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Yhteiskuntatieteilijä päivät 2010
Päätapahtuma pidetään Helsingissä perjantaina 
19.11.2010. Luvassa on koulutusta aamupäivällä ja ilta-
päivällä perinteinen Valtiotieteilijäseminaari, jossa huippu-
asiantuntijat alustavat ajankohtaisesta teemasta. Vuoden 
Yhteiskuntatieteilijä julkistetaan ja liiton stipendit jaetaan 
seminaarin lopuksi. Myös muilla paikkakunnilla on runsaan 
viikon ajan paikallista ohjelmaa. 

KOULUTUSTA
SVAL järjestää kaksi samanaikaista viestintäkoulutusta 
perjantaina 19.11. klo 8.30 – 11.00. Koulutuksista toinen 
kehittää suullisen viestinnän taitoja ja toinen opettaa vai-
kuttavaa kirjoittamista.
Kouluttajat ovat Suomen Puheopistosta. 

Viestintäkoulutukset pidetään SVAL:n toimistossa Mikon-
katu 8 A (9. krs), 00100 Helsinki. Tarjolla on aamupalaa.

Vaikuta minuutissa 
• kuinka vakuuttaa ja vaikuttaa viestinnällään 
• mielenkiinnon herättäminen 
• naseva aloitus, motivoiva rakenne ja dynaaminen lopetus 
• asiantuntemuksen välittäminen 
• keskustelevaa luennointia vaikuttamisesta ja käytännön   
   harjoitus, jossa osallistujat rakentavat minuutin 
   puheenvuoron

Vaikuttavan kielen täsmäisku
• puhutun ja kirjoitetun kielen ero 
• tekstin selkeys, tiiviys ja havainnollisuus 
• kirjoittamisen riskit: missä vika, jos teksti ei ole  
   ymmärrettävää? 
• kankeasta kapulakielestä selkeään suomeen 
• viestin kielen (muodollinen vs. epämuodollinen) valinta 
   vastaanottajan mukaan 
• keskustelevaa luennointia ja kirjallisen viestinnän 
   esimerkkejä vaikuttavasta viestinnästä.

Sitovat ilmoittautumiset  3.11. mennessä osoitteeseen 
sval@sval.fi tai numeroon 010 231 0350. Koulutus on 
tarkoitettu vain SVAL:n jäsenille, ja osallistumismaksu on 
30 euroa. Kysy työnantajaltasi tukea näihin täydennys-
koulutuksiin! Molempiin ryhmiin otetaan mukaan 20 
nopeimmin ilmoittautunutta.

VALTIOTIETEILIJÄSEMINAARI

Vallan uusjako – lobbaaminen  
suomalaisessa yhteiskunnassa

Aika: perjantai 19.11.2010
Paikka: Sokos Hotel Presidentti,  
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

14.30–15.00  Kahvitarjoilu
15.00–15.15 Seminaarin avaus
  Puheenjohtaja Elina Moisio
15.15–15.45 Lobbaaminen – viides 
  valtiomahti –pähkinänkuoressa
  VTM, yrittäjä Anders Blom
15.45–16.15 Vallankäyttöä ja lobbausta – 
  median vaikuttaminen ja mediaan 
  vaikuttaminen
  Politiikan toimituksen päällikkö 
  Riikka Uosukainen, Yle
16.15–16.45 Vallasta, yhteiskunnallisesta keskustelusta  
  ja lobbaamisesta
  Ministeri Christoffer Taxell
n. 16.45  Vuoden Yhteiskuntatieteilijän  
  julkistaminen
  SVAL:n stipendien jako
n. 17.30  Seminaarin päättäminen ja  
  kuohuviinitarjoilu

Ilmoittaudu mahdollisimman pian  
osoitteessa sval@sval.fi  
tai soita numeroon 010 231 0350. 

Keskelle kaamosta tarvitaan ajatuksia herättäviä ja mielenkiintoisia tapahtumia - hyvää ohjelmaa 
ja hyvää seuraa.  Ota siis marraskuussa suunnaksi SVAL:n Yhteiskuntatieteilijäpäivät!
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Yhteiskuntatieteilijä päivät 2010 Tervetuloa  
Yhteiskuntatieteilijäpäiville Helsinkiin ja paikallisiin  

tapahtumiin!

TAMPEREELLA
Pirkanmaan Valtiotieteilijät ry järjestää ke 17.11.2010  
klo 18.00 alkaen paneelikeskustelun ”Onko yhteiskuntatieteilijöillä  
töitä Pirkanmaalla tulevaisuudessa?” Tervetuloa kuuntelemaan 
ja keskustelemaan mm. työllisyydestä, pendelöinnistä ja  
etätyöstä.  Paneelikeskustelussa on mukana pirkanmaalaisia 
kansanedustajaehdokkaita.

Paikka varmistuu myöhemmin - seuraa SVALPin blogia.  
Tarjolla pientä purtavaa, joten ilmoittauduthan 
maanantaihin 8.11.2010 mennessä sähköpostitse  
svalpirkanmaa@gmail.com.

TURUSSA
Järjestämme opastetun vierailun Turun maakunta-
arkistoon keskiviikkona 17.11.2010 klo 17. Ilmoittautumiset 
10.11.2010 mennessä henna.kyha@utu.fi. Lähetämme 
vielä tarkempaa tietoa sähköpostissa.

VAASASSA
Tule viettämään yhteiskuntatieteilijäiltaa torstaina 18.11.2010 
Kuntsin modernin taiteen museoon os. Sisäsatama.  
Luvassa on tutustuminen 1970-luvun Suomeen taiteen  
välityksellä, sekä neuvostoliittolaisen taidemaalarin Ilja 
Glazunovin silmin että taiteenkeräilijä Simo Kuntsin  
1970-luvulla hankkimien suosikkiteosten kautta. 

Illan alustus ja keskustelu ajankohtaisista aiheista pienen  
purtavan kera kierroksen jälkeen. Opastettu esittely alkaa  
klo 18.00.

Ilmoittautumiset 14.11. mennessä marja.huovari@vaasa.fi  
tai aira.bragge@kolumbus.fi. 

KUOPIOSSA
Työ- ja koulutusuriin kohdistuvat yhteis-
kunnalliset vaatimukset ovat lisääntyneet: 
työuria halutaan pidentää, opiskeluaikoja  
lyhentää ja työnteon tehokkuutta lisätä. Kiihtyvä muutos-
vauhti edellyttää myös jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja 
uudelleenkouluttautumista.

Kestääkö konkarin kunto ja riittääkö työtä myös nuorille  
akavalaisille? Minne korkeakoulutetut lopulta päätyvät? 

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta ja nauttimaan akavalaisen 
yhteisön seurasta Korkeakoulutettujen loppusijoituspaikka  
-tilaisuuteen Kuopion yliopistokampukselle Meditekniaan  
(Yliopistonranta 1), tiistaina 9.11.2010 klo 18 – 21

Kuopion svallilaisten ja Akavan Pohjois-Savon aluetoimikunnan 
kanssa yhteistyössä järjestetty tilaisuus käynnistyy iltapalan ja 
viihteellisen ohjelman merkeissä, minkä jälkeen illan juontaja 
ja asiantuntevat alustajat johdattelevat osallistujat keskustelu-
teemojen pyörteisiin. 

Tapahtuman alussa sinulla on mahdollisuus halutessasi  
keskustella myös liitto- ja jäsenasioistasi sekä työelämääsi  
liittyvistä kysymyksistä SVAL:ia tilaisuudessa edustavien Päivi 
Kiiskisen, Noora Sieväsen ja Alexandra Vartiaisen kanssa, 
he ovat paikalla klo 17.30 alkaen.

Tiedotamme ohjelman tarkemmista yksityiskohdista lokakuun 
aikana jäsenkirjeillä ja liiton nettisivuilla.

Ilmoittautumiset 1.11.2010 mennessä osoitteeseen:  
aluetoimikunta@pohjoissavo.akava.fi

LAHDESSA
Tutustu Päijät-Hämeen ohjelmaan netissä. Päijäthämäläisen 
yhteiskuntatieteilijäillan ajankohta ja ohjelma löytyvät yhdistyksen 
sivuilta www.phsval.blogspot.com. 

HELSINGISSÄ
Pääkaupunkiseudun paikallisyhdistys Pääsy  
järjestää paikallista ohjelmaa, lisätietoja osoitteesta  
http://svalpaasy.blogspot.com/.
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Yhteinen palkkapoiju?
Tupo on kuopattu, julistaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Samaan aikaan 
EK kuitenkin asettaa omille liitoilleen palkka-ankkurin, jolla se hillitsee pal-
kankorotuspaineita eri aloilla. Nyt siis eletään jonkinlaista hybridiä keskitetyn 
ja  hajautetun välillä. Pitäisi kai päättää, kumpaa mallia halutaan soveltaa, kes-
kitettyä ratkaisua vai hajautettua, liittokohtaista mallia.

Vastavetona on ehdotettu palkansaajajärjestöjen yhteistä palkkapoijua.  
Aloite yhteisistä tavoitteista on erittäin tervetullut. Jos kerran vastapuolella on 
keskusjärjestötason tavoitteenasettelua, kaipa sellainen olisi järkevää täällä pal-
kansaajapuolellakin. Uutta vain olisi se, että palkkapoijun paikkaa etsittäisiin 
kaikkien kolmen palkansaajakeskusjärjestön yhteistyönä.

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen tavoitteenasettelu olisi kyllä kovin 
haasteellista. Vanhat rintamalinjat varmasti avautuisivat. Olisiko palkkapoiju  
prosenttitavoite vai euromääräinen? Akavalaisella ylemmällä toimihenkilöllä 
ja SAK:laisella metallimiehellä voi olla hieman erilaiset tarpeet. Tosin, yhtei-
siäkin nimittäjiä on. Liksaa olisi saatava lisää. Ja teknologiateollisuuden viimei-
simmässä  palkankorotuserässä sitä jaetaan kaikille prosenttimuodossa.

Palkkapoijulle tosin saattaisi käydä samoin kuin nyt on käynyt  palkka-
ankkurille. Se ei pitäisi. Osassa jo nyt päättyneistä neuvotteluista palkka-
ankkuri on  ylitetty. Arviot lähitulevaisuuden taloudellisesta tilanteesta ovat 
muuttuneet muutamassa viikossa huomattavasti valoisammiksi. Ennustelai-
tokset ovat reivanneet arvioitaan talous- ja työllisyystilanteesta. Palkankoro-
tusvaraa on.

Vaikka palkkapoiju jäisi tosipaikan tullen viitteelliseksi  lähtökohdaksi, 
kannattaisi keskustelut silti käydä. Parhaimmillaan ne lähentäisivät palkan-
saajakeskusjärjestöjä ja vahvistaisivat keskinäistä solidaarisuutta. Ja joka ta-
pauksessa antaisivat keskusjärjestöille jotain mielekästä tekemistä näinä liitto-
kierroksen aikoina.

Päivän arvoitus: jos palkka-ankkuri ja palkkapoiju laitettaisiin pussaus-
koppiin, tulisiko sieltä mini-tupo?

Elina Moisio
Puheenjohtaja
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14  Elämää kaikilla mausteilla
Kuka osaisi arvata, että huippukokki Jarkko Savolainen  
on palkittu tutkija.

18  Työelämätietoa opiskelijoille
Jäsenyydestä pelkkää plussaa.

21  AOVA edustaa yli 100 000 opiskelijaa
Akava on Suomen suurin opiskelijoiden työmarkkinajärjestö.

24  Onnistunut kehityskeskustelu  
edistää yhteistyötä ja avoimuutta
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työssäonnistumisen edellytykset.
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39  Tätä mieltä
En mänsklig röst i invandrardebatten.

Pidän siitä, että ontologinen kokonaisuus 
muuttuu vuorokauden aikana täysin toisiin 
elementteihin.

Jarkko Savolainen
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[ lyhyesti ]

SVAL:n hallituksen kannanotto:
Valtiotyönantajan aika kantaa vastuunsa

Valtionhallinnosta jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä osaa-
jia. Samaan aikaan väkeä vähennetään tuottavuusohjelman nimis-
sä. Ennen sanottiin, että valtiolla leipä on kapea mutta pitkä. Vali-
tettavasti se on nykyään enää vain kapea. Valtiotyönantajan olisikin 
syytä olla huolissaan työnantajakuvastaan. Tällä menolla se ei tu-
le pärjäämään lähivuosien kilpailussa osaavasta työvoimasta, Suo-
men Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n hallitus toteaa kannan-
otossaan.

Valtiotyönantaja totesi aloittaessaan tuottavuusohjelman ja 
alueellistamistoimenpiteet, että näiden muutosten takia on tar-
peen huomattavasti tehostaa henkilöstömuutosten hallintaa ja 
että muutostilanteet edellyttävät vahvaa johtamista ja toimivaa 
henkilöstösuunnittelua. Tarkoituksena piti olla henkilöstön pal-
velussuhteiden jatkuvuuden turvaaminen muutostilanteissa.

Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Näiden huonosti hallit-
tujen muutosten seurauksena valtion työnantajakuva heikke-
nee edelleen. Annettujen lupausten vastaisesti henkilöstöä 
myös irtisanotaan. THL, Metla, Trafi… Mikä virasto on 
seuraava?  Monet virastot kärsivät liian vähäisestä rahoi-
tuksesta. Kun valtiolla työskentelevien palkat eivät ai-
emminkaan ole olleet erityisen kilpailukykyisiä, nyt 
houkuttelevuutta vähentää se, että työpaikkojen 
pysyvyys on epävarmaa. Edes tuottavuus ei para-
ne; tuottavuus ei voi nousta, jos vain vähenne-

tään tekijöitä, muttei tehtäviä.
Jäljelle jääneen henkilöstön jaksami-

nen on koetuksella. Jatkuvat muutokset 
vievät aikaa perustehtäviltä ja entinen 
työmäärä jää yhä pienemmän joukon har-
teille. Seurauksena ei voi olla muuta kuin 
pako valtiosektorilta ja ongelmia tulevissa 
rekrytoinneissa. Korjaavat toimenpiteet 
on tehtävä nopeasti. Muuten valtio  
on lähitulevaisuudessa suurissa vai-
keuksissa hankkiessaan ammatti-
taitoista työvoimaa. 

Hei alumni, 
herättävätkö Vanha koulukunta ja Jyväskylän yliopiston 
YFI-laitos nostalgiaa?

Ryhmä alumneja on virittelemässä alumnitoimintaa Jyväsky-
län yhteiskuntatieteellisestä valmistuneille. Vanha koulukunta tar-
joaa foorumin, jonka kautta tavoittaa Jyväskylän yliopiston yhteis-
kuntatieteiden alumneja, ikiopiskelijoita ja muita samanhenkisiä. 
Toiminta on vapaaehtoisten järjestämää eikä se liity suoranaisesti 
laitoksen omaan eikä JYKYS ry:n toimintaan. Vanha koulukunta 
pyrkii järjestämään vuosittain pari tilaisuutta, joista seuraava on la 
4.12.2010 järjestettävät pikkujoulut Helsingissä.

Lisätietoja:
Facebook-ryhmän hakusanat: Vanha koulukunta
Sähköpostilista: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/yfi-alumni
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Teetkö tutkimusta? Hae stipendiä!Työelämän pelisäännöt tutuiksi

Jäsenet voivat hakea SVAL:n stipendirahastosta vuosit-
tain myönnettäviä stipendejä. Stipendi voidaan myöntää 
henkilölle, jonka katsotaan tutkimuksellaan edistävän liiton 
päämääriä. Tällaisia ovat esimerkiksi työelämää tai koulutus-
ta koskevat tutkimukset. Tutkimus voi olla pro gradu -tut-
kielma, lisensiaatti- tai väitöstyö.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja tiivistelmä tut-
kimussuunnitelmasta 8.10.2010 mennessä osoittee-
seen Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry, Mikon-
katu 8 A, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen  
kati.ahtiainen@sval.fi. Laita kuoreen tai sähköpostiin mer-
kintä ”stipendihakemus”.

Käy tutustumassa verkkolehteen!

Valtiotieteilijä on ollut verkossa jo vuo-
den – ensimmäisten joukossa järjestö-
jen jäsenlehdistä. Verkkolehdestä löydät 
printtilehden artikkelit, uutisia ja täyden-
täviä juttuja lehden numeroiden ilmes-
tymisen välillä. Se toimii myös vanhojen 
juttujen arkistona. Verkkolehti on avoin 
kaikille, samoin näköislehti.

Verkkolehti elää omaa elämäänsä print-
tilehden rinnalla, ja voit osallistua artikke-

leista käytäviin keskusteluihin. Jaa ajatuksesi 
muiden kanssa – varmasti yhteiskuntatietei-
lijöillä on paljonkin sanottavaa työelämäs-
tä, edunvalvonnasta ja yhteiskunnasta yli-
päänsä. 

Verkkolehteä kehitetään jatkuvasti. 
Klikkaa www.valtiotieteilija.fi ja kerro, 
millaista sisältöä verkkolehteen kai-
paat. Voit myös lähettää kehitysideoi-
tasi sähköpostilla toimitus@sval.fi.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tuottaneet yhdes-
sä Työmarkkina-avain nimisen kattavan verkkosivuston. 
Työmarkkina-avaimessa käydään läpi tärkeimpiä työelä-

män säännöksiä ja sopimuksia se-
kä selvitetään työntekijöiden ja 

työnantajien oikeudet ja vel-
vollisuudet. Sivuston sisäl-
lön tuottamisessa on  ollut 
myös Akava mukana.  
Sivusto löytyy osoitteesta 
www.tyomarkkina-avain.fi. 
Sivusto on myös ruotsiksi ja 

englanniksi.

Takakannessa  

tietoa siirtymisestä  

sähköiseen asiointiin  

– tutustu palveluun!

www.valtiotieteilija.fi
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Liiketalous vaihtui hallintotieteisiin
Harvalla 26-vuotiaalla on CV:ssään kaksi eri loppututkintoa 
ja vuosien työkokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. 
Vaasalaisella Nina Kujalalla on. Naantalissa syntynyt ja koulun-
sa käynyt Kujala oli jo suuntaamassa yritysmaailmaan. Kiinnos-
tus julkiseen sektoriin vei hänet kuitenkin hallintotieteilijäksi 
Vaasan yliopistoon. 

Miksi hallintotieteet ja Vaasa?
Minulle oli ollut alusta lähtien itsestään selvää, että hankkisin 
myös yliopistotutkinnon. Kiinnostuin julkisesta sektorista ja 
mielessä alkoi välkkyä ura ministeriön virkamiehenä. Päädyin 
hallintotieteisiin.   

Vaasaan taas hakeuduin siksi, että naantalilaisena halusin 
toiseen merenrantakaupunkiin. Vaasa onkin osoittautunut hy-
väksi elinympäristöksi. Ostimme alkuvuodesta rivitaloasunnon 
Gerbyn viihtyisältä asuinalueelta ja työmatkakin taittuu koh-
tuullisessa ajassa.

Mitä työhösi kuuluu?
Päätehtäviäni ovat yliopiston palkkausjärjestelmäprosessin hal-
linta, raportointi ja erilaiset kehittämisprojektit. Työ pitää si-
sällään koulutusta, selvityksiä, tiedottamista, kokouksia ja ma-
teriaalien tuottamista. Suuri osa henkilöstöhallinnon työstä 
tehdään joko muodollisissa työryhmissä ja toimikunnissa tai 
epämuodollisemmassa tiimissä yksikön oman henkilökunnan 
kesken. Työ on dynaamista eikä maanantaina välttämättä tie-
dä, mitä työviikko tuo tullessaan. Minulle tämä sopii hyvin, sil-
lä olen luonteeltani sosiaalinen enkä haikaile rutiinien perään. 
Tietyt rutiinitehtävät kuuluvat silti työnkuvaan.

Miltä tuntui siirtyä yksityiseltä  
julkisen sektorin työmaailmaan?
Työskentelin ja opiskelin suunnatakseni yksityiselle sektorille 
ja vaikka se oli mielenkiintoista, en tuntenut alaa koskaan täy-
sin omakseni. Hallintotieteistä vakuutuin jo opintojen alussa ja 
lopullinen varmuus syntyi ensimmäisessä harjoittelupaikassa-
ni Helsingin kaupungin opetusvirastossa. Opetusviraston laatu-
päällikkö Leena Oulasvirta oli loistava mentori, jonka kanssa 
kävimme monia mielenkiintoisia keskusteluja. Sen harjoittelun 
ja niiden keskustelujen jälkeen olin täysin vakuuttunut ja mo-

tivoitunut valinnastani. Sain kokeneemmalta hallintotieteilijäl-
tä monia kullanarvoisia vinkkejä, joita olen pyrkinyt noudatta-
maan omassa työssäni.

Mikä on työssäsi mielenkiintoisinta  
ja mikä haasteellisinta?
Työn vaihtelevuus kokonaisuutena tekee siitä mielenkiintoista 
ja toiminnan kehittäminen tuo siihen koko ajan uutta sisältöä. 
Kehittämisessä minua kiehtoo erityisesti kollektiivinen asian-
tuntijuus. Keskustelut ja tiedonvaihto kollegoiden kanssa tuovat 
uusia näkökulmia omaankin ajatteluun, jolloin lopputulos on 
enemmän kuin yksittäisten asiantuntijuuksien summa.

Jatkuva muutos on samalla myös työn suurin haaste.  Kaa-
voihin ei ole varaa kangistua, vaan asioihin täytyy tarttua 
oma-aloitteisesti. Työ on nopeasyklistä ja ajoittain todel-
la ruuhkaista, mikä edellyttää priorisointikykyä. Lähiajan 
suuria haasteita yliopiston henkilöstöhallinnossa ovat 
SAP-toiminnanohjausjärjestelmään siirtyminen ja tulos-
palkkaus, jota ryhdytään suunnittelemaan tämän syksyn 
aikana.

Mikä on seuraava tavoitteesi?
En suunnittele tässä vaiheessa jatko-opintoja, vaan ha-
luan nyt hankkia lisää työkokemusta ja syventää osaa-
mistani. Työn kautta oppiminen tuo sellaisia taitoja, 
joita teoriaopiskelulla ei saavuta. Haluan kehittyä vah-
vaksi hallinnon ja kehittämisen asiantuntijaksi.  Pitkällä 
aikavälillä toki lisäopinnotkin voivat tulla ajankohtaisik-
si lisensiaattityön tai väitöskirjan muodossa. Pyrin myös 
koko ajan kohentamaan kielitaitoani. Vaasassa asuvana 
pidän erityisen tärkeänä kehittää ruotsin kieltäni.

Minkä neuvon antaisit opiskelijoille?
Mieti mitä haluat ja ole aktiivinen. Älä tyydy odottamaan 
valmiita työharjoittelulistoja, vaan ota itse yhteyttä mie-
lenkiintoiselta tuntuviin organisaatioihin. Älä seuraa kave-
rien tekemisiä, vaan tee omat valintasi. Uskalla vaihtaa paik-
kakuntaa, jos siltä tuntuu. Ja ennen kaikkea: tee työsi aina 
täysillä, oli se sitten mitä tahansa. Kova työ palkitaan ja hyvis-
tä tyypeistä pidetään kiinni. n
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[ ura putkessa ]
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[ ura putkessa ]

Nina Kujala
Syntynyt vuonna 1983 Naantalissa.• 
Ylioppilas Naantalin lukiosta 2002.• 
Tradenomin tutkinto Turun  • 
Ammattikorkeakoulusta 2006.
Hallintotieteiden maisterin tutkinto Vaasan  • 
yliopistosta syksyllä 2008. 
Ulkomaankokemus: opiskelijavaihdot  • 
Ranskassa ja Australiassa, kaksi kertaa  
kesätöissä Ruotsissa
Kesä- ja osa-aikatöissä säännöllisesti  • 
vuodesta1998: myynti- ja toimistotehtävissä, 
ulkomaankaupan assistenttina ja matkustaja-  
ja rahtiliikenteen lähtöselvittäjänä. 
Alaan liittyvä työharjoittelu: laatupäällikön  • 
assistenttina Helsingin kaupungin opetus- 
virastossa, henkilöstöhallinnon harjoittelijana 
Vaasan yliopistossa, jossa lisäksi kaksi  
määräaikaista työjaksoa.
Nimitettiin vuoden alussa vakituiseen  • 
työsuhteeseen henkilöstösuunnittelijaksi  
Vaasan yliopiston henkilöstöasioiden yksikköön.
Avopuoliso Vaasan yliopiston tutkija • Harri Raisio, 
joka väittelee syksyllä hallintotieteiden tohtoriksi 
sosiaali- ja terveyshallintotieteiden alalta.  
Harrastukset: matkustaminen, lukeminen,  • 
kielet, golf ja tennis. 



[ pykälät ]

Opintovapaa  
ja aikuiskoulutustuki

Erityisesti akateemisilla aloilla säännöllisin väliajoin tapahtu-
vasta lisäkouluttautumisesta on tullut monelle työntekijälle ar-
kipäivää. Eräänä vaihtoehtona täysipainotteiseen opiskeluun on 
opintovapaa. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaala-
kiin, jota sovelletaan sekä työ- että virkasuhteessa. Työntekijän 
palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana. Sen sijaan opinto-
vapaan ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai 
virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken. 
Esimerkiksi valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on 
olemassa säädös harkinnanvaraisesta palkanmaksusta opin-
tovapaan ajalta. Vuosilomalaissa olevien säädösten perusteel-
la opintovapaan ajalta kertyy tietyin edellytyksin myös jonkin 
verran vuosilomaa.

Työntekijä voi pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata vii-
den vuoden aikana, kun päätoiminen palvelussuhde on kestänyt 
yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Jos palve-
lussuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta, työntekijällä 
on oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen. Opintova-
paan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voi 
jaksottaa myös niin, että työntekijä on osan työpäivästä työssä 
ja osan opintovapaalla.

Opintovapaata voi käyttää julkisen valvonnan alaiseen kou-
lutukseen (myös ulkomailla) ja tietyin edellytyksin myös am-

mattiyhdistyskoulutukseen. Opintovapaan perusteeksi hy-
väksyttävä koulutus tai opiskelu voi sisältää opetuksen 

seuraamista, opetussuunnitelman mukaista ohjat-
tua käytännön harjoittelua, tutkinnon tai opin-

näytteen suorittamiseen valmistautumista, 
päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon 
tai opinnäytteen suorittamiseksi sekä koeti-

laisuuteen osallistumista.
Opintovapaa pe-

rustuu aina työnteki-
jän hakemukseen. Yli 
viisi työpäivää kestä-
vää opintovapaata on 

haettava kirjallises-
ti työnantajalta vä-
hintään 45 kalen-
teripäivää ennen 
opintojen alkamis-

ta. Enintään viiden työ-
päivän opintovapaata 
haetaan suullisesti tai 

kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alka-
mista, jollei työnantajan ja työntekijän kesken toisin sovita.

Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos se haittaa tuntuvas-
ti työnantajan toimintaa. Vapaata saa kerralla siirtää enintään 
kuusi kuukautta. Vähintään viiden työntekijän yrityksissä työn-
antaja voi siirtää työntekijän opintovapaan alkamisajankohtaa 
vain kaksi kertaa peräkkäin.

Työntekijä voi siirtää yli viiden päivän opintovapaan käyttöä, 
ellei siitä aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Opintovapaan 
siirtämistä voi hakea enintään vuodeksi kerrallaan kirjallises-
ti. Jos työntekijä haluaa jättää käyttämättä hänelle myönnetyn 
opintovapaan, asiasta on ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti 
vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista. Työnte-
kijä, jolle on myönnetty opintovapaata yli 50 työpäiväksi ja jol-
le ei ole palkattu sijaista, voi keskeyttää opintovapaan ja palata 
työhön. Tätä lyhyempää opintovapaata ei voi keskeyttää. Työn-
tekijän on ilmoitettava työnantajalle opintovapaan keskeyttämi-
sestä kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen aiottua työhön 
paluuta.

Opintovapaan ajalle on mahdollista saada koulutusrahaston 
myöntämää aikuiskoulutustukea, mikäli tuen edellytykset täyt-
tyvät. 1.8.2010 lähtien aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoi-
seen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, 
joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

• on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja 
• on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrit-

täjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja 
• jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähin-

tään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opinto-
jaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja 

• ei saa opiskeluun muuta tukea. 
Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, 

jotta tukea voidaan maksaa. 
Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajal-

ta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
määrää (ilman korotusosia). Tukea myönnetään tutkintoon joh-
tavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulu-
tukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Op-
pilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana 
olla päätoimisia. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta löytyy koulu-
tusrahaston www-sivuilta osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.

Petri Toiviainen
lakimies
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Työntekijä vai yrittäjä?

Rajanveto työntekijän ja yrittäjän välillä tehdään perintei-
sesti työsopimusta koskevien kriteerien täyttymisen perus-
teella. Työsuhteen tunnusmerkit työsopimuslakiin perustu-
van määritelmän perusteella ovat, että sopimuksen perusteella 
tehdään työtä toiselle vastiketta vastaan toisen johdon ja val-
vonnan alaisena. Mikäli kaikki edellä mainitut kriteerit eivät 
täyty, kyse ei ole työsuhteesta. Jos esimerkiksi työn tulos koi-

tuu työntekijän itsensä hyödyksi, ky-
symys on yrittäjästä. 

Yrittäjäaseman puolesta puhuvi-
na seikkoina pidetään perinteisesti 
toiminnan itsenäisyyttä ja vapaut-
ta, ansiotarkoitusta, toiminnan laa-

juutta ja julkisuutta sekä sitä, että 
henkilö on sijoittanut toimin-
taansa taloudellisen panoksen 

taikka sellaista osaamista ja 
ammattitaitoa, jolla on 

vastaava taloudellinen 
merkitys ja taloudellisen 
riskin olemassaoloa.
Työn suorittajan oma 
vakuutus, tehty elinkei-

noilmoitus ja lasku-
tus toiminimen kautta 

ovat merkkejä 
yrittäjäasemas-
ta samoin kuin 
se, että työ teh-

dään omis-
sa, toimin-
taa varten 

varustetuissa tiloissa, työnsuorittaja hankkii itse tarvittavat työ-
välineet ja materiaalit, pitää omaa varastoa sekä saa itse määrä-
tä työajan, -paikan ja -tavan ja ottaa muita toimeksiantoja. Mi-
tä enemmän erilaisia vapauksia on ja mitä enemmän toiminta 
on ulkoisestikin yrittäjämäistä, sitä todennäköisemmin kyse on 
työoikeudellisesti muusta kuin työntekijästä. 

Käytännössä rajanveto ei ole aina yksinkertaista työsuh-
teen kriteerien tunnistamista. Rajanveto-ongelmia esiintyy 
usein tapauksissa, joissa työtä voidaan käytännössä suorit-
taa sekä työsuhteessa että yrittäjänä (esim. luovaa työtä teke-
vät, toimeksiantojen suorittajat). Lopputulos ratkeaa tällöin  
kokonaisarvioinnilla, jossa yhteen sovitetaan useita eri suun-
taan vaikuttavia seikkoja. Kyse on arvioinnista, jossa toiset 
seikat puoltavat työsuhteen olemassaoloa ja toiset yrittäjänä  
toimimista. 

Esimerkiksi tapauksessa KKO 2009:65 oli kyse työsuhteen 
ja yrittäjäaseman rajanvedosta kokonaisarvioinnin perusteella. 
Tapauksessa työsuhteen puolesta vaikuttivat tehdyn työn hen-
kilökohtaisuus, alisteinen asema toiseen osapuoleen nähden ja 
taloudellisen tappion riskin puuttuminen. KKO kuitenkin kat-
soi antaen välitöntä merkitystä tehdylle sopimukselle ja tosi- 
asiallisille työskentelyolosuhteille ja vaikuttamismahdollisuuk-
sille, että kyse ei ollut työsuhteesta. Arviointiin vaikutti muun 
muassa sopimuskokonaisuus (sopimusasiakirja, sopimusneu-
vottelut, sopimuksen käytännön toteutus), osapuolten tarkoitus 
solmia tietynlainen sopimus sekä se, ettei sopimusta ollut tehty 
työnantajavelvoitteiden kiertämistarkoituksessa.

Edelleen yrittäjäaseman puolesta vaikuttivat mahdollisuus 
vaikuttaa tavaravalintojen, työn järjestelyn ja palvelujen tarjoa-
misen kautta omilla päätöksillä ja toiminnallaan liiketoiminnan 
lopputulokseen sekä se, että valvominen ja tarkastaminen koh-
distui vain yhteen tuotemerkkiin. n
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ICT-alalle uusi työehtosopimus ja  
teknologiateollisuuteen sopu palkankorotuksista

[ lyhyesti ]

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Tieto- ja tekniikka-alojen 
työnantajaliitto TIKLI pääsivät kesäkuussa sopimukseen ICT-
alan (tietoliikenne ja tietoala) ylempien toimihenkilöiden uu-
desta työehtosopimuksesta. Työehtosopimus on voimassa 
1.7.2010 – 30.9.2013.

Ensimmäisen sopimusvuoden korotukset ovat yhteensä 1,3 
prosenttia: lokakuun alussa maksetaan 0,8 prosentin yleiskoro-
tus kaikille ja ensi vuoden helmikuun alussa on jaossa 0,5 pro-
sentin paikallinen erä. Seuraavista korotuksista neuvotellaan 
kerran vuodessa. 

Myös työehtosopimuksen teksteihin tuli muutamia paran-
nuksia, ja keskeisenä tavoitteena on, että sopimuskauden aika-
na valtaosa ylemmistä toimihenkilöistä saa kohtuullisen korva-
uksen vapaa ajalla matkustamisesta työasioissa. YTN:n 
ICT-alan pääneuvottelija Tage Lindbergin mu-
kaan saavutettu sopimus on ehdoiltaan 
YTN:n parhaita. 

Teknologiateollisuuden 
ylempien toimihenkilöiden 

syksyn palkankorotuksista päästiin sopimukseen elokuussa. 
Palkkaratkaisu tuo alan ylemmille toimihenkilöille lokakuus-
sa kustannusvaikutukseltaan 1,5 prosentin suuruisen korotuk-
sen, josta yksi prosentti maksetaan yleiskorotuksena ja puoli 
prosenttia paikallisena eränä liittojen ohjeistuksen mukaisesti. 
Palkkoja voidaan korottaa myös enemmän, jos syyskuun aika-
na yksittäisissä yrityksissä paikallisesti niin sovitaan.

Teknologiateollisuuden ja YTN:n kolmi-
vuotisen työehtosopimuksen seuraavista pal-
kankorotuksista neuvotellaan vuosittain. Tu-
levissakin neuvotteluissa huomioidaan alan 
talous- ja työllisyysnäkymät.

ICT-alalla ja teknologiateollisuudessa on 
yhteensä muutama sata SVAL:n jäsentä. 
Lue lisää yksityisen sektorin uutisia 
YTN:n nettisivuilta osoitteessa www.ytn.fi.

Kohti uutta kasvua ja hyvinvointia 
- Akavan hallitusohjelmatavoitteet
Akavan hallitus hyväksyi toukokuun lopussa hallitusohjelma-
tavoitteet. Tavoitteet on tiivistetty seitsemään ydintavoitteeseen, 
jotka ovat tärkeitä akavalaiselle jäsenistölle. Valmistelutyössä 
olivat mukana kaikki Akavan 34 jäsenjärjestöä, ja SVAL sai hy-
vin tavoitteitaan läpi muun muassa koulutuspolitiikassa. 

Akava ja sen jäsenjärjestöt  ryhtyvät nyt lobbaamaan halli-
tusohjelmatavoitteitaan päättäjille. Keskusteluun nostetaan yk-
si teema kerrallaan. 

Keskeiset tavoitteet
1. Palkansaajien ansiotulojen verotusta ei kiristetä millään tulotasol-
la. Siten tuetaan uutta kasvua, korkeaa osaamista ja työllisyyttä.
2. Työuria pidennetään ensisijaisesti huolehtimalla työntekijöi-
den hyvinvoinnista, luomalla kannusteita työikäisten osaami-
sen jatkuvaan kehittämiseen, estämällä ikääntyvien työntekijöi-
den syrjintä ja varmistamalla vastavalmistuneiden työnsaanti. 
3. Järjestöille säädetään kanneoikeus työntekijöiden oikeustur-
van ja työelämän vakauden parantamiseksi.
4. Korkeakoululaitoksen kehittämisessä tavoitteeksi on otetta-
va maailman huippuluokkaa oleva koulutus. Korkeakoulujen 
perusrahoitusta kasvatetaan niin, että opiskelijamäärien suhde 
opettajien määrään saadaan kansainvälisesti kilpailukykyiselle 
tasolle. Korkeakoulujen rahoitus uudistetaan palkitsemaan kor-
keasta laadusta ja sen parantamisesta. Yhdeksi rahoituskritee-
riksi nostetaan aikuiskoulutustarjonta ja vastavalmistuneiden 
työllistyminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. 

5. Koko koulutusketjun voimava-
rat ja laatu turvataan. Koulutusjär-
jestelmää kehitetään kokonaisuu-
tena, sillä koulutusjärjestelmän 
yksittäisiä osia koskevat päätök-
set vaikuttavat koko koulutusjär-
jestelmään.
6. Julkista tutkimus- ja tuoteke-
hitysrahoitusta nostetaan tun-
tuvasti niin, että maan koko-
naispanostukset niihin ovat 
vähintään neljä prosenttia 
BKT:sta koko hallituskauden 
aikana. Hyvin resursoitu tiede-
politiikka painottuu perustut-
kimukseen. Tutkimustulosten 
taloudellinen hyödyntäminen perustuu markkinaehtoiseen in-
novaatiopolitiikkaan.
7.Valtion taloudellista ohjausta kunnista lisätään kuntien me-
nojen kasvun hallitsemiseksi ja palvelutuotannon kustannus-
tehokkuuden varmistamiseksi. Informaatio-ohjauksesta siir-
rytään laatuohjaukseen, jossa palvelujen vähimmäislaajuus ja 
-laatu määritellään sitovasti.

Tarkempaa tietoa hallitusohjelmatavoitteista löytyy Akavan net-
tisivuilta osoitteesta www.akava.fi kohdasta Akavan linjaukset.

1

Akavan hallitusohjelmatavoitteet
Kohti uutta kasvua ja hyvinvointia

Akavan hallitusohjelmatavoitteet
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[ jäsenjärjestöt ]

Päijät-Hämeen syksyn toiminta  
käynnistymässä

Päijät-Hämeen syksy alkaa vierailulla työ- ja elinkeinoministeriöön 
ja SVAL:n toimistolle 24.9.2010. Jos haluat vielä mukaan, soita pj. 
Sari Niemi 040 739 1246.

Teatteri-iltaa vietämme Lahden kaupunginteatterin *Täti ja mi-
nä* -näytelmässä 27.10.2010. Kokoontuminen on kello 19.15. Ilmoit-
taudu mukaan 15.10. mennessä sähköpostitse phsval@gmail.com.  
Teatteri-illan omakustannehinta on 15 €, se sisältää lipun ja tarjoilun.

Löydät Pääsyn nyt  
myös Facebookissa!

Pääsyn syksy on lähtenyt vireänä käyntiin. Odotettavissa on 
syksyn aikana vierailuja kiinnostaviin organisaatioihin ja teatteri- 
aiheiset pikkujoulut, tapahtumien ajankohdat ilmoitetaan tarkem-
min tuonnempana. Pääsyn toiminnasta pysyt kärryillä liittymäl-
lä paikallisyhdistyksen jäseneksi ja alla olevien kanavien kautta.  
Tervetuloa mukaan toimintaan uudet ja vanhat jäsenet!

Jäseneksi ja sähköpostilistalle liittyminen: www.sval.fi/liitto/ 
jasentoiminta/jasenjarjeston_jasenhakemus/

Blogi: http://svalpaasy.blogspot.com/
Facebook-ryhmä: Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät - Pääsy 

Kutsu SVOL:n varsinaiseen  
liittokokoukseen 27.11.2010
Aika: lauantai 27.11.2010
Paikka: Turku

Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry:n sääntömää-
räinen, varsinainen liittokokous järjestetään lauantaina 27.11.2010 
Turussa SVOL:n Syyspäivien yhteydessä. Tarkempi ajankohta ja 
paikka ilmoitetaan SVOL:n internet-sivuilla sekä sähköpostitse kai-
kille jäsenjärjestöille. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pyydämme jäsenjärjestöjä ilmoittamaan liittokokousedustajan-
sa etukäteen puheenjohtajalle tai pääsihteerille, jotta osaamme va-
rata kokousasiakirjat kaikille osallistujille. Kokouspaikalla on esitet-
tävä jäsenkortti ja virallinen henkilötodistus.

Tervetuloa kokoukseen!

Lisätietoja liittokokouksesta:

Markus Siltanen    
puheenjohtaja
msiltane@ulapland.fi    
040 778 1935

Varsinais-Suomen  
Valtiotieteilijöiden tapaamisia  
vapaa-ajan toiminnan merkeissä
Kesäkuussa tutustuimme Maa- ja elintarviketalouden  
tutkimuskeskuksen Piikkiössä sijaitsevaan Arboretumiin. 
Tutkimusmestari Leena Vuorisen asiantunteva ja innos-
tunut opastus sai meidät kyselemään ja ihmettelemään 
meille valtiotieteilijöille vierasta tutkimustyötä. Puulaji-
puiston kätköistä ilmestyi esiin erilaisten puiden lisäksi eri 
väreissä loistava neljän metrin korkeuteen nouseva alppi-
ruusualue. Leena Vuorinen vei meidät myös ihastelemaan 
perenna- ja hyötykasvimaita. Tavoitteena on jalostaa mah-
dollisimman hyvin Suomen oloissa kestäviä lajikkeita. 

Seuraava Varsinais-Suomen Valtiotieteilijöiden jäsenten 
tapaaminen on yhteiskuntatieteilijäviikolla marraskuus-
sa (ks. ohjelma). Joulukuussa vierailemme Turun kaupun-
ginteatterissa. Molemmista tapahtumista lähtee jäsenille 
sähköpostiviesti lähempänä ajankohtia. Uusia jäseniä ote-
taan mielellään mukaan toimintaan.

Merja Anteroinen

Aura Pylkkänen
pääsihteeri
aura.pylkkanen@sval.fi
045 773 10370

Tutkijamestari Leena Vuorinen kertoo tutkimustyöstään 

perennojen maailmassa.
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Elämää 

kaikilla mausteilla
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Jos jostain ihmisestä voi tehdä ensivaikutel-
man perusteella päätelmiä, Jarkko Savolaista 
ei saa millään istumaan tutkijan hämyiseen 
kammioon, yksin, ilman sosiaalisia kontak-
teja… Näin kuitenkin oli 1980–1990-lukujen 
taitteessa, kun vasta hieman yli parikymppi-
nen Suomen Akatemian palkattu tutkija hau-
tautui huoneeseensa viimeistelemään lisen-
siaattityötään. Pro gradu oli muutama vuosi 
aikaisemmin valmistunut – ajan henkeen – 
kansalaistottelemattomuudesta ja terroris-
mista, lisensiaattityö nyt moraalisen vihan 
analysoimisesta. Ja sitten hän heräsi omaan 
todellisuuteensa.

Savolainen on savolainen ihan syntyjuu-
riensakin pohjalta. Äidin puolelta vilkkautta 
ja elämännälkää tuo karjalainen perimä. 

– Taidan olla hieman vapaa taiteilija -sielu, 
valtiotieteiden lisensiaatti, keittiömestari Jark-
ko Savolainen tiivistää elämänasennettaan.

Tie Mikkelin ja Tampereen kautta valtio-
tieteelliseen ei koskaan ollut Savolaiselle pää-
määrätietoinen valinta. Isän opinnot samai-
sessa opinahjossa olivat kuitenkin iskostuneet 
pojan mieleen ja akateemisen loppututkinnon 
itsestäänselvyys vei nuoren miehen valtsik-
kaan, käytännöllisen filosofian ja valtio-opin 
pariin. 

– Valtiotieteellinen tiedekunta tarjosi aina-
kin minun aikanani sivistystä ja yleistä oppi-
neisuutta, eväitä itsenäiseen ajatteluun. Tänä 
päivänä kilpailu on kovempaa kuin koskaan. 
Nykyäänhän tuskin kaksikaan tutkintoa riit-
tää tielle menestykseen tai ylipäätään asial-
liseen palkkatyöhön. Itse päädyin valmis-
tumiseni jälkeen tutkijaksi laitokselle sen 
kummemmin sinne hinkuamatta, mutta ei-
hän tilaisuutta voinut ohittaakaan.

Vaikka Jarkko Savolainen on siirtynyt  
tutkijankopista lieden ääreen, valtiotieteiden  
lisensiaatti kannustaa opiskelemaan.
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 Kun lama ja valtionhallinnon rekrytointikiellot sittemmin 
hidastivat uran jatkomahdollisuuksia ja ainoaksi akateemiseksi 
tieksi jäi se tutkijan kammio, Savolainen alkoi tutkia muita vaih-
toehtoja.  Ja kuunnella itseään. 

– Lamaan tyssäsi monen ammatillinen eteneminen ja se lait-
toi elämän ja koko yhteiskunnan uusjakoon. Kaikki eivät niistä 
ajoista ole vieläkään selvinneet. Itse olen aina toiminut hetkessä 
ja juuri silloin tuntui, että kiinnostus ruokakulttuuria ja ravinto-
la-alaa kohtaan veivät voiton, Savolainen muistelee pian 20 vuo-
den takaista aikaa. 

Opiskelu Haaga-Instituutin aikuisille suunnatulla ammatti-
linjalla sai vielä myöhemmin jatkoa restonomin opinnoista. 

Hyvän tekijä Pitkänsillan toiselta puolen
Nykyiseen asemaansa päästäkseen Savolainen on tehnyt hartia-
voimin töitä ja imenyt hiljaista tietoa alan ammattilaisilta. 

– Ilman konkreettisia näyttöjä ja pelkällä kirjekurssin pääs-
tötodistuksella ravintola-alalla on turha kuvitella pääsevänsä 
eteenpäin.

Uutukaisessa työpaikassaan, Ursula-ryhmään kuuluvassa 
Cafe Pirittassa, keittiömestari Savolainen on ollut maaliskuus-
ta 2010. Paikka itsessään on ollut asiakkaille auki vasta kesän 
alusta.

– On etuoikeus olla näin kauniissa talossa, näin komealla 
paikalla töissä. Joka aamu pysähdyn tähän hetkeksi, katson me-
relle ja rauhoitun, tartun siihen kuuluisaan hetkeen enkä tar-
vitse muuta. 

Työn mielekkyyttä ja omia moraalisia arvoja hivelee Ursulan 
yleishyödyllinen toimintaperiaate: voittovarat sijoitetaan hy-
väntekeväisyyteen sateenvarjo-ajattelun mukaisesti.

Nykyhetkeä edeltävät 15 vuotta kului (t)yöelämässä Espal-
la. CV:stä löytyvät kaikki suuret, suomalaiset ravintola-alan 
työnantajat HOKista Scandiciin, Royal Ravintoloista edelliseen 
työnantajaan ISS Catering Serviceen. 

– En ole jäänyt katselemaan taaksepäin ja miettimään, mikä 
olisi mennyt toisin, jos olisin jäänyt akateemiseen maailmaan.

Kokin ammatissa Savolainen toimii nöyrin mielin, mutta 
kertoo ilokseen, että yleinen arvostus keittiöhommia kohtaan 
on selvästi nousussa. 

– Kiitos tästä kuuluu eittämättä TV-kokeille ja sille kan-
sainväliselle buumille, mitä erilaiset ohjelmaformaatit tuotta-
vat. Vielä vuosikymmen sitten ja paljon sitä aikaisemmin kok-
ki oli työläinen, yleisenä mielikuvana se rasvalle haiseva, veitsen 
kanssa heiluva epäsosiaalinen öykkäri. Nythän me ollaan ihan 
salonkikelpoisia itsekin, sivistyneitä kanssaihmisiä, joita kehtaa 
raahata keittiön heiluriovien takaa asiakkaiden eteen, Savolai-
nen heittää, mutta muistuttaa, että toki koko kansan julkkisko-
kit edustavat vain pientä murto-osaa ammattikunnasta.

Elämisen sietämätön ihanuus
Hedonistiksi itsensä tunnistava Savolainen myöntää, että ruo-
ka, viini ja kaunis seura ovat aina olleet häntä lähellä, joten ihan 
kaukaa haettu uusi ammatinvalinta ei ollut. 
– Elämän nautinnoista ja iloista tulee ottaa kaikki irti ja sen tai-
don osaan, mies myhäilee. 

Uranvaihtoa Savolainen ei ole huudellut turuilla ja toreilla. 
– Ei ole tullut tarvetta mainostaa omaa menneisyyttä eikä 

valtiotieteily kuulu minun nykyhetkeeni. Mutta ymmärrän, 
jos muita hyppyni uusille urille kiinnostaa, sillä onhan am-
matinvalintani aika kaukana toisistaan.

Savolainen tunnustaa, että hänen luonteelleen sopii va-
paa ja monimuotoinen työnkuva. 

– Kellokortti-meininki ja kovat kaulassa päivästä toiseen 
eivät vaan ole minun juttuni. Tässä työssä erilaiset virikkeet 
ja ärsykkeet ovat koko ajan läsnä. Filosofisesti sanottuna siir-
tymä potentiaalisuudesta aktuaalisuuteen on kokin työssä 
nopeasyklistä, toisin kuin nyt esimerkiksi tutkijan työssä, 
jossa menee hyvinkin puolitoista vuotta ennen kuin tulos-
ta alkaa syntyä. Pidän siitä, että ontologinen kokonaisuus 
muuttuu vuorokauden aikana täysin toisiin elementteihin. 
Se, mikä työvuoron alkaessa oli olemassa olevaa materiaa, 

Jos ei ihan onnellisen elämän reseptiä, niin 

ainakin nautinnollisen hetken keittiömestarim-

me loihtii perusaineksista pienin kustannuksin. 

Pienenä moraalisena muistutuksena mainitta-

koon, että Savolainen ei käytä annoksissaan ton-

nikalaa: – Ruoan valmistuksessa ja raaka-aineissa 

huomioin moraaliset ja eettiset arvot. Esimerkiksi 

riistokalastus on mennyt aivan överiksi ja oma kan-

nanottoni on, että en käytä purkkitonnikalaa omis-

sa tuotoksissani. Muut kalalajit käyvät kauppansa, 

kuten nyt esimerkiksi tämän reseptin sei.

Tarkan markan kalagratiini/4 hlöä

1 kg seitä

suolaa, valkopippuria

kalalientä kuutiosta 5 dl

ruokakermaa 2 dl

(halutessa kuohukermaa 1dl)

6 kovaksi keitettyä kananmunaa

Maizenaa suurustamiseen

tilliä
(juustoraastetta)

 

Ohje: aseta kalat vuokaan, suolaa ja pippuroi. Keitä ker-

ma ja kalaliemi kiehuvaksi. Suurusta Maizenalla haluttuun 

sakeuteen. Suolaa ja pippuroi kastike. Murskaa kananmu-

nat kastikkeen joukkoon ja lisää tilliä. Kaada kastike kalo-

jen päälle, lisää halutessasi juustoraastetta ja paista  

uunissa 200 C, n. 30 min. Tarjoile  
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on illan tullen jäänyt taakse. On äärim-
mäisen motivoivaa nähdä, kuinka oma 
työ saa konkreettisen muodon. Myös 
työnkuvani vaihtelee päivittäin ja päivän  
aikana: työstän ruokalistat ja kierrän tuk-
kureissut, osallistun ruoanvalmistukseen 
ja hoidan esimiestyöt. Päivän pituutta on 
turha lähteä listaamaan, hommat teh-
dään silloin, kun niitä on, keittiömesta-
ri analysoi työnsä rakennetta ja siitä kan-
nettavaa hedelmää.

Vapaa-ajallakin Savolainen hakeutuu 
gastronomian pariin, viimeksi matka vei 
Englantiin. Vaikka mielikuvat saarivaltion 
ruokatarjonnasta tuokin ensimmäisenä 
mieleen munuaispiiraat ja rasvassa tiris-
tetyt, ylikypsät kasvikset, maa on noussut 
Euroopan innovatiivisemmaksi ruoka-

maaksi. Maut ja aromit vievät siis miehen 
kielen mennessään työajan ulkopuolella-
kin, mutta haarukan lisäksi käteen tart-
tuu usein myös kirja. 

– Laidasta laitaan, tyylilajista toiseen. 
Myös kirjallisuuden osalta olen kaikki-
ruokainen.

Se otetaan,  
mitä eteen tuodaan
Akateemista ajattelua ja tuotosta Savolai-
nen ei ole aivan täysin jättänyt, sillä teks-
tiä syntyy erilaisiin julkaisuihin ja lehtiin 
tasaisella tuotannolla.

– Vaikka moni asia entisestä elämäs-
täni on jäänyt taakse, analyyttinen ajat-
telu ja kyky hakea tietoa ovat edelleen 
olemassa. Aivan lopullisesti en ole unoh-

tanut sitäkään mahdollisuutta, että vielä 
jonain päivänä kirjoittaisin laajemman-
kin teoksen gastronomiasta, Savolainen 
pohtii ja tunnustaa, että on aina avoin 
uusille haasteille. Carpe diem sille mah-
dollisuudelle!

Mestari tai maisteri, Savolainen pyr-
kii olemaan itselleen rehellinen. Sitä hän 
haluaa myös uusille valtiotieteilijöille ko-
rostaa. 

– Omaa elämää ei tule rakentaa tois-
ten mallien, käskyjen tai toiveiden poh-
jalle. Elämän pituus on suhteellinen käsi-
te, mutta millään mittarilla sitä ei kannata 
tuhlata väärien asioiden tekemiseen. Ja 
kun Savolainen lähtee hymy huulilla työ-
paikaltaan, hän tietää, että päivä on ollut 
hyvä. n

Kokit ovat ihan salonkikelpoisia,  
sivistyneitä kanssaihmisiä, joita 
kehtaa raahata asiakkaiden eteen.
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Opiskelujen eri vaiheissa tulee mietittyä, mitä valmistu-
misen jälkeen tekisi. Jokainen kuulee tarinoita, miten aiem-
min valmistuneet ovat löytäneet hyvän työpaikan. Tarinat ovat  
aika usein yllättäviä ja sattumalla tuntuu olevan paljon vaiku-
tusta työpaikan löytymisessä. Yliopistojen urapalveluista ja ai-
nejärjestöjen työelämätoiminnasta saa tietoa tulevasta työelä-
mästä. Paljon jää silti hämärän peittoon. 

– Mielestäni meidän tärkein homma on yrittää hälventää 
epäselvyyttä valmistumisen jälkeisestä ajasta, hallintotieteiden 
opiskelija Markus Siltanen Lapin yliopistosta sanoo. 

Siltanen toimii SVAL:n opiskelijajärjestön SVOL:n puheen-
johtajana. 

– Olen liian usein kuullut kommentteja siitä, ettei meistä 
tule mitään, että meistä tulee työttömiä maistereita. SVOL:n 

tärkeänä tehtävänä on välittää faktatietoa ja vaikuttaa sii-
hen fiilikseen, jonka koulutuksesta saamme.

SVOL:n toimintaa tuetaan liiton toimistolta käsin. 
SVAL:n opiskelija-asiamies Aura Pylkkänen on monelle 

tuttu näky paikallisjärjestöjen koulutuksista, valtakunnallisista 
tapahtumista ja Akavan korkeakoulukierroksilta. 

– Tilastojen valossa ei ole mitään syytä epäillä yhteiskunta-
tieteilijöiden pärjäämistä. Emme ehkä osaa paukutella henk-
seleitä niin kuin kauppislaiset, mutta voimme kyllä olla aidos-
ti ylpeitä koulutuksestamme. Että perhana, olen tehnyt hyvän 
valinnan, Pylkkänen komppaa Siltasta.

Pylkkänen on tottunut vastaamaan kysymyksiin ständeillä ja 
koulutuksissa. 

– Välillä tulee kyllä kinkkisiä kysymyksiä esimerkiksi sivu-
ainevalinnoista tai aloituspalkoista. SVAL on tehnyt palkkatut-
kimuksia viidentoista vuoden ajan vuosittain, joten tiedämme 
aika tarkkaan, minkälaista palkkaa missäkin työssä saa. Ja jos 
en itse osaa vastata, löytyy toimistolta aina joku spesialisti, Pylk-
känen naurahtaa. 

Sekä Siltanen että Pylkkänen toteavat, ettei työelämäkiemu-
roita voi eikä tarvitse tietää itse – sitä varten liitossa ollaan, että 
apua saa tarvittaessa. 

– Perusasioista kannattaa olla perillä heti opintojen alusta 
lähtien, koska kuitenkin tekee kesätöitä tai osa-aikatöitä opiske-
lujen ohella, Pylkkänen korostaa.

Siltanen itse liittyi SVAL:n jäseneksi heti fuksisyksynä.  

Työelämätietoa 
opiskelijoille
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Opiskelija, SVAL:n jäsenyys on sinulle  
pelkkää plussaa!

– SVAL on ainoa liitto, joka keskittyy pelkästään yhteiskun-
tatieteilijöihin. Halusin olla varma, että liitto tekee duunia juuri 
omalla alallani. SVAL:lta olen saanut ideoita siitä, mikä minus-
ta voisi tulla isona ja muutenkin yleistä tietoa työelämästä. 

Pylkkäsen mukaan monelle on epäselvää, voiko oman alan 
liittoon kuulua jo opiskeluaikana. 

– Usein ajatellaan, että pitää kuulua opiskeluaikaisten duu-
nien mukaiseen liittoon. Kyllä meidän lakimiehet osaavat neu-
voa kenkämyyjänä toimivaa opiskelijajäsentä siinä missä joh-
tavassa asemassa olevaa maisteriakin. Kuulumalla oman alan 
liittoon saa tietoa opiskelujen jälkeisestä työelämästä vaivatto-
masti – muista liitoista ei tietoa saa, hän huomauttaa. 

– Ja sitä paitsi SVAL:n jäsenmaksu on huomattavasti halvempi 
kuin joillain muilla liitoilla. Pelkästään jäsenten vakuutusten ar-
vo on moninkertainen jäsenmaksuun verrattuna, Siltanen jatkaa.

SVOL:lla on aktiivinen paikallisjärjestö kaikissa yhteiskun-
tatieteellisen alan tiedekunnissa – niin myös Lapin yliopistossa. 
Siltanen lähti alusta alkaen mukaan sen toimintaan. 

– Lähdin myös ainejärjestöhommiin heti fuksina. SVOL-
toiminta täydentää hyvin – ainejärjestössä järkätään enemmän 

hauskanpitoa ja SVOL:ssa taasen pääsee kerryttämään työelä-
mätietoa ja oppimaan hyödyllisiä juttuja tulevaa silmällä pitä-
en. Kynnys lähteä mukaan oli tosi matala – itse en tiennyt työ-
elämäasioista paljoakaan, mutta se ei haitannut. 

Pylkkänen, entinen SVOL:n varapuheenjohtaja, korostaa 
hänkin aktiivisuutta. 

– On tärkeää ottaa asioista itse selvää ja pitää silmät auki. 
SVOL:n järjestämien tapahtumien, excujen ja työelämäluentojen 
jälkeen on paljon paremmin valmistautunut valmistumiseen. 

Parasta kaikessa on molempien mielestä kuitenkin uusien 
ihmisten tapaaminen ja yli ainejärjestörajat ylittävä yhteistyö. 

– Paikallisjärjestössä opin tuntemaan muiden pääaineiden 
opiskelijoita ja nyt myöhemmin yhteiskunnallisen alan opiske-
lijoita myös muista yliopistoista. Enpä varmasti olisi tutustunut 
heihin ilman SVOL-toimintaa, Siltanen kommentoi.
Yhteistyönä syntyvät myös SVAL:n opiskelijatoiminnan linja-
ukset, joita Siltanen ja Pylkkänen jäävät juonimaan. 

– Meihin voi aina ottaa yhteyttä, jos kysyttävää mistä ta-
hansa asiasta on. Osoite on opiskelijat@sval.fi, Pylkkänen 
muistuttaa. n

Tutkinto tähtäimessä mutta ennen sitä pakko nähdä ja ko-
kea, elää sitä kuuluisaa opiskelijaelämää. Silloin ei ehkä tule 
ensimmäiseksi mieleen pohtia työelämän pelisääntöjä, työt-
tömyysturvaa tai palvelussuhdeneuvontaa eli tukevaa ay-
asiaa. 

Liittymällä oman alasi ylivertaiseen edunvalvontajärjes-
töön SVAL:iin mahdollisimman pian, et voi kuin voittaa. 

Jäsenmaksusi on vain 24 euroa vuodessa, vaivaiset  
2 euroa per kuukausi. Tällä saat muun muassa:

+ matka- ja matkatavaravakuutuksen sekä vapaa-ajan ta-

paturmavakuutuksen. Älä kulje onnesi ohi, vakuutukset 

jo yksinään ovat arvoltaan enemmän kuin koko vuoden 

jäsenmaksu!

+ henkilökohtaista urapalvelua. Voit muun muassa kysyä 

neuvoa työhaastatteluun tai cv:n laatimiseen.

+ mentorointia opintojen loppuvaiheessa. Saat mentoriksi 

yhteiskunnallisen alan asiantuntijan, joka auttaa sinua työ-

elämään siirtymisessä, verkostojen luomisessa ja lievittää 

tarvittaessa gradu-tuskaasi.

+ osallistua opiskelijajärjestö SVOL:n monipuoliseen toimin-

taan yliopistopaikkakunnallasi. Mielenkiintoisten excujen 

ja hauskanpidon lisäksi voit hakeutua luottamustehtäviin 

järjestössä ja kehittää hyödyllisiä kokous- ja neuvottelu-

taitoja.

+ Valtiotieteilijä-lehden viidesti vuodessa. Svallilaisia kiinnos-

tavaa asiaa yksissä kansissa.

+ neuvontapalveluja liiton asiamiehiltä ja lakimiehiltä. Olit-

pa missä tahansa työssä kesällä tai opintojen lomassa, 

voit kysyä neuvoa mihin tahansa työsuhteeseen liittyväs-

sä pulmassa.
Jos olet työssäkäyvä opiskelija, kannattaa sinun ehdotto-

masti huolehtia työttömyysturvasta maksamalla jäsenmaksun 
lisäksi työttömyyskassamaksua. Tämä siksi, että jos valmis-
tuttuasi et heti löytäisikään työtä, et jää pelkän peruspäivära-
han varaan. Lue asiasta enemmän nettisivuiltamme.

Opiskelitpa sitten valtio-, yhteiskunta- tai hallintotieteitä, 
SVAL on juuri sinun etujärjestösi.

Liity omiesi joukkoon jo opiskeluaikana – saat paljon etu-
ja opiskelijan budjettiin sopivalla maksulla!
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SVOL-Jyväskylä on Suomen valtiotieteitä opiskelevien liiton paikallisyh-

distys. SVOL puolestaan on osa Suomen Valtiotieteilijöiden Liittoa, joka 

taas on Akavan jäsenjärjestö. Olemme siis osa ammattiliittoa ja ajamme 

yhteiskuntatieteilijöiden etuja työelämään liittyvissä asioissa. SVOL-Jyväs-

kylä on SVOL:n vanhin paikallisjärjestö – se on perustettu vuonna 2000, 

joten tänä vuonna meillä on 10-vuotisjuhlat. SVOL-Jyväskylään kuuluvat 

kaikki Jyväskylän yliopistossa opiskelevat SVAL:n jäsenet. SVAL:iin liitty-

mällä liittyy siis automaattisesti myös SVOL-Jyväskylään. Tällä hetkellä 

opiskelijajäseniä on runsas 260. Laskennallinen opiskelijoiden järjestäyty-

misaste on Jyväskylässä Suomen toiseksi korkein (23,3 %).

SVOL:n ja SVAL:n suuntaan tavoitteemme on kehittää opiskelijoi-

den ja näiden liittojen välisiä suhteita. On tärkeää, että opiskelijat ja hei-

dän edustajansa puhuvat samaa kieltä. Pyrimmekin saamaan vah-

van edustuksen SVOL:n hallitukseen ja tässä olemme onnistuneet 

varsin hyvin.

SVOL-Jyväskylä järjestää erilaisia ja mielenkiintoisia tapah-

tumia yhteiskuntatieteilijöille: vuosittain kalenterissa on muun 

muassa saunailtoja, infotilaisuuksia, alumni-iltoja sekä työelä-

mävierailuja Jyväskylän seudulla. Myös pidempiä ekskursioita py-

ritään järjestämään kiinnostuksen mukaan. Periaatteena on ollut, että 

tapahtumiin voi osallistua, vaikkei SVAL:n jäsen olisikaan, mutta jä-

senyydellä on saanut esimerkiksi alennusta ekskursioiden hinnoista. 

Lisäksi olemme muutamana viime vuonna järjestäneet suosion saa-

vuttaneet Yhteiskuntatieteelliset vappusitsit. Olemme mukana myös 

fuksiaisissa omalla rastillamme, joten tulemme fukseillekin heti tutuksi. 

Osallistumiskynnys tapahtumiin halutaan pitää mahdollisimman mata-

lana. Pidämme myös kokouksemme avoimina.

Hauskanpidon lisäksi SVOL-Jyväskylän päätarkoituksena on saat-

taa yhteen opiskelijat ja tulevat työnantajat. Näin opiskelijoiden työelämä-

tietoisuus ja oman osaamisen profiloiminen kasvavat. Työelämävierailut 

selkeyttävät opiskelijan käsitystä siitä, millaisiin töihin yhteiskuntatieteilijöi-

tä kaivataan. Monissa vierailukohteissa esittelijänä on ollut Jyväskylän yli-

opistosta valmistunut yhteiskuntatieteilijä, jolta on ollut mahdollista kysyä 

tarkemmin opiskeluista ja urapolusta, mikä on ollut vierailujen ehkä ar-

vokkainta antia. Esimerkiksi tänä keväänä kävimme vierailulla Handels-

bankenin Jyväskylän konttorissa, jossa meidät otti vastaan sosiologiasta 

valmistunut yritysrahoituspäällikkö. Ainakaan minulle ei ensimmäisenä oli-

si tullut mieleen etsiä sosiologia pankista... Vierailujen lisäksi seuraamme 

koulutus- ja työmarkkinoita, otamme kantaa ja ilmoittelemme myös silloin 

tällöin vapaista työpaikoista. 

Emilia Leinonen, SVOL-Jyväskylän puheenjohtaja

Pirkanmaan yhteiskunta- ja hallintotieteiden opiskelijat Hyppy ry, eli 

kavereiden kesken Hyppy, on SVOL:n Tampereen paikallisyhdistys, 

joka pyrkii lisäämään jäseniensä työelämätietoutta ja valmiuksia siir-

tyä työelämään.

Järjestämme ekskursioita, infotilaisuuksia harjoittelusta ja työelä-

mästä sekä kutsumme ihmisiä kertomaan työstään ja urakehityk-

sestään.

Jäseniämme ovat kaikki Tampereen yliopistossa opiskelevat 

SVAL:n jäsenet. Jäseniä on tällä hetkellä 394.

Tavoitteet ovat SVOL:n ja SVAL:n kanssa samansuuntaiset: aut-

taa valmistuvia yhteiskunta- ja hallintotieteilijöitä siirtymään työelä-

mään mahdollisimman hyvin työelämävalmiuksin ja kertoa, että yh-

teiskuntatieteilijöillekin on oma ammattiliitto ja että siihen voi liittyä 

jo opiskelijana.

Joel Rouvinen, Pirkanmaan Hypyn puheenjohtaja

Esittelyssä:

SVOL-Jyväskylä

Esittelyssä:

Pirkanmaan Hyppy 

Tervetuloa mukaan oman yliopistopaikkakuntasi opiskelijatoimintaan!

SVOL-INFO 
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry

•  jäseninä kaikki SVAL:n opiskelijajäsenet,  
        noin 2 300 opiskelijaa

•  8 paikallisjärjestöä eri yliopistoissa
•  valtakunnallisia tapahtumia, koulutusta  

        ja excuja yms.
•  lisätietoa osoitteessa www.svol.fi
•  sähköpostitse opiskelijat@sval.fi
•  Helsinki: http://svolhelsinki.wordpress.com/
•  Tampere: http://hyppyry.wordpress.com/
•  Turku: http://svolvo.wordpress.com/
•  Jyväskylä: http://svoljyvaskyla.wordpress.com/
•  Joensuu: http://svoljoensuu.wordpress.com/
•  Vaasa: http://svolvaasa.wordpress.com/
•  Kuopio: http://svolkuopio.wordpress.com/
•  Rovaniemi: http://svolrovaniemi.wordpress.com/

Kymmenen vuotta SVOL:n  
paikallistoimintaa 
– nyt jo kahdeksalla paikkakunnalla
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Akavan opiskelijavaltuuskunta (AOVA) edustaa Akavan jä-
senliittojen kautta noin 101 000 opiskelijajäsentä, joten se on sa-
malla Suomen johtava opiskelijoiden työmarkkinajärjestö.

AOVAn tärkeimpänä tehtävänä on toimia akavalaisten opis-
kelijoiden äänitorvena Akavan päätöksenteossa ja myös keskus-
järjestön ulkopuolella. 

AOVA toimii korkeasti koulutettujen opiskelijoiden ja vastaval-
mistuneiden edunvalvojana ja asiantuntijana työelämäasioissa.

– Kenttä on laaja, ja AOVAlle ajankohtaisia kysymyksiä löy-
tyykin sekä koulutus-, sosiaali- että työvoimapolitiikan piiristä. 

AOVAn rinnalla toimii myös epävirallisempi keskustelu- ja yh-
teistyöfoorumi AOVV, joka koostuu akavalaisten ammattijär-
jestöjen opiskelijatoimijoista, Akavan opiskelija-asiamies Maria 
Ranta tarkentaa.

Työelämätietouden jakaminen olennaista
Akavan opiskelijatoiminnasta vastaavan Maria Rannan vastuu-
alueita ovat akavalaisten opiskelijoiden edunvalvonta, opiskeli-
jatoiminnan koordinointi ja opiskelijavaltuuskunnan sihteerin 
tehtävät.

Teksti: Erja Aikavuori  Kuvat: iStockphoto

AOVA edustaa  
yli 100 000 opiskelijaa
Akava on Suomen suurin opiskelijoiden työmarkkinajärjestö
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Kenttäkiertueet ovat merkittävä osa Akavan opiskelijatoi-
mintaa, ja niitä koordinoi Akavan kenttäasiamies Elina Havu. 
Hän organisoi myös opiskelijoiden messuosallistumisia yhdessä 
AOVV-verkoston kanssa.

Opiskelijatoiminnassa on mukana myös AOVAn puheen-
johtaja Tuomas Meriniemi (kaudet 2009–2010).

Akavan opiskelijatoiminnan keskeisenä päämääränä on tie-
dottaa korkeakouluopiskelijoille työelämään liittyvistä oikeuk-
sista ja velvollisuuksista.

– Niiden tunteminen on oleellista läpi työuran, mutta eri-
tyisen tärkeää tietämys on nuorelle, joka ottaa ensimmäisiä as-
keliaan työelämään. Nuori pohdiskelee usein, millaista palk-
kaa voi pyytää, mitä varten työttömyyskassa on ja kuuluuko 
kesätyöntekijälle lomakorvauksia, Ranta korostaa.

Työelämätiedon jakamisen yhteydessä akavalaiset opiskeli-
jatoimijat opastavat myös järjestäytymisessä, joka hoituu Aka-
vaan suoritettavan korkeakoulututkinnon perusteella jonkin 
34 jäsenliiton kautta, eikä suoraa henkilöjäsenyyttä keskusjär-

jestöön näin ollen ole. Kaikki korkeakouluopis-
kelijat voivat kuitenkin halutessaan 

liittyä ammattijärjestöön jo opiske-
luaikanaan.

Jäsenet saavat muun muassa 
oikeusapua, vakuutusetuja, an-

siosidonnaista työttömyystur-
vaa sekä ammattijulkaisuja.

 
Tempauksia ja 
kannanottoja
Tavoitteidensa saavut-
tamiseksi AOVA pyrkii 
herättämään yhteiskun-
nallista keskustelua ak-
tiivisella sidosryhmäyh-
teistyöllä sekä erilaisilla 
tempauksilla ja kannan-
otoilla.
Esimerkkinä opiskelija-

järjestöjen kanssa tehtäväs-
tä yhteistyöstä voi maini-
ta ns. Kreisiryhmän, jonka 
Ranta on kutsunut koolle 
noin puolentoista vuoden 
ajan keskustelemaan yh-
teisistä ja ajankohtaisista 
aiheista. Ryhmä julkai-
si helmikuussa asiakir-

jan, jossa järjestöt ottivat yhdessä kantaa työurien pidentämi-
sen menetelmistä.

Laaja korkeakoulukierros Akava Camp -kiertue järjestetään 
tänä syksynä neljättä kertaa ja se on liikkeellä syyskuusta joulu-
kuuhun. Kiertue vierailee sekä ammattikorkeakouluissa että yli-
opistoissa ja tarjoaa tietoa työelämästä, mahdollisuuden liittyä 
akavalaiseen ammattiliittoon ja tilaisuuden verkostoitumiseen.

Aluetoiminnan opiskelija-aktiivit ovat myös kiinteä osa 
AOVAn toimintaa. Alueellinen opiskelijatoiminta on tärkeä  
yhdyslinkki niin korkeakouluopiskelijoiden kesken kuin Aka-
van alueellisen edunvalvontaan.

Kussakin Akavan 15 aluetoimikunnassa on kaksi opiskelija-
edustajaa, jotka tuovat aluetoimikuntiin opiskelijoiden näkemyk-
siä ja korkeakoulutuksen asiantuntemusta. Vastaavasti he toi-
mivat alueensa äänenä AOVAssa. Aluetoiminta tehostaa myös 
tiedonkulkua Akavan ja alueellisten opiskelijatoimijoiden välillä.

Vastavalmistuneiden työllistymistä tuettava
AOVA ottaa laajasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Se julkai-
si viime keväänä omat tavoitteensa tuleviin eduskuntavaaleihin 
ja seuraavaan hallitusohjelmaan. Asiakirjassa mainitut päämäärät 
kytkeytyvät tavoitteeseen kestävästä ja tasa-arvoisesta työurasta, 
jota Suomessa pyritään aktiivisin toimenpitein pidentämään. 

AOVAsta muistutetaan, etteivät toimenpiteet saa kuitenkaan 
alkaa sotia itseään vastaan. Käytännön esimerkkinä asiasta Ran-
ta mainitsee elokuisen budjettiriihen.

– Siinä jyvitettiin rahaa toimenpiteisiin, joilla pyritään tuke-
maan opiskelijoiden nopeampaa valmistumista, mikä on tärkeä 
ja hyvä alku työurien pidentämisen prosessissa. Samalla kuitenkin 
leikattiin työvoimapolitiikan rahoituksesta, Ranta kummeksuu.

Hänen mukaansa pelkkä opintojen rakenteiden kehittämi-
nen ja opintojen suorittamisen nopeuttaminen eivät yksinään 
pidennä työuria. Hän korostaa, että valmistuneen on löydet-
tävä myös koulutustaan vastaavaa työtä nopeasti opiskeluiden 
päättymisen jälkeen, mikä ei ole korkeakoulutetulle nuorelle  
aina helppoa.

– Nuoret pyritään siis saamaan valmistumaan, mutta ei pu-
reuduta siihen ongelmaan, ettei valmistuneille ole tarjolla työtä 
eikä kunnollisia työvoimapalveluita, Ranta moittii.

AOVA aktiivinen  
kansainvälisessä yhteistyössä
AOVA on monipuolinen toimija myös kansainvälisissä edunval-
vontatehtävissä. Ranta mainitsee Euroopan koulutettujen ryh-
mien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunnan (Euro-
cadresin) yhtenä esimerkkinä konkreettisesta kansainvälisestä 
edunvalvontayhteistyöstä. Osana Euroopan ammatillista yhteis-

” Millaista palkkaa voi pyytää, mitä varten työttömyyskassa on 
tai että kuuluuko kesätyöntekijälle lomakorvauksia?
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järjestöä (ETUC) toimiva Eurocadres keskittyy pääasiassa edis-
tämään korkeasti koulutettujen järjestäytymistä ja yhteistyötä 
Euroopassa. Akavan opiskelija-asiamies oli aktiivisesti mukana 
Eurocadresin Start Pro -verkostossa, jonka edellinen projekti 
”Intrapreneurship: Young professionals starting innovation” päät-
tyi viime keväänä. Lisäksi AOVAn puheenjohtaja edustaa ETUC 
Youthissa, joka on ETUCin nuorten yhteinen foorumi. 

– Start Pron innovaatioteemaisen projektin tarkoituksena oli 
herättää keskustelua hyvinvoivien ja innovatiivisten työntekijöiden 
merkityksestä työpaikoilla sekä jakaa kansallisia, hyviksi havaittu-
ja käytäntöjä muiden eurooppalaisten ay-toimijoiden keskuudes-
sa. Aihetta käsiteltiin nuorten osaajien Start Pro -verkostossa, sillä 
nimenomaan nuorten uskotaan olevan avain uusiin näkökulmiin 
ja näin ollen myös innovaation kasvuun, Ranta kuvailee.

Akavan opiskelijat ovat lisäksi mukana Nordvisionissa, joka 
on pohjoismaisten korkeasti koulutettujen ammattijärjestöjen 
opiskelijoiden ja nuorten työssäkäyvien verkosto.

– Nordvision tapaa säännöllisesti ja käsittelee yhteisiä ajan-
kohtaisia asioita, jotka usein liittyvät myös ETUCin ja Eurocad-
resissa käsiteltäviin kysymyksiin. Kaiken kaikkiaan kansain-
välinen yhteistyö on vapaamuotoista mutta aktiivista: yhdessä 
käsitellään esimerkiksi korkeasti koulutettujen nuorten liikku-
vuuteen liittyviä kysymyksiä työmarkkinanäkökulmasta, Ran-
ta korostaa. n

Eurooppa ei vedä  
entiseen tahtiin

CIMOn raportin mukaan opiskelijoiden kansainvälinen 
liikkuvuus on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Vuo-
sikymmenen aikana Suomeen saapuvien opiskelijoiden 
määrä nousi peräti 82 prosentilla ja Suomesta lähtevien-
kin 36 prosentilla. Vuonna 2009 Suomesta lähti 9 388 
korkeakouluopiskelijaa ulkomaille vähintään kolmen 
kuukauden mittaiselle vaihto-opiskelu- tai harjoittelu-
jaksolle ja tänne saapui 8 755 ulkomaalaista opiske-
lijaa. Alle kolmen kuukauden mittaiselle ulkomaanjak-
solle lähti 4 623 ja saapui 1 792 opiskelijaa. 

Yliopisto-opiskelijoista aktiivisimmin ulkomaille läh-
tivät oikeustieteilijät (49 prosenttia) ja ammattikorkea-
kouluista matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskeli-
jat (31 prosenttia).

Suomesta lähtevistä opiskelijoista yli 65 prosent-
tia suuntasi Eurooppaan, vaikka maanosan osuus 
opiskelijaliikkuvuuden kohdealueena onkin vähenty-
nyt tasaisesti. Vastaavasti erityisesti Aasian osuus on 
kasvanut. Suomeen tulevista opiskelijoista euroop-
palaisten osuus on edelleen yli 80 prosenttia, mutta 
aasialaisten kiinnostus maahan on lisääntynyt. 

– CIMOn tilastoista käy ilmi, että kaukomai-
den suosio on kasvanut, vaikka yli puolet opiskelijois-
ta suuntaa edelleen Eurooppaan. Kaukomaat ovat varmasti 
yleisesti tutumpia suomalaisille tiedonsaannin parantuessa 

ja yhteydenpidon helpottuessa. Voisi kuvitella, että esi-
merkiksi Thaimaan nousu 10 suosituimman kohteen 
joukkoon peilaa tätä kehitystä, Akavan kansainvälis-
ten asioiden asiamies Liisa Folkersma summaa.

Suomi on kerännyt viime aikoina positiivista kan-
sainvälistä huomiota koulutustasostaan saamillaan 
korkeilla arvosanoilla, mikä vaikuttaa omalta osal-
taan vaihto-opiskelijoiden maavalintoihin.

– Suomi nähdään osana Skandinaviaa, jo-
ka yleisesti kiinnostaa kulttuurinsa ja elämän-

tyylinsä puolesta monia. Suomea pidetään 
eksoottisena, mutta toisaalta modernina 
tekniikan edelläkävijänä. Koulutuksen kor-

kea taso on tärkeää, ja Suomi on myös 
erityisen tunnettu tietyillä aloilla kuten 
ICT, arkkitehtuuri sekä design. Mah-

dollisuus opiskella englanniksi on 
lisäksi vaihto-opiskelijoille tär-

keää, Folkersma kertoo. n

Akava Camp 2010  
tuo opiskelijoille tietoa työelämästä

Akava Camp -korkeakoulukiertue kiertää jälleen yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen kampuksia syksyn 2010 aikana. Akava jäsenliit-
toineen järjestää tänä vuonna neljättä kertaa Akava Camp -kiertueen, 
jonka tavoitteena on välittää työelämätietoutta ja varmistaa, että opis-
kelijat osaavat pitää työpaikoillaan oikeuksistaan huolta. Aiempina vuo-
sina Akava Camp on tavoittanut yli 20 000 opiskelijaa. 

Tarkemmat tiedot kiertueesta ja sen aikataulusta saat osoitteesta: 
www.akavacamp.fi 

Myös SVAL on kiertueen mukana  
seuraavilla paikkakunnilla: 

ti 28.9. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Carelia 
ke 6.10. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Canthia 
ke 20.10. Åbo Akademi, Gadolinia 
to 21.10. Turun yliopisto, Educarium 
ti 26.10. Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi 
ke 10.11. Helsingin yliopisto, Valtsika 
to 11.11. Helsingin yliopisto, Porthania 
ti 16.11. Tampereen yliopisto, Linna
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” Tärkeimpänä kehityskeskustelun  
tavoitteena on varmistaa alaisen 
työssä onnistumisen edellytykset.
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Teksti: Erja Aikavuori  Kuvat: iStockphoto

Esimiehen ja alaisen välisen kehityskeskustelun tarkoituk-
sena on olla keskeinen työpaikan suoritusta ohjaava ja osaamis-
ta kehittävä väline. 

Ihanteellisin tilanne on, että kehityskeskustelukierrokset 
käydään läpi kahdesti vuodessa.

Vento pitää erittäin tärkeänä kehityskeskustelun onnistumi-
sen edellytyksenä molempien keskusteluosapuolten hyvää en-
nakkovalmistautumista. Hänen mukaansa esimiehen tehtävänä 
on antaa alaiselle riittävän selkeät valmistautumisohjeet.

Yksi käyttökelpoinen tukimateriaali on valmis kehitys-
keskustelulomake, joka ohjaa osapuolia pohtimaan ja jäsen-
tämään käsiteltäviä asioita jo ennakkoon. Vento kuitenkin 
huomauttaa, ettei lomake saisi jäykistää eikä yksipuolistaa kes-
kustelun sisältöä.

– Valmistautuminen osoittaa molemminpuolista arvostus-
ta ja kiinnostusta kehityskeskusteluita kohtaan. Lomake voi olla 
myös erinomainen väline kehityskeskustelussa sovittujen asioi-
den dokumentoimiseen. Organisaatiossa yhteisesti käytettävät 
tukimateriaalit yhdenmukaistavat kehityskeskustelukulttuuria 
sekä vahvistavat keskusteluiden tarkoituksenmukaisuutta ja jat-
kuvuutta, Vento opastaa.

Lisäksi Vento ohjeistaa keskustelijoita palauttamaan ennak-
koon mieliin, mistä asioista edellisessä kehityskeskustelussa so-

vittiin. Näin niiden toteutumisen arviointi yhteisesti helpottuu 
huomattavasti. 

– Alaisen on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyk-
siä: Missä olen onnistunut? Missä asioissa minun pitäisi ennen 
kaikkea kehittyä? Mitä olen oppinut? Minkälaista tukea kaipai-
sin esimieheltäni? Alaisen on hyvä myös miettiä valmiiksi sel-
laisia ajankohtaisia asioita, joista haluaa esimiehensä kanssa 
keskustella, Vento neuvoo. 

Intensiivinen keskittyminen  
alaisen työskentelyyn
Esimiehen antama palaute alaisen menneen kauden suorituk-
sesta tulee perustua yhteisesti sovittuihin arviointimenetelmiin 
ja mittareihin. Esimiehen tuleekin kerätä yhteen kaikki alai-
sen työsuorituksen arviointiin vaikuttavat materiaalit ja kertoa 
alaiselle avoimesti, mihin hänen antamansa palaute pohjautuu. 
Tärkeimpänä kehityskeskustelun tavoitteena on varmistaa alai-
sen työssä onnistumisen edellytykset.

– Kehityskeskustelussa arvioidaan menneen kauden työsuori-
tusta, asetetaan tavoitteita tulevalle kaudelle sekä sovitaan, miten 
alaisen osaamista kehitetään jatkossa. Tavoitteena on lisätä myös 
keskinäistä ymmärrystä työn tavoitteista sekä vahvistaa organisaa-
tion ja työntekijän välistä sitoutumista, Vento tarkentaa. 

Kehittämiskonsultti Jere Vento:
Onnistunut kehityskeskustelu

edellyttää aktiivista
vuoropuhelua

– Kehityskeskustelun tavoitteena on luoda avoin ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri, jossa  
molemmat osapuolet antavat ja saavat palautetta, kehittämiskonsultti Jere Vento Psycon Oy:stä korostaa.
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Vihjeet onnistuneeseen  
kehityskeskusteluun:

Valmistaudu hyvin! Kehityskeskustelu on  • 
sitä hyödyllisempi, mitä enemmän siihen  
panostetaan.
Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että  • 
keskustelulle on varattu häiriötön tila  
ja riittävästi aikaa.
Käsittele asioita työtehtävien näkökulmasta. • 
Älä arvostele henkilöitä.
Ole valmis antamaan ja saamaan palautetta.• 
Kehityskeskusteluiden tavoitteena on  • 
kehittää yhteistyötä ja alaisen työssä suoriutu-
misen edellytyksiä. Alaiselta tämä edellyttää 
kehittymisen halua ja esimieheltä valmiuksia 
tukea alaista.
Älä ahnehdi kehittymiskohteiden määrällä. • 
Ole realisti ja keskity kunnolla vain muutamaan. 
Kehityskeskustelulomake auttaa jäsentämään • 
keskustelun rakennetta, mutta se ei saa  
jäykistää eikä yksipuolistaa keskustelun sisältöä.
Kehityskeskustelun tuloksena tulisi olla  • 
yhteisesti sovittu ja dokumentoitu toiminta-
suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet, 
suorituksen arvioinnin mittarit, aikataulut,  
seuranta ja ohjaus.
Jos kehityskeskusteluissa sovitut asiat eivät • 
näy käytännön työskentelyssä, on niiden  
käyminen turhaa.
Kehityskeskusteluilla ei ole tarkoitus korvata • 
päivittäisiä esimiehen ja alaisen välisiä  
keskusteluja, vaan niiden tarkoituksena  
on täydentää toisiaan.
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– Onkin tärkeää, että alaisella on mahdollisuus antaa suoraa 
palautetta esimiehen toiminnasta, sillä esimiehen tehtävänä on 
luoda alaiselle parhaat mahdolliset edellytykset suoriutua on-
nistuneesti työtehtävistään, Vento tähdentää.

Kuuntelevaa esimiestä arvostetaan
Hyvän kehityskeskustelun jälkeen molemmilla osapuolilla on 
myönteinen tunne työskentelyolosuhteista sekä keskinäinen 
luottamus ja tuki yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Alai-
sella tulisi myös olla selkeä käsitys häneen kohdistuvista odo-
tuksista ja tavoitteista. Esimiehen pitäisi puolestaan ymmärtää 
keskustelun jälkeen paremmin sekä alaisen työtehtäviin että hä-
nen esimiestyöhönsä kohdistuvia odotuksia.

– Kehityskeskustelut koetaan pääsääntöisesti onnistuneina 
silloin, kun molemmat ovat osallistuneet aktiivisesti keskuste-
luun, aikaa on ollut riittävästi ja sovitut asiat ovat dokumentoitu 
riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi, Vento painottaa.

Vennon kokemuksen perusteella alaiset arvostavat kuuntele-
vaa esimiestä, jolle on helppo esittää omia ideoita ja näkemyksiä. 
Esimiehet arvostavat puolestaan hyvin keskusteluun valmistau-
tuneita alaisia, jotka pyrkivät aktiivisesti ja oma-aloitteisesti etsi-
mään ratkaisuja toiminnan ja oman osaamisen kehittämiseen.

Monesti jo pelkkä kehityskeskusteluiden traditio on auttanut 
puhdistamaan työilmapiiriä, selkiyttämään työnjakoa sekä luo-
maan kaiken kaikkiaan paremmat työskentelyolosuhteet.

Kehityskeskustelujen jatkumo on omalta osaltaan tehosta-
nut myös tiedonkulkua työpaikoilla, mikä koetaan perinteisesti 
hyvin haastavaksi toteuttaa. Käyttökelpoisia tiedotusfoorumeja 
ovat esimerkiksi sisäiset uutiskirjeet, aamupalaverit ja ilmoitus-
taulut, jotka kaikki vähentävät työyhteisön henkeä syövää hai-
tallista epätietoutta.

Kehityskeskusteluiden avulla voidaan kohentaa myös konkreet-
tisia työskentelyolosuhteita, kun palaute vaikkapa alaisen puutteel-
lisina kokemista työvälineistä menee suoraan esimiehelle.

Säännöllisyys tärkeää
Kehityskeskustelu mielletään valitettavasti yhä vieläkin joillakin 
työpaikoilla niin sanotuksi pakkopullaksi, joka käydään velvolli-
suudesta vain sen yhden kerran ja sen jälkeen asia on kuitattu. 
Erikoisin esimerkki tästä lienee eräällä julkisen sektorin alalla toi-
mivasta työpaikasta, jossa esimies hoiti kehityskeskustelukierrok-
sen alaistensa kanssa sähköpostilla. Tämä ei kuitenkaan nouda-
ta lähellekään kehityskeskustelun perusajatusta, sillä jatkuvuus ja 
suora kontakti ovat parhaat reitit toimivalle vuorovaikutukselle.

Lisäksi alainen arvioi omaa työssä jaksamistaan ja hyvin-
vointiaan sekä työilmapiiriä ja tiedonkulkua. Usein kehityskes-
kusteluissa esimies voi pyytää alaiselta välitöntä palautetta toi-
minnastaan. 

Vennon mukaan kehityskeskusteluiden nyrkkisääntönä on, 
että niissä keskitytään alaisen työskentelyyn liittyviin asioihin.

” Onnistuneessa kehityskeskustelussa  
sovitut asiat näkyvät käytännössä niin 
alaisen kuin esimiehen työskentelyssä.



– Kehityskeskusteluita käydään yleensä yksi tai 
kaksi kertaa vuodessa. Säännöllisesti kahdesti vuo-
dessa toteutettavat kehityskeskustelukierrokset ovat 
yleistyneet, sillä tämä malli mahdollistaa keskus-
teluiden sisältöjen ja teemojen jakamista eri kier-
roksille. Näin ollen yhdessä kehityskeskustelussa ei 
tarvitse käydä läpi kaikkia olennaisia teemoja, vaan 
niissä voidaan keskittyä kunnolla muutamaan eri-
tyisteemaan, Vento esittää.

Vennon mielestä kahden kierroksen malli mah-
dollistaa paremmin myös sen, että kehityskeskuste-
lussa on tarvittaessa riittävästi aikaa ajankohtaisten 
ja työhön vaikuttavien henkilökohtaisten asioiden 
käsittelyyn.

Osaamisen kehittäminen haastavaa
Vennon kokemuksesta kehityskeskustelut koetaan hyödyllisi-
nä silloin, kun niille asetetut tavoitteet ovat selkeät ja yhden-
mukaiset.

– Onnistuneen kehityskeskustelun ilmapiiri on avoin ja yh-
teistyötä edistävä sekä sovitut asiat näkyvät käytännössä niin 
alaisen kuin esimiehen työskentelyssä, Vento tarkentaa.

Menneen kauden arviointiin käytettävien kriteerien ja mit-
tareiden tulisi olla mahdollisimman konkreettisia ja käytän-
nönläheisiä.

– Tulevan kauden tavoitteiden asettaminen on mah-
dotonta, jos esimies ei ole riittävän tietoinen alaisen 
pääasiallisista työtehtävistä ja osaamisesta tai jos alai-
nen ei hahmota itselleen ja organisaatiolle asetettuja 
tavoitteita, Vento selventää. 

Vento on huomannut, että varsinkin osaamisen 
kehittäminen koetaan pääsääntöisesti kehityskeskus-
teluiden hankalimmaksi painopisteeksi. Tähän voi 
vaikuttaa hänen mukaansa esimerkiksi alaisen halut-
tomuus nähdä omat kehittymistarpeensa tai esimie-
hen riittämättömät valmiudet ohjata osaamisen ke-
hittämistä.

– Organisaatiot, jotka panostavat systemaat-
tisesti osaamisen kehittämiseen esimerkiksi työn-
kierron, urakehityspolkujen, seuraajasuunnitte-
lun ja yhdenmukaisen kehityskeskustelukulttuurin 
avulla, antavat eväitä osaamisen kehittämisen tehok-
kaampaan suunnitteluun myös esimiesten ja alaisten välisiin 
keskusteluihin, Vento vakuuttaa. n

Neuvontaa ja tietoa oikeuksistasi  
kehityskeskustelun tueksi saat 

SVAL:n edunvalvonnasta.  
Ota yhteyttä liittoon, jos jokin asia ennen  

tai jälkeen kehityskeskustelun askarruttaa.  
Voit myös varata neuvonta-ajan 
Urapalveluista, josta saat apua 

kehityskeskusteluun valmistautumisessa. 
Urapalveluista löydät lisätietoja 
nettisivuiltamme www.sval.fi  

kohdasta jäsenpalvelut ja -edut.
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S
uomen väestön ikärakenteen vuoksi poliiti-
kot ja kansantaloustieteilijät korostavat, että hy-
vinvoinnin säilyttämiseksi tarvitsemme pidem-
piä työuria. Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle 
ja nyt kauhistellaan, kuka maksaa hyvinvoinnin 

tulevaisuudessa.
Valtaa pitävien kiire saada ihmiset yhä nopeammin työelä-

män piiriin – jonka pituudesta ei ole tietoa –  tuntuu nuorista 
pelottavalta. Ristiriita on ilmeinen, sillä yli puolet 15–24-vuo-
tiaista pelkää, etteivät he löydä tulevaisuudessa töitä. Silti heitä 
työnnetään pitkään ja pimeään putkeen, jonka nielu on talous-
kriisin jäljiltä kuristunut olemattomaksi ja ensimmäinen mut-
kakaan ei ole näkyvissä. Saati sitten, että putken päässä mahdol-
lisesti pilkottaisi valo, se toinen elämän vaihe, jolloin joku muu 
ei määrää elämän tahtia. Eläkeikää nostetaan sellaista vauhtia, 
että jo seuraavan hallituskauden aikana se todennäköisesti ohit-
taa eliniän ennusteen.

Jopa 76 prosenttia nuorista on huolissaan arvomaailman ko-
venemisesta. Yli puolet nuorista naisista ja vajaa puolet nuoris-
ta miehistä on huolissaan omasta jaksamisestaan tulevassa työ-
elämässä.

Yhteiskunnan näkökulmasta työelämässä puurtavat veron-
maksajat ovat massa, joka varmistaa Suomen sijoittumisen 
kärkeen erilaisissa tutkimuksissa maailmalla. Kansainvälisis-
sä vertailuissa menestymme, mutta yhä suurempi osa ihmisis-
tä kysyy, milloin ja miten tuo ylistetty hyvinvointi konkretisoi-
tuu heidän elämässään. 

Erityisesti poliitikot riemuitsevat menestyksestä ja tutki-
muksille kohotetaan maljoja jo ennen kuin ne on ehditty lu-

kea loppuun. Yksilön kannalta tämä tuntuu pahalta. Tutki-
muksen mukaan monet nuoret kokevat edessä häämöttävän 
40–50 vuoden uurastamisen vaiheena, jolloin elämä loppuu. 
Nuorelle tuo jo pituudeltaan vaikeasti hahmotettava ajanjak-
so koetaan suorittamiseksi, jossa henkilökohtainen eläminen, 
kokeminen ja näkeminen jää marginaali-ilmiöksi. Sille ei ole 
kohotettu maljaa.

S
uuret ikäluokat ja yli 50-vuotiaat ihmiset ovat 
kokeneet täysin erilaisen työuran kuin tämän 
päivän nuoret koskaan kokevat. Maailma on 
erilainen, se on pienentynyt, muuttunut ko-
vemmaksi ja nopealiikkeisemmäksi. Kaikkeen 

vaikuttava talous elää tässä hetkessä ja tieto leviää salaman-
nopeasti, oli se sitten oikeaa tai väärää. Talouden käänteitä 
on lähes mahdoton ennustaa ja siksi positiivisiin tai negatii-
visiin signaaleihin reagoidaan nopeasti ja rajusti myös työ-
markkinoilla.

Talouden ennustaminen on jopa paljon vaikeampaa kuin 
sään. Onneksi molemmissa ihmisen elämään vaikuttavissa en-
nusteissa aina joku osuu välillä oikeaan, mutta äärimmäisen 
harvoin kahta kertaa peräkkäin.

Ennusteiden tekeminen perustuu tilastoihin eli siihen, mitä 
on tapahtunut tai tehty aikaisemmin, eivätkä ne tilastotkaan ole 
aina oikeassa. Nykymaailmassa ihmisten käyttäytyminen ja sää 
muuttuvat nopeasti, eikä vanha tilasto enää päde. Tällöin pitäi-
si pystyä ennustamaan ja se on tunnetusti luotettavaa toimintaa. 
Sampo Pankin pääekonomisti Lauri Uotila onkin jo pitkään to-

Nuoret pelkäävät juuttuvansa  

Työelämä huolestuttaa ja jopa pelottaa suomalaisia nuoria. Monen mielestä elämä loppuu, kun siirrytään sorvin ääreen.
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Kukaan ei kerro, mitä työtä ja 
miten vuonna 2050 tehdään. 

dennut, että talouden liikkeissä nykyinen maailmanlaajuinen 
online-informaatio tekee kaikista käänteistä paljon entistä no-
peampia ja arvaamattomampia. Koska ihmisillä on taipumus 
massareaktioihin, mutkat ovat jyrkkiä ja joskus juututaan lii-
kenneympyrään.

Työnteko tässä tempoilevassa maailmassa aiheuttaa nuo-
rissa huolta ja jopa pelkoa. Olenko koulu- ja opiskeluvuosi-
nani tehnyt sellaisia valintoja, joiden jälkeen töitä löytyy? Tai 
että koulutukselle löytyy käyttöä kymmenen vuotta opinto-
jen päättymisen jälkeen? Kukaan ei kerro, mitä työtä ja miten 
vuonna 2050 tehdään. Nykyiset nuoret ovat vielä silloin työ-
elämässä ja pohtivat, kuka heidän eläkkeensä maksaa ja vaip-
pansa vaihtaa.

T
ilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 viimeisel-
lä neljänneksellä 15–24-vuotiaita työttömiä oli 
56 000. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mu-
kaan tuon ikäluokan työttömyysprosentti on tänä 
vuonna 24 ja sen ennustetaan kohoavan vielä en-

si vuonna. Erityisen hankalassa asemassa ovat alle 30-vuotiaat 
kouluttamattomat nuoret miehet. Heistä uhkaa tulla väliinputo-
ajia työmarkkinoilla.

Reilut viisi vuotta sitten elettiin aivan toisenlaisessa Suomes-
sa. Silloin kannettiin huolta, kuka tekee työt kymmenen vuoden 
kuluttua. Vuonna 2005 nuorten työttömyysprosentti oli 4,8. Sil-
loin puhuttiin työperäisestä maahanmuutosta, nyt asenteet ovat 
koventuneet ja vaalien alla poliitikot pohtivat, mitä eroa on ma-
mulla ja mummolla, vai pitäisikö molemmista päästä eroon. Pe-
lätään, että maahanmuuttajat tekevät suomalaisten työt eivät-
kä äänestä.

Nuoria kehotetaan tiivistämään opiskelutahtiaan ja siirty-
mään nopeammin työelämään. Ei kuitenkaan sen vuoksi, että 
olisi tekemättömiä töitä, vaan sen vuoksi, että heidät saataisiin 
nopeammin veronmaksajiksi ja tämän yhteiskunnan tukipyl-
väiksi. Mutta kun sitä työtä ei ole näköpiirissä ainakaan lyhyellä 
tähtäimellä, vai onko?

– Tilastojen mukaan vuoteen 2015 mennessä suuret ikäluo-
kat ovat siirtyneet eläkkeelle ja työntekijöistä on pulaa. Tällä 
hetkellä tämä saattaa tuntua utopialta, mutta aika menee nope-
asti ja voidaan jopa sanoa, että muutaman vuoden kuluttua on 
työntekijän markkinat, Taloudellisen tiedotustoimiston johtaja 
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen vakuuttaa.

TAT on Elinkeinoelämän keskusliiton alainen tiedotustoi-
misto, joka seuraa yritysten toimintaympäristössä ja nuorten 

asenteissa tapahtuvia muutoksia ja vastaa koulutus- ja urava-
lintoja tukevasta viestinnästä. Edellä olleet väittämät nuorten 
ajatuksista perustuvat TAT:n kahteen tutkimukseen (Nuoret ja 
ammatinvalinta, 2010, Nuorten arvo ja elämä, 2009).

– Tilanne näyttää nyt nuorten mielestä huolestuttavalta ja 
heille on syntynyt epävarma kuva työelämästä. Heillä ei ole kui-
tenkaan vielä suurta hätää, sillä tutkimukset osoittavat, että 85 
prosenttia nuorista on onnellisia ja he uskovat Suomen ja suo-
malaisten selviytyvän hyvin tästäkin lamasta.

– Tärkeää on nyt vastata siihen nuorten huoleen, koulute-
taanko heitä oikein ja niille aloille, joilla työtä on. Ja että työnan-
tajat osaavat ottaa huomioon nämä nuoret heidän siirtyessään 
työelämään, sillä arvot ovat muuttuneet ja se vaatii muutosta 
myös johtamisessa, Tenhunen-Ruotsalainen pohtii.

– TEM ja EK ovat tehneet selvityksiä tulevaisuuden kasvu-
aloista. Terveydenhuolto ja palvelualat kuten matkailu ja kaup-
pa tarvitsevat työntekijöitä. Mutta niin tarvitsee teollisuuskin, 
koska siellä työntekijät ikääntyvät ja työnkuvat muuttuvat, Ten-
hunen-Ruotsalainen toteaa.

Mediaa seuraaville nuorille saattaa myös syntyä väärä mie-
likuva eri alojen työstä ja työllisyydestä, sillä nuorten mielestä 
media synkistelee. Teollisuus nähdään helposti liukuhihnatyök-
si ja metsäteollisuus kuolevaksi alaksi.

– Monet alat nähdään liian kapeina ja tästä on tietysti medi-
an lisäksi myös yrityksillä suuri vastuu. Metsäteollisuudella on 
Suomessa 50 sellu- ja paperitehdasta, yli 200 saha-, levy- ja talo-
tehdasta ja näiden lisäksi pientä puuteollisuutta. Alalla tehdään 
jatkuvasti uusia innovaatioita. Ei metsäteollisuus Suomesta mi-
hinkään häviä.

Tuoreiden tilastojen mukaan hyvä koulutuskaan ei takaa 
työpaikkaa ainakaan lähitulevaisuudessa. Taantuma lähti liik-
keelle ulkomaankaupan tyrehtymisestä ja se on vaikuttanut 
eniten insinöörien, diplomi-insinöörien ja kauppatieteilijöi-
den työllisyyteen. Akavan alaisista 20 koulutusalasta kaikki-
en muiden paitsi agronomien työttömyys on kasvussa (US 
25.8.), joten työn puute ei koske ainoastaan kouluttamattomia  
nuoria. 

N
ykyajan nuorten arvomaailma ja asenne työtä 
kohtaan on muuttunut. Huoli ympäristöstä ja 
ympärillä olevista ihmisistä on kasvanut ja va-
paa-aikaa arvostetaan.

Myös suuret yritykset ovat heränneet tä-
hän viime vuosina. Green Office löytyy lähes jokaiselta ja ar-
votyöryhmät kokoontuvat. Nyt mukaan pitäisi saada myös pk-
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yritykset ja julkinen sektori. 
Niillä on vielä iso urakka 
edessään.

Nuoret ymmärtävät, että 
koulutus- ja uravalintoja tehdes-
sään heillä on edessään elinikäi-
nen oppiminen. Arvomurroksen 
myötä myös työpaikan valintape-
rusteet muuttuvat. Hyvä palkka ja 
työnantajan koko eivät ole ratkaisevia 
tekijöitä.

– Nuorille työn sisältö, työkaverit, 
työyhteisö ja ilmapiiri ovat tärkeitä. Eri-
tyisiä odotuksia kohdistuu hyvään johta-
miseen ja siinä on selkeä riski konfliktitilan-
teisiin, jos yrityksen johtamiskulttuuri ei pysty 
vastamaan näihin odotuksiin. Viihtyvyys ja esi-
miestyö ovat korkeaa palkkaa tärkeämpiä, Ten-
hunen-Ruotsalainen toteaa.

Nuoret kokevat hyvän johtamisen oikeuden-
mukaiseksi, tasapuoliseksi, kannustavaksi ja vas-
tuuntuntoiseksi. Nuoret ovat myös oppineet saamaan 
palautetta, sillä sitä saa nykyisin jo koulusta ja harras-
tuksistakin.

Jokaisen yrityksen strategiassa nämä seikat on taatusti 
huomioitu, mutta miten ne toteutuvat käytännössä, on jo eri 
asia. Pomoporras saattaa koostua viisikymppisistä ihmisistä 
ja näkemykset työnteon arvoista voivat olla hyvinkin erilaiset.

T
AT:n tutkimuksissa on noussut esiin neljä hyvää 
johtajatyyppiä: rento kaverijohtaja, jämäkämpi 
mutta silti kaverillinen johtaja, keskusteleva joh-
taja sekä autoritaarinen johtaja.

– Rento kaveri koetaan hyväksi erityisesti am-
matillisissa työryhmissä. Hän tulee porukan kanssa hyvin toi-
meen, on hyvä jätkä.

– Jämäkämpi ja etäisempi johtaja ei kuulu porukkaan, mutta 
hän keskustelee työasioista ja ottaa mielipiteet huomioon.

– Keskusteleva johtaja on yleensä työporukan keskuudesta 
noussut ja hänen osaamistaan arvostetaan. Yleensä tällöin on 
kysymys nuoreen verrattuna vanhemmasta pomosta, hänellä 
on sitä senioriteettia.

– Autoritäärinen pomo ei ole kovin suosittu näissä vaih-
toehdoissa, mutta tällaista johtajaa kaivataan uratietoisten ih-

misten keskuudessa, Tenhunen-
Ruotsalainen avaa johtajatyyppejä.

Monilla kokonaisilla toimialoilla on nuor-
ten keskuudessa maine huonosta esimiestyöstä, sa-

moin useilla nuoria työllistävillä yrityksillä. Esimerkiksi julki-
seen sektoriin liitetään usein mielikuva heikosta johtamisesta. 
Nuorten toiveet johtamisesta eroavat toimialoittain.

TAT:n tutkimuksessa nuoret saivat spontaanisti nimetä yri-
tyksiä, joissa heidän käsityksensä tai kokemuksensa mukaan on 
erityisen hyvää tai huonoa johtamista.

– Syntyi spontaanisti lista työnantajista, joiden palvelukseen ei 
haluta. Huonojen yritysten joukossa on isoja ja merkittäviä suoma-
laisia firmoja ja varmasti moni johtaja yllättyisi sijoituksestaan.

TAT:n tutkimuksessa poikkeuksetta huono johtamistapa yh-
distettiin yrityksiin, joihin perinteisesti palkataan paljon nuo-
ria kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Tieto huonosta kohte-
lusta leviää nuorten keskuudessa netin välityksellä nopeasti ja 
tehokkaasti.

Jo kouluvuosien TET-harjoittelussa nuoret saavat ensimmäi-
sen mielikuvan kyseisestä yrityksestä. Jos kahden viikon työelä-
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mään tutustumisjaksolla nuori laitetaan siivoamaan kaappeja 
tai järjestelemään arkistoja, sana leviää nopeasti. Tenhunen-
Ruotsalainen korostaakin, että TET-harjoittelussa on kysymys 
nimensäkin mukaisesti työelämään tutustumisesta, ei tiskiko-
neen tyhjentämisestä.

Nuorten kokemuksilla ja käsityksillä organisaatioiden joh-
tamiskäytännöistä on suora vaikutus työnantajan vetovoimaan 
ja mahdollisuuksiin rekrytoida osaavia työntekijöitä. Näin eri-
tyisesti lähiesimiehillä on yrityksen kannalta hyvin strateginen 
merkitys.

– Nuorten sitoutuminen työnantajaan ei ole enää samanlais-
ta kuin aikaisemmin ja he ovat nopealiikkeisiä vaihtaessaan työ-
paikkaa. Jos näin käy, on kysymys työnantajan näkökulmasta 
hukkainvestoinnista. Hyvään esimiestyöhön kannattaa panos-
taa, Tenhunen-Ruotsalainen toteaa.

Samaa mieltä on Akavan työelämän tutkija Ulla Aitta.
– Työntekijät ja heidän osaamisensa on sitä aineetonta pää-

omaa, joka on nykypäivän työnantajan tärkein omaisuus. Enää 
pääoma ei ole kiinni koneissa. Ja tämä nuorempi porukka ää-
nestää helposti ja nopeasti jaloillaan, jos esimiestyö on huonoa, 
Aitta sanoo.

Aitan mukaan esimiesten pitäisi panostaa elinkaarijohtami-
seen. Heillä pitäisi olla näkemys, miten elämäntilanne ja työelä-
mä joustavat tarpeen vaatiessa.

– Kun koulutettu nuori astuu työelämään, hän on samaan 
aikaan perustamassa perhettä, hankkimassa asuntoa ja maksaa 
opintolainojaan, Aitta muistuttaa.

T
yön ja vapaa-ajan suhde nousee myös tutkimuk-
sissa vahvasti esiin. Nuoret eivät halua, että työ-
panosta arvioidaan työpaikalla vietettyjen tuntien 
perusteella. Myös kiinnostus kansainvälisiin teh-
täviin on laskussa työtaakan, matkustamisen ja 

perheen vuoksi.
– Työn ja vapaa-ajan pitää olla sopusoinnussa ja tämä on tie-

tysti monessa suhteessa myös terveellistä. Nuoret miettivät, on-
ko työ sen arvoista, että uhraan sille koko elämäni, Tenhunen-
Ruotsalainen vahvistaa.

–Vanhemmat ikäpolvet puhuvat helposti pullamössönuoris-
ta, mutta kysymys ei missään nimessä ole laiskuudesta. Nuoret 

Nuoret miettivät, että onko työ sen arvoista,  
että uhraan sille koko elämäni. 

arvostavat työtä ja haluavat tehdä sen hyvin, mutta säilyttää 
kuitenkin oikean suhteen työn ja vapaa-ajan välillä.

Työn arvostaminen nousi selkeästi esiin TAT:n viime vuon-
na tekemässä Nuorten arvot ja elämä –tutkimuksessa. Silti pe-
räti 56 prosenttia nuorista naisista ja 45 prosenttia miehistä on 
huolissaan omasta jaksamisestaan tulevassa työelämässään.

– Tällöin työyhteisön ilmapiiri ja työn sisältö nousevat tär-
keään asemaan. Työn pitää olla mielenkiintoista ja haasteel-
lista ja esimiestyö nousee jälleen esiin. Ihmisiä pitää kohdata 
ja kuunnella, käskyttämisen aika on ohi, Tenhunen-Ruotsa-
lainen arvioi.

O
piskelun ja työelämän yhteensovittamisessa 
tärkeä asema on myös paljon kiitetyllä kou-
lusysteemillämme. Ovatko koulujen ja op-
pilaitosten aloituspaikat ja ammatillinen tar-
jonta oikeassa suhteessa yritysten tarpeisiin 

nähden? Nuoret ovat huolestuneita, että ajautuvat väärälle alalle.
Tenhunen-Ruotsalaisen mielestä pitäisi pohtia, on-

ko kahden viikon TET-jakso riittävä ja pitäisikö eri aloi-
hin päästä tutustumaan oppiaineiden puitteissa. Yhteistyö-
tä voisi hieroa myös yritysten kanssa, näin kapea-alainen 
näkemys jostain alasta tai ammatista saattaisi laajentua ja 
valinta helpottua.

– Koko yhteiskunnan kannalta koulutukseen tarvittai-
siin lisää joustoa. Kaikki opiskelupaikat eivät ole oikeassa 
suhteessa ja alueellisesti oikein jakautuneita. Suomessa jäi 
tänä keväänä 8500 lukiopaikkaa täyttämättä ja esimerkik-
si pääkaupunkiseudulla on liian vähän toisen asteen opis-
kelupaikkoja.

Ongelmia ovat aiheuttaneet myös aloituspaikkoihin perus-
tuneet avustukset, jotka ovat kilahtaneet oppilaitoksen tilille, 
kun nuori on ilmoittautunut opiskelijaksi. Opiskelijamääriä tai 
opetuksen laatua ei ole pystytty valvomaan riittävästi. Oppilaita 
houkuteltaessa myös markkinointi on ollut kyseenalaista: jotkut 
tradenomeja kouluttavat oppilaitokset ovat kertoneet, että täällä 
teistä tulee johtajia. Ja sehän puree nuoreen, joka arvostaa vauh-
tia, vaikuttamista, vapautta ja kovaa palkkaa. 

Nämä seikat nousivat esiin, kun nuorilta kysyttiin, miltä 
hyvä työelämä näyttää. n
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Oletko varmistanut, että sinulle jää rahaa
asunnon oston jälkeen myös autoon?
Kartoitetaan yhdessä kokonaistilanteesi asuntolainan oton yhteydessä. 
Näin sinulle jää rahaa nauttia elämästä myös asunnon oston jälkeen.
Meiltä saat hyvät neuvot ja hyvät hinnat.

Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai tule käymään konttorissamme.

Löydä sinulle sopiva asuntolaina osoitteesta nordea.fi /asuntolaina. 

Teemme sen mahdolliseksi
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Lapin yliopistossa kansainvälisiä suhteita opiskeleva Elina 
Rajaniemi oli kuullut kehuja SVAL:n mentorointiohjelmasta 
opiskelutovereiltaan. 

– Odotukseni eivät olleet suuren suuria. Lähdin mukaan sil-
lä mielellä, ettei tässä hävittävääkään ole, 29-vuotias Rajaniemi 
kertoo.

Kun Seppo Ahoa, 63, pyydettiin Elinan mentoriksi, ei hänen 
tarvinnut vastaustaan kauan miettiä.

– Olin mentorina pari vuotta aikaisemminkin, ja siitä saadut 
kokemukset olivat hyvin positiivisia. Rovaniemellä ei ole ollut 
aiemmin kovinkaan paljon jäsentoimintaa. Olen ollut iloinen, 
että on tullut tällainen muoto, jolla pääsen osallistumaan liiton 

SVAL:n mentorointiohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijoita kiinnittymään työelämään valmistumisen jälkeen. 
Opiskelijan avuksi nimetään henkilökohtainen, kokenut mentori, jonka kanssa voi käydä luottamuksellisia,  
ammatillisia keskusteluja.

Mentori on kuin 
ammatillinen kummisetä

Teksti: Sari Alhava  Kuva: Susanna Kekkonen

Elina Rajaniemi ja Seppo Aho 
muodostivat mentorointiparin.
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UUSI 
mentorointi-

ohjelma 
käynnistyy

Oletko opintojen loppuvaiheessa ja 

siirtymässä työelämään? Nyt sinul-

la on mahdollisuus hyödyntää liiton jä-

senetu ja hakea mentorointiohjelmaan 

aktoriksi. Jos olet jo työelämässä oleva 

yhteiskuntatieteilijä, voit hakea samaan 

ohjelmaan mentoriksi.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on vanha tapa siirtää tietoa 

ja kokemusta ihmiseltä toiselle. SVAL:n 

mentoroinnissa opiskelija eli aktori saa 

parikseen samalla alalla työskentelevän 

asiantuntijan eli mentorin. Oppiminen 

on kahdensuuntaista - opiskelija saa 

hyödyllisiä neuvoja työelämään siirtymi-

sessä ja sparrausta opintojen loppuun 

saattamisessa  ja mentori puolestaan 

saa tuntumaa nykyiseen opiskelijamaa-

ilmaan ja kokee iloa saadessaan jakaa 

omia arvokkaita kokemuksiaan. Ohjel-

ma alkaa viimeistään ensi vuoden alus-

sa ja kestää noin vuoden.

SVAL:n mentorointiohjelma on pyö-

rinyt jo vuodesta 1999, ja kokemuk-

set ovat olleet hyviä. Tarkempia tieto-

ja ohjelmasta sekä hakemuslomake 

löytyvät liiton nettisivuilta osoitteessa  

www.sval.fi  kohdasta jäsenpalvelut ja 

-edut / uranhallinta.

toimintaan. Elinan gradun aihe ”Elisa-
beth Rehn poliittisena toimijana” herät-
ti myös kiinnostukseni, Lapin yliopiston 
kehitysjohtaja perustelee.

Juttua riitti  
ensitapaamisesta alkaen
SVAL etsii aktoreille sopivan mentorin 
näiden taustojen ja toiveiden perusteella 
esimerkiksi yliopistosta tai yrityselämäs-
tä. Pareille järjestetään alkutapaaminen, 
jossa kerrotaan tarkemmin, mitä mento-
rointi tarkoittaa ja millaisia tavoitteita sil-
le voi asettaa. 

SVAL:n mentorointiohjelmassa anne-
taan osallistujille mallirunko, jota voi ha-
lutessaan käyttää apuna. Tapaamisia on 
kymmenkunta: alku- ja lopputapaami-
nen koko joukolla ja muut pareittain.

– SVAL:n sabluunassa on sopivasti 
väljyyttä. Olemme sopineet aina tapaa-
misen lopuksi, mikä olisi tärkein poh-
dittava aihe seuraavalla kerralla. Suun-
nitelmia on sitten muutettu joustavasti 
tilanteen mukaan, Aho kertoo.

Kuukausittain järjestetyt henkilökoh-
taiset tapaamiset kestivät puolitoista tun-
tia kerrallaan, minkä lisäksi kysymyksiä, 
vastauksia, tietoja ja vinkkejä vaihdettiin 
myös sähköpostitse. Tapaamisista ei lais-
tettu edes pitkän välimatkan vuoksi: Sep-
po kun asui Rovaniemellä ja Elina Hel-
singissä.

– SVAL ansaitsee kiitoksen, että se 
tuki tapaamisia eli käytännössä minun 
matkojani Helsinkiin kohtuuden rajois-
sa, Aho huomauttaa.

Yleensä mentori pyritään löytämään 
mahdollisimman läheltä aktoria, jotta 
matkustamiseen ei mene kohtuuttomas-
ti aikaa.

Apua ammatti-identiteetin 
vahvistamiseen
Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa 
opiskelijaa siirtymään opiskelujen loppu-
vaiheesta ja valmistumisesta työelämään.

– Tällainen ohjelma sopii korkeasti kou-
lutettuja edustavalle liitolle. Opiskelijoiden 
tie kohti työelämää ei ole helppo ja kapea, 
vaan hyvinkin mutkikas, Aho toteaa.

– Aivan erityisen hyvin se sopii eräitä 
yhteiskunnallisia aloja opiskeleville, joil-
la ammatti-identiteetti saattaa olla hata-
ra, kun niistä ei valmistu mihinkään tiet-
tyyn ammattiin, Rajaniemi lisää.

Keskustelun ja toisen näkökulman 
saamisen merkitys painottuvat Ahon ja 
Rajaniemen puheissa moneen otteeseen.

– Mentori on henkilö, jonka kans-
sa voi keskustella luottamuksella. Hänel-
lä on pitempi perspektiivi asioihin. Olen 
välillä ollut aika yksin opintojen ja aja-
tusten kanssa. Työelämäkin on nykyisin  
aika pirstaloitunut. Seppo on ollut ainoa 
ihminen, jonka kanssa olen voinut käy-
dä tämäntyyppisiä keskusteluita. Hän on 
kuin ammatillinen kummisetä minulle, 
Rajaniemi määrittelee.

– Keskustelumme ovat olleet antoisia 
varmasti molemmille. Kumpikin tietää pal-
jon, mutta eri asioista, mikä on hyvä pohja 
mielekkäälle keskustelulle, Aho lisää. 

Mentori ei etsi aktorille töitä
Elinan elämässä tapahtui vuoden aikana 
paljon. Hän löysi kiinnostavia työmah-
dollisuuksia ja tarttuikin niihin – keskus-
teltuaan ensin Sepon kanssa.

Mentori ei etsi töitä aktorin puolesta, 
mutta hän voi antaa mielipiteensä tarjol-
la olevista mahdollisuuksista: mihin kan-
nattaisi tarttua ja mistä voisi kertyä hyviä 
kokemuksia ja kontakteja myöhempiin 
työtehtäviin. 

Konkreettista apua mentori tarjoaa 
työpaikkahakemuksen ja ansioluettelon 
laadinnassa.

– Tämä kuuluu mentoroinnin perusteh-
täviin. Eihän ensimmäistä työpaikkaa ha-
kevalla opiskelijalla voikaan olla kokemus-
ta niiden laatimisesta, Aho huomauttaa.

Aivan ketkä tahansa eivät mentori–
aktori-pariksi sovi.

– Mielestäni reunaehto on, ettei aktori 
ole mentorin oppilas, Aho linjaa. 

Sitoutuminen ja motivaatio 
auttavat onnistumaan
Hyvin sujuva mentorointi vaatii Rajanie-
men ja Ahon mukaan molemmilta sitou-
tuneisuutta ja motivaatiota. 

Lähetä hakemuksesi  

viimeistään 15.10.2010.  

Jos haluat tietää lisää,  

lähetä sähköpostia  

kati.ahtiainen@sval.fi tai soita  

p. 010 231 0359. 
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– Meille syntyi luottamukselliset välit, minkä lisäksi meillä 
on yhteinen suuntautuminen elämään ja tulemme persoonina 
toimeen keskenämme, Rajaniemi näkee onnistumisen syiksi.

Mentori–aktori-suhdetta lujittivat myös yhteiset kiinnos-
tuksen kohteet: yhteiskunnalliset asiat ja kansainvälisyys. Aho 
on opiskellut ja matkustellut paljon ulkomailla sekä toiminut 
pitkään Eurooppalainen Lappi ry:n puheenjohtajana. Raja-
niemi on puolestaan ollut vuoden vaihto-opiskelijana ja töis-
sä Kanadassa.

– Seuraan tiiviisti kansainvälistä politiikkaa. Oli mukava 
huomata Elinan aito innostus aiheeseen, Aho iloitsee.

Maaliskuusta alkaen Elina Rajaniemi on työskennellyt Kes-
kustan puoluetoimistossa Suomen keskustanaisten järjestö-
suunnittelijana. 

– Täma työ tukee Elinan tavoitteita hyvin. Hän on kiinnostu-
nut poliittisesta toimijuudesta ja saa syvennettyä gradunsa nä-
kökulmaa, mutta on samalla riittävän etäällä sen kohteesta, Aho 
kommentoi.

 Yhteiskunnallisesta kiinnostuksestaan huolimatta Rajanie-
mi ei tähtää eduskuntaan tai muihin luottamustoimiin.

– Nykyisessä työssäni yhdistyvät politiikka, jota opiskelen, 
sekä naisasia, joka on minulle tärkeä. Toivoisin voivani pätevöi-
tyä naisjärjestötyön asiantuntijaksi. Tulevaisuudessa toivon sii-
hen liittyvän myös kansainvälisyyttä, Elina kertoo tavoitteestaan.

Tuoko tulevaisuus  
toisen polven mentorointia?
Aho ja Rajaniemi suosittelevat mentorointiohjelmaan osallistu-
mista lämpimästi muillekin.

– Olen päässyt kaksi kertaa mukaan tähän prosessiin, ja mo-
lemmat kokemukset ovat olleet onnistuneita ja antoisia. Mielel-
läni voin olla jatkossakin tällä tai jollakin muulla tavalla SVAL:n 
jutuissa mukana, Aho toteaa.

Rajaniemi soisi mentoroinnin leviävän laajalle.
– Olen mukana myös yhteiskunnallisesti aktiivisten nuor-

ten naisten alkiolaisessa Kerttu-verkostossa, johon liittyy myös 
luottamustehtävä-mentorointia. Siinä luottamustehtäviä pit-
kään hoitaneet opastavat nuorempiaan positiivisesti sparraten 
sekä tarjoten henkistä tukea ja ihan konkreettisia vinkkejäkin. 
Mentoroinnista on todella hyötyä nuorille, hän vakuuttaa. n

Arvottava palkinto on noin 1 000 euron arvoinen MacBook.

Anna palautetta lehdestä ja voita MacBook!

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 2010. Palkinnon arvontaan osallis-
tuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 10.1.2011. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!

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

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

 klikkaamalla Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua
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Vuokrahakemus ajalle 1.1.–7.5.2011

Hakijan nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero

Haen ensisijaisesti kohdetta (vain yksi) 

Haen toissijaisesti 

Päiväys ja allekirjoitus 

Täytä tiedot selkeästi tekstaten!

Viikkoa 

Viikkoa 

SVAL:n jäsenyys kannattaa lom
allakin!

Katse Kohti talvea: 
talvikauden lomaviikot  
arvotaan lokakuussa

Liiton jäsenyydestä voi olla yllättävää hyötyä, kun  
suunnittelet talvilomaasi. Liitolla on nimittäin useita  
talviloman viettoon sopivia paikkoja Rukalla,  
Ylläksellä ja Pyhällä. Seuraava arvontapäivä on 18.10.  
ja silloin arvonnassa ovat mukana viikot 1–18 
(ajanjakso 1.1.–7.5.2011). 

Miten toimia?
• Käytä oheista lomaketta tai hae lomaviikkoa netin kautta. 
• Jos samalle viikolle tulee useampia hakemuksia,  
   vuokraoikeus arvotaan. Ensimmäistä kertaa hakiessasi  
   mahdollisuutesi ovat hyvät, sillä ensikertalaiset ovat etusijalla.
• Jos onnistut haussa, saat puhelinsoiton ja kirjallisen  
   vahvistuksen viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
• Vapaiksi jääneet viikot tulevat uudelleen jakoon, joten  
   seuraa nettisivuja. Varauksia otetaan vastaan puhelimitse  
   tai sähköpostitse.
• Saat lisätietoja lomahuoneistoista nettisivuilta  
   www.sval.fi kohdasta jäsenpalvelut ja -edut.

RukanjuRMu
• 70-neliöinen rivitalohuoneisto kymmenelle hengelle Rukatunturilla
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 12
  Haettavat viikot  1–6  430 €
     7–18  510 €
Rukan loMakylä
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto kuudelle hengelle 
• vuokra-aika lauantaista klo 17 lauantaihin klo 11
   Haettavat viikot  17–18  380 €  

kolaRin siepakka
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle hengelle 
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 10
  Haettavat viikot  4  280 €
     8, 11  460 €

pelkosennieMen pyhänhoVi 
• 48-neliöinen (+parvi 31 m2)  
   paritalohuoneisto kahdeksalle hengelle
• vuokra-aika perjantaista klo 16 perjantaihin klo 11
   Haettava viikko  6  430 €

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 15.10.2010. Voit postittaa sen osoitteeseen SVAL, Mikonkatu 8, 9. krs, 00100 Helsinki tai faksilla numeroon 010 231 0351.  
Voit lähettää hakemuksen myös sähköisesti kotisivuiltamme. Ilmoitamme lomaviikon saaneille viikon kuluessa arvontapäivästä. Peruutuksesta veloitamme toimistokulut 17 €. 
Mikäli varaus perutaan alle kolme viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, veloitamme lisäksi puolet vuokrahinnasta.
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[ SVAL ]

Suomen Valtiotieteilijöiden  
Liitto SVAL ry

SVAL on lähtenyt mukaan uuteen yhteisakavalaiseen  
jäsenetupalveluun. Palvelussa on mukana 10 akavalaista liittoa, 
 joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 200 000.  Palvelun  
tuottaa liitoille InMind Production Oy.

Mistä palvelussa on kyse?
• Palvelu sisältää erityisesti akavalaisia kiinnostavia vaihtuvia   
   tuotteit a, tarjouksia ja kampanjoita.
• Palvelun käyttäjät eli jäsenet ovat itse mukana ideoinnissa ja 
   suunnittelussa. Esimerkkinä tuore yhteistyösopimus projektista 
   ”Ooppera menee Ravintolaan”, myös räätälöityjä matkatarjouksia  
    on luvassa.
• Mitä enemmän palvelussa on mukana jäseniä, sitä parempia etuja  
   saadaan neuvoteltua.
• Palvelu mahdollistaa erilaisten hankintaryhmien muodostamisen.  
  Tulevaisuudessa voidaan kerätä vaikkapa 10 ostajaa tietylle automerkille,  
   ja kontaktien ja ammattitaitoisten ostoneuvottelujen avulla voidaan  
   saavuttaa merkittäviä etuja.

Pääset tutustumaan uuteen palveluun osoitteessa www.jasenedut.fi.  
Linkki löytyy myös SVAL:n nettisivuilta. Kampanjakoodit saat SVAL:n jäsensivuilta, 
jotka vaativat kirjautumisen.  Palvelun sivusto löytyy myös Facebookista.

KATSO TARKEmmIN 
www.jasenedut.fi.

UUSI JÄSENETU ESITTELYSSÄ:
Tule ideoimaan yksilöllisiä jäsenetuja!

Toimisto on auki klo 8.30 – 16.00

Toiminnanjohtaja
Urpo E. Hakala
puhelin 010 231 0352
urpo.hakala@sval.fi

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

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

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

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

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

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

Opiskelija-asiamies Aura Pylkkänen
puhelin 010 231 0358
• opiskelijatoiminta

Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

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

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

Jäsensihteeri Pia Ruuska
puhelin 010 231 0361
pia.ruuska@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut38  Valtiotieteilijä 4-2010
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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. 

Eva Biaudet
Kirjoittaja toimii vähemmistövaltuutettuna

En mänsklig röst i invandrardebatten

man borde ju inte klaga. Vi har ju det trots allt rätt så bra 
ställt i Finland om vi jämför med situationen på andra håll i 
världen. Newsweek-ratingen var helt befogad – med beaktan-
de av PISA och allt annat. Det var inte heller första gången vi är 
bäst i världen när till exempel konkurrensförmåga eller miljö-
vänlighet har jämförts. Vi älskar att läsa statistiska jämförelser 
även om tanken på statistikens jämförbarhet är en smula tvi-
velaktig. Vi har all anledning att vara stolta över vårt land.

Men nöjer vi oss med alltför lite när vi anser oss ha byggt 
klart vårt samhälle nu när vi har barnbidrag och grundsko-
la eller när beslutsfattarna förnyar kommunstruktu rerna?

Ska vi nöja oss med att vi kan bevisa vår överlägsenhet 
genom att jämföra oss med länder som har helt andra ut-
gångspunkter och förhållanden, eller borde vi kanske sätta 
ribban lite högre? Borde vi jämföra oss till exempel med de 
andra nordiska länderna? Borde det rentav krävas avsevärt 
bättre resultat av oss till exempel beträffande befolkning-
ens mentala hälsa eftersom vi har relativt stora resurser? 
Borde vi ta ett större ansvar för den övriga världens pro-
blem eftersom vi i själva verket kunde klara av svårare ut-
maningar? Kan det påstås att vårt samhälle berömvärt full-
gör sina förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter då 
diskrimineringen av somaliflyktingbefolkningen som bott 
i Finland i tiotals år är den högsta i EU? 

Ett hurdant Finland vill vi utveckla och vad har vi att ge 
den övriga världen?

Den som växt upp på sextiotalet har lärt sig att lita på 
de finländska systemen, den offentliga makten som tryggar 
och skyddar och garanterar att de medborgerliga fri- och 
rättigheterna är speciellt värdefulla och närapå okränkba-
ra. Det som föreskrivs i lagen har vanligen i praktiken be-
rört alla på samma sätt. Och om det blir problem har vi 
lärt oss att kräva vår rätt. Vi har fått oss inpräntat en blind 
(åtminstone halvblind) tro på att förpliktelserna i lagar 
och internationella fördrag förverkligas av sig själva utan 

särskilda mekanismer som värnar om rättsskyddet – till 
exempel mekanismer för att trygga barnets bästa eller et-
nisk likställdhet eller för att skydda offren för den grövsta 
formen av utnyttjande, människohandel. 

Denna uppfostran i hemmet är i själva verket det störs-
ta hindret mot att allvarliga problem och brister kan iden-
tifieras. Vi har till exempel svårt att tänka oss att barnets 
bästa inte skulle prioriteras framför tillämpande av inter-
nationella administrativa arrangemang som Dublinavta-
let. Och tanken på att myndigheterna inte kan identifiera 
offer för människohandel och än mindre skydda dessa är 
helt enkelt omöjlig, även om minoritetsombudsmannens 
rapport om hur barnets bästa förverkligas i asylprocessen 
och den första nationella människohandelsrapporten be-
visar att detta är sanningen. 

Dessutom anser vi oss vara hederliga människor som 
inte låter sig påverkas av populistiska hotbilder som de så 
kallade invandrarkritikerna målar upp.Vi har försökt för-
kväva de högerextremistiska rösterna, men samtidigt har 
vi kanske bäddat för en ensidig debatt där de mänskliga 
åsikterna och åsikterna om de mänskliga rättigheterna har 
lyst med sin frånvaro. På detta sätt har det uppstått en fö-
reställning att det finns ett korn av sanning i invandrarkri-
tiken även om den går till överdrift och att tillströmningen 
av invandrare som fenomen är en realistisk hotbild inom 
den närmaste framtiden.

Om vi bedömer den andel av befolkningen som har ut-
länningsbakgrund i olika europeiska länder kan vi jämfö-
ra oss med de så kallade före detta östeuropeiska länderna. 
Tyvärr tycks främlingsfientligheten i våra jämlika på sam-
ma sätt korrelera med en liten invandrarbefolkning. Och 
kanske det är mänskligt att tänka att där möten mellan 
människor med olika bakgrund är obefintliga eller tunn-
sådda, där finns också den bästa grogrunden för misstro 
och främlingsrädsla.
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Ota tavaksi 
sähköinen asiointi!

Selaile ja päivitä jäsentietojasi milloin vain netissä!

Sähköinen asiointi vaatii kirjautumisen  
liiton nettisivujen etusivulta www.sval.fi. 

käyttäjätunnus: jäsennumerosi (jäsenkortissa)
salasana: syntymäaikasi (ppkkvv)

Vaihda salasana ensimmäisen kirjautumisen 
jälkeen. Tämän jälkeen kirjaudu uudestaan  
uudella salasanalla. 

Käyttäjätunnus pysyy samana. Voit halutessasi 
ottaa myös uudeksi salasanaksi syntymäaikasi. 

Jos kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteys  
liiton toimistoon p. 010 231 0350 tai 
sähköpostilla sval@sval.fi. Samoilla 
kirjautumistunnuksilla pääset myös jäsensivuille.  
huoM! Vanhat jäsentunnukset eivät ole  
enää voimassa.

Nyt on asioiminen tehty helpoksi, kun SVAL on siirtynyt sähköiseen asiointiin.  
Voit milloin vain tarkistaa ja päivittää jäsentietojasi netissä. Muutoksia voit tehdä henkilö-,  
koulutus- ja palvelussuhdetietoihisi. Jos maksat itse jäsenmaksusi, näet maksutilanteen 

 ja pääset maksamaan verkkopankin kautta avoimia maksuja. Kätevää!

Jäsenrekisteri ei pysy ajan tasalla itsestään. Kun elämässä tapahtuu – nimet, työpaikat ja osoitteet  
muuttuvat – on mahdollista, ettei tietojaan muista aina ilmoittaa joka paikkaan. Jäsenrekisteristä voi  

löytyä hämmästyttävän vanhaa tietoa, mikä ei ole kenenkään etu. Liitto pystyy palvelemaan jäseniään  
parhaiten vain silloin, kun rekisteristä löytyy ajantasaista tietoa. 

www.sval.fi

– päivitykset  
kätevästi netissä!


