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YHTEISKUNTATIETEILIJÄ PÄIVÄT 2009

KOULUTUSTA

Koulutukset järjestetään aamupalakoulutuksina: tarjolla kevyttä  
aamupalaa ja koulutusta. Kouluttajat ovat Suomen Puheopistosta.

Kokoukset ja palaverit tehokkaaksi  
• Valmistautumisen merkitys 
• Tehokas ajankäyttö 
• Olennaiseen keskittyminen 
• Puheenjohtajan rooli 
• Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen 

Aika: perjantai 27.11. klo 8.30–10.00
Paikka: liiton toimisto, Mikonkatu 8 A, 9. krs, 00100 Helsinki 

Sitovat ilmoittautumiset 11.11. mennessä osoitteeseen sval@
sval.fi tai numeroon 09-6850 8025. Koulutukseen otetaan 30 
nopeimmin ilmoittautunutta. Osallistumismaksu 30 euroa. Kysy 
työnantajaltasi tukea näihin täydennyskoulutuksiin!

Asiantuntijaviestintä  
• Sisällön rajaus ja olennaisen kirkastaminen 
• Kuulijoiden motivointi 
• Perustelun merkitys 
• Havainnollistamalla lisää ymmärrettävyyttä 
• Keho puhuu sanattomasti 

Aika: perjantai 27.11. klo 8.30–10.00
Paikka: liiton toimisto, Mikonkatu 8 A, 9. krs, 00100 Helsinki 

Sitovat ilmoittautumiset 11.11. mennessä osoitteeseen sval@
sval.fi tai numeroon 09-6850 8025. Koulutukseen otetaan 30 
nopeimmin ilmoittautunutta. Osallistumismaksu 30 euroa. Kysy 
työnantajaltasi tukea näihin täydennyskoulutuksiin!

Tervetuloa SVAL:n perinteisille yhteiskuntatieteilijäpäiville marraskuun lopulla.  
Tapahtumia, koulutusta  ja seminaareja järjestetään viikon ajan useilla paikkakunnilla.  
Viikko huipentuu Valtiotieteilijäseminaariin ja Vuoden Yhteiskuntatieteilijän 
julkistamiseen perjantaina 27.11.2009.

VALTIOTIETEILIJÄSEMINAARI

Kulutusyhteiskunnan tulevaisuus?

Aika: perjantai 27.11.2009 
Paikka: Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

13.30–14.00  Kahvitarjoilu
14.00–14.15  Seminaarin avaus
  Puheenjohtaja Elina Moisio
14.15–14.45  Kuluttamisen kotimaisuus ja brändit
  Toimittaja Mirja Pyykkö
14.45–15.15  Kuluttaminen ja talouskasvu
  Pääekonomisti Lauri Uotila,    
  Sampo Pankki
15.15–15.45  Kuluttaminen ja yhteiskunnan    
  tulevaisuus
  Erikoistutkija Kirsti Ahlqvist,  
  Tilastokeskus
15.45–16.15  Olimme kuluttajia.     
  Neljä visiota vuodesta 2023.
  Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen,   
  Demos Helsinki
n. 16.15   Vuoden Yhteiskuntatieteilijän    
  julkistaminen
  SVAL:n stipendien jako
n. 17.00   Seminaarin päättäminen   
  ja kuohuviinitarjoilu

Ilmoittautuminen seminaariin
Ilmoittaudu mahdollisimman pian osoitteessa sval@sval.fi 
tai soita numeroon 09-6850 8025. Ilmoittautuessasi mainitse 
seminaari ja omat yhteystietosi. Seminaari on maksuton SVAL:n 
jäsenille.

VALTIOSEKTORIN EdUNVALVONTA 

JA SOpIMUSNEUVOTTELUT

Tule kuuntelemaan valtiosektorin edunvalvonnasta ja talven sopi-
musneuvotteluista SVAL:n toimistoon keskiviikkona 25.11.2009 
klo 16.30 alkaen. Aiheesta kertovat asiamies Arja Laine ja lakimies 
Petri Toiviainen. Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteessa sval@sval.fi.
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YHTEISKUNTATIETEILIJÄ PÄIVÄT 2009
TAMpEREELLA

Työn ja perheen yhteensovittaminen  
– onko se pelkkää retoriikkaa vai todellinen mahdollisuus vai 
viekö se viimeisetkin mahdollisuudet erottaa työ ja vapaa-aika 

Asiaa pohditaan Pirkanmaan Valtiotieteilijät ry:n jäsenillassa 
Ravintola Telakassa, Tullikamarinaukio 3 
24.11.2009 klo 17.30–19.00
Aiheesta alustaa Rosa Meriläinen
Tilaisuudessa tarjotaan iltapala.

Sitovat ilmoittautumiset 18.11.2009 mennessä 
svalpirkanmaa@gmail.com

LAhdESSA

Korkeakoulutus muuttuvassa yhteiskunnassa
torstaina 26.11.2009 klo 17–21
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

17.00  Tilaisuuden avaus
  Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry
17.10   Laajenevan korkeakoulutuksen uhat 
  ja mahdollisuudet Suomessa? 
  Tiedettä, taidetta vai ammatillisuutta?
  VTM (väit.) Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
18.00   Kommenttipuheenvuoro
  VTT Petri Honkanen
18.15   AKKU tulee – ja muita ajankohtaisia 
  haasteita akavalaisille
  Asiamies Aki Reinimäki, SVAL
19.00–n.21.00  Keskustelua
  puheenvuoroja jakaa Petri Honkanen 
  Iltapalaa ja vapaata seurustelua

Tilaisuus on maksuton. Sitovat ilmoittautumiset 15.11. mennessä 
yhdistyksen sihteerille marko.t.helin@uta.fi. Tervetuloa!

KUOpIOSSA

Tervetuloa viettämään perinteistä yhteiskuntatieteilijäiltaamme  
torstaina 26.11.2009 klo 19 Ravintola Kummisedän Kummin 
Aittaan (Minna Canthin katu 44, Kuopio). Illan alustus ja keskus-
telua työhyvinvoinnista. Ilta jatkuu pikkujoulutunnelmissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset keskiviikkoon 11.11. mennessä 
paivi.kiiskinen@dnainternet.net.
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Kiitos, että  
teit tänään hyvää työtä
Tässä lehdessä kirjoitetaan mielenterveydestä ja jaksamisesta. Sepä ei olekaan mi-
kään pieni asia suomalaisessa työelämässä. Itseäni risoo eniten, jos ihminen paloi-
tellaan työminään ja yksityisminään. Työkaverit tai pomo eivät haluakaan nähdä 
kokonaisuutta, joka näistä muodostuu.

Kaikki asiat eivät kuulukaan töihin. Työpaikka on työtä varten, ei ihmissuhtei-
den vatvontaa tai draamateatteria varten. Mutta jos oikealla tavalla huomioidaan 
asiantuntijatyötä tekevän ihmisen elämän kokonaisuus, voi hän työssään paremmin, 
jaksaa ja on tuottavampi. Siksi tälläkin työehtosopimuskierroksella puhutaan myös 
työaikajoustoista.

Onnistunut työn ja muun elämän yhdistäminen tukee työssä jaksamista. Hy-
vät asiat työssä heijastuvat kotielämään ja kotona koetut iloiset hetket auttavat teke-
mään työn hyvin. Tämä heijastus näkyy myös ikävissä asioissa. Jos töissä potkitaan 
henkisesti päähän, näkyy se kotona mielialassa. Ja päinvastoin.

Masennuksen takia joutui 4 084 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2008. 
Masennus on yleisempää naisilla ja julkisella sektorilla kuin miehillä ja yksityisel-
lä puolella. Masennus on yksi vakavimmista mielenterveyden oireiluista. Sen edellä 
kulkee paljon pahan olon ja riittämättömyyden tunteita.

Tänään voisi olla hyvä päivä kiittää läheistä työtoveria, alaista tai esimiestä hy-
västä työstä. Säännöllinen ja johdonmukainen palaute pitää vireessä ja silloin kor-
jaavaakin palautetta on helpompi ottaa asiallisesti vastaan. Sitä tietää, että osaa myös 
tehdä asioita oikein.

Taas lähestyvät liittovaltuustovaalit! SVAL:n liittovaltuustovaaleissa on kattava 
lista ehdokkaita, joista varmasti löytyy se oma mieleinen. Ensimmäisen kerran mu-
kana on myös yksi poliittista väriä tunnustava lista. Muutoin puoluepolitiikka ei vie-
lä ole rantautunut liittomme piiriin. 

Itse odotin näissä vaaleissa listoja, joissa saman työnantajasektorin ihmiset oli-
sivat kokoontuneet yhteen. Vaalien jälkeen voisikin jatkaa keskustelua siitä, miten 
vahvistaisimme eri työnantajien palveluksessa olevien ihmisten yhteistyötä. Useat 
edunvalvonta-asiat liittyvät siihen, työskenteleekö valtio-, kunta-, järjestö- vai yk-
sityissektorilla.

Muista äänestää!
Elina Moisio

Puheenjohtaja
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”
6  Lyhyesti

7  Huomio

8  Ura putkessa
Visiot syntyvät vaarallisista ajatuksista,  
tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen uskoo.

11  Pykälät

12  Jäsenjärjestöt

13  Hallitukselta

14  Turvatun lapsuuden puolesta
MLL:n pääsihteeri Mirjam Kalland muistuttaa, että 
vanhemmuus on tiimityötä.

18  Talven kuumat neuvottelukierrokset
Uusien virka- ja työehtosopimusten neuvottelut ovat käynnissä.

21  Työpaikkojen tasa-arvo on näennäistä
Kovasta keskustelusta huolimatta työpaikkojen tasa-arvo  
ei edelleenkään toteudu Suomessa.

24  Tuntuu hyvältä!
Liikunnan terveysvaikutukset tuntuvat koko ihmisessä.

28  Julkisella mielipiteellä ei ollut merkitystä
EMU-päätös valmisteltiin kansalta salassa.

34  Masennus vie asiantuntijoita  
työkyvyttömyyseläkkeelle
Masennus on asiantuntijoiden suurin syy jäädä 
työkyvyttömyyseläkkeelle.

39  Tätä mieltä
Kuntien talous paranee viiveellä.

Olemme vedonneet kuntiin, etteivät ne tekisi 
lapsiperheitä vahingoittavia säästöpäätöksiä.

Mirjam Kalland
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[ lyhyesti ]

Vakuutusyhtiön nimi 
on muuttunut
SVAL:lla on ollut jo useamman vuoden ajan jäseniään varten  
vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä matka- ja matkatavara- 
vakuutus vakuutusyhtiö AIG Europe S.A. Finlandissa. 

Yhtiön nimi on 1.10.2009 alkaen Chartis Europe S.A.  sivuliike 
eli lyhyemmin Chartis Finland.  Matkahätäpalvelun  nimenä 
on puolestaan jatkossa Travel Guard, SOS International a/s.  
Vakuutusyhtiön osoite ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan.  
Nimenvaihdos ei vaikuta liiton neuvottelemiin vakuutus- 
ehtoihin.

Lisätietoja vakuutuksista löytyy yhtiön uusilta  kotisivuilta osoit-
teessa www.chartisinsurance.com/fi  sekä SVAL:n kotisivuilta.

Uusi verkkolehti valottaa 
pohjoismaista työelämää

Työelämä Pohjoismaissa on uusi verkkolehti, joka käsittelee työ-
elämän eri aspek- teja pohjoismaisesta näkökulmasta. Aiheet 

liittyvät työmarkkinoihin ja työympäris-
töön sekä työoikeudellisiin ja EU-kysy-
myksiin. Verkkolehti tarjoaa uutisia ja 
faktatietoa, analyyseja, kommentteja ja 
keskustelua sekä kertomuksia eläväs-
tä työelämästä. Voit myös tilata kerran 
kuussa ilmestyvän uutiskirjeen suo-
raan sähköpostiisi.

Lue lehti osoitteessa www.tyoela-
mapohjoismaissa.org. Lehdestä on 
myös skandinaavinen versio.

JUKO tiedottaa

THL:n työt turvattava
Valtionhallinnossa on viime vuosina käynnistetty niin monia hankkei-
ta, että niiden yhdenaikainen toteuttaminen vaarantaa vakavasti laitos-
ten toiminnan. Tukalaan asemaan on nyt joutunut Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos THL, jonka ensi vuoden budjettiin on muodostumassa 5,6 
miljoonan euron vaje. Menoleikkaukset uhkaavat viedä työpaikan 110 
henkilöltä, vaikka vasta tämän vuoden alussa voimaan tullut laki THL:n 
perustamisesta lupasi, ettei uudistuksella ole henkilövaikutuksia.

Rahoitusvajeen taustalla on muun muassa valtion tuottavuusoh-
jelma, jolla juustohöylämäisesti leikataan hallinnonalojen menoja lä-
hes 15 000 työpaikan vähentämiseksi vuoteen 2014 mennessä. 
THL:llä on velvoitteena alueellistaa 100 työpaikkaa, mikä 
aiheuttaa lisäkuluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen 
siirretään joka puolella riehuvien organisaatiomuutosten 
lomassa uusia toimintoja. Niiden mukana ei tule kuitenkaan 
toiminnan täysin kattavaa rahoitusta.

Valtio on lukuisilla omilla toimillaan aiheuttamassa rahoi-
tuskriisin ja ennätyksellisen irtisanomisaallon. Valtion työnan-
tajakuva on todellisessa vaarassa. Hallituksen tulee turvata THL:n 
henkilöstön asema ja antaa laitokselle mahdollisuus täyspainoiseen 

työskentelyyn nyt, kun organisaatiomuutoksen jälkeen ollaan  juuri 
pääsemässä normaaliin työrytmiin. Suunnitellut leikkaukset on  
peruttava.

THL:ssä on töissä noin 100 svallilaista.
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Nyt on aika vaikuttaa

Äänestämällä olet mukana valitsemassa liitolle 
ylintä päätöksentekijää vuosiksi 2010–2013

SVAL:n historian kolmannet liittovaltuustovaalit lähestyvät. 
Uuteen valtuustoon valitaan 40 jäsentä, ja sen toimikausi on neljä 
vuotta. Liittovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa SVAL:ssa.

Kaikki äänioikeutetut ovat lehden ilmestymisen aikoihin saa-
massa postitse äänestysliput. Tämän lehden välissä on vaaliliite, 
josta näet ehdokasasettelun.

Uusien valtuutettujen nimet julkistetaan liiton kotisivuilla per-
jantaina 27.11.2009 vaalilautakunnan vahvistettua tuloksen. 

Muista käyttää äänioikeuttasi. Viimeinen äänestyslipun palau-
tuspäivä on tiistaina 24.11.2009. 

Onnea uuteen työhön!

Oletko syksyn tullen vaihtanut tai vaihtamassa työpaikkaa? Hieno uuti-
nen, SVAL toivottaa onnea ja menestystä uusiin haasteisiin. 

Ennen kuin työ vie mennessään, haluamme muistuttaa muuta-
masta tärkeästä käytännön asiasta.

• Muista ilmoittaa liittoon uusi työpaikkasi, jotta saat jatkossa 
oman alasi tiedotteita. Päivittämällä palvelussuhdetietosi pystymme 
parhaiten hoitamaan edunvalvontaasi.

• Jos jäsenmaksusi on ollut työnantajaperinnässä, muista viedä valta-
kirja myös uuden työpaikan palkanmaksajalle. Ilmoita liiton toimistoon, 
jos perintä ei onnistu tai haluat muusta syystä maksaa itse jäsenmaksusi. 

• Ensiarvoisen tärkeää on myös, että ilmoittaudut työpaikkasi luot-
tamusmiehelle. Akavan neuvottelujärjestö JUKOlla on laaja luottamus-
miesverkosto julkisen alan työpaikoilla. Yksityisen sektorin neuvottelu-
järjestö YTN:n verkosto on harvempi, ja toimialasta riippuen ylempien 
toimihenkilöiden edustajat ovat joko luottamusmiehiä, luottamusvaltuu-
tettuja tai yhteyshenkilöitä. Osa heistä on svallilaisia, mutta voit kääntyä 
työpaikallasi kenen hyvänsä akavalaisen edunvalvojan puoleen. Työpai-
kan luottamusvaltuutetun tai vastaavan tehtävä on nimenomaan avustaa 
kaikkia akavalaisia työ- ja virkasuhteen ongelmissa.

Muista siis kolme pientä mutta tärkeää ilmoitusasiaa, ja sitten voit 
rauhassa keskittyä itse asiaan eli työhön!

SVAL mukana Akava Campilla

Akavan kolmatta kertaa järjestettävällä työelämäkiertueella Aka-
va Campilla akavalaiset liitot kiertävät korkeakouluissa esittelemässä 
opiskelijatoimintaansa ja parantamassa opiskelijoiden työelämätietoi-
suutta. SVAL on mukana yhteensä kahdeksalla yhteiskuntatieteellis-
tä koulutusta järjestävällä paikkakunnalla (Vaasa, Kuopio, Rovanie-
mi, Joensuu, Turku, Tampere, Helsinki, Jyväskylä).

Akava Campiin kuuluu infopiste, joka on esillä klo 9.30–14.30 vä-
lisenä aikana. Pisteellä jaetaan työelämätietoa esitteiden ja julkaisujen 
muodossa, liittojen omaa materiaalia sekä karkkeja ja haalarimerkkejä 
opiskelijan arkea piristämään. Liittoa edustavat Campilla SVAL:n opis-
kelija-asiamies Aura Pylkkänen sekä paikalliset opiskelija-aktiivit.

Campille ovat tervetulleita niin uudet kuin vanhatkin jä-
senet! Campin aikana on hyvä mahdollisuus päivittää omaa 
työelämätietoutta ja hakea vastauksia mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin.

Loppusyksyn kiertueaikatauluun kuuluvat vielä:
ti 3.11. Tampereen yliopisto, Linna, Kalevantie 5 
ke 4.11. Tampereen yliopisto, Päätalo, Kalevantie 4 
to 12.11. Helsingin yliopisto, Porthania, Yliopistonkatu 3 
ti 17.11. Jyväskylän yliopisto, pääkirjaston talo, Seminaarinkatu 15 B 
ke 18.11. Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi, Ahlmaninkatu 2
Lisätietoja Campista löytyy osoitteesta www.akavacamp.fi.
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Visiot syntyvät vaarallisista ajatuksista

Filosofi ja ajatushautomo Demos Helsingin tutkimusjohtajan 
Aleksi Neuvosen, 34, työ on tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa 
visiointia ja entäpä jos -ajattelua.

– Demos Helsinki on toimija, joka pyrkii kehittämään ihmisille uu-
denlaisia näkökulmia yhteiskunnan tulevaisuuteen ja haasteisiin. On 
olemassa paljon hyvää tutkimusta ja tilastotietoa, mutta ne pitää osata 
esittää yleisölle sopivasti, Neuvonen tiivistää Demos Helsingin idean.

Demos Helsingin yksi pyrkimys on tuoda päätöksentekoa lähem-
mäs ruohonjuuritasoa.

– Yhteiskunnassa toimintajoukko on laajempi kuin ennen. Poliiti-
kot eivät pelkästään määrää asioista, vaan taustalla vaikuttavat muun 
muassa globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset ja yksilöiden erilai-
set kulutustottumukset. Eri toimijoille on kerrottava, mikä heidän roo-
linsa muutoksessa voisi olla, Neuvonen jatkaa.

Ajatushautomon projektit ovat olleet moninaisia. Ensimmäisessä 
Sitralle tehdyssä työssä pohdittiin uutta näkökulmaa hyvinvointival-
tiosta käytävään keskusteluun. Tulevaisuuden kaupunkeja on visioi-
tu Talsinki/Hellinna -projektissa sekä kansainvälisessä Greater Helsin-
ki Vision 2050 -kilpailussa, jonka jaetun toisen palkinnon demoslaiset 
voittivat piilaaksotyylisellä suunnitelmallaan. 

Myös ympäristöteemat ovat vahvasti esillä. Pari vuotta sitten al-
kaneella Ilmastotalkoot-kampanjalla pyritään eri yhteistyökump-
paneiden avulla vaikuttamaan ihmisten ilmastoasenteisiin. Demok-
sen tähän asti suurin, yhteensä kolme vuotta kestävä Peloton-projekti 
puolestaan motivoi yrityksiä ja ihmisiä energiatehokkaaseen arkeen. 
Mukana projektissa on niin henkilöstöravintoloita, rautakauppoja 
kuin elämäntapalehtiäkin.

Kun luodaan suuria skenaarioita sekä otetaan tutusta ja totutusta as-
kel pidemmälle, on olemassa myös erehtymisen vaara. Varmistelulla ei 
uusia visioita synny.

– Tässä työssä on uskallettava pohtia vaarallisia ajatuksia. Valmis-
ta ratkaisua ei heti löydy, vaan ajatuksen kanssa leikkimistä on aika pit-
kään. Täytyy olla paineensietokykyä, että osaa mennä kertomaan uusia, 
haastavia asioita sellaiselle yleisölle, joka on tottunut kuulemaan asioita 
tietyn kerronnan kautta, sanoo tutkimusjohtaja, joka opettaa myös tu-
levaisuuden tutkimusta Taideteollisessa korkeakoulussa.

Ilmiöiden elävää kuvaamista
Kun Aleksi Neuvonen suoraan lukion jälkeen vuonna 1994 aloitti teo-
reettisen filosofian, sosiaalipsykologian, semiotiikan ja morfologis-

ekologisen eläintieteen opintonsa Helsingin yliopistossa, ajatuksena 
oli ura tutkijana, valtion virastossa tai toimittajana. 

Työt VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmässä ja siviilipalvelus 
Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuudentutkimuksen keskuksessa 
ajoivat Neuvosen sattumien kautta monitieteellisiin työyhteisöihin ja 
avasivat hänelle uuden maailman. 

Idea ajatushautomoon tuli opettajalta Antti Hautamäeltä, joka oli 
tutustunut vastaavanlaisiin think tankeihin maailmalla. Opintojaan lo-
pettelevilla ja urasuunnitelmiaan pohtineilla Aleksi Neuvosella ja hä-
nen ystävällään Roope Mokalla kesti kuitenkin vuosi ennen, kuin idea 
konkretisoitui Demos Helsingiksi vuonna 2005. 

Kahden hengen toimisto on kasvanut sittemmin kymmenkunta 
henkeä työllistäväksi ajatushautomoksi. Tutkimusjohtajana Neuvonen 
valvoo kokonaisuuksia ja projektien lopputuloksia. Työjaot ovat kuiten-
kin varsin liukuvia ja ideoiminen tehdään yhdessä. 

Yksi keskeisimmistä projektin vaiheista on sen esittely julkisuu-
dessa raportin, seminaarin, työpajan tai vaikka dokumenttielokuvan 
muodossa. 

– Tämä työ on akateemisen tutkimuksen ja journalismin välimaas-
tossa. Tässä täytyy osata kuvata ilmiöitä elävästi, myös vapaana toimit-
tajana työskennellyt Neuvonen kertoo. 

Neuvonen käy säännöllisesti puhumassa erilaisten järjestöjen, kun-
tien, yritysten ja koulutusorganisaatioiden tapahtumissa. 

Hänen ajatuksiaan kuullaan myös Helsingissä marraskuussa jär-
jestettävillä Yhteiskuntatieteilijäpäivillä. Tuolloin hän paneutuu Roo-
pe Mokan kanssa toimittamansa Olimme kuluttajia -kirjan teemoi-
hin: mikä on kuluttajan rooli yhteiskunnassa, ja kuinka esimerkiksi 
sosiaalisten ja verkkoyhteisöjen kautta voi syntyä erilaisia yhteistoi-
minnan muotoja. 

Haasteellisinta ja hauskinta on yhteistyö
Neuvonen puhuu useasti yhteistyön ja yhteisöjen voimasta. Hän ajat-
teleekin, että yhdessä tekeminen ja sen opettelu on sekä työn rikkaus 
että sen haaste.

Opiskeluaikojen järjestöaktiivi katsoo saaneensa yhteisöistä sellaista 
pääomaa myös nykyiseen työhönsä, mitä pelkkiä kirjoja pänttäämällä 
ei olisi saanut. Neuvonen vaikuttaa edelleen vuonna 1995 perustamas-
saan ympäristöjärjestö Dodon hallituksessa.

– Pidän vapaaehtoistyötä tärkeänä ja ajattelen näiden kahden työn 
täydentävän toisiaan. Ihanteenani on, ettei elämä olisi pelkkää työn-
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tekoa, kertoo tutkimusjohtaja, joka vapaa-aikanaan 
harrastaa erilaista liikuntaa, koiran kanssa ulkoilua 
sekä kokkausta.

Omaa uraansa tai tulevaisuuttansa visionääri ei lähde 
hahmottelemaan, eikä hänellä sille selkeätä suuntaa ole-
kaan. Neuvosen mukaan on nautittava siitä elämänvai-
heesta, jossa elää. 

– Olen pidemmällä kuin unelma-ammatissa-
ni. Useiden asioiden yhdessä muiden kans-
sa erilaisten ihmisten tapaaminen, 
monimutkaisten haastei-
den pohtiminen, asioi-
den tekeminen alusta 
loppuun. En osaa täl-
lä hetkellä kuvitella 
mitään muuta. n

Ehdota  
Ura putkessa  

-haastateltavaa 
osoitteessa  

www.valtiotieteilija.fi

Aleksi Neuvosen  
kulutusvisioista lisää  
Yhteiskuntatieteilijäpäivien  
Valtiotieteilijäseminaarissa  
27. marraskuuta

4-2009  Valtiotieteilijä  9

[ uraputkessa ]



[ lyhyesti ]

Hoitovapaat 
– väline työn ja perhe-elämän yhdistämiseen

Liiton palvelussuhdeneuvontaan tulee tasaisesti tiedusteluja liittyen eri-
laisiin lapsen hoitoa varten tarkoitettuihin vapaisiin. Tästä syystä seu-
raavassa käydään tiivistetysti läpi nimenomaan hoitovapaisiin liittyviä 
oikeudellisia seikkoja. Hoitovapaat ovat osa laajempaa perhevapaiden 
ryhmää, johon kuuluvat myös äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhem-
painvapaat. Perhevapaista on työntekijöiden osalta säädetty työsopi-
muslaissa, ja kunnallisessa viranhaltijalaissa on viittaussäännös työsopi-
muslain määräyksiin. Valtion virkamiesten osalta perhevapaasäädökset 
löytyvät valtion yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta.

Hoitovapaan muotoina ovat kokoaikainen hoitovapaa, osittainen 
hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa. Työntekijällä on oikeus saada ko-
koaikaista hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vaki-
tuisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 
Hoitovapaana voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pi-
tuista jaksoa, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi kahta useammasta 
tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Kokoaikaisen hoitovapaan ajalta 
työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta eikä kokoaikaisen hoito-
vapaan ajalta kerry myöskään vuosilomaa. Yli 12 arkipäivän pituises-
ta hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuu-
kautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä 
siirtyy lapsen hoidon vuoksi tekemään osa-aikatyötä. Työntekijä, jo-
ka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuu-
kautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa 
tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi 
osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lap-
sen toinen lukuvuosi päättyy. Osittaisen hoitovapaan edellytyksenä ole-
va työssäoloaika ei edellytä, että työntekijä on työskennellyt välittömäs-
ti ennen osittaisen hoitovapaan alkamista, vaan työntekijällä on oikeus 
myös esimerkiksi kokoaikaisen hoi-
tovapaan jatkona pitää osittais-
ta hoitovapaata. Työntekijän on 
tehtävä työnantajalle esitys osit-
taisesta hoitovapaasta viimeis-
tään kaksi kuukautta ennen 
vapaan alkamista.

Työnantaja voi kieltäy-
tyä osittaisesta hoitovapaas-
ta vain, jos vapaasta aiheutuu 
työpaikan tuotanto- tai palve-
lutoiminnalle vakavaa hait-
taa, jota ei voida välttää koh-
tuullisilla työn järjestelyillä. 

Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perustee-
na olevista seikoista. Mikäli tällaista perustetta ei ole, on vapaa annettava. 
Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityis-
kohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Jos yksityiskohdista ei pääs-
tä sopuun, on työntekijälle lain mukaan annettava osittaista hoitovapaata 
yksi jakso kalenterivuodessa. Vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät 
työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin ly-
hentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi.

Osittaisen hoitovapaan ehdoista kannattaa aina sopia kirjallisesti. 
Sopimukseen on syytä merkitä ainakin osittaisen hoitovapaan kesto-
aika ja työajan lyhennyksen käytännön toteutus (esimerkiksi lyhen-
netty vuorokautinen työaika, nelipäiväinen viikko, jne.). Samoin on 
syytä määritellä työntekijän työtehtävät osittaisen hoitovapaan aika-
na. Järjestely, jossa työntekijä tekisi kaikki entiset työtehtävänsä ly-
hyemmässä työajassa ja pienemmällä palkalla ei ole mahdollinen. 
Osittaisen hoitovapaan päättyessä työntekijä palaa kaikilta osin koko-
aikaisen työsopimuksensa ehtojen piiriin.

Kokoaikaisen tai osittaisen hoitovapaan keskeyttäminen työnteki-
jän puolelta edellyttää perusteltua syytä. Tällainen syy on esimerkiksi 
lapsen hoitoedellytyksissä tapahtunut muutos, joka ei ollut ennakoita-
vissa hoitovapaista sovittaessa. Samoin hoitovapaan keskeyttäminen 
uuden raskauden vuoksi on mahdollista. Muussa tapauksessa keskey-
tyksestä on sovittava yhdessä työnantajan kanssa.

Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asu-
van lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työn-
tekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoi-
tamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. 
Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa 
samassa taloudessa.  Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäi-
sestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdol-

lista. Työnantajan pyynnös-
tä työntekijän on esitettävä 
luotettava selvitys tilapäi-
sen hoitovapaan perustees-
ta. Työsopimuslain mukaan 

tilapäinen hoitovapaa on pal-
katon, mutta useimmissa 
työehtosopimuksissa on so-
vittu tilapäisen hoitovapaan 
palkallisuudesta 1–3 päivän 
osalta.

Petri Toiviainen
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Kotona tehtävä työ

Työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai 
muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa 
siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Tästä on vedetty sellainen johtopää-
tös, että kaikki kotona tehtävä työ on työaikalain ulkopuolella. Käytän-
nössä useat työntekijät näinä aikoina tekevät kuitenkin kotona työtä 
normaalin työpäivän lisäksi iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Työaikalaki on vuodelta 1996. Silti kotityöstä ei ole juurikaan oi-
keuskäytäntöä. Korkein oikeus on vuonna 2002 antanut ennakko-
ratkaisun, jossa viihdelinjan puhelinkeskustelijan kotona tekemä 

työ katsottiin työaikalain alaiseksi, kos-
ka työnantaja oli etukäteen tehnyt päi-
vystyslistat ja työnantajalla oli mah-
dollisuus puhelinoperaattorilta saada 
tiedot puhelujen kestoista ja ajankoh-
dista. Korkein oikeus piti oleellisena 

sitä, ettei työntekijällä ollut mah-
dollisuutta päättää itse, milloin 
työn tekee, että työnantajalla oli 

tosiasiallinen mahdollisuus 
valvoa työtä ja että se myös 

käyttää tätä valvontaoi-
keuttaan.

Vuonna 2008 on työ-
neuvosto antanut lau-
sunnon moderaattorin 
työstä. Tämä työ on in-

ternetin avustuksella 
tapahtuvaa asia-

kasneuvontaa 
virtuaalipalve-
luna. Työ suori-
tetaan kotona. 

Työnantaja 
laati työ-
vuorolis-

tat etukäteen. Moderaattorit laativat jälkikäteen raportin tekemistään 
tunneista palkan maksamista varten. Työneuvosto katsoi, että kyseinen 
työ on työaikalain alaista. 

Ratkaisevana oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on pidetty 
yhtäältä sitä, voiko työntekijä päättää, milloin työn suorittaa, ja toi-
saalta sitä, onko työnantajalla tosiasiallisia mahdollisuuksia valvoa 
työajan käyttöä. 

Vuoden 1996 työaikalaissa on kutakuinkin samansisältöinen ko-
tityösäännös kuin vuodelta 1946 olevassa laissa. Työelämä on kui-
tenkin muuttunut erittäin paljon lakien säätämisten jälkeen. Tieto-
tekniikkaa käytetään hyväksi runsaasti ja internet on mahdollistanut 
työn tekemisen etätyönä, kotona ja/tai matkoilla. 

Lisäksi globalisoitumisen myötä on aloja, joilla toimivat työnan-
tajat edellyttävät työskentelyä samaan aikaan maapallon eri puolilla. 
Asiantuntijatehtävissä työntekijä joutuu usein käymään sähköposti-
keskustelua ulkomailla sijaitsevan pääkonttorin tai asiakasyrityksen 
kanssa iltaisin tai öisin. Syynä on se, että maapallon toisella puolel-
la on normaali työaika eri aikaan. Kuuluuko tällainen työ työaikalain 
puitteisiin? Kysymys on useimmiten ylityöstä ja sunnuntaityöstä.

Työaikasäännösten lähtökohtana on, että säännöllisen työajan li-
säksi tehty työ on ylityötä silloin, kun se tehdään työnantajan aloit-
teesta. Tätä on tulkittu laajentavasti siten, että kun työ on ollut työn-
antajan kannalta välttämätöntä tehdä juuri tiettynä ajankohtana, on 
tällainen työ hyväksytty korvattavaksi ylityöksi. Nykyaikaisen tieto-
tekniikan avulla tällainen työ voidaan suorittaa kotona ja työnanta-
ja antaa tätä varten usein välineen – kannettavan tai kiinteän tietoko-
neen – ja edellyttää, että työ suoritetaan illalla tämän välineen avulla 
kotoa käsin. Työnantaja voi sitten seurata työajan käyttöä sähköpos-
tiliikenteen avulla.

Pitäisin hyvinkin mahdollisena, että edellä mainittu työ kuuluu 
työaikalain piiriin silloin, kun työnantaja antaa etukäteen määräyk-
sen sen tekemiseen (joko nimenomaisesti tai hiljaisesti edellyttäen), 
työ on edellä mainituista syistä tehtävä muuna kuin säännöllisenä 
työaikana ja työtä on mahdollista valvoa esimerkiksi sähköpostilii-
kenteen avulla. 

 4-2009  Valtiotieteilijä  11

[ ura putkessa ]

Arto Vainio

[ pykälät ]
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[ jäsenjärjestöt ]

Pääkaupunkiseudun 
Yhteiskuntatieteilijöiden 
syksyn toimintaa

Pääsyn syksyn toimintaa leimaavat SVAL:n marraskuiset liit-
tovaltuustovaalit. Pääsyllä on vaaleissa kaksi erillistä vaaliliit-
toa, ”Pääkaupunkiseudun vaaliliitto” ja ”Yhteiskunnallinen 
vaaliliitto”, jotka eivät ole vaalirenkaassa keskenään. Ehdokkai-
ta Pääsyllä on ennätysmäärä, yhteensä 66.

Pääsyn ehdokkailla on laajaa kokemusta yhteiskunnallisesta 
ja työmarkkinaedunvalvonnasta paikalliselta tasolta valtakun-
nalliselle tasolle sekä aiempaa kokemusta niin liittovaltuustos-
ta, hallituksesta, aluejärjestöistä kuin liiton opiskelijajärjes-
töstä. Pääkaupunkiseudun vaaliliiton 39 ehdokkaan joukosta 
löytyy niin puoluepoliittisesti sitoutumattomia työpaikka-ak-
tiiveja kuin yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmisiä ainakin Kes-
kustan, Kokoomuksen, Rkp:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton 
toimijoista.

Yhteiskunnallisen vaaliliiton 27 ehdokasta ovat pääosin so-
sialidemokraattista yhteiskunnallista arvomaailmaa edustavia 
työpaikka- ja ammattiyhdistysaktiiveja.

Lue ehdokkaiden esittelyt tämän lehden ehdokasesitteestä.
Pääsyn syksyn muuksi toiminnaksi on suunniteltu myös 

vierailuja Akavaan, Metallityöväen Liittoon, Kansalliseen elo-
kuva-arkistoon, Eläketurvakeskukseen sekä pikkujouluaikaan 
teatteriin. Tarkempia tietoja sähköpostilistalta ja blogista.

Jos olet pääkaupunkiseudulla asuva SVAL:n jäsen, voit 
liittyä ilmaiseksi Pääsyn jäseneksi. Liittymislomake löytyy 
SVAL:n verkkosivuilta ja samalla voit ilmoittautua mukaan 
Pääsyn sähköpostilistalle.

Lisätietoja Pääsyn toiminnasta sähköpostilistalta sekä blo-
gista http://svalpaasy.blogspot.com.

 

SVOL:n syysohjelmaa

SVOL:n liittokokous ja syyspäivät järjestetään tänä syksynä 
Vaasassa 14.–15. marraskuuta. Luvassa liittokokouksen lisäksi 
seminaari aiheesta “Kuntasektori 2020”. Puhujina muun mu-
assa vaasalaisia tutkijoita, kaksikieliset sitsit Vaasan yliopiston 
ja Åbo Akademin SVOL-aktiivien järjestämänä sekä vauhdi-
kasta iltaohjelmaa!

Majoitus Omenahotellissa.
Lisää infoa tapahtumasta osoitteessa www.svol.fi.
Yhteyshenkilö on SVOL-Vaasan puheenjohtaja Simo Timperi, 
simo.timperi@student.uwasa.fi ja p. 044 5394914.

Terveiset Varsinais-Suomen  
Valtiotieteilijöiltä

Olemme jatkaneet tuttuun tapaan tutustumista eri kohteisiin. Ke-
säkuinen akateeminen kävely veti mukaansa kymmenkunta val-
tiotieteilijää kuuntelemaan oppaan kertomuksia historiallisesta 
Turusta. Tuomiokirkon ja yliopiston mäki tuli tutuksi ja yhteiset 
kahvit juotiin pienessä kahvilassa. Tämän lehden ilmestymisen 
aikoihin opastettu vierailu Turun Lasarettimuseoon on jo toteu-
tettu. Museo sijaitsee TYKS:n kantasairaalan alueella Portinvarti-
jan talossa ja sinne voi hakeutua myös omatoimisesti.

Tiedotamme tapahtumista sähköpostitse kaikille jäsenille, joi-
den sähköpostiosoite meillä on tiedossa. Kaikki jäsenet ovat ter-
vetulleita ja mukaan todella mahtuu lisää porukkaa. 

Hallituksen jäsenet haluavat muistuttaa lähestyvistä liittoval-
tuuston vaaleista ja mahdollisimman monen toivotaan vaikutta-
van ja osallistuvan marraskuussa jäsenten valintaan. Monia hyviä 
ehdokkaita on tarjolla! 

Merja Anteroinen

SVOL:lle uusi  
puheenjohtaja loppuvuodeksi

Markus Siltanen valittiin SVOL:n ylimääräisessä liittokokoukses-
sa 12. syyskuuta opiskelijaliiton uudeksi puheenjohtajaksi loppu-
vuoden ajaksi. Hän opiskelee Lapin yliopistossa ja toimii myös 
SVOL-Rovaniemen puheenjohtajana. Markukseen voit ottaa yh-
teyttä sähköpostilla msiltane@ulapland.fi.
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Ajatuksia jäsentoiminnasta
SVAL:ssa on lisätty paukkuja järjestötoiminnan kehittämiseen. Järjes-
tötoiminnan kehittämisessä on jäsentoiminnalla keskeinen asema.

Liitossamme on tällä hetkellä yli 10 000 jäsentä, ja liittomme ko-
ko vaatii uudentyyppisiä toimintamuotoja. Tällä hetkellä jäsentoi-
mintamme koostuu alueellisista järjestöistä ja toimintaryhmistä sekä 
opiskelijoiden liitosta, jossa myös toimii alueellisia opiskelijajärjestö-
jä. Järjestöillä on monia rooleja, ja niiden syntyhistoriat ovat erilaiset. 
Näistä huolimatta alueellinen jako on ollut järjestötoimintaa määrit-
tävä keskeinen ulottuvuus. 

Liittovaltuustovaalien valmistelun yhteydessä käytiin myös kes-
kusteluja, pitäisikö liitossamme toimia esimerkiksi ryhmiä työnanta-
jasektoreittain. Tulevaisuudessa liittomme kasvaessa tasaisen varmas-
ti lienee erilaisten muotojen kautta toiminen välttämätöntä. Uudet 
muodot tulevat välttämättömäksi, koska organisaatioiden kasvaessa, 
viestinnän haasteet – sisäiset ja ulkoiset – kasvavat kiihtyvällä tahdil-
la. Lisäksi jäsenkuntamme monimuotoisuudesta johtuen on erilaisten 
identiteettien vahvistaminen mahdollistettava.

Jäsentoiminnan kehittämisen kannalta on suunnitelmallisuus 
hyvästä; hallitus valmistelee ja keskustelee eri tahojen kanssa uusis-
ta muodoista ja ulottuvuuksista. Talven aikana pyritään muodosta-
maan kattava kuva siitä, mitä kaikkea jäsentoimintaa on jo olemassa, 
mitä kaikkea on suunniteltu tehtäväksi ja missä kaikissa muodoissa 
haluttaisiin toimia. Mahdollisuuksien määrä on valtava, mutta haaste 
on otettu vastaan. Vielä istuva liittovaltuusto keskustelee asiasta mar-
raskuussa, jotta heidän kokemuksensa saadaan mukaan kehitykseen. 

Kevään liittovaltuuston toivotaan kommentoivan ja linjaavan keskei-
simpiä järjestötoiminnan kehityskohteita. Kehittämisen suunnittelun 
ja itse jäsentoiminnan kehittämisen, tukemisen ja varsinaisen toimin-
nan nähdään olevan luontaisesti toisiaan tukevat prosessit, jolloin ke-
hitystä kyetään joustavasti ajamaan oikeaan suuntaan. Näin liittomme 
kykenee vastaamaan jäsentoiminnan kannalta sellaisiin toiminnan 
tarpeisiin, joita emme edes vielä havaitse.

Mikä on jäsentoimintaa ja mikä ei? Tämä on tärkeä kysymys ja vaa-
tisi tiukat rajaukset, jos haluaisimme hukkua byrokratiaan. Itse olen sitä 
mieltä, että liittomme toiminnan ydin on jäsentemme edunvalvonta ja 
identiteetin vahvistaminen. Jäsentoimintamme tukee tätä. 

Varsinaiselta sisällöltään jäsentoiminnan lyhyemmän aikavä-
lin strategia ottaa kantaa muun muassa seuraaviin asioihin: yli-
opistojen alumnitoiminta ja sen vaikutus liittoomme, uuden-
tyyppiset jäsen- ja järjestötoiminnan muodot ja uudet työkalut 
eli netin sosiaaliset verkostot, vertaistukiverkot ja sektorijärjes-
täytyminen sekä järjestötoiminnan suhde muihin lähellä oleviin 
järjestöihin ja viimeisimpänä jäsenistömme kouluttaminen osa-
na järjestötoimintaa. 

Toivon kaikkien asiasta kiinnostuneiden lähettävän palautetta ja 
ideoita.

Lauri Mustonen
SVAL:n hallituksen jäsen

lauri.mustonen@helsinki.fi

Liiton viestinnän tärkeimpiä kanavia ovat 
jäsenlehti Valtiotieteilijä ja kotisivut. Pai-
nettu lehti sai kesän aikana rinnalleen 
verkkolehden liiton kotisivuille, ja nyt syk-
syn lopulla on aika uusia kotisivut koko-
naisuudessaan.

Kotisivujen visuaalinen ilme muuttuu 
nykyaikaisemmaksi ja käytettävyys para-
nee. Tavoitteena on yksinkertaistaa sivu-
jen rakennetta ja helpottaa tiedon löytä-
mistä. 

Klikkaa www.sval.fi ja tutustu uusiin 
sivuihin. Ei ihan vielä mutta kohta – sivut 
otetaan käyttöön viimeistään marras–jou-
lukuun aikana.

Liiton kotisivut uudistuvat
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri 
Mirjam Kalland pitää aikuisten roolia koulukiu-
saamisen ehkäisyssä tärkeänä.
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Turvatun lapsuuden 
puolesta
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Mirjam Kalland on toiminut Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteerinä  
viime vuoden toukokuusta lähtien. Entisen Folkhälsanin tutkijan ja lasten psykoterapeutin mukaan  

kansalaisjärjestön perustehtävä on säilynyt aikojen saatossa ennallaan. 

Mirjam Kalland on arvostettu kasvatustieteen tohtori sekä sosiaalityön 
ja perhetutkimuksen dosentti, joka on perehtynyt vanhempien ja lasten 
välisiin kiintymyssuhteisiin. Päätyminen alalle ja lopulta MLL:n pääsih-
teeriksi on hänen mukaansa ollut monien sattumien summa. Opiskeluai-
koina kasvatustiedettä täydensivät muun muassa valtio-oppi sekä sosio-
logia. Kalland omisti paljon aikaa myös musiikkiopinnoilleen. 

– Ensimmäinen uravaihtoehtoni oli tulla muusikoksi. Tiede vei 
kuitenkin lopulta voiton.

Kalland on erikoistunut lasten psykoterapiaan, jonka parissa hän 
edelleen pienimuotoisesti toimii. Tutkijan työn kautta tutuksi tullut 
kliininen kosketuspinta lasten kehitykseen ja siihen liittyviin riskite-
kijöihin on tuonut näkemystä myös yhteiskunnallisiin ongelmiin.

– Ihmettelen edelleen sitä, miksi poliittisessa päätöksenteossa ei 
riittävästi huomioida empiiristä tutkimustietoa, Kalland toteaa.

Ennen Folkhälsania Kalland ehti toimia ruotsinkielisen Sosiaa-
lialan osaamiskeskuksen johtajana. Hän on myös työskennellyt Pelas-
takaa Lapset ry:ssä sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiössä. 
MLL:n pääsihteerin paikka tuli hänelle puhelinsoiton kautta. 

– Työtarjous oli tietyllä tavalla yllätys. Päädyin vastamaan siihen 
myöntävästi, sillä pidän Mannerheimin Lastensuojeluliittoa vahvana 
makrotason vaikuttajana. Järjestöä ja sen toimintaa kunnioitetaan ai-
na valtionhallintoa myöten. Lisäksi sillä on aitoja kontakteja lapsiin ja 
lapsiperheisiin, Kalland perustelee päätöstään. 

Haasteena 
monilonkeroinen organisaatiorakenne
Uusi työpaikka on helpottanut Kallandin arkea. Tekemistä on edel-
leen paljon, mutta turhat rönsyt ovat jääneet vähemmälle. Toki tut-

kijan aivoille on käyttöä myös MLL:ssa, missä asioita ja ilmiötä tar-
kastellaan kriittisesti ja kyseenalaistaen. Työyhteisönä MLL saa 
Kallandilta täydet pisteet. Konkreettiset haasteet liittyvät organisaa-
tion rakenteeseen. 

– Meillä on kolmetoista piiriä ja 566 paikallisyhdistystä, jotka ovat 
juridisesti itsenäisiä. Silti ne ovat osa liittoa, ja niiden toiminta yhdis-
tetään Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Aloittaessani pääsihtee-
rin tehtävässä kiersin kaikki piirit ja tapasin paikallisyhdistysten vä-
keä. Tätä teen varmasti myös jatkossa. Sen lisäksi olemme lisänneet 
yhteistyössä tapahtuvaa toiminnan suunnittelua.

Asema tunnetun kansalaisjärjestön peräsimessä on poikinut 
merkittävän määrän erilaisia esiintymispyyntöjä. Niistä Kalland 
joutuu lähes poikkeuksetta kieltäytymään. Aikaa on kuitenkin löy-
tynyt Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunnassa tapahtuvaan 
selvitystyöhön. Vaikeiden asioiden kohtaaminen ja analysointi on 
lisännyt ymmärrystä nuorten aggressioista. On selvää, että panos-
tuksia koulurauhaa turvaaviin toimenpiteisiin kaivataan. Tätä työtä 
MLL on tehnyt jo vuosikymmeniä. Yhdeksi uudeksi panostukseksi 
on muodostunut KiVa Koulu -hanke. Kyseessä on opetusministeri-
ön rahoittama projekti koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennalta-
ehkäisemiseksi. 

– KiVa Koulu on iso rahallinen ja tiedollinen satsaus, johon kaikki 
halukkaat koulut pääsevät mukaan. Toisaalta pelkään, että poliittinen 
muisti näiden asioiden kohdalla on varsin lyhyt. Talouden laskusuh-
danne näkyy jo nyt kuntatasolla opettajien lomautuksina. Kyseessä on 
teko, joka vaarantaa lasten ja nuorten mielenterveyden, Kalland arvioi.  

Hän muistuttaa, että piittaamattomuus lasten hyvinvoinnista ei 
kuulu sivistysvaltion kriteereihin.
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– Seurauksena on yhteiskunnallinen tra-
gedia. Lapset ja nuoret huolehtivat tulevai-
suudessa vanhuksista, joten meillä ei ole va-
raa menettää heitä syrjäytymiselle.

 
Aitoa perhemyönteisyyttä 
kaivataan
Julkisessa keskustelussa on noussut esiin kil-
pailuyhteiskunnan negatiivinen asenne lap-
siperheitä kohtaan. Yrityksille sinkut ovat 
kaikkensa antavia työntekijöitä, kun taas 
perheelliset operoivat enemmän jälkikas-
vun ehdoilla. Kalland ei usko kyseiseen vas-
takkainasetteluun. Hänen mielestään myös 
perhemyönteinen yhteiskunta on myös kil-
pailukykyinen. Näiden kahden asian yh-
teensovittamisesta on saatu hyviä kokemuk-
sia muun muassa Hollannissa. Toinen tärkeä 
näkökohta liittyy päivähoitoon ja sen laatu-
kysymyksiin. 

– Ei ole tavatonta, että jo päivähoidossa 
tapahtuu kiusaamista. Yksittäinen lapsi voi-
daan sulkea ulos yhteisistä leikeistä, jolloin 
hänen on vaikea löytää paikkaansa ryhmäs-
sä. Isompien parissa saattaa ilmetä jopa kiris-
tämistä, Kalland kertoo.

Hän nostaa esiin aikuisten roolin ongel-
mien ratkaisemisessa ja niiden ennaltaehkäi-
semisessä. Tutkimusten mukaan henkilökun-
nan koulutus ja järkevät ryhmäkoot parantavat 
päivähoitoympäristön toimivuutta ja turvalli-
suutta. Merkitystä on myös henkilökunnan 
pysyvyydellä, keskinäisellä hyvinvoinnilla se-
kä työyhteisön ilmapiirillä. Jos lapsi oireh-
tii, kehottaa Kalland vanhempia tutustumaan 
kunnolla päiväkodin arkeen. Lapsen käytös-
muutokset voivat olla merkki ongelmista. 
Kalland on ollut mukana kehittämässä yksit-
täisen päiväkodin Oma Hoitaja -toimintamal-
lia. Siinä lapselle nimetty vastuuhenkilö tekee 
kotikäynnin lapsen perheeseen selvittääkseen 
päivähoidon lähtötilanteen. Päiväkodissa oma 
hoitaja toimii lapsen pääasiallisena auttajana 

Vanhemmuus on 
tiimityötä

Kalland pitää nykyajan hienona piirtee-
nä sitä, että isistä on tullut aktiivisia van-
hempia. Lapsen kannalta kahden aikui-
sen tarjoama huolenpito on ylivoimainen 
etu, jota ei voi liiaksi korostaa. Kyse on 
ennen kaikkea vanhempien välisestä 
yhteistyöstä, ei lapsen hoitoon liittyvien 
velvollisuuksien tasapuolisesta jakami-
sesta. Perheen muodostumista tutkinut 
Kalland on havainnut eroja raskausajan 
odotuksen ja lapsen syntymän jälkeisen 
ajan välillä.

– Ensimmäisen lapsen odotus on 
yleensä ihanaa aikaa, joka tiivistää pari-
suhdetta. Lapsen syntymän myötä van-
hempien yhteinen aika jää vähiin, mikä 
johtaa helposti pettymyksen tunteisiin.

Perinteisesti äiti jää vauvan kanssa 
kotiin ja isä palaa töihin. Kalland näki-
si kuitenkin mielellään sellaisen vaihto-
ehdon, jossa molemmat vanhemmat 
voisivat tutustua yhdessä uuteen per-
heenjäseneen kolmen kuukauden ajan. 
Tästä olisi hyötyä niin perheen sisäiselle 
dynamiikalle kuin lapsen kiintymyssuh-
teiden muodostumiselle. 

– Vauvan syntymän jälkeen isät ko-
kevat itsensä helposti ulkopuolisiksi. 
Yhteinen aika poistaisi tämän ongel-
man ja antaisi perheelle tilaisuuden so-
pia jatkosta.

Nykyperheiden ongelmat liittyvät 
osittain ohentuneeseen tukiverkkoon. 
Isovanhempien asuminen ulkomail-
la tai satojen kilometrien päässä jättää 
perheet yksin arjen selviytymistaistelun 
keskelle. MLL tarjoaa tukea esimerkik-
si Vanhempainpuhelimen ja -netin vä-
lityksellä. Järjestön kautta on saatavil-
la myös tilapäistä lastenhoitoapua sekä 
vertaistukea. 

ja lohduttajana. Tämä lisää lapsen kokemaa 
emotionaalista turvallisuutta.

– Kyseisessä päiväkodissa Oma Hoitaja 
-malli on lisännyt myös henkilökunnan py-
syvyyttä. Toiminta on saatu käyntiin olemas-
sa olevilla resursseilla, Kalland sanoo.

Pelkona kuntien 
palvelumuutokset
Tilastojen mukaan lapsiperheiden palvelu-
taso on laskenut jyrkästi 1990-luvun alku-
puolelta lähtien. Nykyinen talouskurimus 
pistää Kallandin mietteliääksi. Vaarana on, 
että entuudestaan vähäisiä palveluita leika-
taan edelleen.

– Olemme vedonneet kuntiin, etteivät 
ne tekisi lapsiperheitä vahingoittavia sääs-
töpäätöksiä.

Vuonna 1920 perustetun MLL:n alkupe-
räinen missio oli taata lapsille sellaista hoivaa, 
että he voivat kasvaa rauhassa aikuisiksi. Sil-
loin toiminnan taustalla oli huoli lasten fyysi-
sestä aliravitsemuksesta. Vaikka MLL:n mis-
sio on edelleen sama, löytyvät 2000-luvun 
huolenaiheet lasten henkisestä pahoinvoin-
nista ja väärän ravitsemuksen aiheuttamista 
ongelmista. Jo varhaisiässä omaksutut huo-
not ruokailutottumukset ja liikunnan puute 
näkyvät lisääntyneinä pitkäaikaissairauksina. 
Tunnetasolla lapsia ja nuoria puolestaan vai-
vaa stressi ja levottomuus. Heillä ei ole riittä-
västi mahdollisuuksia vain olla. 

– Muita tämän ajan haasteita ovat me-
diakasvatuksen lisääminen ja siihen olen-
naisesti liittyvä nettiturvallisuus, Kalland 
täydentää. 

Netissä paras toimintatapa on nuor-
ten toisilleen tarjoama vertaistuki. MLL:n 
Verkk@ri -toiminnassa järjestetään nuor-
ten sosiaalista kasvua tukevia teemachatte-
ja nuorten suosimissa verkkoympäristöissä. 
MLL on kouluttanut yhteensä noin 40 va-
paaehtoista verkkotukaria, jotka ovat iältään 

” On selvää, että panostuksia koulurauhaa 
turvaaviin toimenpiteisiin kaivataan.
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Mirjam Kalland muistuttaa, että lastenhoidossa on 
kyse ennen kaikkea vanhempien välisestä yhteis-
työstä, ei lapsen hoitoon liittyvien velvollisuuksien 
tasapuolisesta jakamisesta.

15–18-vuotiaita. Verkk@rissa aikuisten roo-
li on toimia keskustelujen moderaattoreina. 
MLL tekee nuorisotyötä myös muiden me-
dioiden kautta. MLL:n ja Folkhälsanin yh-
teistyössä tuottama video koulujen kiusaa-
misen vastaisen työn tueksi sai ilmestyessään 
lämpimän vastaanoton. Nuorten amatööri-
näyttelijöiden voimin rakennettu esitys voit-
ti muun muassa New York Film Festival -ta-
pahtumassa Human Concern -sarjan. Video 
nostaa esille koulukiusaamisen uudet muo-
dot, joita ovat muun muassa tekstiviestit sekä 
salakuvaaminen. n

Mirjam Kalland

Mannerheimin Lastensuojeluliiton pää-
sihteeri 1.5.2008 alkaen
Kasvatustieteen tohtori, dosentti
• Helsingin yliopiston sosiaali- ja perhe-
tutkimuksen dosentti
• Sibelius Akatemian musiikkikasvatuk-
sen dosentti 
• Lasten psykoterapeutti
Kalland on kasvatustieteen asiantuntija, 
joka on perehtynyt erityisesti vanhempien 
ja lasten välisiin kiintymyssuhteisiin. Hän 
on tutkinut mm. äidin ja vammaisen lap-
sen varhaista vuorovaikutusta sekä erilai-
sia riskitekijöitä liittyen lasten kehitykseen 
ja vanhemmuuteen. Tutkijan työnsä ohel-
la hän on toiminut lasten psykoterapeut-
tina sekä kouluttajana ja työnohjaajana.
Hän on julkaissut lukuisia sekä tieteellisiä 
että asiantuntemukseensa liittyviä julkai-
suja ja toimii aktiivisesti kolumnistina.
Harrastukset:
• juoksu, maraton, puolimaratonit 
• purjehdus, myös osallistuminen 
purjehduskilpailuihin
• patikointi, Lappi, Alpit
• retkiluistelu
• klassinen musiikki
• kirjallisuus

4-2009  Valtiotieteilijä  17



Nykyiseen sopimustoimintaan 
kuuluu jatkuva neuvotteluyhteys.
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Julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.1.2010 ja 
neuvottelut uusien sopimusten aikaansaamiseksi alkavat olla käsillä.

Talven kuumaT 
neuvotteLukierrokset

Neuvottelutavoitteiden asettaminen on alkanut jo keväällä. 
Sopimustavoitteiden työstäminen JUKOssa alkaa pyytämällä ensin 
jäsenjärjestöjen näkemyksiä. Ne kootaan yhteen ja yhdessä priorisoi-
daan vielä tärkeimmät tavoitteet. Myös muiden palkansaajajärjestöjen 
kanssa käydään keskusteluja yhteisistä tavoitteista.

Nykyiseen sopimustoimintaan kuuluu jatkuva neuvotteluyhteys. 
Työnantajan edustajia tavataan ja useista asioista neuvotellaan sään-
nöllisesti koko sopimuskauden ajan. Näin molemmin puolin säilyy 
jatkuva tuntuma toisen osapuolen näkemyksiin. 

Valtio: palkkakilpailukyky turvattava
Valtion voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti lo-
kakuussa on maksettu 2,2 prosentin yleiskorotus ja edessä on vielä 
keskustason neuvottelut samapalkkaerästä. Niissä osapuolet neuvot-
televat ja sopivat enintään 0,2 prosentin suuruisista palkantarkistuk-
sista, jotka suunnataan tasa-arvon parantamiseksi.

Uutta neuvottelukierrosta leimaavat paitsi talouskriisi myös val-
tion kaikkia hallinnon aloja koskettavat organisaatiomuutokset, alu-
eellistaminen ja tuottavuusohjelma.

JUKOn valtion neuvottelukunnan kokouksissa aloitettiin uusien 
tavoitteiden asettaminen kevään kokouksissa ja seminaareissa. Ensin 
kartoitettiin, mitä viime kierroksella jäi saavuttamatta ja mitkä niistä 
päämääristä olivat yhä ajankohtaisia. Sen jälkeen tavoitteita täyden-
nettiin ja parhaillaan on käynnissä priorisointi.

Vaikka viime kierroksella saatiin jonkin verran kurottua palkkoja 
ylöspäin, se ei vielä ole ratkaissut niiden jälkeenjääneisyyttä. Vastaa-
vissa tehtävissä yksityissektorilla työskentelevien palkat ovat huomat-
tavasti valtion palkkoja parempia. Siksi tavoitelistan kärjessä on palk-
kakilpailukyvyn turvaaminen. Parannuksia pyritään saamaan myös 
määräaikaisten asemaan, työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin se-
kä työaika- ja matkakysymyksiin. Myös luottamusmiehen aseman pa-
rantaminen on tärkeä tavoite.

Neuvotteluja valmistelemaan perustettiin keväällä valtion työ-
markkinalaitoksessa kaksi työryhmää, joissa on palkansaajajärjestö-
jen edustajat. Toinen teemaryhmä selvittelee tuloksellista toimintaa, 
muutostilanteiden hallintaa, työurien pidentämistä sekä henkilöstön 
edustajien asemaa, toinen taas yleistä ja valtion sekä virastojen talous-
tilannetta ja niiden vaikutuksia sopimusratkaisuun. Ryhmien työs-

kentelyn tarkoituksena on lähestyä tulevan sopimuskauden neuvotte-
lujen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä. Työ on tätä kirjoitettaessa 
loppusuoralla.

Valtiotyönantaja teki jo ensimmäisen konkreettisen yhteyden-
oton varsinaisiin neuvotteluihin esittämällä järjestöille, että lokakuun 
yleiskorotuksesta luovuttaisiin tai tulevista lomarahoista luovuttaisiin 
taikka niitä siirrettäisiin myöhemmäksi. Kaikki kolme palkansaajajär-
jestöä torjuivat tietysti ehdotuksen ja ilmoittivat, että tuleviin neuvot-
teluihin ryhdytään vasta sitten, kun nykyisen sopimuksen kaikki so-
vitut korotukset on hoidettu. Työnantajan ehdotus kuitenkin kuvastaa 
niitä ongelmia, jotka talven neuvotteluissa tulevat vastaan. Nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa työnantaja haluaa pitkää sopimusta ja tällai-
seen JUKO ei ole valmis sitoutumaan. Palkansaajan näkökulmasta ei 
nyt ole mitään kiirettä ainakaan huonoon sopimukseen.

Koska edessä näyttää olevan vaikea neuvottelukierros, työtaistelu-
valmiutta on syksyn aikana nostettu. Valtion neuvottelukunnan alai-
nen keskuslakkotoimikunta tekee työtään koko neuvottelukierroksen 
ajan, mutta työ tiivistyy aina sopimuksen loppua kohden. Jo kevääs-
tä lähtien on paikallisia lakko-organisaatioita vahvistettu ja paikallisia 
lakkopäälliköitä koulutettu. Syyskuun lopussa pidettiin lakkoharjoi-
tus, jossa käytiin läpi neuvottelukunnan ja lakkotoimikunnan päätök-
sen tekoa ja viestintää lakkotilanteessa. Harjoituksen pohjalta hiotaan 
yhteistyö sujuvaksi tilanteessa kuin tilanteessa. Loppuvuodesta pide-
tään tarvittaessa uusi harjoitus, jossa testataan paikallisorganisaatioi-
den toimintaa. 

Kunnat: Tehyn pöytäkirjan haasteet
Kunnan virka- ja työehtosopimuksessa viimeinen maksettu sopi-
muserä on 1.10.2009 saatu 2,4 prosentin yleiskorotus. Sektorilla 
on kuitenkin Tehyn palkkapöytäkirja, jossa on sopimuskorotuksia 
vielä vuodelle 2011. Juuri tämä pöytäkirja tulee asettamaan suuria 
haasteita tulevalle neuvottelukierrokselle. Tehyn jo nyt saamat ko-
rotukset ovat ohjanneet suuren osan muistakin KVTES:n järjeste-
lyvaroista terveydenhoitopuolelle ja se on puolestaan vinouttanut 
muiden ryhmien palkkakehitystä. On selvää, etteivät palkankoro-
tukset voi perustua jonkin järjestön jäsenyyteen. Näin ollen seuraa-
van kierroksen tavoitteena on, että samansuuruiset korotukset saa-
daan myös muille.

Tekstit: Arja Laine ja Nuutti Pursiainen  Kuva: IstockPhoto
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Tämän järjestöpoliittisen ongelman lisäksi neuvotteluissa vaikut-
tavat myös yleinen taloudellinen tilanne sekä kuntatalouksien ongel-
mat, joita valitettavasti maksatetaan työntekijöillä muun muassa lo-
mautusten muodossa.

JUKOn KVTES-tavoitteiksi on priorisoitumassa uusi palkkaohjelma 
koulutetuille ryhmille niin pienipalkkaisille kuin myös hinnoittelematto-
mille. Parannuksia halutaan myös määräaikaisten sekä luottamusmiesten 
asemaan. Lisäksi lukuisia muita tekstimuutoksia on tavoitelistalla. 

Työnantajataho on kuntasektorillakin tavoittelemassa useampi-
vuotista sopimusta ja hyvin matalaa palkkaratkaisua. Työntekijäpuo-
lella tavoitteena on sopimus, joka päättyisi yhtaikaa Tehyn pöytäkir-
jan kanssa eli 31.12.2011. 

Työtaisteluvalmiuden nostaminen on neuvottelijoiden tukemista. 
KVTES-jaoston alainen järjestövalmiusryhmä koordinoi järjestöval-
miuden nostamista, joka tällä kierroksella on kaikista edellä maini-
tusta johtuen erityisen tärkeää.

Yliopistot: uusi edunvalvontaorganisaatio
Yliopistolaki tulee voimaan ensi vuoden alussa ja sen myötä yliopis-
tot siirtyvät pois valtiolta joko julkisoikeudellisiksi laitoksiksi tai yk-
sityisoikeudellisiksi säätiöiksi. Siksi niiden edunvalvonta pitää järjes-
tää uudella tavalla.

Yliopistot ovat työnantajina perustaneet Suomen yliopistojen 
työnantajayhdistyksen SYTYn, joka loppukesästä liittyi Elinkeino-
elämän keskusliiton alaiseen Yksityisen opetusalan liittoon YOL:oon. 
Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajapolitiikka siirtyy valtion toimin-
tatavoista vähitellen yksityisen sektorin suuntaan.

Akavalaiset yliopistosektoreita edustavat liitot ovat päättäneet täs-
sä vaiheessa hoitaa edunvalvonnan JUKOn kautta. Sinne perustetaan 
sääntömuutoksen kautta yliopistojen neuvottelukunta, joka jatkossa 
tulee neuvottelemaan sopimuksista.

Tärkeitä tavoitteita yliopistosektorilla on työntekijöiden palvelus-
suhteen ehtojen säilyminen nykyisen valtion virka- ja työehtosopi-
muksen tasoisina. Sopimuskauden alkuun tulee sisällyttää yleiskoro-
tus muodossa, joka parantaa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivien 
palkkakilpailukykyä. Uudet luottamusmiessopimukset on saatava sel-
laisiksi, että kaikki akavalaiset löytävät jokaisessa yliopistossa oman 
luottamusmiehen. Määräaikaisongelmakaan ei varmasti poistu muu-
toksen kautta, joten määräaikaisten aseman parantaminen säilyy neu-
vottelutavoitteiden kärjessä.

Yksityinen sektori: sopimuksia,  
neuvotteluja ja vanhoja tessejä
Yksityisellä sektorilla tilanne on heterogeeninen. On olemassa vanho-
ja sopimuksia, jotka ovat voimassa pitkälle ensi vuoteen (esimerkiksi 
energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden sopimus), kuluvana 
syksynä neuvoteltuja sopimuksia (esimerkiksi teknologiateollisuuden 
ylempien toimihenkilöiden sopimus). Tämän lisäksi usealla toimi-
alalla (esimerkiksi rahoitus, suunnittelu ja konsultointi, metsäteolli-
suus) neuvottelut ovat täysin kesken. 

Akavalainen 
neuvotteluorganisaatio

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat sektoreit-
tain neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. 

JUKO
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on Akavan 
julkisen alan neuvottelujärjestö. Se valvoo jäsentensä oikeudel-
lisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtakun-
nallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neu-
votellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen 
akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan pal-
koista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKO vastaa akava-
laisten neuvottelu- ja sopimustoiminnasta muun muassa kunta-, 
valtio- sekä kirkon sektorilla. Työnantajapuolen sopimusjärjestöi-
nä ovat Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT), Valtion työmarkkina-
laitos (VTML) ja Kirkon työmarkkinalaitos (KiT).

YTN 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin 
neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempi-
en toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuu-
dessa sekä liike- ja palvelualoilla, joita edustaa Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien 
toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen muun 
muassa vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoi-
mintaa. YTN on liittojen yhteisö, ja sen jäseniä ovat akavalaiset 
liitot.

SVAL 
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on jäsen sekä JUKOs-
sa että YTN:ssä, ja liitolla on edustusta neuvottelujärjestön toi-
mielimissä.

Teknologiateollisuuden uuden työehtosopimuksen palkankoro-
tustasoa pyritään työnantajapuolen toimesta käyttämään niin sanot-
tuna palkka-ankkurina. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toi-
mialasta riippumatta 0,5 prosentin korotustaso on maksimi, johon 
työnantajapuoli puheissaan viittaa. Tässä yhteydessä on syytä huo-
mioida, että voimassaolevissa vanhoissa työehtosopimuksissa on tälle 
syksylle sovittu jopa yli 3 prosentin korotuksista.

Työehtosopimusten sopimuskorotuksista ja alakohtaisista neuvot-
telutilanteista lisätietoa: www.ytn.fi 

Järjestösektori
Järjestösektorin suurimmat työehtosopimukset (Yksityisen sosiaa-
lipalvelualan tes, Sosiaalialan järjestöjen tes, Terveyspalvelualan tes 
ja Yksityisen opetusalan tes) umpeutuvat vuoden 2010 alkupuolel-
la. Näiden työehtosopimusten puitteissa on maksettu useamman pro-
sentin korotuksia myös syksyllä 2009. n
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Työpaikkojen tasa-arvo 
on näennäistä
Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen kaipaa Suomeen 
terävämpää tasa-arvopolitiikkaa, jota tukisi selkeämpi lainsäädäntö. 
Hänen mielestään suomalaisen työelämän tasa-arvoisuus on vielä kaukana.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen mielestä suomalaisessa 
työelämässä vallitsee näennäinen tasa-arvo.

– Suurin ristiriitaisuus on minun mielestäni jo siinä, että työelämä 
on voimakkaasti kahtiajakautunut ja meillä on erikseen naisten alat ja 
miesten alat, Mäkinen toteaa.

Tämä jako heijastuu myös työelämän tasa-arvoisuuteen, sillä nais-
valtaisella julkisella sektorilla palkkataso on selkeästi yksityistä sekto-
ria alhaisempi.

Mäkisen mukaan naisalojen huono arvostus näkyy nimenomaan 
palkkauksessa, joka uhkaa jatkossakin jäädä jälkeen – huolimatta hal-
lituksen ja työmarkkinaosapuolten samapalkkaohjelmaan kirjatuista 
tavoitteista.

– Tämä on minusta erittäin huolestuttavaa, koska keskusteluissa 
suomalaisen työelämän tasa-arvo on koettu olennaiseksi asiaksi.

Mäkinen muistuttaa, että viimeaikaisten tutkimusten mukaan nai-
sia on työelämässä jo enemmistö ja naiset ovat paremmin koulutettu-
ja kuin miehet.

– Siitä huolimatta naisammattien arvostuskysymys on yhä ratkai-
sua vailla.

Samanaikaisesti pätkätöiden ja määräaikaisten työsuhteiden ongel-
mat koskettavat erityisesti nuoria naisia koulutustasosta riippumatta.

Naisjohtajia tarvitaan lisää
Epätasa-arvoisen työelämän kokemusta lisää myös naisjohtajien mää-
rän vähyys.

– Naisilla on enemmän korkeakoulututkintoja kuin miehillä, mut-
ta siitä huolimatta yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla on vain vä-
hän naisjohtajia.

Suomalaisessa tiedemaailmassa naisprofessorien määrä on kansain-
välisesti arvioiden kohtuullinen, mutta tutkijakoulutuksen suorittanei-
den tai väitelleiden naisten määrään verrattuna tämäkin luku on pieni.

– Tiedemaailmassa käytetään varsin yleisesti kutsuntamenettelyä, ja 
useimmiten kutsu käy miestutkijoille. Lisäksi professuurien määrä on 
miesvaltaisilla tutkimusaloilla suurempi kuin naisvaltaisilla, Mäkinen 
kertoo.

Yllättävää naisjohtajien vähäisyys on myös peilattuna EVAn muu-
taman vuoden takaiseen tutkimukseen, joka osoitti, että naisten joh-
tamat yritykset ovat tuottavampia yri-
tyksiä kuin miesten.

Yritysmaailman puolella Mäkis-
tä ihmetyttää myös se, ettei nais-
ten määrä pörssiyhtiöiden halli-
tuksissa ole lisääntynyt, vaikka 
asiaa on pidetty esillä jo vuo-
sia. Norjassa asiaa varten laadit-
tiin sitovaa lainsäädäntöä, jossa 
pörssiyhtiöiden hallituksille mää-
rättiin naiskiintiöt.

Teksti: Heidi Gedik Kuvat: iStockphoto
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– Lain voimaansaattamiselle annettiin pitkä siirtymäaika, jolloin 
elinkeinoelämä järjesti hallitusammattilaisiksi aikoville naisille pä-
tevöittämiskoulutusta. Tämä vei pohjan niiltä argumenteilta, joiden 
mukaan ei olisi riittävästi hallitustyöhön päteviä naisia.

Julkishallinnossa on asiaan kiinnitetty huomiota, ja monien mi-
nisteriöiden työpaikkailmoituksissa haetaankin johtotehtäviin nai-
sia ja miehiä. Myös yritysmaailmassa tämä tulisi Mäkisen mieles-
tä ottaa tavaksi.

– On tavallista, että johtohenkilöitä rekrytoitaessa yritykset käyt-
tävät konsulttiyrityksiä apuna. Näille annetuissa toimeksiannoissa pi-
täisi kiinnittää huomiota siihen, että toivotaan molempia sukupuolta 
olevia ehdokkaita. Tällöin on aidosti mahdollisuuksia muuttaa vallit-
sevaa tilannetta toisenlaiseksi.

Eväitä palkkakartoitukseen
Vaikka Suomessa on jo pitkään tavoiteltu tasa-arvoisempaa työelä-
mää, ei tilanne EU-tilastojen tai viimeaikaisten selvitysten valossa ole 
juurikaan parantunut.

Pirkko Mäkisen mukaan myös tulevaisuus näyttää synkältä. 
Esimerkiksi valtion tuottavuusohjelman säästöt yhdistettynä ta-
loustaantuman vaikutuksiin eivät lupaile lähitulevaisuudessakaan 
suuria parannuksia naisvaltaisten alojen tilanteeseen. Siksi tarvit-
taisiin pikaisesti lainsäädännön kehittämistä. Vuonna 2005 tasa-
arvolain uudistuksessa mukaan otettiin palkkakartoitus, josta oli 
tarkoitus luoda yli 30 hengen työpaikoille käytännön väline palk-
kaerojen tarkasteluun.

– Lakiuudistus jäi kuitenkin puolitiehen, sillä tasa-arvolaissa ei 
edelleenkään anneta riittäviä eväitä palkkakartoituksen tekemiseen.

Tärkeää olisi esimerkiksi turvata lailla kaikille palkkakartoitusta 
tekeville osapuolille mahdollisuus saada tietoja yksilökohtaisista pal-
koista. Vain näin voidaan puuttua epäkohtiin.

– Tällä hetkellä julkisen sektorin palkkakartoituksia tehdään huo-
mattavasti paremmilla tiedoilla kuin yksityisen sektorin kartoituk-
sia. Tämä johtuu siitä, että julkisella sektorilla palkkojen julkisuus on 
säännelty paljon avoimemmaksi kuin yksityisellä puolella.

– Usein kartoitukset jäävät puolitiehen juuri siksi, että lainsää-
dännössä on annettu liian heikot eväät konkreettiseen toteutukseen. 
Usein verrataan keskipalkkoja eikä tehdä analyysejä palkanosittain. 

Toisaalta tyydytään siihen, että kerrotaan luvut, mutta ei analysoida 
tilannetta ja arvioida syitä.

Analyysivaihe olisikin Mäkisen mukaan erittäin tärkeä, sillä aina 
naisen ja miehen välinen palkkaero ei tarkoita syrjimistä sukupuo-
len perusteella.

– Palkkaerolle voi löytyä hyväksyttävä syy. Jotta perustettomat syyt 
nousevat esiin ja niihin voidaan puuttua, on tuloksia tärkeä analysoida.

Perhevapaat heikentävät asemaa
Palkkaongelmien lisäksi tasa-arvovaltuutetun toimistoon otetaan yh-
teyttä perhevapaisiin liittyvissä kysymyksissä.

– Nämä yhteydenotot tulevat pääasiassa naisilta, jotka havaitsevat, 
että he putoavat perhevapailta palatessaan palkkauksellisesti tai muu-
toin huonompaan asemaan. Tarjolla ei olekaan enää samaa tai saman-
arvoista tehtävää.

Toisinaan myös työnantajan saama tieto henkilön raskaudesta on 
vaikuttanut siihen, että määräaikaista työsuhdetta ei olekaan jatkettu.

Sen sijaan sukupuoleen perustuvasta tai seksuaalisesta häirinnäs-
tä haetaan tietoja lähinnä nettisivuilta, ja konkreettisia yhteydenottoja 
aiheesta tulee tasa-arvovaltuutetun toimistoon vain satunnaisesti.

Miehetkin perhevapaille
Tasa-arvokysymyksiä pidetään lähinnä naisten ongelmina, mutta ta-
sa-arvovaltuutetun mukaan noin kolmannes yhteydenotoista tulee 
miehiltä. Nämä tuovat esiin aivan samoja epäilyjä esimerkiksi palk-
kasyrjinnästä tai syrjinnästä työhön otettaessa. Lisäksi perhevapaita 
käyttäviltä isiltä tulee yhteydenottoja.

– Usein isäkuukaudelle tai vanhempain vapaalle jäävä isä saattaa olla 
omassa työyhteisössään ensimmäinen. Pahimmassa tapauksessa työn-
antaja saattaakin vaatia, että työntekijän tulee itse järjestää sijaisensa lo-
man ajaksi. Naisvaltaisilla aloilla on jo totuttu töiden uudelleen organi-
sointiin, mutta miesten puolelle ei ole vielä muodostunut käytäntöä.

– Olisi hienoa, jos miehet käyttäisivät perhevapaita yhä enemmän. 
Näin saataisiin myös vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia ta-
sattua mies- ja naisvaltaisten alojen välillä.

Pirkko Mäkinen kannattaa myös niin sanotun Islannin-mallin 
käyttöönottoa, jossa perhevapaa on jaettu korvamerkityin osin mo-
lemmille vanhemmille.

” Suomessa tarvitaan terävämpää  
tasa-arvopolitiikkaa, jolla saadaan  
konkreettisesti aikaan toivottuja muutoksia.
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– Tämä lisäisi ilman muuta tasa-arvoa työelämässä. Minusta olisi 
tosi hienoa, että meilläkin olisi selkeästi äidille ja isille tarkoitetut jak-
sot, joita ei voisi siirtää toiselle.

Lepsusta laista teräväksi
Vielä tämän vuoden aikana eduskunta saa eteensä selvityksen siitä, 
miten vuoden 2005 tasa-arvolain uudistus on toiminut. Ensi vuonna 
taas laaditaan eduskunnalle tasa-arvoselonteko, jossa arvioidaan, mi-
ten hallituksen tasa-arvo-ohjelmat ja samapalkkaohjelma ovat toimi-
neet, mitkä ovat suomalaisessa yhteiskunnassa vielä olemassaolevia 
haasteita ja tarvitaanko uudentyyppisiä näkökulmia.

– Minusta Suomessa tarvitaan terävämpää tasa-arvopolitiikkaa, 
jolla saadaan konkreettisesti aikaan toivottuja muutoksia. Tällainen 
politiikka toimii, jos siihen yhdistetään tätä politiikkaa tukeva tasa-
arvolaki. Jos laki jää hyvin pehmeäksi ja lepsuksi, politiikan kirjaukset 
jäävät vain kauniiksi julkilausumiksi eikä tuloksia saavuteta. n

Isävapaa kannattaa

29-vuotias Hannu on puolitoistavuotiaan tyttären isä, joka 
työskentelee julkisella sektorilla. Hän käytti heti lapsen synnyt-
tyä mahdollisuuden kolmen viikon isyyslomaan. Lisäksi hän 
piti niin sanotun isäkuukauden lapsen ollessa yhdeksän kuu-
kauden iässä. Suunnitelmissa on vielä kolmen kuukauden hoi-
tovapaan pitäminen ensi kevään aikana.

Hannulle isyysloman ja isäkuukauden pitäminen olivat it-
sestään selviä, koska hän haluaa olla mukana täysipainoises-
ti lapsensa kasvatuksessa. Tulevan hoitovapaan pääsyynä on 
Hannun halu auttaa vaimoa, jolle on tarjoutunut mahdollisuus 
ulkomaan työkomennukseen.

Hannun työpaikalla isän käyttämiin vapaisiin on suhtaudut-
tu pääasiassa myönteisesti. Yllättävää on kuitenkin ollut se, 
että hänen työpaikallaan miehet ovat suhtautuneet asiaan jo-
pa positiivisemmin kuin naiset.

– Ensimmäinen esimieheni, mies, kannusti minua ja koros-
ti, etten saa pohtia työasioita kotona. Sen sijaan erään nais-
pomon kommentti oli, että voin pitää vapaan, kunhan hoidan 
sijaisen tekemään tehtäväni ja teen vapaan aikana tarvittavat 
työtehtävät loppuun.

Hannu myöntääkin, että hoitovapaan pitäminen vaatii jär-
jestelykykyä. Esimerkiksi edessä olevan kahden kuukauden 
hoitovapaan hän pyrkii ajoittamaan niin, ettei töissä olisi ko-
vaa kiirettä.

– Tämä on tasapainottelua työn ja perheen välillä, hän to-
teaa ja kertoo myös isäkuukauden aikana hoitaneensa joitain 
työtehtäviä puhelimitse tai sähköpostitse.

Hannun mukaan isien hoitovapaat ovat edelleenkin harvi-
naisia.

– Tarvittaisiin enemmän poliittista ohjausta, että miehet 
saataisiin jäämään kotiin.

Hannun mielestä isiä voitaisiin kannustaa vapaille pätkimäl-
lä vapaita esimerkiksi Islannin-mallin mukaan. Lisäksi hän toi-
voisi, että yleiskielessäkin termit äitiys- tai isyysloma vaihdet-
taisiin yksinkertaisesti vanhempainlomaksi.

– Tällöin jo kielenkäytöstä lähtien kävisi selväksi, että kyse 
on koko perheen jutusta.

Hannu kertoo havainneensa, että lasten hoitamista pide-
tään paitsi äitien etuoikeutena myös velvollisuutena. Tästä 
kertoo esimerkiksi, että vaipanvaihtopisteet on yleensä sijoi-
tettu naistenhuoneiden yhteyteen, mikä vaikeuttaa miehen liik-
kumista lapsen kanssa kaupungilla.

Hannu haluaa kuitenkin suositella kaikille isille isyysvapai-
den käyttöä.

– Lapsen oppii tuntemaan ihan eri tavalla, kun on hänen 
kanssaan kuukaudenkin kotona. n
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” Hampaat irvessä liikkuminen 
ei kanna pitkälle.
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Tuntuu hyvältä!

Teksti: Irja Ketola Kuvat: Istockphoto ja Olli Häkämies

Liikunnan terveysvaikutukset tuntuvat koko ihmisessä, 
ja pienikin liikunnan lisäys hyödyttää sekä henkistä että fyysistä terveyttä. 

On tärkeätä löytää liikuntamuoto, josta nauttii. Silloin harrastusta tekee mieli jatkaa.

Juokse henkesi edestä! Tämä perinteinen suomalainen lii-
kuntaan kannustus ei saa UKK-instituutin johtajalta, professori Tom-
mi Vasankarilta täydellistä hyväksymistä.

– Hampaat irvessä liikkuminen ei kanna pitkälle. Myös liikunnas-
sa täytyisi löytää itseä kiinnostavia juttuja ja tehdä asioita, jotka tuntu-
vat hyvältä ja mielenkiintoiselta, hän sanoo.

Vasankarin mukaan liikkumaan tottumattoman täytyisi aloittaa 
varovasti, sillä liian kovalla intensiteetillä tehdyistä harjoituksista on 
enemmän haittaa kuin hyötyä. Ihminen hengästyy liikaa, maitohapot 
heräävät, palautuminen kestää turhan kauan ja jäsenet tulevat kipeik-
si. Tällaisessa liikkumisessa on aina myös suuremmat terveysriskit.

– Kun rasittaa itseään liian lujaa, suoritus jää usein myös turhan ly-
hyeksi, eikä se kohota kuntoa. Kokonaisuudesta jää käteen vain huo-
no fiilis, minkä jälkeen tulee helposti tehtyä päätelmä, ettei mikään lii-
kunta sovi minulle.

Vasankari muistuttaa, että huonojen tuntemusten taustalta saat-
taa joskus löytyä myös fyysinen syy, joka kannattaa selvittää lääkä-
rin vastaanotolla.

– Yksi kuntotesteissä esiin tuleva vaiva on sydämen rytmihäiriö, 
joka saattaa napsahtaa päälle sykkeen noustessa.

Turvallisesti mutta tehokkaasti
Liikkumisessa täytyisi siis pyrkiä löytämään turvallinen mutta teho-
kas taso. Tommi Vasankarin mukaan yksi apuväline oikean tason löy-
tämiseen on sykemittari.

– Varsinkin liikuntaan tottumattomalle sykemittari on ikään kuin 
käsijarru. Se varmistaa, että liikuntasuoritus pysyy kehittävällä mutta 
turvallisella tasolla.

Vasankari kertoo, että sykerajat ovat aina yksilöllisiä. Hän kuiten-
kin varoittaa ihmisiä testaamasta maksimisykettään omin päin.

– Liikuntaan tottumattomille kuntotestitkin tehdään monesti epä-
suorilla testeillä, hän sanoo.

– Useimpien maksimisyke on 180:n paikkeilla. Silloin turvallisessa 
liikkumisessa syke pysyttelee 120:n tietämillä tai sen alapuolella.

Sykkeen tason lisäksi kunnon kohenemiseen vaikuttaa myös lii-
kunnan kesto. 
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” Lääkärin asiakkaalle kirjoittamassa 
liikkumisreseptissä määritellään, 
minkälaisia terveysvaikutuksia 
liikunnalla haetaan.

– Hikoilua ja hengästymistä aiheuttavaa liikuntaa täytyisi kertyä 
vähintään 2,5 tuntia viikossa, ja yhden suorituksen täytyisi kestää vä-
hintään kymmenen minuuttia. Tämän lisäksi tulisi harjoittaa lihas-
kuntoa kaksi kertaa viikossa, esimerkiksi kuntopiiri- tai kuntosalihar-
joituksella.

 
Sopiva tapa liikkua
UKK-instituutti oli yhtenä tahona mukana 2000-luvun alussa Suo-
messa toteutetussa liikkumisreseptihankkeessa.

– Lääkärin asiakkaalle kirjoittamassa liikkumisreseptissä määri-
tellään, minkälaisia terveysvaikutuksia liikunnalla haetaan, Vasanka-
ri kertoo.

– On esimerkiksi todettu, että kestävyystyyppinen harjoittelu on 
erityisen tehokasta rasva-arvo- ja paino-ongelmien hallinnassa, kun 
taas lihaskuntotyyppinen harjoittelu vaikuttaa etenkin sokeriaineen-
vaihduntaan.

Hyvä liikkumisresepti ottaa kantaa myös erilaisiin terveysrajoit-
teisiin ja pyrkii löytämään jokaiselle sopivan tavan liikkua. Esimer-
kiksi polvivaivaista ei lähetetä hölkkäämään, vaan hänelle suositellaan 
vaikkapa uintia tai polkupyöräilyä. 

Helpoista, turvallisista ja lähes jokaiselle sopivista liikkumismuo-
doista Vasankari mainitsee esimerkkinä kävelyn, johon saa lisätehoa 
käyttämällä sauvoja.

– Muita hyviä ja turvallisia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi uimi-
nen, tanssiminen, hiihto ja pyöräily.

Vasankari muistuttaa, että on tärkeätä liikkua mahdollisimman 
monipuolisesti. Myös kohtuullinen harjoituksen tehon vaihtelemi-
nen on elimistölle hyväksi.

– Vaihteleva rasitus kehittää kehon eri ominaisuuksia parhaiten. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että kehitys edellyttää aina myös säännöl-
lisyyttä. n

Mikä liikkumisresepti?

– Liikkumisresepti on lomake, johon kirjataan asiakkaalle yk-
silöllinen liikkumisohje. Se on tarkoitettu työkaluksi lääkärei-
den vastaanotolle.

– Reseptissä määritellään asiakkaan nykyinen liikkuminen 
ja sen riittävyys terveyden kannalta, liikkumisen terveyspe-
rusteet ja tavoitteet, liikkumisohje sekä liikkumisen toteutu-
misen arviointi ja seuranta.

– Reseptin tavoitteena on lisätä vähän liikkuvien perus-
terveydenhuollon asiakkaiden liikkumista lisäämällä lääkärien 
antamaa liikuntaneuvontaa, jäsentämällä liikuntaneuvonta-
prosessia sekä edistämällä terveydenhuollon ja liikuntaa jär-
jestävien tahojen yhteistyötä. 

– Liikkumisreseptihanke toteutettiin vuosina 2001–2003 
Jyväskylän yliopiston, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, Lää-
käriliiton, Suomen Reumaliiton, Suomen Sydänliiton ja UKK-
instituutin yhteishankkeena. 

– Hankkeen jälkeen reseptin käyttö on vakiintunut osassa 
Suomen terveyskeskuksista. Se on käytössä muun muassa 
Kunnossa kaiken ikää -hankkeissa eri puolilla maata. 

– Liikkumisresepti on hyväksytty osaksi sähköistä poti-
lastietojärjestelmää, jonka kehittäminen on käynnissä. Tieto-
koneella täytettävä PDF-lomake löytyy hankkeen nettisivuil-
ta www.liikkumisresepti.net. Reseptivihkosia voi tilata myös 
Lääkäriliitosta. 



Reseptillä liikkeelle

– Vie keppi niskan taakse ja kierrä hartioita vuorotellen eteen. Jos ol-
kapäissä tai niskassa tuntuu kipua, tee liike keppi rinnan edessä, fysio-
terapeutti Saija Salo opastaa Hyvinkään terveyskeskuksen fysiotera-
piaosaston liikkumisreseptiryhmässä.

Hän korostaa, että liike kannattaa tehdä mieluummin istuen kuin 
seisten, sillä istuessa lantio pysyy kiertoliikkeenkin aikana hyvin pai-
kallaan.

– Näin liike vaikuttaa oikealla tavalla, eli parantaa selkärangan liik-
kuvuutta.

Sanna Paasonen ja Pirjo Sourio ovat ryhmässä mukana toista 
kertaa. Ensimmäisellä kerralla he saivat opastusta kävelytekniikkaan, 
tällä kertaa vuorossa on perusjumppaa: rangan liikkuvuusharjoituk-
sia, keskivartalon lihaksia vahvistavia harjoituksia ja venyttelyliikkei-
tä. – Rintalihakset, lonkan koukistajat ja pohjelihakset ovat esimer-
kiksi kävelyä harrastavalle tärkeät venyttelyä kaipaavat lihasryhmät, 
Salo kertoo.

Fysioterapeutti korostaa myös syvien vartalolihasten voimasta 
huolehtimisen tärkeyttä.

– Kun keskivartalon jaksaa pitää napakkana, ristiselän asento-
kin säilyy paremmin oikeana, eli niin sanottu luonnollinen not-
ko ristiselässä säilyy. Ja kun ristiselkä on oikeassa asennossa, myös 
hartiat ja pää asettuvat helpommin oikealle paikalleen ja ryhti säi-
lyy hyvänä. Näin vältytään haitalliselta alaselän ja hartiaseudun 
kuormittumiselta.

– Hyvältä tuntuu! liikkumisreseptin lääkäriltään saaneet naiset sa-
novat yhteen ääneen. 

He ovat liikkuneet aiemminkin, mutta resepti toi esiin harjoitus-
ta kaipaavat osa-alueet. Sannan reseptiin on kirjattuna lähinnä lihas-
kuntoon vaikuttavien harjoitteiden tekeminen, Pirjolla taas tavoittee-
na on muun muassa muutaman kilon painonpudotus.

Tiiviissä yhteistyössä
Hyvinkään terveyskeskuksessa liikkumisresepti otettiin käyttöön 
syyskuussa 2006. Se on kaupungin KKI-hankkeen yksi tärkeä kehit-
tämiskohde.

– Meillä reseptin kirjoittaa lääkäri, sairaanhoitaja tai terveyden-
hoitaja. Se annetaan vastaanotolla allekirjoitettuna asiakkaalle itsel-
leen. Asiakas varaa sitten ajan fysioterapeutille, jonka kanssa kartoite-
taan alkutilanne, mietitään liikuntamuodot ja niiden toteutumistapa, 
Saija Salo kertoo. 

Salo kertoo, että fysioterapia tekee tiivistä yhteistyötä myös kau-
pungin liikuntapalveluiden kanssa. 

– Näin pystymme löytämään kullekin asiakkaalle sopivan ryhmän 
ja ottamaan huomioon myös mahdolliset liikuntarajoitteet.

Fysioterapiassa suunnitelma ja toteutus kirjataan ylös, ja lisäk-
si asiakkaalle annetaan kuntokortti, johon hän itse voi merkata kaik-
ki liikuntasuorituksensa. Kortin voi sitten halutessaan ottaa mukaan 
kontrollikäynnille lääkärin tai sairaanhoitajan luo.

Sekä Sanna että Pirjo näkevät tärkeäksi, että liikkumisreseptin to-
teutumista seurataan joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lää-
kärin vastaanotolla.

– Se pistää tsemppaamaan! he nauravat. 
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Fysioterapeutti Saija Salo opastaa 
Sanna Paasosta ja Pirjo Souriota 
liikkumisreseptiryhmässä.
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Väitöskirja: Julkisella  
mielipiteellä ei ollut merkitystä

Politiikasta on tullut ammattimaista ja asiantuntijavetoista. Samanaikai-
sesti puolueiden jäsenmäärät ja äänestysprosentit ovat pohjalukemissa. 

Finanssikriisin vaikutuksesta Suomen EMU-päätökseen kohdis-
tuu uutta mielenkiintoa. Suomen ja Ruotsin talouden rakenne on 
hyvin samantyyppinen ja molemmat ovat riippuvaisia vientiteolli-
suudesta. Maat liittyivät Euroopan unioniin 1995, Suomi lähti mu-
kaan talous- ja rahaliittoon 1999, mutta Ruotsi jäi ulkopuolelle ja pi-
ti kiinni omasta kruunustaan.

Näin Suomi menetti vientiteollisuutta auttaneen devalvaatiokorttin-
sa ja Ruotsi nyt kapuaa taantumasta ulos heikon kruununsa turvin.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen kaivoi ke-
väällä EMU-kantansa naftaliinista ja piti Suomen liittymistä virheenä. 
Väyrynen vastusti rahaliittoon liittymistä jo 1990-luvulla.

Valtiotieteen tohtori Marko Karttusen tuoreessa väitöskirjassa 
(Evidence of Partisan Emphasis on EMU during 1994–1999) käydään 
läpi Suomen ja kolmen suurimman puolueen painotuserot liittymis-
prosessin valmisteluissa. Karttunen on päässyt tutustumaan puoluei-
den salaisiin arkistoihin.

Suomen liittyminen Euroopan talous- ja rahaliittoon jakoi 1990-
luvulla mielipiteitä. Päätös valmisteltiin huippusalaisesti eikä Suomes-
sa turvauduttu kansanäänestykseen, kuten Ruotsissa tehtiin.

– Suomen EMU-ratkaisu oli kansallinen päätös, eikä siihen vai-
kuttanut Ruotsin ratkaisu vastaavassa tilanteessa. Päätöksenteko oli 
hyvin keskittynyttä ja sen takana olivat puolueiden johtohenkilöt ja 
asiantuntijat. Julkisella mielipiteellä oli erittäin vähäinen merkitys, 
Karttunen tiivistää.

Poliittinen 
eliitti valmisteli 
EMU-päätöksen 
salaisesti
Päätöksen Suomen liittymisestä Euroopan talous- ja rahaliittoon tekivät poliittinen eliitti 
ja asiantuntijat, ja se valmisteltiin huippusalaisesti. Päätös perustui kansalliseen etuun,
eikä julkisella mielipiteellä ollut merkitystä.
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Nyt keskustalainen pääministeri  
ei voi enää kävellä Suomen Pankkiin 
ja kysyä, että missä on se huone,  
jossa markka devalvoidaan. 

Karttusen väitöskirjasta käy ilmi, että 
päätöksenteon keskiössä oli oikeastaan nel-
jä henkilöä: SDP:n puheenjohtaja ja pää-
ministeri Paavo Lipponen, kokoomuk-
sen valtionvarainministeri Sauli Niinistö 
ja Suomen Pankin Matti Vanhala ja Sirkka 
Hämäläinen.

Valmistelu hoidettiin erittäin salaisesti ja 
siihen oli selkeä syy: Suomen markka kellui.

– Tilanne oli valuuttapoliittisesti erittäin 
herkkä, Karttunen ymmärtää salailun syyn.

Ainutlaatuinen väitöskirja
Marko Karttusen väitöskirja tuo 1990-luvun 
EMU-keskustelun taustat hyvin selkeästi 
esille. Kvantitatiivisessa aineistossa on käyty 
läpi puoluekokousten, -valtuustojen, -halli-
tusten, ministeri- ja eduskuntaryhmien pöy-
täkirjat ja puolueiden vaaliohjelmat.

Kvalitatiivisessa osiossa on kahdeksan 
puoluejohtajan ja yhden riippumattoman 
virkamiehen haastattelut. Lisäksi Karttunen 
perehtyi elämänkertoihin, muistelmiin, mie-
lipidemittauksiin ja mediamateriaaliin.

– Kaikkiaan taustamateriaalista kertyi 
9309 koodattua politiikkakantaa, joissa ai-
heena oli EMU. Laajaan aineistoon käytin 
kahta tutkimusmenetelmää ja mielestäni väi-
töskirja antaa luotettavan kuvan aiheesta, 
Karttunen luettelee.

Kun EMU-keskustelua käytiin 1990-lu-
vulla, puolueista kokoomuksella oli kaikkein 
yhtenäisin kanta: puolue kannatti liittymistä.

Mikä on EMU?

Euroopan Unionilla on yhteinen talous- 
ja rahaliitto (EMU) sekä yhteinen raha, 
euro. Emun tavoitteena on EU-mai-
den talouksien tehokkaampi yhdentä-
minen yhteisen rahan, keskuspankin 
ja rahapolitiikan avulla. Jäsenvaltiot 
hoitavat talouttaan yhtäläisten talous-
poliittisten periaatteiden mukaisesti, 
tavoitteena euroalueen vakaa kasvu, 
uusien työpaikkojen syntyminen ja kil-
pailukykyinen talous.

Vakaus- ja kasvusopimuksen 
määräyksillä EU varmistaa jäsenvalti-
oiden talouskehityksen samankaltai-
suuden, erityisesti euroalueella. Yksi 
sopimuksen perussäännöistä on, et-
tä jäsenvaltioiden olisi pidettävä julki-
nen taloutensa lähellä tasapainoa tai 
ylijäämäisenä.

Euro täytti kymmenen vuotta 1. 
tammikuuta 2009. EU:n 27 jäsenval-
tiosta 16 on ottanut käyttöön yhtei-
sen valuutan, euron. Nämä maat ovat 
Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlan-
ti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Lu-
xemburg, Malta, Portugali, Ranska, 
Saksa, Slovakia, Slovenia ja Suomi.

Sosiaalidemokraateissa oli liittymistä 
kannattava Paavo Lipposen leiri ja sitä vas-
tustava Erkki Tuomiojan leiri. Keskustelun 
edetessä Tuomioja taipui EMUn kannalle.

Keskusta suhtautui EMUun kaikkein ny-
reimmin, vaikka Esko Ahon pääministeri-
kaudella Suomi liittyi Euroopan unioniin ja 
allekirjoitti Maastrichtin sopimuksen, jonka 
selkeä jatkumo raha- ja talousliitto oli. Kes-
kustassa mielipiteet jakautuivat rahaliittoa 
vastustavien Ahon ja Väyrysen leirien kes-
ken. Väyrysen mukaan Aho kannatti salaa 
hallituksen myönteistä EMU-kantaa, mut-
ta Aho joutui julkisesti vastustamaan EMUa 
puheenjohtajavirkansa takia. 

– Keskusta halusi, että Suomi seuraisi 
Ruotsin, Tanskan ja Iso-Britannian päätök-
siä. Kun Maastrichtin sopimus allekirjoitet-
tiin, ei ollut vielä mitään takeita siitä, että ta-
lous- ja rahaliitto saadaan aikaiseksi. Siksi 
siitä ei käyty kovin suurta julkista keskuste-
luakaan, Karttunen selvittää.

– Erityisesti 1990-luvun puolivälissä kes-
kusta halusi asiasta kansanäänestyksen. Nä-
mä painotukset hiipuivat kuitenkin vuosi-
kymmenen loppua kohti.

– Tilanteessa saattoi olla myös poliittisia 
jännitteitä. Keskusta oli oppositiossa ja puolu-
een kannattajissa oli paljon metsä- ja sahate-
ollisuuteen sidoksissa olevia ihmisiä. Osittain 
EMU-vastaisuus oli myös puhdasta taktikoin-
tia, jolla haluttiin lyödä kiilaa hallituspuoluei-
den väliin ja saada myös julkisuutta.
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Finanssikriisin myötä Paavo Väyrysen jo 1990-luvulla esittämä 
kauhuskenaario on toteutunut. Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia jäivät 
EMU-alueen ulkopuolelle ja nyt suomalainen metsäteollisuus on krii-
sissä. Tämä ei kuitenkaan johdu pelkästään Suomen EMU-sidonnai-
suudesta vaan myös alan rakenteellisista ongelmista.

– Nyt keskustalainen pääministeri ei voi enää kävellä Suomen 
Pankkiin ja kysyä, että missä on se huone, jossa markka devalvoidaan, 
Karttunen nauraa.

– Suomi ja Ruotsi ovat talousalueina hyvin riippuvaisia viennistä, 
eikä metsäteollisuus ole ainoa teollisuuden ala, joka on kärsinyt hei-
kon kruunun Ruotsille antamasta kilpailuedusta. Kaikki ne yritykset, 
joilla on ruotsalaisia kilpailijoita, ovat kärsineet tästä tilanteesta. No-
kia mukaanlukien.

EMU on tuonut vakautta
Talous- ja rahaliittoon liittyminen oli uusliberalistinen hanke. Sen 
myötä nyt vallitsevassa taantumassa työpaikat joustavat, valuutta ei.

– Kun päätöksiä valmisteltiin, kansallisia etuja painotettiin. Silloi-

nen valtionvarainministeri Sauli Niinistö näki Suomen sopimuksen 
jopa vahvuutena, kun Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia jäivät ulos.

– Raimo Sailas on puolestaan painottanut koko ajan EMUn tuo-
maa vakautta.

Karttusen mukaan EMU-päätöksen hyötyjä ja haittoja pitää pun-
taroida pitkällä aikavälillä. Hän tiivistää Suomen ja suomalaisten hyö-
dyt lyhyesti: matalat korot ja pieni inflaatio ovat olleet selkeitä etuja.

– Näistä ovat hyötyneet myös kuluttajat. Lisäksi hintojen vertailta-
vuus ja rahan vaihtokustannusten poistuminen ovat olleet etuja. Euro 
on tuonut ihmisten elämään helppoutta.

– Yritysten kannalta on tärkeää, että Eurooppa on yhtenäinen 
markkina-alue ja kilpailukyky on parantunut. Lisäksi vahva euro on 
noussut dollarin rinnalle selkeäksi kauppavaluutaksi.

Muutos päätöksenteossa
Marko Karttusen väitöskirja tuo hyvin esiin suomalaisessa poliittisessa 
päätöksenteossa tapahtuneen muutoksen. Valta on keskittynyt voimak-
kaasti puoluejohtajien käsiin ja päätökset ovat hyvin asiantuntijavetoisia.
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Samalla sidokset etujärjestöihin ovat heikentyneet. EMU-päätök-
sessä Sdp:llä oli tärkeä kytkös ammattiyhdistysliikkeeseen, ja ilman 
SAK:n myönteistä kantaa päätöstä ei olisi syntynyt. Kokoomuksen 
yhteys työnantajajärjestöihin ja keskustan MTK:hon ei ollut näin sel-
keä.

Elinkeinoelämän valtuuskunta tutki koko 1990-luvun ajan ylei-
sen mielipiteen suhdetta talous- ja rahaliittoon.

– Merkittävää on, että missään vaiheessa kansalaisten enemmis-
tö ei ollut liittymisen kannalla. Vuonna 1997 lähes 60 prosenttia ih-
misistä vastusti liittymistä, kun kannattajia oli reilut 20 prosenttia. 
Silti Suomea vietiin koko ajan kohti rahaliittoa.

– Vuonna 1998 EMUn kannattajien määrä ohitti vastustajien 
määrän, mutta siltikin jäätiin selkeästi alle 50 prosentin. 

Reaalipolitiikan tulo poliittiseen päätöksentekoprosessiin on 
etäännyttänyt puolueita sidosryhmistään ja kannattajistaan. Puolu-
eiden väliset ideologiset raja-aidat ovat kaatuneet. Inflaatio on iske-
nyt politiikkaan.

Karttunen luettelee kolme selkää faktaa, jotka tämän osoittavat: 
Puolueiden jäsenmäärät ovat puolittuneet viimeisten 20 vuoden ai-
kana. Äänestysprosentti eduskuntavaaleissa on laskenut alhaisimmal-
le tasolleen sotien jälkeen. Puolueiden arvostus on laskenut äänestäji-
en silmissä.

Yli vuoden vellonut vaalirahajupakka ei ole tilannetta ainakaan 
parantanut. Marko Karttunen lisää vielä, että erilaisissa ammatti-
en tai instituutioiden arvostusta mittaavissa äänestyksissä puolueet 
ja poliitikot ovat pudonneet listan häntäpäähän. Kärjessä keikkuvat 
lääkärit, palomiehet ja poliisit.

Lisää puoluedemokratiaa
Karttunen suosittelee puoluedemokratian lisäämiseksi yksinkertai-
sia keinoja. Jäsenten ja äänestäjien osallistamisaktiivisuutta on lisät-
tävä ja laajennettava, puolueen politiikkakantaa on avattava jo pää-
tösten valmisteluvaiheessa, uutta teknologiaa on hyödynnettävä ja 
kaikkia intressiryhmiä on kuunneltava.

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ”suut suppuun” -linja 
ei osu yhteen Karttusen ajatusten kanssa.

– Vanhasen näkemys siitä, että keskeneräisistä asioista ei saa pu-
hua, sotii tätä päätöksentekoon osallistamista vastaan. Toisaalta hän 
hyödyntää jo uutta tekniikkaa: hän tiedottaa oman bloginsa eikä me-
dian kautta.
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Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osasto-
päällikön Antti Suvannon mielestä Suomen pitää aina teh-
dä itsenäisiä päätöksiä. Suomen ja Ruotsin talouskehitys on 
ollut 2000-luvulla hyvin samankaltaista, vaikka toinen kuuluu 
EMUun ja toinen ei.

– Kasvu on ollut samaa luokkaa ja selvästi nopeampaa kuin eu-
roalueella keskimäärin. Inflaatiokehitys on ollut taas muita maita hi-
taampaa, Suvanto toteaa ja lisää, että valitse siitä sitten parempi 
vaihtoehto.

Suvanto korostaa, ettei EMUun kuuluminen tai ulkopuolelle jää-
minen ole suhdannepoliittinen valinta.

– Ruotsissa on varmasti yrityksiä, jotka hyötyivät kruunun heik-
kenemisestä. Mutta toisaalta siellä on hirveän suuri määrä koti-
talouksia ja myös yrityksiä, jotka ovat kärsineet tuontitavaroiden 

hintojen noususta. Kumpi on parempi, siihen en osaa vastata, Su-
vanto pallottelee.

– Jos Ruotsin kruunun heikkeneminen johtuu taantumasta, pi-
tää valuutan vahvistua sitten, kun taantuma on ohi. Missä se valuut-
takurssietu silloin on? hän kysyy.

Suvanto toteaa myös, että alusta pitäen on ollut selvää, että merkit-
tävin suhdannepuskuri muodostuu niin sanotuista automaattisista va-
kauttajista. Se tarkoittaa sitä, että valtion ja kuntien verotulot supistuvat 
taantumassa ja samalla menot kasvavat työttömyyden nousun myötä.

– EMU-puskurit luotiin sellaisia tilanteita varten, joissa Suomi 
ajautuu omista rakenteellisista syistään vaikeuksiin muun maail-
man mennessä eteenpäin entiseen malliin. Niitä ei luotu tilantee-
seen, jossa koko maailmantalous ajautuu syvään taantumaan,  
Suvanto selvittää.

Suomen pitää tehdä itsenäisiä päätöksiä

Ruotsin ratkaisun 
merkitystä ei pidä yliarvioida

Etlan ja Evan toimitusjohtaja Sixten Korkman pitää oikeana rat-
kaisuna, että Suomi päätti itsenäisesti EMUun liittymisen eikä si-
tonut päätöstään Ruotsiin.

– Ruotsin ratkaisun merkitystä ei pidä yliarvioida. Päätöksen 
perusteet olivat epäilemättä osin poliittisia, niin Ruotsissa kuin 
erityisesti Suomessa, Korkman toteaa.

Korkman ei myöskään näe, että Ruotsilla olisi taloudellisessa 
taantumassa suurta etua siitä, ettei se kuulu EMUun.

– Suomelle voisi olla haittaa Ruotsin kruunun halpenemises-
ta, mutta etua korkojen ennakoitavuudesta. Molemmilla mailla 
menee juuri nyt huonosti eikä suurta eroa ole nähtävissä.

EMU-puskureiden käytöstä Korkmanilla ei ole tietoa.
– Olettaisin, että niitä on käytetty, mutta puskureiden mak-

rotaloudellinen merkitys on joka tapauksessa varsin rajallinen, 
Korkman arvioi.

Merkittävää on, että missään  
vaiheessa kansalaisten enemmistö  
ei ollut liittymisen kannalla. 

Karttunen toivoo, että wikidemokratia nostaisi päätään. Tällä 
hän tarkoittaa, että netin avulla kaikki kiinnostuneet voisivat osal-
listua puolueen yhteisten kantojen muodostamiseen. Näin myös 
kentän näkemykset saataisiin mukaan päätöksenteon prosessiin.

– Kunnallisvaalien alla Espoon ja Vantaan vihreät muokkasi-
vat kantojaan tällä tavalla. Minusta se oli hieno idea, Karttunen 
kiittelee.

Marko Karttusen mielestä nykyinen Nato-keskustelu noudat-
taa hyvin pitkälle samaa kaavaa EMU-valmistelun kanssa. Poliitti-
nen eliitti ja asiantuntijat eivät avaa aihetta julkiseen debattiin.

– On mielenkiintoista seurata, tehdäänkö Naton suhteen pää-
tökset samalla tavalla kuin yli kymmenen vuotta sitten.

Suomen EMU-ratkaisu oli kansallinen päätös, eikä siihen vai-
kuttanut Ruotsin ratkaisu vastaavassa tilanteessa. n
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Masennus 
vie asiantuntijoita

työkyvyttömyyseläkkeelle
Asiantuntija-ammateista jäädään muita ammatteja harvemmin 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Asiantuntijoilla masennus on kuitenkin 
useammin syynä ennenaikaiseen eläkkeeseen kuin muut sairaudet. 

Tämä käy ilmi Masto-hankkeen tuoreesta tutkimuksesta. 

Masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäi noin 4 000 hen-
kilöä vuonna 2008, kun vielä vuonna 1997 heitä oli noin 2 500. Nai-
silla masennukseen perustuvien eläkkeiden alkavuus oli keskimäärin 
40 prosenttia suurempi kuin miesten. Masennusta esiintyy enemmän 
naisvaltaisissa ihmissuhdeammateissa.

Masennuksen ja eri ammattialojen välisestä yhteydestä puhut-
taessa täytyy kuitenkin muistaa, että mikään työ sinällään ei aiheu-
ta masennukseen sairastumista. Työ ja työolosuhteet saattavat no-
peuttaa masennuksen etenemistä niin, ettei sairastunut enää kykene 
työhönsä. 

– Mikään tutkimus ei tue väitettä, että työ syöksisi ihmisen masen-
nukseen ja ennenaikaisesti eläkkeelle. Sen sijaan syrjäytyminen työ-
elämästä ja yhteiskunnasta saattavat johtaa työkyvyttömyyteen, Me-
hiläisen johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo korostaa. 

Oireet heijastuvat suorituskykyyn
Asiantuntija-ammateissa masennus oli työkyvyttömyyseläkkeen syy 
useammin kuin muilla työntekijäryhmillä.

– Asiantuntijatyössä tarvitaan keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta 
ja aloitteellisuutta, ja jos näissä on puutteita, se heijastuu heti suori-
tuskykyyn. Tässä saattaa olla yksi selitys siihen, miksi masennus on 
työkyvyttömyyden syy muita sairauksia useammin, Masto-hankkeen 
pääsihteeri Teija Honkonen arvioi. 

Asiantuntijatehtävissä masennus piinaa erityisesti naisia. Naisten ma-
sennusperäinen eläke on keskimääräistä yleisempää johtajilla, kassanhoi-
tajilla ja vakuutusvirkailijoilla sekä sairaanhoitajilla, vaikka  näissä amma-
teissa työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi keskimääräistä vähemmän. 

Asiantuntijatehtävissä työskentelevillä miehillä masennusperäisiä 
työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi eniten sosiaalityöntekijöillä, virastojen 
ja laitosten asiantuntijoilla sekä toimittajilla ja taiteilijoilla. 

Naisjohtajat masentuvat
Erityisesti naisjohtajat siirtyivät masennuksen vuoksi eläkkeelle use-
ammin kuin miesjohtajat. Kuntien eläkevakuutuksen ylilääkäri Tapio 
Ropposen mukaan yksi syy saattaa olla se, että naisjohtajat työskente-
levät keskijohdon työtehtävissä.

– Naiset ovat usein puun ja kuoren välissä. Paineita kasautuu sekä 
alaisten että ylemmän johdon suunnalta. 

Lisäksi perheestä huolehtiminen jää edelleen enemmän naisen 
vastuulle. Ropposen mukaan on myös tiedossa, että naisjohtajissa on 
enemmän naimattomia, jolloin alttius sairastua masennukseen on 
korkeampi. 

Työn imu auttaa
Naisista ja miehistä yliopisto-opettajilla ja tutkijoilla, peruskoulun ja 
lukion opettajilla, lääkäreillä ja proviisoreilla sekä tekniikan ja luon-
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Mitä tutkittiin?

Sosiaali- ja terveysministeriön Masto-hanke tutki masennus-
peräisten eläkkeiden alkavuutta eri ammateissa vuosina 1997–
2006. Aineistossa oli 272 000 iältään 30–64-vuotiasta henkilöä. 
Tutkimuksen tekivät tukijat Tiina Pensola Kuntoutussäätiöstä ja 
Raija Gould Eläketurvakeskuksesta. Tutkimus löytyy osoittees-
ta www.tartumasennukseen.fi

” Työn imu ja sitoutuminen työhön on 
vahva, eikä sairauslomalle hakeuduta 
kovin herkästi. 

nontieteiden erityisasiantuntijoilla masennukseen perustuvia eläkkei-
tä alkoi keskimääräistä vähemmän.

Vakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs arvioi, että 
työn imu saattaa olla yksi selittävä tekijä masennusten vähäiseen 
esiintyvyyteen.

– Työn imu ja sitoutuminen työhön on vahva, eikä sairauslomalle 
hakeuduta kovin herkästi. 

Vaikka masennus ei sairautena ole uusi, siihen puuttuminen on 
edelleen hankalaa. Tapio Ropponen korostaa, että masentuneen kun-
touttaminen työkykyiseksi vaatii varhaista puuttumista.

– Tilanne on otettava hallintaan kolmen–neljän kuukauden aika-
na. Kuuden kuukauden sairausloman jälkeen masennuspotilaista pa-
laa töihin puolet, vuoden kuluttua enää joka neljäs. 

Hoitoa suunniteltaessa on keskityttävä työhön paluuseen, hoidok-
si ei riitä lääkitys ja sairausloma. Tilanne on kartoitettava yhdessä sai-
rastuneen, hänen työnantajansa ja työterveyshuollon kanssa. Työter-
veyshuollon on tarvittaessa käytettävä ulkopuolista asiantuntija-apua, 
mikäli omat keinot eivät riitä. 

Miksi opettajien työhön paluu onnistuu?
Valtiokonttorin ylilääkäri Anne Lamminpää ei peittele tyytyväisyyt-
tään kertoessaan toimista, joilla masennuksesta kärsiviä opettajia on 
saatu työkykyisiksi. 

– Opettajilla ei suinkaan ilmene muita ammattiryhmiä vähem-
män masennusta, mutta sitä onnistutaan hoitamaan. 

Lamminpään mukaan opettajan työssä varhain esiin tulevat ma-
sennuksen oireet, kuten aloitekyvyttömyys ja ärtyisyys, eivät jää oppi-
lailta huomaamatta. Suuri merkitys on myös yksilötekijöillä, elämän-
tavoilla ja opettajien hyvillä viestintätaidoilla. Ne auttavat opettajia 
itseään ja heidän esimiehiään puuttumaan masennukseen ajoissa. 

Lisäksi opettajilla on vahva työmotivaatio ja he ovat sitoutuneita 
työhönsä, vaikka se onkin kuormittavaa. Menestyskertomukseen on 
siis monta syytä.

Vaihtoehtoisia työjärjestelyjä
Tärkeimpänä tekijänä Lamminpää kuitenkin pitää menestyksekäs-
tä työhön paluuta. Valtiokonttori on panostanut mielenterveyden 
takia kuntoutukseen hakeutuviin sekä uudelleenkoulutukseen. 
Töihin paluun nopeuttamiseksi käytössä on erilaisia työjärjestely-
jä. Paluuta helpottaa myös opettajapula, jonka vuoksi toipilaatkin 
kelpuutetaan töihin.

– Työhön palaava opettaja voidaan ottaa työkokeiluun lukukau-
deksi kerrallaan. Lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on mah-
dollista siirtää opettajia suurempaan tai pienempään yksikköön tar-
peen mukaan. Myös opettajien uudelleenkoulutuksesta kirjasto- tai 
informaatioalalle on hyviä kokemuksia, kertoo Lamminpää. n
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Vuokrahakemus ajalle 2.1.–1.5.2010

Hakijan nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero

Haen ensisijaisesti kohdetta (vain yksi) 

Haen toissijaisesti 

Päiväys ja allekirjoitus 

Täytä tiedot selkeästi tekstaten!

Viikkoa 

Viikkoa 

RUKA–KUUSAMO  

Talviurheilijan paratiisi 
Rukanjurmu (70 m2, 10 hengelle)
Vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 12
Haettavat viikot:  1–6 430 e
  7–17 510 e

Rukan lomakylä (40 m2, 6 hengelle)
Vuokra-aika lauantaista klo 17 lauantaihin klo 11
Haettava viikko:  17 380 e

Talvilomalle edullisesTi 

jäsenhinTaan!

Haaveiletko tasokkaasta talvilomailusta perheesi kanssa tai 
isommalla porukalla luonnon helmassa monipuolisten pal-
veluiden äärellä? SVAL:lla on talviloman viettoon huippu-
paikkoja Rukalla, Ylläksellä ja Pyhällä jäseniään eli juuri si-
nua varten. 

Voit hakea sinulle sopivaa lomaviikkoa oheisella lomakkeel-
la tai liiton nettisivujen kautta. Jos samalle viikolle tulee use-
ampia hakemuksia, vuokraoikeus arvotaan. Ensikertalaiset 
ovat aina etusijalla arvonnoissa. Saat kirjallisen vahvistuksen 
hakuajan päättymisen jälkeen, jos olet valittujen joukossa. 

Vapaiksi jääneitä viikkoja voivat varata kaikki jäsenet puheli-
mitse tai sähköpostitse. Vapaat viikot löytyvät kotisivuilta vii-
kon sisällä arvonnasta.

Tarkemmat tiedot ja kuvia lomamökeistä ja -huoneistoista 
löydät liiton kotisivuilta: www.sval.fi 

Tutustu kohteiden tarjontaan ja ajankohtaisiin tapahtumiin: 
ww.ruka.fi 
www.yllas.fi 
www.pyha.fi

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 16.11.2009. Voit postittaa sen osoitteeseen SVAL, Mikonkatu 8, 9. krs, 00100 Helsinki tai faksilla numeroon (09) 6850 8050. 
Voit lähettää hakemuksen myös sähköisesti kotisivuiltamme. Peruutuksesta veloitamme toimistokulut 17 € . Mikäli varaus perutaan alle kolme viikkoa ennen vuokra-
ajan alkamista, veloitamme lisäksi puolet vuokrahinnasta.

SVAL:n jäsenyys kannattaa lom
allakin!

YLLÄS 

Seitsemän tunturin taikaa
Kolarin Siepakka (40 m2, 4 hengelle)
Vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 10
Haettavat viikot: 4 280 e
  8, 11 460 e

PYHÄ 

Latuja ja rinteitä Luostolle asti
Pyhänhovi (81 m2, 8 hengelle)
Haettava viikko: 6 430 e
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Keskitä asiointisi 
Nordeaan jo tänään. 
Avainasiakkaanamme 
saat henkilökohtaisen 
pankkineuvojan.

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

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme. 
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai 
käy osoitteessa nordea.fi  /tervetuloa.
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Vastaa kyselyyn ja voita upea kamerapaketti!
Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön.

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

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

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

Arvottava palkinto on Canonin järjestelmäkamerapaketti,  
jonka arvo on noin 1 000 euroa.
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Toimisto on auki klo 8.30 – 16.00

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

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

Asiamies Kati Ahtiainen
puhelin (09) 6850 8014
kati.ahtiainen@sval.fi
• Valtiotieteilijä 
• järjestötoiminta

Asiamies Arja Laine
puhelin (09) 6850 8020
arja.laine@sval.fi
• julkisen sektorin neuvottelutoiminta

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

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

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

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

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

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

Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

Suomen Valtiotieteilijöiden  

Liitto SVAL ry

SVAL:n jäSenyyS 
kAnnAttAA eLäkkeeLLäkin 
– monipuolisia jäsenetuja reilulla neljällä eurolla kuukaudessa

• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus voimassa kaikkialla maailmassa kaikille 
 alle 75-vuotiaille vakituisesti Suomessa asuville jäsenille
• Matka- ja matkatavaravakuutus koti- ja ulkomaanmatkoilla kaikille 
 alle 75-vuotiaille, vakuutettuina myös puoliso, lapset ja lapsenlapset
• Alennuksia eri vakuutusyhtiöiden vakuutuksista
• Maksuton puhelinneuvonta yksityiselämän oikeudellisissa kysymyksissä 
 (mm. asunto- ja kiinteistökaupat, perintö- ja lahjaverotus)
• Liiton lomamökit ja -huoneistot kaikkien jäsenten haettavissa
• Alennuksia hotelleista, risteilyistä ja autovuokrauksesta
• Tutustu myös erikoishintaisiin lomapaketteihin Siuntion  

Hyvinvointikeskuksessa sekä A-lomien ja Lomaliiton kohteissa.
• Lähde mukaan liiton jäsenyhdistysten toimintaan.
• Osallistu mentorointiin ja siirrä arvokasta työelämätietouttasi 
 valmistumisvaiheessa olevalle svallilaiselle.
• Viidesti vuodessa ilmestyvässä Valtiotieteilijä-lehdessä käsitellään 
 ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia teemoja.

Muistathan ilmoittaa eläkkeelle siirtymisestä mahdollisimman pian liiton jäsenpalveluihin, jotta saat 
oikeuden alennettuun jäsenmaksuun. Lisätietoja jäseneduista saat liiton kotisivuilta tai soittamalla 
liiton toimistoon.

AkTiiViSiA eLäkeVuOSiA kAikiLLe SVAL:n eLäkeLäiSjäSeniLLe!

”Toimin yli 20 vuotta pääluottamusmiehenä kuntasektorilla. Halu olla edelleen mukana ja toive, että tie-

tojani tarvitaan, ovat pääsyinä jäsenyyden jatkumiselle. en kaipaa eläkeläiskerhoja, mutta haluaisin osal-

listua ja olla mukana erilaisten retkien järjestelyissä. Lehteä luen aina odottaen, mitä mielenkiintoista siel-

lä tällä kertaa on.” 

– Risto Leskinen, liiton jäsen vuodesta 1985

”Liityin heti valmistuttuani 1950–60-lukujen taitteessa silloiseen Valtiotieteen kandidaattien Yhdistykseen, 

josta siirryin myöhemmin SVAL:n jäseneksi. Olen pysynyt jäsenenä eläkkeelläkin, koska siten voin seura-

ta parhaiten tiedekuntani tilaa ja kehitystä sekä valmistuneiden sijoittumista. Olin aikoinaan perustamas-

sa Pääsyä ja olen ollut sen toiminnassa mukana – on virkistävää olla mukana nuorempien riennoissa. Lii-

ton jäsenedut ovat hyvät ja houkuttelevat. Olen hyödyntänyt muun muassa seminaareja sekä vakuutus- ja 

pankkietuja. Lomahuoneistoakin olen käyttänyt. Lehti on myös aina tervetullut ja luettu.” 

– Osmo Pylvänäinen, liiton jäsen 1950-luvulta lähtien

KAtSo tArKemmin www.sval.fi
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LEHTIKUVA

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

Julkisen sektorin toimijoiden, valtion ja kuntien, väli-
nen suhde on viimeisen vuoden aikana tullut uuteen vaihee-
seen. Talouden lama on siirtänyt palvelujen rahoituksen pai-
nopistettä valtion suuntaan. Valtio on kyennyt paikkaamaan 
kuntien taloutta lisäämällä omaa lainanottoaan. Tämä ei voi 
kuitenkaan olla mikään pitkäaikainen ratkaisu. Kuntien itse-
hallintoon kuuluu myös vastuu omasta taloudesta.

Kuntatalouden tila parani vuoteen 2007 saakka. Tämä on pe-
rustunut erityisesti pitkään talouskasvuun, mutta myös hallituk-
sen johdonmukaiseen politiikkaan: verovähennysten täysimää-
räiseen kompensointiin, leikkaamattomiin indeksikorotuksiin ja 
ajallaan maksettuihin nelivuotistarkistuksiin.  

Ilman näitä hallituksen kolmea peruspilaria kuntatalous olisi 
ollut nykyistä paljon heikommassa lähtötilanteessa laman keskellä. 

Tulopohja on kunnissa myös parantunut. Se, missä on epäon-
nistuttu, on ollut menojen kasvun hillintä. Juuri näin kävi kuntata-
loudessa myös 1990-luvun lamaa edeltäneinä vuosina. Rehellisesti 
on myönnettävä, että tarpeeksi ei kovista kokemuksista ole opittu.

Vuonna 2008 kuntatalous heikkeni, sitä ei ole syytä kiistää. 
Mutta on muistettava, että vertailuvuosi 2007 edusti tilastollista 
huippua, esimerkiksi vuosikate oli vielä viime vuonnakin koko 
maassa korkeammalla tasolla kuin vuonna 2006. Ylipitkän hypyn 
jälkeen keskipitkä hyppy ei säväytä. 

Kuntatalouden näkymät ovat huonontuneet talouskriisin 
myötä nopeasti. Aikaisemman kokemuksen mukaan taloustaan-
tuman jäljet näkyvät kuntataloudessa parin vuoden viipeellä. Val-
tion toimenpiteiden positiiviset vipuvaikutukset kuntatalouteen 
voivat siis vaikuttaa vasta vuonna 2011, sen verran odotusta on 
pakko sietää. 

Kuntatalouden keskipitkän aikavälin näkymiä käsiteltiin 
kehyspäätöksen peruspalveluohjelmassa maaliskuussa. Tar-

koituksena on, että arvioita tarkistetaan vielä kuluvan vuoden 
aikana täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä. Sitä en-
nen on tärkeää saada uusimmat arviot keskipitkän aikavälin 
kokonaistaloudellisesta kehityksestä. 

Uuden perusteellisen arvion paikka on vuosia 2011–2014 
koskeva peruspalveluohjelma ensi kevättalvella. Silloin tiedetään 
muun muassa kuntien palkkaratkaisut, ensi vuotta koskevat vero-
prosentit ja ennakkotiedot kuluvan vuoden tilinpäätöksistä. Nä-
mä tiedot muodostavat kovaa perusfaktaa tuleville ratkaisuille.

Kuntatalouden heikkeneminen on johtunut erityisesti yhtei-
söverosta, jonka arvioidaan ensi vuonna palaavan pitkän aikavä-
lin keskiarvoon, eli hieman yli yhteen miljardiin euroon vuoden 
2008 huipusta eli 1.5 miljardista eurosta. 

Tasapainottumiseen vaikuttaa olennaisesti tehty päätös nostaa 
kuntasektorin osuutta yhteisöverosta kymmenellä prosenttiyksi-
köllä jo tämän vuoden alusta. Tarkkojen ennusteiden tekeminen 
ei kuitenkaan ole mahdollista. Kovin tarkkojen lukujen heittäjiä 
on lisäksi syytä muistuttaa siitä, että emme tiedä vielä edes vuo-
den 2008 lopullisia maksuunpantujen yhteisöveron ja kunnallis-
veron määriä.

Toinen suuri kysymysmerkki on yhteisöveron ohella kunnal-
lisveron kehitys. Vuoden 2008 kahdeksan prosentin kasvun huip-
putasosta tullaan ensi vuonna miinusmerkkiseen muutokseen. 
Kokonaisuutena yhteisöveron, kunnallisveron ja kiinteistöveron 
miinukseksi arvioidaan ensi vuodelle kuluvasta vuodesta noin 
kaksi prosenttia. Miinus on kuitenkin pienempi kuin arvio täl-
le vuodelle.

Ja miinukset ovat myös pienempiä kuin arviot bkt:n supistu-
misesta. Eli suuret epävarmuustekijät huomioiden pieni valo nä-
kyy tunnelin päässä edellyttäen, että talouden vapaa pudotus on 
päättymässä. 

mari kiviniemi
Hallinto- ja kuntaministeri
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Ohjattuihin lomiin voi hakea lomatukea, jota myönnetään RAY-avustuksesta. 

Vuoden 2010 lomat julkaistaan A-lomien verkkosivuilla tammikuussa.

Kuntoremonttilomalla edistetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Kuntoremonttilomaan kuuluu seurantajakso, terveystreffi t.

Tsemppiloma on työuupumusta ennaltaehkäisevä ohjattu kurssi. 

Tsemppilomat järjestetään Ikaalisten kylpylässä.

Perhelomalla koko perhe nauttii yhteisestä ajasta, täysihoidosta ja monipuolisesta 

ohjelmasta. Tarjolla on kolme lomavaihtoehtoa: perinteiset perhelomat, 

pikkulapsiperheiden lomat ja kouluikäisten lapsiperheiden lomat.

A-lomat vuokraa lomaosakkeita ja mökkejä Vierumäeltä, Himokselta, Leviltä, 

Rukalta, Jerisjärveltä, Tahkolta, Punkaharjulta, Vuokatista ja Tammisaaresta. 

Katso vapaat viikot A-lomien verkkosivujen varauskalenterista.

INTERVAC-lomapalvelussa vaihdetaan asuntoja loman ajaksi kotimaassa 

tai ulkomailla.

A-lomien kautta saa jäsenalennusta kotimaan hostelleissa ja kansainvälisen

hostellikortin jäsenhintaan. A-lomien verkkosivuilta löytyy myös lomatarjouksia 

akavalaisille kylpylöihin ja hotelleihin.

Akava-järjestöjen Lomayhdistys – A-lomat ry

Ratamestarinkatu 11

00520 HELSINKI

puh. 020 111 2770

info@a-lomat.fi 

www.a-lomat.fi 

www.intervac.com

A-lomien monipuolisessa lomatarjonnassa 
on valinnanvaraa




