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Ilon kautta
En minä teihin voi liittyä, kun en ole valtiolla töissä. Enkä edes tee tiedettä. Ja 
tutkintonikaan ei ole valtiotieteiden maisteri. Harmillisia vastauksia kysymyk-
seen, että oletko harkinnut liittyväsi SVAL:n jäseneksi. Liiton nimi on perin-
teikäs, mutta monen mielestä harhaanjohtava. Se ei kuvaa meidän yhteiskunta-
alan tutkinnon suorittaneiden suurta kirjoa ja monipuolista osaamista. Moni 
alaa opiskeleva etsii kotiaan toisista liitoista. Ja moni työskentelee yhteiskun-
nallisella alalla, olematta yhteiskuntatieteilijä.

Liiton valtuusto tekikin viisaan ja kauaskantoisen päätöksen ja päätti muut-
taa liiton nimen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ksi. Uusi nimi on tar-
koitus ottaa käyttöön ensi vuonna. Sen myötä toivottavasti yhä useampi löytää 
meidät kotipesäkseen. 

Muutama viikko sitten valittiin myös Vuoden Yhteiskuntatieteilijä. Hän on 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori, YTM ja FT Marja-
Liisa Manka. Hän on ideoinut työpaikoille työrauhanjulistuksen, nykyiseltä 
nimeltään työnilonjulistuksen, joka kuullaan seuraavan kerran tammikuussa 
2012. 

Manka on innostava esimerkki omasta työnilonjulistuksestaan. Hän on  
oikeassa siinä, että meiltä puuttuu suosituksia siitä, miten iloita ja nauttia työs-
tä. Vaikka hyvä mieli lisää tutkitusti työntekijöiden hyvinvointia ja kasvattaa 
työpaikan tuloksellisuutta. Suomalaisille on laadittu suosituksia siitä, miten pi-
täisi liikkua ja syödä, jotta pysyisi terveenä. Mankan julistama työnilonjulistus 
kehottaa ottamaan työstä ilon irti. Hän sanookin, että kohtalonomaisen työpa-
hoinvointikeskustelun sijasta pitäisi ryhtyä puhumaan siitä, miten voisimme 
vahvistaa työyhteisön ja sen työntekijän voimavaroja.

Työnilosta, työssä jaksamisesta ja niiden edellytysten parantamisesta työ-
paikoilla ei voi puhua liikaa. Vaikka usein peräänkuulutetaan hyvää johta-
juutta, voisi sitä itsekin katsoa näin joulun alla peiliin. Olenko ollut rakentava, 
yhteistyökykyinen, positiivinen kanssatyöntekijä? Tuonko työyhteisöön enem-
män hyvää vai kulutanko muiden voimavaroja? Valitanko jatkuvasti, vai yri-
tänkö nähdä myös tilanteiden hyviä puolia? Onko meillä edes joskus kivaa kes-
kenämme töissä?

Ainahan voi tehdä lupauksen, että uusi työvuosi alkaa ilon kautta.

Elina Moisio
Puheenjohtaja V
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                                           Marja-Liisa Manka
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[ lyhyesti ]

Wanhojen Maistereiden  
Kiltaan uusi jäsen

Liiton entinen toiminnanjohtaja Urpo E. Hakala 
on valittu Wanhojen Maistereiden Kiltaan. Kiltaan 

kuului ennestään 14 liiton toiminnassa aktiivises-
ti vaikuttanutta jäsentä. Kilta perustettiin lii-

ton 60-vuotisjuhlissa vuonna 2007.
Killan tarkoitus on toimia liitossa ak-

tiivisesti vaikuttaneiden henkilöiden yh-
dyssiteenä ja liiton kollektiivisena muisti-

na, joka pitää omalta osaltaan yllä liiton 
ideologista perimää.

Luettelo kiltaan kuuluvista löytyy 
netistä www.sval.fi kohdasta Liitto – 
Huomionosoitukset.

Liitto sai viestintäpäällikön

Liiton viestintäpäälliköksi nimitettiin Kati Ahtiainen, 41. 
Hän on työskennellyt liitossa jo vuodesta 2003, ensin jär-
jestösihteerinä, sitten asiamiehenä ja nyt 24.10.2011 alkaen 
viestintäpäällikkönä.

– Tehtävänkuvani ei juurikaan muutu, mutta on yksin-
kertaisempaa, kun jo nimike kertoo, mitä tehtäviini kuuluu, 
Kati sanoo. Liitolla ei ole tähän asti ollut nimettyä tiedottajaa 
tai viestintäpäällikköä.

Katin työura liitossa ei ole yhtä pitkä kuin aloitusvuosi an-
taisi ymmärtää. Hän oli välillä viisi vuotta perhe- ja työvapaal-
la, kun asui perheineen Saksassa. Muuta työkokemusta Katilla 
on Akava-yhteisöön kuuluvasta Vakava ry:stä ja julkishallin-
non henkilöstö- ja taloushallinnosta. Koulutukseltaan hän on 
valtiotieteiden maisteri, ja töissä siis omassa liitossaan.

– Jos ongelmia tulisi työnantajan kanssa, ovat ainakin la-
kimiespalvelut lähellä, hän naurahtaa.

Viestintäpäällikkönä Kati vastaa SVAL:n sisäisen ja ul-
koisen viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä toi-
mii Valtiotieteilijä-lehden yhteyshenkilönä.

– Lehden suunnittelu ja juttujen ideointi yhteistyössä toimit-
tajien kanssa on innostavaa. Haluan myös olla kehittämässä lii-
ton viestintää yhä enemmän ulospäin. Ensi vuodelta ei haastei-
ta puutu, kun liiton viestintästrategia uusitaan ja uuden nimen 
lanseeraus vaatii paljon panostusta viestinnältä, Kati toteaa.

Työn vastapainona Katilla on perhe, johon kuuluu toi-
mittaja-aviomies Ilkka sekä kouluikäiset lapset Saima ja 
Toivo. Perhe muutti Saksasta Helsingin Lauttasaareen run-
sas kaksi vuotta sitten. 

– Vapaa-ajan ongelmia ei ole. Yritän lenkkeillä mahdolli-
simman usein ja nauttia Lauttasaaren luonnosta. Saksalaiset 
tuttuni ihmettelivät paluutani kokopäivätyöhön, koska siellä 
perheellisten naisten osa-aikatyö on paljon yleisempää. Sak-
san-muistoja verestän kirjoittamalla säännöllisesti kolum-
neja Suomi–Saksa Yhdistysten Liiton julkaisuun.

Stipendejä jaettiin  
Yhteiskuntatieteilijäpäivillä

Liiton stipendit jaettiin Valtiotieteilijäseminaarissa Turussa 
18.11.2011. Stipendiä haki 22 liiton jäsentä, ja SVAL:n hallitus 
myönsi stipendin kuudelle hakijalle: kolmelle pro gradu -tut-
kielmalle ja kolmelle väitökselle. 

Katri Halen väitös Työssä vai eläkkeelle? Helsingin yliopisto/
yhteiskuntapolitiikka

Johanna Jussila pro gradu Downshiftaus Helsingin yliopis-
to/yhteiskuntapolitiikka

Jaakko Kauko väitös Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suo-
messa Helsingin yliopisto/käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Satu Lindholm pro gradu 6+6+6 –perhevapaamalli Helsin-
gin yliopisto/sosiaalipolitiikka

Johanna Moisio väitös Euroopan unionin korkeakoulupolitii-
kan vaikutus ja toimeenpano kansallisesti Tampereen yliopisto/
Johtamiskorkeakoulu

Saara Saarela pro gradu Sosiaali- ja terveysministeriön sa-
mapalkkaisuusohjelma Tampereen yliopisto/valtio-oppi

Seuraavan kerran stipendejä jaetaan ensi syksynä. Hausta il-
moitetaan lehdessä, netissä ja uutiskirjeessä.

Onnittelut stipendiensaajille!

Stipendinsaajista Katri 
Halen saapui Turkuun 
onniteltavaksi.
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Liiton toimisto sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa, 
Espan tuntumassa Mikonkadulla. 
– Kyllä sijainti aina Itä-Pasilan voittaa,  
Pasilasta työuransa aloittanut Kati vertaa.
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[ haloo ]

HALOOOOO
Ja uusi nimi on…
YHteiSKuntA-ALAn  
KorKeAKouLutetut

Miten tähän päädyttiin?  
Liitto on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut voimakkaasti, ja jäseninä 
on yhä enemmän muitakin kuin valtiotieteilijöitä. Liiton nimi on jo usean vuo-
den ajan koettu käytännön järjestötyössä hankalaksi ja jäsenrekrytointia rajoit-
tavaksi. Nimenmuutoksen tavoitteena on kuvata nykyistä paremmin liiton jä-
senkuntaa, johon kuuluu eri yhteiskunta-alan tutkinnon suorittaneita tai alaa 
opiskelevia sekä yhteiskunnallisilla aloilla työskenteleviä korkeakoulutettuja. 

Kesällä 2009 otettiin ensimmäinen askel ja järjestettiin nimikilpailu, johon tu-
li satoja vastauksia. Ehdotuksista mikään ei tuntunut suoraan sopivalta, mutta 
nimivaihtoehtojen työstöä jatkettiin hallituksen perustamassa nimityöryhmässä. 

Valtuusto käsitteli ensimmäisen kerran nimiasiaa syksyllä 2010, kun kaksi 
nimivaihtoehtoa (Akateemiset Yhteiskuntaosaajat / Akateemisten yhteiskun-
taosaajien liitto) tuotiin äänestykseen. Valittavana oli, säilytetäänkö liiton ny-
kyinen nimi vai muutetaanko nimeksi jompikumpi hallituksen ehdottamista 
nimistä. Äänestyksessä oli paikalla 36 liittovaltuuston jäsentä. Vanhan nimen 
säilyttämistä kannatti 16 liittovaltuuston jäsentä ja nimen muuttamista 20 jä-
sentä. Koska kyseessä olisi ollut sääntömuutos, olisi päätöksen taakse tarvittu 
vähintään kolmeneljäsosan määräenemmistö. Valmistelun jatkamista kannatti 
29 liittovaltuuston jäsentä ja sitä vastusti 3 jäsentä. Perustettiin työryhmä jatko-
valmistelemaan nimimuutosasiaa. 

Seuraavan kerran nimestä äänestettiin valtuuston kevätkokouksessa 2011. 
Valittavana olivat työryhmän esittämät nimivaihtoehdot, jotka saivat ääniä seu-
raavasti:

Akateemisten yhteiskuntaosaajien liitto 8, Yhteiskunta-alan korkeakoulute-
tut 9, Yhteiskuntatieteiden akateemiset 4, Yhteiskunnallisten alojen liitto 10.

Neljästä vaihtoehdosta seuraavaan äänestykseen pääsi kaksi eniten ääniä 
saanutta vaihtoehtoa: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (21 ääntä), Yhteiskun-
nallisten alojen liitto (11 ääntä)

Päätettiin, että hallitus jatkaa nimenmuutoksen valmistelua äänestyksessä eni-
ten ääniä saaneen nimivaihtoehdon (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) poh-
jalta ja että nimenmuutos tuodaan sääntömuutosasiana liittovaltuuston päätet-
täväksi syksyllä 2011. Nimestä pyydettiin kielitoimistosta käännökset: ruotsiksi 
Högskoleutbildade samhällsvetare ja englanniksi Social Science Professionals.

Valtuusto päätti nimenmuutoksesta yksimielisesti syyskokouksessa 
19.11.2011. Historiallinen hetki, vaikka käytännön järjestelyiden takia liiton 
uusi nimi otetaankin käyttöön vasta 1.3.2012. Nimen myötä myös liiton graafi-
nen ilme ja jäsenlehden nimi vaihtuvat ensi vuonna. 

Valtuusto on puhunut
Liittovaltuuston syyskokous pidettiin Turussa lauantaina  
19.11.2011. Esityslistalla oli joukko sääntömääräisiä pää-
tösasioita:
•	 Päätettiin muuttaa liiton sääntöjen 1 §. Tämä tarkoittaa, että 

liiton nimi vaihtuu 1.3.2012.
•	 Hyväksyttiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 

2012. Toimintasuunnitelma on luettavissa netissä liiton jä-
sensivuilla.

•	 Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2012 (ks. laatikko).
•	 Hyväksyttiin ja vahvistettiin taloussuunnitelma vuodelle 2012.
•	 Päätettiin julkilausumasta ”Työelämää tyhmentävä kehitys 

on pysäytettävä” (ks. s. 8).  

Jäsenmaksut 2012

Valtuusto nosti maltillisesti jäsenmaksuja ensi vuodelle. 
Maksu nousee yhden euron kuukaudessa työssäkäyvil-
tä jäseniltä, muilta vähemmän. 
•	 perustutkinnon suorittaneet jäsenet ja vakituisesti 

työssä käyvät opiskelijat 288 euroa (276 euroa  
v. 2011) 

•	 palkansaajakassaan kuulumattomat yrittäjät, apura-
halla tai stipendillä työskentelevät, EU/ETA-mais-
sa työskentelevät ja ulkomailla valtioiden välisis-
sä järjestöissä työskentelevät 144 euroa (138 euroa 
v. 2011) 

•	 työttömät, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla 
olevat, eläkeläiset, ase- tai siviilipalvelusta suoritta-
vat sekä EU/ETA-maiden ulkopuolella työskentele-
vät tai ulkomailla ilman palkkatuloja oleskelevat  
60 euroa (56 euroa v. 2011) 

•	 opiskelijajäsenet 25 euroa (24 euroa v. 2011) 
•	 opiskelijajäsenet, jotka ovat 1–4 kk töissä 60 euroa 

(60 euroa v. 2011) 
•	 opiskelijajäsenet, jotka ovat 5–11 kk töissä  

100 euroa (100 euroa v. 2011) 

Liiton nimi vaihtuu 1.3.2012.
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[ ura putkessa ]

Maailmanmatkaaja tuntee tilastot

Maailmanmatkailua harrastava tilastotieteilijä Pasi Piela 
työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen tilastolli-
set menetelmät -yksikössä. Piela tituleeraa itseään laaja-alaisek-
si toimijaksi. Hän sai keväällä Akavan pronssisen ansiomerkin 
tunnustuksena työstään liittovaltuuston jäsenenä, SVAL-aktii-
vina ja Tilastokeskuksen luottamusmiehenä. 

Kuka olet?
Olen Pasi Piela, tilastotieteilijä, kehittämispäällikkö Tilastokes-
kuksessa. Olen virkamiehistynyt, kansainvälinen helsinkiläi-
nen, mielestäni laaja-alainen toimija ja samalla myös pitkäaikai-
nen SVAL-aktiivi. Kuulun PÄÄSY ry:n aktiivisiin perustajiin.

Millainen ura sinulla on ollut ja mitkä ovat 
merkittävimmät virstanpylväät urallasi?
Urani on ollut puhtaasti virkamiesura valtionhallinnossa ja sa-
massa virastossa, joskin tähän on sisältynyt useita työtehtäviä 
ulkomailla. Tylsää ei ole ollut melkoisen pitkästä jaksosta huoli-
matta. Olin itse asiassa tänä vuonna konsultoimassa Kirgisiassa 
yhdessä sellaisen kollegani kanssa, joka on tullut palvelukseen 
jo ennen syntymääni. Arvostan kovasti kansainvälisyyttä ja vi-
rallisessa tilastotoimessa se onkin itsestäänselvyys. 

Työskentelin ensin muutaman vuoden pääasiassa EU-ra-
hoitteisissa tutkimuksen puiteohjelmien projekteissa, minkä 
jälkeen keskityin tilastollisen laadun ja laadunhallinnan kehit-
tämiseen yleisesti. Nimikkeet ovat muuttuneet, mutta yhtenä 
keskeisimmistä virstanpylväistä pidän tilastotuotantoprosessien 
vertaisarviointitoimintaa eli niin kutsuttua läpivalaisua, jonka 
tekemisestä vastaan. Tämä työ on palkittu ja herättänyt paljon 
kiinnostusta muissakin virastoissa. Toimintaan on saatu osal-
listumaan suuri määrä vapaaehtoisia asiantuntijoita. Oikeastaan 
kyse on laatujohtamisen jalkauttamisesta organisaatiossa. Juuri 
nyt elän urani seuraavaa virstanpylvästä eli kehitän parhaillaan 
paikkatietomenetelmiä. 

Miten ja milloin tiesi vei Tilastokeskukseen?
Valmistuin nopeasti ja tein graduni Tilastokeskuksessa kesällä 
1999. Sain nuorelle miehelle kiinnostavia, kansainvälisiä ja tie-
teellisesti mielekkäitä työtehtäviä. Aika kului ja pian huomasin 
olleeni 12 vuotta Tilastokeskuksen palveluksessa. Onneksi sen-
tään Kalasatama muuttuu.

Millainen toimenkuva sinulla on?  
Mitkä ovat työsi haasteet?
Tilastotiede itsessään on matematiikan haarana kovin poikki-
tieteellinen ala täynnä haasteita ja uusia ongelmia. Sitä on myös 

työni tilastotoimessa. Erikoistun nyt vauhdilla paikkatietome-
netelmiin ja -järjestelmiin. Tämä työ linkittyy aiempaan uraani 
ja toisaalta tässä työssä syntyy koko ajan myös jotain uutta. Kyse 
on siis tiedosta, jolle voidaan osoittaa sijainti tyypillisesti koor-
dinaatein. Osallistun myös laadunkehittämiseen, istun Suomen 
virallisen tilaston neuvottelukunnassa ja kuulun muun muassa 
Eurostatin laatutyöryhmään. 

Sait keväällä Akavan pronssisen  
ansiomerkin, miltä tunnustus tuntuu?
Ay-työtä kuuluu tehdä ilman tunnustuksiakin, mutta olen ollut 
SVAL-aktiivi, liittovaltuustojäsen ja jo kauan luottamusmies Ti-
lastokeskuksessa. Olen siis otettu saamastani tunnustuksesta ja 
siitä, että työni sivujuonne on huomattu. 

Miten ylläpidät ammattitaitoasi?
Tutkijalle jatkuva itsensä kehittäminen on toisaalta tuttu juttu, 
toisaalta se on haaste. Työhön ja omaan osaamiseen liittyvät kurs-
sit (kuten laatupäällikkökurssi ja tilasto-ohjelmistokurssit) ovat 
ajoittain hyödyllisiä ja innostavia, mutta vanhan kertaamiselle eli 
matemaattisten taitojen ylläpitämiselle on myös kysyntää. 

Tulevaisuuden suunnitelmasi?
Haluan tehdä tilastoista entistä kiinnostavampia ja helpottaa 
niiden avulla päätöksentekoa. Myös kansainvälisessä yhteis-
työssä ja organisaatioissa mukana oleminen on tärkeää ja kiin-
nostavaa.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Liikunnan lisäksi harrastan omatoimimatkailua. Tänä vuonna 
uusi valloitus on ollut  muun muassa Kolumbia. Se on mielestä-
ni Etelä-Amerikan paras maa matkailun näkökulmasta. Bucara-
mangan tienoilla aloitin vihdoin varjoliitoharrastuksen, johon 
Kolumbia onkin loistava kohde. Uusi harrastus tosin lennät-
ti minut myöhemmin vuoden loppupuolella kirurgin pöydälle. 
Mutta kunhan olkapääni taas vahvistuu, aion liitää jälleen – tai 
painua sukeltamaan veden alle.

Olen suosinut Yhdysvaltoja matkakohteena viime vuosina. 
Erityisesti Teksas ja Florida miellyttävät. Tilastotieteilijänä to-
ki Las Vegas on ollut kiehtova,  ja kävin siellä lokakuussa nautti-
massa viimeisistä helteistä ennen talvea.

En ole ottanut ainakaan vielä matkustelua varten esimerkik-
si vuorotteluvapaata, mutta toivon, että järjestöt pyrkivät estä-
mään vuorotteluvapaakorvausten leikkausyritykset, sillä se on 
yksilön kannalta tärkeä mahdollisuus irrottautua uraputkesta 
muutamaksi kuukaudeksi tai vuodeksi.
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[ ura putkessa ]

Pasi Piela

•	 Tilastotieteilijä, kehittämispäällikkö  
Tilastokeskuksen tilastolliset  
menetelmät -yksikössä

•	 Synt: 1976, Hyvinkää
•	 Perhe: avopuoliso
•	 Nykyinen asuinpaikka: Helsinki
•	 Koulutus ja kurssit: Yhteiskuntatie-

teiden maisteri (1999, tilastotiede,  
Jyväskylän yliopisto) ja myöhemmin 
jatko-opintoina filosofian lisensiaatti

•	 Keskeinen työkokemus: Tilastokes-
kuksessa sekä sen palveluksessa 
hankittu kansainvälinen työkokemus

•	 Harrastukset: kuntosali, uinti,  
maailmanmatkailu, sukeltaminen  
ja varjoliito



[ lyhyesti ]

Työelämää tyhmentävä kehitys pysäytettävä 

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n valtuusto on huolissaan työelämää  
tyhmentävästä kehityksestä ja vaatii lisää tilaa luovuudelle. Erityisen huolissaan  
liitto on määräaikaisten työntekijöiden asemasta työyhteisössä.

LIITTOVALTUUSTON JULKILAUSUMA 19.11.2011

Hyvinvoiva työntekijä on tuottelias ja luova. Kiire ja jatkuvat 
säästötoimet tappavat luovuutta työssä, minkä vuoksi työnte-
kijät ahdistuvat ja suorittavat vain välttämättömimmät työ-
tehtävänsä. Jos asiantuntija- ja johtotehtävissä olevien vai-
kuttamismahdollisuuksia vähennetään, tukahdutetaan myös 
elintärkeä oma-aloitteisuus. Luovasta ajattelusta työmarkki-
noilla hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä. 

 Työministeri Ihalaisen tavoitteena on maailman pa-
ras työelämä Suomessa vuonna 2017. Tavoite on hieno mut-
ta siihen on matkaa, sillä nykyinen suunta on pikemminkin 
poispäin. Esimerkiksi valtionhallinnon säästötoimet ovat joh-
taneet päätösvallan keskittämiseen: suurella osalla asiantunti-
ja- ja johtotehtävissä toimivilla ei ole käytännön sananvaltaa 
erikoisaluettaan koskeviin asioihin. Heitä johdetaan heikosti, 

henkilökohtaisista onnistumisista ei palkita ja liian tiukat toi-
minnan raamit johtavat alisuorittamiseen.

 Ministerin mukaan tuottavuus syntyy osaamisesta, jak-
samisesta, hyvästä johtamisesta ja teknologisen osaamisen  
soveltamisesta. Tuottavuutta ja kasvua ei nykymenolla synny, 
sillä niitä ei ylläpidetä ilman osaamista ja innovaatioita. 

 SVAL on huolissaan määräaikaisten työntekijöiden eri-
arvoisesta asemasta työyhteisössä. Erityisesti nuoret vas-
tavalmistuneet ovat useimmiten määräaikaisissa palvelus-
suhteissa. Jatkuvassa epävarmuudessa elävä määräaikainen 
työntekijä ei tunne hallitsevansa työtään ja elämäänsä yhtä 
hyvin kuin vakituisessa työsuhteessa oleva. Tämä johtaa hel-
posti ongelmiin ja työtyytyväisyyden laskuun koko työyhtei-
sössä.

Päätökset on tältä erää tehty! Syyskokous 2011 
jää historiaan liiton nimenmuutoksen takia.
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Suomen Valtiotieteilijöiden  Liitto 
SVAL ry on huolissaan läpinäky-
vyyden puutteesta opetus- ja kult-
tuuriministeriön koulutusmääräesi-
tyksessä. Esityksen vaikutuksista on 
uutisoitu laajalti.

Ministeriö ei ole julkaissut kou-
lutusmäärien ja aloittajatavoitteiden 
laskentamalleja, mikä heikentää koko 
esityksen läpinäkyvyyttä. Läpinäky-
vyyden puutteen takia ulkopuolisen 
onkin mahdotonta arvioida ministe-
riön laskelmien perusteita. 

On sinänsä hyvä, että koulutus-
paikkojen ennakointi pohjautuu Val-
tion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
VATT:n laajaan analyysiin tulevas-
ta työvoimatarpeesta. Ongelmallista 
on, että pienillä koulutusaloilla pie-
nikin muutos perusteissa aiheuttaa 
suuren muutoksen koulutusmääriin. 
Laskelmissa yhteiskuntatieteellisen 
koulutusalan ja ammattikorkeakou-

lutasoisen liiketalouden koulutuksen 
niputtaminen samaan kokonaisuu-
teen on ongelmallista. Aloituspaikko-
jen oikeansuuntainen ennakointi tu-
lee sitä vaikeammaksi, mitä suurempi 
kokonaisuus on.

Kokonaisuudessaan aloituspaik-
kojen leikkaukset ovat perusteltuja, 
jotta laatu koulutuksessa voidaan säi-
lyttää ikäluokkien pienentyessä. Mi-
nisteriön halukkuus leikata nimen-
omaan politiikka- ja hallintotieteistä 
kuitenkin ihmetyttää. Ministeriön  
kaavailujen mukaan politiikka- ja 
hallintotieteiden aloituspaikat vä-
henisivät vuonna 2016 yli 30 prosent-
tia vuoden 2009 tasosta.  

Laaja-alaisesti pätevöityneitä yh-
teiskuntatieteilijöitä tarvitaan yhteis-
kunnallisten prosessien ja muutosten 
ymmärtämiseen ja yhteiskunnan on-
gelmien ratkomiseen tulevaisuudes-
sakin. 

Puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan  
yleisönosastokirjoitus Turun Sanomissa 25.10.2011

Koulutuspaikkajaosta puuttuu läpinäkyvyys

Koulutusta luvassa lisää  
ensi vuonna

Jäsenkyselyn vastausten mukaan liiton tarjoamal-
le koulutukselle olisi tilausta. Aloitamme koulutustar-
jonnan lisäämisen heti alkuvuodesta: työttömille suun-
nattua koulutusta akavalaisena yhteistyönä OTTYssä 
ja kaikille jäsenille tarkoitettua koulutusta yhteistyössä 
TJS Opintokeskuksen kanssa.

OTTY-koulutukset
SVAL liittyy 1.1.2012 alkaen Omaehtoisen työllistymi-
sen tuki OTTY ry:n jäseneksi. Liittymisestä päätti lii-
ton hallitus kokouksessaan 19.10.

OTTY syntyi 1990-luvun lamavuosina korkeas-
ti koulutettujen työllistymisen tueksi. Se tarjoaa työl-
listymistä edistäviä luentotilaisuuksia, sparrausta, ver-
taisryhmätoimintaa  ja verkottumismahdollisuuksia 
työttömille tai ammattiliiton jäsenille, joita uhkaa työt-
tömyys. OTTYn perustavoitteena on edistää työnhaku-
valmiuksia ja etsiä erilaisia työllistymiskeinoja korkeas-
ti koulutetuille.

OTTYn muita akavalaisia jäsenjärjestöjä ovat: Tek-
niikan Akateemiset TEK, Suomen Ekonomiliitto SEFE, 
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ, Tra-
denomiliitto TRAL ja Helsingin Insinöörit HI.

Vuoden 2012 talven ja kevään  
tilaisuuksien alustavat aiheet:

tammikuu  Tapakoulutus
helmikuu  Ajattelun hallinta
maaliskuu  Työnhaku, verkko ja sparraus
huhtikuu  Tunteet ja työnhaku
toukokuu  Uusia työnteon muotoja

Koulutukset järjestetään Helsingissä. Tutustu OTTYn 
toimintaan osoitteessa www.otty.tek.fi. Tulevista koulu-
tuksista kerrotaan tarkemmin mm. uutiskirjeissä, jotka 
lähetetään kohderyhmälle.

TJS-koulutukset
TJS Opintokeskuksen kanssa on sovittu ensi vuodelle 
neljä iltakoulutustilaisuutta. Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille SVAL:n jäsenille. Koulutuksista kaksi on ke-
väällä ja kaksi syksyllä 2012. Aiheina ovat neuvottelu-
taidot ja osaamisen tunnistaminen. Koulutusten kesto 
on 3 tuntia. 

Koulutusten ajat ilmoitetaan myöhemmin lehdessä, 
netissä ja uutiskirjeessä.

Jäsenmaksun voi pian maksaa e-laskuna

SVAL on ottanut käyttöön uuden sähköisen maksutavan, e-laskun.
Voit tilata e-laskun omasta verkkopankistasi. Tunnistetietoina tarvit-

set viimeisimmän laskun viitenumeron ja jäsennumerosi.
Jos sinulla on liiton jäsenmaksu suoraveloituksessa, voit siirtyä e-las-

kuun jo tämän vuoden puolella. Jos olet saanut tähän asti jäsenmaksu-
laskun kotiisi, voit siirtyä ensi vuoden alusta lähtien e-laskuun. E-laskun 
tilauksen voit tehdä kuitenkin jo nyt.

E-lasku säästää luontoa ja helpottaa maksamista. E-laskut maksetaan 
verkkopankissa helposti yhdellä klikkauksella ilman tili- ja viitenumeroiden 
syöttämistä. Voit halutessasi valita myös automaattisen maksamisen, jolloin 
lasku lähtee eräpäivänä maksuun ilman erillistä hyväksymistä.

Lisätietoja siirtymisestä e-laskuun saat omasta pankistasi ja  
liitosta sähköpostitse Marjut Soi-
niselta marjut.soininen@sval.fi tai  
p. 010 231 0360.

 5-2011  Valtiotieteilijä  9



[ lyhyesti ]

Anna palautetta lehdestä ja voita kahviautomaatti!

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 2011. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 2.1.2012.  
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!

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

2. Merkitse numerosarja 082288.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn  

 klikkaamalla Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

VALTIOTIETEILIJÄ
| Koulutus | Tieto | Vastuu | Valta | 5

-2
0

11

UNI
kateissa

Työ- ja

 virkasuhteen
EROT

   työnilon 
        saarnaaja   työnilon   työnilonVuoden Yhteiskuntatieteilijä on

Liiton nimi 
muuttuu!

Yhteiskuntatieteellisen alan toimijoiden  
yhteistyötä on lisättävä

Suomen yliopistot UNIFI ry julkai-
si kuluvalla viikolla työryhmiensä lop-
puraportit, joissa käsitellään yliopisto-
koulutuksen rakenteellista kehittämistä 
neljällä eri koulutusalalla. Suomen Val-
tiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n edus-
tajat ovat olleet UNIFI:n yhteiskunta-
tieteellisen koulutusalan työryhmän 
kuultavana. Liitto on tyytyväinen sii-
hen, että yhteiskuntatieteellisen alan 
kouluttajat on kerrankin saatu saman 
pöydän ääreen. Yhteiskuntatieteellisen 
alan koulutusehdotukset ovat vielä pin-
tapuolisia, mutta liitto toivoo työtä jat-
kettavan.

– Alan sisäinen vuoropuhelu on ollut 
aivan liian vähäistä, ja tämä työ on tär-
keä avaus kokonaisuuden hahmottami-
sessa. Lisätyötä kuitenkin tarvitaan, sillä 
ehdotukset ovat vielä kovin yleistasoisia, 
kommentoi liiton toiminnanjohtaja Si-
mo Pöyhönen. 

– Tärkeää on paitsi mitoittaa kou-
lutusmäärät työelämän tarvetta vas-
taaviksi myös huolehtia koulutuksen 
laadusta. Liian monessa paikassa kou-
lutus perustuu edelleen massaluentoi-

hin, joissa ei vuorovaikutustaitoja opi-
ta, Pöyhönen jatkaa.

Työryhmä ehdottaa laajempia kandi-
daatin tutkintoja ja resurssien kokoamis-
ta niin, että vapautuvat voimavarat koh-
dennettaisiin opetuksen ja tutkimuksen 
laadun parantamiseen. Tämä on kan-
natettava kehityssuunta. Samalla on kui-
tenkin huolehdittava, että monialaisten 
tutkintojen suorittaminen on edelleen 
mahdollista. Verkostot ja laaja-alainen 
osaaminen ovat usein yhteiskuntatieteili-
jän menestyksekkään työuran tae.

– Olemme tyytyväisiä, että pääsim-
me UNIFI:n työryhmän kuultavaksi. 
Jatkotyössä on erittäin tärkeää, että työ-
elämän eri osapuolet saavat mahdolli-
suuden osallistua. Esimerkiksi SVAL:lla 
yhteiskuntatieteiden alan koulutettuja 
edustavana ammattijärjestönä on paljon 
yliopistoilta puuttuvaa tietoa alan koulu-
tettujen sijoittumisesta työelämään, hei-
dän ongelmistaan ja hyvistä puolistaan 
työmarkkinoilla. Annamme mielelläm-
me panoksemme alan koulutuksen ko-
konaisuuden kehittämiseksi, Pöyhönen 
lupaa.

Vakuutusyhtiö vaihtuu  
liiton vastuu- ja  
oikeusturvavakuutuksessa

Liiton vastuu- ja oikesuturvavakuutukset  

siirtyvät Pohjolasta If-vakuutusyhtiöön vuo-
den 2012 alusta. Vaihto tapahtuu kilpailutuk-
sen seurauksena, eikä vaikuta jäsenten oikeus-
turvaan. 

Jos sinulla on omia vakuutuksia Pohjolassa, 
säilyvät vanhat edut ja ehdot ennallaan. 

If-vakuutusyhtiö tarjoaa tuntuvan järjestö-
alennuksen henki- ja tapaturmavakuutuksista. 
Katso lisätietoja www.sval.fi kohdasta Jäsenpal-
velut ja -edut -> Vakuutukset ja pankkiasiat.

Arvottava palkinto on noin 1 000 euron arvoinen Jura-kahviautomaatti.

Tiedote 2.11.2011



Arto Vainio
varatuomari ja asianajaja, erikoistunut työoikeuteen

Kenellä on todistustaakka oikeudessa?

Todistustaakkaa koskevat säännöt ja periaatteet määräävät 
sen, kumman osapuolen on oikeudessa näytettävä toteen jokin 
seikka tai olosuhde. Yleinen todistelusääntö riita-asioissa on, et-
tä sen, joka jotain väittää, on näytettävä väitteensä toteen. Kan-
teen nostaneen kantajan on näytettävä toteen ne seikat, jotka 
tukevat kannetta. Vastapuolen on puolestaan vahvistettava to-
disteilla ne seikat, joita hän tuo esiin edukseen. Rikosprosessissa 
syyttäjän tulee näyttää syyte toteen. Jos riittävää näyttöä ei esite-
tä, kanne/syyte hylätään.

Työsuhdejutuissa todistustaakka poikkeaa edellä mainitusta 
riita-asioiden pääsäännöstä siten, että työnantajan on näytettä-
vä toteen menettelynsä lainmukaisuus. Työnantajan on esimer-
kiksi todistettava se, että sillä on ollut lainmukaiset perusteet 
työsopimuksen päättämiseen, että työntekijälle on maksettu 
palkka sopimuksenmukaisesti/asianmukaisesti tai että työnte-
kijälle on annettu vuosiloma lainmukaisesti.

Työsyrjintää, yhdenvertaista kohtelua ja tasa-arvoista kohte-
lua koskevissa asioissa sovelletaan niin sanottua käännettyä to-
distustaakkaa. Tämä poikkeaa työsuhdejuttujen pääsääntöises-
tä todistustaakasta, jossa työnantaja on velvollinen näyttämään, 
että sillä on ollut lainmukaiset perusteet menettelyynsä. Kään-
netty todistustaakka tarkoittaa sitä, että sen, joka katsoo joutu-
neensa syrjinnän kohteeksi, on näytettävä toteen niin sanottu 
syrjintäolettama. Syrjintäolettama ei synny pelkällä väitteel-
lä, vaan sen syntyminen edellyttää konkreettista näyttöä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että syrjintää kokeneen henkilön on esitettävä to-
dennäköisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa syrjin-
täkieltoa rikotun. Esimerkiksi palkkasyrjintäasiassa työntekijän 
on näytettävä, että työnantaja soveltaa häneen epäedullisempia 
palkkaehtoja kuin samaa tai samankaltaista työtä tekevään/te-
keviin muuhun/muihin työntekijään/työntekijöihin.

Syrjintäolettaman syntyminen merkitsee sitä, että väitetyn 
syrjintäkiellon rikkojan – esimerkiksi työnantajan – katsotaan 
menettelyllään syyllistyneen syrjintään, ellei se voi osoittaa, et-
tä menettelyyn on ollut hyväksyttävä syy. Esimerkiksi mikäli 
työntekijä kykenee näyttämään, että työnantaja soveltaa hänen 
kohdallaan epäedullisempia palkkaus- tai muita työsuh-
teen ehtoja kuin muiden samaa työtä tekevien kohdalla, 
työnantajan on osoitettava menettelyyn työn tai tehtä-
vän laadusta johtuva hyväksyttävä syy tai, että menet-
tely on johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta. n

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua
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[ jäsenjärjestöt ]

Mukavaa  
joulunodotusta  
ja tervetuloa  
10-vuotiaan  
Pääsyn kevääseen!

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatie-

telijät ry Pääsyn hallitus tahtoo kiittää 
kaikkia kuluneen vuoden aikana toimin-
taan osallistuneita ja toivottaa kaikille jä-
senilleen oikein mukavaa joulunodotusta!

Pääsyn vuoden 2012 toiminta lähtee 
käyntiin ma 23.01.2012 klo 17 vuosiko-
kouksella, jonne kaikkia Pääsyn toimin-
nan ideoinnista kiinnostuneita SVAL:n 
jäseniä kannustetaan saapumaan paikal-
le. Samassa yhteydessä päätetään sääntö-
määräisistä asioista ja valitaan uusi halli-
tus vuodelle 2012. 

Vuonna 2002 perustetulle Pääsyl-
le 2012 on siis juhlavuosi, ja järjestämme 
yhdistyksen ensimmäisen vuosikymme-
nen kunniaksi gaalan la 11.02.2012 klo 18 
myöhemmin ilmoitettavassa ravintolas-
sa. Paikalle toivotetaan tervetulleiksi yhtä 
lailla vanhat parrat Pääsyn 10-vuotistai-
paleelta kuin seuraavan vuosikymmenen 
aktiivit. Lisätiedot gaalasta ja siihen il-
moittautumisesta löytyvät tiedotuskana-
vistamme. 

Lisätiedot toiminnasta ja sähköposti-
listallemme liittyminen verkkosivuillam-
me osoitteessa: 

paasy.info
Tykkää Pääsystä Facebookissa: 

www.facebook.com/paasyry

SVOL:n Syysseminaari 2011:
Yhteiskuntaosaajat  
ja Suomen tulevaisuus tapetilla

SVOL:n Syysseminaari 2011 Tulevaisuuden Suomi yhteiskunta-
osaajan silmin järjestettiin Helsingissä 8.10. reilun viidenkymme-
nen osallistujan voimin. Seminaarissa Suomen eturivin yhteiskunta-
osaajat – Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas, 
kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, professori Timo Aarrevaa-
ra ja akateeminen yrittäjä Aku-Ville Lehtimäki – pyrkivät antamaan 
omasta näkökulmastaan kuvaa siitä, mitä annettavaa nykyisellä opis-
kelijasukupolvella on Suomelle.

Nuorten yhteiskuntaosaajien vahvuudeksi sekä Seija Ilmakun-
nas että Sanni Grahn-Laasonen nostivat kyvyn kriittisyyteen – niin 
vallitsevia toimintatapoja kuin itseäänkin kohtaan. Molemmat ko-
rostivat myös hyvien menetelmällisten valmiuksien merkitystä työ-
elämässä. Timo Aarrevaara toi esiin yhteiskuntatieteellisen genera-
listitutkinnon arvon tutkimusmaailmassa:

– Generalistinen tutkinto ja sen mukanaan tuoma laaja osaami-
nen auttavat pärjäämään ja ymmärtämään muita monitieteellisessä 
tutkimusmaailmassa.

Mihin yhteiskuntaosaajia sitten tulevaisuudessa tarvitaan? Grahn-
Laasonen näkee yhteiskunnalliselle asiantuntijuudelle tilausta poli- 
tiikassa niin poliitikkoina kuin avustajatehtävissäkin. Ilmakunnak-
sen mukaan yhteiskunta-alan osaamiselle olisi tarvetta erityisesti to-
distusaineistoon perustuvan lainsäädännön (evidence based policy 
making) parissa. 

–Valitettavasti tällä hetkellä näyttää todistusaineiston valossa  
siltä, etteivät päätöksentekijät arvosta yhteiskuntatieteellistä tutki-
musta, harmittelee Ilmakunnas.

Aku-Ville Lehtimäen mielestä yhteiskuntatieteellinen osaami-
nen tuo syvempää ymmärrystä liiketoiminnan edellytyksistä ja huo-
mauttaa, ettei yrittämisessä ole kyse vain rahasta:

– Yrittäjyys on yksi tapa vaikuttaa yhteiskuntaan ja viedä sitä ha-
luamaansa suuntaan.

SVOL:n Syysseminaari järjestetään jälleen ensi syksynä uudella 
teemalla ja uusien puhujien voimin. Tervetuloa mukaan!
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[ jäsenjärjestöt ]

SVOL:n liittokokousuutisia

SVOL:n liittokokous valitsi 12.11. Kuopiossa lii-
tolle uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin 
vuoden 2011 hallituksen varapuheenjohtaja Saa-
ra Hanhela Itä-Suomen yliopistosta. Hanhelalla 
on kokemusta liiton valtakunnallisen ja paikallisen 
toiminnan lisäksi myös ainejärjestökentältä, Aka-
van aluetoiminnasta sekä ylioppilaskunnan halli-
tuksesta. 

– Tulevana vuonna SVOL:n painopiste tulee en-
sisijaisesti olemaan yhteiskuntatieteitä opiskelevi-
en edunvalvonnassa sekä toiminnan avoimuuden 
edistämisessä. Yliopistojen profilointi lisää paineita 
alamme opiskelijoita kohtaan. Tämän vuoksi alan 
valtakunnalliset kipukohdat tulee tunnistaa ja tart-
tua niihin  näkyvästi. Avoimuuden kautta toivon 
SVOL:n pääsevän vilkkaampaan vuoropuheluun 
jäsenistönsa kanssa, linjaa Hanhela. 

Hallitukseen valittiin lisäksi kahdeksan varsi-
naista jäsentä eri paikallisyhdistyksistä sekä kaksi 
varajäsentä. Kokouksessa vahvistettiin myös liiton 
vuoden 2012 toimintasuunnitelma sekä SVOL:n lä-
hivuosien strategisia tavoitteita linjaava Visio 2015.

HALLITUS 2012:

Puheenjohtaja 
Saara Hanhela (Itä-Suomen yliopisto, Kuopio)

Varsinaiset jäsenet 
Satu Huotari (Helsingin yliopisto)
Denis Galkin (Itä-Suomen yliopisto, Joensuu)
Anni Rahikainen (Jyväskylän yliopisto) 
Kristiina Kivilohkare (Itä-Suomen yliopisto, Kuopio)
Anne Hyyryläinen (Lapin yliopisto)
Jussi Lammassaari (Turun yliopisto) 
Lauri Koponen (Tampereen yliopisto)
Simo Talvia (Vaasan yliopisto)

Varajäsenet 
Anna-Mari Österlund (Porin yliopistokeskus)
Ellen Söderlund (Åbo Akademi)
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SVOL:n kannanotto 14.11.2011 
Harjoittelukäytänteet  
epätasa-arvoistavat  
opiskelijoita

Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry 
on huolissaan yhteiskuntatieteellisten alojen opiskeli-
joiden epätasa-arvoisuudesta korkeakoulututkintoon 
kuuluvan harjoittelun suorittamisessa. Erot yliopis-
tojen välillä liittyvät harjoittelun pituuteen, pakolli-
suuteen sekä harjoittelutuen määrään ja tuen saannin 
kriteereihin. Myös opiskelijoiden harjoitteluun tarvit-
seman ohjauksen kattavuus vaihtelee. Asianmukaisen, 
harjoitteluun liittyvän tuen ja informaation saanti on 
erityisen tärkeää niiden korkeakoulujen opiskelijoille, 
jotka joutuvat alan työpaikkojen keskittymisen vuok-
si hakeutumaan harjoitteluun muualle kuin opiskelu-
paikkakunnalleen.

Harjoittelu on opiskelijalle tärkeä sijoitus tulevai-
suuteen sekä olennainen väylä työelämäkontaktien ja 
-verkostojen solmimiseen. Harjoitteluun panostami-
nen tuo työelämää lähemmäs opiskelijaa ja helpottaa 
työelämään siirtymistä. 

SVOL vaatii kaikille yhteiskuntatieteellisten alo-
jen opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet suorittaa 
opintoihin kuuluva harjoittelu. Yliopistojen vaihtele-
vat harjoittelukäytännöt tulee yhdenmukaistaa ja siir-
tyä kaikille yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijoil-
le pakolliseen, vähintään kolmen kuukauden pituiseen 
harjoitteluun. Yliopistojen tulee tukea harjoittelua sekä 
rahallisesti että tarjoamalla ohjausta harjoittelua ennen 
ja sen jälkeen. 

Harjoittelutuen määrän tulee täyttää ansiosidon-
naisen työttömyysturvan ehto, joka on vuonna 2011 
vähintään 1 071 euroa kuukaudessa. Harjoittelutukea 
tulee myöntää vähintään kolmeksi kuukaudeksi yh-
denmukaisin kriteerein. Yliopistojen tulee luoda aktii-
visemmin yhteyksiä harjoittelupaikkoja tarjoaviin pai-
kallisiin yrityksiin ja muihin työnantajiin. 



14  Valtiotieteilijä 5-2011

Älkää vain kuvitelko, että Marja-Liisa Manka on täysin vaaraton nainen puhuessaan työnilosta. Hän on 
mullistanut kokonaisia konserneja opeteltuaan ensin irrottamaan broilereiden rintalastoja liukuhihnalla. 
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M
ikä piru meihin suomalaisiin työ-
elämässä iskeekään? Suomi on EU:n 
kärkimaa työpaikkakiusaamisessa. 
Kyseenalaisen kunnian voisi kiteyt-
tää myös siten, että olemme kiusaa-

jien onnela, vaikka työelämän lainsäädäntömme on 
kansainvälisesti huippuluokkaa. 

Jokainen meistä unelmoi hyvästä ja iloisesta työelä-
mästä, mutta vain harva sellaisen tunnustaa omistavansa. 

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin professori 
Marja-Liisa Manka on kulkenut pitkän tien kasvaak-
seen työnilon matkasaarnaajaksi. Vaalan lukiosta 1971 
ylioppilaaksi kirjoittanut nuori nainen lähti opiskele-
maan Tampereelle tiedotusoppia, mutta toimittajan 
tehtävissä Manka on viipynyt vain lyhyitä aikoja. 

Vuoteen 1990 asti Manka työskenteli julkishal-
linnossa erilaisissa tiedotus-, suunnittelu-, kou-
lutus- ja kehittämistehtävissä. Sitten Man-
kalle tapahtui ”se jokin”.

– Lähdin Saarioisille koulutuspääl-
liköksi suurella innolla ensimmäise-
nä tavoitteena työurien jatkaminen. 
Eräs tärkeä toimeksiantoni oli lähes 
halvaannuttava. Sain tehtäväkse-
ni broileriteurastamon toiminnan 
kehittämisen. 

Tuottavuutta piti nostaa siten, 
että päivittäin teurastettujen 18 000 
broilerin sijaan piti kyetä teurasta-
maan 40 000 broileria.

– Vuoden Yhteiskuntatieteilijä Marja-Liisa Manka

Työnilon        värikäs matkasaarnaaja

– Lisäksi työyhteisön sairastavuuden piti vähentyä. 
Aikaa tavoitteiden toteuttamiseksi annettiin kolmisen 
vuotta, Manka muistelee.

Marja-Liisa Manka kutsui apuun kaksi työelä-
män kehittämiseen perehtynyttä professorituttavaan-
sa: Paula Liukkosen Tukholman yliopistosta ja Pekka 
Ruohotien Tampereen yliopistosta.

– Hain apua tutkimustiedosta. Pekka Ruohotie 
rohkaisi minua uskaltautumaan liukuhihnalle 
ja tutkimaan asiaa itse. Parhaiten opit, 
kun itse tutkit, hän sanoi.
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– Että vielä linnaankin, Manka hihkaisi,  
saatuaan tunnustuksen jälkimaininkina  
kutsun Linnanjuhliin.



” 

16  Valtiotieteilijä 5-2011

Manka kertoo koonneensa työnteki-
jöistä, esimiehistä ja työterveyshuollon 
asiantuntijoista useita työryhmiä, jotka 
ryhtyivät pohtimaan broileriteurastamon 
työmenetelmiä.

– Seisoin liukuhihnalla tekemässä 
kaikkia työvaiheita tunteakseni työn, jo-
ta piti kehittää. Työntekijät ottivat haas-
teen vastaan tosissaan. Ymmärsimme, 
että tässä oli erinomainen mahdollisuus 
kehittää työn mielekkyyttä.

 
Työyhteisö ei kehity väkisin
Kolmessa vuodessa Saarioisten broileri-
teurastamon tuottavuus koheni, työmo-

tivaatio kasvoi kaikilla mittareilla mitat-
tuna ja sairastavuus väheni 30 prosenttia. 
Lisäksi koulutuspäällikkö Marja-Liisa 
Manka tuli keränneeksi ainutlaatuisen 
aineiston väitöstutkimuksen pohjaksi. 

Manka väitteli Tampereen yliopistos-
sa toukokuussa 1999 aiheena Toptiimi: 
kohti tuottavaa, oppivaa ja positiivista 
työyhteisöä sekä henkilökohtaista hyvin-
vointia. Toimintatutkimus broileriteh-
taan transformaatioprosessista – tiike-
rinloikalla ja kukonaskelin.

– Saarioisilla otettiin radikaali tiikerin-
loikka työnteon kehittämiseksi vain sik-
si, että työntekijät halusivat kehittää omaa 
työtään. Väkisinhän työyhteisön kehittä-
minen ei onnistu, Manka painottaa.

Mankan väitöstutkimus valottaa työn-
tekijöiden tuntoja kehittämisprosessista. 
”Mä oon iloisempi ja jaksan enempi. En 
enää oo niin usein sairaslomalla. On kas-
vettu ihmisinä ja opittu puhumaan, he-
rätty vuosien töllötyksestä.”

Saarioisilta Manka siirtyi silloisen 
Tampereen teknillisen korkeakoulun 

Edutechin johtajaksi, sieltä kolmisen 
vuotta myöhemmin yrittäjäksi omaan 
firmaansa ja sieltä Tampereen yliopiston 
professoriksi. 

Broileriteurastamon kokemukset ovat 
sittemmin hyödyntäneet lukuisia eri ta-
voin takkuisia työyhteisöjä. On syntynyt 
malleja työyhteisöjen kehittämiseksi. 

Professori tähdentää, että tiede ja tut-
kimuskaan eivät voi auttaa työyhteisöä, 
ellei yhteisössä ole tahtoa muuttaa työil-
mapiiriä paremmaksi.

– Lopulta keskeisen oivalluksen pitää 
tapahtua jokaisen omassa päässä. Jos työ-
elämä takkuaa, kannattaa kysyä, mikä on 
minun roolini tässä kuviossa.

Mutta mikä rooli työyhteisön hyvin-
voinnissa tai pahoinvoinnissa on johta-
misella?

– Erittäin iso rooli ja panos. Johtaja 
luo omalla optimismillaan tai pessimis-
millään mahdollisuuden työhyvinvoin-
tiin tai -pahoinvointiin.

Manka muistuttaa, että johtajuus on 
ennen kaikkea ”suhde”: vuorovaikutusta 

Marja-Liisa Manka
•	 työhyvinvoinnin professori
•	 synt. 9.3.1952
•	 kotipaikka: Kangasala
•	 koulutus: YTM, FT
•	 perhe: ihana mies ja kaksi kotoa maailmalle lähtenyttä poikaa
•	 harrastukset: liikunta, puutarha, mattojenkudonta

” Johtaja luo omalla optimismillaan tai  
pessimismillään mahdollisuuden  
työhyvinvointiin tai -pahoinvointiin.
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Vuoden 2011 
Yhteiskuntatieteilijä

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on va-
linnut Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi professori, YTM ja 
FT Marja-Liisa Mankan. Valinta julkistettiin Yhteiskun-
tatieteilijäpäivillä Turussa perjantaina 18.11.2011.

Manka on ansioitunut erityisesti työhyvinvoinnin tut-
kijana. Hän on professorina Tampereen yliopiston joh-
tamiskorkeakoulussa tutkimusalueenaan työorgani-
saatioiden toimintakunto. Päätyönsä ohella hän toimii 
myös työhyvinvointiin erikoistuneen konsulttiyrityksen 
Docendum Oy:n toimitusjohtajana. Ennen professuuria 
Manka työskenteli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
täydennyskoulutuskeskuksen johtajana. Hänellä on 
yhteiskuntatieteilijöille tyypillistä muuta työkokemusta 
suunnittelijana, elinkeinosuunnittelusihteerinä sekä tie-
dotus- ja koulutuspäällikkönä. 

Työhyvinvointikysymyksiin Manka on urallaan vai-
kuttanut myös lukuisten tutkimus- ja kehittämispro-
jektien asiantuntijatehtävissä. Hän on toiminut mui-
den muassa Työsuojelurahaston ja Tekesin hankkeissa 
vastuullisena johtajana. 

Luennoitsijana Manka on suosittu. Hän on ideoinut 
työpaikoille työrauhanjulistuksen, nykyiseltä nimeltään 
työnilonjulistuksen. Tämänvuotisella valinnallaan SVAL 
haluaa antaa tunnustusta merkittävää tutkijauraa teke-
välle yhteiskuntatieteilijälle sekä nostaa esiin työhyvin-
voinnin, joka on ollut tärkeässä asemassa myös syk-
syn työmarkkinaneuvotteluissa.

Vuoden Valtio-/Yhteiskuntatieteilijät v. 1999 lähtien: 
1999 VTK Erkki Liikanen, 2000 VTL  Anu Kantola, 
2001 VTK Jorma Ollila, 2002 VTT Teija Tiilikainen, 
2003 VTT Antti Eskola, 2004 YTT Matti Virtanen, 
2005 VTM Leena Luhtanen, 2006 YTM Marita 
Ruohonen, 2007 VTT Esa Pohjanheimo, 2008 VTL 
Suvi-Anne Siimes, 2009 HTM Antti Rantakokko ja 
2010 VTT Cay Sevón

suhteessa johdettavaan yhteisöön. Yksi-
kään johtaja ei voi yksin muuttaa yhtei-
sön dynamiikkaa.

– Ratkaisevaa on, kuinka rehellisesti 
ja rakentavasti työntekijät uskaltavat ot-
taa yhteisön ongelmat puheeksi.

Professori on työtovereineen kier-
tänyt vuosien varrella kymmeniä ja 
taas kymmeniä työyhteisöjä erilais-
ten toimeksiantojen myötä. Silmä har-
jaantuu lukemaan yhteisön ilmapiiriä 
nopeasti.

– Ensimmäisen kymmenen minuu-
tin aikana näkee paljon. Kuuluuko yh-
teisöstä naurua, ovatko työhuoneiden 
ovet avoinna vai suljettuja, millainen 
tunnelma kahvihuoneessa on, Manka 
luettelee.

 
Oppia lastentarhasta
Marja-Liisa Manka sanoo saaneensa par-
haan kiteytyksen työelämän pelisään-
nöistä poliisipäälliköltä.

– Hän kertoi, että hänen yhteisössään 
oli laadittu ”lastentarhan pelisäännöt”. 
Kaikkia tervehditään, jokaisella on ni-
mi, kavereille käyttäydytään hyvin ja jos 
tarve vaatii, osataan pyytää anteeksi. Ei 
se sen monimutkaisempaa ole.

Hyvässä työyhteisössä jokaisella on 
vaikutusmahdollisuus ja jokaiselle kehit-
tyy oma merkittävä roolinsa. Kukaan ei 
ole ”ulkopuolinen”. 

– Tärkeää on myös kokemus oppimises-
ta. Jokaisella on oikeus kehittyä työssään.

Vuonna 2007 Manka laati valtakun-
nallisen työrauhanjulistuksen edistääk-
seen hyvinvointia työelämässä. Tänä 
vuonna julistus luettiin ensi kertaa työn-
ilonjulistuksena.

– Työrauha on minimi, mutta työnilo 
on ilman muuta enemmän. Rima pitää 
nostaa riittävän korkealle.

Mankalta on tänä syksynä ilmes-
tynyt kirja Työnilo, jossa professo-
ri purkaa työhyvinvoinnin eri osateki-
jät analyyttisesti pöydälle tarkasteluun 
ja kokoaa ne lopulta uudelleen taidok-
kaasti ehyeksi kokonaiskuvaksi. Eh-
kä kirjan pitäisi levätä jokaisen työyh-
teisön kahvipöydässä muistuttamassa 
siitä, että työyhteisön hyvinvointi lu-
nastetaan joka päivä uudelleen omalla 
käytöksellä. 

Jo vuosien ajan Manka on tiedostanut 
työskentelevänsä merkittävän kansanta-
loudellisen ilmiön parissa. Valtion bud-
jetti on 52 miljardia euroa. Työpahoin-
voinnin kustannukset ovat 30 miljardia 
euroa vuodessa.

– Tästä summasta 24 miljardia johtuu 
ennenaikaisesta eläköitymisestä ja 6 mil-
jardia sairauspoissaoloista.  

Manka muistuttaa, että jokaisella 
työntekijällä on vastuu omasta jaksami-
sestaan.

– Jos yhteisön sisällä ei synny kykyä 
keskustella ongelmista, aina on olemassa 
työterveyshuolto ja työsuojeluviranomai-
set, joilla on lupa ja velvollisuus puuttua 
asioihin.

 
Työ ei ole koko elämä
Entä sitten professorin oma työnilo?

– Ilon säilyttämiseksi on tärkeää, että 
työstä pystyy palautumaan joka päivä. Ei 
riitä, että palautuminen tapahtuu lomal-
la kahdesti vuodessa. Työ on vain työtä, 
eikä se saa olla kenellekään koko elämä, 
Marja-Liisa Manka sanoo. 

Manka kertoo juoksevansa useita ker-
toja viikossa 6–10 kilometrin lenkkejä.

– Juokseminen on henkireikäni. Pää 
tyhjenee ongelmista ja täyttyy uusilla asioil-
la. Moni ongelma on ratkennut lenkkipo-
lulla kuin itsekseen.

Toinen rakas harrastus on mattojen 
kutominen kangaspuilla. 

– Rakastan värien käyttöä. Haaveilin 
nuorena Taideteollisesta korkeakoulusta. 
Lukiossa ammatinvalinnanohjaaja sanoi, 
että hanki sinä tyttö porvarillinen am-
matti. Että taiteilla ehtii myöhemminkin, 
professori naurahtaa.

Nyt Kangasalan maisemissa syntyy 
värikkäitä ja iloisia mattoja kasapäin. 
Professori tunnetaan myös värikkäästä 
habituksestaan. 

– Olen aina elänyt värien keskellä ja 
pukeutunut väreihin. Väreillä on vaiku-
tusta mielialaan. Suomalainen työelä-
mä on harmaata ja valitettavan usein ilo-
tonta. Meillä on paljon työtä siinä, että 
opimme näkemään erilaisuuden voima-
varana eikä vain siedettävänä asiana. Pa-
rasta on, että voimme kaikki vaikuttaa 
omaan työhyvinvointiimme. Rehellinen 
puhe on hyvä alku. n

Vastavalittu Vuoden 
Yhteiskuntatieteilijä 
sai muistoksi kehys-
tetyn kunniakirjan.
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Valtiolla valtaosa palvelussuhteista on virkasuhteita ja 
kunnissa, kuntayhtymissä ja seurakunnissa puolestaan suu-
rin piirtein puolet. Yliopistosektorilla palvelussuhteet olivat  
aikaisemmin pääosin virkasuhteita, mutta vuoden 2010 yli-
opistouudistuksen myötä kaikki alan palvelussuhteet muuttui-
vat työsuhteiksi. Virkasuhde on palvelussuhdetyyppinä käytös-
sä yleensä silloin, kun hoidettavana on julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tai ainakin luonteeltaan julkishallinnollisia tehtäviä. 
Muissa tehtävissä käytetään työsuhdetta. Työsuhteen säänte-
ly perustuu työsopimuslakiin ja virkasuhteiden sääntely puo-
lestaan kunkin alan virkamieslakiin (valtion virkamieslaki, la-
ki kunnallisesta viranhaltijasta, kirkkolaki, laki Suomen pankin 
virkamiehistä, laki eduskunnan virkamiehistä jne.).

Virkasuhteen ja työsuhteen keskeinen oikeudellinen ero 
liittyy oikeussuhteen syntyyn. Työsuhde on oikeussuhde, joka 
syntyy työsopimuksen tekemisellä sen osapuolten välillä. Työ-
sopimus on siis sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään 
työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palk-
kaa tai muuta vastiketta vastaan. Virkasuhde syntyy puolestaan 
yksipuolisella palvelukseen otettavan suostumusta edellyttäväl-
lä toimella eli valtionhallinnossa virkaan nimittämisellä ja kun-
nallishallinnossa viranhaltijan valitsemisella virkavaalilla tai vi-
ranhaltijapäätöksellä.

Edellä mainittu palvelussuhteiden syntyä koskeva ero konk-
retisoituu yleensä erityisesti työtehtävissä. Työntekijän osalta 
työtehtävät ovat sopimusasia, ja molempien sopimusosapuol-
ten tulee pitää sovitusta toimenkuvasta kiinni. Virkasuhteissa 
työtehtävistä ei puolestaan koskaan sovita, vaan viranomainen 
määrää ne toimivaltansa puitteissa.

Virkamiesoikeudessa virkajärjestelmä on keskeinen teki-
jä. Virka on siis julkisten tehtävien kokonaisuus, joka on muo-

Kuvat: Dreamstime 

Mitä erojA 
on työsuhteessa ja virkasuhteessa?
Suomessa on käytössä kaksi palvelussuhdemuotoa: työsuhde ja virkasuhde. Joissain tilanteissa saatetaan puhua myös  
toimisuhteesta, mutta juridisesti tällöin on kyseessä työsuhde. Yksityisellä sektorilla ainoana palvelussuhdemuotona  

on työsuhde. Julkisella sektorilla (valtio, kunnat ja kuntayhtymät, evankelisluterilainen kirkko ja eräät  
julkisoikeudelliset laitokset kuten Suomen Pankki) käytetään sekä työsuhteita että virkasuhteita.

dostettu lain säätämässä järjestyksessä. Virkamies nimitetään 
yleensä tiettyyn virkaan. Laissa tarkemmin säädetyissä tilan-
teissa virkamies voidaan kuitenkin nimittää virkasuhteeseen il-
man viran perustamista. Työsopimusoikeudessa virkaa vastaa-
vaa järjestelyä ei tunneta, joten esimerkiksi termillä ”toimi” ei 
ole mitään itsenäistä oikeudellista merkitystä.

Virkasuhteen palvelussuhdeturva eroaa tietyssä määrin työ-
suhteesta. Virkasuhteen irtisanominen ja purkaminen on to-
ki täysin mahdollista samaan tapaan kuin työsuhteessa, mutta 
päättämisperusteissa on erityisesti valtion virkamiesten osalta 
pienehköjä eroja. Olennaisempaa on kuitenkin se, että mikäli 
virkasuhteen päättäminen katsotaan tuomioistuimessa perus-
teettomaksi, jatkuu virkasuhde suoraan lain nojalla. Perustee-
ton työsuhteen päättäminen ei puolestaan koskaan johda työ-
suhteen palautumiseen, vaan työnantaja on tällöin velvollinen 
maksamaan työntekijälle rahallisen hyvityksen.

Virkasuhteisiin liittyy erityinen oikeudellinen virkavastuu, 
joka konkretisoituu erityisesti rikoslain 40 luvun virkarikoksia 
koskevissa määräyksissä. Tiettyjä 40 luvun säännöksiä sovelle-
taan myös julkisyhteisöön työsuhteessa olevaan henkilöön. Vir-
kamiehen vahingonkorvausvastuusta on myös omia säännök-
siään.

Kaiken kaikkiaan virkasuhteen ja työsuhteen välisten ero-
jen voidaan katsoa merkittävästi kaventuneen viimeisten vuo-
sikymmenten aikana. Aina silloin tällöin on nostettu esiin 
kysymys siitä, pitäisikö Suomessa siirtyä yhteen palvelussuhde-
muotoon (= työsuhde), mutta ainakaan toistaiseksi mihinkään 
konkreettisiin toimiin ei ole asiassa ryhdytty.

Petri Toiviainen
lakimies
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Yksityisen ja julkisen sektorin töitä vertailtaessa nostetaan 
usein esiin se, että julkisella sektorilla palkat ovat monissa teh-
tävissä alempia kuin yksityisellä sektorilla. 

Julkisen sektorin palvelussuhteisiin liittyy kuitenkin tiettyjä 
etuja, joita yksityisellä sektorilla ei ole tarjolla ainakaan kaikil-
le. Tämä seuraa siitä, että kaikki julkisen sektorin palvelukses-
sa olevat ovat virka- ja työehtosopimusten piirissä. Yksityisel-
lä sektorilla työehtosopimukset eivät kata kaikkia toimialoja, ja 
niiden ehdot ovat monilta osin heikompia. 

Virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat edut ovat ammat-
tiliittojen neuvottelemia lisäetuja, jotka eivät kuulu lakisäätei-
sesti kaikille.

Oheisessa taulukossa on vertailtu etuja ja niiden kattavuutta 
pääpiirteissään eri sektoreilla lähinnä ylempien toimihenkilöi-
den osalta. Kaikkia yksityiskohtia ei tässä suppeassa esityksessä 
voida selostaa. Esimerkiksi palvelussuhteen alkuvaiheessa edut 
saattavat poiketa taulukossa mainituista.

Jukka Nohteri
lakimies

Julkisen sektorin palvelussuhteissa myös 

houkuttelevia etuja

Julkinen sektori Yksityinen sektori

Vuosiloman pituus Valtiolla vuosiloman pituus on 6 viikkoa. 15 palvelusvuoden jälkeen  

loma pitenee 7 viikkoon ja 3 päivään.

Kuntasektorilla vuosiloman pituus on 5 viikkoa ja 3 päivää. 10 pal-

velusvuoden jälkeen loma pitenee 6 viikkoon ja 15 vuoden jälkeen  

7 viikkoon ja 3 päivään.

Vuosiloman pituus on yleensä 5 viikkoa.

Äitiysvapaan  
palkka

Äitiysvapaan 3 ensimmäistä kuukautta ovat palkallisia. Äitiysvapaan 3 ensimmäistä kuukautta on sovittu palkallisiksi useimmis-

sa työehtosopimuksissa. Työehtosopimusten ulkopuolella olevilla äitiys-

vapaa on palkaton, ellei työsopimuksessa ole sovittu toisin.

Isyysvapaan  
palkka

Valtiolla isyysvapaalta maksetaan palkkaa 6 arkipäivältä. Kuntasektoril-

la isyysvapaa on vielä palkaton, mutta 1.2.2012 alkaen isyysvapaalta 

maksetaan palkkaa 6 arkipäivältä.

Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu isyysvapaan palkanmaksus-

ta 6 arkipäivältä. Työehtosopimusten ulkopuolella olevilla isyysvapaa on 

palkaton, ellei työsopimuksessa ole sovittu toisin.

Tilapäisen  
hoitovapaan palkka

Alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan tilapäisen 

hoitovapaan ajalta palkkaa valtiolla 4 päivältä ja kuntasektorilla 3 päi-

vältä.

Useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu 3-4 päivän palkallisesta  

tilapäisestä hoitovapaasta. Työehtosopimusten ulkopuolella olevilla tila-

päinen hoitovapaa on palkaton, ellei työsopimuksessa ole sovittu toisin.

Sairausajan palkka Valtion virkamiehille maksetaan kalenterivuosittain sairausajalta täysi 

palkka ensimmäisiltä 60 päivältä. Tämän jälkeen maksetaan 75 %  

palkasta seuraavilta 120 päivältä. Tämän ylittävältä sairausajalta makse-

taan 60 % palkasta. 

Kuntasektorilla maksetaan kalenterivuosittain sairausajalta täysi 

palkka ensimmäisiltä 60 päivältä. Tämän jälkeen maksetaan 2/3  

palkasta seuraavilta 120 päivältä.  

Työehtosopimuksissa on sovittu sairausajan palkan maksamisesta työ-

suhteen kestosta riippuen 4-12 viikolta. Työehtosopimusten ulkopuolella 

oleville maksetaan palkkaa vain sairastumispäivää seuraavilta 9 arkipäi-

vältä, ellei työsopimuksessa ole sovittu toisin.

Lomaraha Kaikille maksetaan lomaraha, joka on suuruudeltaan noin 50 % loma-

ajan palkasta. Lomaraha maksetaan myös palvelussuhteen päättyessä 

maksettavasta lomakorvauksesta.

Työehtosopimuksissa on sovittu lomarahasta, joka on suuruudeltaan 

yleensä 50 % loma-ajan palkasta. Useimpien sopimusten mukaan lo-

marahaa ei kuitenkaan makseta työsuhteen päättyessä maksettavasta 

lomakorvauksesta. Työehtosopimusten ulkopuolella oleville lomarahaa ei 

makseta, ellei siitä ole sovittu työsopimuksessa.

Palkankorotukset Kaikkien palkkoja korotetaan ammattiliittojen neuvottelemilla yleiskoro-

tuksilla.

Työehtosopimusten piirissä olevat saavat ammattiliittojen neuvottelemat 

yleiskorotukset. Työehtosopimusten ulkopuolella oleville ei tule mitään 

automaattisia korotuksia, vaan heidän pitää itse neuvotella työnantajan 

kanssa palkan korottamisesta jokaisen korotuksen osalta erikseen.



Valtion merkitys 
suurimpana työllistäjänä ei ole horjunut

Valtio on perinteisesti ollut ja on edelleen 
liiton jäsenkunnan suurin työllistäjä. Val-
tionhallinnon henkilöstöpoliittiset linjauk- 
set eivät ole siis ainakaan toistaiseksi merkittä-
vissä määrin vaikeuttaneet yhteiskuntatieteel-
lisen koulutuksen saaneiden rekrytoitumista 
valtiosektorin palvelukseen. Tiedot perustuvat 
liiton vuodesta 1996 tekemään työmarkkina-
tutkimukseen.

Valtiosektorin prosentuaalinen osuus työn-
antajana on viimeisten 15 vuoden aikana vaih-
dellut tasaisesti muutaman prosenttiyksikön 
haarukan sisällä. Yksittäisenä poikkeamana 
erottuu vuosi 2002, jolloin valtiolla työskente-
levien osuus kyselyyn vastanneista oli yläkant-
tiin suhteessa jäsenrekisteritietoihin. Sama 

melko rauhallinen, siniaaltomaisen omainen 
osuuksien vaihtelu pätee myös kuntasektorin 
ja yksityisen sektorin osuuksiin. Vuosittaiset 
vaihtelut näkyvät selvästi kuviosta.

Valtiosektorin suhdanteita tasoittava mer-
kitys jäsenistön työmarkkinoille on nähtävis-
sä selkeimmin vuosien 2008 ja 2009 luvuissa. 
Ennen loppuvuonna 2008 alkanutta talouden 
kurimusta valtiosektorin osuus työllistäjänä 
oli pienimmillään ja yksityissektorin huipus-
saan: sektoreiden välinen ero työllistäjäosuuk-
sissa oli yksi prosenttiyksikkö valtion hyväksi. 
Vuotta myöhemmin ero oli kasvanut valtio-
sektorin hyväksi seitsemään prosenttiyksik-
köön jäsenkunnan työttömyysasteen kasva-
matta. 

Tässä vaiheessa tuottavuus-, vaikuttavuus- 
ja tuloksellisuus- sekä muiden temppuohjel-
mien merkitys jäsenkunnan työllistymiselle 
valtiosektorille tulevaisuudessa jää arvailujen 
varaan.

Tiedot perustuvat kyseisinä vuosina toteu-
tettuihin liiton jäsenille suunnattuihin työ-
markkinatutkimuskyselyihin. Vuoden 2010 
kyselyssä yliopistosektori eriytettiin valtiosek-
torista ja järjestöt yrityksistä. Vertailtavuuden 
takia ne on oheisessa kuviossa kuitenkin esi-
tetty vanhaan tapaan yhdessä (Yliopisto 9 + 
valtio 32 = valtio 41, järjestö 13 + yritys 23 = 
yksityinen 36). 

Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

Syksy on ollut  työmarkkinaneuvottelijoille 
työntäyteinen. Akavan aloilla, sekä julkisella 
sektorilla että yksityissektorilla, saatiin lähes 
kaikki sopimukset neuvoteltua raamisopimuk-
sen takarajaan 24.11.2011 mennessä. Raami-
sopimus kattaa 98 prosenttia työ- ja virkaehto-
sopimusten piirissä olevista akavalaisista.

Akavalaiset neuvottelujärjestöt JUKO ja 
YTN ovat käyneet alakohtaisia ves- ja tes-neu-
votteluja työmarkkinakeskusjärjestöjen sopi-
man raamiratkaisun pohjalta. Raamin aikaan-
saamiseksi tarvittiin melkoisia ponnisteluja, 
kun lähtökohtana oli Elinkeinoelämän kes-
kusliiton EK:n linjaus liitto- ja jopa yritystasol-
la tapahtuvasta sopimisesta.  

– Julkisella sektorilla, valtiolla ja kunnis-
sa, on pitkä traditio sopimustoiminnasta. Siksi 
tälläkin kerralla päästiin sopimusneuvotteluis-
sa hyviin lopputuloksiin, vaikka neuvottelujen 
aikana tunteet välillä saattoivat kuumentua-
kin. Yliopistopuolella tuntuu yhä neuvottelu-
osapuolen ja -kulttuurin vaihtuminen. Hyvään 
sopimukseen sielläkin päästiin ihan loppumet-
reillä, liiton asiamies Arja Laine vetää yhteen. 

Hän vastaa liitossa julkisen sektorin ja yli-
opistojen edunvalvonnasta ja neuvottelutoi-
minnasta.

Yksityissektorilla nähtiin monenlaisia 
käänteitä syksyn aikana ja valtakunnanso-

vittelijaa tarvittiin: teknologiateollisuuden 
ylemmät toimihenkilöt joutuivat lakon avul-
la hakemaan ratkaisua, jonka muut henki-
löstöryhmät olivat saaneet jo aiemmin. Oma  
lukunsa on rahoitusala, jossa työnantajalla oli 
pyrkimys päästä kokonaan eroon yleiskoro-
tuksista. Työantajapuolen kova asenne näkyi 
työsulku-uhkana nimenomaan järjestäytynei-
siin työntekijöihin, vaikka järjestäytymisen va-
paus on perustuslakiin kirjattu loukkaamaton 
oikeus.

– Raamisopimuksen mukainen ratkaisu 
ei ole yksityisellä sektorilla ollut mikään it-
sestäänselvyys. EK:n puolelta yhteistyöhaluk-
kuuteen on kuitenkin vaikuttanut varmas-
ti hankala taloustilanne ja mahdollisesti jopa 
peitelty pettymys alakohtaiseen sopimiseen, 
toteaa SVAL:n neuvottelupäällikkö Nuutti 
Pursiainen. 

Hänen vastuualueenaan on SVAL:n yksi-
tyissektorin edunvalvonta ja neuvottelutoi-
minta.

Kaiken kaikkiaan raamisopimus tuo työ-
markkinoille kaivattua vakautta: se hillitsee 
inflaatiota ja työttömyyttä. Palkansaajien os-
tovoima kasvaa. Lisäksi hallitus on luvannut 
lähes 400 miljoonan euron tukipaketin, jos-
ta hyötyvät etenkin palkansaajat. Raamirat-
kaisulla saavutettiin monia työelämän paran-

nuksia, joita olisi muuten ollut hankala saada 
vietyä läpi liittokohtaisissa neuvotteluissa. Täl-
laisia parannuksia ovat mm. lakihanke työn 
kuormittavuudesta, isyysvapaan pidentämi-
nen ja henkilöstösuunnittelua koskevat täs-
mennykset yt-lakeihin. Myös vuorotteluva-
paajärjestelmä saatiin pelastettua, vaikka sen 
kohtalo oli jo vaakalaudalla.

Tälle sivulle on koottu sopimuksien vaikutuk-
sia akavalaisille palkansaajille sekä julkisella 
sektorilla että osassa yksityissektorin sopimus-
aloja. Tarkat ja ajantasaiset tiedot eri sopimuk-
sista löytyvät netistä:
Julkisen sektorin sopimukset  www.juko.fi 
Yksityissektorin sopimukset www.ytn.fi

Valtiolla:
•	 Sopimuskausi 1.3.2012 – 31.3.2014. 
•	 Yleiskorotus 1.3.2012 on 1,9 %, kuitenkin 

vähintään 39,50 euroa.
•	 Toisen vuoden yleiskorotus on 1.4.2013 

1,4 %. 
•	 Virastoerä molempina vuosina (1.3.2012 

ja 1.4.2013) on 0,5 %. Virastoerän perä-
lauta on prosentuaalinen yleiskorotus.

•	 Matkapäiväkorvaus viikonloppuna tapah-
tuvasta ulkomaanvirkamatkasta nostettiin 
55 eurosta 150 euroon. 

Syksyn sopimukset mahtuivat raamiin
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Kunnissa:
•	 Sopimuskausi 1.1.2012 – 28.2.2014
•	 Sopimus sisältää kaksi 13 kuukauden 

jaksoa. Ensimmäinen jakso 1.1.2012 – 
31.1.2013 sisältää 1,7 %:n yleiskorotuksen 
1.1.2012 sekä keskitetysti sovitun, teksti-
kysymyksiin kohdentuvan järjestelyerän, 
jonka kustannusvaikutus on 0,7 %. 

•	 150 euron kertaerä tammikuun 2012 pal-
kanmaksun yhteydessä.

•	 Toisella sopimuskaudella yleiskorotus on 
1,46 % 1.2.2013 ja samasta ajasta lukien 
paikallisesti sovittava järjestelyerä 0,6 %. 

Yliopistoissa:
•	 Sopimuskausi on 1.3.2012 – 31.3.2014. 
•	 Yleiskorotus 1.3.2012 on suuruudeltaan 

1,7 % ja palkkausjärjestelmän taulukoi-
hin kohdennettu järjestelyerä 0,7 %. 

•	 Sopimuksen toisen jakson yleiskorotus 
1.4.2013 on 1,2 % ja järjestelyerä 0,7 %. 

•	 Raamisopimukseen liittyvä 150 euron 
kertaerä maksetaan huhtikuun 2012 pal-
kanmaksun yhteydessä.

•	 Vuoden 2013 järjestelyerän toteuttami-
sesta neuvotellaan 31.5.2012 mennessä. 

Rahoitusalalla:
•	 Sopimuskausi 1.11.2011 – 30.11.2013.

•	 Takautuvasti 1.11.2011 alkaen 2,4 %:n 
yleiskorotus. Tammikuussa 2012 makse-
taan 150 euron kertaerä.

•	 1.12.2012 maksettava yleiskorotus on  
0,3 % ja palkkakeskustelujen perusteella 
1.12.2012 jaettava erä on 1,6 %.

LTY-alalla:
•	 Sopimuskausi 1.3.2012 – 31.3.2014
•	 Sopimuskauden alussa 1.3.2012 palkko-

ja korotetaan 1,6 %:n yleiskorotuksella, li-
säksi 1.3.2012 yrityskohtainen erä (0,8 %). 
Mikäli erän käytöstä ei päästä yritykses-
sä sopimukseen, käytetään erä yleiskoro-
tuksena.

•	 Maaliskuussa 2012 150 euron suuruinen 
kertaerä.

•	 1.4.2013 1,3 %:n suuruinen yleiskorotus ja  
0,6 %:n suuruinen yrityskohtainen erä. Myös 
tämä erä menee yleiskorotuksena, ellei sen 
käytöstä päästä yrityksissä sopimukseen.

Teknologiateollisuudessa ja 
tietotekniikan palvelualalla:
•	 Sopimuskausi 6.11.2011 – 31.10.2013
•	 1.10. 2011 lähtien 1,6 %:n yleiskorotus ja 

0,8 %:n paikallinen erä. Jos paikallisesta 
erästä ei päästä sopuun, se jaetaan kaikil-
le yleiskorotuksena.

•	 Seuraava palkankorotus maksetaan 
1.11.2012 lähtien 1,3 %:n suuruisena 
yleiskorotuksena ja 0,6 %:n suuruise-
na paikallisena eränä. Myös ensi vuoden 
paikallinen erä maksetaan kaikille yleis-
korotuksena, jos muusta ei päästä paikal-
lisesti sopuun.

•	 Lisäksi tammikuun alussa 2012 makse-
taan 150 euron kertaerä.

ICT-alalla:
•	 Sopimuskausi 1.10.2011 – 31.10.2013
•	 Jo ennen raamisopimusta sovittiin pal-

koista, jotka ovat voimassa 30.9.2012 asti. 
Korotukset ovat: 1.10.2011 alkaen mak-
settu yleiskorotus 2,3 % ja 1.1.2012 alka-
en maksettava yrityskohtainen erä 1,1 %.  

Suunnittelualalla:
•	 Sopimuskausi 1.10.2011 – 31.3.2013 
•	 Palkankorotukset ovat teknologiateolli-

suuden ratkaisun mukaiset.
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TEM vakinaistaa  
24 määräaikaista  
virkasuhdetta

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt vaki-
naistaa 1.1.2012 lukien 24 EU:n rakennerahas-
totehtävissä työskentelevän virkamiehen vir-
kasuhteet. SVAL ja TEM:n luottamusmiehinä 
toimivat SVAL:n jäsenet ovat toistuvasti nosta-
neet esiin sitä, että kyseiset määräaikaisuudet 
ovat olleet perusteettomia vuodesta 2007 läh-
tien EU-säännösten muututtua. ”Pitkäjänteinen 
edunvalvontatyö tuotti tulosta”, toteaa SVAL:n 
lakimies Jukka Nohteri tyytyväisenä.
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Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: AJ Savolainen ja Liisa Lemmetyinen

Sama titteli, 
     eri sektori
Valtiotieteilijät työskentelevät kaikilla eri sektoreilla valtion, kaupunkien  
ja kuntien sekä yksityisen työnantajan leivissä. Tittelit ovat usein samoja,  
mutta käytännössä työnkuva saattaa erota merkittävästikin.  
Usein uravalinta on monien eri tekijöiden summa, mutta joskus  
palkanmaksaja valitaan tietoisesti. 

Kimmo Lemmetyinen, Eva Roos ja Inka Su-
honen tekevät kaikki työtä suunnittelijan tit-
telillä. Lemmetyisen työnantajana on Turun 
kaupunki, Suhosen Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Etera ja Roosin Valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunta. Miten kolmella eri sektorilla 
työskentelevien henkilöiden työpäivät eroavat 
toisistaan? Vastaako työ koulutusta ja työelämän 
vaatimukset odotuksia?

Kimmo Lemmetyinen valmistui valtiotietei-
den maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1981. 
Lemmetyisen nykyinen työpaikka on Turun 
kaupungin keskushallinnon Kaupunkitutkimus- 
ja tietoyksikössä. Keskushallinnon tehtäviin hän 
siirtyi matkailusihteerin virasta vuonna 1993.

– Päätehtäviämme on tuottaa kaupungin joh-
dolle ajantasaista tietoa toimintaympäristön 
muutoksista eli antaa kuvaa siitä missä men-
nään. Toinen osa yksikkömme toimin-
nasta liittyy kaupunkitutkimukseen. 
Tehtäviäni johdon tietopalveluasian-
tuntijana ovat toimintaympäristöä 
koskevan tiedon seuranta, analy-
sointi ja raporttien tuottaminen 
päätöksenteon tueksi, tilasto  - 
asi  oiden kansainväliset tehtä-
vät sekä osallistuminen tilas-
totoimen kehittämiseen.

Inka Suhonen ja Eva Roos työskentelevät 
molemmat suunnittelijan nimikkeellä.  
Työyhteisö ja työnkuva kuitenkin  
poikkeavat toisistaan.
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Julkishallinto luonnollinen valinta
Vastavalmistuneelle Lemmetyiselle julkishallinto tuntui luonte-
valta työnantajalta. Yksityisellä puolella hän oli aiemmin tehnyt 
määräaikaisia töitä ja lyhyitä sijaisuuksia.

– Nykyinen työni vastaa koulutustani. Kansantaloustieteen 
opinnot auttavat hahmottamaan makrotason kokonaisuuksia, 
matematiikan ja tilastotieteen taidot ovat hyödyksi raporteis-
sa ja analyyseissa. Määrämuotoisten ja -aikaisten raporttien li-
säksi työ antaa mahdollisuuden ”tähystää” kaupungin toimin-
taympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kiinnittää tarvittaessa 
johdon huomio niihin.

Kolme vuosikymmentä työelämässä ovat kiistatta osoitta-
neet Lemmetyiselle työkulttuurin muuttumisen. Tämä näkyy 
erityisesti teknologian kehityksessä.

– Nykyään kaikilla on henkilökohtainen tietokone, ennen 
”konekirjoitustyöt” oli keskitetty. Jokaiselta vaaditaan ainakin 
tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan alkei-
den hallitsemista. Omassa työssäni käytän lisäksi paikkatieto- 
ja tilastoanalyysiohjelmia. Ohjelmat ja koneet vaihtuvat ajoit-
tain, ja työtä leimaa jatkuva uusien asioiden opiskelu. Tämä on 
mielenkiintoista ja haastavaa, mutta toisinaan pohdin, vaihde-
taanko koneita ja ohjelmistoja töiden sujumisen vai ohjelmis-
to- ja laitevalmistajien ehdoilla.

Kaupungin työntekijänä Lemmetyinen on tyytyväinen työn-
antajansa tarjoamaan koulutukseen. Myös tyky-toiminta on 
osaavissa ja sopivasti resursoiduissa käsissä.

– Keskustelu pidennetyistä työurista ei – ainakaan tällä het-
kellä – huolestuta. Pidän työstäni ja voin nähdä itseni työkun-
non kestäessä analysoimassa työllisyys-, väestönmuutos- ja 
muita kaupunkirakenteen asioita kaupungin keskushallinnos-
sa vielä useita vuosia.

Valtio turvallinen valinta
Eva Roos on Åbo Akademin kasvatteja. Hän on opiskellut niin 
valtio-oppia kuin julkista hallintoa, saksaa ja ranskaa sekä yh-
den vuoden myös College of Europessa. Roosin työpöytä on 
sijainnut helmikuusta 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön 
nuorisoyksikössä, nuorisoasiain neuvottelukunnan suunnit-
telijana. 

– Osallistun lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 
seurantaan ja arviointiin yhdessä pääsihteerin kanssa. Tällä het-
kellä työn alla ovat uuden kehittämisohjelman valmistelu sekä 
nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja Aloitekanava-palvelun ke-
hittäminen. Yleisemmällä tasolla hoidan muun muassa nuori-
soasiain neuvottelukunnan kokousjärjestelyjä. 

Roosille julkinen sektori on ollut tietoinen valinta. Ministe- 
riöön siirtymistä edelsi kaksi vuotta kansanedustajan avustajana.

– Eduskuntatyöhön kuului paljon myös lapsi- ja nuoriso-
asioita, joten oli luontevaa hakea juuri tätä paikkaa. Valtio on 
tuntunut luontevalta ja turvalliseltakin vaihtoehdolta näin työ-
elämän alkutaipaleella. Olisin voinut kuvitella myös muita sek-
toreita, jos tarpeeksi mielenkiintoinen ja sopiva työ olisi ”tul-
lut vastaan”. Nyt minulla ei ole kiire vaihtaa työnantajaa, sillä  
haluan ensin nähdä ministeriömaailman.

– Koen, että työni on juuri tällä hetkellä minulle sopivin – 
haastavaa ja mielekästä tiimityötä on ollut tarjolla alusta asti. En 
kuitenkaan pääse hyödyntämään kansainvälistä koulutustaus-
taani, tietämystäni ja kielitaitoani yhtä paljon kuin ehkä tulevai-
suuden toiveissani on. 

Sanottavansa Roosilla on myös vallitsevan työmaailman 
joustamattomuuteen. Esimerkiksi perheellisille tarjotaan niu-
kasti hyvin toimivia ”sekä–että”-vaihtoehtoja. 

– Itse olen aina viihtynyt töissä, mutta arvostan myös va-
paa-aikaani suuresti. Olen itse aktiivisesti, muun muassa kes-
kustelemalla esimieheni kanssa, pystynyt vaikuttamaan työhy-
vinvointiini ja tasapainoiseen työnjakoon. Voin hyvin kuvitella 
tekeväni pidennettyä työuraa, mutta oletan silloin, että työelä-
mä tulee näkyvästi ja tuntuvasti vastaan tarjoamalla joustavam-
pia ratkaisuja.

Kimmo Lemmetyinen

” Kiireen keskellä pitäisi muistaa  
ottaa huomioon ihmiset ja heidän  
jaksamisensa, sillä ilman tekijöitä  
ei synny tulostakaan.
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Roos toivoo, että saa jatkossakin tehdä riittävän mielekästä 
ja haastavaa työtä.

– Niin kauan kuin työelämä onnistuu osoittamaan työnte-
kijöille, ettei heitä vain kuluteta vaan myös arvostetaan, edelly-
tykset pidempiin työuriin on olemassa. Seuraavat kymmenen 
vuotta osoittavat, mitä työelämä ja työnantajaosapuoli meille 
tarjoavat. Sitä odotan ja seuraan nykyistä työtäni ilolla tehden. 

Mielekkäät tehtävät valinnan perustana 
Yksityistä sektoria edustava Inka Suhonen viimeistelee graduaan  
Helsingin valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Sosiaalipsykologin 
opintojaan hän hyödyntää suunnittelijana Keskinäinen Eläke-
vakuutusyhtiö Eterassa. 

– Titteli pitää sisällään muun muassa koulutusten, tapahtu-
mien ja kampanjoiden suunnittelua. Työskentelen muiden työ-
paikkani työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Etsimme 
yhteistyössä asiakasyritysten kanssa heille parhaiten sopivat ja 
vaikuttavimmat työhyvinvoinnin ratkaisut ja kehittämistoimet. 
Osallistun myös työhyvinvointitutkimukseen, jolla selvitetään 
työhyvinvoinnin tilaa eri työpaikoilla.

Suhonen on toiminut tehtävässään nyt viisi kuukautta. Yksi-
tyinen sektori on ollut mieluinen valinta, mutta työnantajaa tär-
keämmäksi tekijäksi hän nostaa mielekkäät työtehtävät.

– Työni on hyvin vaihtelevaa ja osittain projektiluontois-
ta, joten minulla on aina jotain mielenkiintoista tekeillä. Olen 
iloinen siitä, että saan tehdä monenlaisia asioita ja työsken-
nellä erilaisten asiakkaiden kanssa. Parasta on yhteistyön te-

keminen muiden kanssa. Teen mielestäni koulutustani vastaa-
vaa työtä.

– Opinnoissa olen kartuttanut sekä työni aihepiiriin, työhy-
vinvointiin, liittyvää osaamista että menetelmäosaamista. Eri-
tyisesti tutkimusmenetelmien osaamisesta on hyötyä, muuten 
tuskin tekisin tutkimusta. Voin keskittyä työssäni sellaisiin asioi- 
hin, joihin minulla on erityisesti kiinnostusta ja kokemusta ai-
kaisempien työtehtävieni perusteella. Minulla on hyvä esimies 
ja tiimi, joiden kanssa voin suunnitella työtäni. 

Myös Suhonen näkee työelämän nopean muutossyklin ja te-
hokkuusvaatimukset. Eterassa tämä konkretisoituu kehityspro-
jektien suurena määränä ja ripeänä työskentelytahtina.  

– Työpaikallani ihmisiin suhtaudutaan ihmisinä, mikä on mie-
lestäni hyvä lähtökohta työhyvinvoinnille. Tulostavoitteista huo-
limatta ollaan inhimillisiä ja työn tekemisessä on mukana myös 
huumori. Yleisesti työmaailmassa saisi mielestäni vallita nykyistä 
pitkäjänteisemmät suunnitelmat. Tuloksellisuuteen ja tehokkuu-
teen pitäisi pyrkiä yhtä lailla pitkällä kuin lyhyellä tähtäimellä. Esi-
merkiksi kiireen keskellä pitäisi muistaa ottaa huomioon ihmiset 
ja heidän jaksamisensa, sillä ilman tekijöitä ei synny tulostakaan. 

Suhonen kertoo työskentelevänsä itse sen eteen, että ihmi-
set jaksaisivat työssään mahdollisimman pitkään, ja hän ajatte-
lee asiaa myös omalta kannaltaan.

– Huolehdin omasta työkunnostani ja ammatillisesta osaa-
misestani, koska se on tärkeää niin tulevaisuuden kuin nykyhet-
kenkin kannalta. Haluaisin itse tehdä työtä minua kiinnostavien  
asioiden parissa mahdollisimman pitkään. n

Eva Roos

Inka Suhonen
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Teksti:  Hanna Ojanpää  Kuvat: iStockphoto

V
äsyneenä elämä ei näytä parhaita puoliaan.  
Suurin osa ihmisistä kärsii ajoittaisista uni-
häiriöistä, mutta kun unettomuus alkaa hal- 
lita arkea, saa se yliotteen vuorokauden jokai-
sesta tunnista.

Neurologian dosentti Markku Partinen toimii 
tutkimusjohtajana neurologiaan, neuropsykiatriaan ja unilää-
ketieteeseen erikoistuneessa tutkimuskeskus Vitalmedissä. Par-
tinen on paitsi suosittu luennoitsija myös useiden tiedekirjojen 
asiantuntija. Viimeisimpänä teoksena on syntynyt yhteistyössä 
tietokirjailija Maarit Huovisen kanssa aikamme vitsaukseen, 
unettomuuteen, vastauksia hakeva ”Unikoulu aikuisille”. 

Elämän sykleissä mukana
Yksi unettomuuden tärkeimmistä taustatekijöistä on kirjan  

Kun uni ei tule, 
lampaat eivät auta

Arvioiden mukaan jopa miljoona suomalaista 
kärsii unettomuudesta. Unelle ei tunnu löytyvän 

aikaa kiireen keskellä. Ongelma on aina  
henkilökohtainen, mutta sen vaikutukset ovat 
laajat. Unihäiriöihin voi kuitenkin vaikuttaa.

tekijöiden mielestä nyky-yhteiskunnan hektisyys. Kiire ja suorit- 
taminen tekevät tehtävänsä eikä unelle jää aikaa. Globalisaa- 
tion ja teknistymisen vuoksi ihminen on jatkuvasti online-tilassa. 

– Länsimainen elämäntapa arvostaa valveillaoloa. Samalla 
työelämä on raaistunut. Meille on syntynyt illuusio, että vasta 
sitten on tehokas, tuottoisa ja tunnollinen, kun on valmis teke-
mään töitä kellon ympäri. Lisäksi saamme jatkuvasti lukea leh-
distä taantuman ja irtisanomisten uhasta. Kun siihen päälle lait-
taa huolen asuntovelan lyhennyksistä, ei ole ihme, jos uni ei tule 
silmään, Huovinen huokaa.

Oma ryhmänsä unettomien joukossa ovat pienten lasten 
vanhemmat. Uni saattaa jäädä katkonaiseksi jopa vuosien 
ajaksi. Silloin vaaditaan pariskunnalta yhteistä vastuunkan-
toa ja kykyä nukkua silloin, kun siihen tarjoutuu mahdol-
lisuus.



UnikoUlUn aakkosia

a  Mene nukkumaan vasta, kun olet väsynyt.

 B  Muista omat unirituaalit ja noudata niitä.

C  Huolehdi, että unipaikkasi on sinulle sopiva.

 D  arvosta unta, anna sille aikaa. nukkuminen ei ole laiskottelua. 

E  Jos kärsit huonosta unesta, selvitä Unikoulun neuvoin, mikä on vialla.  

          Ellei unta tule omin neuvoin, hakeudu lääkärin puheille. 

– Vauvojen unikoulu on jo käsite. Vanhemmat hakevat apua 
paitsi lapsen hätään, myös omaan väsymykseensä. Sen sijaan 
aikuisten tuntuu olevan vaikea hakea apua omiin ongelmiin-
sa. Yleensä unettomuus tulee lääkärin vastaanotolla puheeksi 
vasta ovella, ja silloin asiasta on jo liian myöhäistä keskustella. 
Liian usein nopeaa ratkaisua vaivaan haetaan apteekin hyllyl-
tä, Partinen toteaa.

Lääkärinä Partinen tietää, että uni- ja nukahtamislääkkeitä 
voi käyttää ainoastaan tilapäisiin unihäiriöihin ja vain lyhyen 
ajan kerrallaan. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa pahimmillaan 
riippuvuutta ja vieroitusoireita, joista keskeisin on unettomuus. 
Kierre on syntynyt.

– Lääkkeet eivät vaikuta syvän unen laatuun tai määrään eli 
tärkeimpään levon osa-alueeseen. Esimerkiksi vanhustenhuol-
lossa tulisi huomiota kiinnittää siihen, että päivän aikana olisi 
riittävästi virikkeellistä toimintaa. Riittävä rasitus takaa, että il-
lalla normaali väsymys tuo unen, eivät lääkkeet.

Anna unelle mahdollisuus
Unen määrä on länsimaissa vähentynyt 30 viime vuoden aikana 
18 minuuttia per yö. Määrä saa tutkijat huolestumaan.

– Ihminen tarvitsee lepoa ja aivot aikaa latautua. Unen  
aikana koko keho elpyy, syke hidastuu ja verenpaine laskee.  
Aivoissa päivän tapahtumat siirtyvät joko pitkäaikaiseen muis-
tiin tai roskakoriin. Moni löytää yön tunteina myös ratkaisun 
mieltä painaviin asioihin. Ei ole yhtään hullumpi idea pitää ky-
nää ja paperia yöpöydällä ja herätessä laittaa ylös alitajunnan 
tuotokset, Partinen toteaa.

Viime aikoina unesta – sen merkityksestä terveyteen ja hy-
vinvointiin – on saatu paljon uutta tietoa. Hyvä uni auttaa kes-

kittymään, antaa energiaa ja vaikuttaa oppimiseen. Unen puute 
sen sijaan heikentää suoritustasoa, tekee ärtyiseksi ja tutkitusti 
myös altistaa onnettomuuksille. 

– Työpaikoilla pitäisi olla lepohuone, jonne voisi mennä hy-
vällä omallatunnolla hetkeksi keräämään voimia. On selvää, 
että väsyneenä ei työpanoksesta saa parasta irti. Työnantajan 
kannalta vartin torkut ovat siis tuottavuuden nimissä uneliasta 
työntekijää parempi vaihtoehto.

Huovinen muistuttaa, että unen laatuun ja nukahtamiseen 
voi vaikuttaa omilla toimilla. Perustavaa laatua olevista vinkeis-
tä on hyvä ottaa oppia.

– Moni keino on itse asiassa yksinkertainen ja tuttu lapsuu-
desta: sukat jalkaan ja kuppi lämmintä maitoa! Koska nukahta-
minen tapahtuu ruumiinlämmön laskiessa, sauna tai lämmin 
suihku yhdistettynä viileään makuuhuoneeseen auttaa unen-
saannissa. Tärkeintä on kuitenkin rauhoittua ennen nukku-
maanmenoa. Stressin vastapainoksi uneen tulisi valmistautua ja 
antaa aikaa siirtymävaiheelle rentoutumalla, vaikkapa kuuntele-
malla musiikkia tai lukemalla muita kuin työpapereita. Ylikier-
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” Työpaikoilla pitäisi olla lepohuone,  
jonne voisi mennä hyvällä  
omallatunnolla hetkeksi  
keräämään voimia.



5-2011  Valtiotieteilijä  27

Unen tutkimus ja hoito
Helsingin Uniklinikalle potilaat tulevat selvittämään syitä 
usein jo vuosia kestäneisiin uniongelmiinsa. Ensimmäinen vai-
he on laajan unikyselylomakkeen täyttäminen.

– Unikyselyn pohjalta lääkäri voi alustavasti arvioida, minkä 
tyyppisestä unihäiriöstä saattaisi olla kyse, Vitalmedin toimin-
nanjohtaja Anne Huutoniemi selvittää.

Ennen hoitomuodon valintaa potilaan unen laatua ja uni–
valve-rytmiä selvitetään viikon tai kahden mittaisella liikeaktivi-
teetti-tutkimuksella. Potilas saa ranteeseensa mittarin, joka re-
kisteröi kehon liikkeitä vuorokauden läpi. Raportti sulkee pois 
tai vahvistaa, jos nukkuja kärsii esimerkiksi levottomat jalat  
-oireyhtymästä tai uniapneasta. Rannekkeen lisäksi potilas pi-
tää tutkimusajan unipäiväkirjaa. Paperille merkitään nukku-
maanmenoaika, arvio viiveestä valojen sammuttamisesta nu-
kahtamiseen, yölliset heräämiset, unen laatu ja määrä sekä 
heräämisaika.

– Aktigrafi-rekisteröinti on yksi perustutkimuksistamme, 
ja se tehdään useimmille potilaillemme antamaan objektiivis-
ta tietoa heidän nukkumisestaan. Pelkkä rekisteröinti sinetöi 
vain harvoin diagnoosia, mutta lääkärin tekemän haastatte-
lun kanssa se antaa usein luotettavan lopputuloksen, Huu-
toniemi kertoo.

Kun tosi-asiat on selvitetty, yksilöllisen hoitokokonaisuuden 
suunnittelu alkaa. 

– Pyrimme löytämään ratkaisun muilla kuin lääkehoidon kei-
noilla. Omassa työssäni olen kohdannut ihmisiä, jotka kärsivät 
nukahtamislääkkeiden käytöstä johtuvista vieroitusoireista. Yk-
si tyypillisimmistä sivuvaikutuksista on unettomuus. Kierre on 
loputon, ellei sitä lähde vieroituksella katkaisemaan. 

Huutoniemen ohjauksessa päättyi syksyllä 2011 ryhmäin-
terventiona toteutettu kuuden viikon pituinen kokeilu. Testiryh-
mä oli tarkoitettu nukahtamislääkkeiden riippuvuudesta kärsi-
ville henkilöille.

– Viikoittaiset tapaamiset käsittelivät unenhuoltoa, muutok-
senhallintaa, kognitiivisia keinoja ja rentoutumismenetelmiä. 
Osallistujat olivat erittäin motivoituneita, ja alustavat tulokset 
ovat olleet positiivisia.

Sairaanhoitaja Anne Huutoniemi puhuu tasapainoisen elä-
män puolesta. 

– Unettomuutta voi ennaltaehkäistä keskittymällä niihin elä-
mänosa-alueisiin, joihin voi vaikuttaa. Ne asiat, joihin oma vai-
kutusvalta ei ylety, tulisi vain pystyä hyväksymään.

roksilla uni ei tule käskemälläkään. Makuuhuone tulisi niin-
ikään pyhittää nukkumiselle ja hellyydenosoituksille. Sänky ei 
ole oikea paikka television katselemiselle tai töiden tekemiselle.

Valvo untasi
Unihäiriöiden hoito alkaa ongelmien tunnistamisesta. On pi-
kemminkin sääntö kuin poikkeus, että taustalta löytyy stressiä, 
paineita ja käsittelemättömiä asioita. Valmista, jokaiselle sopi-
vaa hoitomuotoa ei ole olemassa, vaan potilaan tilanne käsitel-
lään aina yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

– Joskus elämäntilanne on sellainen, että ei ole ketään kenel-
le purkaa mieltä. Jälleen kirjoittaminen voi auttaa. Paperille voi 
purkaa mieltä ja näin saa pahimman olon ulos, jolloin tehtävä 
siirtyy unelta pois, Partinen sanoo.

– Kognitiivinen terapia auttaa silloin, kun oma elämä on men-
nyt niin hajalle, ettei vyyhtiä pysty enää itse aukaisemaan. Hoi-
dossa käydään läpi henkilön elämänvaiheita; onko esimerkiksi ta-
pahtunut jotain, jonka vuoksi nukahtaminen tuntuu pelottavalta. 

Unettomuus – nukahtamisvaikeudet, heräily kesken yöunen 
tai liian varhainen herääminen – on unihäiriöistä yleisin. Mui-
ta unihäiriöitä ovat muun muassa levottomat jalat ja uniapnea. 
Joskus elimelliset sairaudet häiritsevät unta.

– On aivan normaalia herätä yöllä vessaan parikin kertaa ja 
sen jälkeen nukahtaa uudelleen. Mutta jos vessassa käyntikerto-
ja alkaa olla enemmän ja uni tuntuu katoavan, on syytä mennä 
lääkärin puheille, Partinen opastaa. 

Lohduttavaa on, että unettomuutta voi hoitaa. Esimerkik-
si kadonneen unirytmin palattua koko elämänlaatu paranee. n

Yli 190 000 suomalaista käytti vuonna 2010 ahdistuslääkkeitä. 
Nukahtamis- tai unilääkkeiden käyttäjiä oli 170 000. Bentsodiat-
sepiinien päivittäiskäyttäjiä arvioidaan olevan 4 prosenttia Suo-
men väestöstä.  Suurin osa on pitkäaikaiskäyttäjiä, joiden lääkitys 
on jatkunut vuodesta toiseen. Eniten käyttäjiä on yli 75-vuotiai-
den naisten joukossa. Jopa 43 prosenttia laitoshoidossa olevista 
vanhuksista käyttää uni- ja rauhoittavia lääkkeitä. 

Lähde: Wikipedia

” Riittävä rasitus takaa,  
että illalla normaali väsymys  
tuo unen, eivät lääkkeet.
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Työskenteletkö julkishallinnossa? 
Onko työpaikkasi säästynyt suu-
relta rakenneuudistukselta? Älä 
huokaise vielä. Jokin käynnissä 
olevista uudistuksista porautuu 
sinunkin työyhteisöösi. Mutta jos 
”oikein hyvin” käy, rakenneuudis-
tus ei muuta yhteisössäsi yhtään 
mitään. 

Valtionhallinto, yliopistot, 
kunnat. Julkishallinto elää jatkuvien muutosten kourissa. Val-
tion virastoja yhdistellään ja alueellistetaan. Yliopistot uusivat 

organisaatioitaan ja fuusioituvat tavoitellessaan synergiaa sekä 
kilpailukykyä; ja ennen kaikkea rahoittajia. Kuntien rajoja piir-
retään uusiksi, jotta taloudellisesti vahvemmat kunnat suoriu-
tuisivat palveluistaan. 

Läänit ja TE-keskukset on jo kuopattu, maakuntiin on pys-
tytetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELYt) ja 
aluehallintovirastoja (AVIt). Kuntakartalta on vuosikymmenes-
sä kadonnut yli sata kuntaa. Jos syyskuussa käynnistetty suuri 
kuntauudistus toteutuu alkuperäisessä asussaan, kartalta pois-
tuu jopa 200 kuntaa, ellei enemmänkin. 

Julkissektorin rakenneuudistuksia perustellaan poikkeuk-
sellisen pahalla yhtälöllä, joka on työntymässä syliimme: väestö 
ikääntyy, palvelutarve lisääntyy, verotulokasvu hidastuu. Työn-
tekijät katoavat eläkkeelle julkiselta sektorilta, mutta uusia ei voi-
da rekrytoida enää samassa suhteessa. Julkisen talouden kestä-
vyysvaje pakottaa valtion ja kunnat tuottavuustalkoisiin.

 
Pyhät ja suljetut reviirit
Julkishallinnossa kaikki on tarkastelun alla. Rakenneuudistus-
ten ja laatikkoleikkien rakastajilla riittää työsarkaa vääntäessään 

Teksti: Eeva-Liisa Hynynen  Kuvitus: MCI Press

Julkishallinto on lastattu suurilla rakenneuudistuksilla. 
Mutta ei ole lainkaan varmaa, että rakenteet taipuvat
uudistuksissa kansalaisten tarpeiden mukaisiksi.

– uudistuuhan?

Julkishallinto uudistuu  
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organisaatioita uuteen asentoon. Vero-
varoin kustannetusta jähmeästä diesel-
moottorista on saatava enemmän tehoja 
irti: on ison huollon ja säädön aika.

Valtiotieteilijä pyysi oppaikseen julki-
shallinnon syövereihin aluetieteen pro-

keita, ja lisäksi he ovat luotsanneet useita 
uudistuksia. Sotarautaa lennätetään myös 
maailmalle tukemaan ja arvioimaan uu-
distuksia, jotka liittyvät aluekehitykseen 
ja innovaatiopolitiikkaan.

Hallinnossa mikään ei taida olla enää 
pyhää?

– Kyllä siellä on pyhää omien reviirien 
varjelu. Uudistuksista huolimatta julkis-
hallinnon perusta on pysynyt vuosikym-
menet pitkälti samana. Vanhojen raken-
teiden päälle on vain pudoteltu uusia 
hankkeita, verkostoja ja ohjelmia. Muu-
tos saattaa näyttää suurelta, mutta perus-
kuvio ei ole muuttunut. Hallinto ohjautuu 
edelleen omista tarpeistaan käsin, Sota-
rauta väittää. 

Professori sanoo, että julkishallinnon 
verkostomaailmaa rakennettaessa olisi 
pitänyt ymmärtää muuttaa myös raken-
teita verkostoille otolliseksi. Nyt vanhat 
rakenteet jylläävät pohjalla.

Karkeasti suomennettuna: kaikenlai-
nen puuhaaminen ja häslinki on lisään-
tynyt julkishallinnossa, mutta keskiössä 
eivät edelleenkään ole kansalaisten pal-
velut. 

 
Kuluttaja saapui  
julkiselle sektorille
Jos julkisen talouden kestokyky on kes-
keinen perustelu suurten rakennere-
monttien taustalla, toinen painava syy 
uudistuksille löytyy kansalaisten kasva-
neesta vaatimustasosta. Nämä kaksi kes-
keistä motiivia eivät ole välttämättä hel-
posti sovitettavissa yhteen.

Kaupungistuva Suomi opettelee palve-
luiden kuluttamista. Yhä useammin kun-

fessorin, johtaja Markku Sotaraudan 
Tampereen yliopiston johtamiskorkea-
koulusta ja Sitran julkishallinnon ohjel-
majohtajan, dosentti Juha Kostiaisen. 

Kostiainen ja Sotarauta ovat arvioineet 
lukuisia julkishallinnonuudistamishank-

Karkeasti suomennettuna: kaikenlainen puuhaaminen ja 
häslinki on lisääntynyt julkishallinnossa, mutta keskiössä 
eivät edelleenkään ole kansalaisten palvelut. 

Tavoite kuulostaa varsin järkevältä: nykyistä vahvemmat, elinvoimaiset kunnat, 
joilla on omia verotuloja suoriutuakseen kansalaisten palveluista. Hallinto- ja kuntaminis-
teri Henna Virkkusen (kok.) käynnistämä kuntauudistus on kuitenkin herättänyt muutos-
vastarintaa kuntakentällä. Kuntaliitos, jos mikä, on suuria tunteita herättävä kysymys.

Valtiovarainministeriön kuntaosaston neuvotteleva virkamies Katja Palonen 
on yksi uudistusta keskeisesti luotsaavista asiantuntijoista. Palonen tiedostaa, 
että mittavat rakennemuutokset herättävät ankaraa vastustusta ja kritiikkiä.  

– Mutta ne näkymät, jotka ovat edessämme 2020-luvulla, ovat niin vaikeat, 
että hyvinvointiyhteiskunnan on reagoitava, jos mielimme suoriutua kansalaisten 
peruspalveluista kaikkialla maassa. Kaupunkiseutualueilla ongelma on hieman 
erilainen. Siellä kysymys on alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman varmistamisesta, 
etteivät kunnat kilpaile alueen elinvoimaa kuoliaaksi. Nykyrakenteilla meillä ei ole 
menemistä ensi vuosikymmenelle, Palonen sanoo.  

Hän muistuttaa dramaattisesti heikkenevistä huoltosuhteista. Yhä enemmän 
hoidettavia ja yhä vähemmän käsipareja hoitamassa.

– Palveluiden kysyntä kasvaa. Kilpailu työvoimasta kiristyy. Lisäksi kuntata-
lous on ajautumassa ahtaalle.

Eikä kuntien tulevaisuuden näkymiä kirkasta sekään, että kaikkiaan yli sa-
dassa kunnassa syntyi viime vuonna vain alle 30 lasta. 

Ministeriössä uskotaan, että kova väestö- ja talousmatematiikka avautuu tal-
ven aikana kuntapäättäjille, kunhan kuntauudistuksen vastuulliset jalkautuvat 
aluekierrokselle tammi-helmikuussa 2012.  

Uudistuksen lähtökohtana on tunnistaa eri alueiden erityispiirteet.
– Mitään yhden sapluunan ylhäältä annettua mallia ei ole, mutta toki uudis-

tuksen pohjaksi tarvitaan malleja, joista päästään käymään keskustelua kuntien 
kanssa.

Metropolialue on oma erilliskysymyksensä, muut kaupunkiseudut katsotaan 
jokainen tapauskohtaisesti ja kaupunkiseutujen ulkopuolinen kuntakenttä arvioi-
daan vielä aivan erikseen. - Karttaharjoituksella luodaan pohjat keskustelulle. Uu-
distuksen tekevät kuitenkin kunnat itse.

Vaikean matematiikan vauhdittamana



5-2011  Valtiotieteilijä  31

talainen valitsee kuluttajan ja asiakkaan 
näkökulman. Mikä tahansa julkinen pal-
velu ei enää kelpaa.

– Julkisissa palveluissakaan kysymys ei 
ole enää siitä, että samaa Ladaa tehtäisiin 
entistä tehokkaammin. Kansalaiset odot-
tavat laajempaa valinnanvapautta ja yksi-
löllisiä palveluratkaisuja, Juha Kostiainen 
tähdentää. 

Kostiainen sanoo, että juuri tällaises-
sa ajattelussa julkinen sektori on heikko. 

Ilmeinen paradoksi on, että samalla 
kun julkinen hallinto pyrkii rakentamaan 
yrityspuolelle innovaatiojärjestelmiä, jul-
kishallinnolla itsellään ei ole osaamista 
palveluinnovaatioihin.

– On kiusallista verrata julkista sek-
toria yritysmaailmaan, mutta julkiselta 
puolelta on puuttunut pakko hakea uusia 
ratkaisuja. Julkisella sektorilla ei ole nis-
kassaan sitä kuolemanpelkoa, joka pitää 
yritykset liikkeessä, Kostiainen arvioi. 

Julkisen sektorin kutistumisesta riittää 
paljon puhetta. Syntyy mielikuvia, joiden 
mukaan julkisen sektorin rahat hupenevat.

– Tosiasiassa julkiseen toimintaan 
käytetään kaiken aikaa enemmän rahaa. 
Kun julkishallinnosta puuttuvat kannus-
timet tuottavuuteen, innovaatioihin ja 
laatuun, organisaatioiden ei ole tarvin-
nut miettiä, kuinka toimitaan vaikkapa 
20 prosenttia tehokkaammin, Kostiai-
nen tiivistää.

 
Menestys kori–  
vai uppopallolla?
Julkishallinnon suuressa rakennemuu-
toksessa käydään viime kädessä vääntöä 
siitä, kuka määrittää hyvinvointiyhteis-
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kunnalle uuden suunnan. Nykyisenlai-
sen hallinnon rakenteita puolustavat ne, 
jotka pelkäävät asemansa ja autonomian-
sa menettämistä.

– Kun tehdään rakenteellisia muu-
toksia, niissä muuttuvat usein sosiaaliset 
suhteet. Tähän uudistukset monesti kaa-
tuvatkin, Markku Sotarauta täsmentää.

Jäämmekö siis ennemmin rakasta-
maan hallinnon rakenteita kuin että pe-
lastaisimme hyvinvointipalvelut uudista-
malla hyytyvän koneen?

Professori kertoo hirtehisen tarinan ly-
hytkasvuisten koripallojoukkueen strate-
giasta. Kuvitellaanpa, että on seutu, jossa 
lyhytkasvuinen kansa on aina pelannut 
koripalloa ja he ovat siinä paikallisesti tai-
tavia. Ongelma vain on, että joukkue ei ky-
kene koskaan kisaamaan kansainvälisellä 
tasolla menestyksellisesti.

Kutsutaan siis konsultit apuun. Yksi 
opettaa kolmen pisteen heiton, toinen 
paneutuu pelikuvioihin. Paikalle pyydet-
ty tutkija kertoo, että laji on lyhytkasvui-
sille väärä. On vaihdettava vaikkapa up-
popalloon.

Muutaman vuoden kuluttua tutkija 
palaa katsomaan, miten uppopallojouk-
kueella ja seudulla menee.

– Siellä on palattu pelaamaan kori-
palloa, koska tietyt avainhenkilöt ovat 
vahvoja juuri siinä lajissa. Vanhat mallit 
ja toimintatavat vetävät magneetin lailla 
puoleensa, Sotarauta kiteyttää.

Mitä tästä opimme? Jos julkishallintoa 
uudistetaan hallinnon toimijoiden omis-
ta tarpeista käsin, muutokset jäävät vain 
ajoittaisiksi ja näennäisiksi.

 
Kuntauudistuksen valikot 
vähissä
Syksyllä käynnistettyä suurta kuntauudis-
tusta on luonnehdittu palveluiden pelas-
tajaksi. Mutta uudistuksen lähtökohtana 
on palveluiden järjestämisvastuun säi-
lyttäminen kuntien käsissä. Kaikki muut 
vaihtoehdot päävalikosta on lukittu pois 
käytöstä. Uudistuvatko palvelut näin to-
della?

Uudistuksen uhkakuvaksi mainitaan 
toistuen riski palveluiden ajautumisesta 
markkinoiden armoille.

– Mutta monet kunnat joutuvat tällä-
kin hetkellä ostamaan lääkäripalvelun-
sa juuri sillä hinnalla, jonka lääkärifirma 
kunnalle sanelee. Olemme jo tilanteessa, 
jossa kunnat ovat markkinoiden armoil-
la, Juha Kostiainen korostaa. 

Kostiainen oli keväällä 2010 mukana 
lanseeraamassa Sitran terveydenhuollon 
uudistamismallia, jossa vastuu terveys-
palveluista siirtyisi kansalliselle tilaaja-
rahoittajalle. Asiakas saisi valita lääkärin-
sä ja raha seuraisi asiakasta. 

Kostiainen on ollut mukana lansee-
raamassa Sitran terveydenhuollon uut-
ta rahoitusmallia, jossa vastuu erikois-
sairaanhoidosta siirtyisi kansalliselle 

tilaaja-rahoittajalle. Perusterveydenhoi-
don palveluiden osalta asiakas saisi valita 
lääkärinsä ja raha seuraisi asiakasta.

– Tarjolla olisi ratkaisumalli, joka 
kääntäisi näkökulman palveluidenkäyt-
täjään, siis terveydenhuollon asiakkaa-
seen, mutta näin suuresta rakenteellises-
ta muutoksesta julkinen valta ei ole ollut 
valmis keskustelemaan. 

Sitran malli hyödynsi viimeisimmän 
tutkimustiedon ja mallissa keskityttiin 
ratkaisemaan terveydenhuollon ilmeisik-
si ongelmiksi nimetyt solmukohdat. 

Parhaillaan kuntauudistusta käynnis-
tetään periaatteella ”rakenteet edellä”. En-
sin määritetään uudet kuntarajat; sen jäl-
keen rajojen sisälle sovitetaan palvelut 
kuntavetoisesti.

Uudistus on herättänyt kuntakentällä 
paljon pelkoja ja närää. 

– Katse pitäisi kääntää ensin palve-
luihin ja kansalaisen tarpeisiin. Uudet 
hallintorakenteet syntyisivät palveluis-
ta käsin. Terveydenhuollon vastuista sel-
viäminen edellyttää laajaa väestöpohjaa 
ja toimivaa rahoitusmallia. Toisaalta on 
paljon palveluita, kuten päivähoito, jotka 
on järkevää järjestää kunnissa lähitasolla. 
Kaikkia palveluja ei kyetä koskaan tuotta-
maan samankokoisissa hallintolaatikois-
sa, Juha Kostiainen muistuttaa.

 
Johtaminen ontuu
Valtio ei saa osakseen yhtään parempaa 
arvosanaa. Keväällä 2010 OECD:n jul-
kistama maaraportti arvioi suomalaisen 
valtionhallinnon sektoroituneeksi ja sii-
loutuneeksi. Eri hallinnonalat eivät edes 
pelaa samaa joukkuepeliä.

Markku Sotarauta tunnistaa OECD:n 
raportin ilmaiseman huolenaiheen.

– Ministeriöt ”ovat ja pysyvät”. Val-
tionhallinnosta puuttuu kyky harjoit-
taa horisontaalista yhteistyötä. Isot on-
gelmat ovat harvoin niin rajautuneita, 
että ne haastaisivat vain yhden minis-
teriön.

Julkishallinnosta puuttuu myös kyky 
asemoitua uudelleen ketterästi. Globaa-
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Tuottavuudesta  
tuloksellisuuteen

– Vain hyvinvoiva henkilöstö voi olla tu-
loksellinen ja innovatiivinen, sanoo val-
tiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori val- 
tiovarainministeriöstä ja kääntää sa-
malla valtion tuottavuusajattelua pari 
piirua henkilöstön suuntaan.

Nyt puhutaan pääministeri Jyrki Ka-
taisen (kok.) hallituksen vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuusohjelmasta. Mekaaniselle 
tuottavuusmatematiikalle on sanottu jo 
hyvästit.  

Santamäki-Vuori vastaa valtiovarain-
ministeri Jutta Urpilaisen (sd.) poliittisena 
valtiosihteerinä uudesta ohjelmasta, joka 
korvaa aiemman tuottavuusohjelman. 
Vaikka euromääräiset tuottavuustavoit-
teet säilyvät, painopiste kääntyy tulok-
sellisuuteen.

– Kun puhumme palveluiden saata-
vuudesta ja vaikuttavuudesta, olennaista 
on silloin kehittää henkilöstön osaamista, 
johtamista ja osallisuutta toiminnan ke-
hittämiseen. Joukkoäly siis käyttöön, 
kakkien panosta tarvitaan.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusoh-
jelma on parhaillaan valtiovarainministe-
riössä työpöydällä valmistelun alla. Po-
liittisia päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta 
isot linjat alkavat jo erottua.

– Tiedämme, että ongelmat ovat 
tähän asti liittyneet pääosin sitoviin ja 
tiukkoihin henkilöstötavoitteisiin. Uusi 
ohjelma vapauttaa etsimään keinoja ai-
empaa avarammin. Toimivan konser-
niohjauksen kautta voidaan myös puut-
tua eri virastojen väliseen osaoptimointiin 
ja tukea henkilöstön liikkuvuutta. Henki-
löstö ei ole valtiolle rasite, vaan keskeisin 
resurssi, joka vastaa tuloksellisuusohjel-
man toteuttamisesta. Kukaan muuhan 
ei sitä voi toteuttaa, kuin henkilöstö itse, 
Santamäki-Vuori muistuttaa.

Ohjelman painotuksista halutaan 
kuulla laajalti asiantuntijoita. Kaikki 
pääsopijapuolet on kutsuttu keskuste-
lupöydän ääreen.

lit uhkakuvat sekä suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan haasteet ovat heit-
täneet julkisen sektorin epävarmuuden 
eteen.

– Isolle osalle kansalaisista keinot hal-
lita epävarmuutta ovat valvonta, kontrol-
lointi ja rakenteisiin tukeutuminen. Us-
kotaan, että rakenteista kiinni pitämällä 
voi säilyttää oman asemansa, Sotarauta 
arvioi.

Rakenteista on pidetty kiinni. Ihan 
urakalla. Julkishallinto on vuosikym-
menen aikana käyttänyt satoja miljoo-
nia, ellei miljardeja, euroja tietojärjes-
telmiin, mutta järjestelmät eivät viitsi tai 
osaa seurustella keskenään. Johtaminen 
ontuu.

– Keihin me olemme katsoneet, kun 
palvelut eivät pelaa ja tieto ei kulje eri or-
ganisaatioiden välillä tai organisaation si-
sälläkään? Emme ainakaan kansalaiseen, 
Juha Kostiainen sanoo.

Jos haluamme saada muutoksen ai-
kaan, julkisella sektorilla tarvitaan 
Markku Sotaraudan mukaan laaja-alais-
ta johtajuutta ja ymmärrystä vallan eri 
lajeista. 

– Ensinnäkin tarvitaan verkostoval-
taa. Oikeat ihmiset pitää saada toimi-
maan yhdessä. Toiseksi tarvitaan insti-
tuutionaalista valtaa. Jonkun pitää kyetä 
tekemään päätökset. Ja kolmanneksi vie-
lä tulkitsevaa valtaa. On johtajia, jotka 
pystyvät keskusteluttamaan ihmisiä si-
ten, että syntyy uusi viitekehys muutok-
selle.

Sekä Sotarauta että Kostiainen arvi-
oivat kokemustensa kautta, että yksikään 
johtaja ei kykene tähän kaikkeen.

– Siksi yhteisöjen johtamisessa täytyy 
osata rakentaa tiivis ydinporukka, josta 
löytyy kaikki tämä kapasiteetti, Kostiai-
nen sanoo.

Hän perää julkiselle sektorille kokeilu-
kulttuuria: pilotteja, palkitsemisjärjestel-
miä sekä johtajien tehtäväkiertoa.

– Eikä haittaisi lainkaan, jos julkis-
hallintoon haluttaisiin luoda innostusta 
ja työniloa.

Sitran julkishallinnon johtamisen ke-
hittämisohjelmassa haetaan uudenlaista 
johtajuutta, jossa tavoitteena on joukku-
een onnistuminen.

– Johtajan täytyy osata peluuttaa omaa 
joukkuettaan. Jos johtaja on ainoa tähti-
pelaaja, maaleja tuskin syntyy, Kostiai-
nen arvelee.

Eniten tohtorikaksikkoa ihmetyttää 
suomalaisten hallinnointiin käyttämä 
aika. Siinä missä Kiinassa nousee uusi 
ekologisesti suunniteltu, kestävän kehi-
tyksen kaupunki 300 000 asukkaalle jok-
seenkin vuosikymmenessä,suomalainen 
hallintokulttuuri saa samassa ajassa voi-
maan Helsingin Jätkäsaaren tai Tampe-
reen Vuoreksen osayleiskaavan.

– Suomalaisen julkishallinnon iso ky-
symys on, mistä löytyy päätöksenteon ja 
tekemisen rohkeus. Selvää kai on, että 
johtamiseen tässäkin kysymyksessä pala-
taan, Kostiainen ja Sotarauta lausuvat yh-
teen ääneen. n
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Sosiaalisista verkostoista puhutaan nykyään paljon, mutta 
onko niistä hyötyä työllistymisessä? Välittyykö työpaikkoja ver-
kostojen kautta tai kannattaako verkostoituminen työelämään 
siirtymisen kannalta? Viime keväänä valmistuneessa pro gra-
du -tutkielmassa ”Verkostot väylänä työelämään” (2011) tutkin 
valtiotieteilijöiden siirtymistä työelämään erityisesti sosiaalisten 
verkostojen näkökulmasta.

Tutkielmassa selvitin, mitä reittejä pitkin työpaikat löytyvät 
ja mikä merkitys sosiaalisilla verkostoilla on matkalla työnha-
usta työllistymiseen. Toisaalta tutkielman tavoitteena oli pyrkiä 
ymmärtämään, miksi sosiaaliset verkostot toimivat työnhaun 
muotona ja miksi verkostoituminen sanana herättää myös kiel-
teisiä mielleyhtymiä. Tutkimusta varten haastatellut henkilöt, 
jotka olivat valmistuneet Helsingin yliopiston valtiotieteellises-
tä tiedekunnasta noin viisi vuotta aikaisemmin, olivat saaneet 
työhistoriansa aikana useamman kuin yhden työpaikan sosiaa-
listen verkostojensa kautta.

Tutkimukseen haastateltiin yhdeksää henkilöä, joilta kysyt-
tiin siirtymästä opinnoista työelämään. Tutkimuksen aineisto 
on kvalitatiivinen, ja teemahaastatteluissa haastateltavat saivat 
puhua aiheista omin sanoin. Yhdeksän haastatellun henkilön 
työhistorioissa ilmeni yhteensä 62 työpaikkaa, joista 35 saatu 
sosiaalisten verkostojen avulla. Sosiaalisten verkostojen vaiku-
tus työn hakuun ja saantiin vaihteli eri muotojen välillä, mutta 
kaikkien työuriin verkostoilla oli ollut jonkin asteinen vaikutus.

Informaatioväylästä on hyötyä työnhaussa
Tärkeä sosiaalisista verkostoista työllistymisen yhteydessä saata-
va hyöty liittyy informaation saantiin ja välitykseen. Tutkimuk-
sien mukaan sosiaalisista verkostoista on apua työnhaun yhtey-
dessä varsinkin sen takia, että verkostojen sisällä liikkuu tietoa.

Verkostoissa kulkeva tieto voi olla esimerkiksi kyselyitä ka-
veripiirissä sopivasta henkilöstä tarvittavaan työhön. Tiedosta 

on kyse myös silloin, kun ystävälle vihjataan avoimesta 
työpaikasta tai opiskeluystävät kertovat edellisten kesi-
en työkokemuksista. Ystävät ja tuttavat jakautuvat myös 
erilaisiin sosiaalisiin ympyröihin eli perhepiiriin, kou-
lukavereihin ja vapaa-ajan tuttuihin. Nämä erilaiset 
sosiaaliset piirit mahdollistavat yleensä laajemman ja 
runsaamman tiedon kulun, kuin mitä vain yksi sosi-
aalinen yhteisö voi tuottaa.

Tiedonvälityksen lisäksi sosiaalisilla verkostoilla on 
myös muita vaikutuksia työllistymiseen. Työhaastatte-
lussa arvostetaan usein esimerkiksi järjestökokemus-
ta, harrastuksia tai suosituksia aikaisemmista työpai-
koista. Tämä näkökulma liittyy luotettavuuteen, jota 
voidaan saada sosiaalisten suhteiden kautta.

Kylmää verkostoitumista  
vai laajaa luottamusta?
Keskeinen erottelu erilaisten sosiaalisten verkostojen välillä 
muodostuu niin sanottujen kylmien verkostosuhteiden ja ys-
tävyyssuhteiden välille. Osa haastateltavista ei pitänyt sanana 

verkostoitumisesta. Se viittasi heidän mielestään tur- han 
paljon päämäärätietoiseen toimintaan, jossa ystävyys-
suhteita käytetään kylmästi hyväksi. Ystävyyssuhteet 
halutaan erotella verkostoitumisesta, jossa ihmisiin 
suhtaudutaan päämäärähakuisesti.

Kiinnostavasti työpaikkojen ”diilausta” ystäville tai tietojen 
välitystä avoimista tehtävistä pidettiin kuitenkin täysin hyväk-
syttävänä tapana toimia. Käsitteiden sosiaalinen verkosto ja ver-
kostoituminen välille syntyykin mielenkiintoinen jännite. Miksi 
tarkoitushakuiseen verkostoitumiseen suhtaudutaan kielteisesti, 
mutta ystäville välitetään työpaikkoja mielellään?

Tutkimusten mukaan henkilökohtaisia suhteita, kuten per-
hettä ja ystäviä, ei haluta yhdistää työelämän vaatimuksiin ja 
valjastaa verkostoihin. Näihin kahteen elämän osa-alueeseen, 
työhön ja vapaa-aikaan, liittyvät arvot halutaan pitää erillään. 
Ystävyyssuhteissa ja kilpailutilanteissa sosiaalisten verkostojen 
laatu eroaa merkittävällä tavalla. Ystävyyssuhteet perustuvat 
vastavuoroisuuteen, yhteisiin sääntöihin, normeihin ja tavoit-
teisiin. Kilpailusuhteita kuvaa puolestaan oman edun lyhytjän-
teinen tavoittelu.

Sosiaalisten verkostojen keskiössä  
on luottamus
Tutkimuksessa ilmenneissä sosiaalisissa verkostoissa keskeis-
tä näyttääkin olevan luottamus. Tärkeänä tekijänä työllistymi-
sen kannalta verkostosuhteissa on henkilön tietäminen hyväk-
si työntekijäksi.

Sosiaalisten verkostojen kautta hankitut työpaikat oli melkein 
aina saatu ystävien avulla. Sosiaaliset verkostot, joita oli hyödyn-
netty työllistymisessä, eivät siis olleet niin sanottuja kylmiä ver-
kostosuhteita, vaan kyse oli luottamuksellisista ystävyyssuhteista.

Muuttuvassa työelämässä ja mutkittelevilla urapoluilla sosi-
aaliset verkostot näyttävät olevan nykyään entisestään korostu-
va piirre. Verkostot eivät aineiston valossa ole kuitenkaan kuin 
veteen heitettyjä verkkoja, joilla kalastellaan mitä tahansa saa-
lista. Verkostot ovat pikemminkin tarkkarakenteinen muodos-
telma, jonka koostumus kehittyy lapsuuden perheen sosiaalises-
ta ja kulttuurisesta pääomasta lähtien ja kasvaa elämän aikana 
eri suuntiin.

Työn saantiin liittyy useimmiten verkostosuhteen lisäksi 
henkilön tunteminen tai sosiaalisen verkoston te-
kemä pitkäaikainen arviointi. Tutkimuksen tulosten 
mukaan verkostosuhteiden kalastelun sijaan tulisikin 
keskittyä luottamuksellisiin sosiaalisiin suhteisiin, 
joiden muodostama sosiaalinen verkosto mahdollis-
taa yhteisten voimavarojen käytön ja tiedon kulun ja 
sitä kautta auttaa työpaikan saannissa. n

Marjo-Riitta Poutanen

Kirjoittaja valmistui Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta sosiaali- 
tieteiden laitokselta. Hän sai sosiologian pro graduaan varten liitolta tutkimus-
stipendin syksyllä 2010. Nykyisin hän työskentelee työuransa ensimmäisessä 

työtehtävässä, jonka saamiseen sosiaaliset verkostot eivät ole lainkaan vaikuttaneet.
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Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan E-thesis-palvelussa, osoitteessa hdl.handle.net/10138/26098
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 Poimintoja Jäsenetujen  
 kevään hemmottelutarjouksista:  Muita uusimpia jäsenetuja:

Kirja
udu palveluun ja hyödynnä etusi!

 Härmän Kylpylä: 
 kylpyläpaketti 55 €/hlö/vrk

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

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää: 
 pääsiäispaketti täysihoidolla 63 €/hlö/vrk

 Naantalin Kylpylä: 
 paratiisiloma kahdelle 130 €/vrk

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

 Ruissalon Kylpylä: 
 kylpyläpaketti kahdelle 90 €/vrk 

 Siuntion Hyvinvointikeskus: 
 viikonloppu kahdelle 110 €/vrk

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

 Fashionstoren 
 verkkokaupasta –10 %

 Lentolupakirja  
 TT-Aviationilta –10 % 

 PlusTerveys-hammaslääkäreiltä 
 palveluja jäsenetuhintaan

 Kristina Cruises 
 -lomaristeilyistä –10 %

 Hotelli Ylläs Saagan 
 majoituksesta –20 % 

 Viking Line 
 -risteilyjä jäsenetuhintaan

 Jämerä-talon ostajalle 
 sisustussuunnittelupaketti (arvo 1500 €) 

 Muuttopalvelu Niemen kotimuuton 
 muuttolaatikot puoleen hintaan 

 Kansallisteatterin Isän tyttö -oopperaan 
 kaksi lippua yhden hinnalla 

 Helsingin Kulinaarisen Instituutin 
 teemakurssien lahjakorteista –20 %

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

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

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

Kirjaudu palveluun 

ja hyödynnä etusi!

Suomen Kansallisooppera tarjoaa kaikkiin La rondine
-oopperaesityksiin liput 39 €/kpl (C-hintakategoria)
norm. 55-63 €. Tarjous voimassa 18.1.2012 saakka. 

Sokos Hotel Caribia Turku, kylpylämaksu ma-to 11 €/aik.
(norm. 12,50-13,50 €), lapsi 6 € (norm. 7,50-8,50€), ei ai-
karajaa. Pe-su 13 €/aik. (norm. 14,50-15,50 €), lapsi 8 €
(norm. 9,50-10,50 €), aikaraja 3 h. Arkipyhinä pe-su -hin-
nasto (ei voimassa viikoilla 1, 8, 42 ja 52). Kuntosalimaksu 
5 € (norm. 6-7 €), vesijumppa 6.50 € (norm. 7,50 €). Hoi-
doista 10 % alennus, ravintolat Havanna ja Papá Angelo 
antavat 15 % alennuksen ravintolapalveluista (ei koske 
alkoholituotteita). 1.1.2012 tulossa myös majoitustarjous.

Varuste.net, paljon uusia tarjouksia, Suunto Vyper 
-sukelluskello 219 € (norm. 285 €). Nokian Trek Plus 
-jalkineet 79 € (norm. 119 €), Leatherman Kick 37,31 €
(norm. 54,50 €), katso myös muut tarjoukset.  
Tarjoustuotteet saat nyt myös Helsingin Konalan 
myymälästä. Voimassa 30.6.2012 saakka.

Elega Oy antaa vaimennetut laatikostot ja ovet tavallis-
ten hinnalla. Pyydä alueesi edustaja kotiisi tekemään 
ilmainen keittiösuunnitelma, saat sellaisen keittiön kuin 
haluat. Myös muiden tilojen kaapistot. 
Voimassa 31.12.2011 saakka. 

Ravintola Athur Helsinki, joululounas 13.12.-21.12. kello 
11.00-15.00 jäsenetuhinta 26,10 €/hlö (norm. 29 €/hlö). 
Tee pöytävaraus. 

Sport Resort Ylläs antaa välinevuokrauksista aina yhtä 
hintaluokkaa alemman hinnan, voimassa 1.5.2012 saakka.

Rukatonttu Kuusamo antaa 10 %:n alennuksen listahintai-
sista ravintolapalveluista, (ei koske alkoholituotteita), ma-
joituksista, saunapalveluista ja moottorikelkkasafareista. 

IVT Lämpöpumput tarjoaa IVT Nordic Inverter 12KHR-N 
-ilmalämpöpumpusta 50 € ja IVT Greenline HE -maalämpö-
pumpusta 150 € alennuksen. Alennuksen saa kaikilta IVT
- jälleenmyyjiltä kautta maan. 

Kultatähti-verkkokaupasta uutuus, Tapio Wirkkalan Marski 
-teräsaterimet, 24 osaa 239,20 € (norm. 299 €). Kaikista 
muistakin tuotteista 20 % alennus.

Finlayson-verkkokaupasta kaikki normaalihintaiset 
Finlayson-pussilakanat ja -tyynyliinat 20 % alennuksella, 
voimassa 31.12.2011 saakka.

Ravintola Hella & Huone Tampere antaa 10 % alennuksen 
menuista (ei koske alkoholituotteita), Hella & Huone Deli 
Tampereen rautatieasemantunnelissa antaa 15 % alennuksen 
Deli-tuotteista. Voimassa 31.12.2012 saakka. 

Helsingin Kulinaarinen Instituutti tarjoaa lahjakortin 
avoimelle teemakurssille 160 € (norm. 200 €). Voimassa 
31.12.2012 saakka. 

Apollomatkat antaa kaikista maaliskuun 2012 normaali-
hintaisista lähdöistä kaikkiin kohteisiin 50 € alennuksen/
hlö, alennuksen saa koko perhe. Voimassa 31.12.2011 saakka. 
Apollomatkoilta tulee jatkuvasti uusia tarjouksia.

Santa´s Hotel Santa Claus, Santa´s Hotel Tunturi ja 
Santa´s Hostel Rudolf antavat 15 % alennuksen 
listahintaisesta majoituksesta.

Oman liiton etujen lisäksi käytettävissäsi on Jäsen-
edut.fi  -palvelun tarjoamat jäsenedut. Tässä muutamia 
esimerkkejä tarjonnasta. Rekisteröidy palveluun www.
jäsenedut.fi , jotta näet tarkemmat tiedot tarjouksista 

ja pääset hyödyntämään nettikauppojen kautta tule-
vat edut. Tarkista aina edut ja niiden voimassaoloajat 
ennen ostoksille lähtöä, sillä ne vaihtuvat koko ajan 
ja niitä tulee päivittäin lisää. 



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

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

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

Oikeusturvavakuutuksen käyttö edellyttää kussakin tapauksessa liiton Pohjolalle lähettämää kirjallista puoltoa.

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

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

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

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

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

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

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

Kumppanuutemme on luotu sinua varten, käytä se hyväksesi!

Yhdessä hyvä tulee.

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

Taasko se jäsenmaksu nousi? Nousi kyllä, mutta olet edelleen voiton puolella.
Monissa liitoissa on käytössä prosenttipohjainen jäsenmaksu, jossa jäsenmaksu 

helposti nousee pienelläkin palkalla yli SVAL:n kiinteän maksun.
Jos ostaisit SVAL:n jäsenetuina tarjoamat vapaa-ajan vakuutukset, lakimiespal-

velut ja edes osan muista eduista, joutuisit maksamaan moninkertaisesti. 
Puhumattakaan, jos joutuisit työttömäksi ja ansiosidonnaisen sijaan 
saisit vain tavallista työttömyyskorvausta.

Esimerkkejä jäseneduista ja -palveluista:
•	 Jos ostaisit työ- ja virkasuhdeneuvontaa asianajotoimis-

tosta: 1 tunti -> 200 euroa
•	 Jos joutuisit työttömäksi (esimerkkipalkka 3 500 euroa): 

Kelan päiväraha 553 euroa/kk, liiton jäsenenä ansiosi-
donnainen päiväraha 1 654 euroa/kk

•	 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus korvaa enimmillään  
12 500 euroa (oikeusturvavakuutus) ja 100 000 euroa 
(vastuuvakuutus). Tällaista vakuutusta ei ole edes mahdol-
lista ottaa vapailta markkinoilta.

•	 Jäsenyyden mukana tulevat vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä 
matka- ja matkatavaravakuutukset maksaisivat jopa 200 euroa vuodessa.

•	 Lomaviikko liiton huoneistossa on lähes puolet halvempi kuin listahintainen 
mökki.

Muista myös, että jäsenmaksu (vuonna 2011 276 euroa) on verovähennyskel-
poinen. Todellinen jäsenmaksusi on alle 166 euroa, jos veroprosenttisi on 40.

SVAL:n JäSEnyyS KAnnATTAA AinA!
Suosittele jäsenyyttä myös muille!  
Kampanja on käynnissä helmikuun 2012 loppuun asti.

Jäsenyys on enemmän kuin 
hintansa väärti 

Toimisto on auki arkisin klo 9–16.

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

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

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

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

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

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

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

Opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen
puhelin 010 231 0358
piritta.jokelainen@sval.fi
•	opiskelijatoiminta

Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

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

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

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

Jäsensihteeri Pia Ruuska 
(perhevapaalla)38  Valtiotieteilijä 5-2011
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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. 

Onko yhteistoiminnalla hintalappua?

Yhteistoimintalakia ei tunneta. Se mielletään usein irtisano-
mislaiksi, ja yhteistoimintamenettelyjen käsite on yrityksis-
sä tuntematon. Lain kehittämisnäkökulma ja sen menettelyt 
olivat jääneet vieraiksi. Tässä oli lähtötilanne toista vuotta 
sitten, kun yhteistoiminta- ja osallistumislakien valvonta 
siirrettiin yhteistoiminta-asiamiehen toimistoon, erilleen 
työ- ja elinkeinoministeriön muusta toiminnasta. Minkä 
tutkimus osoitti, sen ensimmäinen toimintavuosi on vah-
vistanut. 

Valvonnan piirissä on noin 8 000 yritystä ja lähemmäs 
miljoona palkansaajaa. Yhteydenottoja toimistoon on tul-
lut toistatuhatta ensimmäisen vuoden aikana. Määrä on 
sama kuin muilla vastaavilla lain valvojilla, kuten tasa-arvo-
valtuutetulla ja vähemmistövaltuutetulla. Suurin osa yhtey-
denotoista on ennakoivaa neuvontaa, kuten kuuluukin. Vain 
pieni osa on jälkikäteisvalvontaa, jossa selvitellään epäiltyjä 
lakirikkomuksia.

Yhteydenottojen runsas määrä on merkki siitä, että yh-
teistoiminta- ja osallistumislakien valvonnalle on tarvetta. Jo 
yksinomaan yhteistoiminnan perusoikeusulottuvuus edel-
lyttää tehokasta neuvontaa ja valvontaa. On kuitenkin syy-
tä pysähtyä hetkeksi yhteistoimintaa vaivaavan epätietoisuu-
den syihin. Onko tutkimuksen ja neuvontatoimintamme 
osoittama tietämättömyys ainoa syy torjunnalle, minkä voi 
myös sanoa ainakin osin leimaavan myös yhteistoiminta- ja 
osallistumislakien käytännön jalkautusta?

Vuoden kokemuksen perusteella voi vain ihmetellä, mik-
si työelämän laeista juuri yhteistoimintalaki on jäänyt sivu-
raiteelle. Tutkimustiedon pohjalta voi ilman epäilystä ja 
liioittelua sanoa kyseessä olevan työelämän tärkein laki, ai-
nakin mitä yrityksen ja sen henkilöstön menestymisen edel-

lytyksiin tulee. Luulisi tämän liikuttavan yritystason toimi-
joita – yritysjohtoa, osakkeenomistajia ja henkilöstöä. 

Kyse on loppupeleissä siitä, mitä jää viivan alle. Hyvin 
toimiva yhteistoiminta tuo tulosta yritykselle, työpaikan 
varmuutta henkilöstölle ja hyvinvointia työhön. Kun yritys 
jalkauttaa strategiansa, tavoitteena on – tietenkin – yritystoi-
minnan menestys ja kehittäminen. Tämä kytkeytyy tiiviisti 
henkilöstönäkökulmaan ja -käytäntöihin henkilöstö- ja kou-
lutussuunnitelmien kautta. Kysymys on jatkuvassa muutok-
sessa sen ennakoivasta hallinnasta. Mistä löytyvät ne, jotka 
yritystasolta liputtaisivat yhteistoiminnan puolesta muussa-
kin kuin irtisanomisten yhteydessä? Tarvittaisiin julkisuu-
teen niitä, jotka osoittavat, että yhteistoiminnalla on myös 
muunkinlainen merkitys kuin väen vähentämisen tarkoitus 
ja mieli. 

Viime talvena tuli voimaan henkilöstörahastolain koko-
naisuudistus. Rahasto voidaan nyt perustaa yritykseen, jos-
sa on säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Ra-
hastoja on Suomessa voinut perustaa yli kahdenkymmenen 
vuoden ajan yrityksiin ja valtiolle, nyt myös kuntiin, Kelaan 
ja yliopistoihin. Toimivia rahastoja on vajaat 60, kun po-
tentiaali ylittää yhteistoimintalain valvonnan piirissä olevi-
en yritysten määrän. Osoittaako tämä yhteistoiminnallisen 
yrityskulttuurin vajetta? Henkilöstörahasto kun perustuu 
yrityksen ja henkilöstön yhteistyön varaan, ja lähtökohta-
na on molemmin puolin pitkäaikainen sitoutuminen rahas-
toon. Tästä näkökulmasta katsottuna voi kysyä, onko lain-
säädännön jalkautuksessa kysymys myös arvoista ja niihin 
sitoutumisesta, ja mitä tästä henkilöstörahastojen suosio 
kertoo, ilmentäessään yhteistoiminnallista yrityskulttuuria 
parhaimmillaan. n

Helena Lamponen
Yhteistoiminta-asiamies
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Uusi vuosi tuo tullessaan paljon uutta SVAL:n jäsenelle ja Valtiotieteilijä-lehden lukijalle 
– sekä liitto että lehti saavat uudet nimet.

 Mutta se siis ensi vuonna. Nyt on kohta aika rauhoittua jouluun ja nauttia hetkestä. 

Toivotamme kaikille lukijoille ja jäsenille

Tänä jouluna olemme lahjoittaneet joulutervehdyksiin tarkoitetut  
varat Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämään -ohjelmaan. 

Ohjelma tukee vähävaraisten perheiden nuorten  
lukio- ja ammattikouluopintoja Suomessa.

hyvää joulua 
            ja onnellista 

uutta vuotta! 


