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Y
hteiskunta-alan korkeakoulutetut ry. Se on uusi nimemme. Nimi kuvaa 
liiton koko ajan kasvavaa jäsenkuntaa hyvin: meille ovat tervetulleita 
kaikki alan tutkinnon suorittaneet, yhteiskunnallista työtä tekevät tai 
itsensä sellaisiksi mieltävät. Seinämme ovat leveällä ja katto korkealla.

Vanha nimemme, Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto, ei ole ollut mark-
kinointivaltti. Se vei ajatukset valtiolle, tieteilijyyteen, pelkästään yhteen 

tutkintonimikkeeseen. Se ei kuvaa meitä, koko joukkoamme, moninaisuuttamme ja 
monipuolisuuttamme.

Pääministeri Jyrki katainenkin on YTM. Hän korostaa lehden haastattelussa työ-
hyvinvointia ja jaksamista työurien pidentämisen keinoina. Nuoret pitäisi myös saada 
nopeammin opintoihin ja sieltä työelämään. Katainen kuitenkin suosittelee vaihto-
opiskelua osaksi opintoja. Mielestäni opintoaikaa ei saisikaan kuristaa liian ahtaaseen 
muottiin, jotta vaihto-opiskelulle, sopivalle määrälle työntekoa, yleiselle 
haahuilulle, elämäntien etsimiselle ja opiskelijaelämälle jäisi aikaa. 
Opintoajan  kurjistaminen on kateellisten keski-ikäisten puuhia.

Presidentinvaaleissa koettiin uudenlaista kansalaisliikehdin-
tää, joka toivottavasti kanavoituu tulevina vuosina positiivisena, 
 rakentavana ihmisten liikkeenä. Taidamme olla kyllästyneitä 
siihen, että muut   – joskus jopa yhteiskuntatieteilijät – tulkitsevat, 
keitä me olemme ja mitä me haluamme. Tarvitaan lisää vaikut-
tamisen ja osallistumisen  kanavia, niin valtakunnallisella kuin 
kunnallisille tasollakin.

Pääministeri kannustaisi meitä yhteiskuntatieteilijöitä otta-
maan osaa poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
keskusteluun selvästi nykyistä enemmän. Huolestuttavaa on, 
että tällä hetkellä esimerkiksi maahan muuton ja monimuo-
toisuuden tutkijat pelkäävät tulla nimellään ja naamallaan 
keskustelemaan julkisesti. He ovat kokeneet suoranaista  
virtuaalista ajojahtia, nimittelyä ja panettelua. Sellaista 
ei pitäisi sallia missään olosuhteissa.

Tämä uusi jäsenlehti – Ura – pursuaa hyviä 
syitä suositella uudennimistä liittoa työkavereille. 
Liittomme kaksi lakimiestä kertovat erilaisista 
tapauksista, joita he ovat selvitelleet. Oikeu-
teen asti päätyy vain harva tapauksista, 
joita lakimiehemme ratkovat joka päivä.   On 
helpottavaa tietää, että kun hätä on suurin, 
on apukin lähellä.

Uusi nimi 
- uusi aikakausi

VAsTAA  
LUKIjAKysELyyN  

s. 38
ja voit voittaa  

MacBook Airin! eLina MOiSiO
puheenjohtaja 
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Pääministeri Jyrki 
Katainen kaipaa 
päätöksentekijöiltä 
uudistajan sielua.
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Teksti Nina Björklund Kuvat Susanna Kekkonen

T asa-arvo, sivistys ja globaali 
asenne ovat pääministeri Jyrki 
Kataisen mielestä ne henkiset 
arvot, jotka kantavat Suomea 
muuttuvassa maailmassa.

Katainen kuitenkin muis-
tuttaa, että ilman vahvaa julkista taloutta  
hyvin vointiyhteiskuntaa ei ole.

– Hyvinvointiyhteiskunta nojaa vahvaan 
julkiseen talouteen, ja se vaatii nyt akuutteja 
toimenpiteitä. Suomalaisia rakenteita täy-
tyy uskaltaa muuttaa siten, että tasa-arvoa ja 
palveluja tuottava yhteiskunta olisi mahdol-
linen myös jatkossa.

Katainen mainitsee kestävyysvajeeseen 
liittyen ikärakenteen muuttumisen. Hyvin-
vointipalvelujen kysyntä nousee jatkuvasti 
enemmän kuin oletetut julkisen talouden  
tulot.

– Tästä seuraa epäsuhta, joka vaatii uu-
distamista, hän sanoo ja nostaa esimerkiksi 
kuntauudistuksen. – Meillä on liikaa kuntia, 
joiden hartiat eivät kestä hyvinvointiyhteis-
kunnan taakkaa.

Katainen peräänkuuluttaa elinvoimai-
sempia kuntia, jotka kykenevät tarjoamaan 
palveluja ja maksamaan kilpailukykyistä 
palkkaa työntekijöille. Tosin tällaisissakin 
kunnissa väestö ikääntyy ja palvelujen ky-
syntä kasvaa.

– Erityisesti suurten kaupunkien ympä-
rillä tarvitaan uutta ajattelua. Meillä voisi 
olla useampia alueellisia metropoleja, joilla 
ei olisi kuntien rajoja nykyiseen malliin.

Kannustavuutta työelämään
Toinen Kataisen tarjoama keino julkisen ta-
louden korjausliikkeeseen on työurien pi-
dentäminen. Tärkeää kuitenkin on, että 
kaikki voittavat: työntekijä paremman työ-
eläkkeen muodossa ja yhteiskunta veroja 
maksavien työntekijöiden lukumäärässä.

– Tämä on olennainen ja väistämätön osa 
talouden kasvua ja hyvinvointiyhteis kunnan 
rahoitusta. Mitä pidemmät työurat, sitä pi-
dempään maksamme tuloveroja palkasta.

Vastapainoksi tarvitaan työssä jaksamista. 
Hän muistuttaa, että julkinen sektori ei saisi 

Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan 
Suomessa tarvitaan kiireellisiä 

toimenpiteitä hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
Myös työelämän ja siihen suhtautumisen 

on muututtava. Yhteiskuntatieteilijöiltä hän 
toivoo ryhtiliikettä: muutama valtiotieteilijä ei 
riitä pitämään julkista keskustelua vireänä.

Tulevaisuudenteesit 
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||
Koulutukseni 
muovasi 
tapaani 
ajatella.

hävitä yksityiselle työhyvinvoinnin tai palk-
kauksen kannustavuudessa.

– Olen kuullut toiveita, että julkisella sek-
torilla tarvittaisiin yksilöllisempää otetta 
työnantajan ja työntekijöiden välille. Myös 
ihmisten oma henkilökohtainen panos ja 
osaaminen tulisi huomioida esimerkiksi 
palkkauksessa.

KilpailuKyKyistä tiedon tuottamista
Jyrki Kataisen mielestä on hienoa, että Suo-
messa uskotaan korkeaan osaamiseen. Siksi 
hän onkin tyytyväinen, että edellisellä hal-
lituskaudella yliopistouudistuksessa saatiin 
fokus siirrettyä perustutkimuksen rahoituk-
seen.

– Korkea osaaminen ja uudet innovaatiot 
ovat mahdollisia, jos perustutkimuksen taso 
on riittävän hyvä ja tuotetaan kansainväli-
sesti kilpailukykyistä uutta tietoa.

Samoin yliopistojen saama autonomia 
miellyttää.

– Nyt yliopistot saavat ja joutuvat prio-
risoimaan omia vahvuusalueitaan. Valta ja 
vastuu on heillä. Odotankin, että jatkossa yli-
opistomme tuottavat yhteiskunnalle aineel-
lista ja henkistä hyvinvointia yhä enemmän.

Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen ta-
soa Katainen pitää Suomessa korkeana. Hän 
on itse valmistunut Tampereen yliopistosta 
vuonna 1998 pääaineenaan valtio-oppi. 

– Koulutukseni on antanut erittäin hy-
vän pohjan politiikkaan, oikeastaan se muo-
vasi tapaani ajatella. Saamani koulutus on ol-
lut monella tapaa hyödyllinen ja johdattanut 
minut suurin piirtein siihen, missä nyt olen.

Yhteiskuntatieteellinen ala antaa Kataisen 
mielestä valmiuksia monenlaisiin tehtäviin, 
suuntautumisesta riippuen. 

Yhdessä asiassa hän toivoisi yhteiskunta-
tieteilijöiltä ryhtiliikettä. 

– Meillä on muutamia valtiotieteilijöitä, 
jotka esiintyvät mediassa, yleensä vaaleihin 
tai puoluepolitiikkaan liittyen. Mutta muu-
ten valtio-oppineet eivät oikein osallistu 
Suomessa julkiseen keskusteluun.

Valtioneuvoston kanslia työpaikkana

”Valtioneuvoston kanslia on mielenkiintoinen työpaikka, jolla on erittäin pitkä 
ja kunniakas historia. Täällä on kokeneita ihmisiä, jotka tekevät töitä yhteiseksi 
hyväksi. Riippumatta siitä, kuka on pääministerinä tai minkälainen on hallitus, 
nämä ihmiset varmistavat, että tämä suomalainen instituutio saa parhaat 
edellytykset poliittiseen päätöksentekoon.”

Hän kannustaakin yhteiskuntatieteilijöitä 
osallistumaan niin poliittiseen, yhteiskun-
nalliseen kuin taloudelliseen keskusteluun 
selvästi nykyistä enemmän.

viestiä opisKelijoille
Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus on Kataisen 
mielestä hyvä aloittaa jo opiskeluaikana. 

– Opintojen yhteydessä kannattaa tehdä 
muutakin, joko töitä tai olla aktiivinen 
järjestö toiminnassa. Niistä tehtävistä oppii 
paljon.

Hän itse vietti opiskeluaikanaan vuoden 
Britanniassa vaihto-opiskelijana. Kokemus 
oli rikas ja käänteentekevä.

– Tuo vuosi muutti elämääni monella ta-
valla. Opiskelin kansainvälistä politiikkaa 
ja Eurooppa-politiikkaa. Opinnot jo sinänsä 
olivat kiinnostavia, mutta pelkästään vaihto-
opiskelijana olemisella oli iso merkitys.

Katainen suositteleekin vaihto-opiskelua 
lämpimästi.

– Se melkein kuuluu suomalaisen opiske-
lijan perusopintoihin. On hienoa, kun tällai-
sia mahdollisuuksia tarjotaan.

Häneltä löytyy ymmärrystä myös niille, 
jotka eivät vielä tiedä, minne mennä töihin 
tai mille alalle suuntautua.

– Ei kannata ahdistua, oikea suunta ja 
paikka löytyvät varmasti. Elämä on sattu-
mia täynnä. Mitä enemmän tekee, sitä enem-
män mahdollisuuksia tulee vastaan. Ja täs-
säkin yhteydessä palaan opiskelijavaihtoon. 
Monesti ajatukset kirkastuvat, kun lähtee 
vähäksi aikaa maasta pois.

arvopohdintaa
Jyrki Kataisen omaa opiskeluaikaa sävyt-
tivät nuoriso- ja kunnallispolitiikka. Vuo-
den 1999 vaaleissa hänet valittiin kansan-
edustajaksi.

Vaikuttaminen sinänsä on Kataisen mie-
lestä samanlaista joka tasolla, niin kunnallis-
politiikassa kuin EU-asioissa.



– Tietysti teemat vaihtelevat, mutta vai-
kuttamisen perusperiaate on sama eli pitää 
saada toisia mukaan. Pitää ymmärtää isojen 
ja pienten asioiden ero sekä uskaltaa laittaa 
itsensä likoon vaikeissakin tilanteissa.

Hän kehottaa pohtimaan myös niitä ar-
voja, joiden puolesta töitä tekee – mitkä ovat 
välinearvoja ja mitkä perusarvoja.

– Itselleni kannustavuus on talouspoli-
tiikassa perusarvo. Kun ihminen kokee elä-
vänsä yhteisössä, jossa on kannustavaa olla 
ahkera ja kantaa vastuuta, niin se tuo paitsi 
henkistä myös aineellista hyvinvointia teki-
jälleen. Siitä hyödymme kaikki.

jatKuvasti liiKKeellä
EU-asiat ja muut kansainväliset tehtävät 
vievät pääministeriä jatkuvasti maail malle. 
Jyrki Katainen sanoo nauttivansa työn tästä-
kin puolesta.

– EU-yhteys on lähes jokapäiväistä. Se on 
äärettömän kiehtovaa ja mielenkiintoista. 
Nautin tavattomasti työn kansainvälisestä 
puolesta, vaikka jatkuva matkustaminen ra-
sittaakin välillä.

Vastapainoa siis tarvitaan. Siksi Katainen 
juoksee ja harrastaa liikuntaa.

– Juokseminen antaa voimia. Harrastan 
myös kahvakuulaa ja pyöräilyä, mitä nyt 
milloinkin. Yritän liikkua säännöllisesti, että 
olisin kohtuullisen hyvässä kunnossa. Olen 
silloin myös paremmalla tuulella, hän nau-
rahtaa. – On jännä juttu, miten monet asiat 
loksahtavat paikoilleen urheilusuorituksen 
aikana. B

JYRKI KATAINEN

•	 Syntynyt	1971	Siilinjärvellä
•	 Yhteiskuntatieteiden	maisteri
•	 Pääministeri	2011–
•	 Valtiovarainministeri	2007–2011
•	 Euroopan	kansanpuolueen	(EPP)		

varapuheenjohtaja	2006–
•	 Kokoomuksen	puheenjohtaja	2004–
•	 Kansanedustaja	vuodesta	1999
•	 Yhteiskunta-alan	korkeakoulutetut	ry:n	jäsen
•	 Perhe:	aviopuoliso	ja	kaksi	tytärtä

– Vaihtoon kannattaa 
ehdottomasti lähteä, 
Katainen kannustaa 
opiskelijoita.

Pääministeri, kansanedustaja, Kokoomus, Uusimaa
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URAtieto
TIESITKÖ?
Kaikki tuntevat pe-
rinteisen työturval-
lisuuskortin, joka on 
jo yli 700 000 suoma-
laisella. Mutta oletko 
kuullut työhyvin-
vointikortista? Kortti 
on otettu käyttöön 
vuonna 2011. Työtur-
vallisuuskeskus TTK ja 
sen sopimat yhteistyö-
kumppanit järjestävät 
koulutusta sekä avoi-
mina koulutuksina 
että työpaikkakohtai-
sena koulutuksena. 
Työhyvin vointikortin 
tavoitteena on käyn-
nistää työpaikoilla työ-
hyvinvointia ja 
yhteistyötä edistäviä 
kehittämisprosesseja. 
Tällä hetkellä kortin on 
suorittanut alle tuhat 
henkeä, joista kolman-
nes on esimiehiä. Teol-
lisuusaloilla korttia on 
eniten ja valtiolla vähi-
ten. Lisätietoja kortista: 
www.tyohyvinvointi-
kortti.fi

tuntia tai enem-
män töitä päivit-
täin tekevillä on 
Työterveyslai-
toksen tuoreen 
tutkimuksen 
mukaan suu-
rentunut riski 
unihäiriöihin ja 
masennukseen. 

11
Yliopistossa työskentelevien jäsenten 

edunvalvonnan vahvistamiseksi perustettiin 
liittoon syksyllä eri yliopistojen yhteyshenkilöistä 
koostuva yliopistoryhmä. Ryhmä kokoontui viime 
vuoden marraskuussa ensimmäiseen 
tapaamiseen, jossa aloitettiin toiminnan ideointi. 

Yhteyshenkilöverkoston tarkoituksena on 
parantaa tiedonkulkua paikallisesta edun-
valvonnasta ja sopimuspolitiikasta jäsenten, 
paikallisten jukolaisten luottamusmiesten ja 
liiton toimiston välillä. Samoin pyritään pitämään 
aktiivisia keskusteluyhteyksiä kaikkien yliopistos-
sa työskentelevien akavalaisten liittojen jäsenten 
kesken. Yhteyshenkilöistä koostuva ryhmä voi 
tulevaisuudessa näillä eväillä esimerkiksi linjata 
liiton näkemyksiä sektorin edunvalvontatavoit-
teista ja tehdä aloitteita liiton hallitukselle.

Tarkoitus on löytää jokaisesta yliopistosta 
liitolle yhteyshenkilö. Tähän mennessä ryhmään 
ovat ilmoittautuneet Mervi Palva Helsingin 

yliopistosta, Milla eronen Aalto-yliopistosta, 
Henni nevalainen Itä-Suomen yliopistosta, 
Seppo aho Lapin yliopistosta, kirsi Siltanen 
Tampereen yliopistosta, Sunna Vainiomaa 
Vaasan yliopistosta sekä Mikael Seppälä Teat-
terikorkeakoulusta.

Huomio! Sinä, joka työskentelet yliopistos-
sa! Kaikki yliopistot eivät ole vielä edustettuina 
uudessa yliopistoryhmässä, mutta tavoitteena 
on saada mahdollisimman laaja edustus. On 
tärkeää, että jokaisen yliopiston ääni kuuluu 
yliopistosektorin edunvalvonnassa. Jos työs-
kentelet yliopistossa (Jyväskylä/Lappeenranta/
Oulu/Tampereen teknillinen/Turku/Hanken/Åbo 
Akademi) ja olet kiinnostunut yliopistoryhmän 
toiminnasta, ilmoittaudu asiamies arja Laineelle  
sähköpostitse: arja.laine@yhteiskunta-ala.fi. 

Ryhmä pitää yhteyttä keskenään pääasiassa 
sähköpostitse, ja varsinaisia tapaamisia järjes-
tetään vain muutaman kerran vuodessa.

Haussa yhteyshenkilöitä yliopistoihin
Edunvalvontaa vahvistetaan yliopistosektorilla

Liiton yliopistoryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa liiton toimistossa marraskuussa 2011. Kuvassa ovat Mikael Seppälä (vas.), 
Mervi Palva, Henni Nevalainen, Milla Eronen, Seppo Aho ja Kirsi Siltanen.

Työskenteletkö
yliopistossa?
Tule mukaan
vaikuttamaan!
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SVAL haki syksyllä stipendiä kah-
delle jäsenelleen: Akavan halli-
tus myönsi Pohjolan lahjoittaman 
tutkimusstipendin heistä toiselle 
YTM, HuK Johanna Moisiolle hä-
nen väitöstutkimustaan varten. 
Moisio tutkii Euroopan unionin 
korkea koulupolitiikan vaikutuksia 
jäsenmaissa.

Euroopan unioni on nostanut 
korkeakoulupolitiikan yhdeksi Eu-
roopan kilpailu kyvyn keskeisim-
mäksi  tekijäksi. Komissio on ajanut 
korkeakoululaitosten uudistamista, 
rahoituksen monipuolistamista ja 
autonomian lisäämistä sekä pyrki-
nyt edistämään koulutussektorin 
yhteistyötä.

– Keskeinen kysymys tutkimuk-
sessani on, mikä jäsenmaiden re-
aktio on EU:n korkeakoulupolitiik-
kaan. Onko EU:n päätöslauselmista 
ja päätelmistä syntynyt toimenpi-
teitä kansallisesti, Moisio pohtii.

Kysymys on Moision mielestä tär-
keä, koska EU-yhteistyöhön käyte-
tään paljon voimavaroja. Samaan 
 aikaan hallitustenvälinen Bolognan 
prosessi on vaikuttanut korkeakoulu-
järjestelmien uudistumiseen.

– Käynnissä on kaksi päällek-

käistä ja osin kilpailevaa korkea-
koulutukseen vaikuttavaa prosessia.

Moisio toimii  opetus-   ja kulttuu-
riministeriössä ylitarkastajana. Väi-
töstutkimuksen aihe syntyi työn ää-
ressä.

– Olen käsitellyt EU-asioita työs-
säni vuosien ajan. Niiden vaikutta-
vuus ja osittainen irrallisuus kansal-
lisesta politiikasta on askarruttanut 
minua. On mielenkiintoista nähdä, 
mikä EU:n korkeakoulu politiikan 
vaikutus on ollut Suomessa esimer-
kiksi yliopistouudistukseen ja juuri 
käynnistyvään ammattikorkea-
koulu-uudistukseen.

Tutkimuksen aineistona toimivat 
keskeisten EU-asiakirjojen lisäksi 
korkeakoulupoliittisten toimijoiden 
haastattelut. Moisio tekee väitös-
tutkimustaan Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulun ohjauksessa. 
Tutkimustulosten on määrä valmis-
tua vuonna 2014.

Pohjola-stipendi luovutettiin 
18.1. Akavan AMK-seminaarin yh-
teydessä. Akava myöntää stipendin 
vuosittain ansiokkaasta tutkimus-
työstä Akavan jäsenjärjestöjen toimit-
tamien esitysten perusteella. Stipen-
din lahjoittaa Pohjola Vakuutus Oy.

Akavan stipendi väitöstä 
vauhdittamaan

Opintosuorituksia  Palkka €/kk

alle 120   1 640

120–   1 930

180–   2 080

240–   2 250

Hinnoittele itsesi oikein

Liitosta saat asiantuntevinta neuvontaa, kun 
haluat tietää oman alasi palkkatason. Liitolla on 
sekä tutkimus- että kenttätietoa eri sektoreiden ja 
työtehtävien palkkauksesta.

Varsinkin uran alkuvaiheessa on tärkeää 
olla perillä alan palkkatasosta, ettei vahingossa 
hinnoittele työpanostaan liian alas. Sama pätee 
kesätyöpaikan haussa.

Liiton hallitus päätti suosituksista tammikuun 
kokouksessa: vastavalmistuneen alkupalkkasuo-
situs on 3 120 euroa/kk (3 030 euroa/kk vuonna 
2011). Suositus koskee yksityisellä sektorilla (yri-
tykset, järjestöt) koulutusta vastaavissa tehtävissä 
pääkaupunkiseudulla työskenteleviä.

Kesätyöpalkkasuositukset pysyivät ennallaan ja 
menevät opintosuoritusten mukaan:

JUKO uudisti sivunsa

8Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön 
JUKOn kotisivut ovat uudistuneet. Uuden ilmeen 
lisäksi sivujen käyttäjälähtöisyyteen on panostettu. 
Sektorikohtaiset osiot on nyt helppo löytää, ja 
niiden alla ovat voimassaolevat sopimukset, ajan-
kohtaista tietoa ja materiaalipankki. Luottamus-
miehille on perustettu oma Jukola-osio. 

JUKO on pääsopijajärjestö, joka valvoo yli 
200 000 koulutetun palkansaajan etuja kuntien, 
valtion, yliopistojen ja kirkon sektoreilla. Myös 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen sopimus-
neuvotteluja julkisella sektorilla ja yliopistoissa 
hoitaa JUKO. Käy katsomassa www.juko.fi.

Uusi FB-ryhmä 
aloittanut 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
on perustanut uuden FB-ryhmän. 
Vanhassa ryhmässä oli tykkääjiä jo 
lähes 1 000, mutta valitettavasti ryhmän nimeä 
ei voitu muuttaa vaan piti perustaa kokonaan 
uusi ryhmä. Liity siis uudestaan joukkoon 
osoitteessa www.facebook.com/yhteiskunta-ala.

Kuva: Jaana Parkkola
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Liitolla kova 
kasvuvauhti

Liiton jäsenmäärä 
kasvoi viime vuonna 
lähes viiden pro-
sentin vauhtia. Mitä 
enemmän meitä 
yhteiskunta-alan 
 korkeakoulutettuja 
on järjestäytyneenä 
samaan liittoon, sitä 
suurempi on paino-
arvomme edun-
valvonnassa. Tällä 
hetkellä jäseniä on 
vajaat 11 500, joista 
opiskelijoita runsas 
viidennes.

Työpaikoilla 
 kiusataan

Työolobarometrin 
mukaan työpaikka-
kiusaamista on 
 havaittu aiempaa 
 useammin. Vastaa-
jista lähes 30 pro-
senttia on  havainnut 
ainakin  joskus työpai-
kallaan kiusaamista. 
Julkisella sektorilla 
kiusaamista koetaan 
enemmän kuin yk-
sityisellä sektorilla. 
 Kiusaamisen kohteena 
ovat useammin nai-
set. Työolobaromet-
rin tiedot perustu-
vat  Tilastokeskuksen 
 tekemään 1 204 
palkan saajan haastat-
teluun.

Työnilonjulistus 2012
Julistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa 
koko Suomeen. Julistuksella haluamme saada 
mahdollisimman monet työpaikat mukaan 
työhyvinvointitalkoisiin. Työhyvinvoinnin 
laiminlyöntien vuoksi kuluu vuosittain miljardeja 
euroja ennenaikaisten eläköitymisten ja 
sairauspoissaolojen sekä niihin liittyvän rahallisesti 
mittaamattoman henkisen pahoinvoinnin vuoksi. 

Huolehtikaamme työnilon mahdollistamisesta 
jokaisella työpaikalla, koska hyvä mieli lisää 
innostusta, aloitteellisuutta ja luovuutta. Työnilo 
kasvattaa inhimillistä pääomaa, jonka on todettu 
olevan jokaisen organisaation tärkein tulevaisuuden 
menestystekijä. Työnilo on työnantajan 
näkökulmasta pääomaa, mutta se on myös 
työntekijän päänasia. Katsokaamme siis itse kukin 
peiliin ja sanokaamme: minä pidän sinusta huolta.

Ymmärtäkäämme työhyvinvointi laajasti 
työyhteisön toimivuudeksi, ei vain yksittäisen 
ihmisen terveyden edistämiseksi. Työhyvinvointia 
kannattaa suunnitelmallisesti johtaa: asettaa 
tavoitteet ja miettiä toimenpiteet niiden 
saavuttamiseksi yhdessä työntekijöiden kanssa. 

Ottakaamme käyttöön myös uudenlaisia 
tunnuslukuja jo toteutuneiden sairauspoissaolojen 
tai työtapaturmien määrän rinnalle tuomaan 
esille laadullisia kehittämiskohteita, joista 
edellä mainitut eivät kerro. Näillä organisaation 
joustavuutta, johtamisen laatua, yhteisöllisyyttä 
ja työniloa kuvaavilla mittareilla voidaan ehkäistä 
mahdollisia ongelmia. Mitä aikaisemmin tartutaan 
työhyvinvoinnin haasteisiin, sitä pienempinä riskit 
toteutuvat. 

Hyvä johtaminen on vastavuoroista ja edellyttää 
kohtaamista. Esimiehen tehtävänä on huolehtia 
työn tekemisen edellytyksistä ja ennen kaikkea 
lietsoa toiveikkuutta kiinnittämällä huomiota 
mahdollisuuksiin ja kehumalla aikaansaannoksista. 
Tarvittaessa on otettava puheeksi työtä vaikeuttavat 
asiat. Ristiriidat kuuluvat elämään, mutta 
kenenkään etu ei ole, että ne jäävät ratkaisematta. 
Yhteiset puheeksi ottamisen pelisäännöt 
helpottavat asioihin tarttumista.

Työstä nauttiminen on sallittua ja jopa 
toivottavaa. Työn mielekkyys lisääntyy 
tarpeellisuuden ja onnistumisen tunteista, ei 
ainoastaan rahasta tai titteleistä. Sananvalta työn 
tekemisen tapoihin lisää hallinnan tunnetta. 
Nostakaamme esille työn tähtihetkiä, onnistumisia 
toistemme ja asiakkaiden kanssa!

Yhteisöllisyys vie huipulle. Suomen 
jääkiekkomaajoukkue voitti maailmanmestaruuden 
loistavan yhteenpelaamisen, ei vain huippu-
yksilöidensä vuoksi. Työpaikalla menestykseen 
riittävät arkiset taidot: tervehtiminen, auttaminen, 
kehuminen ja lupausten pitäminen. Jokaisella 
on myös nimi. Toisista välittäminen luo 
yhteenkuuluvuutta epävakaana aikana.

Järjestäkäämme hautajaiset, joissa kaikkien 
läsnäolo on tarpeellinen. Tällöin haudataan 
meille niin rakas Joku Muu, minkä jälkeen 
itse kukin huolehtii siitä, että työympäristö 
pysyy siistinä ja turvallisena, kopiokoneessa on 
paperia ja taukotilassa on aina tuoretta kahvia 
työkavereillekin.

Älä siis enää odota, että Joku Muu ratkaisisi 
puolestasi hyvinvointisi pulmat. Ole oman elämäsi 
ohjaksissa ja pidä huoltokirjaa itsestäsi kysymällä: 
Mitä minä voisin tehdä? Ohjauspyörän takana 
istuvalle navigaattori voi olla hyvä apu, mutta itsellä 
on oltava kokonaiskuva, minne haluaa mennä, 
jottei joudu hakoteille. Tankkaa matkalla oikeata 
polttoainetta, seuraa kiihtyvyysmittaria, jottei se 
olisi kaiken aikaa punaisella, ja anna moottorin 
välillä levätä. 

Elämässä on hyvä olla muutakin kuin työtä. 
Tee joka päivä jotakin kivaa: liiku, lue, opi, harrasta 
ja haaveile. Kirjaa päivittäin ilonaiheita, koska 
se, mihin huomio kiinnittyy, valtaa mielen ja 
voimistuu.

Toivotamme kaikille työniloa!

Professori Marja-Liisa Manka
Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu

”

”

Vuoden 
yhteiskuntatieteilijä 

Marja-Liisa Manka
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Uudistuminen ei 
kuitenkaan jää 
pelkkään nimeen.

[toiminnanjohtajalta]

SiMO PöyHönen
toiminnanjohtaja 

Liiton tulevaisuus näyttää edelleen valoisalta. 
Jäsenmäärä on kasvanut viimeisinä vuosina 
tasaista, ehkä hieman kiihtyvääkin vauhtia, mikä 
mahdollistaa entistä kattavammat ja paremmat 
jäsenpalvelut. Jäsenmäärän kasvu asettaa myös 
haasteen – millaisia palveluita nykyaikaisen liiton 
odotetaan tarjoavan? Tähän kysymykseen par-
haita vastaajia olette te, liiton jäsenet. Rohkeasti 
siis yhteyttä liiton toimistoon, me olemme kaikki 
täällä teitä varten!

 Uudistuva nimi on teettänyt toimiston väellä 
työtä välillä paljonkin. Uudistuminen ei kuitenkaan 
jää pelkkään nimeen – liitto pyrkii hallituksen 
hyväksymän strategian mukaisesti nostamaan 
vaikuttavuuttaan Akavassa ja yhteiskunnassa 
yleensä. Erityiskohde ovat yhteiskunta-alalla työs-
kentelevien ja alan opiskelijoiden asiat. Näidenkin 
esiintuomisessa keskeisessä roolissa on jokainen 
liiton jäsen! Palautetta toiminnasta ja juuri tämän 
hetken keskeisistä kysymyksistä alan työmarkki-
noilla ei koskaan tule liikaa. 

 Vaikuttavuutta Akavassa 
ja sen neuvottelujärjestöis-
sä kasvatetaan. Liittomme 
tunnetaan hyvänä ja luotet-
tavana yhteistyökumppanina, 
mikä ohjaa toimintaamme 
jatkossakin. Luotettavuus ei 
silti estä välillä rohkeitakin 
avauksia. Palautetta ja rakentavaa kritiikkiä 
esitetään, kun sen aika on. Kriittinen tarkastelu 
ja uudet ratkaisu vaihtoehdot ovat yhteiskunta-
alan korkeakoulutettujen vahvuusalueita. Ne ovat 
yksi keskeinen erityispiirre, joka erottaa meidät 
monista muista korkeakoulutetuista. Vahvistakoon 
ongelmanratkaisukyky alan osaajien mainetta 
työmarkkinoilla. Meidän erityisosaamisellemme 
on kysyntää!

Ongelman-
ratkaisukyky on 
voimavaramme

Liiton viestinnässä otettiin runsas vuosi sitten 
käyttöön noin kerran kuussa ilmestyvä sähköinen 
uutiskirje. Jakelussa ovat mukana kaikki, jotka ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. 

Uutiskirje tavoittaa runsaat 9 500 jäsentä: liiton 
lähes 11 500 jäsenestä yli tuhannella ei ole lainkaan 
sähköpostia ilmoitettuna ja melkein yhtä monen 
ilmoittama osoite ei toimi. Tämä tarkoittaa, että 
sähköiset tiedotteet eivät tavoita läheskään kaikkia 
jäseniä.

Jos et ole saanut uutiskirjettä, syy on todennäköi-
sesti sähköpostiosoitteessa. Käy tarkistamassa asia 
tai ota yhteyttä liittoon. 

Sähköiseen asiointiin pääset liiton nettisivuilta 
www.yhteiskunta-ala.fi. Kirjautumiseen tarvitset 
käyttäjätunnuksen (tunnuksena toimii jäsennumero, 
joka löytyy jäsenkortista ja myös jäsenmaksu-
laskusta) ja salasanan (syntymäaika). Kirjautumisen 
jälkeen pääset tekemään päivityksiä jäsenrekisteris-
sä oleviin jäsentietoihisi kuten osoite- ja työnantaja-
tietoihin.

•	 Päivitykset onnistuvat myös sähköpostilla: 
info@yhteiskunta-ala.fi.

•	 Puhelimitse tavoitat meidät arkisin klo 9–16 
numerosta 010 231 0350. 

Tiedotus toimii paremmin, kun tiedot ovat ajan 
tasalla!

Lue uutiskirje 
– pysy ajan tasalla!

Kaupan tuloksentekijät 
kampanjoivat

8Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN käynnisti joulukuussa 
Kaupan alan tuloksentekijät 
-kampanjan, jonka tarkoi-
tuksena on kiinnittää huo-
mio kaupan alan ylempien 
toimihenkilöiden edunval-
vontaan ja työhyvinvointiin. 
Aloitusseminaariin oli 
kutsuttu alan YTN-aktiiveja, HR-johtoa ja Kaupan 
liiton edustajia. Seminaarissa keskusteltiin 
työhyvinvoinnin merkityksestä menestystekijänä, 
yhteisistä pelisäännöistä ja työaikakysymyksis-
tä. Kaupan alalla ylemmät toimihenkilöt ovat 
työehtojen ja palkkojen kehittymistä turvaavien 
sopimusten ulkopuolella.

Kampanja kiertää kaupan alan ylempien 
toimihenkilöiden kannalta suurimmissa yrityksis-
sä vielä maaliskuussa. Lisätietoja kampanjasta: 
www.kaupantuloksentekijat.fi.

Lue juttu seminaarista verkkolehdestä:  
www.uralehti.fi.
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TIESITKÖ?

60% 
akavalaisista 
olisi valmis 
pidentämään 
omaa työ-
uraansa yli 
63 ikävuo-
den,  mikäli he 
saisivat lisää 
vuosilomaa tai 
 muuta vapaata. 
Lähde: Akavaaka – Tietoa 
akavalaisista työelämässä, 
syksy 2011

Aina on oikea ikä! 
Vuosi 2012 on aktii-
visen ikääntymisen 
ja sukupolvien väli-
sen solidaarisuuden 
 eurooppalainen teema-
vuosi. Yli 60-vuotiaiden 
määrä kasvaa Euroo-
passa, ja samanaikai-
sesti työvoiman keski-
ikä nousee ja työikäisen 
väestön määrä alkaa 
 lähivuosina vähentyä. 
Teemavuoden aikana 
halutaan lisätä ymmär-
rystä sukupolvien vä-
lisen yhteistyön tärke-
ydestä, edistää tämän 
yhteistyön leviämistä 
yhteiskunnassa sekä 
muokata ikäasenteita 
positiivisemmiksi.

Sosiaali- ja terveys-
ministeriö koordinoi 
hanketta, ja Työterveys-
laitos vastaa teema-
vuoden organisoinnista 
Suomessa.

Koulutusalan työttömyydessä ei tutkimus-
ajankohtana ollut nähtävissä merkittävää 
muutosta. Kokopäivätyössä oli vastaushet-
kellä runsas 90 prosenttia työvoimasta. Jä-
senkunnan työttömyys oli vajaassa kolmessa 
prosentissa, eli samalla tasolla kuin vuonna 
2010. Tämä on vakiintunut työttömyyden ta-
soksi kyselyissä vuodesta 2005 lähtien. Poik-
keuksena on ennätysalhainen vuosi 2008, 
jolloin työttömyysaste alitti kahden prosen-
tin tason.

Vastavalmistuneiden (vuosina 2010–11 
valmistuneet) työttömyys nousi prosenttiyk-
sikön ollen nyt seitsemän prosenttia. Vasta-
valmistuneista noin joka neljäs oli ollut jos-
sain vaiheessa valmistumisensa jälkeen 
työtön.

Tämä tukee osaltaan tulkintaa, jonka mu-
kaan jäsenistön kohdalla on pääsääntöisesti 
kyse hetkellisestä työttömyydestä vanhan 
ja uuden työn (tai valmistumisen ja työllis-
tymisen) välillä, ei niinkään pitkäkestoisesta 
ongelmasta.

Kyselyyn vastanneiden 
palKat nousussa
Palkkatunnusluvuista ilmenee jopa 7,5 pro-
sentin nousu bruttopalkoissa edellisvuoteen 
verrattuna. Koko jäsenistön bruttopalkka oli 
keskimäärin 4 270 euroa/kk. Bonukset mu-
kaan lukien keskipalkka oli 4 350 euroa/kk. 

Mediaanipalkka, joka kertoo tarkastel-
tavan joukon suuruusjärjestyksessä kes-
kimmäisen palkan, oli 4 000 euroa/kk. Yri-

Työmarkkinatutkimus 2011:

Jäsenkunnan tilanne 
työmarkkinoilla hyvä
Loppusyksystä 2011 oli liiton perinteisen työmarkkinakyselyn 
vuoro. Kyselyn perusteella jäsenistön kuluneen vuoden 
työmarkkinatilannetta voidaan pitää hyvänä: työttömyys on vajaat 
kolme prosenttia, palkat reippaassa nousussa ja arvio työpaikan 
vakaudesta palannut nousukauden tasolle.

Kutsu Työmarkkinatutkimus 2011 
-kyselyyn lähetettiin sähköpostit-
se lokakuussa 4 080 jäsenelle. 

Vastauksia palautui 1 564 ja 
vastausaktiivisuudeksi muodostui 
38 prosenttia. Kiitos kaikille vas-
tanneille. Vastanneiden kesken 
arvotun matkalahjakortin voitti 

Päivi tillman Turusta. 

tyksissä keskikuukausipalkka oli 5 480 €, 
valtiolla 4 350 €, kunnissa 4 000 €, järjestöissä 
4 280 € ja yliopistosektorilla 3 870 €. Taulu-
kosta 2 ilmenee bruttopalkan keskiarvo ja 
muutos vuosina 1994–2011.

Palkkatunnuslukujen tavallista suurem-
paa nousua saattaa osaltaan selittää vas-
tanneiden toimiasemajakauma. Johtoteh-
tävissä toimivien osuus nousi useamman 
prosenttiyksikön asiantuntijatehtävissä toi-
mivien osuuden kustannuksella. Myös vas-
taajajoukon keski-ikä nousi edellisvuosiin 
verrattuna. Todettakoon vertailun vuoksi, että 
jäsenrekisteritietojen perusteella työvoiman 
keski-ikä on edelleen 41 vuotta.

Kyselyyn vastanneista 70 prosentilla 
palkka oli noussut vuodentakaiseen tilan-
teeseen verrattuna ja 20 prosentilla pysynyt 
ennallaan. Jäljelle jäävän 10 prosentin muo-
dostivat ne, joilla ei ollut vertailukelpoista ti-
lannetta lokakuussa 2010, palkanalennuksen 
kokeneet ja En osaa sanoa -ryhmä. Jakauma 
on täysin sama kuin vuodentakaisessa kyse-
lyssä.

Työ- tai virkaehtosopimuksen mukainen 
yleiskorotus oli selvästi yleisin syy muutok-
seen kokonaiskuukausiansioissa. Vastaajista 
useamman kuin kahden kolmesta palkka oli 
noussut tällä perusteella. Joka kymmenen-
nen palkka oli noussut työpaikan vaihdok-
sen myötä. Muita palkannousun perusteita 
olivat henkilökohtainen korotus ja siirtymi-
nen vaativampiin tehtäviin.
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taulukosta 1 näkyy jäsenistön tilastollinen profiili. Työvoimaa koskevista 
luvuista on poistettu hoitovapaalla olevat, eläkeläiset sekä opiskelijat. 

Viereisissä sarakkeissa näkyvät edellisvuoden ja viiden vuoden takaisen 
tilanteen tunnusluvut. Yliopistojen hallinnollisen uudistuksen myötä yliopisto-
sektori on eriytetty omaksi työnantajasektorikseen samoin kuin järjestösektori.

Työmarkkinatutkimus
 2011   2010  2006
Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa 11 347 10 843 9 425

työVOiMa   
Päätoimi, %   
Kokopäivätyö 91 89 87
Osa-aikatyö 4 3 4
Työtön 3 3 3
Muu 2 5 6
Keski-ikä 44 41 41
Naisia, % 64 68 65
Ollut työtön 
edellisen 2 vuoden aikana, % 13 15 14

kOkOPÄiVÄtyöSSÄ OLeVat   
Brutopalkka keskimäärin, €/kk 4270 3980 3420
Nettopalkka keskimäärin, €/kk 2780 2600 2210
Tuloveroaste, % 35 35 35
Mediaanipalkka (F50), €/kk 4000 3700 3200
Bonuksia keskimäärin, €/kk 
(saaneiden %-osuus) 460 (14) 601 (16) 406 (15)

Luontoisedut keskimäärin,€/kk 
(saaneiden %-osuus) 130 (36) 139 (36) 118 (32)
Bruttopalkka keskimäärin (ml. bonukset), €/kk 4350 4070 3470
Kokonaistyöaika, tuntia/viikko 37,3 39,7 40,6
Ylitöistä ei korvausta (ylitöitä tehneet), % 33 24 26

työnantajasektori, %   
Valtio 31 32 41*)
Kunta 22 22 23
Järjestö, säätiö 14 13 -
Yritys 21 23 35**)
Yliopisto 11 10 -
Muu 1 1 1

toimiasema, %   
Johtotehtävät 32 28 31
Asiantuntijat 63 66 59
Opetus 3 3 5
Muut tehtävät 2 3 5
Määräaikainen palvelussuhde, % 19 22 25
Nykyinen työ vastaa koulutusta 84 81 82   
*) Sisältää valtion virastot, laitokset ja yliopistot   
**) Sisältää yritykset, järjestöt ja säätiöt   

Taulukko 1Taulukko 2

Bruttopalkan (ml. bonukset) 
keskiarvo ja muutos vuosina 
1994–2011  

2011 4 350 6,8 100
2010 4 070 3,9 93,6
2009 3 920 2,3 90,1
2008 3 830 8,5 88,0
2007 3 530 1,7 81,1
2006 3 470 3,9 79,8
2005 3 340 3,7 76,8
2004 3 220 4,4 74,0
2003 3 090 1,1 71,0
2002 3 050 6,5 70,1
2000 2 870 3,5 66,0
1998 2 770 7,4 63,7
1996 2 580 0,8 59,3
1994 2 560 - 58,9

Vuosi keskipalkka
(€/kk)

Muutos 
edelliseen 

tutkimukseen 
(%)

Prosenttia 
vuoden 2011 

keski-
palkasta

työpaiKan vaKaus lamaa 
edeltävälle tasolle

Tutkimuksessa on vuosittain pyydetty vas-
taajia arvioimaan lähitulevaisuutta työ-
paikalla sekä yleisesti että omalta koh-
dalta. Lokakuussa 2011 omaa tilannettaan 
piti vakaana tai melko vakaana runsaat 
80 prosenttia vastaajista. Alle viisi prosenttia 
vastaajista koki lomautuksen mahdolliseksi 
ja vajaan kymmenen prosentin joukko näki 
itseensä kohdistuvan irtisanomisen mahdol-
lisena. Lokakuun 2010 lukuihin verrattuna 
tilanne ei ole mainittavasti muuttunut.

Työpaikan tilannetta yleisesti tarkastel-
taessa vastausjakaumiin ei tule suurta eroa. 
Vastaajista lähes 80 prosenttia näki tilanteen 
vakaana tai melko vakaana. Irti sanomista tai 
lomautusta mahdollisena pitävien osuus oli 
muutaman prosentti yksikön suurempi kuin 
oman tilanteen arvioinnissa.

Työpaikan tilanteen vakaudessa on ase-
moiduttu takaisin lamaa edeltävälle tasolle 
vuoden 2009 lokakuun tasolta, jolloin vain 
70 prosenttia vastaajista piti tilannetta va-
kaana tai melko vakaana.

Nuutti Pursiainen, neuvottelupäällikkö
Lisätietoja: nuutti.pursiainen@yhteiskunta-
ala.fi

mailto:nuutti.pursiainen@sval.fi
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Tiesithän, että Yhteiskunta-alan korkeakoulu-
tetut on neuvotellut sinulle vakuutusetuja Ifi s-
tä. Kannattaa hyödyntää kaikki edut, säästät 
selvää rahaa.

Saat esimerkiksi Ryhmäsampo Primus -hen-
ki- ja tapaturmavakuutuksen koko perheellesi 
markkinoiden edullisimpaan hintaan. Keskit-

tämällä kaikki vakuutuksesi Ifi in saat myös 
reilun lisäalennuksen vakuutusmaksuistasi. 

Tutustu jäsenmaksuusi sisältyviin vakuu-
tuksiin ja muihin jäsenetuihisi osoitteessa 
if.fi /yhteiskunta-ala. Ja vahingon sattuessa 
saat aina korvauspalvelua, joka sujuu niin 
kuin pitääkin.

VAKUUTTAVIA 
JÄSENETUJA.

JA KESKITTÄMÄLLÄ
SÄÄSTÄT VIELÄ ENEMMÄN.

SAAT BONUSTA 

VAIN IFIN VAKUUTUKSISTA 

if.fi /yhteiskunta-ala
010 19 19 19
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artO VainiO

Työnantajan konkurssi on erityinen irtisanomis-
tilanne. Kun työnantaja asetetaan konkurssiin, 
sekä työntekijä että työnantaja saavat irtisanoa 
työsopimuksen päättymään 14 päivän irtisano-
misajalla. Tätä irtisanomisaikaa ei voida pidentää 

sopimalla. 
Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ennen konkurs-

sin alkamista, sovelletaan normaalia työsopimuksen keston 
perusteella määräytyvää irtisanomisaikaa. Jos konkurssi-
pesä kuitenkin suorittaa uuden irtisanomisen konkurssin 
takia, irtisanomisaika lyhenee 14 päivään.

Konkurssitilanteessa irtisanomisperusteeksi riittää 
työnantajan konkurssi. Sen lisäksi muuta erityistä irti-
sanomisperustetta ei edellytetä

Konkurssitilanteessa työntekijän yleinen tai raskaana 
tai perhevapaalla olevien työntekijöiden erityinen irti-
sanomissuoja eivät ole voimassa. Luottamusmiehen ja 
luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja on voimassa, jos 
konkurssipesän töihin jää työntekijöitä. Luottamusmies 
ja luottamusvaltuutettu voidaan irtisanoa konkurssin 
yhteydessä vain, jos heidän työnsä loppuu kokonaan eikä 
konkurssipesä voi järjestää heille muuta työtä.

Konkurssia koskeva irtisanomisoikeus koskee työ-
sopimuksia niiden kestosta riippumatta. Konkurssissa 
sekä toistaiseksi voimassa olevat että määräaikaiset työ-
sopimukset voidaan irtisanoa edellä mainitulla 14 päivän 
irtisanomisajalla. 

Konkurssipesä joutuu irtisanomaan työsopimuksia 
usein silloin, kun se ei jatka konkurssiin asetetun työn-
antajan toimintaa. Jos konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa ja 
työsopimuksia, sillä on normaalit työnantajan velvollisuudet. 
Tällöin irtisanomisaika ja -perusteet palautuvat normaalia 
tilannetta koskevien irtisanomissäännösten mukaisiksi. 

Konkurssitilanteessa työntekijät ovat lähtökohtaisesti 
velvollisia tekemään työtä irtisanomisajalla. Työ voi olla 
työntekijöiden entistä työtä tai muuta konkurssipesää hyö-
dyttävää työtä. Työstä antaa ohjeet pesänhoitaja.

Palkan konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä. Kon-
kurssin ajalla syntyvät palkkasaatavat, esimerkiksi irtisa-
nomisajan palkan ja lomakorvaukset maksetaan konkurssi-
pesän varoista päältäpäin. Jos konkurssipesän varat eivät 
riitä, joudutaan palkkoja hakemaan palkkaturvasta.B

Konkurssiperusteinen
irtisanominen
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 Anna Sillanpää

Tarinoiden taitaja

URApolku

Mitä teet työksesi?
Työnantajani on vuodesta 2009 läh-
tien ollut Sanoma Magazines. Aloi-
tin Hyvä Terveys -lehdessä ja 
viime keväänä talon sisäisessä kier-
rossa siirryin Kodin Kuvalehteen. 
Vuoden vaihteessa aloitin lehdessä 
vakituisena toimittajana. Kuulun re-
portaasitiimiin: aihepiirit ja haasta-
teltavat ihmiset ovat laidasta laitaan. 
Se tekee työstäni mielenkiintoisen. 

Mitkä ovat merkittävimmät 
käännekohdat työurallasi?
Kesätoimittajana Ilta-Sanomissa opin 
paljon toimittajan työstä. Töitä teh-
tiin nopealla sykkeellä ja välillä jopa 
oman mukavuusalueen ulkopuolella. 
Vuodet 2003–2008 olimme mieheni 
työkomennuksella Kiinassa. Sieltä 
käsin sain ensikosketukseni nykyi-
seen työnantajaani: tein freelancerina 
juttuja muun muassa Me Naiset ja 
Meidän perhe -lehtiin. Aikakausleh-
teen kirjoittaminen oli minulle unel-
mien täyttymys.

Mikä on ydinosaamistasi ja kuinka 
hyvin pystyt hyödyntämään sitä 
työssäsi?
Toimittajan työssä tarvitaan ennen 
kaikkea eläytymistä. Se käy minulta 
melko luontevasti. Tapaan usein ih-
misiä, jotka ovat kokeneet kovia ja 
joilla on karu tarina kerrottavanaan. 
Silloin voi olla etua siitä, että on it-
sekin herkkä. Haastattelutilanteessa 
tärkeintä on se, että malttaa kuun-
nella ja kysyä hölmöiltäkin kuulos-
tavia, yksityiskohtaisia kysymyksiä.

Kiehtovinta työssäni on tari-
nan kertominen. Jokaisella haasta-
teltavalla on tarina, ja minun tehtä-
väni on kaivaa se esiin. Tavoitteeni 

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Paula Lehto

on kertoa tarina niin, että haastatel-
tava tunnistaa siitä itsensä eikä lu-
kija malta jättää juttua kesken. Se on 
vaikeaa eikä aina onnistu. Siitä huoli-
matta se on työssäni hauskinta ja pal-
kitsevinta.

Millainen on hyvä työyhteisö?
Hyväntuulinen, nauravainen ja luot-
tamuksellinen eli meidän moni- 
ilmeinen toimituksemme. On mah-
tavaa, että meillä pidetään kiinni 
kahvittelukulttuurista: kokoon-
numme yhteen aamuin, iltapäivisin 
ja aina, kun on tarvetta. Kahvi kupin 
ääressä voi käydä läpi työasioita tai 
kysellä viikonlopun kuulumisia. On 
myös hienoa, että työyhteisöön mah-
tuu paljon erilaisia persoonia. Itse 
olen enemmän tarkkailija, mutta viih-
dyn hyvin räväkämpienkin kollego-
jeni kanssa. 

Esimiehen ominaisuuksista tär-
kein on innostavuus ja alaisten kan-
nustaminen. Fiksu esimies huomaa, 
mikä kunkin vahvuus on, ja sanoo 
sen  ääneen. Hän myös osaa antaa 
tehtäviä, jotka eivät kuulu henkilön 
vahvuuksiin ja näin tarjoaa mahdol-
lisuuden kehittyä uusilla osa- alueilla.

Mainitse kolme tekijää, 
joista työnilosi koostuu. 
Ehdottomasti työkaverit. Heidän 
kanssaan jaan niin työasioita kuin 
arjen iloja ja suruja. Toinen on haas-
tattelutilanne, sen tuoma jännitys ja 
joka kertainen uutuudentunne. Kol-
mas on itse kirjoitusprosessi: välillä 
jumitun tekstin eteen, mutta jo het-
ken päästä olen matkalla kohti flow-
tilaa. B
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Erikoistutkija
FT, VTM Mikko Laaksonen on 
nimitetty Eläketurvakeskukseen (ETK) 
erikoistutkijaksi 9.1.2012 alkaen. 
Laaksonen on valmistunut Helsingin 
yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi 
pääaineenaan sosiologia ja väitellyt 
filosofian tohtoriksi kansanterveys-
tieteestä. Laaksonen on aiemmin 
työskennellyt Helsingin yliopistossa ja 
Kansanterveyslaitoksessa. 

– ETK tarjoaa minulle haasteellisia 
tehtäviä yhteiskunnallisesti tärkei-
den kysymysten parissa, Laaksonen 
toteaa.

Maria MrOUe
Suomen Messut

MikkO LaakSOnen
Eläketurvakeskus

Ilmoita nimityksestä
Oletko siirtynyt uusiin haasteisiin? Tai onko tuttavasi saanut uuden 
pestin? Ura esittelee niin lehdessä kuin verkkosivuillakin uusiin tehtä-
viin siirtyneitä yhteiskuntatieteilijöitä. Meitä on niin moneksi!

Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi. Kerro 
tekijä, koulutustausta, uusi tehtävänmimike ja työnkuva, alkamisaika ja 
mahdollinen aiempi tehtävä, josta tekijä on siirtynyt uusin haasteisiin. 
Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

VTM, LLM isa-Maria Bergman on 
nimitetty Motivan kestävien julkisten 
hankintojen johtavaksi asiantuntijaksi 
1.12.2011 lähtien. Bergman aloitti 
Motivassa 2008, ja hänen tehtävä-
nään on hankintapalvelun kokonai-
suuden kehittäminen ja johtaminen. 
Hän toimi aiemmin kahdeksan vuotta 
asiantuntijana Ruotsin ympäristö-
virastossa ja kestävän kulutuksen ja 
tuotannon pohjoismaisen yhteistyön 
koordinaattorina Suomen ympäristö-
keskuksessa.

Bergman on valmistunut Åbo Aka-
demista vuonna 1998 pääaineenaan 
kansainvälinen oikeus ja on suoritta-
nut Master of Laws -tutkinnon 1999 
Helsingin yliopistosta pääaineenaan 
EU- and Comparative Law.

iSa-Maria BergMan
Motiva

Markkinointi- ja 
viestintäjohtaja
VTM Maria Mroue on nimitetty 
Suomen Messujen markkinointi- ja 
viestintäjohtajaksi. Hän aloitti uudessa 
tehtävässään lokakuussa 2011. Mroue 
työskenteli aiemmin kuuden vuoden 
ajan Finnairissa, jossa viimeksi vastasi 
mediasuhteista ja julkaisuista.

– Finnairin aikana olin näköala-
paikalla lentotoimialan murroksessa ja 
opin joustamaan ja elämään nopeasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Lisäksi olen työelämässä huomannut, 
kuinka ihmiset ovat työn kuin työn 
suola. Raskaita rupeamia jaksaa kum-
masti paremmin yhdessä nauramisen 
voimalla. Olenkin iloinen saadessani 
taas työskennellä yhdessä jo Finnairis-
ta tutun esimieheni, nykyisin Suomen 
Messujen toimitusjohtajan Christer 
Haglundin kanssa, Mroue kertoo.

Mroue on valmistunut Helsingin 
yliopistosta vuonna 2006 pääainee-
naan viestintä.

ANNA SILLANpää
•	 38	vuotta•	 YTM,	Tampereen	yliopisto,	tiedotusopin	laitos•	 toimittaja,	Kodin	Kuvalehti/	Sanoma	Magazines•	 naimisissa,	kaksi	lasta•	 harrastukset:	lasten	kanssa	touhuilu,	
lenkkeily,	köllöttely	Greyn	anatomia	
-sarjan	ääressä

Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutettuja 

on kaikkialla!

Kestävien julkisten 
hankintojen johtava 
asiantuntija
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Kuvat Aki Reinimäki ja iStockphoto

Työntekijän ja työnantajan välille saattaa 
syntyä erimielisyyksiä, joiden selvittämisessä 

tarvitaan lainopillista apua. Yleensä 
asiat ratkeavat neuvottelemalla, mutta 
liiton lakimiehet auttavat jäseniä myös 

vaikeammissa tilanteissa.

Kun hätä on suurin,
apu on lähellä

18 URA 1-2012

Työ- ja virkasuhdeneuvonta liiton keskeisimpiä jäsenetuja

Työ- ja virkasuhdeneuvonta 
eli edunvalvontatermein 
palvelussuhdeneuvonta 
kuuluu liiton jäsenistön tär-
keimpinä pitämiin jäsene-
tuihin. Yksilöllinen edun-

valvontatyö ei kuitenkaan kovin paljoa 
näy julkisuudessa, sillä jäsenten asiat 
käsitellään aina ehdottoman luotta-
muksellisesti. 

– Tuomioistuimiin menneet ja sitä 
kautta julkisiksi tulleet tapauk set 
muodostavat vain jäävuoren huipun, 
sillä vuosittain meiltä on mennyt jut-
tuja oikeuteen asti vain kymmenestä 
kahteenkymmeneen. Jäseniltä liit-
toon tulevien yhteydenottojen vuo-
sittainen määrä liikkuu tuhannen 
molemmin puolin, arvioi liiton laki-
miehenä vuonna 2008 aloittanut vara-
tuomari Jukka Nohteri. Suuri enem-

mistö asioista hoituu neuvomalla ja 
neuvottelemalla, ilman raskaaseen 
 oikeusprosessiin turvautumista.

Tyypillinen tilanne, jossa liittoon 
otetaan yhteyttä, on työpaikan vaihtu-
minen. Sekä palvelussuhteen päätty-
miseen että uuden alkamiseen liittyy 
monia juridisia seikkoja, jotka on syytä 
ottaa huomioon omien etujen turvaa-
miseksi ja myöhempien ongelmien 
välttämiseksi.

Myös palvelussuhteen aikana saat-
taa ilmetä monenmoisia erimielisyyk-
siä työntekijän ja työnantajan välillä. 
Näissä tilanteissa liiton lakimiehet 
avustavat jäseniä ensisijaisesti neuvo-
malla. 

– Suurimmassa osassa meille tule-
vista tapauksista jäsen pystyy itse neu-
vottelemaan asian kuntoon työnanta-
jan kanssa saatuaan meiltä juridisesti 

perustellun vastauksen esimerkiksi 
sähköpostitse, toteaa liitossa vuodesta 
2004 työskennellyt varatuomari Petri 
Toiviainen. 

Lakimiesten ohella myös neuvotte-
lupäällikkö Nuutti Pursiainen ja julki-
sen sektorin asiamies Arja Laine opas-
tavat jäseniä palvelussuhdeasioissa. 
Työpaikoilla puolestaan apuna toimi-
vat henkilöstön keskuudestaan valitse-
mat luottamusmiehet ja työsuojeluval-
tuutetut.

Jos erimielisyys ei ratkea työpai-
kalla, jäsenen suostumuksella voidaan 
myös ottaa suoraan liitosta kirjeitse yh-
teyttä työnantajaan ja kehottaa noudat-
tamaan lakia tai sovittuja palvelussuh-
teen ehtoja. Viimeisenä vaihtoehtona 
tulee kyseeseen asian vieminen tuo-
mioistuimen ratkaistavaksi liiton oi-
keusturvavakuutuksen turvin.
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Jukka Nohteri ja Petri Toiviainen 
saavat jäseniltä vuosittain 
tuhatkunta yhteydenottoa.

Tyypillinen tilanne, jossa liittoon otetaan yhteyttä, on työpaikan vaihtuminen.

Jäsenet voivat ottaa yhteyttä 
kumpaan lakimieheen tahansa. 
Muissa kuin erityisen kiireellisissä 
asioissa kannattaa suosia sähköpos-
tia, jotta lakimies ehtii perehtyä asi-
aan kunnolla ja voi antaa kirjallisen 
vastauksen, josta usein on hyötyä 
esimerkiksi jäsenen neuvotellessa 
työnantajansa kanssa. 

Jo ensimmäiseen viestiin on hyvä 
liittää asian selvittämisessä tarvitta-
vat taustatiedot, kuten työnantajan 
nimi, tiedot palvelussuhteesta (työ-/
virkasuhde, vakinainen/määräaikai-
nen, kesto jne.), tieto mahdollisesti 
sovellettavasta työ- tai virkaehtoso-
pimuksesta sekä esimerkiksi työso-
pimuksen kopio, jos asia liittyy työ-
suhteen ehtoihin.

Yhteyttä voi ottaa myös lähettä-
mällä viestin liiton sähköpostiosoit-

teeseen tai soittamalla liiton keskuk-
seen, jolloin yhteydenotto voidaan 
ohjata kulloinkin päivystysvuorossa 
olevalle lakimiehelle tai asiasta vas-
taavalle asiamiehelle. Kysymyksiin 
pystytään yleensä vastaamaan muu-
taman päivän kuluessa, mutta kii-
reisinä aikoina, kuten lomakauden 
alkaessa, kannattaa varautua odotta-
maan vastausta pari päivää pidem-
pään.

Liitto tarjoaa neuvontaa palve-
lussuhteisiin liittyvissä asioissa. Yk-
sityiselämän oikeudellisia asioita, 
kuten avioliitto-, perintö- ja asunto-
asioita, voi kysyä asianajotoimisto 
Bützowilta, jonka kanssa liitto on 
solminut sopimuksen jäsenten pu-
helinneuvonnasta. Palvelusta löy-
tyy lisätietoa liiton kotisivujen jäsen-
sivuilta.

Kuva: Aki Reinim
äki



20 URA 1-2012

Määräaikaisen 
palvelus suhteen 
jatkaminen 
perhevapaan aikana
Työnantaja rikkoo tasa-arvolakia, jos 
työvoiman tarve työntekijän ennen 
perhe vapaalle jäämistä tekemässä 
työssä jatkuu, mutta määräaikaisen 
palvelussuhteen päättyessä uutta 
palvelus suhdetta ei tarjota perheva-
paalla olevalle työntekijälle. Yleensä 
ongelmana on yksinkertaisesti se, että 
työnantajat eivät ole tietoisia tasa-arvo-
laista johtuvista velvoitteista. Useimmat 
työnantajat kuitenkin noudattavat lakia, 
kun asia heille selostetaan. Näistä 
tilanteista yhteydenottoja liittoon tulee 
vuosittain joitakin kymmeniä, mutta 
oikeuteen asti tapauksia ei ole juurikaan 
jouduttu viemään. Olennaista on ottaa 
esille palvelussuhteen jatkuminen 
riittävän ajoissa ennen määräajan 
päättymistä. 

Jäsenen suostumuksella voidaan myös ottaa suoraan liitosta kirjeitse yhteyttä työnantajaan.

Epäasiallinen 
kohtelu työpaikalla
Häirintää ja epäasiallista kohtelua kos-
kevissa asioissa liiton roolina on asiaa 
koskevien säännösten selostaminen ja 
oikeissa toimintatavoissa opastaminen. 
Varsinaiset keinot puuttua ongelmiin 
on työsuojeluviranomaisina toimivilla 
aluehallintovirastoilla, joiden tehtäväksi 
työsuojelulainsäädännön noudattami-
sen valvonta on säädetty. Työsuojelu-
viranomaiset myös neuvovat kaikissa 
työsuojeluun liittyvissä asioissa. Netistä 
toimintaohjeita löytyy osoitteista www.
tyosuojelu.fi/fi/kohtelu ja www.tyosuojelu.
fi/hairinta.

Liiton lakimiehiltä on saatavissa valmiit 
mallit epäasiallista kohtelua koskevan 
ilmoituksen tekemiseen työnantajalle ja 
selvityspyynnön tekemiseen työsuojelu-
viranomaisille.

Työsuhteen 
päättäminen sopimalla
Monissa tapauksissa työnantaja tarjoaa 
työntekijälle mahdollisuutta irtisanomi-
sen sijasta päättää työsuhde sopimalla, 
jolloin työnantaja maksaa työntekijälle 
erokorvauksen. Tällaiset tilanteet ovat 
hyvin vaihtelevia. Kyse voi olla koko 
henkilöstölle tai sen tietylle osalle tarjot-
tavista eropaketeista, joiden ehdot ovat 
ainakin suuremmissa yrityksissä yleensä 
varsin hyvät. Usein kuitenkin tilanne on 
sellainen, että vain yhdestä työntekijästä 
halutaan syystä tai toisesta päästä eroon 
ja hänelle tarjotaan aivan yllättäen alle-
kirjoitettavaksi päättämissopimusta.

Sopimusluonnos on aina syytä 
pyytää nähtäväkseen, vaatia aikaa asian 
harkitsemiseen ja toimittaa sopimus liiton 
lakimiehille tarkastettavaksi. Työsuhteen 
päättämiseen sopimalla liittyy monia 
esimerkiksi työttömyysturvaan liittyviä 
seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon so-
pimusehtojen muotoilussa. Keskeistä on 
myös määrittää erokorvauksen suuruus 
oikealle tasolle ottaen huomioon muun 
muassa työsuhteen keston ja kyseisellä 
toimialalla vallitsevan käytännön. Vuosit-
tain liiton lakimiehet avustavat kymme-
nissä työsuhteen päättämistilanteissa.

Tavallisimmat syyt yhteydenottoon 

Määräaikaisen 
palvelussuhteen 
päättäminen
Määräaikaisen työsopimuksen sol-
mineelle työntekijälle saattaa tulla 
tarve päättää työsuhde jo ennen 
määräajan päättymistä, jos hän 
esimerkiksi saa muualta vakituisen 
työpaikan. Määräaikaista työsopi-
musta ei kuitenkaan voi irtisanoa, 
ellei työsopimuksessa ole sovittu 
irtisanomismahdollisuudesta.
Määräaikainen työsopimus on silti 
mahdollista päättää sopimalla asi-
asta työnantajan kanssa, ja yleensä 
tämä onnistuukin ongelmitta, kun 
tilanteen selostaa työnantajalle. 

Määräaikainen virkasuhde 
puolestaan on aina irtisanottavissa 
samalla tavalla kuin toistaiseksi 
voimassa oleva. Määräaikaisten 
palvelussuhteiden päättämisestä 
kysytään enemmän kuin mistään 
muusta yksittäisestä asiasta.

Perusteettomat 
määräaikaisuudet
Perusteettomia määräaikaisia palve-
lussuhteita käytetään edelleen paljon 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 
Liiton lakimiehet voivat antaa määräai-
kaisuuden perusteista tapauskohtaisen 
arvion, jonka avulla voi neuvotella 
palvelus suhteen vakinaistamisesta. 
Joissakin tapauksissa luottamusmiehet 
voivat nostaa asian esiin kootusti usei-
den henkilöiden puolesta. Kymmeniä 
perusteettomia määräaikaisuuksia on 
saatu vakinaistetuksi liiton ja luottamus-
miesten tuella.
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Sukupuolten välinen 
tasa-arvo työelämässä

Sukupuolten välistä tasa-arvoa säätelee 
vuodelta 1986 peräisin oleva laki naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta (niin sa-
nottu tasa-arvolaki). Laki on yleislaki, joka 
koskee yhteiskunnan kaikkia osa-alueita. 
Työelämän tasa-arvosta on laissa omat 
määräyksensä. Syrjintäkielto ja tasapuoli-
sen kohtelun velvoite koskee niin palvelus-
suhteeseen ottamista, palvelussuhteen 
kestoaikaa kuin myös palvelussuhteen 
päättämistä.

Tasa-arvolain mukaan työnantajan 
menettelyä on pidettävä laissa kiellettynä 
syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaes-
saan taikka tehtävään tai koulutukseen 
valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on 
ansioituneempi kuin valituksi tullut toista 
sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan 
menettely ole johtunut muusta hyväksyt-
tävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka 
jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän 
laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttä-
vää syytä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tapauk-
sessa käräjäoikeus suoritti ensi vaiheessa 
ansiovertailun kantajien ja valituksi tulleen 
henkilön välillä. Käräjäoikeus päätyi katso-
maan, että kullakin kantajista oli huomat-
tavasti pidempi työkokemus avoinna olleen 
viran tehtäväalueelta kuin valituksi tulleella 
henkilöllä. Tämän seikan nojalla käräjä-
oikeus päätyi katsomaan, että asiassa oli 
syntynyt syrjintäolettama.

Ansiovertailun perusteella syntynyt 
syrjintäolettama voi kumoutua, mikäli  työn-
antaja pystyy osoittamaan, että vähemmän 
ansioituneen hakijan valinta tehtävään on 
perustunut johonkin muuhun hyväksyttä-
vään syyhyn kuin sukupuoleen taikka että 
menettelyyn on työn tai tehtävän laadusta 
johtuva painava ja hyväksyttävä syy. TEM:n 
tapauksessa ministeriö vetosi valituksi 
tulleen henkilön henkilökohtaisista ominai-
suuksista johtuvaan soveltuvuuteen.

Ministeriö ei kuitenkaan pystynyt 
osoittamaan, millä perusteilla tai mihin ob-
jektiiviseen selvitykseen perustuen valituksi 
tullut henkilö olisi ollut soveltuvampi kuin 
kantajat. Koska ministeriön menettelylle ei 
löytynyt hyväksyttävää perustetta, käräjä-
oikeus tuomitsi ministeriön maksamaan 
kullekin kantajalle tasa-arvolain mukaisen 
hyvityksen.

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Matti Immonen

Leena Lyra ja Varpu taarna toimivat työ- 
ja elinkeinoministeriön (TEM) alueosaston 
rakennerahastoryhmässä ylitarkastajina. Yli 
vuosikymmenen määräaikaisuudet muuttuivat 
vuodenvaihteessa vakituisiksi viroiksi. Nyt 
on aika huokaista. Mutta vielä hetki sitten oli 
toisin.

– Elokuussa 2008 ministeriössä tuli ylitar-
kastajan vakituinen virka avoimeen hakuun. 
Me kummatkin täytimme tarvittavat vaatimuk-
set ja haimme paikkaa, Lyra muistelee.

Hakuprosessista kehkeytyi pitkä. Ja vielä 
pidempi Lyran ja Taarnan kohdalla. 

– Tammikuussa 2009 meille ilmoitettiin, 
että virkaan on valittu talon ulkopuolelta 
nuorehko mieshenkilö. Minua kiinnosti, miten 
tähän lopputulokseen on tultu, ja kyselin ha-
kijoiden tietoja ja virantäytön valintaperusteita 
henkilöstöosastoltamme. Saamieni tietojen 
pohjalta olin yhteydessä SVAL:n juristiin 
Petri toiviaiseen. Hän kehotti viemään asiaa 
eteenpäin, Taarna selventää ja kiittelee, 
kuinka helppoa yhteydenotto oli ja kuinka 
vakavasti hänen asiansa otettiin.

Taarnan mukaan lähti Lyra sekä kolmas 
oikeuttaan hakenut naishenkilö. Tarvittavat 
tiedot toimitettiin Toiviaiselle, ja hän selvitti 
asiaa ministeriön kanssa. Kysymys oli peri-
aatteesta.

– Meillä oli vuosi aikaa jättää kanne kärä-
jäoikeuteen. Nostimme kanteen tasa-arvolain 
rikkomisesta, vaikka hakuprosessissa oli 
paljon muitakin epäkohtia. Jos virkaan valittu 

henkilö olisi siis ollut nainen, kanteemme olisi 
jäänyt tekemättä, naiset hämmästelevät.

Kun asia päätettiin viedä oikeuteen, se 
siirtyi liiton kautta asianajotoimiston huomaan. 
Mutta ensin mahdolliset riskit tuli selvittää.

– SVAL:n jäsenillä on oikeusturvavakuutus 
aina 12 500 euroon saakka. Vakuutusyhtiö 
antoi ymmärtää, että tämä summa ei olisi 
henkilökohtainen, vaan meille kolmelle yhtei-
nen. Onneksi Toiviainen hoiti puolestamme 
asian ja mahdollisen häviön tapahtuessa 
olisimme saaneet jokainen vakuutuksen täysi-
määräisinä, Lyra kertoo.

Yli kolme vuotta työilmoitukseen vastaami-
sen jälkeen, syyskuussa 2011, oikeus päätti, 
että TEM on rikkonut naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta annettua lakia ja tuomittiin 
korvauksiin.

– Näin jälkikäteen tuntuu uskomattomalta, 
että olemme läpikäyneet tällaisen myllytyksen. 
Ilman liiton tukea tämä olisikin jäänyt teke-
mättä, Taarna toteaa. Kaikesta kokemastaan 
huolimatta – tai juuri siksi – hän kehottaa 
taistelemaan omista oikeuksista. 

– Meitä rohkaisi, että liiton lakimies jo 
alussa sanoi, ettei SVAL lähde mukaan ellei 
voittoon ole mahdollisuuksia. Tällaisissa 
tilanteissa myös perheen ja työyhteisön tuki 
on hyvin tärkeää. Meillä oli sen lisäksi myös 
tukea toisistamme. Usein jo pelkkä juttele-
minen ulkopuolisen kanssa saattaa auttaa. 
Joskus kovemmat keinot ovat tarpeen, Lyra ja 
Taarna sanovat.

Pitkä taisto periaatteesta

Nostimme kanteen 

tasa-arvolain 

rikkomisesta, vaikka 

hakuprosessissa 

oli paljon muitakin 
epäkohtia. 

Varpu Taarna ja Leena Lyra 
saivat toisistaan tukea raskaan 
oikeusprosessin aikana.
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P
residentinvaaleissa 
kaadettiin monessa 
suhteessa perinteisiä 
raja-aitoja. Eduskunta-
vaalien jälkeinen hen-
kinen lukko aukesi 
kampanjan aikana.

Ennen kaikkea vaaleista ja var-
sinkin toisesta kierroksesta tuli sel-
lainen, että monien mielestä Suomi 
heräsi 6. helmikuuta uuteen, täysin 
erilaiseen maahan. Vaikka äänestys-
aktiivisuus jäi alhaiseksi, niin kam-
panjoihin tuli mukaan matkan var-
rella valtava määrä sellaisia ihmisiä, 

jotka olivat jo menettäneet toivonsa 
vaikuttamisen mahdollisuudesta.

Etukäteen ajatellen läpihuuto-
jutuksi arveltu vaali ja kampanjointi 
saivat uutta kipinää, kun ennakko-
suosikki Niinistön haastajan paikasta 
syntyi todellinen kamppailu useam-
man ehdokkaan välillä.

Monissa vaaleissa on puhuttu so-
siaalisen median merkityksestä, ja se 
kiehui tällä kertaa jopa niin kiivaasti, 
että pienoisia pohjaan palamisen 
käryjä nousi ilmaan.

Jo vaalien toisen kierroksen aikana 
oli selvää, että sekä Sauli  Niinistö 

–puhetta ilmiö(i)stä
Presidentinvaalit

Teksti Jari Jokinen Kuvitus Susanna Tuononen

IIlmiöiden syntymiseen vaikuttavat 
julkisuuden dynamiikka ja 
se, miten asiat ottavat tulta 
alleen. Presidentinvaaleissa 
ilmiöksi nousi suvaitsevaisuus. 
Sosiaalisella medialla oli siinä 
ennennäkemättömän vahva rooli.
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että Pekka Haa-
visto onnistuivat 

kampanjoissaan 
hyvin. Niinistön 

taustalla jauhoi viime 
vuodet tehokkaasti toiminut 

kokoomuksen vaalimylly.
Vaaleihin selkeästä altavastaajan ase-

masta lähtenyt Pekka Haavisto sai taakseen 
valtavan vapaaehtoisten joukon, ja alettiin jo 
puhua Haavisto-ilmiöstä.

Helsingin Sanomien politiikan toimittaja 
ja Perässähiihtäjä-blogin pitäjä Unto Hämä-
läinen arvioi, että kampanjoinnissa kaksi 
ehdokasta oli aivan omassa luokassaan.

– Pekka Haavisto pystyi – aluksi vaivih-
kaa – rakentamaan virtuaalisen tukiver-
koston, joka jossain vaiheessa rupesi kas-
vamaan omavoimaisesti. Minusta paras 
suoritus oli ensimmäisen kierroksen varsi-
naisena vaalipäivänä, jolloin tämä verkosto 
venyi ihmesuoritukseen: se sai nuoret uniset 
ihmiset liikkeelle. Vastaavaa ei löydy mei-
dän vaalihistoriastamme.

Toiseksi onnistujaksi Hämäläinen nos-
taa Paavo Väyrysen, joka pystyi jo viime ke-
väänä alkaneella järjettömällä kiertämisellä 
elvyttämään osittain halvaantuneen keskus-
tan maakuntaorganisaation.

– Varsinainen kepuhan hyppäsi kyytiin 
vasta siinä vaiheessa, kun Paavo ja Vuokko 
olivat saaneet junan liikkeelle. Näiden kah-
den kampanjan ero oli kuitenkin siinä, että 
Haaviston organisaatio sai alusta alkaen jou-
kot liikkeelle tekemään töitä puolestaan, 
mutta Väyrynen teki työstä valtaosan itse lu-
kuun ottamatta viimeistä paria kuukautta, 
Hämäläinen jatkaa.

Semiootikko Vaula Norrena nostaa kaksi 
edellä mainittua onnistujiksi, mutta samaan 
kaartiin kuuluu hänen mielestään myös 
kristillisten Sari Essayah. Norrenan mielestä 
Essayah oli uskomattoman hyvä ja napakka 
televisio esiintyjä, toki hieman kuivahko.

– Haavistosta ei yleisesti oikein tiedetty 
mitään, ja televisiossa hän oli iso yllätys: 
asian tunteva ja tietävä. Niinistöä on pidetty 
asiantuntijana, mutta Haavisto jopa peittosi 
hänet, arvioi Norrena.

Helsingin yliopiston verkkoviestinnän 
professori Pekka Aula työskentelee parhail-
laan Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. 
Aula on seurannut vaalikamppailua pää- 
asiassa juuri siellä, missä sanotaan näiden 
vaalien suurimman kuhinan käyneen – eli 
verkossa.

– Molemmat toiselle kierrokselle selviyty-
neet ehdokkaat ovat tehneet hyvän kampan-
jan. Hyvä on myös katsoa, ketkä ”alisuorit-
tivat”. Täältä kaukaa katsoen hämmästyttää 
Paavo Lipposen rooli koko ensimmäisen kier-
roksen kampanjassa. Hän ei käyttänyt koke-
mustaan kansainvälisestä politiikasta eikä 
tietynlaista valtiomiesmäisyyttään.

se ratKaiseva parisuhde
Suvaitsevaisuudella oli vaaleissa niin suuri 
rooli, että perinteisesti varsinkin vanhem-
malle äänestäjäkunnalle tärkeät koti, us-
konto ja isänmaa jäivät pitkälti puimatta.

Parisuhde nousi kampanjan puheen-
aiheeksi sekä perinteisillä että sähköisillä 
toreilla. Pekka Haaviston rekisteröidyn pa-
risuhteen ympärillä tapahtui sosiaalisessa 
mediassa paljon purkauksia, eikä Niinistö-
kään jäänyt osattomaksi avioliitostaan itse-
ään selvästi nuoremman Jennin kanssa.

– Nämä vaalit jäävät historiaan siksi, että 
ensimmäistä kertaa Suomen presidentin-
vaaleissa ehdolla oli julkisesti seksuaalivä-
hemmistöön kuuluva henkilö. Mielialojen 
muutos on aivan valtava. Kirjoitin viime 
vuonna kirjan vuodesta 1984, ja siinä yhtey-
dessä kävin läpi muun muassa sitä, miten 
politiikassa suhtauduttiin kyseisenä vuonna 
seksuaalivähemmistöihin. Ei kukaan – eh-
dottomasti ei kukaan – rohjennut julkisesti 
esiintyä esimerkiksi homona vaaleissa tai 
poliittisissa tehtävissä ylipäänsäkään, toteaa 
Unto Hämäläinen ja lisää vielä, että epäi-
lemättä Haavisto kärsii tästä vielä näissä-
kin vaaleissa, mutta paljon vähemmän kuin 
 Hämäläinen luuli viime syksynä.

Myös Vaula Norrena on puolison merki-
tyksestä samaa mieltä. Hän kääntää asetel-
man toisin päin.

Sosiaalisen 
median merkitys

Oikeastaan koko vaalikampanjan 
ajan puhuttiin, että sosiaalisen 
median merkitys kasvaa ja se 
saattaa jopa loppumetreillä ratkaista 
lopputuloksen. Somen todellisesta 
vaikutuksesta valmistuu varmasti lä-
hikuukausina useitakin tutkimuksia. 
Molempien finalistien taustavoimat 
hoitivat vuorovaikutuksen verkossa 
hyvin, vaikka pöhinä kohdistui Pekka 
Haavistoon.

– Somella on todellakin ollut 
vahvempi rooli kuin aikaisemmis-
sa vaaleissa. Mutta millainen 
tämä rooli saatikka sen vaikutus 
äänestyskäyttäytymiseen on ollut, 
onkin kimurantti juttu. Keskeinen 
kysymys on, onko some vaikuttanut 
niihin äänestäjiin, jotka eivät muuten 
äänestäisi tiettyä ehdokasta, pohtii 
professori Pekka Aula.

Vaula Norrena korostaa, että 
sosiaalisessa mediassa pyörii 
pieni osa porukasta eikä se vaikuta 
massojen käyttäytymiseen. Hän 
muistuttaa, että kantansa päättäneet 
eivät helposti muuta mielipidettään 
ja Niinistön kannatus oli ollut kova 
jo pitkään.

– Haaviston kohdalla kansanliike 
on varmaan syntynyt sosiaalisessa 
mediassa. Ihmiset ovat tehneet omia 
vaalivideoitaan, joulukoristeesta 
ehdokkaansa numeron ikkunaan, ja 
siitä on syntynyt ajatus, että tehdään 
mekin jotain, arvioi Norrena.

Unto Hämäläisen Perässä-
hiihtäjä-blogissa on presidentinvaa-
leissa julkaistu reilusti yli 2 300 

kommenttia, mutta Haavisto 
on siellä ollut pul-

mallinen tapaus.
– Haavistos-

ta on meilläkin 
puhuttu paljon, mutta 

Haavisto ei ole puhunut. 
Tällä tarkoitan sitä, että vih-
reät ja ylipäänsä haavistolai-

set eivät ole osallistuneet blogini 
keskusteluun. En tiedä syytä, 

hämmästelee Hämäläinen.
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– Jos Niinistön puoliso olisi ollut An-
tonio ja Haaviston Jenni, kumpi olisi 
valittu? Puolison merkitys on ollut 
ratkaiseva, arvioi Norrena ja sanoo seu-
ranneensa keskustelua myös Faceboo-
kissa, jossa se on ollut monille nuorillekin 
kynnyskysymys.

Pekka Aula myöntää, että tässä 
asias sa ollaan vaikeilla vesillä. Hän viit-
taa esimerkiksi emeritusprofessori Olavi 
Borgin haastatteluun ABC News’n 
nettisivuilla, jossa Borg totesi toisen kier-
roksen tilanteesta, että keski-ikäiset ja 
vanhemmat ihmiset eivät äänestä Haa-
vistoa seksuaaliseen vähemmistöön kuu-
lumisen vuoksi.

– Mitä jos Haavisto olisikin sinkku? 
Voi olla, että tämä on minulta harha-
tulkintaa, mutta olen törmännyt sellai-
seen argumenttiin Haavistoa vastaan, 
jota en ollut nähnyt aiemmin: tulevat Lin-
nan juhlat, havainnoi Aula.

Hän pohtii, voisivatko ihmiset äänes-
tää homoa, mutta eivät sitä, mitä siitä 
Haaviston tapauksessa seuraa: Linnan 

juhlissa vieraat ottaa vastaan poikapari.
Kun presidentti Martti Ahtisaari va-

littiin, monet sanoivat, että television 
Tuttu juttu -show ratkaisi vaalin. Au-
lan mielestä tämä on liian yksinker-
tainen selitys Ahtisaaren valinnalle.

– Pilke silmäkulmassa nyt voidaan 
analysoida, että tv-ohjelma oli taas 
presidentintekijänä – vielä lähettämä-
tön 2012 Linnan juhlat.

Gulliver ja lilliputin Kääpiöt
Tasavallan presidentti valittiin suoralla 
kansanvaalilla nyt neljännen kerran. 
Henkilövaaleissa puolueet ovat vähän 
suosiollakin jääneet taka-alalle.

Todennäköisesti Niinistön hämmäs-
tyttävän suuren ja yli kuusi vuotta kes-
täneen kansansuosion johdosta muilla 
puolueilla tuntui olevan suuria vaike-
uksia asettaa ehdokkaansa. Keskustan ja 
SDP:n päivän politiikassa olevat kärki-
nimet eivät halunneet lähteä häviämään 
Niinistölle. Unto Hämäläinen vertaakin 
Niinistöä sadun Gulliveriin.

||
Jos Niinistön 
puoliso olisi 
ollut Antonio 
ja Haaviston 
Jenni, kumpi 
olisi valittu?
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Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi

Sauli niinistö sai vaaleissa lopulta  
murskavoiton. Hän keräsi 1 802 400 
ääntä (62,6 prosenttia) ja Pekka 
Haavisto 1 076 957 (37,4 prosenttia). 
Äänestysaktiivisuus jäi 68,8 prosent-
tiin ja hylättyjä ääniä oli 25 095 (0,9 
prosenttia). Syyllisiksi kahteen viimeksi 
mainittuun lukuun tuomittiin pakkanen 
ja väärät ehdokkaat.

Millaisen presidentin Suomi sai?
– Niinistö on kokenut poliitikko, jolla 

on kaikki edellytykset selvitä presidentin 
tehtävistä. Hänen suosionsa on nyt 
niin suuri, ettei hänellä ole hätäpäivää, 
arvioi Unto Hämäläinen.

– Asetelma toisella kierroksella oli 
siinä mielessä helppo, että vastakkain 
oli kaksi presidentin mittaista ehdo-
kasta. Niinistöstä tulee varmasti oikein 
pätevä, fundeeraava presidentti – 
toivottavasti hän ei kuitenkaan jää liian 
hiljaiseksi, toteaa Pekka Aula.

entä miten presidentin rooli ja 
asema niinistön myötä muuttuvat?

– En usko, että tyyli Mäntyniemessä 
tai Linnassa paljon muuttuu. Suomen 
presidentti on instituutio, ja siihen on 
ihmisen – nyt vuorostaan Niinistön – 
sopeuduttava, jatkaa Hämäläinen.

– Kyllä Halonen ja Niinistö varmasti 
poikkeavat toisistaan. Tosin vasta aika 
näyttää, miten se ilmenee. Voi myös 
olla, että kiinnostuksen painopisteet 
ovat toiset. Niinistöä ei ehkä nähdä yhtä 
paljon kehitystyössä. Mutta vaikeahan 
tuota on arvioida, aprikoi Aula.

Vaula Norrena toivoo, että kam-
panjointi – erityisesti Haaviston – on 
jättänyt jälkensä yhteiskunnalliseen 
ilmapiiriin: ollaan fiksuja, sovinnollisia, 
ei kiusata toisia ja tunnustetaan, että 
vihapuhe ei ole viisasta. Hän uskoo, 
että ainakin jossain muodossa tällainen 
tunnelma jatkuu vaalien jälkeenkin. 

Pätevä mies presidentiksi
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Unto 
Hämäläinen

Unto Hämäläinen on 
pitkän linjan politiikan 
toimittaja. Helsingin 
Sanomien Kuukausiliitteen 
toimittajan työn lisäksi hän 
kirjoittaa kirja-arvioita poliitti-
sista julkaisuista. Hämäläisen 
Perässähiihtäjä-blogissa voi 
seurata Hämäläisen ajatuksia 
yhteiskunnan tilasta.

Vaula 
Norrena

Semiootikko Vaula 
Norrena analysoi 
viestintää sen piilotajuisilla 
tasoilla. Hän on aktiivinen 
valtakunnanpolitiikan seuraaja 
ja kunnallispolitiikan toimija. 
Norrena on VTM Helsingin yli-
opistosta, pääaineenaan yleinen 
valtio-oppi.

Pekka 
Aula

Pekka Aula on Helsingin yliopis-
ton viestinnän professori. Hän 
on erikoistunut maineeseen ja 
maineenhallinnan kysymyksiin. 
Aula on parasta aikaa Yhdys-
valloissa, Stanfordin yliopistos-
sa vierailevana tutkijana.

Paavo Väyrynen aloitti presidentinvaalei-
hin valmistautumisen heti eduskunnasta pu-
dottuaan, ja kun puolue ei löytänyt hänelle 
haastajaa, Väyrysestä tuli ehdokas. Veteraani 
yllätti sekä omat että vieraat lupsakalla ja hu-
moristisella olemuksellaan.

– Väyrynen sai tilaisuuden näyttää loista-
vaa asiantuntemustaan. Hän hakkasi muut 
ehdokkaat 6–0, ja hänen arvostuksensa nousi 
niissäkin piireissä, jotka ovat häntä aiemmin 
vastustaneet, kehaisee Vaula Norrena.

SDP haravoi omaa ehdokastaan pitkään, ja 
lopulta jo kertaalleen politiikasta vetäytynyt 
Paavo Lipponen uhrautui puolueen puolesta.

– Lipponen kaatui mielestäni ikä- ja 
luonne kysymykseen. Kansa ei halunnut yr-
myä ja besserwissermäistä vanhusta. Hänellä 
oli tietysti myös historian rasitteita. Moni 
oman puolueen jäsenkin varmaan pohti, 
onko Lipponen demari ollenkaan. Ainakaan 
hän ei saanut omiensa kannatusta, jatkaa 
Norrena.

Professori Aula hämmästelee ristiriitaa 
henkilövaalin ja puolueiden välillä. Kun en-
simmäistä kierrosta analysoitiin, puhuttiin 
demarien tuhosta, kokoomuksen noususta ja 
perussuomalaisten häviöstä. Eli valitsematta 
jäämistä ja valituksi tulemista perusteltiin 
puolueilla, ja aatteena vasemmisto koki tap-
pion.

– Tämä on vähän ristiriitaista. Samaan ai-
kaan, kun korostetaan henkilövaalia, ehdok-
kaita analysoidaan juuri puolueiden tai aina-
kin aatteiden valossa, hämmästelee Aula.

niinistöä ei haastettu

Loppujen lopuksi presidentivaalit sujuivat 
leppoisasti ja pitkälti ennakko-odotusten mu-
kaisesti. Vastakkainasettelua ei syntynyt oi-
keastaan missään vaiheessa, ja tuntui siltä, 
että muut ehdokkaat eivät edes halunneet 
haastaa Niinistöä.

– Vaalitentit olivat hyvähenkisiä eikä 
niissä esiintynyt voimakasta syyttelyä. Osa 
ehdokkaista – erityisesti Paavo Arhinmäki 
ja Timo Soini – olivat mukana selvästi kun-
nallisvaalit mielessä. Eva Biaudet puoles-
taan kävi omaa kampanjaansa tasa-arvon ja 
suvaitsevaisuuden puolesta, toteaa Norrena.

Norrena uskoo, että tilanne olisi ollut toi-
nen, jos Paavo Väyrynen olisi ollut mukana 
toisella kierroksella. Silloin olisi käyty kovia 
tenttejä ja keskusteluja, mutta kansanliikkeitä 
ei olisi syntynyt samalla tavalla kuin nyt.

– Väyrynen olisi varmasti ajanut Niinis-
tön nurkkaan osaamisellaan, mutta ei se olisi 
loppu tulosta muuttanut.

Pekka Aula on käyttänyt vaalikamppailun 
verrokkina Yhdysvalloissa menossa olevaa 
republikaanien esivaalikiertuetta, jossa kam-
panjointi on täysin toisenlaista.

– En tarkoita tällä pelkästään loanheit-
toa eli negatiivista kampanjointia. Tv-väitte-
lyissä pyritään osoittamaan toisen epäsopi-
vuus erittäin tiukoilla puheenvuoroilla.

– Suomen tenteissä vaikutti siltä, että ku-
kaan ei varsinaisesti haastanut Niinistöä mis-
tään, vaikka puhetta menneisyydestä kyllä 
tuntui piisaavan, vertailee Aula. B

||
Tuntui siltä, 
että muut 
ehdokkaat 
eivät edes 
halunneet 
haastaa 
Niinistöä.



28 URA 1-2012

7askelta...

...säästeliäämpään 
työntekoon

Aamu alkaa huomenella!

Oletko	koskaan	miettinyt,	miten	
voisit	tehdä	työtäsi	säästeliäämmin?	
Paperin	lajittelun	hallitsee	jokainen,	
mutta	miten	on	sähkön	säästön	ja	
vastuukysymysten	laita?

1
energiaa kuluu kaikessa tekemi-
sessä. Kun kanavoit energiasi oikein, 
syöt, liikut ja nukut säännöllisesti 
– jaksat työpäivän aikana ja myös 
vapaa-ajalla enemmän. Menetkö 
esimerkiksi joka paikkaan autolla? 
Mitä jos yhdistäisit hyötyliikunnan ja 
ekoilun? Kävele lähimatkat ja käytä 

autoa ainoastaan pidemmillä 
matkoilla. Luonto kiittää, 
ja saat punaiset posket 
hyvän mielen kera!

2 PriOriSOinti Ja  
OrganiSOinti ovat 
jaksamisen avainsanat. 
Tee yksi asia kerrallaan, 
niin saat nopeammin val-
mista. Listaa työtehtävät 
ja edisty niissä tärkeys-
järjestyksessä. Älä anna 
kaaoksen vallata mieltäsi, 
vaan luota siihen, että 
selviät kaikista tehtävistäsi 
kunnialla – vaikka kiire 
kolkuttelisikin olkapäähän.

Teksti Riikka Hollo Kuvat iStockphoto, 123RF
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4

5

taUkOJUMPPa pitää mielen 
virkeänä ja kropan rentona. 
Erityisesti päätetyöskentelijälle 
hyödyllinen niska-hartiajumppa 
kesken työpäivän estää hartioi-
den jumittumisen ja ennalta  
ehkäisee usein myös hiirikäden 
ongelmat. Eikä happihyppelystä-
kään haittaa ole.

SÄHkön SÄÄStö tuo 
tuntuvia etuja ympäri 
vuoden. Sammuta valot 
ja muut sähkölaitteet, kun 
et tarvitse niitä. Tietokone 
kannattaa joko sammuttaa 
tai asettaa valmius tilaan, 
kun et käytä sitä. Mieti jo 
valmiiksi, miten toimit, jos 
sähkökatko yllättää.

Muista sammuttaa valot!

Kamat kiertoon!

6

7

työntekiJÄn VaStUUta 
osoittaa esimerkillinen tapa 
toimia. Voit olla työpaikallasi se 
muutosvoima ja tsemppari, joka 
saa aikaan ympäristölle ja koko 
työyhteisölle hyödyllisiä säästöjä. 
Hyvä työkaveri tukee toisia, tulee 
avuksi tarvittaessa ja kysyy voi-
ko olla avuksi. Pienestä purosta 
kasvaa iso joki.

PÄÄStÄ irti työhuolista vapaa-
ajallasi. Nykypäivänä työt kulkevat 
mukanamme minne menemmekin. 
Jos mahdollista, jätä työt työpaikalle 
ja tee vapaa-ajallasi itsellesi mieluisia 
asioita. Työaikapankki ja muut työaika-
järjestelyt ovat hyviä työkaluja työ- ja 
vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Jos 
kaipaat pidempää irtautumista, vuo-

rotteluvapaa on hyvä keino ottaa 
aikaa itselle – tai kokeilla jotakin 
ihan uutta uraa.3

kierrÄtyS Ja PaPerin LaJitteLU kuuluvat 
jokaiseen päivään. Lajittele kahvihuoneessa ai-
nakin biojäte, lasi, pahvi ja paperi. Muista lajitella 
myös toimistokartonki ja -paperi niille kuulu-
viin astioihin. Tärkeä paperijäte, kuten vanhat 
sopimukset, kirjanpidolliset paperit ja laskut, on 
syytä laittaa paperinkeräykseen silppurin kautta. 
Kierrätä aikakauslehtiä työkaverilta toiselle ja 
kysy vinkkejä käytettyjen tavaroiden hankintaan. 
Tai tuo vaikkapa lapsen vanhat luistimet jakoon 
niitä tarvitsevalle. Kierrätys ja jätteen lajittelu on 
jokaisen perusoikeus!
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“On hienoa olla mukana 
kehittämässä Veikkausta entistä 
paremmaksi työyhteisöksi” 
Jenni Ahlblad ja Elina Lahti 
toteavat.

||
Coaching on
keino saada 
aikaan
kestäviä 
muutoksia.
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www.uralehti.fi

uten ympäröivässä yhteiskun-
nassa, myös Veikkauksessa työn-
teon rytmi on kiihkeää. Tällöin 
arvoon arvaamattomaan nousee 
se, kuinka kykenemme hallitse-
maan mielemme kiireen keskellä 
ja keskittämään voimamme olen-
naiseen, henkilöstön kehittämis-
päällikkö Jenni Ahlblad korostaa.  

– Coaching on keino saada aikaan kestä-
viä muutoksia tavassa ajatella ja toimia sekä 
löytää väylä kohti omaa erinomaista  työpa-
nosta.

Ahlblad on HRD-asiantuntija Elina Lah-
den ohella yksi Veikkauksen kolmesta serti-
fioidusta business coachista.  Kolmas, Arja 
Kilpeläinen, on nyt äitiyslomalla. 

BisnesKriittistä ratKaisunhallintaa
Veikkauksessa henkilöstön osaaminen ja sen 
edelleen kehittäminen on aina nähty tär-
keänä osana yhtiön tuloskuntoa.  Siitä yh-
tenä todisteena on vuoden 2010 Suomen 
Laatupalkintokilpailun voitto. Arviointi-

ryhmän perusteluissa Veikkauksen kes-
keisiksi vahvuuksiksi nousivat innostava 
ja vastuullinen johtajuus sekä henkilöstö 
 menestyksen tekijänä.

– Coaching on meillä vahvasti tavoitteel-
lista. Ennen coaching-prosessin käynnisty-
mistä asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet 
kolmikantasopimuksessa. Tämä viralliselta 
kuulostava sanahirviö tarkoittaa sopimusta, 
johon coachattava, hänen esimiehensä ja 
 coach laativat yhdessä askelmerkit tulevalle 
coaching-matkalle, Lahti selventää.  

– Coachin tehtävänä on ohjata kysymyk-
sin ja mukana eläen coachattavaa kohti yh-
dessä määriteltyjä tavoitteita. Coachattavan 
on annettava oma motivaationsa ja avoin 
mieli, jotta uudet ajatusmallit siirtyvät  te-
koihin asti.

Coaching-tavoitteiden toteutumisen seu-
rantaan löytyy Veikkauksessa useita eri mit-
tareita: numeerisia, laadullisia ja palauttei-
siin perustuvia. 

– Olemme saaneet nauttia erinomaisista 
tuloksista parantuneina työsuorituksina, 

Voimavarojen 
Veikkauksessa monen suomalaisen unelmista tehdään totta. Yhtiön 
tavoitteena on olla maailman paras rahapeliyhtiö vuonna 2013. Edellytys 
ykkössijaan tarkoittaa erinomaista suoriutumista jokaiselta työntekijältä.
Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Susanna Kekkonen

K

VAHVIsTAjAT
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omien voimavarojen tehostuneena käyttönä 
sekä ratkaisuhakuisen otteen lisääntymi-
senä, Ahlblad toteaa tyytyväisenä. 

Vuoden alussa Veikkauksessa alkoi 
taas uusi coaching-kausi. Henkilöstön 
kehittämis yksikössä on tunnistettu koko or-
ganisaation kannalta tärkeitä teemoja. Sisäi-
sen coachingin eduiksi työpari näkee myös 
sen täsmäluonteisuuden.

– Tänä vuonna esimies-coachingissa vah-
vana teemana on puheeksi ottaminen ja 
palautteen antaminen. Asiantuntijoiden 
 coachingissa keskitytään puolestaan vies-
tinnän vaikuttavuuden vahvistaminen. Ilok-

semme coaching on vakiinnuttanut vahvan 
maaperän Veikkauksessa, ja intoa osallistua 
coachingiin tulee virallisten keskustelujen li-
säksi ilmi myös käytäväkohtaamisissa, Ahl-
blad kertoo. 

parasta perehdytystä 
Suunnittelupäällikkö Tatu Sipilä tarttui 
 coaching-koukkuun heti uuden työnsä alku-
metreillä. Hän on tavannut coachiaan Elina 
Lahtea jo useamman kerran. Kolmikanta-
sopimuksessa Sipilän yksi tavoite on oppia 
asettamaan omille alaisilleen hyviä ja kan-
nustavia tavoitteita.   

– Uutena esimiehenä ja vasta kesällä 
2011 taloon tulleena minulle ehdotettiin 
coachingia  osana laajempaa perehdytysoh-
jelmaa.  Olen todella tyytyväinen, että läh-
din tähän mukaan, Sipilä kiittelee. – Veikka-
uksessa uuden esimiehen coaching yhdistää 
perehdyttämisen ja työroolin haltuun otta-
misen toisiaan tukevalla tavalla. 

Lahti on samaa mieltä. – Haluamme var-
mistaa jokaiselle uudelle esimiehelle erin-
omaisen startin myös vastuullisessa esimies-
roolissa. Coaching on tähän mainio ratkaisu. 

Hän toteaa, että coachina hänellä on suuri 
vastuu antaa coachattavilleen voimaannut-
tavia työvälineitä arjen työhön.

– Parasta palautetta on, kun kiireisenä ja 
väsyneenä tapaamiseen tullut toteaa saa-
neensa puolitoistatuntisesta coaching- 
tapaamisesta energiaa, uusia näkövinkke-
leitä ja oivalluksia. Entä jos voinkin tehdä 
asioita toisin? Entäs jos…, Elina Lahti heit-
tää. B

Jenni Ahlblad ja Elina Lahti uskovat coachingin 
voimaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Suomen Coaching-yhdistys ry perus-
tettiin vuonna 2004. Nyt jäseniä on noin 
450.

– Suurin osa jäsenistä on käynyt 
yhdistyksemme järjestämän diplomi-
koulutuksen ja yli puolella on kansain-
väliseen sertifiointiin vaadittava koulutus. 
Meitä on yrittäjinä, isommissa yrityksissä 
ja julkishallinnossa, yhdistyksen hallituk-
sen puheenjohtaja Johanna koskimies 
kertoo. Vaikka kaikki koulutetut  coachit 
ovat päteviä, tärkein tekijä on kahden hen-
kilön välinen kemia. Koskimies suosittelee-
kin tapaamaan useampia coacheja ennen 
sitoutumista. 

Suomen Coaching-yhdistys ry valitsi 
elokuussa 2011 Vuoden coachiksi Nordea 
Suomen Laatukeskuksen johtajan Pirjo 
kuuselan.

– Pirjo on valovoimainen esiintyjä, 
joka on levittänyt coachingin sanomaa 
menestyksekkäästi eri foorumeilla. Hänen 
panoksensa on kunniaksi myös hänen 
työnantajalleen. Nordea-konsernin koko 
yritys- ja johtamiskulttuuri on viime 
vuosien  aikana läpikäynyt merkittävän 
muutoksen, mikä näkyy valmentavan 
johtamisen painottamisena, Koskimies 
tiivistää. 

Kuusela on paitsi sertifioitu coach 
ja työnohjaaja myös muun muassa 
auktorisoitu pankkiiri sekä laillistettu 
kiinteistö välittäjä. Hän on toiminut myös 
International Coach Federation Finlandin 
presidenttinä ja hallituksen puheen-
johtajana – samaan aikaan yhdistys sai 
Euroopan tasolla eniten uusia jäseniä. 

– Uuden oppimisella on merkitystä. 
Henkilökohtaisesti en usko ihmisiin, jotka 
sanovat syntyneensä coachiksi. Ennen 
alan koulutusta en uskonut edes niihin, 
jotka tekivät sitä ammatikseen.

Asenne muuttui vuonna 2004, kun 
Kuusela silloisen esimiehensä kehotuk-
sesta lähti Englantiin coaching-oppeja 
hakemaan. 

– Coachingin lähtökohtana olet aina 
Sinä. Coach on läsnä, kuuntelee ja 
haastaa coachattavaa katsomaan asioita 
eri näkökulmasta. Meidän asiamme ei 
ole antaa valmiita vastauksia eikä toimia 
toisen kainalosauvana. Suurin osa vasta-
uksista on jo olemassa. Tavoitteena onkin 
saada ajatus kääntymään asioiden oikein 
tekemisestä oikeisiin asioihin.

||
Coachin 
tehtävänä on 
olla läsnä, 
kuunnella 
ja haastaa 
coachattava.

Opi oivaltamalla itse

BUSineSS COaCHing on tulosorientoitu-
nut prosessi, jossa coach tukee asiakas-
taan ottamaan käyttöönsä omia voimava-
rojaan niin, että tämä voi saavuttaa omat 
tavoitteensa. 

Life COaCHing auttaa asiakasta nautti-
maan enemmän tämän hetkisestä elämästä 
ja löytämään omat tavoitteensa työssä, 
elämässä ja ihmissuhteissa.

työnOHJaUS on työhön, sen tavoitteisiin 
ja toiminta-strategioihin, työyhteisöön ja työ-
rooleihin liittyvien kysymysten ja tunteiden 
tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä. 

MentOrOinti on prosessi, jossa 
kokeneempi henkilö (mentori) auttaa 
kokemattomampaa (aktori) kasvattamaan 
osaamistaan.



Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry tarjoaa 

työllistymistä edistäviä luentotilaisuuksia, spar-

rausta, vertaisryhmätoimintaa ja verkottumis-

mahdollisuuksia työttömille tai työttömyysuhan 

alla oleville Uudenmaan alueella asuville 

jäsenjärjestöjen jäsenille. OTTYn perustavoitteena 

on edistää työnhakuvalmiuksia ja etsiä erilaisia 

työllistymiskeinoja pääasiassa korkeasti koulute-

tuille Uudellamaalla. OTTY auttaa myös vertais-

tuen saamisessa sekä voimaannuttaa ja aktivoi 

osallistujia työnhaussa.

Vertaisryhmätoiminta on yksi OTTYn toiminta-

muodoista. Yhteen ryhmään otetaan mukaan 

enintään kymmenen henkilöä. 

Lisätietoja: arja.lindfors@tek.fi

Hae OTTY-koulutuksista sparrausta työelämään!

 
KOULUTUSKALENTERI

Kevään koulutukset:

13.3. Sosiaalinen media ja työnhaku

14.3.  Linkedin-profiilin työpajat

17.4.  tunteet ja työnhaku

15.5. Uudet työnteon muodot

Lue lisää koulutuksista ja ilmoittautumisajoista: 

www.otty.fi. kaikki koulutukset ovat jäsenille 

maksuttomia.

TJS kouluttaa

Liitto järjestää yhteistyössä TJS Opintokes-

kuksen kanssa keväällä-alkukesästä kaksi 

iltakoulutusta Helsingissä. Koulutusten aiheet 

ovat

• Neuvottelutaidot

• Osaamisen tunnistaminen

Oulun seudulla OTTY järjestää moni-

puolista koulutusta Uranoste-projektin 

kautta. Keväällä 2012 järjestetään 

työnhakuryhmiä, esimieskoulutuksia, 

 yritysvierailuja ja muun muassa seuraa-

via koulutuksia työnhakijoille:

22.3. Vakuuta rekrytoija 3 sekunnissa

26.3. Opi ja kehity verkostoitumisen 

mestariksi
4.4. Opi räätälöimään CV:si

19.4. työhakemus – apu tyhjän a4:n 

ahdistukseen
26.4. Menesty haastattelussa

Lisätietoja maksuttomista koulutuksista 

www.uranoste.fi

Hyödynnä
koulutukset!

Seuraa nettisivuja

 www.yhteiskunta-ala.fi 

ja uutiskirjeitä.
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Kuulumisia kentältä

Työelämäkiertue käy 
korkeakouluissa 
– poikkea kysymään!

akavan työelämäkiertue 2012 kiertää kevään 

aikana korkeakouluissa eri puolilla maata teemalla 

tasapuolinen työelämä. Kiertue tarjoaa opis-

kelijalle tietoa muun muassa työharjoittelusta, 

kesätyöstä ja osa-aikatyöstä.
Kiertueella on infopisteitä, joissa opiskelija voi 

tutustua liittojen toimintaan ja saada vastauksia 

työelämä kysymyksiin. Tavattavissa on akava-

laisten liittojen opiskelijatoiminnan aktiiveja, jotka 

kertovat, mitä on tärkeää tietää työelämässä ja 

työpaikoilla. Kiertueella ovat mukana keskus-

järjestö Akava ja sen jäsenliitot.
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on mukana 

seuraavilla paikkakunnilla maalis-huhtikuussa:

13.3. Helsingin yliopisto
21.3. tampereen yliopisto
28.3. Vaasan yliopisto
12.4. Lapin yliopisto

Hyvä svollilainen,
olen Saara Hanhela, 23-vuotias kuopiolainen yhteiskunta-
tieteiden opiskelija ja Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien 
Liitto SVOL ry:n uusi puheenjohtaja. Pääaineeni Itä-Suomen 
yliopistossa (UEF) on sosiaalipolitiikka, sivuaineina olen 
lukenut sosiologiaa, valtio-oppia sekä nuorisotutkimusta. 
Tähtäimessä ovat vielä ainakin jonkinasteiset kasvatustieteen 
opinnot. Muutin Kuopioon nelisen vuotta sitten Pirkanmaalta, 
ja lapsuuteni vietin Vesilahdella. SVOL:n toiminnassa olen 

ollut mukana vuodesta 2010 alkaen sekä Kuopiossa että 
valtakunnallisella tasolla.

Olen tutustunut opiskelijapolitiikkaan ylioppilas-
kuntamme toiminnassa ja huomannut siinä monia 
kiinnostavia erityispiirteitä, joiden takia haluan 
perehtyä opiskelijoiden asioihin syvemmin. Olen 
puoluepoliittisesti sitoutumaton ja henkilökohtaisen 

kehittymiseni kannalta pidän sitä tärkeänä asiana. 
Ammattiyhdistysliike on kaiken kaikkiaan kiinnos-

tava toimintakenttä: sillä on kiehtova historia sekä ihmisiä 
yhdistävä ja demokraattinen katsontatapa. SVAL (nykyinen 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) on ollut minulle liittymis-
hetkestä lähtien turvallinen, varma ja asiantunteva ammat-
tiliitto. SVOL:n toiminnassa tärkeintä on opiskelijoita yhteen 
kokoava voima ja vertaistuki.

SVOL:ssa puhalletaan aidosti yhteen 
hiileen ja otetaan kaikkien mielipiteet 
huomioon. 

Haluan tuoda SVOL:n paikkaritoimin-
taan mukaan laajempaa yhteistyöajat-
telua niin ainejärjestöjen kuin yliopisto-
jenkin suuntaan. Yhteiskuntatieteiden 
opiskelussa on erilaisia edunvalvonnal-
lisia ongelmia, joihin voisimme pureu-
tua yhteisvoimin entistä tehokkaammin. 
Esimerkiksi kandidaatti- ja gradutöiden 
arvostelu säilyy usein pimennossa eikä opiskelija tiedä, miten 
hän voisi kehittää itseään saadakseen parempia tuloksia. 

Tänä vuonna SVOL:n toiminnassa aikaa tulee viemään 
suuri sääntömuutos sekä liiton uuden nimen lanseeraus – 
toisaalta meillä on hieno tilaisuus jatkaa profiilin kohottamista 
tuoreen ilmeen myötä. Tiedossa on siis innostava ja mielen-
kiintoinen vuosi sekä liiton aktiiveille että jäsenistölle! 

Yhteiskuntatieteiden opiskelijoita 
lämmöllä ajatellen,

Saara

SVOL:n uusi pj

esittäytyy

Kiertueesta lisää 
www.akava.fi

SVOL:n ylimääräinen 
liittokokous 14.4.
Helsingissä

Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien 
Liitto SVOL ry:n ylimääräinen liittokokous 
järjestetään 14. huhtikuuta Helsingissä. 
Kokouksessa käsitellään SVOL:n sääntö- 
ja nimenmuutosasiaa. Kokousasiakirjat 
toimitetaan SVOL:n paikallisjärjestöille 
viimeistään kuukautta ennen liittokokous-
ta. Tarkempi kokousaika ja -paikka ilmoi-
tetaan myöhemmin SVOL:n nettisivuilla 
osoitteessa www.svol.fi.
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Pääsy 10 vuotta!
Helmikuun 13. päivänä 2002 perustet-
tiin Vanhan Ylioppilastalon Tiedekuntasa-
lissa SVAL:n alueyhdistys, Pääkaupunki-
seudun yhteiskuntatietelijät (Pääsy), joka 
järjestää vapaaehtoisvoimin toimintaa 
alueella asuville SVAL:n jäsenille sekä 
toimii suurimpana ryhmänä liiton val-
tuustossa.

Pääsyn vuosikokous järjestettiin 
23.1.2012. Samassa yhteydessä valittiin 
vuodeksi 2012 Pääsyn uusi hallitus, 
jonka jäseniksi tulivat edellisvuoden 
hallituksesta Mikael Seppälä (puheen-
johtaja), teija kynkäänniemi (varapu-
heenjohtaja), Sirpa Laurikainen, Milla 
eronen, tuomas Järvinen, John Halla, 
riku Hautamäki ja Juha ylitalo sekä 
uusina kasvoina anssi Vartiainen, Jarno 
karjalainen ja Jaakko Pohjolainen. Ko-
vasti kiitoksia edellisvuoden hallitukselle!

2012 on Pääsyn juhlavuosi. Juhlistim-
me kymmenvuotista taivalta lauantaina 
11.2. noin 25 hengen voimin Bottalla. 
SVAL:n valtuuston puheenjohtaja, Pää-
syn perustamisen puuhamies ja pitkän 
linjan järjestöaktiivi timo koskimäki piti 
tilaisuudessa juhlapuheen, jossa hän 
muisteli menneitä ja katsoi järjestön tule-
vaisuuteen. Puhe on kokonaisuudessaan 
luettavissa Pääsyn nettisivuilla.

Järjestömme kevääseen on tulossa 
näillä näkymin lisäksi ainakin perinteinen 
kokkikurssi ja vierailu mielenkiintoiseen 
kohteeseen. Toiminnastamme kiinnos-
tuneiden kannattaa seurata viestintäka-
naviamme. Tervetuloa mukaan Pääsyn 
juhlavuoden toimintaan!

Lisätietoja: 
www: http://paasy.info
facebook: http://www.facebook.com/
paasyry

Paikallisyhdistyksen vuosikokous ja 
tutustuminen Lahden yliopistokeskuk-
seen 13.3.2012 klo 17 alkaen osoitteessa 
Saimaankatu 11 (Lahden yliopistokeskuk-
sen koordinaatioyksikkö, Tietoportti, 
2. krs), Lahti.

Hallitus toivottaa uudet ja vanhat 
jäsenet joukolla mukaan!

Päijät-Hämeessä vuosi-
kokous maaliskuussa

Tositarinoita Tampereelta 
työelämän murroksesta

Pirkanmaan yhteiskuntatieteilijäviikon tapah-
tumassa viime marraskuussa kuulimme neljän 
tamperelaisen jäsenemme tositarinan heidän 
työelämästään ja työurastaan. Heidän tarinoitaan 
oli kuulemassa 25 osallistujaa omasta yhdistyk-
sestämme ja opiskelijajärjestö Hypystä. Tilaisuu-
dessa olivat puhumassa YTM Lauri Savisaari, 
HTM tuula korkeemaa, YTM Janne Mikkonen 
sekä YTM Mia Simpanen. Lauri Savisaari edusti 
kunnallista yhteiskunta-alan osaamista, Janne 
Mikkonen järjestö sektoria, Tuula Korkeemaa 
yksityistä sektoria ja Mia Simpanen valtion sek-
toria. Tilaisuudessa kuultiin neljä hyvin mielen-
kiintoista ja varsin erilaista tarinaa työ elämästä 
ja työurasta. Yhteistä kaikille tarinoille kuitenkin 
oli, että nykyisessä työelämän murroksessa tar-
vitaan koulutusta, suhteita, verkostoja, sattumaa, 
työkokemusta, hyvää itseilmaisua sekä markki-
nointitaitoja.

Käy nettisivuillamme lukemassa uratarinat 
kokonaisuudessaan. Osoite on www.svalpir.
blogspot.com. Nettisivuilta löydät myös kevään 
tulevat tapahtumat. Liity jakelulistalle!

Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala.fi/

liitto/jasentoiminta
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Vastaavan tasoiset lomahuoneistot Rukalla 
ja Kolarissa maksavat noin kaksinkertai ses  ti 
jäsenetuhintoihin verrattuna.

rukalla ja kolarissa pääset nauttimaan 
kesällä jylhästä luonnosta ja upeista vaellus-
maastoista. tampereen kylpylässä yhdistät 
kätevästi kaupunki-ja kylpyläloman.

Kaupunkilomalle 
tai luontomatkalle 
jäsenetuhintaan Liiton jäsenyys 

kannattaa vapaallakin.

Vertaillaanpa jäsenetuhintoja listahintoihin.
Esimerkiksi viikko 25 tampereen kylpylässä:

Oletko tullut 
ajatelleeksi, että 

jäsenyyteesi sisältyy 
myös mahdollisuus 

edulliseen 
lomanviettoon?

Tätä jäsenetua on  syytä kokeilla – jäsenhinnoin! 
Lisää tietoa lomaeduista ja hakuohjeista löydät 
nettisivuiltamme www.yhteiskunta-ala.fi

tampereen kylpylä
•	 30-neliöinen studio  

(+ parvi 16 m2) neljälle 
hengelle

•	 vuokra-aika perjantaista 
klo 16 perjantaihin klo 11

• Haettavat viikot 25, 32 

• 400 €

kolarin Siepakka
•	 40-neliöinen rivitalo-

huoneisto neljälle hengel-
le Äkäslompolojärven 
rannalla Ylläksellä

•	 vuokra-aika lauantaista 
klo 16 lauantaihin klo 10

• Haettavat viikot 31–32, 
35–36 

• 390 €

rukanjurmu
•	 70-neliöinen rivitalo-

huoneisto kymmenelle 
hengelle Ruka tunturilla 

•	 vuokra-aika lauantaista  
klo 16 lauantaihin klo 12

• Haettavat viikot 19–36

• 310 €  

400 euroa jäsenetuhinta 

825–1 175 euroa listahinnat 

jäsenedut

Seuraavaksi arvotaan touko–syyskuun 
väliset lomaviikot (viikot 19–36):

•	 Täytä sähköinen lomake netissä. 
Lähetä hakemus viimeistään maa-
nantaina 12.3. klo 12 mennessä.

•	 Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan 
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.

•	 Arvontapäivä on 12.3.2012. 

•	 Arvonnassa onnistaneille ilmoite-
taan henkilökohtaisesti muutaman 
päivän sisällä arvonnasta. 

•	 Vapaaksi	jääneet	lomaviikot	laitetaan	
uudelleen hakuun nettiin Ajankohtai-
set-osioon.

•	 Varaus	on	sitova.	Peruutuksesta	
veloitamme toimistokulut 17 €. Mikäli 
varaus perutaan alle kolme viikkoa 
ennen vuokra-ajan alkamista, 
veloitamme lisäksi puolet vuokra-
hinnasta.

•	 Lisätiedustelut sähköpostilla osoit-
teeseen info@yhteiskunta-ala.fi tai 
puhelimitse 010 231 0350.
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Högskoleutbildade samhällsvetare rf. Så lyder 
vårt nya namn. Namnet beskriver väl för-
bundets kontinuerligt ökande medlemskår. Vi 
välkomnar alla som avlagt examen inom bran-
schen, utför samhälleligt arbete eller har en 

bild av sig själv som en sådan person. Mellan våra väggar 
och under vårt tak finns det plats för alla.

Förbundets gamla namn, Statsvetarnas Förbund i 
Finland SVAL rf, var inte så lyckat med tanke på marknads-
föring. Det fick en att tänka på staten, vetenskaplighet och 
endast en examensbeteckning. Namnet beskrev inte oss, 
alla dem som hör till oss, vår mångfald och vår mångsidig-
het.

Också statsminister Jyrki Katainen är SVM. I intervjun i 
denna tidning lyfter han fram arbetshälsa och välbefinnan-
de i arbetet som medel till att förlänga karriärerna. De unga 
borde även inleda studierna snabbare och fortsätta vidare 
till arbetslivet. Katainen rekommenderar emellertid utbytes-
studier som en del av studierna. Jag anser att studietiden 
inte får stramas åt för mycket,

utan det bör även finnas plats för utbytesstudier, lagom 
mycket arbete, allmänt fördrivande av tiden, för att söka sin 
egen väg i livet och för livet som studerande. Att göra ett 
elände av studietiden är något för avundsjuka medelålders 
människor.

Under presidentvalet upplevde vi en ny slags medbor-
garrörelse som förhoppningsvis kommer att kanaliseras till 
en positiv, konstruktiv människorörelse under de kom-
mande åren. Vi verkar vara trötta på att andra – ibland till 
och med samhällsvetare – tolkar vem vi är och vad vi vill. 
Vi behöver fler kanaler för påverkan och deltagande, både 
på riksomfattande och på kommunal nivå.

Statsministern uppmuntrar oss samhällsvetare att klart 
mer än i dagsläget ta del av den politiska, samhälleliga 
och ekonomiska debatten. Det är oroväckande att de som 
till exempel forskar i invandring och mångfald i dagsläget 
inte öppet vågar delta i den offentliga debatten. De har fått 
uppleva regelrätt virtuell förföljelse, blivit utskällda och ned-
svärtade. Detta får under inga omständigheter tolereras.

Denna nya medlemstidning – Ura – är full med goda 
skäl att rekommendera förbundet med det nya namnet till 
kollegor. Våra två  jurister berättar om olika fall som de 
utrett. Bara ett fåtal av de fall som våra jurister dagligen 
arbetar med går ända till rätten. Det är skönt att veta att 
när nöden är som störst är hjälpen som närmast.

Nytt namn 
– nya tider

eLina MOiSiO
Ordförande

Jämställdhet, bildning och en global 
inställning är enligt statsminister Jyrki 
katainen de andliga värden som bär 
Finland i den föränderliga världen. Ka-
tainen påminner dock om att välfärds-
samhället inte kan existera utan en stark 
offentlig ekonomi.

– Vi måste våga ändra de finländska 
strukturerna på ett sätt som möjliggör 
en fortsatt existens för ett samhälle som 
producerar jämställdhet och tjänster.

Ett annat medel som Katainen er-
bjuder för att vända på utvecklingen av 
den offentliga ekonomin är att förlänga 
arbetskarriärerna. Det viktiga är dock 
att alla är på vinnarsidan. Den anställda 
ska belönas med en bättre arbetspensi-
on och samhället med fler arbetstagare 
som betalar skatt.

– Detta är en väsentlig och oundviklig 
del av den ekonomiska tillväxten och 
finansieringen av välfärdssamhället.

Katainen är nöjd med att den förra 

regeringen i samband med universi-
tetsreformen lyckades flytta över fokus 
på finansiering av den grundläggande 
forskningen.

– Hög kompetens och nya innovatio-
ner är möjliga om den grundläggande 
forskningen ligger på tillräckligt god 
nivå och vi producerar sådan informa-
tion som klarar av konkurrensen på ett 
internationellt plan.

Katainen anser att det är bra att vara 
aktiv och ta egna initiativ redan under 
studietiden. 

– Man lär sig mycket av dessa 
uppgifter.

Han uppmuntrar studerande också 
att tänka på vilka värden man själv 
arbetar för.

– När man upplever att man lever 
i en gemenskap där flit och ansvars-
tagande uppmuntras, för det med sig 
förutom andligt, även materiellt välbe-
finnande.

Arbetsmarknads-
undersökning 2011

förbundet genomförde en 
arbetsmarknadsundersökning på 
senhösten 2011. Arbetslösheten inom 
utbildningsområdet visade inte på 
några betydande förändringar vid 
tidpunkten för undersökningen. Då 
svaren lämnades in arbetade 90 
procent av arbetskraften på heltid. 
Arbetslösheten bland medlemmarna 
låg på knappa tre procent.

Löneparametrarna visar på en 
ökning på upp till 7,5 procent i brutto-
lönerna jämfört med året innan. Den 
genomsnittliga bruttolönen bland hela 
medlemskåren var 4 270 euro/mån. 

Informanterna ombads i under-
sökningen göra en bedömning av 
utsikterna för den nära framtiden på 
deras arbetsplats, både för egen del 
och mer allmänt. Drygt 80 procent 
av informanterna ansåg att deras 
situation var stabil eller relativt stabil. 
Sammanlagt 4 080 medlemmar 
ombads svara på enkäten. Antalet 
inkomna svar var 1 564. 

Rådgivning om 
tjänste förhållanden

enligt förbundets medlemmar är 
rådgivningen om tjänsteförhållanden 
en av de viktigaste medlemsförmå-
nerna. Det individuella intressebe-
vakningsarbetet är dock relativt 
osynligt i offentligheten, eftersom 
medlemmarnas ärenden alltid 
hanteras strikt konfidentiellt.  
Medlemmarna kontaktar förbundet 
årligen ungefär tusen gånger, 
uppskattar vicehäradshövding Jukka 
Nohteri som har varit förbundets 
jurist sedan år 2008. Den stora 
majoriteten av alla ärenden kan 
skötas genom rådgivning och 
förhandlingar.

Den vanligaste situationen då 
man kontaktar förbundet är när man 
byter arbetsplats. Både upphörande 
och inledande av en anställning är 
förknippat med ett antal juridiska frå-
gor som man bör ta i beaktande för 
att trygga sina egna intressen och 
för att senare undvika problem. Mer 
information finns på medlemssidorna 
på förbundets webbplats.

Framtidsteser

[Resumé]
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toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen ............... puhelin 010 231 0362

EDUNVALVONTA
neuvottelupäällikkö nuutti Pursiainen .......puhelin 010 231 0357
•	yksityissektorin	neuvottelutoiminta
•	tutkimustoiminta

asiamies arja Laine ........................................ puhelin 010 231 0355
•	julkisen	sektorin	ja	yliopistojen	 
neuvottelutoiminta

Lakimies Petri toiviainen .............................. puhelin 010 231 0354
•	palvelussuhdeongelmat

Lakimies Jukka nohteri ................................. puhelin 010 231 0353
•	palvelussuhdeongelmat

Yhteystiedot

Toimisto on auki arkisin klo 9–16. 
info@yhteiskunta-ala.fi
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala.fi

JÄRJESTöTOIMINTA
Viestintäpäällikkö kati ahtiainen  ................ puhelin 010 231 0359
•	viestintä
•	URA

asiamies aki reinimäki .................................. puhelin 010 231 0356
•	järjestötoiminta
•	opiskelijatoiminta

Järjestösihteeri Hanna Meriluoto ............... puhelin 010 231 0352
•	järjestötoiminta

Opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen......puhelin 050 3208 969
•	opiskelijatoiminta

JÄSENASIAT
Hallintopäällikkö Marjut Soininen ............... puhelin 010 231 0360
•	taloushallinto

toimistonhoitaja Helka ahlström ................ puhelin 010 231 0350
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut
•	lomaviikkovaraukset

Jäsensihteeri tiina kuusi ............................... puhelin 010 231 0361
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut

Jäsensihteeri Pia ruuska 
(perhevapaalla)

Anna palautetta lehdestä 
ja voita MacBook Air!

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua 
kaikki MCI Press oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron 
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, 
jotka ilmestyvät kevätkaudella 2012. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto 
arvotaan 31.7.2012. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Vastaaminen	on	helppoa	ja	nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen 
  www.mcipress.fi/ura
2. Merkitse numerosarja 785362.
3. Tämän jälkeen pääset lukija kyselyyn 
klikkaamalla Lähetä-painiketta. Onnea 
arvontaan!

Jokainen numero on 
uusi mahdollisuus 
osallistua

KLIKKAA LISÄÄ
www.uralehti.fiURA

Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa 
ja keskustele päivän polttavista aiheista. Verkosta 
löydät myös vanhat, Valtiotieteilijän artikkelit. 
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Asenne
ratkaisee

Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2012

28 7 askelta säästeliäämpään työntekoon  12 Työmarkkinatutkimus 2011

EDUNVALVONTA

Liiton lakimiesten työnkuva

ILMIÖ
Presidentinvaalit: 

puhe	 a ilmiö(i)stä

OIKEILLE URILLE

Veikkauksessa coachingilla 

tehdään tavoi	 eista to	 a

Pääministeri toivoo lisää 

julkista keskustelua

KLIKKAA LISÄÄ
www.uralehti.� 

Lehti yhteiskunta
URAURA
Valtiotieteilijä on nyt

Ura_1_2012.indd   1

14.2.2012   10.51

Arvottava palkinto on 
noin 1 000 euron  
arvoinen MacBook Air.
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[näkökulma]

StUre fJÄder
Akavan puheenjohtaja

Ilon ja huolen aiheita
Sekä viimeiset eduskuntavaalit että pre-
sidentinvaalit toivat politiikkaan uuden-
laista värinää. Olen iloinen, että yllätyk-
selliset vaalitulokset saivat suomalaiset 
antautumaan kahvipöytäkeskusteluihin 
ja Facebook-kannanottoihin. Toivottavasti 
kulunut vaalivuosi innostaa ihmisiä jatkos-
sakin keskustelemaan yhteisistä asiois ta. 
Sosiaalinen media antaa siihen helpot työ-
kalut. Myös perinteinen jalkatyö vaalien 
alla näyttää osoittaneen voimansa.

Kuntavaalit ovat jo nurkan takana, jo-
ten politiikka pysyy parrasvaloissa. Kunta-
vaalit jos mitkä ovat tärkeät: kunnissa teh-
tävät päätökset vaikuttavat ihmisten 
arkeen konkreettisesti. Olen hieman huo-
lissani nuorten osallistumisesta, kun yhä 
kasvava seniori-ikäisten joukko äänes-
tää ahkerasti. Päättäjät tekevät mielellään 
tätä aktiivijoukkoa ymmärtäviä ratkaisuja. 
Akavalaisista viidesosa, yli satatuhatta, on 
opiskelijoita. Senkin takia olemme pitäneet 
esillä sukupolvien välistä oikeudenmukai-
suutta yhteiskunnan asioista päätettäessä.

Suomen väestörakenne johtaa suuriin 
haasteisiin ylläpitää ja rahoittaa nykyi-
senmallista hyvinvointiyhteiskuntaa. Kun 
valtio on velkaantunut ja uhkaa velkaan-
tua edelleen, maksumiehiksi joutuvat 
nuoret ikäluokat. Yhä pienempi työssä-
käyvien joukko kustantaa yhä pitempään 
elävän vanhusten joukon.

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamis-
vaiheessa 1970–80-luvulla huoltosuhde oli 
edullinen. Sataa työikäistä kohti oli vain 
neljäkymmentä lasta ja vanhusta. Vuonna 
2015 huollettavia on kuusikymmentä ja 
vuonna 2020 jo seitsemänkymmentä.

Tilanne johtaa siihen, että hyvinvointi-
yhteiskunnan rakenteita pitää uudistaa, 
työllisyysastetta korottaa ja työuria piden-
tää. Muuten emme pysty pitämään kiinni 
hyvinvointiyhteiskunnan periaatteesta. 
Päätöksillä on kiire.

Suomi on kahtena peräkkäisenä vuonna 
ottanut lisää lainaa kahdeksan miljardia 
euroa. Tätä ei voida jatkaa. Edessä ovat ko-
vat sopeuttamistoimet. Hallitus teki jo tä-
män vuoden budjettiin kipeitä leikkauksia. 
Pahinta oli, että koulutuksesta leikattiin 
200 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 budjet-
tiin tehdään lisää leikkauksia ja nostetaan 
veroja, sillä valtion tulot ja menot on saa-
tava tasapainoon.

Haitta- ja kulutusveroja, kuten arvon-
lisäveroa, voidaan pakon edessä nostaa, 
mutta palkansaajien tuloverotusta ei saa 
kiristää. Hallitus tuki viime syksyn raami-
sopimusta lupauksella, ettei palkansaajien 
tuloverotusta kiristetä ja ostovoima säilyy. 
Suomessa tuloerotus on kansainvälisesti-
kin korkealla tasolla.

Tarvitsemme myös 
rakenteellisia toimen-
piteitä. Onnistuneet 
uudistukset vähen-
tävät tarvetta sopia 
veron korotuksista ja 
menoleikkauksista, 
mutta  eivät poista sitä.

Kuntarakenteita on 
pakko järkeistää. Siitä kai kaikki ovat sa-
maa mieltä. Sen sijaan keinoista on erimie-
lisyyttä. Osa kunnista on velkaantunut 
holtittomasti parhainakin talouskasvun 
vuosina. Muut kunnat eivät voi vain tu-
kea konkurssikypsiä kuntia. Niiden on 
taivuttava uudistuksiin. Suomalaiset ovat 
eriarvoisessa asemassa, kun toisten kun-
tien kyky huolehtia peruspalveluista hii-
puu ja toiset hoitavat velvollisuutensa.

Akava ei aio seurata maan talous-
tilannetta vaitonaisena. Olemme muu-
tosten edessä. Ne onnistuvat vain, jos 
olemme valmiita uudistaman rakenteita. 
On hyvä, jos suomalaiset ovat mukana 
keskustelussa hyvinvointiyhteiskunnan 
 tulevaisuudesta. B

Akava ei aio seurata 
maan taloustilannetta 
vaitonaisena.
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