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Keski-ikäisten vakinaisissa 
työsuhteissa olevien asialla?

Tässä lehdessä käsitellään laajasti määräaikaisia työsuhteita. Tyypilli-
nen svallilainen määräaikainen on valtiosektorilla asiantuntijatehtävissä työs-
kentelevä nuorehko, äskettäin valmistunut nainen. Määräaikaiset työsuhteet 
ovat sanalla sanoen huonoa johtamista. Itsekin olen niitä osani tehnyt ja tie-
tenkin sitoutuminen organisaatioon ja sen tavoitteisiin on heikompi. Samoin 
keskittyminen ja motivaatio, kun hyvissä ajoin ennen pätkän loppua pitää al-
kaa varmistella uutta pätkää tai ryhtyä työnhakuun. Sitoutuminen asiantuntija-
työssä on kuitenkin erittäin tärkeää.

Määräaikaisten työsuhteiden kanssa painiskelevat jäsenemme tarvitsevat 
toistuvasti liiton lakimiesten apua. Ongelmia työpaikoilla siis riittää. Älä jää 
pulmasi kanssa yksin.

Uudistuksiakin on saatu lävitse. Vuoden alussa tuli voimaan säännös, että 
määräaikaista työsuhdetta ei voi käyttää, jos työvoiman tarve on pysyvä. Tämän 
osoittaa määräaikaisuuksien lukumäärä, yhteenlaskettu kesto tai niiden kokonai-
suus. Lisäksi valtiolla työnantajan pitää käsitellä määräaikaisia työsuhteita luotta-
musmiehen kanssa ja antaa niistä tietoa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Työelämän pätkittymisessä on kuitenkin kyse muustakin kuin määräaikai-
sista työsuhteista. Ay-liikkeellä on vastuu työelämän kaikesta lainsäädännön 
kehittämisestä. Pätkätyöläisten, työttömien, nuorten, freelancereiden, maa-
hanmuuttajien ja järjestäytymättömien etujen ajaminen on itse asiassa laaja-
kantoisesti myös jäsenten edunvalvontaa. On selvää, että työurien pirstaloitu-
essa kaikki tulevat kokemaan erilaisia vaiheita työuransa varrella. Silpputyötä 
tekevien etujen ajaminen on ammattiyhdistystoiminnan  henkivakuutus. Il-
man näitä ryhmiä toiminnan oikeutus katoaa. Valitettavasti pirstaleiset työurat 
ovat täällä ja ne ovat tulleet jäädäkseen.

Heidän asioitaan on ammattiyhdistystoiminnassa ajettava nykyistä pon-
nekkaammin.

PS. Mielenkiintoinen tieto uudesta eduskunnasta: yhteiskuntatieteellinen 
koulutustausta hallitsee. Runsaalla neljäsosalla kansanedustajista on jokin  
yhteiskuntatieteellinen tutkinto. Osaamisellamme on käyttöä kaikilla yhteis-
kuntaelämän ja työelämän osa-alueilla, myös politiikassa.

Elina Moisio
Puheenjohtaja V
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[ lyhyesti ]

Neuvontaa työttömyysturvasta 
Suomi24-keskustelupalstalla

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kela ja Työttömyyskassojen Yh-
teisjärjestö TYJ ovat kokeilleet kevään aikana yhteisneuvontaa 
Kysy työttömyysturvasta asiantuntijoilta -keskustelupalstalla 
Suomi24:ssä. Kokeilu jatkuu kesäkuun loppuun saakka. Tämän 
jälkeen kartoitetaan kokemuksia ja pohditaan, kannattaisiko sa-
mantyyppistä palvelua tarjota myös tulevaisuudessa. 

Palvelun tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden tilannetta 
vastaamalla useimpiin kysymyksiin yhdeltä luukulta eri viran-
omaisten yhteistyönä. Kohderyhmä-
nä ovat erityisesti työttömäksi 
joutumassa olevat tai vasta 
työttömäksi jääneet hen-
kilöt. Kysymyksiin vas-
tataan yleisellä tasolla. 
Henkilökohtaisiin tilan-
teisiin vastaajat eivät voi ot-
taa kantaa.

Työttömyysturvan
neuvontapalsta on osoitteessa 
www.suomi24.fi/kysytyöttömyysturvasta.

Neuvontapuhelimesta  
apua kesätyöntekijöille

Kesätyöntekijät saavat apua ja neuvontaa Kesäduunari- 
infosta. Maksuton neuvontapalvelu aloitti päivystyksen tou-
kokuun alussa numerossa 0800 179 279 ja jatkaa elokuun 
puoliväliin asti. 

Puhelinpalvelun lisäksi kesätyöntekijöille on tarjolla 
apua verkossa osoitteessa www.kesaduunari.fi. Nettisivuilta 
löytyy muun muassa kesäduunarin muistilista.

Aikaisemmat vuodet ovat osoittaneet, että palvelulle 
on tilausta. Kysymyksiä on tullut etenkin palkoista, loma-
korvauksista ja erilaisista lisistä. Monia kysyjiä on myös as-
karruttanut työvuorojen pituus ja oikeudet vapaapäiviin.

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin 
klo 9–15 numerossa 0800 179 279. Neuvontaa annetaan 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Neuvontapalvelun tarjo-
avat palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava.

Akavan ansiomerkit jaettu

Akava on myöntänyt kevään aikana ansio-
merkkejä liittojen jäsenille tunnustuksena Aka-
van hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ja/tai 
Akavan päämääriä edistävästä toiminnasta.

SVAL:n jäseniä ansiomerkin saajista oli neljä:
•	 Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin  

Erja Paukkalalle ja Matti Simpaselle
•	 Pronssinen ansiomerkki Elina Moisiolle  

ja Pasi Pielalle.

Akavan nettisivuillla on lueteltu ansiomerkki-
en saajat myös muista liitoista.  
Onnittelut ansiomerkkien saajille!

Suomen paras kesätyönantaja 2011 
-kilpailu käynnistyy alkukesästä

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA järjestää Suomen 
paras kesätyönantaja -kilpailun neljättä kertaa. Palkitsemal-
la esimerkillisimmän työnantajan AOVA haluaa kiinnittää 
huomiota työpaikkojen hyviin käytäntöihin. Sekä kesätyön-
tekijät että -työnantajat voivat ehdottaa Suomen parasta ke-
sätyönantajaa.

Suomen parasta kesätyönantajaa voi ehdottaa sähköisellä 
lomakkeella, joka on kilpailun verkkosivuilla osoitteessa www.
akava.fi/paraskesatyonantaja. Sivulla on myös lisätietoa kilpai-
lusta ja edellisten vuoden voittajista. Kilpailulomakkeita voi 
täyttää 30.9.2011 saakka. Suomen paras kesätyönantaja 2011 
-kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2011. 
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Jäsenkortin mukana tulleesta jäsenetuoppaasta oli  epähuomiossa jäänyt pois Ifin vakuutusedut. Muutamat jäsenet 
ovat ottaneet yhteyttä ja ihmetelleet asiaa. 

Pahoittelemme virhettä, jäsenetu  
on edelleen voimassa. Lisätietoja Ifin nettisivuilta www.if.fi/sval  ja vakuutusyhtiön toimistoista.

HALOOOOO

Marraskuun puolivälissä vietetään perinteisiä Yhteis-
kuntatieteilijäpäiviä eri puolella Suomea. Jäsenjärjestöt jär-
jestävät omaa ohjelmaa, ja Valtiotieteilijäseminaari pide-
tään perjantaina 18.11.2011 kulttuuripääkaupunki Turussa.  
Tämänvuotinen seminaari käsittelee muuttuvaa yhteis-
kuntaa.

Seminaarin yhteydessä julkistetaan myös Vuoden Yh-
teiskuntatieteilijä ja jaetaan liiton stipendit. Laita 

päivämäärä jo muistiin. Lisätietoja on luvassa  
Valtiotieteilijän seuraavassa numerossa syys-
kuun lopulla ja nettisivuillamme samoihin ai-
koihin. 

Mitä olisi kaamos ilman  
Yhteiskuntatieteilijäpäiviä?

Matkatavaravakuutuksen  
ehdot paranivat

Liiton jäsenilleen ottaman vapaa-ajan 
matkatavaravakuutuksen ehtoihin on tul-
lut lisäys. Matkatavaroina korvataan nykyi-
sin myös kannettavat soittimet ja matkapu-
helimet. Omavastuu on sama kuin muidenkin 
matkatavaroiden kohdalla eli 50 euroa. Lisäys 
vakuutusehtoihin astui voimaan 20.4.2011. Va-
kuutusyhtiönä toimii Chartis Europe S.A. Fin-
land. Lisätietoja ja vakuutusehdot kokonaisuu-
dessaan löytyvät netistä www.sval.fi jäsensivuilta 
(vaatii kirjautumisen).

Syksyllä jaetaan stipendejä

Jos olet SVAL:n jäsen ja teet tutkimusta (pro gradu 
tai jatkotutkimukset), voit hakea liiton stipendiä tai lii-
ton kautta Akavan myöntämää Pohjola-stipendiä. Liiton 
myöntämissä stipendeissä etusijalla ovat tutkimukset, joilla 
edistetään työelämään tai koulutusalaan liittyviä lii-
ton päämääriä. Pohjola-stipendit myönnetään 
sellaisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät työ-
markkinatoimintaan tai muuhun edun-
valvontaan.

Lähetä vapaamuotoinen  
hakemus ja tiivistelmä  
tutkimussuunnitelmasta  
9.9. mennessä osoitteeseen  
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto 
SVAL ry, Mikonkatu 8 A, 
00100 Helsinki tai sähköpostitse  
kati.ahtiainen@sval.fi.  
Merkitse kuoreen tai sähköpostiin 
”stipendihakemus”.  

Etsitään mentoreita 
ja mentoroitavia

SVAL:n uusi mentorointiryhmä aloittaa loppuvuodesta. 
Etsimme mentorointiin sopivia henkilöitä:
n Voit hakea mentoroitavaksi, jos olet opintojen loppu-

suoralla, mutta et ole vielä valmistunut ja kaipaat tukea 
työelämään siirtymisessä.

n Voit hakea mentoriksi, jos sinulla on jo työkokemusta ja 
haluat jakaa osaamistasi työelämään siirtyvälle.
Mentorointi kestää vuoden verran ja edellyttää säännöl-

lisiä tapaamisia noin kerran kuussa.  
Tarkempia tietoja ohjelmasta ja hakemuslomake löyty-

vät liiton nettisivuilta www.sval.fi kohdasta jäsenpalvelut ja 
-edut/uranhallinta. Lähetä hakemuksesi 16.9. mennessä. 

Lisätietoja: Kati Ahtiainen p. 010 231 0359  
tai kati.ahtiainen@sval.fi.



[ ura putkessa ]

Arja Martikainen
•	 Syntynyt	Juuassa	1967.		
Asuu	Helsingissä	avopuolison	kanssa.	
Uusperheen	tytär	muuttanut	jo	omilleen.	

•	 Yhteiskuntatieteiden	maisteri	Joensuun	
yliopistosta	1995,	pääaine	yhteiskunta-
politiikka,	sivuaineet	sosiologia	ja		
kansantaloustiede	(Opiskelijavaihdossa	
Caenin	yliopistossa	Ranskassa		
1992–1993)

•	 D.E.S.E	Diplôme	d’Etudes	Supérieures		
Européennes	Université	Nancy	2,		
Eurooppaopinnot,	kulttuuri	ja	viestintä,		
myös	juridiikan	ja	talouden	opintoja.	
1995–1996	

•	 Fintra,	LBS,	Ladies	Business	School	
2003–2004

Työkokemus

•	 Digital	Chocolate,	henkilöstöpäällikkö	
vuodesta	2004

•	 Iocore,	henkilöstöpäällikkö	2001–2004
•	 TJ	Group,	henkilöstöpäällikkö		
2000–2001

•	 Tietovalta,	henkilöstö-		
ja	hallintopäällikkö	1999–2001

•	 Andersen	Consulting,		
projektiassistentti	1996–1999

•	 Työskennellyt	myös	muun	muassa		
Lieksan	Vaskiviikkojen	markkinointi-	
päällikkönä	ja	tutkimusharjoittelijana		
ulkoasianministeriössä.

HarrasTukseT
Maailmanmenon	seuraaminen,	kävely,		
keräily	ja	antiikki,	sisustusohjelmien	katse-
lu,	golf,	pilates	ja	tietysti	pelaaminen.
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[ ura putkessa ]

Monikulttuurinen pelikenttä
Valtiovallan viesti on, että Suomeen halutaan korkeasti kou-
lutettuja maahanmuuttajia. Pelejä sosiaaliseen mediaan ja mo-
biiliin tekevän Digital Chocolate Oy:n henkilöstöpäällikkö Arja  
Martikaiselle monikulttuurinen työympäristö on ollut arkea jo 
vuosikaudet. Helsingin lisäksi Yhdysvalloissa, Espanjassa, Intias-
sa ja Meksikossa toimivan yrityksen Suomen-toimipisteessä on 
ollut parhaimmillaan edustettuna yli 30 eri kansalaisuutta.

Miksi työyhteisöstänne Digital Chocolatessa 
on tullut niin monikansallinen?
Se on ollut johdon ja minun tietoinen päätös. Tätä yritystä ei 
olisi enää olemassa, jos olisimme yrittäneet yksinomaan koti-
maisin voimin viedä toimintaamme eteenpäin – ammattitaitoi-
set työntekijät olisivat yksinkertaisesti loppuneet. Tänä päivänä 
monet muut yritykset eri aloilla ottavat meistä mallia.

Miten valmennatte työntekijöitä kohtaamaan 
muista kulttuureista tulevat työtoverit?
Sinällään emme valmenna mitenkään, sillä substanssi eli pe-
lialan osaaminen ja intohimo pelinkehittämiseen on kaikil-
la sama, se on universaali kielemme. Yrityksen arvot ohjaavat 
kunnioittamaan yritteliäisyyttä, ongelmanratkaisua ja erilaisten 
näkökulmien huomioon ottamista, ja nämä periaatteet sopivat 
hyvin ohjenuoraksi myös kollegoiden huomioimiseen.

Minkälaisia kokemuksia teillä on  
maahanmuuttajatyöntekijöistä?
Monikulttuurisuus ei ole tuonut mukanaan mitään sen kum-
mempia yllätyksiä, vaan me elämme täällä tavallista arkea. Mo-
nikulttuurisessa työpaikassa on tärkeää panostaa johtamiseen ja 
kommunikointiin, jotta kaikki varmasti ymmärtävät työtehtä-
vät ja tavoitteet oikein.

Oikeastaan olemme kansainvälinen ryhmä – emme leimalli-
sesti sen enempää suomalaisia kuin mitään muutakaan. On ol-
lut mielenkiintoista kuulla ulkomaalaisten sanovan helpottu-
neena, että he ovat voineet jättää taakseen joitain oman maansa 
stereotypioita ja aloittaa tavallaan puhtaalta pöydältä tänne tul-
lessaan.

Yksi asia, missä monikulttuurisuus myös näkyy, on loman-
viettoaikataulut: intialaiset lähtevät mielellään kotiin marras-

kuussa, kiinalaiset puolestaan kiinalaisen uudenvuoden aikaan. 
Eteläeurooppalaiset lomailevat elokuussa ja suomalaiset hei-
näkuussa. Tämä on meille oikeastaan etu, kun kaikki eivät ole 
poissa samaan aikaan.

Miksi valtiotieteilijä päätyi töihin pelialalle?
Valmistumisen aikaan mielessä oli moniakin vaihtoehtoja, mut-
ta kolme keskeistä asiaa oli, että haluan olla ihmisten kanssa te-
kemisissä, tehdä jotain kansainvälistä ja mielellään liike-elämäs-
sä. Mietin, että missä työpaikassa tapahtuisi paljon ja olisi jännää, 
ja silloin huomasin Nokian. Andersen Consultingin projekti- 
assistentin työn kautta pääsin näkemään Nokian suurimman 
kasvun vuodet 1996–99. Andersenin jälkeen jatkoin uusmedi-
aan ja perinteisen IT:n kautta pelialalle.

Mielestäni valtiotieteilijän koulutus ei rajoita urasuunnitel-
mia, vaan päinvastoin olen joskus pohtinut sitä niin, että jokai-
sessa yrityksessä on aina lokeronsa myös valtiotieteilijälle.

Parasta antia opinnoista oli kyky ottaa asioista selvää, sum-
mata nopeasti ydin isosta tietomassasta ja tiivistää ja viestiä se 
tehokkaasti. Käytännön johtamiskoulutusta olisin kaivannut 
opintoihini sitä vastoin enemmän, koska teoreettiselta pohjalta 
ja tutkijan koulutustaustalla johtaminen ei vielä onnistu.

Miten valtiotieteilijältä sujuu  
tietotekninen jargon?
Ihan sujuvasti minä räppään erilaisia termejä ja ymmärrän tek-
nisistä raja-arvoista. Ja sitten jos tulee uusi termi, käyn goog-
laamassa, että mitäs se nyt tarkoittaakaan. Mutta ei minulta tie-
tenkään odoteta suunnatonta teknistä panosta, vaan asioiden 
organisointi ja hyvien tekijöiden tunnistaminen on se minun 
arvoni.

Minne uraputkesi tulevaisuudessa johtaa?
En työskentele välttämättä loppuikääni nimenomaan pelien 
kanssa, mutta varmaankin jossain samantyyppisessä liike-
toiminnassa. Olen nähnyt urani aikana yli 20 fuusiota – fir-
moja tulee ja menee ja nimet vaihtuu – ei tässä pää kestä, jos 
haluaa asioiden säilyvän pysyvästi samanlaisina. Hienoa on 
se, että koko ajan tulee uutta, mikä ruokkii myös omaa am-
mattitaitoa. n
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[ lyhyesti ]

Valtuutetut koolla huhtikuussa

Hei, 
olen 29-vuotias paljasjalkainen helsinkiläinen, jonka työhistoria ja kou-
lutus ovat painottuneet kaupan alalle ja visuaalisen markkinoinnin puolelle.  
Aiempaa kokemusta varsinaisesta toimistotyöstä minulla ei ole, mutta koke-
musta asiakaspalvelusta minulta löytyy runsaan kymmenen vuoden ajalta. 
Olen myös toiminut luottamusmiehenä aiemmassa työpaikassani, joten jär-
jestötoiminta ja työsuhdeasiat ovat minulle ennestään tuttuja. Tulevaisuudessa 
haluan jatkaa opintoja työn ohessa ja saada monipuolista työkokemusta, mitä 
nykyinen toimenkuvani jäsensihteerinä tukeekin hyvin.

Vapaa-ajalla viihdyn musiikin ja taiteen parissa sekä olen myös omistautu-
nut elokuvien ystävä, vastapainoksi harrastan myös lenkkeilyä.

Jäsenasioissa tavoitat minut puhelimitse 010 231 0361 tai  
tiina.kuusi@sval.fi. 

Toimiston uusi jäsensihteeri esittäytyy

Liiton ylin päättävä elin, 40-henkinen liittovaltuusto kokoon-
tui kevätkokoukseensa Helsingissä 2.4.2011. Kokous käsitteli  
puheenjohtaja Timo Koskimäen johdolla muun muassa seuraa-
via asioita:
•	 Merkittiin tiedoksi vuoden 2010 toimintakertomus.
•	 Vahvistettiin tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi  

tilintarkastajien lausunto.
•	 Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2010 hallitukselle 

ja muille tilivelvollisille.
•	 Päätettiin, että hallitus jatkaa liiton nimenmuutoksen  

valmistelua äänestyksessä eniten ääniä saaneen nimivaihto- 
ehdon pohjalta. Nimenmuutos tuodaan sääntömuutos- 
asiana liittovaltuuston päätettäväksi seuraavassa  
syyskokouksessa.

•	 Päätettiin antaa julkilausuma maahanmuuttajien parissa 
työskentelevien asemasta.

•	 Merkittiin tiedoksi, että liittovaltuuston seuraava kokous  
pidetään lauantaina 19.11.2011 Turussa.

Liittovaltuusto: Maahanmuuttajien parissa 
työskentelevien asema huolestuttaa  
– SVAL tuomitsee vihapuheet 
SVAL on huolestunut maahanmuuton parissa työskentelevien 
ihmisten asemasta, heidän työnsä arvostamisesta ja tuomitsee 
kaikenlaisen vihan näitä henkilöitä kohtaan. 

Maahanmuutto- ja kotouttamispalveluissa työskentelee tu-
hansia ihmisiä. He työskentelevät pääosin julkisella, mutta myös 
yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Maahanmuuttokriittisiksi 

itseään nimittävät keskustelijat ovat joskus aggressiivisia. Hei-
dän vihansa kohteeksi joutuneilla on perusteltu syy pelätä ver-
baalista ja pahimmillaan jopa fyysistä uhkaa. 

Toteuttaessaan eduskunnan säätämiä lakeja ja ministe-
riöiden ohjeita joutuvat maahanmuuton parissa työsken-
televät kohtaamaan toistuvasti uhkaavia tilanteita. Sillä on 
suuri vaikutus työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Jul-
kisuudessa asian tiimoilta esiintyvät ovat erityisessä vaara-
vyöhykkeessä. 

Suomessa on eurooppalaisittain erittäin vähän ulkomaalai-
sia, eikä maahamme kohdistu mitään hallitsematonta muutto-
virtaa. Keskustelu maahanmuutosta käy kuitenkin kuumana ja 
on saanut täysin suhteettomat mittasuhteet. Avointa ja avara-
katseisempaa keskustelua maahanmuutosta tarvitaan jatkossa-
kin. Suomen menestys perustuu korkeaan osaamiseen, mikä 
myös kansainvälisesti tunnustetaan. Myös kotimaassa on oltava 
kansainvälistä kosketuspintaa muun muassa työperäisen maa-
hanmuuton myötä.

SVAL hämmästelee maamme päättäjien passiivisuutta maa-
hanmuuttajien parissa työtä tekevien tukemisessa tai kohtuutto-
mien vihapuheiden tuomitsemisessa. Poliitikkojen on kannet-
tava keskustelussa muita suurempi vastuu.

SVAL ehdottaa peruskouluihin lisää yhteiskuntaoppia, su-
vaitsevaisuuskasvatusta varhaiskasvatukseen ja huomiota mo-
nikulttuurisuuden johtamiseen työelämässä.

SVAL:n liittovaltuusto päätti julkilausumasta kevätkokoukses-
saan Helsingissä 2.4.2011.
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Tiina	Kuusi	aloitti	liiton	toimistossa	huhtikuun	alussa		
jäsensihteeri	Pia	Ruuskan	äitiyslomasijaisena.
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[ lyhyesti ]

Alkuvuodesta julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettamien selvitysmiesten esitys ministeriön virastokentän 
uudistamisesta. Hallinnonalan jukolaisia luottamusmiehiä 
kokoontui yhteen pohtimaan ehdotusta maaliskuussa.  

Selvityksen päämääränä oli kehittää OKM-konsernia si-
ten, että se pystyy tarjoamaan entistä parempaa palvelua asi-
akkailleen ja vahvistamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Esityksessä ehdotettiin muun muassa, että hallinnonalan 
kokonaisnäkemystä vahvistetaan ja kokonaisvaltaista ohjaus-
ta kehitetään. Konsernirakennetta on myös tarkoitus tiivistää 
merkittävästi. Uudistuksen jälkeen hallinnonalalla olisi mi-
nisteriön lisäksi seitsemän virastoa nykyisten 16 sijasta. Tä-
mä tapahtuisi yhdistämisillä, säätiöittämällä ja muulla yksi-
tyistämisellä. 

Selvitys ei esitä henkilöstön vähentämistä ja siinä koroste-

taan, että mahdolliset muutokset pitää tehdä hallitusti ja hy-
vää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. 

Luottamusmiehet totesivat, ettei valmistelu ole ollut avoin-
ta eikä ministeriön oman virkamieskunnan asiantuntemusta 
ole hyödynnetty. Jatkovalmistelussa tulee olla henkilöstöjär-
jestöjen edustus mukana. Tärkeää on, että valtion ulkopuo-
lelle mahdollisesti siirtyvissä yksiköissäkin rakennetaan val-
miiksi edellytykset kollektiiviselle sopimiselle.

Selvityksen suurimmaksi heikkoudeksi todettiin se, ettei 
siinä ole uskottavaa arviota esitettyjen uudistusten taloudelli-
sista ja henkilövaikutuksista. Uudenlaisen konsernihallinnon 
esittäminen vaatii tätä selvitystä laajempaa poliittista arvioin-
tia ja lausuntokierrosta.

Näiden ajatusten pohjalta laadittiin JUKOn lausunto, joka 
on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle. 

Luottamusmiehet haluavat henkilöstöjärjestöt 
mukaan OKM-jatkovalmisteluun

Jukolaisia	luottamusmiehiä	ja	liittojen	asiamiehiä	kokoontui	maaliskuussa	pohtimaan	kantaa	OKM:n	uudistamisehdotukseen.	Takana	vas.	
Hanna Happo	(Valtion	elokuvatarkastamo),	Mervi Kankkunen	(CIMO),	Tomi Rasimus (Kansallisarkisto), Juha Piukkula (Kansallinen	audio-
visuaalinen	arkisto)	ja Johanna Moisio	(opetus-	ja	kulttuuriministeriö).	Edessä	vas.	Arja Laine	(SVAL),	Kalevi Juntunen	(Akavan	Erityisalat),	
Annaliisa Kristiansson	(Kotimaisten	kielten	tutkimuskeskus)	ja	Leena Vähäkylä (Suomen	Akatemia).
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[ lyhyesti ]

Arvottava palkinto on noin 800 euron arvoinen iPad.

Anna palautetta lehdestä ja voita iPad!

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

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!

1. Kirjaudu osoitteeseen  
 www.mcipress.fi /valtiotieteilija

2. Merkitse numerosarja 082288.
3. Klikkaa Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

Kansanedustajista joka neljännellä on 
yhteiskuntatieteellinen koulutustausta

Huhtivaaleissa eduskuntaan valikoitui taas iso joukko yh-
teiskuntaosaajia. Neljäsosalla edustajista on jokin yhteiskun-
tatieteellinen tutkinto tai he opiskelevat yhteiskuntatieteellisiä 
aineita. Tämä kuvaa hyvin laaja-alaista osaamistamme, jota 
tarvitaan yhteiskunnan eri tasoilla. Yhteiskunta tarvitsee pää-
töksentekoon ammattilaisia, jotka ymmärtävät yhteiskunnan 
rakenteita ja pystyvät analysoimaan syitä ja seurauksia.

Liiton viestimissä esillä olleista svallilaisista kahdeksan 
pääsi eduskuntaan, ja heistä kolmella (Autto, Grahn-Laaso-
nen ja Vikman) ei ole aiempaa edustajakokemusta.

Heikki Autto/KOK/Lappi  
Sanni Grahn-Laasonen/KOK/Häme
Harri Jaskari/KOK/Pirkanmaa
Jouko Jääskeläinen/KD/Uusimaa
Pietari Jääskeläinen/PS/Uusimaa 
Jyrki Katainen/KOK/Uusimaa
Markus Mustajärvi/VAS/Lappi
Sofia Vikman/KOK/Pirkanmaa 

Onnittelut ja menestystä Suomen asioiden hoitamiseen!



Arto Vainio
varatuomari ja asianajaja, erikoistunut työoikeuteen

Kuinka monta määräaikaista työsopimusta 
voidaan tehdä peräkkäin?

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

 3-2011  Valtiotieteilijä  11

[ pykälät ]

Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta tehdylle 
määräaikaiselle työsopimukselle on oltava perusteltu syy. Jos 
perusteltua syytä ei ole, työsopimus on voimassa toistaisek-
si. Perustellun syyn pitää olla olemassa joka kerta, kun määrä- 
aikainen työsopimus tehdään. 

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö edellyttää, 
että kunkin määräaikaisen sopimuksen tekemiselle on perustel-
tu syy. Syyn ei tarvitse olla sama jokaisessa sopimuksessa, vaan 
se voi ketjusopimustilanteissa vaihtua työsopimuksittain. Jos 
perusteltua syytä määräaikaisten työsopimusten ketjuttamiseen 
ei ole tai jos yhdestäkin perättäisestä sopimuksesta puuttuu pe-
ruste, on työsopimus siitä lukien voimassa toistaiseksi. Jos työn-
tekijän kanssa on esimerkiksi tehty viisi perättäistä määräaikais-
ta työsopimusta, joista kolmannesta puuttuu lain edellyttämä 
perusteltu syy, mutta neljännelle sopimukselle sellainen taas on, 
on kyseisen työntekijän työsuhde muuttunut toistaiseksi voi-
massa olevaksi kolmannesta sopimuksesta alkaen. Sillä, että 
myöhemmälle määräaikaiselle työsopimukselle olisi perustel-
tu syy, ei ole merkitystä. Työsopimus on jo ennen sitä muuttu-
nut toistaiseksi voimassa olevaksi eikä se voi ilman työntekijän 
suostumusta muuttua takaisin määräaikaiseksi.

Työsopimuslain uuden 1:3.3 §:n säätämisen myötä lakiin 
kirjattiin, ettei toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyt-
tö ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten luku-
määrä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostu-
va kokonaisuus osoittaa työantajan työvoimatarpeen pysyväksi. 
Yksiselitteistä sääntöä siitä, kuinka monta perättäistä määrä- 
aikaista työsopimusta voidaan solmia tai kuinka pitkä ketju-
tettujen työsopimusten kesto voi olla, jotta työnantajan työvoi-
mantarve arvioitaisiin pysyväksi ja työsuhde toistaiseksi voi-
massa olevaksi, ei ole. Jo kaksikin perättäistä määräaikaista 
työsopimusta voi muodostaa toistaiseksi voimassa olevan työ-
suhteen. Toisaalta kymmenetkään peräkkäiset työsopimukset, 
jotka yhteiskestoltaan kattavat useita vuosia, eivät välttämättä 
synnytä toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Oikeuskäy-
täntö tuntee muun muassa tapauksen, jossa lähes peräkkäisiä 

määräaikaisia työsopimuksia oli tehty yli kuuden vuoden ai-
kana yli 90, mutta toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta ei 
kuitenkaan katsottu syntyneen. 

Ennakkoratkaisua tai tulkintasuositusta siitä, miten arvioi-
daan kokonaisuus, joka osoittaa työnantajan työvoimatarpeen 
pysyväksi, ei ole. Tuoreimmat ennakkoratkaisut koskevat erityi-
siä olosuhteita eikä niistä juuri saa johtoa periaatteille, joilla oli-
si yleisesti merkitystä. Aiemmassa oikeuskäytännössä 
toistuvien määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen 
edellytysten arvioinnissa on sopimusten lukumäärän ja 
sopimusten pitkän yhteiskeston lisäksi merkitystä an-
nettu myös muun muassa työtehtävien samankal-
taisuudelle, toistuvuudelle ja vakiintuneisuu-
delle, sille, että määräaikaisuuden syy ei ole 
ollut tilapäinen, sille, ettei irtisanomissuo-
jaa ole kierretty, ja sille, ovatko määräai-
kaiset sopimukset seuranneet välittömäs-
ti toisiaan vai onko niiden välissä ollut 
pitkiä ajanjaksoja. Edellä 
mainituilla seikoilla on 
varmasti jatkossakin 
 merkitys tä määräai-
kaisten työso pimusten 
ketjutushar kinnassa. 
Yksittäistapauksissa 
niiden  soveltaminen 
on kuitenkin tulkin-
nanvaraista.  n



[ jäsenjärjestöt ]

Pirkanmaan Valtiotieteilijät ry juhli 
kymmentä toimintavuottaan

Iloinen joukko Pirkanmaan valtiotieteilijöitä ja läheisiä 
kumppaneita eri puolilta Suomea kokoontui maaliskuise-
na perjantai-iltana juhlimaan kymmenvuotiasta paikal-
lisyhdistystä. Ilta täyttyi hilpeästä naurusta, menneiden 
muistelusta ja tulevaisuuden odotuksista, musiikista ja 
stand up -komiikasta, ruoasta ja juomasta. 

Yhdistys kiittää ja kumartaa juhlaseurueelle; nähdään 
näissä merkeissä taas kymmenen vuoden päästä, ja sitä en-
nen kaikissa muissa riennoissa ja riemuissa!

Tapahtunutta ja tapahtuvaa Päijät-Hämeessä kesä/syksy 2011

Uusi hallitus
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry on saanut uuden 
hallituksen uuden puheenjohtajan myötä. Yhdistys-
tä luotsaa Merja Siltanen-Kallio varapuheenjohtaja-
naan Sari Niemi. Muina jäseninä hallituksessa istuvat 
Birgitta Suomalainen (rahastonhoitaja), Marko Helin 
(sihteeri), Soili Saikkonen, Petri Honkanen ja Timo 
Ahonen (varajäsen). 

Kesäretki ja aamukahvit 
Yhdistyksemme järjestää kesän kynnyksellä kesäretken 

peruuntuneen kevätriehan sijasta. Ilmoitamme ta-
pahtumasta tarkemmin postituslistalla ja yhdistyk-
sen verkkosivuilla http://www.phsval.blogspot.com/. 

Teatteri-ilta syksyllä
Perinteinen teatteri-ilta järjestetään syksyllä hyvin le-
vätyn kesän jälkeen. Olemme varanneet 15 lippua 
Lahden Kaupunginteatteriin Kotimaa-näytelmään to 
27.10.2011. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet laitam-
me myöhemmin postituslistalle ja yhdistyksen verkko-
sivuille.

Aurinkoista kesää jäsenistöllemme jo tässä vaiheessa! 

Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry:n puolesta

Marko Helin
sihteeri

Yhdistyksen	ensimmäinen	puheenjohtaja	Kati Lammi muisteli		

yhdistyksen	perustamista	ja	alkuvaiheita.	

Kuvat:	Kirsi	Siltanen

Minja Timperi	(vas.)	ja	Emma Hannonen	
edustivat	juhlissa	Pirkanmaan	yhteiskunta-		
ja	hallintotieteiden	opiskelijoiden	Hyppy	ry:tä.
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[ jäsenjärjestöt ]

SVOL: Erot kesäopintomahdollisuuksissa 
aseTTavaT opiskelijaT eriarvoiseen asemaan

Pääsyn uusi hallitus  
ja helteiset kesälomapäivät
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatietelijät Pääsy ry:n vuosikokous oli 

huhtikuussa ja siinä yhteydessä valittiin yhdistykselle vuoden loppuun 
kestävälle toimikaudelle uusi hallitus, jonka kokoonpanoksi muodostui 
seuraava: Mikael Seppälä (puheenjohtaja), Milla Eronen (varapuheen-
johtaja), Sirpa Laurikainen, Tuomas Järvinen, Sarianne Karikko, Juha 

Ylitalo, Riku Hautamäki, John Halla ja Teija Kynkäänniemi. Suurkiitok-
set vielä edellisen kauden hallituslaisille ja toimintaan osallistuneille jäsenille!

Pääsy toivottaa kaikille oikein aurinkoista kesälomaa. Tervetuloa taas 
syksyllä mukaan kaikille pääkaupunkiseudulla asuville svallilaisille tarkoi-
tettuun jäsentoimintaan! 

Liity Pääsyn jäseneksi ja sähköpostilistalle:  
http://www.sval.fi/liitto/jasentoiminta/jasenjarjeston_jasenhakemus/

Lisätietoja:
Facebook: Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry – Pääsy
www: http://svalpaasy.blogspot.com

Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien  
Liitto SVOL ry:n hallitus on huolissaan 
yhteiskuntatieteellisten alojen opis-
kelijoiden yliopistokohtaisesta epäta-
sa-arvoisuudesta kesäopintojen suori-
tusmahdollisuuksissa ja kesäopintojen 
heikosta tilasta useissa yliopistoissa. 
Yliopistokohtaiset erot vaikuttavat sekä 
opiskelijoiden taloudelliseen selviyty-
miseen että valmistumisnopeuteen.

Erot kesäopintomahdollisuuksissa 
ovat yliopistojen välillä jyrkkiä. Osassa 
yliopistoista kesällä ei ole tarjolla lain-
kaan yhteiskunta-, valtio- ja hallinto-
tieteen opiskelijoille soveltuvaa ope-
tusta. Myös tenttimahdollisuudet ovat 
osassa yliopistoista vähäisiä – jopa ole-
mattomia – tai opiskelijoille tarjotaan 
vain maksullista opetusta avoimen yli-
opiston kautta. Toisissa yliopistoissa 
kursseja on tarjolla laajasti, avoimen 
yliopiston kurssit ovat tutkinto-opiske-
lijoille ilmaisia ja tenttien suorittaminen 
on mahdollista koko kesän ajan.

Kesäopintotuen saamiseksi Kansan-
eläkelaitos edellyttää opiskelijalta noin 
viiden opintopisteen suorittamista kuu-
kaudessa. Jos tämä ei ole mahdollista, 
ei opiskelijalla ole myöskään edellytyk-
siä saada opintotukea kesällä. Kesätöiden 
saaminen on nykyään myös vaikeampaa 
– oli taantumaa tai ei. Tämä kaikki voi 
ajaa opiskelijan taloudellisesti kestämät-
tömään tilanteeseen, jossa toimeentulo-
mahdollisuudet käyvät hyvin rajallisiksi. 
Huomioitavaa on myös, että kesäopin-
tomahdollisuuksien parantaminen ei ole 
pelkästään sijoitus opiskelijoiden hyvin-
vointiin tässä ja nyt, vaan myös varteen-
otettava mahdollisuus nopeuttaa valmis-
tumista ja lyhentää opiskeluaikoja.

SVOL:n hallitus kannustaa jokaista 
yliopistoa tutkailemaan kesäopintokäy-
täntöjään opiskelijan näkökulmasta ja li-
säämään yhteiskuntatieteellisten alojen 
opiskelijoille soveltuvaa ilmaista kurs-
simuotoista kesäopetusta sekä paranta-
maan kesän tenttimahdollisuuksia.

 
 

JäSEnJärJEStöt 
tOiVOttAVAt 

rentouttavaa kesää  
– tervetuloa mukaan syksyllä!

Ennakkotieto: 
SVOL:n seminaari 
lokakuussa

SVOL:n syysseminaari ”Tulevai-
suuden Suomi yhteiskuntaosaajan 
silmin” järjestetään Helsingissä  
8.–9.10.2011. Merkitse ajankohta 
 kalenteriisi jo nyt! Tarkemmat  
tiedot myöhemmin SVOL:n netti-
sivuilla www.svol.fi.
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Kehitysjohtaja	Minna	Karhunen	tietää,	että		
elämä	kantaa	ja	virheetkin	voi	kääntää	edukseen.
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Elämän  
kapellimestari
Minna Karhusen maailmanpyörään nostetta tuovat hyvät teot ja ihmiset.  
Positiivinen asenne auttoi häntä silloinkin, kun elämäntivoli kääntyi varjon puolelle. 

Minna Karhunen tuli tutuksi nuorena kokoomuksen kansan-
edustajana vuonna 1991. Kahden eduskuntakauden ja yliopis-
to-opintojen jälkeen hän päätti siirtyä lainsäätäjästä sen toteut-
tajaksi. 

– Hyvätkin tarkoitukset  kääntyvät helposti  itseään vastaan, 
jos asioista tehdään liian monimutkaisia. Omassa työssäni py-
rin tuomaan esille uusia toiminta- ja ajattelumalleja. Niitä, joi-
den avulla me virkamiehet löydämme kuntalaisille ratkaisuja, ei 
esteitä, Järvenpään kaupungin kehitysjohtaja toteaa. 

Konkarin muistelut
Karhunen oli eduskuntaan päästessään 23-vuotias – nuorin sit-
ten 70-luvun eikä hänen jälkeensäkään ikähaastajaa ole näky-
nyt. Kunnallispolitiikkaan Karhunen oli lähtenyt muutamaa 
vuotta aikaisemmin. Taustalla oli huoli partiolaisten määrära-
hoista. Kun tilanne saatiin haltuun, suuremmat haasteet alkoi-
vat kiinnostaa.

– Eduskunta oli mielenkiintoinen ja kasvattava työpaikka. 
Onneksi 90-luvulla median kiinnostus kansanedustajia koh-
taan ei ollut niin aggressiivista kuin tänä päivänä. Minustakin 
– nuoresta ihmisestä – olisi kyllä saanut aikaiseksi monta lööp-
piä, Karhunen huokaa.

Entiselle kansanedustajalle kevään vaalitulos aiheutti häm-
mentäviä tuntoja. Oman puolueen tulos miellytti, perussuoma-
laisten suosio hämmästytti.

– Ympäristö, kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus itsensä to-
teuttamisen rinnalla ovat minulle tärkeitä asioita. Vaalien jäl-
keen minua suretti erityisesti vihreiden arvojen menetys. Olen 
nyt kuitenkin päättänyt olla suvaitsevainen ja antaa uudelle 
eduskunnalle mahdollisuuden. Seuraavat neljä vuotta osoitta-
vat,  saiko kansa todella sitä mitä tahtoi.

Vaalikampanjoiden aikaan Karhunen mietti, olisiko hänes-
tä itsestään vielä Arkadianmäelle. Ainakaan toistaiseksi aika ei 
ole kypsä.

– Muistan, kuinka vaikeaa minun oli myydä itseäni turuilla 
ja toreilla. Kansanedustajan työ on rankkaa, enkä ole varma, ha-
luaisinko enää rajoittaa omaa elämääni statuksen määrittämien 
oletusten mukaiseksi. 

Vauhdin viemää
Ennen kansanedustajuutta Karhunen toimi paikallislehdessä toi-
mittajana. Poliitikkona yhteiskuntatieteet ja johtaminen alkoivat 
siinä määrin kiinnostaa, että vielä nuori Minna Karhunen päätti 
hankkia tulevaisuuden turvakseen akateemisen loppututkinnon.

– Pänttäsin kevään -95 Tampereen yliopiston kunnallistie-
teen laitoksen pääsykokeisiin ja pääsin. Opinnot aloitin kuiten-
kin vasta toisen vaalikauteni päätyttyä, syksyllä -99. Seuraavat 
kaksi vuotta paahdoin täysillä: aamulla Tampereelle, illalla ta-
kaisin Hyvinkäälle. Samalla vedin kaupunginhallitusta ja ko-
tona oli kaksi pientä lasta. Pidin kuitenkin opiskelusta ja täs-

Teksti: Hanna Ojanpää  Kuvat: Susanna Kekkonen
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tä ajasta todella paljon. Erityiskohtelua 
laitoksella taisin saada siltä osin, että 
sain kokemusteni nojalla vetää muuta-
mia luentoja. 

Karhusen tiivis opintorupeama sai 
huiman loppukirin keväällä 2001.

– Uudenmaanliitosta tarjottiin mi-
nulle edunvalvontapäällikön tehtäviä. 
Siinä vaiheessa valmistumiseen oli mat-
kaa vielä 40 opintoviikkoa ja gradu. So-
vimme, että valmistun puolessa vuodes-
sa ja paikka on minun. Loppujen lopuksi 
ehdin olla pestissä vain puolisen vuotta, 
kun minulle tarjottiin Hyvinkäältä mää-
räaikaista aluekeskusohjelman vetäjän 
paikkaa.

Uusi vuosituhat toi kuitenkin Min-
nan elämään myös ennalta-arvaamatto-
mia käänteitä. Vuosien hurja vauhti kos-
tautui ja edessä oli pakkopysähtyminen. 
Aivan laakereilleen Karhunen ei kuiten-
kaan jäänyt lepäämään, vaan vuoden ver-
ran hän keräsi voimiaan yrittäjänä ”kon-

sultoiden, kouluttaen ja kokemuksiaan 
jakaen”.

– En ole uupumuksestani juurikaan 
huudellut. Tahdon kuitenkin esimerkil-
läni osoittaa, että väsymyksen jälkeen on 
mahdollista palata takaisin ja jopa entis-
tä ehtoisampana. Itse asiassa olen tästä-
kin kokemuksesta kiitollinen. Nykyään 
tiedän jaksamiseni rajat ja osaan huoleh-
tia itsestäni paremmin. Tämä heijastuu 
myös suhtautumisessa työtovereihini se-
kä heidän jaksamiseensa. Virheitä ei tu-
lisi pelätä, sillä niistä voi oppia. Olemal-
la rohkea, voi saavuttaa paljon enemmän.

Johtamisen palo
Karhusella tuli Järvenpäässä kaksi vuot-
ta täyteen aprillipäivänä. Edelliset neljä 
vuotta hän oli luotsannut Karkkilan kau-
punkia. 

– Kansanedustajana ja erityisesti kau-
punginhallituksen puheenjohtajana pää-
sin aseman antamalla mandaatilla näke-

mään julkista johtajuutta laajemminkin. 
Silloin päätin, että haluan vielä joskus 
kaupunginjohtajaksi. Halusin päästä nä-
kemään, voiko asioita tehdä toisin, et-
tä saisinko omilla teeseilläni orkesterin 
soittamaan.

Hän sai. Karkkila muun muassa vas-
taanotti Hyvä työnantaja -palkinnon 
vuonna 1997. Uudessa työpaikassaan 
Karhunen nauttii haasteista. Järvenpäässä 
muutosta lähdettiin hakemaan asiakkaan 
asialla, vaikka taustalla onkin tietoisuus 
väestön ikääntymisestä ja kuntasektorin 
taloudellisista rajoitteista.

– Johtajuus on minulle intohimo! 
Meillä on käynnissä sekä organisaation että 
johtamisen uudelleen järjestelyt. Mainet-
ta on kertynyt jo sen verran, että muis-
ta kunnista on tultu katsomaan, kuin-
ka meillä tehdään asiat. Esimiehillä ja 
keskijohdolla on tässä muutoksessa iso  
rooli, sillä työhyvinvointi lähtee hyväs-
tä johtamisesta. 

Halusin päästä näkemään, voiko asioita tehdä toisin, 
että saisinko omilla teeseilläni orkesterin soittamaan.
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Minna Karhunen
•	 Järvenpään	kaupungin		

kehitysjohtaja
•	 Entinen	Karkkilan		

kaupunginjohtaja	ja		
kokoomuksen	kansanedustaja

•	 43-vuotias	
•	 Perheeseen	kuuluu		

aviomies	ja	kaksi	lasta.
•	 Rakastaa	työtään.
•	 Harrastaa	hiihtoa,		

laskettelua,	golfia	ja	koti-iltoja		
hyvässä	seurassa.

Nyt 43-vuotias Minna Karhunen tie-
tää, mistä puhuu. Lähes koko työuransa 
hän on toiminut esimiestehtävissä. 

– Minusta nuorilla pitäisi olla enem-
män aikaa opiskella itse elämää ja hank-
kia jo varhain monipuolista työkokemus-
ta. Olen toki samaa mieltä, että työuria 
tulisi pidentää, mutta kuitenkin mie-
luummin loppupäästä, jossa on koke-
musta. Jos koulunpenkiltä mennään suo-
raan opiskelemaan ja sieltä työelämään, 
ei se aina ole työnantajankaan kannalta 
paras vaihtoehto.

Arjen laturit
Minna Karhunen elää niin kuin saarnaa: 
hän onkin itse kuin positiivisuuden ruu-
miillistuma. Mutta mistä hän saa virtaa?

– Minulla on ihana aviomies! Ilman 
hänen tukeaan en olisi sitä, mitä nyt olen. 
Harva olisi ylipäätänsä jaksanut mat-
kassani. Mutta kotona minua ei suin-
kaan odota tohvelisankari, vaan yhdes-
sä hoidamme arjen askareet. Olemme 
kumpikin saaneet toteuttaa itseämme, 
vuorovedoin tässä olemme menneet jo 
parikymmentä vuotta.

Kiitosta saavat myös syksyllä lukion 
aloittava tytär ja kuutoselle siirtyvä poika.

– Meillä on tähän hullunmyllyyn näh-
den ihmeen tasapainoiset lapset. Heistä 
saan hurjasti voimaa. Minusta on haus-
kaa, että tyttäreni tekee samoja asioita 
kuin minä nuorena: harrastaa partiota 
ja on nyt kiinnostunut myös toimittajan 
töistä. Tosin hän on tehnyt hyvin selväk-
si, ettei tarkoituksella seuraa äidin jalan-
jälkiä. 

Koko Karhusen perhe odottaa jo in-
nolla kesällä tapahtuvaa muuttoa takai-
sin Hyvinkäälle.

– Hyvinkää on minun kotikaupunki-
ni. Siellä asuvat edelleen vanhempani ja 
lapsuudenystäväni, turvaverkkoni. Kark-
kilan vuosina saimme kokea, miten tyh-
jää on, kun tärkeät ihmiset eivät ole lä-
hellä. Etenkin silloin, kun lapset olivat 
pienempiä, apu olisi ollut tarpeen. Rat-

kaisumme oli, että kolmen vuoden ajan 
meillä oli au pair. 

Hyvinkäälle muutto on merkittävä 
myös maantieteellisesti; Minnan työmat-
ka puolittuu ja myös miehen kulku työ-
paikalleen Lahteen oikenee kilometri-
kaupalla. 

Periaatteiden puolesta

Perheen lisäksi ystävät ja harrastukset 
ovat Minnalle tärkeitä. Talvisin hänet 
löytää hiihtoladuilta tai skimbamäestä, 
kesäisin golfkentältä.

– Suoritin green cardin viisi vuotta sit-
ten, kun halusin viettää enemmän aikaa 
golfaavan mieheni kanssa. No, hän on 
nyt hurahtanut maratoniin, mutta siihen 
minä en enää aio mennä mukaan.

Lapsuudesta saakka on sen sijaan mu-
kana pysynyt partioharrastus. Partiotaus-
tasta on Karhusen mielestä ollut paljon 
etua läpi hänen uransa. Nuorena partio-
johtajana hän sai turvallisessa ympäris-
tössä, kivan varjolla opetella johtajuutta. 
Edelleen Karhusen löytää partiotapahtu-
mista soppakauhan varresta tai leirin il-
tatulilta. – Viime kesänä olin kahdeksan 
päivän Kilke-leirillä, hän kertoo.

Karhunen myöntää, että hän on va-
paa-aikansa suhteen hyvin valikoiva. 
Kissanristiäiset eivät häntä kiinnosta ei-
kä häntä niissä näy. Karaokebaarista hä-
net sen sijaan voi hyvinkin bongata.

– Haluan tehdä vapaalla asioita, joista 
saan mielihyvää. Raskaan työviikon jäl-
keen parasta on sauna- tai leffailta koto-
na hyvässä seurassa. Olen myös aina pi-
tänyt täydet lomat ja sitä samaa edellytän 
muultakin työporukalta. 

Uusi mielenkiinnon kohde Karhusel-
la on sosiaalinen media. Facebookissa 
hänellä on myös ammatilliset sivut, jon-
ne hän kirjoittaa päivittäin jonkin mie-
lenkiintoisen tapahtuman työpäivästään 
kuntalaisten kommentoitavaksi.

– Nettisivustot ovat myös erinomai-
nen tapa osallistua hyväntekeväisyy-
teen. Voiko olla enää helpompaa tapaa 
tehdä hyvää kuin klikata näppäintä, ky-
syy Sharewoodin kutsukuningatar. Min-
nan kutsuista hyväntekeväisyyssivustoon 
liittyi ystävänpäiväkampanjassa 63 uut-
ta jäsentä, joista jokaisesta lähti Minnan 
avustuskohteelle euro. Minnan osuus 
Mielenterveysseuran koko potista oli yli 
kolmannes.

Aina omana itsenä
Minna Karhunen oli perheen ainokai-
nen. Hän oppi jo pienestä pitäen suun-
tautumaan ulospäin ja sama linja jatkuu 
edelleen. Luonteelleen uskollisena hän 
tekee asioita omilla ehdoillaan. Omia sa-
nojaan lainaten ”en tiedä, missä olen eni-
ten outo lintu” näkyy hänen tavassaan 
kohdata asioita ja ihmisiä. Karhunen on 
saanut palautetta, että hän ei ole muut-
tunut, vaikka korkeat asemat olisivat sii-
hen saattaneet antaa aihetta. Moni on 
myös jaksanut ihmetellä hänen touhotta-
mistaan ja hän itse puolestaan ihmetellä, 
kuinka monenlaisia meitä on. Tunneälyl-
lä ja toisten arvostamisella hän on selvin-
nyt useimmista tilanteista.

– Elämä on opettanut, että me kaikki 
olemme hyvällä tavalla erilaisia. n



Tarkastelussa   

 MÄÄrÄAIKAIsuudET
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Ammattiliittoja on arvosteltu pätkätyöntekijöiden ongelmien sivuuttamisesta ja 
keskittymisestä vain keski-ikäisten vakinaisissa työsuhteissa olevien asioihin. Totta 
vai tarua? Tarua, vastaavat SVAL:n edunvalvonnan asiantuntijat ja haluavat kumota 
väitteen. Liiton lakimiehet ratkovat päivittäin pätkätyöntekijöiden ongelmia. Työsuh-
teen epäkohtiin vaikutetaan myös sopimusneuvottelupöydissä ja yhteistyössä luotta-
musmiesten kanssa.

seuraavissa juTuissa oTamme määräaikaisuuden 

läHempään TarkasTeluun:

•	 Kuka hyötyy pätkätöistä vai hyötyykö kukaan?
•	 Saako työnantaja perustella määräaikaisuutta työn projektiluonteella?
•	 Mitä tapahtuu määräaikaisuudelle perhevapaan aikana?
•	 Miltä määräaikaisuudet näyttävät liiton tilastojen valossa?

Lopuksi kysymme vielä asiasta suoraan nykyisiltä ja entisiltä pätkätyöntekijöiltä 
sekä yhden työpaikan pääluottamusmieheltä.

Pätkätöistä puhutaan paljon julkisuudessa – ja syystäkin pahaa useammin kuin hyvää. 
Määräaikaiset työsuhteet vaikuttavat monen yhteiskuntaosaajan elämään – ja usein vaikeuttavat sitä. 
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Pätkätyöt eivät ole  
KENENKääN ETu
Lainsäädäntö määrittelee tarkoin, 
missä tilanteissa määräaikaisia palvelus-
suhteita saa käyttää; toistaiseksi voimassa 
oleva palvelussuhde on ensisijainen ja sii-
tä saa poiketa vain määrätyissä tilanteissa. 

Käytäntö lain rajamailla
Käytäntö suomalaisessa työelämässä on 
kuitenkin muuta: lakia ei aina osata tai 
haluta lukea oikein. Pätkätöiden käyttö 
on yleisintä valtiolla sekä erityisesti yli-
opistoissa, jotka runsas vuosi sitten er-
kaantuivat valtiosektorista. Ja juuri nii-
denhän pitäisi jo luonnostaan noudattaa 
lakia huolellisesti.

Liian suuri osa määräaikaisista pal-
velussuhteista ei täytä lain vaatimuk-
sia. Työnantajat näyttävät lisänneen niil-
le uusia käyttösyitä ohi lainsäädännön: 
määräaikaisuus on kätevä keino pidentää 
koeaikaa, se on helppo tapa päästä työn-
tekijästä irti, sitä käytettäessä saa harras-
taa lyhyen tähtäyksen henkilöstösuunnit-
telua ja se toimii myös vallan kontrollina. 

Kun lisäksi pätkätyöt kohdistuvat eri-
tyisesti nuoriin naisiin, työnantaja kart-
taa niiden avulla perhevapaista johtuvia 
työnantajamaksuja ja resursseja vieviä si-
jaisuusjärjestelyjä.

 
Pätkätöillä vain pikavoittoja
Julkisen sektorin työnantajilta tuntuu 
olevan hukassa ymmärrystä johtamisen 
avaimista ja pätevyyttä tehdä pitkän täh-
täyksen suunnitelmia, jos työsuhteiden 
pilkkomisen sijaan ei uskalleta perus-
taa vakituisia virkoja tai solmia vakitui-
sia työsuhteita. Pätkätöiden teettämisestä 
voi saada näennäisiä pikasäästöjä, mutta 
voitto katoaa pitemmällä tähtäimellä. 

Objektiivisesti katsoen on vaikea löy-
tää syitä, mitkä tekisivät määräaikaiset 
palvelussuhteet vakituisia tehokkaam-
miksi. Henkilö, joka on varma pestinsä 
jatkuvuudesta vain kuukausien jaksois-
sa, ei voi keskittyä tai motivoitua työhön 
samalla intensiivisyydellä kuin vakitui-
sessa työsuhteessa työskentelevät. Ja si-

toutuminen on juuri vaativissa asian-
tuntija- ja johtotehtävissä onnistumisen 
edellytys. 

Työntekijän näkökulmastakin on vain 
harvoja tilanteita, joissa lähdetään oma-
ehtoisesti määräaikaiseen hommaan. Ne 
sijoittuvat lähinnä työuran alkuun ja lop-
puun. Opiskeluaikana käydään kesäisin 
töissä tai jossain vaiheessa vuotta kerätään 
opiskelun ohella rahaa omia suunnitelmia 
varten. Ja työuran loppuvaiheessa ikään-
tyneelle työttömyysputkeen joutuneelle 
tai jo eläkkeelle siirtyneelle lyhyt työkeik-
ka voi olla tarpeellinen tai virkistävä ajan-
jakso ennen lopullista siirtymistä pois työ-
elämästä.

Ay-liike  
pätkätyöläisten asialla
Ammattijärjestöissä pätkätyöt, määrä- 
aikaisuudet ja niiden ketjuttamiset työl-
listävät lakimiehiä ja asiamiehiä suures-
sa määrin. On siis täyttä tarua, että ay-
liike on vain keski-ikäisten vakinaisissa 



THL:ssä määräaikaisuuksia vähennetty

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL) on	 sosiaali-	 ja	 ter-

veysministeriön	 hallinnonalalla	 toi-

miva	 tutkimus-	 ja	 kehittämislaitos,	

jossa	tehdään	paljon	projektityötä.	

Siellä	 työskentelee	asiantuntija-	 tai	

johtotehtävissä	lähes	150	svallilais-

ta.	 Kyselimme	 JUKOn	 pääluotta-

musmieheltä Timo Sinervolta,	

miten	määräaikaiskysymys-

tä	on	THL:ssa	hoidettu.

Kuinka	 paljon	

THL:ssä	 käytetään	

määräaikaisia	 palve-

lussuhteita	 ja	 mitkä	

ovat	 niiden	 tyypilli-

simpiä	perusteita,	Ti-

mo	Sinervo?

–	 Nykyään	 mää-

räaikaisia	 on	 vajaa	 25	

prosenttia,	 aiemmin	ol-

tiin	 lähellä	 40	 prosent-

tia.	 Tämä	muuttui	 pitkäl-

ti	 senkin	 takia,	 että	meillä	

oli	yt-neuvottelut	ja	siinä	yhteydes-

sä	 oli	 pakko	 tarkastella	 määrä-

aikaisuuksien	 lainmukaisuutta	 ja	

samalla	rekrytointi	otettiin	tarkem-

paan	 syyniin.	 Suuri	 osa	 määrä-

aikaisuuksia	 muuttui	 ihan	 työn-

antajan	 aloitteesta	 toistaiseksi	

voimassa	oleviksi.	

Luottamusmiehet 
mukana määrä-
aikaisuuksien 
tarkastelussa
Valtion	 luottamusmiessopimuksen	

mukaan	 luottamusmies	 saa	 kak-

si	kertaa	vuodessa	tietoa	määräai-

kaisista	 palvelussuhteista	 ja	 niiden	

perusteita	sekä	vakinaistamismah-

dollisuuksia	 käsitellään	 yhdessä	

työnantajan	kanssa.	

Kuinka	 hyvin	 tämä	 tarkaste-

lu	on	 toiminut	 teillä?	Onko	 tämän	

menetelmän	kautta	saatu	henkilöi-

tä	vakinaistettua?

–	Saamme	kyllä	perusteet	kak-

si	kertaa	vuodessa	 ja	niitä	on	tar-

kasteltukin.	 Ongelma	 on	 se,	 että	

talo	on	suuri	 ja	 näiden	 läpikäymi-

nen	 riittävällä	 tarkkuudella	 on	 to-

della	 työlästä.	 Tuo	 25	 prosenttia	

tarkoittaa	 noin	 300	 määräaikai-

suutta,	joilla	kaikilla	on	oma	histo-

riansa.	Tarkastelu	toimii	kyllä	koh-

talaisesti	ja	vakinaistuksia	on	saatu	

aikaan.	 Kyllä	 rahoitus	 on	 se	 kes-

keinen	 asia.	 Tuottavuusohjelma	

ja	 muuten	 vain	 budjettirahan	 vä-

häisyys	ovat	 jatkuva	ongelma.	Se	

tarkoittaa	 sitä,	 että	 ulkopuolista	

rahaa,	johon	meillä	määräaikaisuu-

det	 liittyvät,	ei	voida	budjettirahal-

la	paikata.	Eli,	että	kun	ulkopuoli-

nen	rahoitus	tulee	vähän	eri	aikaan	

kuin	tarvittaisiin,	tarvittaisiin	jotakin	

rahoitusta	ikään	kuin	säätövaraksi.	

Tätä	rahaa	ei	riittävästi	ole,	ja	tuot-

tavuusohjelma	 ja	 alueellistaminen	

kurjistavat	tilannetta	koko	ajan.

Objektiivisesti katsoen  
on vaikea löytää syitä,  

mitkä tekisivät määräaikaiset 
palvelussuhteet vakituisia  

tehokkaammiksi.
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työsuhteissa olevien asialla! Yksilötasol-
la lakimiehet auttavat jäseniä näissä on-
gelmissa usein yhteistyössä paikallisten 
luottamusmiesten kanssa ja räikeim-
piä väärinkäytöksiä joudutaan viemään  
oikeuden päätettäviksi.

Kollektiivisessa edunvalvonnassa, vir-
ka- ja työehtosopimusneuvotteluissa liit-
tojen, kuten myös SVAL:n tavoitteet joh-
detaan aina esiintulleista työelämän 
epäkohdista. Siten laittomien määrä- 
aikaisuuksien poistaminen on vuosia ol-
lut niin valtio-, yliopisto- kuin kuntasek-
torin neuvottelupöydissä. Ratkaisuja tä-
hän problematiikkaan on haettu muun 
muassa sopimustekstein sekä sopimus-

kauden aikanakin yhteisissä työryhmissä 
työnantajan kanssa.

Mitä pitäisi muuttaa?
Vuoden alussa työsopimuslakiin tulleen 
säännöksen mukaan toistuvien määrä- 
aikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallit-
tua silloin, kun määräaikaisuuksien luku-
määrä, yhteenlaskettu kesto tai niistä muo-
dostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan 
työvoimatarpeen pysyväksi. Vastaava sää-
dös on tarpeen saada myös valtion virka-
mieslakiin ja kunnalliseen viranhaltijalakiin.

Jos lakia ei noudateta tai jos sen mää-
räykset eivät ole riittäviä, on lakia tiuken-
nettava. Myös lain rikkomisesta mää-



Työ- tai virkasuhteen määräaikaisuuden perusteena	käy-

tetään	usein	työn	 luonnetta.	Tällä	viitataan	siihen,	että	kyseessä	on	

määräaikainen	työ,	jota	työnantaja	ei	teetä	jatkuvasti.	Työ	saattaa	kui-

tenkin	olla	luonteeltaan	pysyvä	osa	työnantajan	toimintaa,	vaikka	se	

olisi	organisoitu	erilaisiksi	projekteiksi.	Tällöin	perustetta	määräaikai-

sen	palvelussuhteen	käyttöön	ei	ole.

Määräaikaisuuden	 perustetta	 arvioidaan	 tapauskohtaisesti,	 joten	

yleispätevien	sääntöjen	muodostaminen	on	vaikeaa.	Projektiluonteisel-

la	työllä	on	kuitenkin	tiettyjä	ominaispiirteitä,	jotka	tulee	huomioida	ar-

vioinnissa.	Aito	projekti	on	ajallisesti	rajattu	työkokonaisuus.	Se	vaatii	

usein	tekijältään	erityistä	ammattitaitoa.	Lisäksi	projekteille	on	tyypillistä	

ulkopuolinen	tai	määrärahoihin	sidottu	rahoitus	ja	rahoituksen	epävar-

muus.	Mikään	näistä	ominaispiirteistä	ei	kuitenkaan	välttämättä	yksi-

nään	riitä	perusteeksi	määräaikaisuudelle,	jos	työ	kuitenkin	muodostaa	

pysyvän	osan	työnantajan	toimintaa.

Määräaikaisen	 palvelussuhteen	 käyttäminen	 saattaa	 olla	 perus-

teltua,	jos	tiettyyn	tilapäiseksi	tarkoitettuun	toimintaan	tarvitaan	mää-

räajaksi	 erityisasiantuntemusta	 tai	 sellaista	 ammattiosaamista,	 jota	

työnantajan	käytettävissä	ei	muuten	ole.	Perustetta	määräaikaisuu-

delle	 ei	 kuitenkaan	ole,	 jos	 työnantajan	normaali	 toiminta	perustuu	

toisiaan	seuraavien	projektien	hoitamiseen	ja	työntekijä	suorittaa	sa-

mantyyppisiä	tehtäviä	projektien	vaihtumisesta	riippumatta.	Työ	ei	ole	

tilapäistä	myöskään	 silloin,	 kun	 työntekijän	 tehtävät	 ovat	 laaja-alai-

sia	ja	hän	työskentelee	samanaikaisesti	useissa	eri	projekteissa.	Niin	

sanotut	projektin	 tukitehtävätkään	eivät	yleensä	muodosta	 tällaisen	

työn	tekijälle	omaa	projektia,	vaan	hän	 jatkaa	työnantajan	palveluk-

sessa	samantyyppisissä	tehtävissä	projektin	päätyttyäkin.

Rahoituksen	 osalta	 työnantajan	 omassa	 harkintavallassa	 olevat	

budjettiperusteet	 eivät	 riitä	 perusteeksi	 määräaikaiselle	 palvelussuh-

teelle.	 Myöskään	 palkkaukseen	 käytettävien	 rahojen	 kytkeytyminen	

määräaikaiseen	 ulkopuoliseen	 rahoitukseen	 ei	 sellaisenaan	 oikeuta	

käyttämään	määräaikaisia	 palvelussuhteita.	 Jos	 rahoituksen	määrä-	

aikaisuudesta	ja	epävarmuudesta	huolimatta	työ	muodostaa	pysyvän	

osan	työnantajan	toimintaa	ja	työntekijän	tehtävät	jatkuvat	samantyyp-

pisinä	määräaikaisjaksosta	riippumatta,	perustetta	määräaikaisuudel-

le	ei	ole.	

EU:n	 rakennerahastoista	 (Euroopan	 sosiaalirahasto	 ja	 Euroopan	

aluekehitysrahasto)	saatuun	rahoitukseen	perustuvissa	 tehtävissä	on	

EU-säännösten	vuoksi	aiemmin	ollut	sallittua	käyttää	vain	määräaikai-

sia	palvelussuhteita.	Kyseiset	EU-säännökset	eivät	kuitenkaan	ole	ol-

leet	voimassa	enää	vuodesta	2007	lähtien,	joten	nykyään	määräaikai-

suuden	 perusteita	 arvioidaan	 näissä	 tehtävissä	 samalla	 tavalla	 kuin	

muissa	tehtävissä.

Jokaisen	 yksittäisen	 palvelussuhteen	 määräaikaisuudelle	 pitää	 olla	

peruste,	 joten	 jo	yksittäisen	määräaikaisen	palvelussuhteen	päättyessä	

työnantaja	saattaa	olla	velvollinen	maksamaan	korvausta	työntekijälle	pe-

rusteettomasta	määräaikaisuudesta.	Useiden	määräaikaisten	palvelus-

suhteiden	seuratessa	toisiaan	edellytetään	usein	vielä	painavampia	pe-

rusteita.	Jos	projektiluonteiseksi	väitetyssä	työssä	työntekijällä	on	useita	

peräkkäisiä	määräaikaisia	palvelussuhteita,	sitä	voidaan	monissa	tapauk-

sissa	pitää	osoituksena	siitä,	että	tosiasiassa	kyse	on	työnantajan	pysy-

västä	toiminnasta.

Jukka Nohteri
lakimies

Työn projektiluonteisuus määräaikaisuuden perusteena
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rättäviä sanktioita pitää koventaa, ellei 
muuta keinoa löydy.

Koska työntekijä usein suojelee itseään 
ja oikeusprosessin nostamista pelätään ja 
kun suuri osa ongelmallisista määräaikai-
suuksista kerääntyy usein samoille työn-
antajille, ryhmäkanteen mahdollisuus hel-
pottaisi ongelman vähentämisessä. 

Yhteistyötä  
luottamusmiesten kanssa
Valtion virka- ja työehtosopimukseen on 
saatu hyvä sopimuspykälä, jonka perus-
teella luottamusmiehelle annetaan vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa tietoa määrä-
aikaisista palvelussuhteista ja työnantaja 

käsittelee luottamusmiehen kanssa vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa voimassa olevia 
määräaikaisia palvelussuhteita. 

Tällöin tarkastellaan tapauskohtaises-
ti määräaikaisten palvelussuhteiden pe-
rusteita ja vakinaistamismahdollisuuksia. 
Kyseisen pykälän säännöllinen käyttö luo 
oivan mahdollisuuden valvoa määräaikai-
suuksien asianmukaista käyttöä. Saman-
lainen pykälä tarvittaisiin myös kunta- ja 
erityisesti yliopistosektorin sopimuksiin.

Kohti parempaa 
henkilöstöpolitiikkaa
Hyvään henkilöstöpolitiikkaan pitäisi 
olennaisena osana kuulua lupaus siitä, 

että määräaikaisten palvelussuhteiden 
määrä pidetään matalana. Se sitouttaa 
henkilöstöä myönteisellä tavalla tehtä-
viinsä ja nostaa siten työn tuottavuutta. 
Työhön on mahdollista panostaa enem-
män, kun resurssejaan ei tarvitse käyttää 
huoleen oman tulevaisuutensa taloudel-
lisesta suunnittelusta. 

Henkinen hyvinvointi paranee työ-
paikalla, ja olemme tälläkin keinolla lä-
hempänä sitä tärkeää päämäärää, että ih-
miset eivät uuvu työnsä ääreen ja heidän 
työuransa pitenevät.

Arja Laine
asiamies
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SVAL:n palvelussuhdeneuvontaan tulee usein kysymyk-
siä, jotka liittyvät määräaikaisen työntekijän perhevapaalle jää-
miseen. Ongelmat liittyvät yleensä siihen, että voimassa oleva 
määräaikainen virka- tai työsuhde on päättymässä ennen per-
hevapaalle jäämistä tai perhevapaan aikana. Mitkä ovat työnte-
kijän oikeudet tällaisessa tilanteessa?

Peruslähtökohtana määräaikaisen työ- tai virkasuhteen osal-
ta on se, että lainmukaiseen perusteeseen nojautuva määrä- 
aikaisuus sitoo yksinomaan kyseisen määräajan. Työnantajalla 
tai työntekijällä ei täten ole määräaikaisuuden päättymisen jäl-
keistä aikaa koskevia velvoitteita eikä määräaikaisella työnteki-
jällä tai virkamiehellä ole lakiin perustuvaa etuoikeutta uuteen 
palvelussuhteeseen. Tässä yhteydessä on myös syytä korostaa, 
että määräaikaisuuden lainmukaisuus arvioidaan aina määräai-
kaisuuden solmimishetken tilanteen mukaan. Mikäli määräai-
kaisuus on siis syntyhetkellään ollut laillinen, pysyy se sellaise-
na koko määräaikaisuuden ajan, vaikka olosuhteissa tapahtuisi 
tällä välin muutoksia.

Edellä esitettyjä pääsääntöjä sovellettaessa on kuitenkin otet-
tava huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo. Naisten ja mies-
ten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (jäljempänä tasa-arvo-

laki) määritellään sukupuoleen perustuva syrjintä työelämässä. 
Laissa säädetään, että työnantajan menettelyä on pidettävä lais-
sa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja muun muassa työhön 
ottaessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta päät-
täessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, syn-
nytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epä-
edulliseen asemaan. Edellä olevalla säännöksellä on merkitystä 
erityisesti määräaikaisten palvelussuhteiden osalta.

Tasa-arvolain säännöksistä johtuen työnantaja ei saa syrjiä 
raskaana olevaa työnhakijaa raskauden ja perhevapaan perus-
teella valitessaan työntekijää palvelussuhteeseen. Määräaikais-
ta palvelussuhdetta ei myöskään saa rajoittaa kestämään vain  
äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkuun eikä määräaikais-
ta palvelussuhdetta saa jättää raskauden tai perhevapaan takia  
uusimatta, kun työ jatkuu. Tarjolla olevaa työtä ei siten saa esi-
merkiksi jakaa työpaikan muulle henkilökunnalle siinä tarkoi-
tuksessa, että töitä aiemmin hoitaneen työntekijän tasa-arvo-
laista johtuvia oikeuksia pyritään kiertämään.

Tasa-arvolain säännösten soveltaminen edellyttää aina ta-
pauskohtaista tilanteen arviointia. Tällöin on selvitettävä, missä 
muodossa työntekijän hoitamat työtehtävät ovat mahdollisesti 

Määräaikainen palvelussuhde  
JA PErHEVAPAAT

Henna Kyhä valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi		
Turun	yliopistosta	vuonna	2002.	Heti	valmistumisensa	jälkeen	hän	työl-
listyi	yliopistolle	tutkimusavustajaksi	kuukauden	määräajalle.

–	Siitä	eteenpäin	minulla	on	ollut	kaikkiaan	10	määräaikaista	työ-
suhdetta	yhden	 ja	saman	 työnantajan	palveluksessa.	Valtaosan	 täs-
tä	ajasta	olen	 työskennellyt	 tutkijana	kahdessa	 tutkimushankkeessa.	
Kaksi	viimeisintä	työsuhdetta	olen	ollut	tutkijakoulutettavana.	

Työsuhteiden	välissä	Kyhä	on	ollut	kerran	äitiyslomalla.	Vaikka	mää-
räaikaisuuksia	onkin	ollut	paljon,	hän	on	koko	ajan	ollut	mukana	useam-
man	vuoden	kestävissä	hankkeissa.

–	Olen	luottanut	siihen,	että	työsuhde	joka	kerta	uusitaan,	jos	vain	
rahoitus	hankkeelle	saadaan.	Tietysti	määräaikaisen	sijaan	olisin	mie-
luummin	ottanut	vakinaisen	työsuhteen	vastaan,	mutta	hankerahoitus-

Pitkä pätkä pätkiä



Sari Roppo palasi Suomeen seitsemän vuotta sitten. 
–	Olin	 opiskellut	 Tanskassa	 sosiologiksi	 ja	 tarkoituksenani	 oli	

vain	käydä	kotikaupungissa	kääntymässä.	Suunnitelmat	kuitenkin	
muuttuivat,	niin	kuin	on	tapana	käydä,	kun	minulle	tarjottiin	koulu-
kuraattorin	vakituista	paikkaa,	Sari	Roppo	muistelee.

Kahden	vuoden	työrupeaman	jälkeen	Roppo	jäi	toimestaan	vir-
kavapaalle	 ja	 otti	 vastuulleen	 joustavan	 perusopetuksen	 (JOPO)	
luokan.	Tässä	 tehtävässä	hän	oli	viisi	vuotta,	aina	siihen	saakka,	
kun	hän	jäi	joulukuussa	2010	äitiyslomalle.	

–	Olin	 viimeistä	 lukukautta	 lukuun	ottamatta	 tehnyt	aina	kau-
pungin	 kanssa	 kokovuotisen	 sopimuksen,	 elokuulta	 elokuulle.	
Vuosi	sitten	keväällä	epäpätevien	opettajien	sopimukset	muutettiin	
yhtäkkiä	puolivuotisiksi.	Tässä	vaiheessa	en	tiennyt	raskaudestani	
eikä	sopimuksen	kestolla	ollut	minulle	suurtakaan	merkitystä.	Meil-
le	oli	kuitenkin	luvattu,	että	sopimukset	uusitaan	hyvissä	ajoin	myös	
kevätlukukaudeksi,	Roppo	kertoo.

Ropon	kohdalla	asiat	eivät	kuitenkaan	menneet	sovitun	mukai-
sesti	eikä	sopimusta	uusittu.	Lisää	yllätyksiä	oli	tulossa.	

–	Kaupunki	on	sitoutunut	maksamaan	työntekijöilleen	kolmen	
kuukauden	 palkan	 äitiysloman	 alussa.	 Tiedustelin	 hyvissä	 ajoin	
kummasta	 työstä	 saan	 korvaukseni:	 koulukuraattorin	 vai	 JOPO-
opettajan.	Minulle	kerrottiin,	että	palkka	tulee	viimeisen	tehtävän-
kuvan	mukaan	eli	siitä	työstä,	mistä	jäin	äitiyslomalle.	

Toisin	 kävi:	 tammikuun	 palkkatosite	 tuli	 koulukuraattorin	 toi-
mesta.	Hämmentynyt	Roppo	otti	yhteyttä	työnantajaansa.	Henkilö,	
jonka	kanssa	asiasta	oli	sovittu	oli	jäänyt	eläkkeelle.	Onneksi	myös	
uusi	esimies	oli	Ropon	esitykselle	myötämielinen	ja	 lupasi	korjata	
asian.	Seuraavan	tason	esimies	kuitenkin	hylkäsi	alaisensa	esityk-
sen.	Ratkaisua	asiaan	koetettiin	löytää.

–	Minulle	ehdotettiin	korvausta,	joka	ei	olisi	kuitenkaan	vastan-
nut	 menetystäni.	 Todellisuudessa	 palkkaero	 kolmen	 kuukauden	
ajalta	oli	1	700	euroa,	mikä	merkitsee	meidän	perheelle	paljon.

Viimeisillään	raskaana	oleva	Roppo	alkoi	väsyä	ja	päätti	selvit-
tää	asioiden	tolan	juristilta.	

–	Halusin	selvittää	asian	paitsi	 taloudellisista	syistä,	myös	pe-
riaatteen	 ja	 oikeellisuuden	 vuoksi.	 Olin	 yhteydessä	 SVAL:in	 laki-
mieheen,	Jukka Nohteriin,	 ja	sain	häneltä	nopeasti	vastauksen.	
Kaupungin	toiminta	oli	tasa-arvolain	vastaista	sopimuksen	uudis-
tamatta	jättämisen	osalta.	Ja	koska	minulla	ei	ollut	sopimusta,	sain	
äitiyslomakorvauksen	alkuperäisen	toimeni	palkasta.	

Selvityksen	 jälkeen	Sari	 Roppo	 lähetti	 työnantajalleen	 sähkö-
postilla	lakimiehen	vastauksen.	Kaupungilta	tuli	muutospäätös	pal-
kanmaksuun	samana	päivänä,	kun	Ropon	esikoinen	syntyi.	

–	Sain	esimieheltäni	vauvaonnittelut	ja	kukkalähetyksen.	Uskon,	
että	tämä	ele	oli	hänen	puoleltaan	asian	loppusinetti.	Ilman	Nohte-
rin	apua	en	olisi	tähän	tulokseen	päässyt.	Vasta	lakimiehen	avulla	
minut	otettiin	vakavasti	 ja	 itsekin	sain	varmuuden	omista	oikeuk-
sistani.

jatkumassa voimassa olevan määräaikaisuuden päättyessä. On 
myös esitettävä kysymys siitä, olisiko työntekijän palvelussuhde 
todennäköisesti jatkunut, mikäli hän ei olisi jäänyt perhevapaal-
le. Jos tähän kysymykseen voidaan vastata myöntävästi, syntyy 
olettama siitä, että työntekijää on syrjitty, mikäli palvelussuhde 
ei enää jatku.

Työnantaja, joka on rikkonut tasa-arvolaissa tarkoitettua 
syrjinnän kieltoa, on velvollinen maksamaan loukatulle hyvi-
tystä. Hyvitystä määrättäessä on otettava huomioon syrjinnän 
laatu ja laajuus sekä sen kestoaika sekä samasta teosta muun 
lain nojalla henkilöön kohdistuvasta loukkauksesta tuomit-
tu tai maksettavaksi määrätty taloudellinen seuraamus. Hyvi-
tyksen suorittaminen ei estä loukattua lisäksi vaatimasta kor-
vausta taloudellisesta vahingosta (esimerkiksi saamatta jääneet 
palkkaetuudet) vahingonkorvauslain taikka muun lain mu-
kaan. Tasa-arvolain mukaisen hyvitysvastuun perusteeksi riit-
tää syrjintäkiellon rikkominen. Työnantaja ei siten voi vapautua 
hyvitysvastuusta osoittamalla, ettei työnantajan tarkoituksena 
ollut syrjiä tai ettei työnantaja tiennyt tai havainnut syrjityn jou-
tuvan epäedulliseen asemaan.

Petri Toiviainen 
lakimies

Pitkä pätkä pätkiä

Juristin avulla ratkaisuun

ten	vuoksi	näin	ei	ilmeisesti	useinkaan	toimita	ja	tällä	määräaikaisuuk-
sia	myös	perustellaan.	

Kyhä	toteaa,	että	hänellä	on	tähänastisella	työurallaan	käynyt	hyvä	
tuuri:	jälkimmäinen	tutkimushanke	muun	muassa	loppui	juuri	samaan	
aikaan,	kun	hän	jäi	äitiyslomalle.	

–	Osasin	myös	ennakoida	tulevaa	 ja	hain	 tutkijakoulupaikkaa	hy-
vissä	 ajoin	 ennen	 hankkeen	 loppua.	 Äitiyslomalle	 jäädessäni	 tiesin	
siis,	 että	kun	palaan	 takaisin	 töihin,	minulla	on	 taattu	 tutkimusrahoi-
tusta	useammaksi	vuodeksi.	En	ole		kokenut	”vääryyttä”	tai	tarvinnut	
juridista	apua	missään	vaiheessa.	En	ole	myöskään	ollut	työttömänä	
vielä	kertaakaan.	Tällä	hetkellä	minua	mietityttää	tulevaisuus	väitöskir-
jan	 jälkeen,	 joka	varmasti	 tulee	olemaan	tähänastista	 työuraani	epä-
varmempi.
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Määräaikaisuus tilastojen valossa

SVAL:n jäsenkunnassa määräaikaisten palvelussuhteiden 
osuus on vaihdellut vuosien 1994–2010 välillä 22–28 prosen-
tin haarukassa. Tilanne oli vaikeimmillaan vuosina 2003–2005 
(kuvio 1). Omalla tavallaan mielenkiintoiseksi vuoden 2003 
hyppäyksen tekee se, että tuolloin naisten osuus jäsenkunnas-
ta kasvoi  viisi prosenttiyksikköä. Liiton kokonaisjäsenmäärän 
kasvu ei kuitenkaan poikennut radikaalisti aiemmasta.

Määräaikaisuus on nimenomaan nuorempien ikäluok- 
kien palvelussuhteille tunnusomainen piirre. Jäsenistön suu-
rimman ikäluokan (30–39-vuotiaat) parissa määräaikaisten 
osuus on vakiintunut 27 prosentin tasolle.  Alle 30-vuotiai-
den joukosta puolestaan lähes 60 prosenttia on määräaikaises-
sa työsuhteessa, kun taas yli 60-vuotiaista vain viisi prosenttia 
työskentelee määräaikaisena. Alle kolmekymppisten suurelle 
määräaikaisten osuudelle on löydettävissä ainakin kaksi selit-
tävää tekijää: 10 prosenttia ryhmästä työskentelee koulutus-
ta vastaamattomissa tehtävissä, joista aiotaan tietoisesti siirtyä 
vaativampiin töihin, ja toisaalta perinteisesti paljon määrä- 

aikaisia palvelussuhteita käyttävien valtio- ja yliopistosektori-
en suuri osuus (yhteensä 53 prosenttia) työnantajana tässä ikä-
ryhmässä. Määräaikaisesta palvelussuhteesta on tullut lisäk-
si eräänlainen kulkuportti työmarkkinoille. Kun 1970-luvun 
loppupuolella työuransa aloittaneista yli 50 prosenttia rekry-
toitui valmistuttuaan pysyvään työsuhteeseen – ja 1980-luvul-
lakin vielä lähes 40 prosenttia – niin nyt vastaava osuus on al-
le 10 prosenttia.

Määräaikaisten palvelussuhteiden osuuksissa voidaan löy-
tää eroavaisuuksia myös työnantajasektori- ja toimiasemakoh-
taisessa tarkastelussa sekä sukupuolten välillä, kuten kuviosta 2 
ilmenee. Työmarkkinatutkimuksen valossa, hieman yleistäen 
profiloituna, tyypillinen svallilainen määräaikainen on valtio-
sektorilla asiantuntijatehtävissä työskentelevä nuorehko, äsket-
täin valmistunut nainen.
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Työnantaja, joka on rikkonut  
tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjinnän 
kieltoa, on velvollinen maksamaan  
loukatulle hyvitystä.
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Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: Susanna Kekkonen

Paljasta itsesi,  
valjasta eleesi

Onnistunut vuorovaikutus lähtee turvallisuudentunteesta. Kun minäkeskeisyydestä päästää irti, 
tilaa riittää myös toisen huomioimiselle. Näyttelijöiden vinkeillä vaikeistakin suhdesolmuista puhutaan huumorin keinoin.

Improvisaatioteatteri Stella Polaris ja sen näyttelijäkaar-
ti ovat suurelle yleisölle tutut lähinnä teatterin lavoilta ja TV:n 
viihdeohjelmista. Kuitenkin jo yli kymmenen vuoden ajan noin 
puolet näyttelijöiden työstä on koostunut esiintymis- ja vuoro-
vaikutuskoulutuksesta. 

– Improvisaation avulla pyrimme luomaan osallistujille tur-
valliset olosuhteet. Koulutuksemme perustana on toiminnalli-
suus, mutta vapaaehtoisuuden pohjalta. Ketään ei pakoteta suo-
rittamaan eikä keneltäkään vaadita erityisosaamista, näyttelijä, 
kouluttaja Elina Stirkkinen kertoo. 

It´s all about us
Stella Polariksen syntyhistoria juontaa vuoteen 1991. Nykyisel-
lä kokoonpanolla ryhmä on toiminut jo lähes viisitoista vuotta.

– Oma työyhteisömme toimii hyvänä esimerkkinä sitoutu-
misesta. Vaikka olemme kaikki vahvoja persoonia, annamme 
toisillemme tilaa olla oma itsensä. Meillä on tietyt käytössään-
nöt, joita noudatamme – negatiivinen huumori on kielletty, sa-
moin toisten ehdotusten tyrmääminen. Jokaisen työyhteisön 
tulisi luoda omat hyvinvointiteesinsä, joihin kaikki sitoutuvat 

ja ottavat ne tosissaan. Kenenkään rajoja ei pidä lähteä kokei-
lemaan alueilla, mitkä eivät ole varmasti tiedossa. Myös tiedon-
välityksellä on merkittävä osuus: esimerkiksi muutos tuntuu 
työntekijöistä usein pelottavalta, kun siitä ei tiedetä tarpeeksi. 
Huonotkin uutiset ovat parempia kuin epätietoisuus, josta seu-
raa lähinnä toisten väijymistä ja selän takana puhumista.

Stirkkisen mukaan työyhteisöissä, kuten kaikessa ihmisten vä-
lisessä vuorovaikutuksessa, pätevät samat yleispätevät lainalai-
suudet. 

– Minä olen tällainen, koeta kestää -lähtökohta ei vie pit-
källe. Ajatus tulisi saada pois itsestä: ”miltä minä näytän, ääni-
kin kuulostaa kauhealta enkä edes tiedä asiasta tarpeeksi” ei vie 
vuorovaikutusta eteenpäin. Kun oma käytös lähtee siitä, mitä 
minä voin tehdä sinun hyväksesi, että sinulla olisi tässä tilan-
teessa hyvä olo, ei omaa olemusta tarvitse jännittää.

Hyökkäyskö paras puolustus?
Stella Polariksen epistolassa pelko näyttelee suurta osaa. 

– Pelkoa ei pidä lietsoa epäonnistumisen mahdollisuuksilla. 
Päinvastoin jännittävässä tilanteessa pitäisi antaa itselle myön-

Syyttävä,	kyllästynyt,	epäilevä.	Stella	Polariksen		
näyttelijä-kouluttaja	Elina	Stirkkinen	taipuu	moneksi.	
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HYVÄN	huomenen	ja	HYVÄN	yön	toivotuksien	väliin	mahtuu	joka	päi-
vä	lukematon	määrä	kohtaamisia.	Kaikesta	jää	vastapuolelle	muisti-
jälki.	Sinusta	hänelle	ja	hänestä	Sinulle.	Vaatimattomuus	EI	kaunista!

1.	 Ensivaikutelma	on	tärkeä		

–	se	jää	mieleen.

2.	 Toisen	huomioiminen	ilmein,	elein,	

sanoin	ja	teoin.	Silmiin	katsominen,	hymy.

3.	 Pukeutuminen	viestii		

–	tilaisuuden	mukainen	pukeutuminen.

4.	 Tervehtiminen,	esittäytyminen	ja		

sanavalinnat.	Entä	puhuttelu;		

teititellen	vai	sinutellen?

5.	 Keskustelun	ja	kuuntelemisen	taito.

6.	 Pöytätavatkin	näkyvät	ja	kertovat.

7.	 Monikulttuurisuus	ja	uskonnot		

vaikuttavat	kaikkeen.

8.	 Kanssakäymiseen	enemmän	hymyä,		

myönteisyyttä,	iloisuutta,	silmiin	katsomista.

9.	 Kehu	ja	kiitä!	Jokainen	on	hyvä	jossain.

10.	 Muistathan;	jokaisesta	tapaamisesta	jää	muistijälki,		

minkälaisen	Sinä	toiselle	jätät?
Yhteisesti	hyväksytyt	käytöstavat	ovat	kaiken	sivistyneen	kanssa-

käymisen	perusta.	Teitittely	kuuluu	asiaan	kaikkialla,	jottei	tuntematon	
pahastu	tunkeilevan	tuttavallisesta	puhuttelusta.

–	Tapakouluttajana	olen	luennoinut	eri	puolilla	maatamme	ja	maa-
ilmallakin	parisenkymmentä	vuotta.	Olen	kirjoittanut	lukemattomia	ar-
tikkeleita	hyvistä	tavoista,	käyttäytymisestä	ja	monikulttuurisuudesta,	
esiintynyt	sekä	radiossa	että	TV:ssä.	Viimeksi	minut	pyydettiin	prins-
si	Williamin	ja	prinsessa	Catherinen	häiden	aamuna	29.4.2011	kom-
mentoimaan	 hääetiketin	 eroista	 brittikulttuurin,	 kuninkaallisten	 sekä	
hieman	 vaatimattomimpien	 oman	 hääkulttuurimme	 kesken.	 Tavois-
ta	voi	luennoida	ja	puhua	monin	eri	tavoin,	lukemattomissa	erilaisissa	
yhteyksissä,	eri	kuulijaryhmille	kunhan	valitsee	sellaisia	sanoja	ja	asioi-
ta,	jotka	kiinnostavat	ja	joissa	ei	ketään	loukata	osaamattomuudesta	tai	
väärin	pukeutumisesta.	Sen	verran	pitää	luennoitsijalla	”olla	silmää”	tai	–	
kuten	äitini	muistutti:	–	Muistaa	sydämen	sivistyksen	tärkeys.	

Tapakouluttaja Kaarina Suonperä
tapaseura ry:n puheenjohtaja

teisiä käskyjä ja saada huomio pois 
omasta päästä, Stirkkinen rohkaisee. 
Jännityspelkoa hän suosittelee hui-
puttamaan harjoittelemalla: varmat-
kin esiintyjät turvautuvat uusissa ti-
lanteissa valmistautumiseen.

Vuorovaikutustilanteissa pelko 
saattaa löytyä hyvinkin erilaisten käy-
tösten takaa.

– Mokaamisen pelko on synonyy-
mi luovuuden estolle. Pelokas ihmi-
nen ei osallistu vuorovaikutukseen, 
välttelee tilanteita, joissa joutuu ole-
maan henkisesti tai fyysisesti läsnä ja 
on usein tiedostamattaan töykeä. Aja-
tellaanpa vaikka uutta työntekijää, jo-
ka tulee pyytämään kahviseuraa. ”No 
ei, kun on noita töitä just niin pal-
jon...”. Hetken päästä samainen hen-
kilö on kuitenkin kollegansa kanssa 
kahvilla. Miksi? Ei hän varmaan pa-
haa tarkoittanut, kun kieltäytyi aiem-
min kutsusta, mutta omassa mieles-
sään hän saattoi ajatella, että mitäs 
minä nyt puhun sen kanssa, eihän 
me edes tunneta ja sitten se tulee jo-
ka päivä pyytämään. Yksin jääneelle 
toisten näkeminen yhdessä sen sijaan 
on täydellinen tyrmäys. 

Juu tai ei,
mutta ei siltä väliltä
Työyhteisössä pitäisi muistaa, et-
tä jokaisen panos on lopputuloksen 
kannalta tärkeä. Kaikista ei tarvitse 
pitää, mutta asiat voi silti esittää ta-
valla, joka ei aliarvioi toista. Virhei-
den osoittaminen ei vie kenenkään 
työtä eteenpäin. Selkeä viestintä on 
tärkeää myös omien rajojen määrit-
telemisessä. Kiltit ihmiset saattavat 
pelkästä miellyttämisestä tai kieltäy-
tymisen pelosta ottaa tehtäviä vas-
taan, joihin aika tai kyvyt eivät riitä.

– Joskus on pakko sanoa ei. Myös 
pyytäjällä tulisi olla hienovaraisuut-
ta huomata, tekeekö joku jotain puh-
taasta velvollisuudentunteesta. Työ-
hyvinvointi lähtee kuitenkin pitkälti 
siitä, että jokaisella on hyvä olla. Vie-
tämme töissä niin ison osan ajastam-
me, että jos töissä väsyy, mikään ei 
jaksa innostaa sen ulkopuolellakaan. 

Stirkkinen tietää, että vuorovai-
kutus pysähtyy, kun vastapuoli joko 
elein tai sanoin osoittaa torjuntaa. 
Vastaanottajan kannalta haastavin-
ta on, kun viestit ovat keskenään 
ristiriitaisia.

– Asiat joko ovat tai eivät ole. 
Positiivinen palaute menettää mer-
kityksensä, kun lause jatkuu sanal-
la ”mutta”: Ihan hyvin tehty, mutta... 
Itse kukin voi miettiä tahollaan, voi-
siko asiat ilmaista jotenkin toisin il-
man, että toista täytyy myös kiitok-
sessa väheksyä.

Sitä saa, mitä tilaa
Stella Polariksen  yrityskoulutuksen 
metodeja ovat improvisaatio, de-
monstraatioesitykset, case-työsken-
tely ja pienryhmätyöt. 12 näyttelijän 
voimin pyörivää koulutusta toteute-
taan ulkomaita myöten. Asiakkaan 
yhteydenoton jälkeen osapuolet käy-
vät yhdessä läpi toiveet ja mahdolliset 
kipupisteet. Tarpeen perusteella rää-
tälöidään sopiva koulutussessio, tun-
nista moneen päivään, pienryhmä-
koulutuksesta massaluentoihin. 

– Muistutamme aina, että me 
emme ole psykologeja tai konsult-
teja. Mutta me olemme hyviä siinä 
mitä teemme: oman osaamisemme 
kautta me voimme käsitellä vai-
keitakin asioita viihdyttävästi. Ta-
voitteenamme on aina saada ylei-
sö rentoutumaan ja nauttimaan. Me 
olemme tehneet tätä jo niin pitkään, 
että osaamme kyllä aistia oikean 
tunnetilan ja lähestymistavan. Kou-
lutamme myös itseämme säännöl-
lisesti. Viimeksi pääsimme tutustu-
maan Los Angelesiin Pixar-studion 
kouluttajiin ja opimme paljon uutta 
hyvästä vuorovaikutuksesta. 

Tästä päästään vuorovaiku-
tuksen toiseen merkittävään teki-
jään, statusilmaisuun. Elina Stirk-
kinen hämmästelee, kuinka meillä 
vallitsee oletus, että olemalla tym-
peä sanoma tai henkilö vaikuttaa 
asiantuntevammalta. Hymyilevää, 
tirskuvaa ihmistä ei osata ottaa va-
kavasti. Ylipäätänsä positiivisen pa-
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lautteen antaminen ja toisen kehuminen tuntuvat olevan suo-
malaisille vaikeaa.

– Ilmeisesti meitä on liian vähän ja meillä menee liian hy-
vin. Me emme esimerkiksi joudu testaamaan toistemme vaa-
rattomuutta small talkin keinoin. Hississä voi rauhassa katsel-
la huoltopäiväkirjaa kohtaamatta kanssamatkustajaa. Meillä 
on myös vahvoja, tiettyihin ammatteihin kuuluvia rooleja ja 
oletuksia. Lääkäriltä ei oleta hihittelevää käytöstä tai siivoajal-
ta kopeaa. 

Esiintymisen ammattilainen korostaa, että kuka tahansa voi 
oppia ja tulla tietoisemmaksi omasta ilmaisustaan. Maneerit ja 
ilmeet ovat usein tapasidonnaisia, eikä henkilö itse edes tiedos-
ta, kuinka suuri vaikutus niillä on toiseen. 

– Epävarmaa ja sisäänpäin kääntynyttä ihmistä ei kanna-
ta lähestyä kädet levällään ja paukauttaa vielä olalle. Vastaus  
oikeasta käyttäytymiskoodista tulee aina vastapuolelta. Kyllä 
toisen innostus äkkiä lakkaa, jos toinen näyttää hapanta naa-
maa. Epäkohteliasta on myös, jos toinen ei osoita mitään kiin-
nostusta tai on ylimielinen. Koulutuksessa pyrimme tuomaan 
esille eri karrikatyyrejä. Keppi varmasti kalahtaa siihen koiraan, 

” Kuka tahansa voi oppia  
ja tulla tietoisemmaksi  
omasta ilmaisustaan.

joka löytää itsensä esittämistämme tyypeistä. Ketään emme 
kuitenkaan ikinä lähde osoittelemaan tai mene henkilökohtai-
suuksiin, vaikka olisimmekin tietoisia asioiden tolasta.

Huipputiimi syntyy kehuista
Hyvä työyhteisö on tulos jokaisen henkilökohtaisesta panoksesta 
– ja vastuusta. Yksikin mätä omena pilaa hyvän korin. Elina Stirk-
kinen on työssään huomannut, kuinka kiusaamisen elementit 
ovat hyvin samankaltaisia, ovat kyseessä lapset tai aikuiset. Myös 
tunne kiusatuksi tulemisesta on yhtä vahva iästä riippumatta. 

– Pahinta on, jos kiusaamiseen ei puututa tai se jätetään tie-
toisesti huomaamatta. Esimiehillä ja opettajilla on merkittävä 
rooli vyyhdin purkamisessa, sillä kiusaajien on usein vaikea it-
se tulla kertomaan kokemuksistaan.

Mutta mistä sitten syntyy hyvä työilmapiiri? Kehumisesta. 
– Hyvä itsetunto syntyy kehumisesta. Hyvin tuloksiin pääsee 

vain luottamalla omaan tekemiseen. Positiivisten asioiden sano-
mista on ylipäätänsä turha pihdata. Sitäkin voi miettiä ihan itse; 
miten kivalta kauniit sanat ja eleet tuntuvat. Se on aika helppo to-
teuttaa myös toiseen suuntaan, Elina Stirkkinen sanoo. n
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Teksti: Hanna Ojanpää  Kuvat: iStockphoto ja Futureimagebank

A
loita lomal-
le siirtymisriit-
ti hyvissä ajoin. 
Työpaikalla 
on hyvä siivo-

ta oma pöytä, listata omat te-
kemättömät työt ja välittää ne 
kesätyöntekijälle tai tuuraa-
jalle. Keskeneräiset tehtävät 
olisi hyvä saada päätökseen, 
jotta ne eivät paina mieltä lo-
man aikana. Tulevia on turha 

murehtia, koska niihin 
ei voi poissa ollessa 

vaikuttaa  
(ei ainakaan 
pitäisi voida).

OTA LöysIn rAnTEIn  
– Kesä on kerran vuodessa vaan
Loma on ihmisen parasta aikaa, vai onko? Keskikesän vapaata on usein odotettu läpi kevään  
ja kun h-hetki vihdoin lähestyy, myös stressitaso hipoo huippuaan. Miksi loma – aloituksineen ja päätöksineen  
– saa hermot kireälle, vaikka juuri toisin pitäisi käydä? Kuinka stressin voisi välttää ja loman aloittaa kevein mielin?  
Ehkä hyvän loman aakkosia olisi itse kunkin hyvä kerrata.

K
ännykkää  
tuskin kukaan 
sulkee loman 
ajaksi, mutta 
työsähköpos-

teja on turha loman aikana 
lueskella. Loman aikana on 
myös hyvin aikaa lukea leh-
tiä, joten ilman tietokonetta-
kin pärjää hyvin.

V
iisas esimies toivot-
taa alaiselleen ren-
touttavaa lomaa eikä 
painosta menneistä 
tai tulevista tehtävis-

tä. Vain hyvin levännyt työntekijä 
pystyy antamaan täyden panoksen 
taas palatessaan lomalta töihin. Lo-
ma on ansaittu vuoden aikana ei-
kä sitä oikeutta tule riistää millään 
muotoa. 

L
omaa on hyvä 
suunnitella jos-
sain määrin etu-
käteen. Liikaa 
ohjelmaa kesävii-

koille ei kuitenkaan kannata 
tupata. Loman perimmäisenä 
tarkoituksena on kuitenkin 
kerätä voimia ja levätä.

S
uku on rakas, 
mutta rakkaut-
ta voi osoittaa 
myös vuoden 
muina aikoi-

na. Pakolliset sukulaistapaa-
miset eivät välttämättä ole 
kesän kohokohta. Tärkeintä 
on kuunnella omia tuntoja ja 
tehdä sen mukaisia päätöksiä. 
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M
aisemanvaihdos loman 
alussa toimii usein hy-
vänä starttina. Aina ei 
tarvitse lähteä mer-
ta edemmäksi ka-

laan, vaan lyhyt lähiseutumatkailukin 
antaa luvan siirtyä pois arjen rutii-
neista. Kotona vastaan saattaisi vain 
tulla ne siivoamattomat kaapit tai 
pesemättömät pyykit.

V
ietä omannäköise-
si loma. Jokaisella on 
omat tapansa rentou-
tua: yksi nauttii puu-
savotasta, toinen kir-

jan luvusta. Perheen kanssa on hyvä 
pohtia, mitä kukin haluaa kesän  
aikana tehdä. On tärkeää, että  
lomaa ei vietetä vain yhden toivo-
musten mukaan, vaan kaikki saavat 
toteuttaa itseään.

K
esällä on  
oikeus myös 
kieltäytyä kut-
suista. Mökil-
lä on mukavaa, 

mutta jos joka viikko tupa 
täyttyy vieraista, sauna ja gril-
li käyvät alvariinsa kuumana 
eikä tiskivuorelle näy loppua, 
isäntäväki väsyy väkisinkin. 
Jopa pienet valkoiset valheet 
sallitaan, jos ei muuten keh-
taa kieltää tulijoita. 

O
n asioita, joihin 
ei voi vaikuttaa – 
edes lomalla. Sää 
on yksi kuumista 
kesän puheen- 

aiheista. Yleensä on liian kyl-
mää ja sateista, mutta myös lii-

asta kuumuudesta on kuultu 
viime kesinä valitettavan. 

Aurinkoa tai ei, mutta 
luonnonilmiöille ei voi 

mitään. Niiden vatvo-
miseen ei siis kanna-
ta käyttää aikaa.

L
oma loppuu  
väistämättä  
aikanaan. Jokai-
sesta päivästä 
kannattaa naut-

tia ja ottaa ilo irti elämästä! 

sval toivottaa jäsenilleen rentouttavaa lomaa!
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Suomessa on vielä varsin  
yleinen käsitys, että sosiaalinen  
media on turhanpäiväistä  
”minä pesen nyt pyykkiä”  
tai ”meillä syödään tänään  
lihapullia” viestien päivitystä.
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Jos et ole vielä brändännyt itseäsi ja verkostoitunut sosiaalisessa mediassa, nyt tulee kiire.  
Verkosta on tulossa tärkeä rekrytoinnin kanava.

Brändää ja 
VErKOsTOIdu 

– jos haluat töitä

S
osiaalisen median Suomen tähän mennes-
sä suurin ja puhutuin asiantuntijoiden rek-
rytointikampanja päättyi huhtikuun 17. 
päivänä. Työpaikkaa hakeneet yli 2 000 eh-
dokasta rakensivat ammatillisen profiilinsa 

verkkoon. Ja siellä myös jatkuu porina tehdyistä rekry-
toinneista.

Vähintään yhtä merkittävä sosiaalinen media kuin 
Facebook olivat reilut 200 erilaista vaalikonetta, joihin 
ehdokkaat rakensivat oman virtuaalisen ”ansioluettelon-
sa”. Näitä vaalikonevastauksia analysoimalla yritetään nyt 
selvittää, miten rekrytointi onnistui. Saman puolueen si-
sälläkin mielipiteet vaihtelivat äärilaidasta toiseen ja var-
maa on, että perästä kuuluu. Nyt yksittäisten kansan-
edustajien näkemykset ovat tallessa ja mikäli toiminta 
työtehtävissä poikkeaa luvatusta, se paljastuu helposti.

Suomessa on vielä varsin yleinen käsitys, että sosiaali-
nen media on turhanpäiväistä ”minä pesen nyt pyykkiä” 
tai ”meillä syödään tänään lihapullia” viestien päivitystä. 
Sen merkitys ammatillisena kanavana on kuitenkin ko-
vassa kasvussa, näin vakuuttavat haastatellut asiantuntijat.

Henkilökohtaisella brändäämisellä on vielä huono 
kaiku, mikä johtuu yleisestä brändi-termin tahallises-
ta tai tahattomasta väärin ymmärtämisestä. Meissä asuu 
vielä syvällä ajattelu, että teot puhuvat puolestaan, mi-
nun ei tarvitse itseäni kehua. Näin toimimalla suo odot-
taa edelleen Jussia ja kuokkaa.

Sosiaalista brändäystä ja verkostoja on hyödynnet-
ty vuosisadat. Miten muuten olisi löytynyt tukinuit-
toon osaavia miehiä, talolle maalaria tai lapselle hoitajaa.  
Aiemmin kysyttiin tutulta tai suositeltiin tuttuja.

Sosiaalinen media toimii samalla tavalla, mutta te-
hokkaammin.

H
elsingin Lauttasaaressa toimiva  Futurice 
Oy on Suomen toiseksi paras työpaikka, 
sellaisen palkinnon Great Place to Work 
-instituutti on yritykselle myöntänyt. Valin-
ta perustuu instituutin kehittämään henki-

löstökyselyyn.
Kolme teekkaria ja yksi kauppatieteilijä perustivat yri-

tyksen 2000-luvun lopussa it-huuman kuumina vuosina. 
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Tärkeää on ymmärtää, että Facebookiin  
tai Twitteriin liittyminen ei riitä,  
siellä pitää olla aktiivinen ja se vaatii resursseja.

Yhtiön toimitusjohtajan Tuomas Syrjä-
sen mukaan yrittäjiksi päädyttiin, ”koska 
halusimme perustaa yrityksen IT-huu-
man hengen mukaisesti”.

Futurice keskittyy palveluliiketoimin-
tana muille yrityksille tehtäviin ohjelmis-
topalveluihin ja palveluiden ylläpitoon. 
Vuoden 2005 jälkeen liikevaihto on kas-
vanut kymmenkertaiseksi ollen viime 
vuonna noin 10 miljoonaa euroa. Samal-

la myös henkilökunta on kymmenker-
taistunut.

Hurjan kasvun vuosina porukkaan 
sopivien huippuammattilaisten löytämi-
nen teetti työtä, nyt tilanne on hieman 
helpompi.

– Meille sosiaalinen media ja omien 
ihmisten verkostot ovat tärkeä rekrytoin-
nin kanava, toteaa Tuomas Syrjänen.

Futurice on määrätietoisesti rakenta-
nut myös yrityskuvaansa: se kertoo avoi-
mesti, mitä yritys tekee ja oma porukka 
viestittää, millaista siellä on olla töissä.

Syrjäsen mukaan sosiaalisen median 
yrityskuva ei voi olla mitään virtuaalito-
dellisuutta, se on rakennettava substans-
sin varaan: on oltava rehellisiä. Hyvien 
työntekijöiden houkutteleminen vaatii 
myös aktiivista toimintaa, pelkkä netti-
sivuille lätkäistävä avoimen työtehtävän 
ilmoitus ei riitä.

– Verkossa huudamme itsestämme ja 
kommunikoimme Facebookissa, Linked- 
Inissä ja Twitterissä. Vaikka esimerkiksi 
Great Place to Work -palkinto on lisän-
nyt näkyvyyttä, ei voi sanoa, että ihmiset 
vielä tuntisivat meidät yrityksenä tai mi-
tä me teemme.

– Tärkeintä on, miten oma henkilö-
kuntamme toimii verkostoissaan, koros-
taa Syrjänen.

S
uomalaiset yritykset ja ins-
tituutiot hyödyntävät so-
siaalista mediaa edelleen 
aika vähän. Selkeitä muu-
toksen merkkejä on ilmassa 

ja jopa yllättäviltä tahoilta. Esimerkiksi 
Puolustusvoimilla on YouTube-kanava 
ja sekä ylipäällikkö Tarja Halonen että 
pääesikunnan päällikkö, kenraaliluut-
nantti Markku Koli ovat liittyneet Twit-
teriin. Jälkimmäinen vielä erittäin ak-
tiivisena.

– Maailmalla yrityskuvan rakenta-
minen sosiaaliseen mediaan ja sen hyö-
dyntäminen rekrytoinnissa on jo iso asia, 
mutta Suomessa ollaan vasta heräämässä. 
Osittain tämä johtuu siitä, että yritysten 
johto on niin kutsuttua tv-sukupolvea, 
joka pitää sosiaalista mediaa kanavana, 
jossa teinit jakavat kännikuvia, toteaa In-
tosomen yhteisöllisen yrityskehityksen 
konsultti Harri Lakkala.

Nyt monissa yrityksissä mietitään, mis-
tä sosiaalisessa mediassa on kyse ja miten 
sen saisi kytkettyä liiketoimintaan. Tär-
keää on ymmärtää, että Facebookiin tai 
Twitteriin liittyminen ei riitä, siellä pitää 
olla aktiivinen ja se vaatii resursseja. Moni 
yritys avaa kanavat ja puskee sinne perin-
teistä tiedostusmateriaalia yksipuolisesti.

– Pitää mennä sinne kalaan, missä ka-
lat ovat. Yritysten asiakkaat ovat sosiaali-
sessa mediassa ja siellä keskustellaan yri-
tyksistä, niiden tuotteista ja palveluista. 
Kun on mukana keskustelussa, saa suo-
raa palautetta ja pystyy siihen myös vas-
taamaan.

– Valio toimii sosiaalisessa mediassa 
hyvin ja vaikka välillä tulee kritiikkiä, si-
vustoilla on myös faneja, jotka puolusta-
vat yritystä ja sen tuotteita, nostaa Lakka-
la esiin hyvän esimerkin.

MPS Consulting ja Hill&Knowlton te-
kivät puolitoista vuotta sitten tutkimuk-
sen, miten sosiaalista mediaa hyödynne-
tään rekrytoinnin tukena. Ainoastaan 17 
prosenttia vastanneista oli käyttänyt so-
siaalista mediaa ja näistä 11 prosenttia ei 
osannut sanoa, oliko siitä mitään hyötyä.

– Tilanne on tutkimuksen jälkeen 
muuttunut ja viimeisen vuoden aikana 
työnantajakuvan imago on noussut vah-
vasti esille. Nyt monessa yrityksessa HR, 
viestintä ja markkinointi rakentavat sitä 
yhdessä, toteaa MPS:n asiakkuusjohtaja 
Leila Virta.

5LinkedIn 
ja 5 vinkkiä 

Työelämän	 asiantuntija	 Lindsey  
Pollak	antaa	Black	Enterprise	-sivus-
tolla	viisi	vinkkiä,	miten	LinkedInistä	
saa	parhaan	hyödyn	 irti.	 Pollak	 tun-
netaan	sivuston	puolestapuhujana	ja	
hän	on	kirjoittanut	kirjan	Getting	from	
College	 to	Career:	 90	Things	 to	Do	
Before	You	Join	the	Real	World.	

1.	RÄÄTÄLöI	kontaktipyynnöistäsi	
henkilökohtaisia.

2.	HYöDYNNÄ	KONTAKTEJASI	
työnhaussa	ja	pyydä	suosituksia.

3.	OLE	HUOLELLINEN		
–	puoliksi	täytetty	profiili	kertoo	
välinpitämättömyydestä.

4.	MUISTA	VUOROPUHELU		
–	älä	puhu	vain	itsestäsi	tai	
omista	projekteistasi.

5.	OLE	AKTIIVINEN		
–	päivitä	statuksesi	vähintään	
kerran	viikossa	ja	osallistu.



3-2011  Valtiotieteilijä  33

Rekrytoinnissa eri välineiden hyö-
dyntäminen riippuu kuitenkin paljon 
toimialasta ja työtehtävistä. Sosiaalisen 
median lisäksi on paljon muitakin säh-
köisiä kanavia kuten Monster, Mol.fi  
ja Oikotie.

MPS:n suorahaun kalupakissa Lind-
kedIn on sosiaalisista medioista pääl-
limmäinen työkalu. Erilaisten sosiaalis-
ten verkostojen ongelmana on kuitenkin 
myös lainsäädäntö, sillä rekrytoinneissa 
ei hakemuksen jättänyttä työnhakijaa saa 
googlettaa ilman hakijan lupaa. Tämän 
valvominen on kuitenkin erittäin vaikeaa.

– Erityisesti nuoremmat työhakijat 
ovat verkostoissa hyvin mukana ja he 
laittavat myös ansioluetteloon suorat lin-
kit ammatillisille sivustoilleen. Sukupol-
vien välinen ero, mutta sekin on tasoittu-
massa, jatkaa Virta.

Psyconin rekrytointikonsultti Linda 
Ylijoki on samaa mieltä Virran kanssa 
ja arvioi, että erityisesti asiantuntijateh-
tävissä sosiaalisen median merkitys kas-
vaa koko ajan. Sen avulla viesti avoimis-

ta työpaikoista tavoittaa myös passiivisia 
työnhakijoita.

– Olemalla mukana ja aktiivinen esi-
merkiksi LinkedInin asiantuntijaryhmis-
sä ja verkostoissa voi kuulla kiinnosta-
vista työmahdollisuuksista. Verkoston 
kautta tieto leviää myös nopeasti, kan-
nustaa Ylijoki.

A
siantuntijoiden mielestä tär-
keimmät sosiaalisen medi-
an ammatilliset välineet ovat 
LinkedIn, Twitter ja blogi. 
Myös Facebookiin voi pe-

rustaa ammatillisen profiilin. Ja profiile-
ja tehdessä on syytä muistaa, että yksityi-
syysasetukset kannattaa jättää avoimiksi.

MPS:n Leila Virta muistuttaa myös, 
että rekrytointiyrityksillä on myös por-
taali, joihon voi täyttää ammatillisen 
osaamisensa. Sitä hyödynnetään, kun re-
search konsultit etsivät potentiaalisia eh-
dokkaita avoimiin työpaikkoihin.

– LinkedIn on näistä selkeästi pro-
fessionaalein. Sivusto on tehnyt USA:ssa 

EVA-raportti:
Sosiaalinen media
On MAInEPELIÄ

Antti Isokankaan ja Petteri Kankkusen EVA:lle	
tekemässä	 “Suora	 yhteys	 –	 näin	 sosiaalinen	 media	
muuttaa	 yritykset”	 -raportissa	 käydään	 ensimmäisen	
kerran	perusteellisesti	läpi	suomalaisten	yritysten	ja	so-
siaalisen	median	suhteita.	Raportti	on	kirjoitettu	yritys-
ten	johdon	näkökulmasta.

Esille	 nousee	 myös	 sosiaalisen	 median	 merki-
tys	 rekrytoijille	 ja	 työnhakijoille.	Kiteytys	on	hyvin	sel-
keä:	 kyse	 on	 mainepelistä,	 jonka	 voittajia	 ovat	 ne	
työnantajat,	 joista	 työntekijät	 kertovat	 parhaat	 tari-
nat.	Työntekijän	näkökulmasta	on	tärkeää,	että	omal-
la	 aktiivisuudellaan	 valloittaa	 itselleen	 tietyn	aihepiirin	
asiantuntijuuden	tai	jopa	mielipidejohtajan	roolin.

Raportti	 nostaa	 keskeisimmiksi	 	rekrytoinnin	
palveluiksi	 LinkedInin,	 Facebookin	 ja	 Twitterin.		
Blogien	merkitys	on	kuitenkin	kovassa	kasvussa.

Isokankaan	ja	Kankkusen	raportin	voi	ladata		
kokonaisuudessaan	osoitteista	www.eva.fi/julkaisut/	tai	
www.sulava.com
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Ammatillista	profiilia	tehdessäsi	kan-
nattaa	välttää	sanoja,	joista	headhun-
ter	näkee	punaista	tai	saa	päänsäryn:

Kokenut,	innovatiivinen,	motivoitunut,	
tuloshakuinen,	dynaaminen,	tiimipe-
laaja,	nopeatahtinen,	ongelmanrat-
kaisija,	yrittäjähenkinen,	erinomaiset	
viestintätaidot,	huolellisuus,	kyky	itse-
näiseen	toimintaan.

Vältä profiilissasi 
näitä sanoja

tutkimuksen, jossa kysyttiin työssä olevien jäsenten suhdetta 
työnhakuun: vajaat parikymmentä prosenttia etsii aktiivises-
ti töitä ja 44 prosenttia on valmis vaihtamaan työpaikkaa, jos 
työnantaja heidät löytää. Osa tutkailee tilannetta ja on kertonut 
aktiivisuudestaan verkostoilleen ja vain 22 prosenttia on täysin 
passiivisia.

– Minulla on sellainen mutu, että Suomessa tilanne on hyvin 
saman kaltainen, arvioi Intosomen Harri Lakkala.

Jos haluaa profiloitua asiantuntijana, Lakkala korostaa oman 
blogin pitämistä. Samaa mieltä on Psyconin Ylijoki.

– Bloggaaminen ja keskusteluihin osallistuminen antaa ku-
van aktiivisuudesta ja osaamisesta. Kun sen tekee vielä englan-
niksi, aukeaa ovi kansainvälisille markkinoille, muistuttaa Yli-
joki ja lisää, että verkostojen kautta löytyy myös suljetumpia 
ryhmiä, joissa voi osallistua hyvinkin rajattuun ammatilliseen 
vuorovaikutukseen.

Oman työn tuloksia ja esityksiä voi jakaa Slidesharen kautta 
ja linkittää ne vielä Twitterin tai Facebookin kautta omille ver-
kostoilleen. Maailmalla ja erityisesti USA:ssa merkittävä Twit-
ter on Suomessa vielä pieni, mutta sitä pidetään edelläkävijöi-
den kanavana.

– Ammatillisen profiilin rakentaminen sosiaaliseen mediaan 
kannattaa, vaikka ei olisi etsimässä töitä. Sitä kautta voi verkot-
tua ja saada tuoreita näkemyksiä, mitä omalla alalla muualla 
tehdään. Mitä aktiivisemmin toimit, sitä enemmän saat hyötyä. 
Ja joskus voi tulla vastaan työtarjous, josta ei voi kieltäytyä tai 
jos työpaikka menee alta, niin verkosto on valmiina.

– Pitää muistaa, että tällaisen verkoston rakentaminen kes-
tää pitkään – jopa pari vuotta. Sitä ei polkaista pystyyn parissa 
viikossa tai silloin, kun jää työttömäksi, Lakkala muistuttaa. n

Minä 2.0

PersonalBranding	Blog	-kirjoittaja	Dan Schawbel	antaa	
kuusi	ohjetta,	mitä	sosiaalisen	median	profiilia	tehdessä	
kannattaa	ottaa	huomioon.	Schawbel	on	myös	kirjoittanut	
kirjan	Me	2.0:	Build	a	Powerful	Brand	to	Achieve	Career.

1.	Vahva	ammatillinen	verkosto,	kerro	mitä	haluat	
			tehdä:	opiskella,	ryhtyä	yrittäjäksi,	löytää	työpaikan	
tai	edetä	uralla.

2.	Henkilökohtainen	brändi:	kerro	vahvuutesi	ja	
			intohimosi.	Pyydä	niistä	palautetta	verkostolta.
3.	Valitse	oikeat	välineet	ja	ammattiryhmille	omat	
			sosiaaliset	verkostot.	Myös	blogi	tai	kotisivu	ovat	
tärkeitä.

4.	Rakenna	oma	”valtakunta”,	johon	luot	korkeata-
soista	sisältöä	ja	jaat	sitä	eteenpäin.

5.	Markkinoi	itseäsi,	se	vaatii	10	x	enemmän	aikaa	
kuin	profiilin	luonti.

6.	Seuraa	omaa	brändiäsi	verkossa:		
search.twitter.com	tai	google.com/alerts.



 Poimintoja Jäsenetujen  
 kevään hemmottelutarjouksista:  Muita uusimpia jäsenetuja:

Kirja
udu palveluun ja hyödynnä etusi!

 Härmän Kylpylä: 
 kylpyläpaketti 55 €/hlö/vrk

 Ikaalisten Kylpylä: keväinen kylpyläloma 
 114 €/huone (1–2 henk.)/vrk

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää: 
 pääsiäispaketti täysihoidolla 63 €/hlö/vrk

 Naantalin Kylpylä: 
 paratiisiloma kahdelle 130 €/vrk

 Rauhalahden kylpylähotelli: 
 Hyvän olon loma 245 €/hlö/3 vrk

 Ruissalon Kylpylä: 
 kylpyläpaketti kahdelle 90 €/vrk 

 Siuntion Hyvinvointikeskus: 
 viikonloppu kahdelle 110 €/vrk

 Lisäksi tuntuvia alennuksia mm. 
 Flamingo Spasta ja Elegia Day Spasta!  

 Fashionstoren 
 verkkokaupasta –10 %

 Lentolupakirja  
 TT-Aviationilta –10 % 

 PlusTerveys-hammaslääkäreiltä 
 palveluja jäsenetuhintaan

 Kristina Cruises 
 -lomaristeilyistä –10 %

 Hotelli Ylläs Saagan 
 majoituksesta –20 % 

 Viking Line 
 -risteilyjä jäsenetuhintaan

 Jämerä-talon ostajalle 
 sisustussuunnittelupaketti (arvo 1500 €) 

 Muuttopalvelu Niemen kotimuuton 
 muuttolaatikot puoleen hintaan 

 Kansallisteatterin Isän tyttö -oopperaan 
 kaksi lippua yhden hinnalla 

 Helsingin Kulinaarisen Instituutin 
 teemakurssien lahjakorteista –20 %

Akavan Erityisalat ry:n jäsenenä 
pääset hyödyntämään liiton omien 
jäsen etujen lisäksi akavalaista Jäsenedut-palvelua. 
Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi osoitteessa 
jäsenedut.fi näet lisätietoja jäseneduista ja hinnoista. 
Jäsenedut-sivu löytyy myös Facebookista.  
Seuraa ja hyödynnä parhaimmat edut heti!

Jäsenetu, jota ei ole vielä olemassa?
Jäsenedut-palvelussa halutaan tuottaa tapahtumia, 
palveluja ja tarjouksia jäsenten tarpeiden pohjalta. 
Jokainen jäsen voi ehdottaa toiveensa esim. palvelun 
Facebook-sivulla. Palvelun idea on, ettei se ole ikinä 
valmis, vaan se etsii jatkuvasti akavalaisia kiinnos-
tavia uusia ja laadukkaita jäsenetuja.

Löydät nämä ja paljon muita etuja: www.jasenedut.fi 

Kirjaudu palveluun ja hyödynnä etusi!

GUESS Outlet, Pitäjänmäki Helsinki 
-20% alennus kaikista tuotteista. 
Katso myös muiden GUESS-myymälöiden edut 
(Helsinki ja Espoo)

Fashionstore.fi  
verkkokaupasta kaikki tuotteet -10%

Calvin Klein Jeans Helsinki
kaikki tuotteet -10%

IVT Lämpöpumpuista 
jäsenetua 50-150€ kaikilta jälleenmyyjiltä 
kautta maan.

Imatran Kylpylästä 
todella hyvä majoitustarjous. 

Kodin Isku
15 % alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista
(ei Kaani eikä Tempur)

Fenno Optiikoilta kautta maan 
-20% alennus normaalihintaisista linsseistä, 
kehyksistä ja aurinkolaseista.

Villin Pohjolan kämpät  -10% alennus.

Todella paljon kylpyläetuja!

Kultatähti verkkokaupasta 
kaikki tuotteet -20%

SVAL:n jäsenenä pääset hyödyntämään liiton omien jäsenetujen li-
säksi akavalaista Jäsenedut-palvelua. Kotisivut ovat uudistuneet ja 
vanhoille sivuille rekisteröityneiden jäsenten pitää rekisteröityä uu-
delleen. Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi osoitteessa www.ja-
senedut.fi  näet lisätietoja jäseneduista ja hinnoista.
Jäsenedut-sivu löytyy myös Facebookista.
Tilaamalla uutiskirjeen saat ajankohtaista 
tietoa ja uusimmat edut sähköpostiisi.

Hotel Arthur, Helsinki 
-20% alennus arkilistahinnoista ja -10% á la cartesta.

Hotelli Kuninkaantie, Espoo 
etua majoituksesta, á la cartesta ja juhlatiloista.

Näyttelykeskus Weegee Espoo 
-20 % alennus juhla- ja kokoustiloista.

K1 Katsastajilta kautta maan 
henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskatsastus 35,-
(norm. 49,50) sekä 15 % alennus rekisteröinti- ja 
muutoskatsastuksista sekä jälkitarkastuksista.

Vianorilta 
15 erilaista etua.

Visulahti, Puuhamaa ja Wasalandia 
tarjoavat jäsenetuja.

Medilaserilta 
tutkimus veloituksetta (arvo 194 €) sekä 
-5% alennus kaihi- ja taittovoimaleikkauksista.

Eiran Sairaalasta 
-10 % alennus taittovoimaleikkauksista.

Kampaamoketju Hairlekiinissa 
vaihtuvia tarjouksia.

Kansallisoopperalta
vaihtuvia tarjouksia

Jäsenetu, jota ei vielä ole olemassa?
Jäsenedut-palvelussa halutaan tuottaa tapahtumia, palvelu-
ja ja tarjouksia jäsenten tarpeiden pohjalta. Jokainen jäsen 
voi ehdottaa toiveensa esim. palautelaatikon tai sähköpostin 
kautta. Palvelun idea on, ettei se ole ikinä valmis, vaan se etsii 
jatkuvasti akavalaisia kiinnostavia uusia jäsenetuja.
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Vuokrahakemus ajalle 10.9.–31.12.2011

Hakijan	nimi

Lähiosoite

Postinumero	ja	-toimipaikka

Sähköpostiosoite	

Puhelinnumero

Haen	ensisijaisesti	kohdetta	(vain	yksi)	

Haen	toissijaisesti	

Päiväys	ja	allekirjoitus	

Täytä tiedot selkeästi tekstaten!

Viikkoa	

Viikkoa	

Hakemuksen	tulee	olla	perillä	viimeistään	29.7.2011.	Voit	postittaa	sen	osoitteeseen	SVAL,	Mikonkatu	8,	9.	krs,	00100	Helsinki	tai	 faksilla	numeroon	010	231	0351.		
Voit	lähettää	hakemuksen	myös	sähköisesti	kotisivuiltamme.	Ilmoitamme	lomaviikon	saaneille	viikon	kuluessa	arvontapäivästä.	Peruutuksesta	veloitamme	toimistokulut	17	€	.	
Mikäli	varaus	perutaan	alle	kolme	viikkoa	ennen	vuokra-ajan	alkamista,	veloitamme	lisäksi	puolet	vuokrahinnasta.	

rukanjurmu
•	 70-neliöinen	rivitalohuoneisto	kymmenelle	hengelle	Rukatunturilla
•	 vuokra-aika	lauantaista	klo	16	lauantaihin	klo	12
•	 Haettavat	viikot	 37–40	 	 250	€
	 					 41–52	 	 440	€	
kolarin siepakka
•	 40-neliöinen	rivitalohuoneisto	neljälle	hengelle		

Äkäslompolojärven	rannan	läheisyydessä
•	 -vuokra-aika	lauantaista	klo	16	lauantaihin	klo	10
•	 Haettavat	viikot	46,	50	 	 250	€

Ota	jäsenyydestäsi	ilo	irti	vapaalla!
Lisää	tietoa	lomaeduista	ja	hakuohjeista	löydät	nettisivuiltamme.	

Älä käytä  
koko lomaasi kesällä 	
–	lähde	syksyllä	lomalle	Lappiin		
ihailemaan	ruskaa,	ihmettelemään		
kaamosta	tai	kylpemään	Tampereelle!

Jaossa	ovat	viikot	37–52	syyskuun	puolivälistä	vuoden	
loppuun.		Arvonta	suoritetaan	1.8.		Lomaviikon	saaneil-
le	ilmoitetaan	henkilökohtaisesti	viikon	sisällä.	Vapaiksi	
jääneet	lomaviikot	laitetaan	liiton	nettisivuille,	ja	ne	jae-
taan	ilmoittautumisjärjestyksessä.

Käytä	jäsenetuasi:	nyt	vain	pieni	osa	jäsenistä	käyttää	
tätä	etua	mutta	he	ovat	sitäkin	tyytyväisempiä.	Varsin-
kin	 jos	olet	 ensimmäistä	 kertaa	hakemassa	 lomaviik-
koa,	 mahdollisuutesi	 ovat	 hyvät.	 Ensikertalaiset	 ovat	
arvonnassa	aina	etusijalla.

lapinniemen kylpylä
-vuokra-aika	perjantaista	klo	16	perjantaihin	klo	11
-n.	30-neliöinen	huoneisto	neljälle	hengelle
-69-neliöinen	huoneisto	kuudelle	hengelle
Haettavat	viikot		 38,	44,	47–48	 400	€	(neljälle	hengelle)
	 	 40	 	 530	€	(kuudelle	hengelle)

SVAL:n jäsenyys kannattaa lom
allakin!

Kuvat: Marjut Soininen



Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n 
jäsenilleen kustantamat vakuutukset
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto on vakuuttanut sinut Pohjolassa ja sinulla on kaksi hyvää ja 
hyödyllistä vakuutusta, jotka sisältyvät jäsenmaksuusi.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutettuina ovat liiton ammatissa toimivat jäsenet, mukaan lukien opiskelija-
jäsenet. Liiton toimihenkilöt ja luottamusmiehet ovat vakuutettuina asioissa, jotka liittyvät ko. toimihenkilön työhön tai luottamus-
miehen toimeen. Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä 
ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutuskauden aikana liittoon liittyneet jäsenet ovat vakuutettuja liittoon liittymisestä lähtien. 

Oikeusturvavakuutuksen käyttö edellyttää kussakin tapauksessa liiton Pohjolalle lähettämää kirjallista puoltoa.

Järjestövakuutus on voimassa Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa kaikkialla maailmassa.

Alennusta omista kodin ja perheen vakuutuksistasi
Lisäksi saat Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton jäsenenä etuja vakuutuksiin, joita otat itse Pohjolasta. Saat keskittämisalennusten 
lisäksi 20 %:n alennuksen esimerkiksi kotivakuutuksen sekä perheenjäsentesi tapaturma- ja matkavakuutusten ensimmäisen 
vuoden maksusta. Toisena vuonna alennus on 15 % ja kolmantena 5 %.

Alennusta myös moottoriajoneuvovakuutuksiin
Myönnämme Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton jäsenille yksityiskäyttöisen henkilö-, paketti- ja matkailuauton sekä matkailu-
perävaunun uusiin vapaa-ehtoisiin autovakuutuksiin (Superkasko, Kevytkasko ja Isokasko) 20 % alennuksen 1. vuonna sekä 
60 % starttibonuksen.

Henkivakuutus varmistaa perheen toimeentulon
OP-Henkivakuutus Oy antaa Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton jäsenelle ja samassa taloudessa asuvalle puolisolle ilmaisen 
summankorotuksen Järjestön Perushenkivakuutukseen. Liiton jäsen ja hänen puolisonsa saavat Järjestön Perushenkivakuutuksen 
naisille 69 % ja miehille 56 % normaalia suuremman vakuutussumman vakiomaksuilla.

Lisäetuja OP-bonusasiakkaalle
OP-Pohjola-ryhmän asiakkaana sinulla on mahdollisuus saada myös muita rahanarvoisia etuja, kun keskität pankkiasiointisi 
Osuuspankkiin ja vakuutukset Pohjolaan. OP-bonusasiakkaana saat vielä 3 %:n lisäalennuksen useimmista vakuutuksista.

OP-bonuksilla voit maksaa vakuutusmaksuja!
OP-bonuksia kertyy ihan tavallisesta pankkiasioinnista ja vakuutusmaksuista. Mitä enemmän keskität, sitä enemmän bonuksia 
kertyy. Bonusten kertymisellä ei ole ylärajaa. Lisätietoja OP-bonusasiakkuudesta saat Osuuspankeista, OP 0100 0500 puhelin-
palvelusta tai osoitteesta www.op.fi/bonus

Lisätietoja
Lisätietoja Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton ottamista vakuutuksista ja Pohjolan tarjoamista vakuutuseduista saat soittamalla 
palvelunumeroomme 0303 0303 tai käymällä lähimmässä konttorissamme.

Kumppanuutemme on luotu sinua varten, käytä se hyväksesi!

Yhdessä hyvä tulee.

Pohjola Vakuutuksen edut Suomen 
Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n 
jäsenille vuonna 2011  
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Suomen Valtiotieteilijöiden  
Liitto SVAL ry

Lomalla työasiat on hyvä karistaa mielestä,  
mutta muista liiton jäsenedut kesälläkin.

	n Liitto	on	ottanut	jäsenilleen	matka-	ja	matkatavara-	
vakuutuksen.	Vakuutukset	ovat	voimassa	kaikkialla	
maailmassa	vapaa-ajalla.	Huomioithan,	että	vakuutettuina	
ovat	myös	jäsenen	mukana	matkustavat	puoliso,		
lapset	ja	lapsenlapset.

	n Tapaturmavakuutus	on	voimassa	kaikkialla		
maailmassa	vapaa-ajalla.

	n Liiton	lomahuoneistoissa	on	paljon	vapaita	viikkoja		
kesällä.	Pääset	jäsenetuhintaan	kaikille	akavalaisille		
tarjolla	oleviin	Levirakan	lomahuoneistoihin,		
lisätietoja	www.levirakka.fi.

	n Akavalainen	lomajärjestö	A-lomat	järjestää	tuettuja	perhe-	ja		
virkistyslomia,	kuntoremontteja	ja	terveystreffejä.	A-lomien		
kautta	on	mahdollista	myös	vuokrata	lomamökkejä	ja	saada		
maksuun	lomatukea.

	n Jäsenkortilla	saat	eri	hotelliketjuissa	kausittain	vaihtuvia	etuja	akavalaisille.	
	n Tutustu	myös	risteilyetuihin	Tallink	Siljalla,	Viking	Linella	ja	Eckerö	Linella.
	n Jäsenedut.fi	-sivustolla	on	runsaasti	etuja	akavalaisille,	edut	vaihtelevat		
kausittain	ja	paikkakunnittain.

Vaikka sinä lomailet, etujasi valvotaan  
liiton toimistossa kaikkina kesäkuukausina.  
Toimisto palvelee 1.6.–31.8. klo 9–15.

Lisää jäseneduista www.sval.fi kohdassa jäsenpalvelut ja -edut.

SVAL toivottaaLEPPOIsAA KEsÄÄ!

Ihanaa, että on kesä!

Toimisto	on	auki	kesällä	(1.6.–31.8.)	
arkisin	klo	9–15	ja	syyskuusta	alkaen	9–16.

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

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

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

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

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

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

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

Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

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

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

Jäsensihteeri Tiina Kuusi
puhelin	010	231	0361
tiina.kuusi@sval.fi
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut

Jäsensihteeri Pia Ruuska 
(perhevapaalla)

38  Valtiotieteilijä 3-2011



[ tätä mieltä ]

LEHTIKUVA

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

Vaalit, Perussuomalaiset ja demokratia

Hiljattain käydyt eduskuntavaalit muistetaan pitkään. Vaali-
tilastot ja puoluekenttä menivät uusiksi, vaikka uusia puolueita 
ei eduskuntaan noussutkaan. Perussuomalaiset lähes kahdek-
sankertaistivat paikkamääränsä edellisistä eduskuntavaaleis-
ta. Eduskuntaryhmän koko kohosi viidestä kansaedustajasta 
39:ään. Kaikki muut eduskuntapuolueet kärsivät vaalitappion.

Muutosten kokoluokka tuntui salpaavan monen henkeä. 
Perussuomalaisten ääniosuus oli lähellä viisinkertaistua vuo-
den 2007 vaaleista, kun puolueen kannatus nousi vähän yli 
neljästä prosentista vähän yli yhdeksääntoista. Timo Soinin 
lupaama jytky tuli, eivätkä viimeisimpien kannatusmittaus-
ten arviot suosion laantumisesta pitäneet kutiaan. Perussuo-
malaiset saivat koko maassa vain noin 1 500 ääntä vähemmän 
kuin sosiaalidemokraatit, mutta paikkoja kolme vähemmän. 

Synkimpiä vaalitulokset olivat Keskustalle ja Vihreille. Kes-
kusta putosi jopa alle 1970-luvun kannatuksensa keskitason 
15,8 prosenttiin menettäen vuoden 2007 tulokseen nähden  
ääniosuuksissa 7,3 prosenttiyksikköä ja paikkoja peräti 16. 
Vihreille suurtappio tuli nimenomaan paikoissa: puolueen  
koko maan ääniosuus ei vähentynyt kuin 1,2 prosenttiyksikköä 
mutta paikoista lähti kolmannes. Kymmeneen paikkaan pu-
donnut puolue ilmoitti heti vaalien jälkeen Keskustan tapaan, 
ettei se lähde seuraavaan hallitukseen.

Kokoomuksesta tuli vaaleissa suurin eduskuntapuolue 
44 paikalla ja näin hallituksen muodostaminen lankesi  
Jyrki Kataiselle. Heti vaalituloksen selkiydyttyä oli ilmeis-
tä, että maassa ei ole enää niin suuria puolueita, että niistä 
kaksi voisi muodostaa hallitusparina jo niukan enemmis-
tön eduskunnassa. 

Tällaisen vaalituloksen myötä mukaan tarvitaan jo-
ko kolme suurehkoa tai kaksi melko suurta ja monta pie-
nempää puoluetta. Muutos on merkittävä hallituksen muo-
dostamista ajatellen, mutta aikaa myöten ehkä vieläkin 
merkittävämpi poliittisen päätöksenteon kovan ytimen ja 
hallituksen sisäisten toimintatapojen kannalta. Hallituksen 
esityksiä valmisteltaessa asioista joudutaan sopimaan laa-

japohjaisemmin kuin ennen. Joskus se on hyvä asia mutta 
erimielisyyttä aiheuttavissa aiheissa asetelma voi heikentää 
hallituksen päätöksentekokykyä. 

Demokratian kannalta käydyt eduskuntavaalit ja niiden 
edellisvaaleista noussut äänestysprosentti olivat eittämättä 
ilonaihe. Vaikkei olisi samaa mieltä suosiotaan roimasti kas-
vattaneen puolueen linjauksista, moni edustuksellisen de-
mokratian ystävä on perustellusti toivottanut kunnon kan-
natusmuutoksen tervetulleeksi. Vuosikymmeniksi aika 
paikalleen jämähtänyt puoluepolitiikkamme ei oikein ole 
innostanut kansalaisia. 

Nyt isot muutokset lisäsivät roimasti vaalilähetysten kat-
sojamääriä ja säpsäyttivät monet liikkeelle vaalien jälkeen-
kin. Puolueilla on toki houkutus liioitella oviensa kolkutte-
lijoiden määriä, mutta tällä kerralla vaalitulos todellakin toi 
moniin puolueisiin joukoittain uusia jäseniä. Mukana oli 
paljon myös nuoria, mikä on erittäin myönteistä.  

Vaalien jälkeisten tapahtumien kuumin demokratiaky-
symys on Perussuomalaisten kohtalo. Periaatteessa ylivoi-
maisesti suurimman vaalivoittajan paikka olisi hallituk-
sessa, kuten lähes jokaisen puoluejohtajan suulta vaalien 
jälkeen kuultiin. 

Perussuomalaiset kuitenkin vastustivat Portugalin  
tukemista ja Euroopan unioniin kaavailtuja talouden vakaus- 
mekanismeja niin ponnekkaasti, että puolueen hallitus-
kelpoisuus muodostui keskeiseksi puheenaiheeksi jo vaa-
likampanjassa. Soini yritti sekä silloin että vaalien jälkeen 
katsoa kaikki kortit hallitukseen pääsylle tukia ja tukimeka-
nismeja koskevista kielteisistä kannoista huolimatta, mutta 
ei lopulta löytänyt tarvittavaa ässää hihastaan. Tätä kirjoi-
tettaessa Perussuomalaiset ovat juuri ilmoittaneet jättäyty-
vänsä hallitusneuvotteluista. Suurimman vaalivoittajan jää-
minen hallituksen ulkopuolelle ei ole demokratian voitto 
mutta ei ylittämätön tappiokaan. Lopulta asia on hyvin yk-
sinkertainen: parlamentarismissa hallituksen täytyy nauttia 
eduskunnan enemmistön luottamusta. n

Sami Borg
Kirjoittaja on valtio-opin dosentti ja tampereen yliopiston yhteydessä  
toimivan Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja
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säännöt ovat yksinkertaiset:

•	 Suosittele	liiton	jäsenyyttä	tutullesi		

esimerkiksi	lähettämällä	hänelle		

suosittelulinkki.	

•	 Jos	suositus	johtaa	jäsenyyteen		

sekä	sinä	että	hankkimasi	uusi		

jäsen	saatte	lahjakorttipalkinnon.

•	 Kaikkien	uuden	jäsenen		

hankkineiden	kesken	arvotaan		

kampanjan	päätyttyä	matkalahjakortti.

miksi kampanjoida? 

Mitä	enemmän	jäseniä	liittoon	saadaan,		

sitä	enemmän	liitolla	on	vaikutusvaltaa		

ja	neuvotteluvoimaa.	

nyt kannattaa olla aktiivinen 

–	on	kyse	myös	omasta	edunvalvonnastasi!

Yhteiskunta	tarvitsee	yhteiskuntaosaajia	–	meitä!

Kampanjasivusto löytyy netistä www.sval.fi/suosittelen.  
Käy tutustumassa kampanjaan tarkemmin! 

www.sval.fi/suosittelen

Jäsenhankintakampanja	on	nyt	alkanut.

näetkö ympärilläsi yhteiskuntaosaajia?


