakseen esimerkiksi Elisa-keskus-
telutaulun ja Duuni.netin.

Piip-piip,
minä täällä!

Siellä ovat jo melkein kaikki. Siis sosiaalisessa mediassa, 
verkon yhteisöpalveluissa. Luultavasti sinäkin?

Teksti: Hanna Rusila Kuvat Istockphoto
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Sitten tulivat blogit ja verkkokaupat, joista 
suomalaiset innostuivat heti. Vuonna 2000 syn-
tyi suomalainen nuorisohitti IRC-Galleria, seu-
raavana vuonna maailmanmaineeseen noussut 
virtuaalimaailma Habbo Hotel.

Suurille kansainvälisille yhteisöpalveluille 
meillä kuitenkin lämmettiin hitaasti.

– Bisnesmaailman käyttämä LinkedIn 
omaksuttiin Suomessa ensimmäisten joukossa, 
mutta se on poikkeus, tietotekniikka-alan kon-
sultti Petteri Järvinen kertoo.

– MySpacen ja Facebookin kaltaisista palve-
luista tuli maailmalla ilmiö neljä viisi vuotta sit-
ten, meillä vasta nyt, hän sanoo.

Cision Finlandissa yrityksille verkkostrategi-
oita konsultoiva Susanna Tirkkonen arvelee hi-
taan syttymisen johtuvan kansanluonteesta.

– Meillä ei ole perinteisesti ollut avointa kes-
kustelukulttuuria. Suomalainen on yhä vähän 
varpaillaan ja seurailee kehitystä miettien, pi-
tääköhän minunkin? hän pohtii.

Sosiaalinen paine
Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa sosiaali-
nen media muuttaa vauhdilla kanssakäymisen 
pelisääntöjä.

– Verkostoitumisella on todellisia ja isoja 
vaikutuksia, joista valtaosaa emme vielä edes 
tiedä, Helsingin yliopiston viestinnän professo-
ri Leif Åberg uskoo.

– Esimerkiksi Jokelan kouluammuskelusta 
ensimmäisen tiedon välittivät verkkokeskuste-
lijat. Linjoilla on niin paljon ihmisiä samaan ai-
kaan, että syntyy joukkovoimaa.

Uusin esimerkki on Twitter, jota Barack 
Obama hyödynsi vaalikampanjassaan ja jonka 
avulla Moldovassa kerättiin kokoon laajat mie-
lenosoitukset.

Vielä tovi sitten kysyttiin uteliaasti: ”Olet-
ko Facebookissa?” Nyt kysymys on muuttunut 
melkeinpä vaatimukseksi, jos toinen epäröi: 
”Kyllä sinun pitää jo liittyä!”

– Sosiaalinen paine on suuri. Esimerkiksi 
IRC-Galleriassa on annettu ymmärtää, että jos 
et irkkaa, et kuulu jengiin, Åberg toteaa.

VTT:n Asta Bäck näkee selvää painetta myös 
aikuisten keskuudessa.

− Facebookiin on siirtynyt yhä useampi käy-
tännön asia, kuten tapaamisten sopiminen tai 
tietojen vaihto. Netti on tunkeutunut monel-
le sellaiselle elämänalueelle, mihin se ei ennen 
ulottunut, hän pohtii.

Uomia bisnekselle
Tavallisimmin sosiaalisia palveluita käytetään 
ajanvietteeksi ja yhteydenpitoon. Nyt mieti-
tään kuitenkin myös sitä, mitä hyötyä palve-
luista voisi olla bisnekselle, työnteolle tai opis-
kelulle.

– Sosiaalisessa mediassa piilee valtava mark-
kinointipotentiaali. Se on ilmainen kanava, jol-
la yritys voi esimerkiksi jakaa tietoa, antaa pa-
lautetta ja mainostaa laajoille joukoille, Cisionin 
Susanna Tirkkonen tietää.

Yritys voi ostaa perinteistä mainostilaa 
yhteisöstä, perustaa itselleen oman ”kaveri-
ryhmän” tai parhaassa tapauksessa houku-
tella kohderyhmänsä viemään vapaaehtoises-
ti markkinointiviestiä eteenpäin. Tässä piilee 
kuitenkin riskejä.

– Kannattaa miettiä tarkkaan, mistä pal-
velusta oma kohderyhmä löytyy. Verkossa on 
vaaransa, ja kuluttajat voivat kääntyä nopeasti 
tuotetta vastaan, Tirkkonen huomauttaa.

Innovatiivisimmat yritykset hyödyntävät 
verkkoyhteisöjä jopa tuotesuunnittelussaan. 
Esimerkiksi Starbucksin, Legon ja Soneran 
hankkeissa on kysytty kehitysideoita suoraan 
kentältä.

Opiskelijat ja tutkijatkin löytävät yhteisöistä 
uusia toimintatapoja.

– Graduseminaarilaiset houkuttelivat mi-
nut vuosi sitten Facebookiin. Nyt vedän siel-
lä mestariluokkahanketta, jossa muun muassa 
laadimme tieteellisen artikkelin avoimen läh-
dekoodin periaatteella, professori Åberg my-
häilee.

– Olen varma, että siitä tulee paljon parem-
pi kuin perinteisillä menetelmillä!

Web 2.0

… on yleisnimitys uuden sosiaali-
sen netin sovelluksille. Näitä ovat 
ainakin:

verkkoyhteisöt•	 . Palveluita, 
joilla pidetään yhteyttä muihin 
ja vaihdetaan sisältöjä, esimer-
kiksi Facebook, IRC-Galleria. 
Tunnettuja ja isoja lienee maa-
ilmalla satakunta, pienempiä 
vähintään satojatuhansia.
Multimediatyökalut•	 . Palvelui-
ta, joilla jaetaan kuvia, videoi-
ta, elokuvia tai musiikkia. Usein 
luetaan osaksi verkkoyhteisöjä, 
esimerkiksi YouTube, Flickr.
Mikroblogit•	 . Palveluita, jot-
ka perustuvat lyhyiden viesti-
en lähettämiseen. Usein lue-
taan osaksi verkkoyhteisöjä, 
esimerkiksi Twitter, Jaiku.
Blogit•	 . Verkkopäiväkirjoja, jois-
sa voi raportoida ajatuksiaan 
mistä vain. Esimerkiksi Blogi-
lista.fi-palvelusta löytyy lähes 
24 000 blogia.
Wikit.•	  Käyttäjien luomia ja 
muokkaamia tietolähteitä, esi-
merkiksi Wikipedia.
Keskustelupalstat•	 . Sivusto-
ja, joilla voi vaihtaa mielipiteitä 
tietystä teemasta, esimerkiksi 
Suomi24.fi.
Pikaviestimet•	 . Sovelluksia, 
joilla voi chattailla ilmaiseksi 
netissä esimerkiksi MSN Mes-
senger, Google Talk.
Yhteistoiminnalliset työkalut•	 . 
Sähköisiä välineitä muun muas-
sa tekstintuotantoon tai satelliit-
tikarttojen tutkimiseen, esimer-
kiksi Google Docs, Google Earth. 
 

Lähteenä haastateltavien lisäksi Timo 

Nevalainen, TAMK: Sosiaalinen web op-

pimisympäristönä, www.slideshare.net
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Suomalainen on yhä vähän  
varpaillaan ja seurailee kehitystä 
miettien, pitääköhän minunkin?
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Asiaa Twitterissä

Kauas on siis tultu siitä, minä sosiaalista mediaa aluksi pidettiin: ka-
navana kertoa, missä juuri minä olen nyt ja mitä tekemässä.

Tähän nojasivat ensin myös 140 merkin pikaviestejä hyödyntä-
vät mikroblogipalvelut Twitter ja Jaiku. Vähitellen niistä muotoutuu 
asiatiedon välityskanavia.

– Facebookissa on enemmän diibadaabaa ja viihteellisyyttä, 
mutta Twitter on parhaimmillaan nopean tiedon, linkkien ja uutis-
ten välittämisessä, Tirkkonen yllättää.

– Tutkijat puhuvat verkkoyhteisöissä nimenomaan asiaa, myös 
Åberg korostaa.

Yritykset hyödyntävät yhteisöjä markkinoinnin lisäksi sisäisessä 
viestinnässään. Esimerkiksi monikansallisissa suuryhtiöissä verkko 
tarjoaa kanavan tutustua kollegoihin. Johtamisestakin tulee osallis-
tavampaa.

– Verkkoyhteisössä on helppoa selvittää vaikkapa se, kuka tietää 
jostakin asiasta eniten tai mihin kollega on erikoistunut, Petteri Jär-
vinen mainitsee.

Viihteellisyys on toki edelleen verkkoyhteisöjen ydintä. Niinpä 
jotkut työnantajat ovat kieltäneet facebookkaamisen työkoneella.

– Sosiaalista mediaa voi käyttää hyvin tuottavasti tai hyvin tuot-
tamattomasti. Osa yrityksistä kokee sen mahdollisuudeksi, osa 
uhaksi, Asta Bäck tiivistää.

Kilpaillen ja rinnakkain
Entä mitä seuraavaksi?

Sitä kukaan ei osaa ennustaa. Internet yleistyi vasta 1990-luvul-
la, ja uudesta ”web 2.0:sta” eli yhteisöllisestä verkosta alettiin puhua 
viitisen vuotta sitten.

Joidenkin tutkijoiden mukaan vuorovaikutteinen ja kaksisuun-

Kukaties Aasiasta tulee seuraavaksi 
hiljaisuuden trendi vastavetona yhä  
kiihtyvämmälle tahdille.
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Verkkoyhteisössä voi… 

 pitää yhteyttä ja tutustua muihin. Esimerkiksi Facebook, •	
IRC-Galleria, MySpace, Bebo, Orkut, Hi5, Twitter, Jaiku.
 etsiä vanhoja ystäviä. Esimerkiksi Facebook, koulukaverit.•	
com, inttikaverit.com, classmates.com.
jakaa valokuvia. Esimerkiksi Flickr, MySpace, IRC-Galleria, •	
Facebook.
jakaa musiikkia tai videoita. Esimerkiksi Last.fm, MySpace, •	
YouTube, Facebook.
pitää virtuaalista leikekirjaa. Esimerkiksi scrapbook.com.•	
luoda virtuaalisen roolihahmon. Esimerkiksi Habbo Hotel, •	
Second Life.
levittää uutisia. Esimerkiksi Facebook, Twitter, Jaiku.•	
solmia bisneskontakteja. Esimerkiksi Facebook, LinkedIn.•	
etsiä vuokralaista, työntekijää, haastateltavia, koehenkilöi-•	
tä… Esimerkiksi Facebook, LinkedIn.
deittailla. Esimerkiksi Match.com, Suomi24.fi.•	
vastustaa tai kannattaa asioita. Esimerkiksi Facebookin ja •	
IRC-Gallerian fanitus- ja vastustusryhmät.
mainostaa tuotteita. Mikä tahansa nettiyhteisö.•	
testata tuotteita. Mikä tahansa nettiyhteisö.•	
etsiä tuotekehitysideoita. Kohdennetut yhteisöt, esimerkik-•	
si Lego tai Soneran Aivo-palvelu.

Kattavampia listoja sosiaalisista verkkopalveluista osoitteissa:

en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites

www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/ideat/softa/web2

Hyvästit sähköpostille?
 
Enää vanhemmat ihmiset tuhraavat meilin kanssa, Hel-
singin Sanomat tiesi kertoa toukokuussa jututettuaan 
15–16-vuotiaita nuoria. Nuorilla kun on mese, irkki ja vas-
taavat.

Tutkimuslaitos Nielsen puolestaan kertoi maaliskuussa, 
että netin sosiaaliset verkostot ovat jo ohittaneet suosiossa 
sähköpostin. Peräti kaksi kolmesta surffaajasta käyttää blo-
geja ja yhteisöpalveluja.

Jääkö siis sähköposti pian syrjään muinaismuistona, 
myös työelämässä?

– Tuskin kovin nopeasti, VTT:n erikoistutkija asta Bäck 
arvelee.

– Meilitulvan kanssa tuskaillaan, mutta toisaalta sähkö-
postista on tullut helppo työnteon väline, jota kaikki osaavat 
käyttää.

Nuoriso kuitenkin hylkäsi sähköpostin vanhanaikaisena jo aikaa 
sitten. Kun 1990-luvulla syntynyt nettisukupolvi rynnii työelämään, 
se tuskin haluaa palata menneeseen.

– Nämä ”netizens”-polven edustajat ovat verkossa 24/7. Heille 
verkko on tila, kun meille vanhemmille se on väline. Se tuo väistä-
mättä mukanaan muutoksia, professori leif Åberg uskoo.

tainen web 2.0 korvaa lopulta kokonaan perinteisen netin eli haku-
koneet ja sivulta toiselle surffailun.

– Osa käyttäjistä on jo hylännyt Facebookin ja Twitterin. Palvelui-
ta tulee ja menee, ja uusia kehitetään, Petteri Järvinen huomauttaa.

Bäckin mukaan yksi trendeistä on verkkoyhteisöjen alkaminen 
elää rinnakkain.

– Osa kuolee, mutta samalla yhä useampi linkittyy toisiinsa. 
Käyttäjä voi olla läsnä useammassa palvelussa, vaikka päivittäisi 
säännöllisesti vain yhtä, hän toteaa.

Tuleeko vastatrendi?
Oma lukunsa on Facebook-allergia. Liittymisestä tuli pian statusky-
symys niille, jotka eivät halua olla ”aina kaikkialla kaikkien kanssa”. 
Sama koettiin aikanaan kännyköiden yleistyessä.

Kaikilla elämänaloilla isoja trendejä seuraa vastatrendi.
– Kun yhteisöjen uutuudenviehätys alkaa mennä ohi, seuraavak-

si ehkä kysytään, mitä järkeä tässä on, pohtii Asta Bäck.
– Kukaties Aasiasta tulee seuraavaksi hiljaisuuden trendi 

vastavetona yhä kiihtyvämmälle tahdille, Susanna Tirkkonen 
miettii.

Leif Åberg näkee kaksi vastakkaista mahdollisuutta.
– Joko nykyiset palvelut korvautuvat jollain ylivertaisesti parem-

malla, kuten kävi aikanaan lennättimelle ja faksille. Tai sitten syntyy 
lumipalloefekti: mitä enemmän väkeä liittyy mukaan, sitä kovem-
maksi vauhti yhä kiihtyy. n
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Akavan Matti Viljanen 

täytti 60 vuotta
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– Halu vaikuttaa ihmisten elämään ja hyvinvointiin on aina ollut vahva, heinäkuussa 
60 vuotta täyttänyt Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen sanoo.

VastaValmistunut insinööri Matti Viljanen pettyi pahas-
ti kesällä 1976, kun luvattu työpaikka Kostamuksesta jäi saamatta. 
Länsirannikon miehestä ei tullutkaan itäsuomalaista, ja Imatralta 
valmiiksi katsottu asunto sai jäädä.

Viljanen sai kun saikin hyvän alun työuralleen, sillä ensimmäi-
nen insinöörityöpaikka löytyi rakennusalalta jo valmistumisen jäl-
keisenä syksynä.  Talonrakennusalan insinöörille rakentaminen on 
aina ollut intohimo. 

– Olen pikkupojasta asti halunnut olla rakentaja. Piirsin jo poi-
kasena milloin mummonmökkejä, milloin vähän suurempiakin ra-
kennelmia. Tietty luovuus on aina asunut minussa. 

Piirtäminen on aikanaan sujunut Viljaselta myös kaksikätisesti.
– Vielä 40 vuotta sitten piirsin kummallakin kädellä yhtä hyvin  

– tai yhtä huonosti, Viljanen nauraa.

Vahva tahto vaikuttaa
Teollisuuden palveluksessa Viljanen viihtyi uransa ensimmäiset 
kymmenen vuotta. Järjestötyö vei lopullisesti mukanaan 1985, jol-
loin Viljanen aloitti Porissa Insinööriliiton alueasiamiehenä. Neljän 
vuoden kuluttua hän siirtyi liiton puheenjohtajaksi.

– Olen aina tykännyt tehdä ihmisten kanssa töitä. Halu vaikut-
taa ihmisten elämään ja hyvinvointiin on ollut vahva, halu olla ih-
misten puolella. 

Shokkihoitoa 1990-luvulla 
Viljasen aikana ay-maailma on muuttunut. Akavalainen toimihen-
kilökenttä oli 1980-luvun puolivälissä hajanainen, myös omassa ta-
voiteajattelussaan.

– Kun aloitin Insinööriliitossa, ylemmillä toimihenkilöillä oli 
teollisuudessa tasan nolla työehtosopimusta. Kun lähdin, niitä oli jo 
22. Jonkin sortin jalanjäljen olen jättänyt akavalaisen toimihenkilö-
kentän työsuhteen ehtojen rakentamiseen. 

Siinä missä työehtosopimuksilla on saatu parannuksia aikaan, 
on toimihenkilöiden asema myös arkipäiväistynyt.

– Nyt toimihenkilöitä on enemmän kuin perustyöntekijöitä. Se 
on kasannut ongelmia toimihenkilökenttään. 

Viljanen muistelee erityisesti 1990-luvun lamaa, joka oli insinöö-
reille shokkihoitoa. 

– Ihmiset, jotka eivät olleet koskaan kuvitelleetkaan joutuvan-
sa työttömäksi, löysivät itsensä kortistosta. Silloin sain paljon todel-
la ikävää postia.

Unelmista ei saa kiinni
Nyt Viljasella on erityinen huoli alle kolmekymppisistä, jotka pon-
nistelevat eteenpäin omassa elämässään. 

– Heillä on hirveä kiire ja hätä. Markkinoinnilla ja mainonnalla 
luodaan nuorille unelmia, mutta niihin ei tahdo päästä millään kiin-
ni. Tarjolla ei ole pysyviä työsuhteita, ja jos sellainen on, nuori jou-
tuu puhaltamaan itsensä ihan puhki. Nykyhetkessä jäytää turvatto-
muuden tunne, joka rasittaa ihmistä.

– Vaikka heikko taloustilanne varjosti 1970-luvun vastavalmis-
tuneita, epävarmuus oli erilaista. Omasta opiskeluporukastani kai-
killa oli työsuhde vuoden kuluessa valmistumisesta, Viljanen muis-
telee.

Yhtenäisyydellä vaikutusvaltaa
Koko akavalaisen jäsenkunnan hyvinvoinnin parantaminen vaatii 
Viljasen mukaan keskusjärjestöltä yhtenäisyyttä. 

– Sisäinen eheys on ratkaisevin tekijä onnistumiselle. Se tarkoit-
taa yhtenäistä sitoutumista tavoitteisiin. Tällä tuolilla istuva tarvit-
see kaikki joukot mukaansa ja tuekseen vaikuttamiseen. 

Akavan viime vuosien kehitys on ollut positiivista, kiitos stra-
tegiatyön. 

– On vaikea johtaa organisaatiota, jos ei tiedetä mihin ollaan me-
nossa. Jokaisella organisaatiolla, joka itseään kunnioittaa ja vilpittö-
mästi haluaa onnistua, täytyy olla vahva strategia- ja kehittämistyö, 
Viljanen korostaa.

Akavan ehdottomana vahvuutena on asiantuntijuus, se, että 
omassa orkesterissa on huippuasiantuntijoita.

– Se tekee turvallisen mielen ja luo helppoutta. Asiantunti-
juutta ei tarvitse etsiä, se todella on olemassa tässä yhteisössä, 
hän kehuu. n
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Akavan Matti Viljanen 

täytti 60 vuotta

– Työmarkkinajohtajan roolin ikävin puoli on, että työssä kohtaa enimmäk-
seen ikäviä asioita. Tuskasta puhuminen tulee helposti vastaan, onnistumi-
set tahtovat jäädä taka-alalle, Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen sanoo. 

Siitä huolimatta Viljanen on onnistunut säilyttämään iloisen perusvi-
reen, ja johtajana hän on positiivisen eteenpäin pyrkijän maineessa. 

– Täytyy opetella hakemaan arjen onni pienistä asioista. Maail-
massa on hirmuinen määrä myönteisiä asioita. Eiliselle ei voi mitään, 
vain huomiselle voimme jotakin.

Luonto on Viljaselle keskeinen voimanlähde ja se tuo tyyneyttä 
elämään. Kesäpaikassa Laitilassa näkee keväällä uutta elämää, syk-
syllä satoa ja talvella lepoa.

– Sillä lailla ihmisenkin pitäisi rakentaa päivänsä: vuorokaudesta 
kolmannes pitäisi olla aktiivista työaikaa, kolmannes virkistystä ja lo-
put lepoa. 

Luonto pitää Viljasen herkkänä yhteiskunnalliselle kehitykselle. 
– Monta kertaa olen miettinyt, onko nyt vallitsevalla ahneu-

della rajaa, ja mihin se johtaa. Kyllä meillä globaalissa maail-
massakin pitäisi olla mahdollisuus jakaa ja tuottaa ihmisille hy-
vinvointia. 

Luontoon Viljasta vie myös tärkeä harrastus, metsästys. Hän ko-
rostaa olevansa harkitseva metsästäjä, joka hakee metsästä vain 
sen, minkä syö. Riistasta syntyvät myös ruuanlaitosta innostuneen 
insinöörin parhaat herkut. Rosvopaisti à la Matti on kuulemma maa-
ilman parasta.

Matti Viljanen ei suostu pohtimaan 60-vuoden rajapyykin ylittä-
mistä sen syvällisemmin. 

– Jos rupeaisin miettimään, mitäköhän minusta mahtaa olla jäljel-
lä, tulisin hulluksi, Viljanen toteaa ja remahtaa nauruun.

Matti Viljanen 
syntyi Turussa 18.7.1949•	
talonrakennuskonstruktiotekniikan insi-•	
nööriksi Porin teknillisestä oppilaitoksesta 
1976
töissä teollisuuden palveluksessa lähes •	
10 vuotta mm. Oy W. Rosenlew Ab:n 
suunnittelu- ja myyntipäällikkönä
Insinööriliiton alueasiamieheksi Poriin •	
1985, liiton puheenjohtaja 1990–2006
Akavan puheenjohtaja 2007–•	
kolme aikuista lasta •	
harrastukset: luonto, metsästys, kirjalli-•	
suus, musiikki, postimerkkeily

Luonto karkottaa murheet
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Katso tarkemmin

www.sval.fi

[ SVAL ]

Toimisto on auki klo 8.30 – 16.00

Toiminnanjohtaja Urpo E. Hakala
puhelin (09) 6850 8030
urpo.hakala@sval.fi

Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen
puhelin (09) 6850 8040
nuutti.pursiainen@sval.fi
•	yksityissektorin	neuvottelutoiminta
•	tutkimustoiminta	

asiamies arja laine
puhelin (09) 6850 8020
arja.laine@sval.fi
•	julkisen	sektorin	neuvottelutoiminta
•	Valtiotieteilijä

lakimies Petri Toiviainen
puhelin (09) 6850 8011
petri.toiviainen@sval.fi
•	palvelussuhdeongelmat

asiamies aki Reinimäki
puhelin (09) 6850 8013
aki.reinimaki@sval.fi
•	järjestötoiminta

Järjestösihteeri Kati ahtiainen
puhelin (09) 6850 8014
kati.ahtiainen@sval.fi

Opiskelija-asiamies aura Pylkkänen
aura.pylkkanen@sval.fi
•	opiskelijatoiminta

Toimistonhoitaja Helka ahlström
puhelin (09) 6850 8025
helka.ahlstrom@sval.fi
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut
•	lomaviikkovaraukset

Taloussihteeri Marjut soininen
puhelin (09) 6850 8010
marjut.soininen@sval.fi
•	taloushallinto

Jäsensihteeri Pia Ruuska
puhelin (09) 6850 8012
pia.ruuska@sval.fi
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut

Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

JÄSENYYS KANNATTAA –
sVAl mukanasi työuran alusta lähtien!

•	Apua	työsopimuksen	tekemiseen,	palkkaneuvontaa,	palkkasuosituksia
•	Urasuunnittelua	(CareerStorm	Urapalvelut)
•	Avoimia	työpaikkoja	(räätälöity	Monster)
•	Lakimiehen	ja	asiamiesten	apua	työelämän	ongelmatilanteissa
•	Vakuutuksia	(ansiosidonnainen	työttömyysturva,	vastuu-	ja	oikeusturvavakuutus)
•	Työelämätietoa	(tutkimuksia,	oppaita,	koulutusta)

Suomen Valtiotieteilijöiden  

Liitto SVAL ry
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[ tätä mieltä ]

Rosa Meriläinen
Yhteiskuntatieteiden maisteri,
tutkija

Kannatan paheita

Poliittis-filosofinen mentorini totesi taannoin, paksua sika-
ria poltellen, että hän on koko elämänsä tehnyt töitä sellaisen 
maailman eteen, jossa ei itse viihtyisi. Olen sittemmin yrittänyt 
löytää jonkun sellaisen tien, jossa minun ei tarvitsisi täysin al-
lekirjoittaa väitettä.

Ongelmani on se, että kannatan paheita. Kohtuus on mi-
nusta tylsää. Alkoholin suhteen olen ämpärinaisia; joskus on 
vain ylen hauskaa kiskaista nakit silmille ja hekotella kaverei-
den kanssa, että vasta oksennettuaan tietää juoneensa tarpeeksi. 
Muuten on aina vaarana, että onkin vetänyt vajarit. Se on öve-
reitä suurempi kauhistus.

Onnekseni olin äitiyslomalla silloin, kun kansanedustajana mi-
nun olisi pitänyt äänestää nykyisestä toimivaksi osoittautuneesta 
tiukasta tupakkalaista. Minua kovasti viekoitti ajatus äänestää lakia 
vastaan ihan vain siksi, että ärsyttää tämä meininki, jossa kaikki pa-
heet yritetään lailla kieltää tai tehdä epämiellyttäviksi. Tästä vääräs-
tä äänestyspäätöksestä olisin saanut pahaa silmää niin puoluetove-
reiden kuin jälkipolvienkin silmissä.

On nimittäin fakta, että valtiollisin toimin voidaan pidentää 
ihmisten ikää ja parantaa heidän terveyttään. Suomessa on pit-
kä perinne kansanterveyslähtöiseen alkoholipolitiikkaan. Sitä on 
ehditty tutkiakin aimo tovi ja siksi tiedämme, että saatavuutta ra-
joittamalla ja hintaa nostamalla alkoholin käyttö vähenee ja siten 
myös siitä yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvat haitat.

Kansainvälistäkin mainetta niittäneellä Pohjois-Karjala-projek-
tilla osoitettiin, että asiallista tietoa jakamalla voidaan vaikuttaa ih-
misten ruokatottumuksiin niin, että se näkyy tilastoissa pienempä-
nä sairastavuutena ja pidentyvänä ikänä.

Puuh, kaiken tämän tiedän. Olen itsekin ollut päihdetutkija, 
enkä nyt tarkoita osallistuvaa empiiristä havainnointia. Joskus 
poliitikkotuttavani kysyivät minulta, että mitä minä huumetut-
kijana sanon, pitäisikö kannabis laillistaa. On minulla asiaan 
poliitikon kanta, mutta tutkijana sanoin, että ensin poliitikon 
pitää päättää, miten suhtautuu tähän paheeseen. Toki tutkijayh-
teisössä laajalti tuumataan, että huumehaittojen vähentämistä 
painottava politiikka on tuloksellisempaa kuin kirkasotsainen 
huumesota. Silti täytyy poliitikkojen ihan itse päättää, poliitti-
sin perustein, mitä heidän arvoistaan ja tavoitteistaan käsin tu-
lee tehdä.

Kun taannoin edellinen hallitus Viron vapaata viinavirtaa 
pelätessään laski viinaveroja, useimmat myönsivät, että jotain 
tarttis tehdä, jotteivät kaikki kärräisi juomiaan käsipelillä Tal-
linnasta. Sitä ei kukaan asiantuntija osannut tutkimustensa pe-
rusteella sanoa, kuinka paljon täsmälleen veroja pitäisi laskea, 
jotta viinatuonti ei kohtuuttomasti kasvaisi, eikä myöskään al-
koholin käyttö.

Kun sitten kansalaiset alkoivat kiskoa kaksin käsin halpaa 
viinaa, poliitikkoja ilkuttiin väärin mitoitetusta veroalesta ja sa-
nottiin, että johan se tiedettiin, että kun hintaa lasketaan, kulu-
tus kasvaa. Poliitikkojen neuvominen etukäteen on kuitenkin 
vaikeampaa kuin jälkikäteen.

Itse haluaisin sellaisen yhteiskunnan, jossa olisi tilaa rosoille 
ja paheille, mutta mahdollisimman moni ihminen saisi riittävät 
tiedot, taidot ja tuen elää itselleen maistuvaa terveellistä elämää. 
Toinen jättää pois tupakan, toinen viinan, toinen auton, toinen 
lihan. Moralisoimatta paras.

Poliitikkojen neuvominen etukäteen on 
kuitenkin vaikeampaa kuin jälkikäteen.
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Paras nimiehdotus  
palkitaan kahden hengen 

KaUPUNKIlOMalla PaRIIsIIN. 
Lohdutuspalkintoina arvomme  

10 yllätyspalkintoa kaikkien  
osallistujien kesken. Pidätämme  
oikeuden käyttää nimiehdotuksia 

sellaisenaan, osia niistä tai 
yhdistäen ehdotuksia 

keskenään.

Tammikuussa 1947 kahdeksan Helsingin yliopistosta vas-
tavalmistunutta kandidaattia perusti Valtiotieteen Kandi-
daattien Yhdistyksen, jonka tarkoituksena oli muun muas-
sa valvoa valtiotieteen kandidaattien yhteisiä etuja. Yhdistys 

kasvoi vuosikymmenien kuluessa ja erinäisten vaiheiden 
jälkeen vuonna 1972 tehtiin päätös uudesta nimestä 

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto. Nimeen on sittem-
min vuonna 2000 lisätty vielä lyhenne SVAL.

Nimen kunniakas historia ei kuitenkaan auta 
siinä, että se ei enää pitkään aikaan ole kuvannut 

koko jäsenistöämme. Valtiotieteilijöiden ohes-
sa jäseninä on vuosikymmeniä ollut myös yh-

teiskuntatieteellisen ja hallintotieteellisen tutkinnon suorittanei-
ta samoin kuin filosofian ja kasvatustieteiden maistereita ja niin 
edelleen. Yliopistoissahan opiskellaan yhteiskunnallisia aineita 
nykyisin osana hyvin erilaisia tutkintoja.

Uusien sääntöjemmekin mukaan liiton tarkoituksena on toi-
mia yhteiskunnallisella alalla toimivien korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden ammatillisena etujärjestönä. Jäsenyyskriteerit-
kin ovat väljentyneet: jäsenenä voi olla yliopistossa alemman tai 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tai tällaista tutkin-
toa opiskeleva henkilö.

Kutsumme sinut osallistumaan ideointiin! Tarvitsemme uuden 
nimen, joka paremmin ja osuvammin kuvaa koko jäsenistöämme. 
Samalla nimen pitäisi olla moderni ja ay-liikkeen dynaamisuutta 
kuvaava!

Osallistu nimikilpailuun yhdellä tai useammalla ehdotuksella 
lähettämällä nimiehdotuksesi syyskuun loppuun mennessä säh-
köpostitse osoitteeseen arja.laine@sval.fi. Laita viestiin tunnus 
”nimikilpailu”.

liittomme tarvitsee uuden nimen –

keksitkö sinä sen?


