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[Päätoimittajalta]

V
ähäks sulla on kiva työ, kun saat vaan koko päivän olla somessa!” Näin to-
tesi tyttäreni, kun yritin kertoa työstäni. Maagisen Facebook-sanan jälkeen 
oli turha enää yrittää väittää, että teen ihan oikeita, välillä tylsiäkin, töitä.   

Viestijän toimenkuvassa sosiaalinen media on väline, jota on pakko 
seurata. Mutta mikä on tilanne muilla asiantuntijoilla? Työterveyslaitoksen 
ja Työturvallisuuskeskuksen kyselyn mukaan sosiaalinen media on jo 

osa työpaikkojen arkea: noin kolmannes hyödyntää sitä sisäisessä ja puolet ulkoisessa 
viestinnässä. Vaikka sosiaalinen media on tuonut kiistatta hyötyjä viestinnän nopeuteen, 
kontaktien ylläpitoon ja brändäykseen, haittojakin alkaa pikkuhiljaa tulla esiin. 

Monet haitoista liittyvät ajankäyttöön. Arvelen, että muistio tai raportti valmistuu 
asian tuntijan käsissä nopeammin ilman somen seurantaa. Työntekoa häiritseviä 
tekijöitä on ollut ennenkin, mutta sosiaalisen median myötä häiriötekijöitä on tullut lisää. 
Facebookiin tipahtelevat päivitykset ja Twitterin ilmoitukset häiritsevät kenen tahansa 
keskittymistä. Aivotutkijat ovat jo pitkään muistuttaneet haitoista, joita aiheutuu monen 
asian tekemisestä yhtä aikaa. Sosiaalisen median seuraaminen on jälleen yksi tehtävä 
lisää multitas kauksen listalla.

Sosiaalisen median pelisäännöt puuttuvat vielä useilta työpaikoilta. Jos somen käyttö 
ei ole virallisesti osa työnkuvaa, voi seurannasta työajalla tulla lisätaakka. Olettaako 
työnantaja, että työntekijät seuraavat työyhteisön somekanavia ja ottavat kantaa palaut-
teisiin? Epätietoisuus voi kuormittaa henkisesti ja hankaloittaa ajanhallintaa. Esimiehellä 
on viime kädessä oikeus puuttua sosiaalisen median käyttöön. Järkevintä olisi yhdessä 
sopia työyhteisön pelisäännöistä.  Onko sinun työpaikallasi laa-
dittu ohjeistusta sosiaalisen median käytöstä? 

Saatan olla ajatukseni kanssa vähemmistössä, mutta 
jos minä saisin päättää, kukaan ei roikkuisi sosiaalisessa 
mediassa kokousten aikana. On hämmentävää puhua 
ihmiselle, joka tuijottaa ruutua. Diginatiiveille on kenties 
mahdollista seurata virtuaalista ja todellista elämää sa-
maan aikaan, mutta kyllä siitä kommunikointi kärsii. Ja voi 
esiintyjäparkaa, joka ei saa seminaarissa katsekontaktia 
laitteitaan tuijottavaan yleisöön!       

Liitto meni Facebookiin syksyllä 2010, ja vuosi 
vuodelta somekanavien määrää on lisätty. Mil-
laista sisältöä toivoisit löytäväsi liiton kanavis-
ta? Laita palautetta  
ja ideoitasi osoitteeseen  
viestinta@yhteiskunta-ala.fi. 

Selkeät pelisäännöt  
helpottavat somettelua
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Teksti Jenni Leukumaavaara Kuvat Henry Kestilä

Lukion, siviilipalveluksen ja Helsin
gissä vietettyjen pätkätyövuosien 
jälkeen Arto Selkälä pohdiskeli 
vuonna 1994, mitä lähtisi opiskele
maan. Päätös oli psykologia. 

Kun Tampereen yliopiston 
ovet eivät auenneet, Selkälä alkoi seuraavaa 
hakukierrosta odotellessaan opiskella sosio
logiaa avoimessa yliopistossa. Tarkoitus oli 
seuraavana vuonna hakea Joensuuhun psy
kologiaa opiskelemaan, mutta sosiologia ja 
yhteiskuntatieteet veivät mennessään.  

– Opiskelin sosiologiaa niin pitkälle, että 
pääsin Lapin yliopistoon sisälle ilman pääsy
koetta, Selkälä kertoo Lapin yliopistolla pari
kymmentä vuotta myöhemmin.   

Selkälä opiskeli ahnaasti: myös psyko
logian ja filosofian opintoja kertyi laajojen 
sivuaineiden verran. Opinahjosta tuli myös 
työpaikka, sillä yliopiston menetelmätietei
den laitoksella tehdyn harjoittelujakson jäl
keen Selkälä palkattiin tilastotieteen opet
tajaksi vuonna 2000. Sittemmin hän on 
toiminut myös assistenttina ja tutkijana.  

TilasToTieTeilijöiden keskellä 
Jo opiskeluaikoina Selkälää kiinnostivat 
määrällinen tutkimus ja kyselytutkimusten 
mahdollisuudet. Lähimmät kollegat ovat 
opiskelleet tilastotieteitä, ja silloin tällöin Sel
kälä huomaa katsovansa maailmaa ja tilas
toja hieman eri kulmasta kuin toiset tilasto
tieteen lehtorit. 

– Yhteiskuntatieteilijä haluaa katsoa mää
rällistä aineistoa aina myös substanssin kan
nalta, Selkälä sanoo ja jatkaa: 

– Jos esimerkiksi mietitään, miten malleja 
pitäisi soveltaa, tilastotieteilijä katsoo enem
män mallin edellyttämien matemaattisten 
ehtojen kautta. Oman taustani perusteella 
minua kiinnostaa myös, miten valittu malli 
ja teoria keskustelevat keskenään.

Täysin poikkeuksellinen Selkälän ura
polku ei silti ole. 

– On melko yleinen yhdistelmä, että 
menetelmäopettajana toimii yhteiskunta
tieteilijä.

Heikompien puolella
Mutta nyt Lapin yliopiston yhteiskuntatie
teiden sinisen käytävän varrella Björn Wahl-
roos saa huutia! 

Selkälä tempautuu polveilevasti puhu
maan väitöstutkimuksestaan sekä vastikään 
lukemastaan tutkimuksesta, jonka mukaan 
masennus on psykologinen reaktio siihen, että 
ihminen ei pysty ennakoimaan ympäristö
ään. Näin on monella nuorella, joka ei yrityk
sistä huolimatta onnistu saamaan töitä ja ole
maan sellainen vastuullinen kansalainen kuin 
onnistuneen ihmisen kriteeriksi ulkopuolelta 
asetetaan. Asia selvästi sapettaa Selkälää.

– Keinojen ja päämäärien ristiriita voi olla 
tuhoisaa syrjäytymisvaarassa olevalle ihmi
selle. Wahlroosin ja muiden hyväosaisten 
oikeistolaisten puheet yksilön kasvavasta vas

Arto Selkälän mukaan yhteiskunnan 
koventuneet arvot aiheuttavat masennusta 

ja syrjäyttävät ihmisiä. Lapin yliopiston  
tilastotieteen lehtori toivoisi myös akateemiseen 

maailmaan väljyyttä, jotta luovuudelle ja isoille 
oivalluksille olisi tilaa syntyä. 

Tilastojen 
    tuntija
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Arto Selkälä pitää yliopistoa 
työn sisällön puolesta loistavana 
työpaikkana, mutta työsuhteiden 

epävarmuus on kuluttavaa. Selkälällä 
itsellään nykyinen työsopimus jatkuu 

heinäkuun loppuun asti. 
– Myös etenemismahdollisuudet ovat 
tutkijoille aika ohuet, koska vakituisia 

paikkoja on hyvin rajoitetusti. 

||
Yhteiskuntatieteilijä 
haluaa katsoa 
määrällistä 
aineistoa aina 
myös substanssin 
kannalta.
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Lähde TMT2014

||
Tutkijan työ 
edellyttää 
luovuutta 
ja aikaa.

tuusta ovat ristiriidassa sen kanssa, että eten
kin heikommassa asemassa olevien vaikutus
mahdollisuuksia tosiasiassa kavennetaan. 

Vuonna 2013 valmistuneessa väitöskirjas
saan Selkälä selvitti kansalaisuuden hallintaa 
suomalaisessa sosiaali ja terveyspolitiikassa 
vuosina 1997–2011. Tutkimuksen mukaan 
yksilön vastuu on korostunut heikompi
osaisten kustannuksella. Oman vastuun 
korostaminen johtaa etenkin päihdeongel
maisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahan
muuttajien saaman tuen kaventumiseen. 
Myös monet kunnat, joilla olisi taloudelliset 
mahdollisuudet tukea heikommin menesty
viä, ovat koventaneet sosiaalipolitiikkaansa. 

Selkälä huomauttaa, että nämä wahlroo
sit eivät välttämättä ymmärrä, että nykyään 
työllistyminen voi olla paljon vaikeampaa 
kuin aiemmille sukupolville. 

– Muistan, kuinka nuorena Helsingissä 
asuessa oli mahdollista vain kävellä raken
nustyömaalle ja tarjoutua töihin pariksi vii
koksi. Tänä päivänä tilanne on aivan toinen. 
Työvoimahallinnon kanssa asioidessani olen 
huomannut, että asenteissa on parantamisen 
varaa. 

Tutkijana Selkälää on laajemminkin kiin
nostanut yksilön ja yhteiskunnan arvo
jen kohtaamiset ja se, miten yhteiskunnan 
mekanismit yksilöön vaikuttavat. Hän pitää 
tärkeänä sitä, että tutkimuksen avulla nämä 
mekanismit saadaan näkyviksi. 

kansainvälisTä kiinnosTusTa
Tällä hetkellä lehtorin työ täyttää Selkälän 
työpäivät siinä määrin, että tutkimukselle jää 
vähemmän aikaa. 

Tutkimukseen paneutuminen kuitenkin 
kiinnostaisi, ja Selkälän tutkimusaiheet puo
lestaan kiinnostavat myös kansainvälisesti. 
Selkälä on erikoistunut lomake ja webkyse
lyiden vastaajapsykologiseen tutkimukseen: 
lomakekyselymenetelmän ja vastaamisen 
tutkimusta vastaajan tulkinta ja muistipro
sessien näkökulmasta. Parhaillaan Selkälä 
tekee yhteistyötä esimerkiksi amerikkalaisen 

tutkijan Mick Couperin ja saksalaisen Ulf-
Dietrich Reipsin kanssa. 

Vaikka Selkälän omat tutkimusalueet saa
vat arvostusta, häntä harmittaa, että yliopis
tojen rahoitusjärjestelmä ei tunnista eri tie
teenalojen menetelmiä tarpeeksi hyvin. 

– Esimerkiksi sosiologiassa tutkimus voi 
olla teoreettisesti hyvinkin korkeatasoista, 
mutta se ei saa samaa tieteellistä ja rahallista 
arvoa kuin vaikkapa luonnontieteet. 

väljyydelle Tilaa 
Selkälää huolestuttaa myös akateemisen 
maailman kasvava kiire ja paine. 

– Yhteiskuntatieteiden tutkijat joutu
vat kiirehtimään jo seuraavaan hankkee
seen saadakseen perheelleen leipää pöytään, 
vaikka tutkimuksellisesti edellisessäkin 
hankkeessa olisi vielä tehtävää. 

Ylipäätään Selkälä toivoisi akateemiseen 
maailmaan enemmän väljyyttä. 

Palvelussuhteista määräaikaisia

Liiton jäsenet yliopistosektorilla

Alle 30 8 %  
30-39 43 %  
40-49 34 %  
50-59 12 %  
60 tai yli 3 %  

työmäärän kokee jatkuvasti tai 
ajoittain liian suureksi

asema yliopistosektorilla
Johto- ja esimiestehtävissä 12 %
Asiantuntijatehtävissä 75 %
Opetustehtävissä 8 % 

Palkkatunnuslukuja
Keskiarvo  3720 euroa/kk 
Mediaani  3560 euroa/kk 
F10  2500 euroa/kk  
F90  5100 euroa/kk  

Yliopistoissa 38 %
Valtiolla 27 % 
Kunnissa 24 % 
Yrityksissä 10 % 
Järjestöissä 29 %

Yliopistoissa 63 %
Valtiolla  54 % 
Kunnissa  54 % 
Yrityksissä  57 % 
Järjestöissä  58 %

Yliopistojen tai ammattikorkea-
koulujen palveluksessa 
työskenteli viimeisimmän työ-
markkinatutkimuksen tulosten 
perusteella 10 % työvoimaan 
kuuluvista liiton jäsenistä. 
Joukko jakautuu ikäryhmittäin 
seuraavasti:
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– Eteneminen tutkijan työssä edellyt
tää luovuutta ja aikaa. Kiire tuhoaa uusien 
avaus ten mahdollisuuden. Suomessa vain 
parhaat tutkijat voivat saada kolmen tai vii
den vuoden tutkimusapurahan, joka antaisi 
mahdollisuuden päästä aidosti syvälle aihee
seen ja sitä kautta myös isoihin läpimurtoi
hin, Selkälä pohtii. 

– Vielä 2000luvun alussa saatettiin tääl
läkin filosofin kanssa lähteä Tupsuun (rova
niemeläinen taiteilijoiden, toimittajien ja 
akateemisten suosima edesmennyt baari) 
päiväkaljalle pohtimaan jotain hyvää ideaa, 
joka myöhemmin voisi kantaa hedelmää. Ei 
sellaista enää tapahdu.  

 
vaiHTelunHaluinen akaTeemikko
Selkälä myöntää pohtineensa, olisiko hän 
voinut työllistyä muualle kuin akateemiseen 
maailmaan. 

– Nuorempana näyttelin, ja ala myös hou
kutteli. Huomasin kuitenkin jo varhaisessa 
vaiheessa opintoja, että kiinnostuin ” suu
rista kysymyksistä” ja ”periaatteellisista tie
teistä”, kuten filosofiasta ja sosiologiasta. Sil
loin akateeminen maailma usein on paras 
paikka työskennellä.

Selkälä sanoo kuitenkin olevansa vaihte
lunhaluinen.

– Kaipaan vaihtelua. Olisi hyvä irtautua 
välillä akateemisesta maailmasta ja tehdä 
erilaisia asioita. Yhteiskuntatieteiden tutki
jalle pelko ja turvallisuushakuisuus eivät ole 
hyväksi. 

– Maailma on mennyt sellaiseksi, että 
vakituisesta työstä pitää mieluusti kiinni, 
mutta henkisesti minulle sopisi hyvin sellai
nen dostojevskiläinen kuljeskelu, jossa asi
oille ja yllätyksille annetaan mahdollisuus 
tapahtua, Selkälä naurahtaa. B

ArtO seLkäLä

•	 YTT
•	 Tilastotieteen	opettaja,	Lapin	yliopisto
•	 Ennen	akateemista	uraa	työskennellyt	

näyttelijänä,	maanrakennustyömiehenä,	
lasinpuhaltajan	oppipoikana	ja	lasten
hoitajana	lastenkodissa.

•	 Asuu	Rovaniemellä.	Eronnut,	kaksi	lasta	
•	 Harrastaa	lenkkeilyä,	kuntosalilla	käyntiä	

ja	kamppailulajeja

Yliopisto-opiskelijat ovat 
Arto Selkälän mukaan 

mukavia – ja suurin osa 
myös kunnianhimoisia ja 

aloitekykyisiä. 
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Vahvistusta hallintoon

8 Filosofian maisteri minttu Kilpiä on aloittanut tammikuussa hallinto-
päällikön sijaisena. Toimenkuvaan kuuluu taloushallintoa ja laskutusta. 
Kilpiä on oikea henkilö, jos on kysyttävää muun muassa jäsenmaksuun 
liittyvissä asioissa. Jäsenpalvelua hoitavat myös toimistonhoitaja helka 
ahlström sekä jäsenkoordinaattorit tiina Kuusi ja Jaakko Kalske. Kals-
keen toimenkuvaan kuuluu myös opiskelijatoimintaa.

-Olen työskennellyt hyvin monenlaisissa työyhteisöissä, ja järjestö-
maailmakin on minulle jo ennestään tuttu. Hallintopäällikön sijaisuus sopii 
minulle, koska aiempiin työtehtäviini on kuulunut taloushallintoa. Edelli-
sessä työssäni vastuunani oli suuren tapahtumakonseptin suunnittelu ja 
toteuttaminen, Kilpiä toteaa.

…mistä kirjoituk-
sesta on oheinen 
tekstinpätkä?
 
Vaihtakaamme näkö-
kulmaa valittamisesta  
vaikuttamiseen: 
myrskytköön, mutta 
hyvässä  henkisessä 
ja fyysisessä tilassa 
keksimme ratkaisuja  
ongelmiimme ja 
menestymme tulevai-
suudessa. Luokaamme 
siis työnteolle sellaiset 
puitteet, jotka antavat 
työn sujua ja ajatuksen 
lentää. Hyvät ideat 
syntyvät yhtä hyvin 
lenkkipolulla kuin 
työpaikalla näytön  
ääressä, yksin ajatel-
len, ryhmässä ide-
oiden ja verkostossa 
liikkuen. 

Vastaus: Työnilonjulis-
tus 2015 (Marja-Liisa 
Manka)

aikuisista tietää, 
miten he voisivat 
muuttaa elintapojaan 
terveellisemmiksi, 
kertoo THL:n tut-
kimus. Terveyden 
edistäminen on 
yhteiskunnallisestikin 
merkittävä asia ja  
sillä on keskeinen 
rooli työurien  
pidentämisessä. 
www.uudenvuoden-
lupaus.fi

tIesItkÖ

93 %

URAtieto
Varmista oikea 
palkkataso 
8 Liitto tuntee parhaiten yhteiskunta-alalla 
työskentelevien palkkatason. Meillä on eri 
sektoreiden palkoista runsaasti tutkimus- ja 
työmarkkinatietoa. Uran alkuvaiheessa palk-
kaus ei ole päällimmäisenä mielessä, vaikka 
juuri silloin olisi tärkeä hinnoitella työpanok-
sensa oikealle tasolle. 

Kysy liitosta palkkaneuvontaa missä tahan-
sa uran vaiheessa! Palkkaneuvotteluihin voit 
kysyä sparrausta myös liiton urapalveluista.

Minttu Kilpiä

•	 Valmistuneen	alkupalkkasuositus	vuonna	
2015 yksityisen sektorin (yritykset, järjestöt) 
palvelukseen sijoittuvalle vastavalmistuneelle 
pääkaupunkiseudulla 3 170 €/kk  
(3 150 €/kk v. 2014).

•	 Opiskelijoiden	palkkasuositukset:
 alle 120 opintopistettä 1 770 €/kk  

(1 750 €/kk v. 2014) 
 yli 120 opintopistettä 2 070 €/kk  

(2 050 €/kk v. 2014) 
 yli 180 opintopistettä 2 270 €/kk  

(2 250 €/kk v. 2014) 
 yli 240 opintopistettä  2 470 €/kk 

(2 450 €/kk v. 2014)

•	 Suositukset	koskevat	yksityisellä	sektorilla	
koulutusta vastaavissa tehtävissä työskentele-
viä opiskelijoita. Muilla sektoreilla palkkataso 
on pääsääntöisesti hieman matalampi.

•	 Käytännössä	palkka	vaihtelee	toimialan,	työn	
vaativuuden ja aikaisemman kokemuksen 
mukaan.

•	 Suositukset	ovat	suuntaa-antavia	–	saadak-
sesi yksilöllistä palkkaneuvontaa ota yhteyttä 
liittoon!

•	 Palkkasuositukset	perustuvat	Yhteiskunta-alan	
korkeakoulutetut ry:n syksyllä 2014 toteuttaman 
opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen tuloksiin 
sekä yleiseen palkkakehitykseen.

Palkkasuositukset koulutusta vastaavaan työhön:
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Akavan hallitus on myöntänyt Poh
jolan lahjoittaman tutkimusstipen
din hallintotieteiden maisteri Virpi 
Liinalaaksolle. Liinalaakso on teke
mässä palkkausjärjestelmien tasa
arvoisuuteen liittyvää väitöstutki
musta Aaltoyliopistossa. 

– Tutkin organisaatioiden palk
kausjärjestelmiä sukupuolten tasa
arvon näkökulmasta. Tavoitteenani 
on selvittää, mitkä palkkausjärjes
telmään liittyvät tekijät ja proses
sit vaikuttavat palkkausjärjestelmän 
tasaarvoisuuteen ja voivat joh
taa perusteettomiin palkkaeroihin, 
Liina laakso sanoo. 

Väitöstutkimuksen aihe on ajan
kohtainen ja yhteiskunnallisesti mer
kittävä. Palkkatasaarvoa edistävät 
tavoitteet esiintyvät yhteiskunnal
lisen keskustelun lisäksi myös työ
markkinakeskusjärjestöjen raamiso
pimuksessa sekä hallitusohjelmissa. 

– Sukupuolten välisiä palkkaeroja 
on tutkittu paljon ja ansiokkaasti. 
Sen sijaan palkkausjärjestelmien vai
kutuksia sukupuolten palkkaeroihin 
on toistaiseksi tutkittu melko vähän. 
Tutkimusta on vähän kansainväli
sestikin, mikä on yllättävää, Liina
laakso kertoo. 

Liinalaakson mukaan tutkimuk
sella on suuri käytännön merkitys, 

sillä organisaatiot tarvitsevat työ
välineitä ja menetelmiä palkkaus
järjestelmänsä tasaarvoisuuden 
edistämiseksi. Toistaiseksi ei ole sel
keää kokonaiskuvaa niistä tekijöistä, 
joihin organisaatio voi vaikuttaa 
edistääkseen omaa palkkatasaarvo
aan. Tutkimustulosten on määrä val
mistua kesällä 2016.

– Tämä on merkittävä suoma
laista työelämää häiritsevä ongelma. 
Samapalkkaisuuden edistämiseen 
on Suomessa panostettu, joten odo
tukset ongelman ratkaisemiseksi 
ovat korkealla. Uskon, että väitös
kirjatyöni tuo samanpalkkaisuuden 
tavoitteluun uutta ja merkittävää tie
toa lähestymällä ongelmaa organi
saatioiden näkökulmasta. 

Akava myöntää stipendin vuo
sittain ansiokkaasta tutkimus
työstä jäsenjärjestöjen tekemien 
esitysten pohjalta. Stipendin lah
joittaa Pohjola Vakuutus Oy. Tänä 
vuonna stipendi myönnettiin 
Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut 
ry:n ehdottamalle henkilölle. Myös 
viime vuonna stipendi myönnet
tiin liiton esityksestä VTM ja teknii
kan tohtori Johanna Maaniemelle , 
joka on tutkinut esimiesten ja 
alaisten kokemuksia palkkauksen 
oikeuden mukaisuudesta.

Yhteiskuntaopin stipendit 
kolmelle lukiolaiselle

8 Liitto palkitsi syksyn ylioppilaskokeissa hyvin 
menestyneitä yhteiskuntaopin kirjoittajia. Tällä kertaa 
stipendi jaettiin kolmelle lukiolaiselle:

•	 tapio Parkkonen  
Etelä-Tapiolan lukio (Espoo)

•	 Valtteri Väisänen  
Tikkurilan lukio (Vantaa)

•	 oona Laine  
Kimpisen lukio (Lappeenranta)

Stipendejä on jaettu vuodesta 2012 alkaen. 

Akava myönsi Pohjola-stipendin 
Virpi Liinalaaksolle

Ri
tv

a 
Si

ik
am

äk
i

Kenneth Laaksonen ja Petri Ekman Pohjolasta luovuttivat Pohjola-stipendin Virpi 
Liinalaaksolle yhdessä Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin kanssa. 

Liitto järjestäytyi SASKiin

8 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on liittynyt 
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK 
ry:n jäseneksi 1.1.2015 alkaen.

Mikä on SASK? SASK on suomalaisen ay-liikkeen 
oma kehitysyhteistyö- ja solidaarisuus järjestö. 
SASKin näkemyksen mukaan kestävin tapa vähentää 
köyhyyttä on ihmisarvoinen työ, josta maksetaan 
elämiseen riittävää palkkaa. Tämän edistämiseksi 
kehittyviin maihin tarvitaan vahvoja ammattiliittoja. 
Yhdessä kotimaisen ja kansainvälisen kumppa-
niverkostonsa kanssa SASK vaikuttaa siihen, että 
Kansainvälisen työ järjestön ILOn määrittelemät työ-
elämän perus oikeudet otetaan käyttöön työpaikkojen 
vähimmäis standardeina kaikkialla maailmassa.

SASKiin kuuluu jäsenjärjestöjensä kautta noin 
1,7 miljoonaa suomalaista.

www.sask.fi

”Monet suomalaiset eivät 
selvästikään ole aivan sujut 
sen kanssa, että yritysten 
tehtävä on tuottaa voittoa 
eikä työllistää suomalaisia.” 
(vaTT:n ylijohtaja Juhana vartiainen 
Twitterissä 5.2.2015)
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Korkeakoulutettujen 
työttömien määrän 
kasvu hidastui vuoden 
2014 lopussa; vastaval-
mistuneiden työttömi-
en määrä kääntyi jopa 
laskuun. Suhteutet-
taessa työttömien 
määrä koulutusasteen 
ja -alan työvoiman 
määrään korkeasti 
koulutettujen tilanne 
näyttää valoisammalta: 
mitä korkeampi kou-
lutus, sitä pienempi 
riski työttömyyteen. 

Lähde: Akava

Korkeakoulututkin-
non suorittaneiden 
työttömien määrä 
kasvoi vuonna 2014. 
Joulukuun lopussa 
korkeasti koulutet-
tuja työttömiä oli 
45 570. Vuotta aiem-
paan verrattuna mää-
rä oli 13,9 prosenttia 
enemmän. Viiden 
vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattu-
na työttömien määrä 
on kaikilla Akavan 
jäsenliittojen edusta-
milla koulutusaloilla 
nyt suurempi. Myös 
korkeasti koulutet-
tujen pitkäaikais-
työttömien määrä 
on taloustaantuman 
pitkittymisen vuoksi 
ollut voimakkaassa 
kasvussa. 
Lähde: Akava

URAtieto

8 Kevään 2015 aikana Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO järjestää luottamusmiesvaalit 
sekä kunta-alalla että AVAINTES-sopimusta sovelta-
villa työpaikoilla. Julkisella sektorilla työskentelevien 
yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen paikallistason 
edunvalvonta on järjestetty nimenomaan JUKOn 
kautta, joten tästä syystä vaaleihin osallistumalla voi 
vaikuttaa merkittävällä tavalla oman työpaikan olosuh-
teisiin ja siihen, millä tavoin työntekijöiden ääni tulee 
kuulluksi. Jokaisen kunta-alalla työskentelevän liiton 
jäsenen on syytä vähintäänkin käyttää äänioikeuttaan. 
Lisäksi kannattaa ilman muuta harkita myös ehdok-
kaaksi asettumista.

kunTa-alan luoTTamusmiesvaaliT  
maalis- HuHTikuussa
JUKOn kuntasektorin luottamusmiehet valitaan 
luottamusmiesvaaleilla, jotka järjestetään huhtikuun 
loppuun mennessä. Uusi luottamusmieskausi alkaa 
1.8.2015. JUKOn luottamusmieskausi on kolmivuotinen 
ja päättyy 31.7.2018. Tavoitteena on, että eri liitoilla 
ja ammattiryhmillä olisi edustajanaan näiden asioita 
tunteva luottamusmies. On tärkeää, että esimerkiksi 
kuntasektorin vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtä-
vissä toimivilla on oma luottamusmiehensä. Luotta-
musmiesten määrä ja toimialueet sovitaan työnantajan 
kanssa.

Kussakin kunnassa vaalin käytännön organi-
soinnista vastaa jukolainen pääluottamusmies. Hän 
myös tiedottaa jukolaiselle jäsenistölle vaaliprosessin 
etenemisestä, ja häneltä saa lisätietoja ehdokkaaksi 
asettumisesta. 

JUKO järjestää luottamusmiehille kattavan kolmi-
portaisen koulutusohjelman. Ensivaiheessa käydään 
läpi perusasiat eli luottamusmiehen tehtäväkent-
tä, kunnallinen sopimusjärjestelmä sekä virka- ja 
työehtosopimusten sisältö. Tämän jälkeen seuraavat 
syventävät koulutusjaksot eli palkkaus-  
ja työaika-asiat sekä paikallinen sopiminen. Taitojaan 
pääsee myös kehittämään neuvottelun, viestinnän ja 
vaikuttamisen saralla. Jukolaisella luottamusmiehellä 
on lisäksi aina käytössään oman ammattiliiton toimis-
ton ja JUKOn toimiston tuki.

”Luottamusmies- 
järjestelmä on paikallisen 
edunvalvonnan kivijalka!”

avainTes luoTTamusmiesvaaliT  
Toukokuun loppuun mennessä
Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksia 
sovelletaan ennen kaikkea kuntien ja kuntayhtymien  
määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai sää-
tiöiden työntekijöiden palvelussuhteissa. JUKO on 
allekirjoittajaosapuolena Avaintyönantajat AVAINTA 
ry:n työehtosopimuksessa, joten tätä työehtosopimus-
ta soveltavilla työpaikoilla voidaan valita jukolainen 
luottamusmies.

AVAINTES-sopimuksen luottamusmiestä koskevien 
määräysten mukaan allekirjoittajajärjestö voi asettaa 
luottamusmiehen, mikäli työnantajan palveluksessa 
on vähintään viisi allekirjoittajajärjestön jäsentä. Jos 
jäseniä on alle viisi, voidaan luottamusmies asettaa 
yhdessä toisen allekirjoittajajärjestön kanssa. Juko-
laisten oma luottamusmies kannattaa valita, koska 
näin turvataan paremmin jukolaisten työntekijöiden 
edunvalvonta.

Tavoitteena on, että AVAINTA ry:n työehtosopimus-
ta noudattavilla työpaikoilla järjestetään luottamus-
miesvaalit toukokuun 2015 loppuun mennessä. Uusi 
luottamusmieskausi alkaa 1.8.2015. JUKOn luotta-
musmieskausi on kolmivuotinen päättyen 31.7.2018. 
JUKO järjestää AVAINTES:n luottamusmiehille 
koulutusta	16.–17.4.2015.	Jotta	valittu	luottamusmies	
ehtii mukaan koulutukseen, kannattaa vaalit järjestää 
mahdollisimman pian.

Sekä kunta-alan että AVAINTA-sektorin luottamus-
miesvaalien tiimoilta voi olla tarpeen mukaan yhtey-
dessä liiton julkisen sektorin neuvottelupäällikköön 
Petri Toiviaiseen (petri.toiviainen@yhteiskunta-ala.fi).

Sinustako henkilöstön edustaja kuntasektorille?
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[Puheenjohtajalta]

Palkansaajakeskusjärjestökentässä on meneillään murros, joka voi johtaa 
kahden keskusjärjestön (SAK ja STTK) yhdistymiseen. Akavan jäsenjärjes-
töissä keskusjärjestöjen yhdistymistä, tai edes sen selvittämiseen osallistu-
mista, ei ole nähty korkeasti koulutettujen etujen mukaisena. Tämä on tilanne 
etenkin yliopistokoulutetuilla. 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on todennut hallituksensa linjaamana, 
että jäsenten edunvalvonta, liiton ydintehtävä, toteutuu jatkossakin parhaiten 
korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen 
jäsenenä. Samalla hallitus on linjannut, että liittomme jatkossakin osallistuu 
aktiivisesti keskusjärjestörajat ylittävään palkansaajaliikkeen yhteistyöhön. 
Toimintaympäristössä on viime aikoina tapahtunut muitakin muutoksia, erityi-
sesti työnantajajärjestöjen puolella.

Julkisessa keskustelussa keskusjärjestön valinnasta ja vaihtamisesta on 
saattanut saada käsityksen, että ikään kuin kyse olisi vain kannatusjäsenyy-
den siirrosta yhdistyksestä toiseen. Koulutusalapohjaisesti järjestäytyneessä 
Akavassa olemme keskittäneet mm. työelämäkysymysten edunvalvonnan 
Akavaan ja neuvottelutoiminnan ja palvelussuhde-edunvalvonnan kahteen 
neuvottelujärjestöön (JUKO ja YTN). Järjestel-
mä mahdollistaa paikallisen edunvalvonnan, 
joka takaa monille työpaikallaan yksin oleville 
jäsenillemme jukolaisen tai ytn:n luottamus-
miehen tuen. 

Jäsenillemme keskusjärjestöjäsenyys on 
edunvalvonnan kannalta iso kysymys. Keskus-
järjestöjen linjaerot näkyvät vahvasti vaikkapa koulutuspolitiikassa. Myös 
palkkaedunvalvonnassa akavalaisten tavoitteet luonnollisesti ja merkittävästi 
poikkeavat muiden palkansaajajärjestöjen tavoitteista. Esimerkkejä on paljon, 
työsuojelusta yhteiskuntavisioon.

Liiton hallituksen linjaus ei tarkoita sitä, ettei omassa keskusjärjestössäm-
me, liitossamme tai toimintaympäristössämme olisi kehitettävää. Päinvastoin, 
myös Akavan rakenteille ja edunvalvonnalle tilanne luo muutospaineita. 
Oman liittomme kehityssuuntaa valmistellaan muun muassa käynnistyvässä 
strategiatyössä. Ydin tässä työssä on etujärjestömme tulevaisuuden suunnan 
ja tehtävien tarkastaminen vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita.

Akavan perustajajäsenyys ei liittoamme velvoita, mutta kertoo Akavaan 
kuulumisen perusteiden pitkästä jatkumosta. Tärkeintä meille on valvoa 
jäsentemme etuja, ja edunvalvonnassa keskusjärjestöllä on väliä.

Edunvalvonnassa 
keskusjärjestöllä 
on väliä.

Jäsenten etu  
sanelee keskusjärjestön

mIKKo EsKoLa
puheenjohtaja 

8 Ensimmäinen kauteni pääluottamusmiehenä on 
päättymässä, sitä ennen toimin yhden kauden varapää-
luottamusmiehenä. Luottamusmiestehtäviini on kuulunut 
muun muassa paikallisia palkkaneuvotteluja ja työilma-
piiriasioita. Joskus on vaikea sanoa, missä roolissa 
toimin, koska olen samalla myös työpaikan työsuojelu-
valtuutettu. Pienessä työyhteisössä asiat yleensä hoituvat 
osapuolten kesken ilman luottamusmieskoneistoa. 
Yhteyden ottoja voisi olla aktiivisemminkin: aina ei tarvitse 
olla ongelmia, mukaviakin terveisiä kuulisin mielelläni.

Kauteni luottamusmiehenä on ollut aika tasaista 
menoa. Joskus talous- ja tulospaineiden puristukses-
sa henkilösuhteet oirehtivat, jolloin luottamusmiestä 
halutaan erotuomariksi. Valitettavasti parhaiten mieleeni 
ovat jääneet tällaiset hiukan tukalat tilanteet, mutta 
onneksi ne ovat olleet harvinaisia.

Uskon, että työnantaja ei ilkeyttään sorra työntekijää. 
Joskus tosin liiallinen mukavuudenhalu ja puuttumat-
tomuuden kulttuuri voivat aiheuttaa tilanteita, jotka 
voidaan tulkita työntekijän oikeuksien vastaisiksi. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on liukuvan työajan käyttö ylityön 
korvikkeena. Kun työnantajalla on halukkuutta korjata 
esiintuotuja epäkohtia, niin kyllä asiat aina selviävät.

menesTysTä vaaleiHin!
Luottamusmieheksi kannattaa hakeutua, sillä luotta-
musmiehenä saa erilaisen, kokonaisvaltaisemman 
näkö kulman työpaikan arkeen ja toimintaan. Parhaiten 
tehtävässä pärjää olemalla aktiivinen, tasapuolinen, rau-
hallinen ja asioista kiinnostunut. Oman edun ajattelu ei 
saisi olla kovin korostunut. Superihminen ei tarvitse olla.

Toivotan kaikille menestystä vaaleihin. Olen itsekin 
asettumassa ehdolle uudestaan. Korkeasti koulutettujen 
työttömyyden kasvu ei saisi näkyä työpaikoilla osaami-
sen arvostuksen vähenemisenä. 
Edustamalleni henkilöstölle 
haluan sanoa, että yhdessä näitä 
asioita hoidetaan. Luottamus mies 
tarvitsee edustettaviensa tuen ja 
luottamuksen, ja edustetuilla on 
oikeus heidän edustaan kiinnos-
tuneeseen luottamusmieheen.

marko mäkinen 
suunnittelupäällikkö  
ja pääluottamusmies
Pirkanmaan liitto

Luottamusmiehen  
ei tarvitse olla superihminen

URA 1-2015 11



Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton 18–74-vuotiaat jäsenet. Vakuutettuina ovat 
myös vakuutetun mukana matkustavat alle 19-vuotiaat omat lapset 
sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 19-vuotiaat 
lapset. 

Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asunto 
Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa, 
että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli 
puolet vuodesta Suomessa.

Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai ero-
tetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan 
matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suomessa 
vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on asunnollaan, työpaikallaan, 
opiskelupaikallaan, vapaa-ajan asunnollaan, matkalla edellä maini-
tusta paikasta toiseen tai jos matkakohde on linnuntietä alle 50 kilo-
metrin etäisyydellä edellä mainituista paikoista.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamises-
ta. 

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä 
ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa. 

Matkasairaus ja matkatapaturma
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkil-
lisen sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut 
ilman ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös Turvan hyväksymä 
vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen vakuutetun kuljetus ko-
timaahan. Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päi-
vää hoidon alkamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään 
kolme vuotta tapaturman sattumisesta.

Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut 
sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkun-
sa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oirei-
ta on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat 
olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan mat-
kan aikana. Matkustajavakuutuksesta korvataan kuitenkin myös en-
nen matkaa olleen sairauden äkillisen ja odottamattoman pahene-
misen ensiapuluonteisen hoidon kuluja matkakohteessa, mutta ei 
muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia, kuten esimerkiksi 
sairaankuljetusta takaisin Suomeen.

Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja ulkoinen tapah-
tuma, josta aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. 
Matkatapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, 
lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavas-
ta paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse 
näitä aiheuttanut. Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen 
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma matkalla katso-

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.1.2015 alkaen  

taan matkatapaturmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus 
tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitet-
tu 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. 

Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jää-
vistä hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja 
matkalta myöhästyminen
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä. 
Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttu-
mista. Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen korvataan, kun 
niiden syynä on vakuutetun tai lähiomaisen odottamaton sairas-
tuminen, tapaturma tai kuolema. Pakottavuus arvioidaan lääke-
tieteellisin perustein. Peruuntumisen tai keskeytymisen syynä voi 
olla myös vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistu-
nut merkittävä vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikal-
la.

Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän ei ehdi etukäteen varaa-
mansa lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan tai jatkoyhteyden 
alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästyminen kor-
vataan, jos sen syynä on vakuutetun matkallaan käyttämää yleis-
tä kulkuneuvoa kohdannut sääeste, luonnonmullistus, tekninen 
vika, liikennevahinko tai rikollinen teko tai jos vakuutetun matkal-
laan käyttämä yksityinen kulkuneuvo joutuu liikennevahinkoon.

Matkustajavakuutuksen lähiomaiset
Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia 
henkilöitä:
• avio- tai avopuoliso
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa lapset ja 

lastenlapset
• vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat 

muut kuin omat lapset
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat, 

otto- ja isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet
• miniät ja vävyt
• yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan 

varannut matkan

Matkavakuutuskortti ja apu ongelmatilanteissa
Liiton jäsenkortti toimii myös matkavakuutuskorttina. Kortti kan-
nattaa pitää matkalla mukana ja esittää hoitolaitoksessa. Näin 
hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassaoleva matka-
vakuutus ja että hoidoille löytyy maksaja. 

Turva tekee yhteistyötä kansainvälisen hälytyskeskuksen SOS-
Internationalin kanssa, joka auttaa matkailijoita ulkomailla sat-
tuneissa sairaus-, onnettomuus- ja kuolemantapauksissa. SOS:iin 
voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin hätätapauksissa. Se voi esi-
merkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin 
tai auttaa, jos hoitolaitos ei suostu lähettämään laskua Turvaan. 
Hälytyskeskus päivystää ympäri vuorokauden ja palvelee myös 
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suomen kielellä. Myös Suomen edustustoista voi pyytää apua hätä-
tilanteissa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton 18–74-vuotiaat jäsenet.

Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asunto 
Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa, että 
jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli puolet 
vuodesta Suomessa.

Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erote-
taan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Henki-
löillä, joilla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa har-
joita yritystoimintaa, vakuutus on voimassa kokopäiväisesti.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä 
ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Tapaturma
Tapaturma on äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruu-
miinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. Tapaturmana pidetään 
myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpis-
tosta, paleltumista sekä huomattavasta paineen vaihtelusta syn-
tynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös 
äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttama lihaksen tai 
jänteen venähdysvamma katsotaan tapaturmaksi, ellei sen syynä 
ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lää-
kärinhoito on aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vammautumises-
ta.

Jos tapaturmana korvattavasta vammasta riippumattomat seikat, 
kuten esimerkiksi olemassa oleva sairaus, ovat vaikuttaneet vam-
man syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen, maksetaan vakuu-
tuksesta korvauksia vain siltä osin, kuin hoidon tai haitan katsotaan 
lääketieteellisin perustein aiheutuvan tapaturmana korvattavasta 
vammasta. Esimerkiksi tapaturmavamman taustalla saattaa olla iän 
mukanaan tuomia kulumia ja rappeutumia, joita ei katsota tapatur-
man seurauksiksi.

Tapaturman hoitokulut
Tapaturman hoitokuluja korvataan tapaturmaa kohti enintään va-
hinkohetkellä voimassa olleeseen vakuutusmäärään asti. Hoitoku-
luista vähennetään omavastuu kertaalleen jokaista tapaturmaa koh-
ti. Vakuutuksen päättymisen jälkeen hoitokuluja korvataan enintään 
yhden vuoden ajalta.

Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävis-
tä hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
Tapaturman aiheuttamalla pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketie-
teellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuu-
tetulle. Haitan suuruus määritellään Sosiaali- ja terveysministeriön 
antaman haittaluokituksen mukaan. Haittaa määriteltäessä huomi-
oidaan vamman laatu, mutta ei esimerkiksi vakuutetun ammattia tai 
harrastuksia. Haitan tulee ilmetä kolmen vuoden sisällä tapaturman 
sattumisesta.

Täydestä haitasta maksetaan sovittu haittakorvaus ja osittaisesta 
haitasta haittaa vastaava osa haittakorvauksesta. Pysyvän haitan 
korvaus maksetaan, kun haitta on muodostunut pysyväksi, kuiten-
kin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta.

Tapaturmainen kuolema
Vakuutetun tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan sovittu vakuu-
tusmäärä. Edunsaajana ovat aina omaiset. Omaisilla tarkoitetaan va-
kuutetun puolisoa ja perintökaaren mukaisia perillisiä. Puoliso on 
henkilö, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa tai re-
kisteröidyssä parisuhteessa. Avopuolisoa ei katsota edunsaajamää-
räyksen mukaiseksi puolisoksi.

Lisätietoja

Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuksessa olevat rajoituk-
set ovat vakuutusehdoissa. Ne löytyvät Yhteiskunta-alan korkeakou-
lutetut ry:lle räätälöidyiltä Turvan palvelusivuilta www.turva.fi/yka. 
Vakuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä pal-
velunumerosta 01019 5110. 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on ottanut jäsenilleen myös 
matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksen vapaa-ajan matkoille, 
ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä Liittoturvava-
kuutuksen järjestötehtäviin. Lisätietoa näistä vakuutuksista Turvan 
palvelusivuilla www.turva.fi/yka.

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme erityisesti ammattiliittojen jäsenille 
etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Ota yhteyttä, 
hoidetaan  

vakuutuksesi  
kerralla kuntoon.

Meillä  
ollaan

palvelu-
ammatissa.
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*) Sisältää valtion virastot, laitokset ja yliopistot
**) Sisältää yritykset, järjestöt ja säätiöt

Loppusyksystä 2014 toteutettiin jälleen liiton perintei-
nen työmarkkinakysely. Siinä kartoitettiin jäsenkun-
nan työmarkkinatilannetta kuluneena vuonna. Kutsu 
kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 9 097 jäsenelle ja 
vastauksia palautui 2 325. Vastanneiden kesken arvo-
tun lahjakortin voitti maiju Korpela Helsingistä. Kiitos 
kaikille kyselyyn osallistuneille!

Taulukosta näkyy vastaajajoukon tilastollinen 
profiili. Työvoimaa koskevista luvuista on poistettu 
hoitovapaalla olevat, eläkeläiset sekä opiskelijat. 
Viereisissä sarakkeissa näkyvät edellisen vuoden 
sekä viiden ja kymmenen vuoden takaisten tilanteiden 
vastaavat tunnusluvut. 

Vastaajajoukon valmistusvuoden keskiarvo asettui 
vuoteen 2003. Valmistumisvuoden mediaani (kes-
kimmäinen luku, kun vastaajat laitetaan järjestykseen 
valmistumisvuoden perusteella) oli puolestaan 2005. 
Vuoden 2013 kyselyssä vastaavat luvut olivat 2002 
(keskiarvo) ja 2004 (mediaani). Vuonna 2009 nämä 
tunnusluvut olivat 1999 ja 2000.

Tunnuslukujen valossa selkein muutos edellis-
vuoteen verrattuna oli keskimääräisen viikkotyöajan 
lasku 40 tunnin tasolta runsaaseen 37 tuntiin. Lisäksi 
työttömien osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä. 

Kyselyn tuloksiin palataan tarkemmin Ura-lehden 
seuraavassa numerossa.

Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö
nuutti.pursiainen@yhteiskunta-ala.fi 

2014 2013 2009 2004
KoKonaisjäsenmäärä 
vuoden lopussa

Vastaajat

työVoima, päätoimi, %

työLLiset, työnantaja, %

työLLiset, toimiasema, %

KoKoPäiVätyöLLiset

12 115 11 950 10 445 8 600

Keski-ikä (keskiarvo) 41 42 40 40

Naisia, % 69 69 64 63

Ollut työtön tai lomautettu edellisten  
2 vuoden aikana, %

20 19 15 16

Kokopäivätyö 87 90 90 84

Osa-aikatyö 3 3 3 5

Työtön 7 5 3 4

Muu (perhe- yms. vapaat) 3 2 3 7

Valtio 34 35 42 *) 42 *)

Kunta 21 20 22 22

Yritys 18 20 36 **) 35 **)

Järjestö, säätiö 16 15 - -

Yliopisto tai amk 10 9 - -

Muu 1 1 1 1

Johtotehtävät 24 24 28 28

Asiantuntijat 69 68 65 58

Opetus 2 3 3 6

Muut tehtävät 5 5 4 8

Määräaikainen palvelussuhde, % 23 24 23 28

Nykyinen työ vastaa koulutusta, % 79 79 80 81

2014
Työmarkkinatutkimus

Bruttopalkka keskimäärin, €/kk 4 130 4 100 3 850 3 170

Nettopalkka keskimäärin, €/kk 2 690 2 710 2 550 2 040

Tuloveroaste, % 35 34 34 36

Mediaanibruttopalkka (F50), €/kk 3 820 3 800 3 550 2 880

Bonuksia keskimäärin, €/kk (saaneiden osuus, %) 307 (14) 482 (16) 417 (17) 264 (15)

Luontoisedut keskimäärin, €/kk (saaneiden osuus, %) 124 (36) 124 (36) 193 (36) 150 (31)

Bruttopalkka keskimäärin (ml. bonukset), €/kk 4 170 4 180 3 920 3 220

Kokonaistyöaika, tuntia/viikko 37,2 40 39,8 41,5

Ylitöistä ei korvausta (ylitöitä tehneet), % 25 28 25 33

jäsenten  

mediaanipalkka  

3 820 € / kk
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Työsuhteisiin on pesiytynyt uusi termi: alisuoriutuminen. Sillä 
tarkoitetaan sitä, ettei työntekijä ota työssä itsestään kaikkea irti, 
vaan velttoilee eikä saavuta työnantajan asettamia tavoitteita. 
Näin työnantaja voi mielestään irtisanoa työntekijän alisuoriutu-
misen vuoksi.

Laki ei kuitenkaan tunne tällaista termiä, vaan kyse on työvelvoitteen 
mahdollisesta laiminlyönnistä. Mikäli alisuoriutumista käytetään irti-
sanomisen perusteena, tulee työnantajan näyttää toteen, että 1) työnteki-
jälle asetetut tavoitteet eivät ole epärealistisia; 2) työntekijä ei muihin vas-
taavaa työtä tekeviin verrattuna ole saavuttanut tavoitteita; 3) tavoitteiden 
saavuttamatta jättämiseen on ollut työntekijästä eikä muusta, esimerkiksi 
huonosta markkinatilanteesta johtuvat syy; ja 4) työntekijä on saanut 
irtisanomisuhkaisen varoituksen työvelvoitteen laiminlyönneistä.

Aina varoituksen antaminenkaan ei tee irtisanomista lainmukaiseksi. 
Tuoreessa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2014:98 myynti-
tehtävissä toiminut työntekijä oli irtisanottu kahden varoituksen jälkeen, 
koska hänen saavuttamansa kateprosentti oli ollut liian pieni. Työn antajan 
mielestä kateprosentin jatkuva heikko taso oli yksinään niin painava 
peruste työsuhteen päättämiselle, että irtisanotun työntekijän muut hyvät 
ominaisuudet eivät voineet muuttaa tilannetta. Työnantajan mukaan 
myyntikateprosentti kertoi siitä, miten hyvin myyjä oli onnistunut myymään 
asiakkaille parempikatteisia tuotteita, lisätakuita, vakuutuksia, rahoitus-
palveluja sekä oheistuotteita. Työnantaja oli varoitusten yhteydessä 
antanut työntekijälle ohjeita siitä, mihin tuotteisiin pitää keskittyä ja miten 
myyntiä pitää asiakkaisiin päin hoitaa, vaikka tyrkyttää ei saakaan.

Ennakkoratkaisussa KKO totesi, että työnantaja voi antaa määräyksiä 
siitä, miten työtä on tehtävä ja mihin työtehtäviin työntekijän on erityisesti 
keskityttävä. Työnantaja voi myös asettaa työntekijälle työn tuloksellisuutta 
koskevia tavoitteita ja mitata työtekijän suoriutumista työssään erilai-
silla mittareilla. Työnantaja ei kuitenkaan voi liittää asettamiinsa tulos-
tavoitteisiin tai valitsemiinsa mittareihin uhkaa työsuhteen irtisanomisesta. 
Työsuhteen irtisanomisperusteita koskevat lainsäännökset ovat pakottavaa 
oikeutta työntekijän eduksi, eikä työnantaja voi määräyksillään tai tavoittei-
ta asettamalla laskea irtisanomiskynnystä.

Esillä olevassa tapauksessa työntekijä oli saavuttanut euromääräiset 
myyntitavoitteensa sekä suoriutunut asiakaspalvelutyöstä hyvin. Varoituk-
set saatuaan työntekijä oli kyennyt parantamaan myyntikateprosenttiaan, 
vaikka kate oli jäänyt muihin verrattuna edelleen heikoksi. KKO kiinnitti 
kuitenkin huomiota siihen, ettei työntekijällä ollut mahdollisuutta vaikuttaa 
katteisiin; työntekijän oli myytävä myös huonokatteisia tuotteita. 

Korkein oikeus katsoi, että työnantajalla ei ollut asiallista ja painavaa 
syytä työntekijän irtisanomiseen. Työnantaja tuomittiin suorittamaan 
työntekijälle korvausta kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava summa, 
joka on määrältään suunnilleen keskiarvotasoa. Alemmat oikeudet olivat 
päätyneet samaan lopputulokseen. B

Alisuoriutuminen

lain m
ukaan

aRto VaINIo

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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Janina Mackiewicz:

eU-tason edunvalvontaa

oikea valinta
Halusin nuorena sisustusarkkitehdiksi ja haaveilin diplomaat
tiurasta. Jälkimmäistä silmällä pitäen ajattelin, että yhteiskun
tatieteet veisivät minut lähemmäksi ulkoministeriötä kuin 
vaikkapa luonnontieteet tai humanistiset aineet. Pääsin lukion 
jälkeen Åbo Akademiin, mutta kävin ensin vuoden verran 
englantilaista yliopistoa. Vaikka en vielä olekaan päässyt nuo
ruuden haavettani toteuttamaan, koulutus on auttanut minua 
ymmärtämään yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. 

työtä eurooppalaisittain
Muutin syksyllä 2014 Brysseliin, kun aloitin asiantuntijana 
eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen yhteistyöorganisaa
tio Eurocadresissa. Edustamme kuutta miljoonaa jäsentämme. 
Itse päädyin tänne Akavan haun kautta, ja Akava myös rahoit
taa tehtäväni. Toimenkuvaani kuuluu parantaa Eurocadresin 
edunvalvontaa suhteessa parlamenttiin ja komissioon sekä 
rakentaa järjestöstä vahvempi ja tehokkaampi toimija. 

Suomessa olen tottunut siihen, että asioita ei vatvota lii
kaa, joten jo belgialaiset työehtosopimukset ja veropolitiikka 
aiheut tavat välillä harmaita hiuksia. Työyhteisössäni pitää 
muistaa kunnioittaa erilaisia työskentelytapoja ja pysyä nöy
ränä. Pahin virhe on toitottaa, miten asiat tulisivat hoide
tuksi Suomessa. Yleisesti tuntuu, että täällä kannattaa odottaa 
pahinta – silloin ei pety eikä tule liikaa yllätyksiä. Optimistille 
tämä on kova pala.

Kotoisa monikulttuurisuus
Kansainvälisyys on aina ollut minulle kaiken toiminnan ydin. 
Olen kasvanut suomalaispuolalaisessa perheessä ainoana 
ruotsinkielisenä. Viihdyn parhaiten monikulttuurisessa ympä
ristössä, ja levoton luonteeni on vienyt minua useaan ottee
seen maailmalle. Kun kerran on asunut ulkomailla, sitä kai
paa aina lisää. 

Olen nyt kolmatta kertaa Brysselissä. Kaupunki houkut
taa minua jo siksi, että sisäinen politiikkanörttini hymisee 
mahdol lisuudesta asua fyysisesti EUtoiminnan keskellä. Itse 
en kuitenkaan havittele paikkaa parlamentissa, vaikka olenkin 
ollut ehdolla sekä kunnallis että eduskuntavaaleissa. Uskon, 
että olen parhaimmillani nykyisenkaltaisessa roolissa. 

ajatuksia vaikuttamisesta
Parhaimmillaan minulla on ollut yhdeksän luottamustoimea 
yhtä aikaa. Opiskeluajan pidin taukoa vaativimmista teh
tävistä. Valmistumisen jälkeen innostuin uudestaan, mutta 
Brysseliin muuton myötä jätin monta tehtävää taakseni. Vai
kuttaminen on ainoa tapa saada huomiota jollekin asialle tai 
muuttaa epäkohtia. Työni keskittyy EUvaikuttamiseen, joten 
se ei hirveästi eroa aikaisemmasta vaikuttamistyöstäni. Belgia
lainen tapa vaikuttaa maan politiikkaan ovat mielenosoituk
set ja lakot. Suomalaisin silmin tämä tuntuu joskus liian radi
kaalilta. Tosin suomalaisillekin tekisi joskus hyvää vaikuttaa 
näkyvämmin. 

Yhteiskuntatieteilijän duuni ja dilemma
Yhteiskuntatieteilijän ura on pahimmassa tapauksessa sir
paloitunutta ja pätkittäistä. Valmistumisen jälkeen minulla 
on ollut kahdeksan eri työpaikkaa. Olen kokenut myös mel
kein vuoden työttömyyden, jonka aikana ryhdyin pitämään 
”Knock on our door”blogia akateemisesta työttömyydestä 
muutaman ystäväni kanssa. 

Opiskeluaikoina meille yritettiin luoda mielikuvaa, että 
paikkamme on julkisella sektorilla. Työelämässä olen kuiten
kin huomannut, että me voimme tehdä mitä vaan. Liittoval
tuustossa agendallani onkin puhua ja puuttua työttömyyson
gelmaan ja siihen leimaan, mitä siitä seuraa. Se, että töitä ei 
löydy, ei tarkoita, että ihmisenä olisi yhtään huonompi.

Teksti Hanna ojanpää Kuva Daniel osorio

URApolku

2007 
VTM Åbo Akademista 
pääaineena kansainvälinen 
oikeus

2011
Ehdokkaana 
eduskuntavaaleissa

2012
Ehdokkaana 
kunnallis vaaleissa

2014
YKA liittovaltuusto;  
Eurocadres 
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Vaikuttava  
rekrytointi.

Vaikuttava  
rekrytointi.

Vaikuttava  
rekrytointi.

FM Petra havu (45) on nimitetty 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 
1.2. lukien. Tehtävään kuuluvat 
taiteilijapolitiikka, taiteilijoiden 
toimeentulon sekä visuaalisten tai-
teiden, muotoilun ja arkkitehtuurin 
edistäminen. 

–	Kokemukseni	kautta	ymmär-
rän visuaalisen taiteen, muotoilun 

ja arkkitehtuurin alojen erilaisuutta 
ja niiden erilaisia ansaintalogiikoita. 
Yhdessä ne luovat meille visuaali-
sesti laadukkaampaa ja parempaa 
elinympäristöä.

Havu siirtyy tehtävään Suomen 
Taiteilijaseuran toiminnanjohtajan 
tehtävistä.

VTM anu tuovinen (34) aloitti 
Akavassa yhteiskuntapolitiikan yk-
sikön asiantuntijana 12.1. Tuovisen 
vastuu alueina ovat yrittäjyyspoli-
tiikka ja palvelut. Hän vastaa myös 
yksikön vaikuttamisen ja politiikka-
linjausten valmistelusta.  

–	Yhteiskuntatieteilijänä	on	ilo	
tehdä töitä korkeakoulutettujen työl-
lisyyden ja yrittäjyyden edistämi-
seksi. Haluan osaltani olla mukana 

kehittämässä toimintamalleja aka-
teemisten yrittäjien työn tueksi.

Tuovinen on aiemmin työsken-
nellyt asiantuntijana Lastensuojelun 
Keskusliitossa, Keskustan eduskun-
taryhmän koulutus- ja sosiaalipoliit-
tisena sihteerinä sekä pienyritysten 
Kasvuverkosto-hankkeen projekti-
päällikkönä.

VTM Lauri Korkeaoja (38) on aloit-
tanut viestintä- ja yhteiskuntasuhtei-
den johtajana terveydenhuollon ja 
hoivapalvelujen yritys Attendossa. 
Yritys on alallaan markkinajohtaja.
–	Ylläpidän	media-	ja	päättäjä-
suhteita sekä muotoilen meidän 
viestinnän tavoitteita ja käytäntöjä. 

Vastuullani on myös markkinointi-
osasto, Korkeaoja tiivistää.
Korkeaoja työskenteli viimeksi 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n 
alue- ja elinkeinopoliittisena asi-
antuntijana. Hän on toiminut myös 
ministeri Heidi Hautalan avustajana.

Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi.  
Kerro tekijä, koulutus-tausta, uusi tehtävänimike ja työnkuva.  

Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

jAnInA mAckIewIcz, 30
•	 Asiantuntija,	Eurocadres•	 Kielitaito:	suomi,	ruotsi,	englanti,	

saksa,	puola,	perusranska•	 Perhe:	avomies	ja	etäkissa•	 Harrastukset:	kuntosali,	jooga	ja	
matkustaminen•	 Luottamustoimet:	Yhteiskuntaalan	
korkeakoulutetut	ry:n	liittovaltuusto,	
RKP:n	kvjaosto

PEtRa haVU
Opetus- ja kulttuuriministeriö

aNU tUoVINEN
Akava

LaURI KoRKEaoJa
Attendo

Kulttuuriasiainneuvos

Asiantuntija

Viestintä- ja yhteiskunta- 
suhteiden johtaja

Nimitykset
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Teksti Birgitta suorsa, UP

Virkamies kantaa vastuunsa, 
vaikka aikaa tehtävien 

hoitamiseen ei olisi. Tämä on 
nähty jo oikeudessa. JUKOn 

Markku Nieminen muistuttaa, 
että koneet eivät korvaa 

ajatustyötä.

Tehtävien karsinta 
seuraava askel

öitä on pakko järjestää uudelleen. 
Työnantajan on myös pakko kat
soa, mitä jätetään tekemättä. Näin 
yksinkertaista se on, JUKOn val
tiosektorin neuvottelupäällikkö 
Markku Nieminen sanoo.

 Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen jul
kisen sektorin sopimuksia ja edunvalvontaa 
hoidetaan Julkis alan koulutettujen neuvotte
lujärjestö JUKO:n välityksellä.

Toistaiseksi säästöjen myötä tekijöitä 
vaille jääneet työt on jaettu muille. Niemisen 
mukaan tämä tie on kuljettu loppuun.

– Virkamiehellä on vastuu myös tekemät
tömistä töistä.

Hän muistuttaa, että valelääkärijutussa 
oikeus totesi virkamiehen laiminlyöneen val
vontavelvollisuuttaan ja tämä tuomittiin sak
koihin.

– On aika kohtuutonta, jos tarkastajien 
määrä pudotetaan esimerkiksi viidestä kol
meen, minkä takia tarkastuksia jää tekemättä 
ja sitten virkamies asetetaan syytteeseen. Eihän 
se voi olla virkamiehen syy, että työnantaja ei 
osoita riittäviä voimavaroja viran hoitoon.

Niemisen mukaan tuomio olisi pitänyt antaa 
virastolle. Jollei resursseja saada lisää, lainsää
däntöä pitää muuttaa.

julkinen vs. yksiTyinen sekTori
Julkisen hallinnon kokoa syytetään tuon 
tuosta liian suureksi. Nieminen huomaut
taa, että kansantaloudessa julkisen hallinnon 
osuus kasvaa, jos yksityinen sektori kutistuu. 
Valtion täytyy silti hoitaa tietyt tehtävät. Yksin 
valtion turvallisuus ja elinkeinotoiminnan 
tukeminen vievät yli puolet valtion hallinnon 
budjetista ja henkilöstöstä.

Nieminen osoittaa syyttävän sormensa 
vuorineuvoksiin. He eivät ole huolehtineet 
riittävästi investoinneista ja tuotteidemme kil
pailukyvystä.

– Markkinoita ei olisi menetetty, jos tuote
kehityksestä oltaisiin pidetty huolta.

irTisanomiseT plus miinus nolla
Valtionhallinnon toimien siirtäminen yksi
tyiselle sektorille ei tuo Niemisen mukaan 
säästöjä. Se nähtiin yliopistouudistuksessa.

– Valtio lupasi, että tutkimusmäärärahat 
kasvavat. Sitä lupausta valtio ei ole pitänyt, 
vaan päinvastoin rahoja on leikattu. Tutkijoi
den aika menee siihen, että he hakevat rahoi
tusta.

Yhtä hullua on säästää irtisanomalla väkeä. 
Nieminen viittaa laskelmiin, joiden mukaan 
irtisanottu ja uutta työpaikkaa vailla oleva 

JUKOn valtiosektorin 
neuvottelupäällikkö Markku 
Nieminen uskoo, että ratkaisuja 
löytyy muualtakin kuin 
irtisanomisista. 

-T
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valtion virkamies maksaa vain viidenneksen 
vähemmän kuin työssä oleva virkamies.

– Työttömyysturva ja muut tulonsiirrot 
tulevat valtiolle miltei yhtä kalliiksi kuin viran 
säilyttäminen. Voi kysyä, kuinka järkeviä irti
sanomiset ovat.

valTionHallinTo eu:n TeHokkain
Työnantajapuolen ja poliitikkojen vaatimuk
set väen vähentämisestä perustuvat Niemi
sen mukaan vääriin lukuihin. Puhutaan noin 
150 000 ihmisestä, vaikka valtionhallinnossa 
on enää vajaat 80 000 ihmistä.

– Kukaan ei sano, mitä tehtäviä pitää 
karsia, vaan kaikki puhuvat virkamiesten 
vähentämisestä. Miksei puhuta yhtä lailla 
kansan edustajien vähentämisestä, Nieminen 
puuskahtaa ja vakavoituu:

– Kun EU:n tasolla verrattiin valtionhallin
toja, Suomella on tehokkain hallinto. Siihen 
kannattaa kiinnittää huomiota.

Nieminen huitaisee kädellään toiveikkaille 
puheille, joiden mukaan tietotekniikka sääs
täisi 10 000 virkamiehen työpanoksen.

– Hyvin suuri osa virkamiestyöstä on 
ajatus työtä eli suunnittelua ja arviointia. Sii
hen koneet eivät vielä pysty. Säästöjä saatai
siin joutuisammin, jos valtion tietojärjestelmät 
toimisivat yhteen ja ne rakennettaisiin käyttä
jää ajatellen.

yT-neuvoTTeluissa Tuloksiakin
Vuonna 2014 valtionhallinnossa käynnisty
neissä ytneuvotteluissa piti ilmoitettujen 
vähentämistarpeiden perusteella karsia 1 600 
työpaikkaa. Nieminen toteaa, että aivan noin 
suureen lukuun ei kuitenkaan päädytty. 

– Esimerkiksi työ ja elinkeinoministeri
östä ja ELYkeskuksista piti vähentää kaikki
aan 700 työpaikkaa, mutta irtisanomiset tule
vat loppujen lopuksi koskemaan noin 220 
työntekijää.

Ytneuvotteluissa etsitään tosissaan 
vaihto ehtoja. Nieminen harmittelee, että 
työnantajan lähtökohtana on pääsääntöisesti 
idea leikata henkilöstö kuluja.

– Ostopalveluista ei olla niinkään valmiit 
tinkimään, vaikka sieltä voisi löytää yhtä isot 
rahat.

Neuvotteluissa on löydetty säästöjä kon
sulttitoiminnasta ja laite ja kalustohankin
noissa, lisäksi monet ministeriöt hakeutu
vat pienempiin toimitiloihin.

||	
Nyt kysytään, 
mitä voimme 
tehdä toisin tai 
jättää tekemättä.

– Kaikki paikat kammataan, josta voi 
rahaa löytyä, Nieminen vakuuttaa.

Neuvottelusuhteet valtiotyönantajaan 
ovat hänen mukaansa hyvät, vaikka säästö
toimet ovat johtaneet joihinkin ylilyönteihin.

– Pääasiallinen vaikutelma on, että työn
antaja ymmärtää virkamieskunnan tärkey
den.

Meneillään oleva valtion vaikuttavuus 
ja tuloksellisuusohjelma on Niemisen mie
lestä parempi kuin aiemmat ”juustohöylä
ohjelmat”.

– Silloin laskettiin vain henkilötyövuosia. 
Nyt henkilöstöltä on kysytty, mitä voisimme 
tehdä toisin tai mitä voisi jättää tekemättä.

Henkilöstön ehdotukset poikivat säästö
ideoita yhteensä yli 400 miljoonan edestä. Ne 
toteutuvat vuosina 2017–2018. B

Yt-menettelyt valtionhallinnossa  2014 - 2015

Ilmoitettu 
vähennystarve / htv

Vähennys*

ELY-keskukset ja TEM 700 220

Evira 86 33

VTT noin 350 335

THL 130 81

Puolustusvoimat 2100 2100

Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltik 60

Maistraatit 75

Opetushallitus 60

Palkeet 49

Tike 200 35

Patentti- ja rekisterihallitus 30

Valtion koulukodit avoin

Hätäkeskuslaitos** 36 29

Taiteen edistämiskeskus 8 7

Lähde: JUKO 26.01.2015, virastojen ja laitosten nettisivut  
*Osasta luvuista puuttuvat luonnollinen poistuma, lomautukset,  
ja/tai määräaikaisten työsuhteiden päättäminen.  
**Yt-neuvottelut koskivat Keski-Suomen hätäkeskuksen siirtoa Vaasaan.
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On pötypuhetta, että virkamie
het ovat nippeleihin puuttuvia 
tehottomia byrokraatteja! Esi
merkiksi EU:n vertailuissa Suo
men valtionhallinto on todettu 
jäsenmaista tehokkaimmaksi, 

toteaa liiton puheenjohtaja Mikko Eskola 
(VTM, tietoasiantuntija, valtioneuvoston 
kanslia).

Karu totuus on, että esimerkiksi valtion
hallinnosta on eläköitymisten ja rekrytointi
kieltojen takia vähennetty väkeä jo useiden 
vuosien ajan, mutta virastojen tehtävämäärä 
on siitä huolimatta pysynyt samana tai 
monissa tapauksissa jopa kasvanut. Koska 
useat tehtävistä ovat lakisääteisiä, ne on hoi
dettava. Työkuormaa lisäävät myös uudet 
tehtävät, jotka liittyvät EUsääntelyn lisään
tymiseen ja julkisen sektorin leikkausten 
toteuttamiseen. Vastuuntuntoiset valtiosekto
rin työntekijät tuntevat taakan hartioillaan.

– Tehostamispaineet ovat olleet valtion
hallinnossa kovat jo kymmenen vuoden ajan. 
Jos henkilöstön määrää päädytään entises
tään vähentämään, myös hallinnolle osoite
tun tehtävämäärän pitäisi vähentyä samassa 
suhteessa, Eskola vaatii.

vaalikeskusTeluiHin raTkaisu-
eHdoTuksia HeiTTojen sijaan
Julkisen sektorin tilanne on yksi keskeisistä 
teemoista myös kevään 2015 eduskunta
vaaleissa ja hallitusneuvotteluissa. Yhteis
kuntaalan korkeakoulutetut toivoo, että 

vaalikeskusteluissa poliitikot keskittyisivät 
esittämään konkreettisia ratkaisuehdotuksia 
ylimalkaisten työvoiman vähennysheittojen 
sijasta. Asiallista keskustelua on mielekästä 
käydä nimenomaan niistä tehtävistä, jotka 
julkisen sektorin halutaan jatkossa hoitavan.

– Laadukas julkinen sektori on ollut 
yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
peruspilareista. Tämän peruspilarin rapaut
taminen ei voi olla yhdenkään vastuunsa 
tuntevan poliittisen puolueen tai yksittäi
sen poliitikon asialistalla. Julkisen sektorin 
toimintojen ja palvelujen halvauttaminen 
onnistuu kyllä hyvin helposti leikkauslistoja 
toimeenpanemalla, mutta tehtyjen virhear
viointien korjaaminen on puolestaan aina 
pitkä ja kallis prosessi, varapuheenjohtaja 
Johanna Moisio (HT, ylitarkastaja, opetus 
ja kulttuuriministeriö) sanoo.

Myös kuntaalan työntekijät kokevat 
nyky tilanteen raskaana ja henkisesti kuor
mittavana. Työtehtävien laadukkaaseen 
hoitamiseen ei ole riittävästi aikaa, eikä 
esimiehille varata riittäviä toimintamahdol
lisuuksia ja aikaa esimies tehtävien hoitoon. 
Erityisen kuormittavaa työ on tällä hetkellä 
terveys, sosiaali ja sivistystoimen työtehtä
vissä.

– Virkamiesten mollaaminen saa jo riit
tää. Oikeusvaltioon kuuluu kansalaisten 
oikeusturvan takaava hyvä hallinto, jonka 
perusta pitää turvata tiukassakin talousti
lanteessa, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen  
korostaa. B 

||
Virkamiesten  
mollaaminen  
saa jo riittää. Virkamiesten vastuuton 

syyllistäminen on lopetettava

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on tyrmistynyt 
toistuvista julkisuudessa esitetyistä väitteistä, joiden 
mukaan Suomen julkisen sektorin työntekijämäärä 
olisi liian suuri ja työntekijät tehottomia.

Liiton kannanotto 19.12.2014:

–Valtiosektorin	toimintatapa	on	selvästi	
muuttunut parin viime vuoden aikana, 
toteaa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
ry:n julkisen sektorin neuvottelupäällikkö 
Petri toiviainen. 

Valtiolla hoidettiin henkilöstön vähen-
nykset pitkään pääosin ”pehmeillä kei-
noilla”. Tämä tarkoitti sitä, että työpaikkaa 
vaihtaneiden tai eläkkeelle jääneiden tilalle 
ei palkattu uusia työntekijöitä. Näennäisestä 
pehmeydestään huolimatta menettelytapa 
on johtanut jäljelle jääneiden työntekijöiden 
työkuorman jatkuvaan lisääntymiseen. 

Rekrytointikiellot ovat edelleen arki-
päivää, mutta nyt mukaan ovat tulleet 
myös laajamittaiset irtisanomisiin johtaneet 
yt-neuvottelut. Vuoden 2014 aikana valtion 
virastoissa käytiin henkilöstön vähentä-
miseen tähdänneitä yhteistoimintaneuvot-
teluja siten, että ne koskettivat lähes  
24 000 työntekijää: noin kolmasosa valtion 
budjettitalouden piirissä olevasta henkilös-
töstä oli neuvottelujen keskiössä. 

–	Harvalla	toimialalla	esimerkiksi	yksi-
tyisellä sektorilla tahti on ollut näin rajua, 
Toiviainen korostaa. 

–	On	selvää,	että	kevään	2015	edus-
kuntavaalien jälkeen maan uuden halli-
tuksen tulee linjata, millä tavoin valtion ja 
yleisemminkin julkisen sektorin tehtävät ja 
resurssit saadaan tasapainoon. Toiminnan 
tehostaminen henkilöstön määrää vähentä-
mällä on tie, joka on jo kuljettu loppuun.

Kovat panokset 
myös valtion 
säästötalkoissa
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JUKO on vuodesta 1995 lähtien neuvo-
tellut julkisen sektorin ja näihin verratta-
vissa olevien alojen akavalaisten virka- ja 
työehtosopimukset.

JUKOon kuuluu kahdeksan jäsenyh-
distystä, joilla on henkilöjäseniä yhteensä 
runsaat 200 000. Jäsenistöstä kuntien 
palveluksessa on noin 70 prosenttia, val-
tiolla noin 15 prosenttia, yliopistoissa noin 
12 prosenttia ja seura kunnissa  
3 prosenttia.

JUKOn toimintaan kuuluu oleellisesti 
paikallisen tason edunvalvonta. Luotta-
musmiehet neuvottelevat työnantajien 
kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä 
työ- ja virkasuhteen ongelmissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM ilmoitti tammi-
kuussa valmistelevansa 220 henkilön irtisano-
mista ELY-keskuksista. Yhteistoimintaneuvottelut 
olivat alkaneet viime vuoden syyskuussa ja 
kestivät lähes neljä kuukautta. Ura-lehti haastat-
teli hallinnonalan jukolaista pääluottamusmiestä 
Pekka Liimataista heti yt-neuvottelujen päätyt-
tyä. Monia yt-neuvotteluja läpikäynyt Liimatai-
nen oli nyt ensimmäistä kertaa neuvottelijana 
neuvotteluesityksessä, joka tähtäsi irtisanomisiin 
tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. 

Miten henkilöstö reagoi  
yt-neuvottelujen alkamiseen?
–Yhteistoimintaneuvottelut	eivät	tulleet	varsi-
naisena yllätyksenä henkilöstölle, koska kevään 
budjettineuvotteluissa määrätyt lisäsäästöt olivat 
tiedossa. Henkilöstö ounasteli pahinta, olihan 
muissa virastoissa jo käyty rahoituksen vähen-
tymisen myötä yt-neuvotteluja. Henkilöstö reagoi 
aluksi tehtyyn neuvotteluesitykseen rauhallisesti, 
mutta tilanne muuttui työnantajan aloittaessa 
samanaikaisesti organisaatio muutosten val-
mistelut, jotka tähtäsivät merkittäviin säästöihin 
sekä ELY-keskusten vastuualueilla että EU:n 
rakennerahastohankkeissa ministeriössä ja ELY-
keskuksissa. 

Miten tieto on kulkenut prosessin aikana?
–Neuvotteluprosessiin	kuuluu	tiedottaminen	
ja viestintäsuunnitelman laatiminen. Jokaisen 
neuvottelukokouksen jälkeen tiedottaja laati 
neuvottelutapaamisesta tiedotteen, jonka osa-
puolet tarkistivat ennen sen julkaisua sisäisessä 
intrassa. Neuvotteluryhmän puheenjohtaja 
esiintyi lähes jokaisen kokouksen jälkeen 
videoklipissä, jossa hän kertoi neuvottelupro-
sessin yleisestä tilanteesta. Klippi julkaistiin 
heti neuvottelun jälkeen virastojen sisäisessä 
intrassa. Tietoa henkilöstölle neuvotteluiden 
aikana kulki myös järjestöjen omissa jäsenis-
tölle pidetyissä tilaisuuksissa. Järjestöjen omat 
tilaisuudet olivat enemmän vuorovaikutteisia ja 
pystyivät paremmin vastaamaan henkilöstön 
keskuudessa olleisiin kysymyksiin. Tieto kulki 
siis hyvin ja kulkee edelleen, koska prosessi 
jatkuu muutostuen osalta. Neuvotteluiden aikana 
ei neuvottelujen yksityiskohdista annettu tietoa, 
mikä koettiin henkilöstössä tuskalliseksi. Var-
sinkin työn antajan tiedottamista moitittiin liian 
ympäripyöreäksi.

Käytiinkö yt-prosessin aikana aitoa vuoropuhelua 
työnantajan ja henkilöstön välillä esimerkiksi 
suunniteltujen toimien vaihtoehdoista?
–Hyvin	varhaisessa	vaiheessa	neuvotteluja	
henkilöstöjärjestöt toivat selvästi julki työnanta-
jalle, että irtisanomisille oli olemassa toiminta-
menomäärärahan osalta vaihtoehto eli koko hen-
kilöstön lomauttaminen. EU:n rakennerastojen 
henkilöstön kohdalla edettiin työnantajan neuvot-
teluesityksen toimintasuunnitelman mukaan. Ra-
kennerahastojen teknisen tuen eli palkkaukseen 
käytettävän rahoituksen vähentyessä seuraavalla 
rahastokaudella 60 prosenttia ei näiden työpaik-
kojen osalta ollut paljon tehtävissä. Tältä osin 
henkilöstöjärjestöt keskittyivät mahdollisimman 
hyvän muutostuen saamiseen irtisanomisuhan 
alla oleville. Toimintamenomäärärahoja koskevan 
lomautusvaihtoehdon takana henkilöstöjärjestöt 
seisoivat neuvotteluiden loppuun saakka.

Lähes neljän kuukauden aikana tapaami-
sia osapuolten välillä oli 15. Vuoropuhelu ja 
säästöjen etsiminen oli molempien osapuolten 
intressi. Työnantaja tuli monessa esittämäs-
sämme säästökohteessa paljon vastaan, mutta 
ei kaikissa. Vääntö oli joissain kohdissa todella 
kova. Jalkapallotermein: Hävisimme pelin, mutta 
saimme tehtyä muutamia hyviä maaleja.

Onko pääluottamusmiehelle  
tullut paljon yhteydenottoja?
–Kyllä,	sähköposti	ja	puhelin	ovat	olleet	kovassa	
käytössä. Työpaikan kahvilaan ei ole voinut 
mennä ilman, että olisi kertonut jotain neuvottelu-
tilanteesta. Yhteydenotoista mielekkäimmät olivat 
kannustavat, tukevat ja jaksamista toivottavat yh-
teydenotot. Pääluottamusmiehet olivat kovimmas-
sa puristuksessa marras-joulukuun vaihteessa, 
jolloin valmisteltiin järjestöjen omaa esitystä ja 
pidettiin samanaikaisesti useita tilaisuuksia jäse-
nistölle. Työ oli silloin kolmisen viikkoa 24/7-työtä. 
Kaikkiin yhteydenottoihin ei pystynyt vastamaan, 
mutta eri tilaisuuksissa kysyjät saivat kollektiivi-
sesti hyviä vastauksia. 

Miten koet henkilöstön edustajan  
näkökulmasta yt-prosessin lopputuloksen? 
–Neuvottelut	sujuivat	yt-lain	mukaisesti	ja	sen	
hengessä. Yhteistoimintaneuvotteluissa päästiin 
riittävään yhteisymmärrykseen säästökohteista, 
mutta ei yksimielisyyteen säästöjen määrästä 
kaikissa säästökohteissa. Henkilöstöjärjestöt 

JUKOn pääluottamusmies: 
Hävisimme pelin, mutta saimme  
tehtyä muutamia hyviä maaleja

pitivät esillä olevista vaihtoehdoista lomauttamista 
parhaana tapana säästää tarvittavat 33 miljoonaa 
euroa. Lopputulos oli henkilöstön kannalta siinä 
mielessä pettymys, että työnantajan päätös 
perustui irtisanomisiin eikä esittämäämme 
lomautusvaihtoehtoon. Toisaalta etsimämme 
säästökohteet purivat. Neuvottelujen alkaessa 
irtisanottavien enimmäismääräksi arvioitiin 470 
työntekijää. Neuvotteluiden päätyttyä ELY- 
keskukset ja TEM valmistelevat enintään 220 
henkilön irtisanomista. Heistä 60 on rakenne-
rastojen teknisellä tuella työskenteleviä ja 160 
ELY-keskuksen toimintamenoista palkattuja. 
Puolitimme irtisanottavien määrän. Koko proses-
sista antaisin arvosanan kahdeksan pitkälti sillä 
perusteella, että saimme henkilöstöjärjestöjen 
välisen yhteistyön pelaamaan vastuullisesti, jopa 
tiimimäisesti työnantajaan nähden. 

JUKO täytti 
 20 vuotta
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Vaalien vaalijat
Kevään eduskuntavaalit ovat jo lähes täysin sähköiset, mutta ihmisiä tarvitaan yhä 
järjestelyissä. Jotta demokratian tärkein vaikuttamistapahtuma sujuu jouhevasti, 
tuhansien vapaaehtoisten ja virkamiesten on annettava työpanoksensa. 
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J
os eduskuntavaalit olisi auto, 
se olisi tavallisen ja turvalli
sen näköinen hopeanharmaa 
perhefarmari, jonka kone pellin 
alla puhkuu kuitenkin Tes
lan ultratehokas hybridimoot
tori ja kojepöydässä ruksuttaa 

superälykäs ajotietokone. Vaalit ovat sähköi
set, vaikka äänestäjälle ei siltä näytäkään.

Sähköistyminen ei ole vain viime vuo
sien kehityskulku, vaan vaaliprosessin eri 
osia on sähköistetty määrä tietoisesti jo pari
kymmentä vuotta. Yksi mies on seurannut ja 
organisoinut kehitystyötä lähietäisyydeltä.

– Sähköistäminen eli vaalitietojärjestelmän 
käyttö on nopeuttanut työprosesseja ja vähen
tänyt merkittävästi viranomaistyötä. Kansain
välisesti on hyvin harvinaista, että vaalilas
kennan tulokset saadaan julki muutamassa 
tunnissa. Eipä tarvitse hävetä, vaalijohtaja 
Arto Jääskeläinen kehaisee.

Oikeusministeriön vaalitiimiä johtava 
Jääskeläinen on keväällä 2015 kiireinen mies, 
sillä eduskuntavaalien taustavalmistelut ovat 
täydessä vauhdissa. Jääskeläinen on pitänyt 
kaikkia lankoja käsissään jo vuodesta 2003, 
jolloin hänestä tuli vaalijohtaja.

– Vaalien järjestäminen on siinä mielessä 
erityistä työtä, että meidän työllämme on 
ehdottomat määräajat. Vaalipäivää ei voi 
siirtää, jos joku asia ei ottaisi toimiakseen. 
Se asettaa työhön erityisen huolellisuus ja 
vaativuus kertoimen.

Teksti Heidi Kähkönen Kuvitus Pauli salmi

vaaliTiimi TarTTuu Toimeen
Oikeusministeriö on vaaliasioissa ylin viran
omainen. Vaalitiimin ydintehtäviin kuulu
vat vaalien organisoiminen ja muiden vaali
viranomaisten ohjaus ja koordinointi, mutta 
myös vaalien budjetointi sekä vaalimenette
lyjen ja lainsäädännön kehittäminen.

Vaalitiimissä työskentelee tiivis neljän 
hengen joukko virkamiehiä, joiden tehtä
vänä on pyörittää vaalirumbaa. Jääskeläisen 
lisäksi tiimiin kuuluvat osastosihteeri Terttu 
Tuomi, neuvotteleva virkamies Jussi Aalto-
nen ja ylitarkastaja Heini Huotarinen.

Kun europarlamenttivaalit viime keväänä 
olivat ohi, vaalijohtaja Jääskeläinen sai huo
kaista helpotuksesta vain kesäloman ajaksi. 
Eduskuntavaalien valmistelutyö alkoi heti 
kesälomien jälkeen elokuussa.

Yksi ensimmäisistä tehtävistä oli lähettää 
aluehallintovirastoille pyyntö nimetä vaali
piirilautakunnat. Avit nimeävät vaalipiiri
lautakunnat aina eduskuntavaalikaudeksi, 
ja lautakunnat huolehtivat kaikkien kaudelle 
osuvien valtiollisten vaalien ehdokasasette
lusta ja äänten laskennasta.

Jotta kaikki muut vaaliviranomaiset pysy
vät valmisteluiden tahdissa, on laadittava 
vaaliaikataulu. Se on Terttu Tuomin vastuu
aluetta. Tuomi huolehtii lisäksi vaaliohjeiden 
toimittamisesta, taitosta ja painokuntoon 
saattamisesta.

Tuomi hoitaa myös vaalimateriaalien 
tilauk set. Erityisesti äänestyslipukkeen 

kanssa on oltava tarkkana: paperin on oltava 
riittävän jämäkkää ja paksua, jotta vaali
virkailija ei voi nähdä äänestäjän kirjaamaa 
ehdokasnumeroa.

– Painotalon kanssa on hypistelty eri 
paperilaatuja, tutkittu paperin pintaa ja pak
suutta, Tuomi kertoo.

Eduskuntavaalit maksavat Suomelle noin 
15 miljoonaa euroa. Rahat tulevat oikeus
ministeriön pussista, ja suurin osa jaetaan 
kunnille korvauksena järjestelykuluista.

– Ei kuluissa mitään dramaattista nou
sua ole tapahtunut, mutta normaali kustan
nustason nousu näkyy, Jääskeläinen kertoo.

Kenties juuri prosessien sähköistyminen 
on hillinnyt vaalikulujen kasvamista. Yksi 
esimerkki onnistuneesta projektista löytyy 
vaalitiedotuksen piiristä. Vaalitiimi pitää yllä 
maan tärkeintä vaalitiedon lähettä, Vaalit.fi
sivustoa.

Neljästään Jääskeläisen ja kumppaneiden 
ei tarvitse onneksi kantaa kaikkea vastuuta.

TieTojärjesTelmä kunToon
Kun Jääskeläisen vaalitiimi käynnisteli 
toimintaansa Helsingin Kasarmikadulla 
viime elokuussa, myös Hämeenlinnassa 
alkoi tapahtua. Oikeusministeriön alai
sessa Oikeusrekisterikeskuksessa työsken
telee viiden hengen tiimi, joka pitää huolta 
kruununjalokivestä, vaalitietojärjestelmästä. 
Siihen tallennetaan kaikki vaaleja koskeva 
tieto.

KEVät 2014

Europarlamenttivaaleissa käytetyn vaalitieto-
järjestelmän muutostyöt eduskuntavaali-
käyttöön sopivaksi alkavat Oikeusrekisteri-
keskuksessa.

sYKsY 2014
Oikeusministeriön vaalitiimi aloittaa 
eduskunta vaalien valmistelut: aikataulu 
julkistetaan ja materiaalihankinnat käynnis-
tyvät. Aluehallintovirastot asettavat uudet 
vaalipiirilautakunnat. Vaalitietojärjestelmän 
testaus alkaa. Mediat varaavat vaalitenttien 
ajankohtia ohjelmakarttaan ja lähettävät 
hyvissä ajoin kutsut puolueiden puheen-
johtajille.

JoULUKUU 2014
Vaalipiirilautakunnat kokoontuvat ensim-
mäistä kertaa järjestäytymiskokoukseen. 
Toimitilojen vuokraus ja henkilökunnan 
rekrytointi alkaa.
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Kyseessä ei ole mikä tahansa pikku
ohjelmisto, sillä vaalitietojärjestelmä 
sisältää muun muassa 4,4 miljoonan 
äänioikeutetun tiedot, jotka Väestörekisteri
keskus poimii omasta järjestelmästään sekä 
ennakkoäänestys paikkojen sijainnit. Järjestel
mään syötetään lopulta myös vaalitulokset.

Kriittinen järjestelmä täytyy valmistella 
vaalikoitokseen huolellisesti. Ylitarkastaja 
Jukka Leino Oikeusrekisterikeskuksesta ker
too, että muokkaustyö nykyiseen eduskunta
vaalikäytäntöön sopivaksi päättyi elokuussa. 
Seuraavaksi alkoi todentamisprojekti, jolloin 
kaikki järjestelmän kontolle uskotut tehtävät 
testattiin kertaalleen. Vasta sen jälkeen järjes
telmä voitiin viimeistellä varsinaiseen tuo
tantokäyttöön.

Leino kertoo, että järjestelmällä on vaa
lien alla ja aikana yli 7 000 käyttäjää. 
Ennakko äänestys on jo pitkään ollut säh
köistetty niin, että äänen käytöt kirjataan 
heti äänioikeusrekisteriin. Nyt meneillään 
on kehitys, jossa myös vaalipäivän äänes
tyspaikoilla aletaan käyttää äänioikeus
rekisteriä paperisen vaaliluettelon sijaan. 
Myös äänten tallennus suoraan äänestyspai
koilta on lisääntymässä.

– Neljäsosassa vaalipäivän äänestyspai
koista on käytössä sähköinen vaaliluettelo. 
Kunta joutuu panostamaan laitteisiin ja kou
lutukseen, mutta se nopeuttaa vaalien toimi
tusta, Leino sanoo.

vaalipiiriT veTovasTuuseen
Vaalilain mukaan vaalien vastuut on dele
goitu neljään tasoon: vaalipiirilauta kunnat 
huolehtivat ehdokasasettelusta ja tulok
sen laskennasta vaalipiiritasolla, kunnissa 
keskusvaalilautakunnat vastaavat yleisistä 
vaalijärjestelyistä, muun muassa äänestys
paikoista. Kentällä eli äänestyspaikoilla toi

Vaalipiiriuudistuksella 
on hintansa

Seuraavissa eduskuntavaaleissa toimii 
13 vaalipiiriä, joista valitaan yhteensä 
199 kansanedustajaa, sekä Ahve-
nanmaalta yksi edustaja. Vaalipiirien 
paikkamäärät perustuvat piirin väes-
tömäärään, joten tilanne elää vaaleista 
toiseen. 

Vuonna 2013 tehtiin merkittävä 
lakimuutos, kun neljä itäisen Suomen 
vaalipiiriä yhdistettiin kahdeksi. Pieniä 
vaalipiirejä yhdistellään, jotta äänikyn-
nykset eivät nousisi liian korkealle.

–	Poliittinen	suhteellisuus	Itä-
Suomessa on nyt parantunut, mutta 
alueellinen edustavuus on heikentynyt, 
se on uudistuksen hinta. Ei näistä 
voida kehittää yhteistä järjestelmää, 
joka miellyttäisi kaikkia. Aina jostain 
joudutaan luopumaan, sanoo vaalijoh-
taja Arto Jääskeläinen.

Kevään eduskuntavaalien varmoihin 
voittajiin kuuluvat Helsingin, Pirkan-
maan ja Savo-Karjalan vaalipiirit, jotka 
kaikki saivat yhden edustajapaikan 
lisää. Paikan menettivät Satakunnan, 
Kaakkois-Suomen ja Vaasan vaali-
piirit. Eniten edustajia, 35, valitaan 
Uudeltamaalta ja vähiten Lapista, josta 
eduskuntaan matkaa vain seitsemän 
edustajaa.

mivat vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat 
sekä vaalitoimitsijat.

Kun oikeusministeriön käsky käy, avit 
pyytävät vaalipiirin alueella toimivilta puo
lueilta näiden ehdotukset vaalipiirilauta
kunnan jäseniksi. Puolueet lähettävät omat 
ehdotuksensa ja avi tekee valinnat: lauta
kunnassa toimii puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan lisäksi kolme jäsentä ja neljä 
varajäsentä. Kukin lautakunta valitsee itse 
esittelijänsä eli sihteerinsä, joilla on usein 
tuomioistuintausta.

Uudenmaan vaalipiirilautakunnan 
puheenjohtaja, vantaalainen Matti Hilli on 
kokenut tekijä. HSY:n hallintojohtajana toi
miva Hilli on toiminut vaalivirkamiehenä jo 
lähes 40 vuoden ajan, josta 16 vuotta hän on 
toiminut vaalipiirilautakunnan varapuheen
johtajana tai puheenjohtajana.

– Oma vaaliurani alkoi kuusivuotiaana, 
jolloin ensimmäinen tehtäväni oli viedä 
eväitä isälle, joka oli vaalilauta kunnan 
puheenjohtaja. Olin hyvin otettu tehtä
västä. Kun menin koululle, vastassa oli 
tuttuja setiä, mutta kukaan ei hymyillyt ja 
kaikilla oli kravatti kaulassaan, Hilli muis
telee.

Vaalipiirilautakunnan puheenjohtajan 
paikka kuuluu perinteisesti vaalipiirin suu
rimman puolueen edustajalle. Muidenkin 
vaalipiirilautakunnan jäsenten, sihteereitä 
lukuun ottamatta, tulee edustaa edellisissä 
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita, 
rekisteröityjä puolueita.

– Se, että edustaa avoimesti jotakin puo
luetta, lisää käsittelyn tasapuolisuutta. Sitou
tumattomista ei voisi tietää, keitä he todelli
suudessa kannattavat, Hilli selventää.

Tasapuolisuudella on merkitystä esimer
kiksi silloin, kun vaalipiirilautakunta joutuu 
tarkistuslaskennassa tulkitsemaan äänestys

tammIKUU 2015
Äänestysalueiden vaalilauta-
kunnat aloittavat vaaliavustajien 
rekrytoinnin alueelleen.

02.03.2015
Puolueet ilmoittavat valitsemansa 
vaaliasiamiehet ja varamiehet 
vaalipiirilautakunnalle.

10.03.2015
Vaaliasiamiehet luovuttavat 
puolueensa ehdokashakemukset 
vaalipiirilautakunnille.

16.03.2015
Vaalipiirilautakunnat kokoon-
tuvat ja tarkistavat piirinsä 
ehdokkaiden vaalikelpoisuuden.

26.03.2015
Viimeiset ilmoituskortit äänioi-
keutetuille lähtevät matkaan ja 
tipahtavat pian äänioikeutettujen 
postiluukuista.

18.03.2015
Vaalipiirilautakunnat vahvistavat 
ehdokkuudet ja julkistavat vaali-
listojen järjestyksen.
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lippujen merkintöjä ja päättämään, kenelle 
ääni kuuluu tai pitääkö ääni hylätä.

puolueeT läHTökuopissa
Vaalipiirilautakunnan tehtävänä on huolehtia 
ehdokashakemusten käsittelystä, äänestys
lippujen tarkistuslaskennasta ja vaalitulos
ten vahvistamisesta. Vaalipiirilautakunnan 
puheenjohtajistolla ja sihteereillä on myös tär
keä kunniatehtävä: he kirjoittavat vastavalit
tujen kansanedustajien valtakirjat.

Uudenmaan vaalipiirilautakunnan työt 
alkoivat eräänä joulukuisena iltana, kun lau
takunta kokoontui Helsinkiin Pasilan viras
totalossa järjestäytyäkseen. Samalla alkoi 
toimitilojen ja henkilökunnan, kuten äänten
laskijoiden etsintä.

– Ääntenlaskijoina toimii pääosin opiske
lijoita. Laskennasta maksetaan sunnuntaitak
san mukaista tuntipalkkaa, Hilli kertoo.

Rekrytointi kestää pitkälle kevääseen. 
Seuraava merkittävä päivä vaalipiiri
lautakunnalle koittaa maaliskuun puoli
välissä. Puolueiden nimeämät vaaliasia
miehet toimittavat ehdokashakemukset 
vaalipiiri lautakunnille. Kokoomukseen kuu
luva Hilli tietää, millainen kuhina puolu
eissa käy ennen ehdokasvalintoja.

– Ehdokaspaikoista käydään kovaa kil
pailua. Kisassa täytyy taktikoida, sillä saman 
profiilin omaava ehdokas syö toisen ehdok
kaan ääniä.  Voi tulla koviakin kiistoja.

Vaalipiirilautakunta käy hakemukset 
läpi ja tarkistaa ehdokkaiden vaalikelpoi
suuden.

– Monet eivät tiedä, että kun ilmoitukset 
on jätetty, ehdokkuutta ei voi enää perua.

Hilli kertoo, että ehdoton menettely johtuu 
historiallisista seikoista. On ollut aikoja, jol
loin vuoroin vasemmisto, vuoroin oikeisto on 
ollut painostuksen alaisena. Jos ehdokkuu

||
Se, että edustaa 
jotakin puoluetta, 
lisää käsittelyn 
tasapuolisuutta. 

den voisi perua julkistamisen jälkeen, ehdok
kaiden uhkailu olisi mahdollista.

Kun vaalipiirilautakunta on tarkistanut 
ja hyväksynyt ehdokashakemukset, seu
raa hetki, jota puolueet odottavat jännityk
sellä: vaalipiirilautakunta arpoo 16. päivänä 
maaliskuuta ehdokaslistojen järjestyksen ja 
hyväksyy kolme päivää myöhemmin lopul
lisen ehdokaslistan yhdistelmän.

– Sen jälkeen alkaa vaalikamppailu.

mediamylläkkä alkaa
Maaliskuun puolivälissä vaalit alkavat toden 
teolla näkyä myös äänestäjille. Mediat järjes
tävät puheenjohtajatenttejä, ja värikkäät vaa
liteltat ilmapalloineen ja kahvitarjoiluineen 
ilmestyvät kaupunkien ja kylien toreille.

Vaikka politiikan toimittaja Mari Haavisto 
on alkanut tiimeineen valmistautua vaalei
hin jo edellisenä syksynä, vasta vaalien alla 
selviää, mitkä nousevat keskeisiksi vaali
teemoiksi. Yllättävät tapahtumat voivat kään
tää keskustelun arvaamattomiin suuntiin.

– Viikkoa ennen ensimmäistä vaalitenttiä 
vedän verkkarit jalkaan, hupparin päälle ja 
sulkeudun neljän seinän sisään kollegoiden 
kanssa suunnittelemaan. Aiheet ovat siinä 
vaiheessa pääasiassa tiedossa, joten hiomme 
kysymyksiä ja juontoja. Mutta paras vaali
tentti on sellainen, jossa syntyy keskustelua 
ja joudutaan vetämään lankoja uusiksi, Haa
visto kertoo.

Helsingin yliopiston viestinnän oppiai
neesta valmistunut Haavisto on työskennel
lyt MTV:llä kahdeksan vuotta ja pääsi teke
mään ensimmäistä vaaliohjelmaansa vuoden 
2008 kuntavaaleissa. Sittemmin hän on työs
kennellyt vaaliohjelmissa sekä toimittajana 
että tuottajana.

Tämän kevään eduskuntavaaliteemoista 
on jo paljon viitteitä. Haavisto arvioi, että 

talous sekä ulko ja turvallisuuspolitiikka 
puhuttavat eniten, samoin Kreikan tilanne.

– Vaalitenttien tehtävänä on haastaa 
puheenjohtajia ja saada puristettua eroja 
puolueiden välillä. Kaikki puolueet puhuvat 
asiat parhaaksi omalta kannaltansa, mutta 
meidän täytyy kertoa, mitä se tarkoittaa 
äänestäjän kannalta.

Sosiaalinen media on yhä enemmän vaa
leissa läsnä ja katsojia osallistetaan vaali
tenttien tekemiseen. Vaikka lähtökohtana on 
puhua asiaa, Haavisto kertoo, että MTV:llä 
panostetaan myös siihen, että puheen
johtajien ja ehdokkaiden persoonaa saa
daan esille. Edellisissä presidentinvaaleissa 
ehdokkaiden piti kehua kanssaehdokasta.

– Kyllä se kertoo aika paljon ihmisestä, 
miten hän pystyy kilpakumppaniaan kehu
maan.

loppusuora HäämöTTää
Loppukiri vaaleihin alkaa paria kuu
kautta ennen vaalipäivää. Vaalipiirilauta
kunnat rekrytoivat viimeisiä ääntenlas
kijoita. Oikeusministeriö kouluttaa sekä 
vaali piirilautakunnat että kuntien keskus

 
01.04.2015
Ulkomainonta alkaa ja tutut 
puukehikot ehdokaslistoineen 
ilmestyvät katukuvaan.

08.04.2015
Ennakkoäänestys kunnissa ja 
ulkomailla Suomen edustustoissa 
käynnistyy.

14.04.2015
Kotimaan ennakkoäänestys 
päättyy.

19.04.2015
Eduskuntavaalipäivä

     KLo 08:00 
Vaaliavustajat saapuvat äänestys-
paikoille ennen äänestyksen 
aukeamista.

     KLo 09:00 
Äänestyspaikat aukeavat.
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vaalilautakunnat tehtäviinsä ja aloittaa laa
jan logistisen operaation, kun äänestysma
teriaalit on toimitettava kuntiin, Suomen 
edustustoihin ympäri maailmaa sekä merillä 
seilaaville suomalaisille aluksille.

Ennakkoäänestys laivoilla alkaa huhti
kuun ensimmäisenä päivänä, mutta var
sinainen ennakkoäänestys kotimaassa ja 
ulkomailla alkaa aina 11 päivää ennen vaali
sunnuntaita. Noin 40–45 prosenttia äänioike
uttaan käyttävistä kansalaisista käy äänestä
mässä ennakkoon.

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuk
sesta vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, 
mutta äänestyslippujen laskenta alkaa vaali
piirilautakunnissa vasta vaalipäivänä kello 
12. Ääniä säilötään siihen asti sinetöidyissä 
säkeissä, joita vahtimestarit valvovat ympäri 
vuorokauden.

Ja viimein koittaa itse vaalipäivä. Ensim
mäisenä äänestyspaikoilla ovat vahtimestarit, 
jotka aloittavat äänestyspaikkojen kokoami
sen. Seuraavana paikalle saapuvat vaalilau
takuntien jäsenet. Vaalilautakunnan puheen
johtaja ohjeistaa toimitsijat ja tarkistaa uurnat. 

Vaalisunnuntaina myös Ilari Leskelän 
herätyskello soi aikaisin. Hän on toiminut 
vaaliavustajana useissa vaaleissa vuodesta 
2007 lähtien. Vaaliavustaja on riippuma
ton vaalitoimikunnan jäsen, joka pyydet
täessä avustaa äänestäjää äänestyskopissa. 
Avustaja saattaa myös opastaa uurnalla ensi 
kertaa olevia maahanmuuttajia äänestys
käytäntöihin. Lisäksi Leskelä on mukana 
äänten laskennassa vaalipäivänä.

Helsingin valtiotieteellisessä tiedekun
nassa poliittista historiaa opiskeleva Leskelä 
kertoo, että kiinnostus yhteiskunnallisia asi
oita ja vaalien toimintaa kohtaan sai hänet 
hakeutumaan vaaliavustajaksi, vaikka oli 
palkkiollakin opiskelijalle pientä merkitystä. 

Sähköinen äänestys on kinkkinen pulma
Voisiko äänestys tapahtua tulevaisuudessa internetissä ilman viranomaisten 
läsnäoloa, kuten Virossa? Arto Jääskeläisen mielestä on hyvä, että asiasta 
keskustellaan, vaikka hän itse on varsin kriittinen kotisohvalta äänestämistä 
kohtaan.

–	Työryhmä	pohtii	asiaa,	ja	työn	toinen	osa	valmistuu	maaliskuun	aikana.	
Nettiäänestyksellä olisi omat hyvätkin puolensa: äänestäminen kätevöityisi, 
vaaliviranomaisten työtä säästyisi merkittävästi ja epäselvien numeroiden 
pohtiminen poistuisi.

Jääskeläinen kuitenkin sanoo, että toisessa vaakakupissa on painavia 
asioita. Hän pohtii, voidaanko sallia äänestystä, joka ei tapahdu viranomaisten 
valvonnan alaisena. Kuinka voidaan taata, ettei äänestäjää ole painostettu, jos 
äänestystapahtumaa ei valvota?

–	Mistä	lopulta	edes	varmasti	tiedetään,	kuka	äänen	antaa?
Lisäksi teknologia ei ole monien muidenkaan mielestä vielä kehittynyt sille 

tasolle, että äänestys voitaisiin toimittaa sähköisesti. Kansalaisten täytyisi 
voida luottaa järjestelmään, vaalisalaisuuden säilymiseen ja tulosten toden-
mukaisuuteen täysin. Kyberuhkat ovat myös todellinen vaara äänestyksen 
toteutumiselle. Nettiäänestysjärjestelmä olisi altis palvelunestohyökkäyksille, 
jotka sopivaan aikaan tehtyinä saattaisivat estää äänestämisen kokonaan.

Vaikka Viron esimerkkiin viitataan toistuvasti, se on kuitenkin yhä ainoa 
maa maailmassa, jossa äänestys tapahtuu netissä, Jääskeläinen huomauttaa. 
Norjassa nettiäänestystä kokeiltiin kaksissa vaaleissa vuosina 2012 ja 2013, 
mutta maa päätti silti pitäytyä vanhassa, toimivassa paperilippuäänestyksessä.

–	Aika	näyttää,	miten	nettiäänestyksen	käy.	Ainakin	ensivaiheessa	netti-
äänestystä voitaisiin viedä esimerkiksi kunnallisiin kansanäänestyksiin, joihin 
se soveltuisikin vaaleja paremmin, Jääskeläinen pohtii.

     KLo 12:00
Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten 
laskennan. Kun laskenta myöhemmin val-
mistuu, tulokset syötetään oikeusministeriön 
vaalitietojärjestelmään.

     KLo 20:00 
Äänestysaika päättyy ja äänestyspaikat sul-
keutuvat. Vaalilautakunnan jäsenet saapuvat 
yhdessä laskemaan päivän ääniä. Ennakko-
äänestyksen tulokset tulevat julki.

     KLo 23:00 
Vaalipäivän äänten laskenta alkaa olla 
loppusuoralla, ja vaalilautakuntien 
työpäivä päättyy. Äänestyslipukkeet 
suljetaan säkkeihin, jotka sinetöidään ja 
kuljetetaan vaalipiirin keskustoimistoon 
tarkistus laskentaa varten.

20.04.2015
Vaalipiirilautakunta suorittaa 
äänten tarkistuslaskennan.

22.04.2015
Vaalipiirilautakunnat vahvis-
tavat alueensa vaalitulokset 
ja vaalipiirilautakunnan 
puheenjohtajistot allekirjoit-
tavat ehdokkaiden valtakirjat 
ja luovuttaa ne valituille.
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Vuosien kokemuksella arvelemme, että 
yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja on 
jälleen runsaasti ehdolla eduskunta-
vaaleissa. Nykyisessä eduskunnassa on 
peräti joka neljännellä kansanedustajalla 
yhteiskuntatieteellinen tutkinto.

Liitolle on tärkeää, että edustamiem-
me korkeakoulutettujen yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus kasvaa. Tämän vuoksi 
haluamme tukea vaalityötä seuraavilla 
tavoilla:

1. Ehdokastiedot maksutta nettiin
Liiton nettisivulle perustetaan vaali-
sivusto, jossa ehdokkaat voivat esittäytyä 
ja vastata muutamaan ajankohtaiseen 
kysymykseen. Ota yhteyttä:  
aki.reinimaki@yhteiskunta-ala.fi.  
Vaalisivusto avataan maaliskuun aikana.

2. Postiosoitteita markkinointiin
Ehdokkailla on mahdollisuus saada 
edullisesti jäsenten osoitetietoja (posti- 
ja/tai sähköpostiosoitteita). Markkinoin-
nin kieltäneiden osoitteita ei luovuteta 
eteenpäin. Ota yhteyttä:  
aki.reinimaki@yhteiskunta-ala.fi.

Jäsen, oletko ehdolla 
eduskuntavaaleissa?

||
Vaalit ovat 
demokratian  
hienoin hetki.

Onhan äänestyspaikoilla myös tietynlainen 
jännittävä tunnelma.

– Äänestäminen on monelle hyvin arvo
kas tapahtuma, ja siksi halutaan tulla nimen
omaan varsinaisena vaalipäivänä äänes
tämään. Vaalit ovat demokratian hienoin 
hetki.

TulokseT selviäväT
Leskelä käy aamulla kuuntelemassa vaali
lautakunnan puheenjohtajan ohjeistuksen 
ja palaa iltavuoroon. Iltapäivän hän istuu 
äänestyspaikalla odottamassa avunpyyntöjä. 
Kahdeksalta äänestyspaikat sulkeutuvat ja 
ennakkoäänestyksen tulokset julkaistaan. 
Samalla alkaa vaalipäivän äänten laskenta.

– Kun lasketaan ääniä, jotkut laittavat 
äänestyspaikalla radion päälle. Kun ennak
koäänten tilanne julkistetaan, sieltä täältä 
kuuluu pieniä jeshuudahduksia.

Ennakkoäänien suuresta määrästä joh
tuen vaalien voittajapuolueet ovat käy
tännössä usein selvillä heti kahdeksalta. 
Yksittäisten edustajien kohdalla voi vielä 
tapahtua muutoksia läpimenon suhteen. 

Leskelän äänestysalueella Helsingin Pitä
jänmäessä ääntenlasku valmistellaan huo
lella, jotta toimitus sujuu tehokkaasti.

– Laitamme tuoleille laput, joissa lukee 
esimerkiksi 2–40, 41–80 ja niin edelleen. Kun 
uurnat avataan, pinoamme äänet oikeille 
tuoleille ja jokainen sitten laskee tietyn nipun 
ja paljonko ääniä tietty ehdokas on saanut. 
Yleensä homma on tehty noin tunnissa.

Ääntenlaskijat joutuvat välillä tulkitse
maan epäselviä merkintöjä. Protestiääniä 
tulee vastaan melko harvoin.

– Kerran lipussa oli kantaaottava lyhyt 
kirjoitus. Kyllä se vähän hukkaan heitetty 
ääni on, jos haluaa kritisoida systeemiä. Kun 
on kiire, katsoo vain numeroa ja hylkäyspää
tös on tehtävä sekunnissa.

Ääntenlaskijat laittavat mahdollisesti 
hylättävät äänet syrjään. Lopullisesti kunkin 
äänestyslipun mitättömyys ratkaistaan tar
kastuslaskennassa vaalipiirilautakunnassa.

Ääntenlaskijan työpäivä loppuu, kun 
vaali lautakunnan puheenjohtaja ilmoittaa, 
että äänimäärät täsmäävät. Sitten äänestys
liput suljetaan kuoriin, jotka viedään heti 
vaalipiirilautakunnan huomaan tarkastus
laskentaa varten.

Riittävästi tehtävään sopivia äänten
laskijoita ei ole aivan helppo löytää. Monille 
äänestysalueille on vaikea kerätä koostu
mukseltaan oikeaoppisia vaali lautakuntia 
sekä rekrytoida riittävästi ääntenlaskijoita. 
Leskelä kertoo, että ilmiö näkyy myös pää
kaupunkiseudulla: ääntenlaskijoina on pää
asiassa nuoria ja vanhoja ihmisiä.

– Luulen, että tässä on pieni tietokatko. 
Moni opiskelija tulisi varmasti mielellään 
sunnuntaina tekemään omaan alaan liitty
vää vastuutoimea, Leskelä pohtii.

koHTi uusia valTiopäiviä
Samaan aikaan kun väsyneet ääntenlaski
jat pääsevät kotiin, voittajapuolueen vaali
valvojaisissa on ilo ylimmillään. Ääniosuut

taan menettäneissä puolueissa pohditaan 
kuumeisesti, mikä meni pieleen. Osa ehdok
kaista joutuu jännittämään pari päivää tar
kistuslaskennan tuloksia, jonka jälkeen vaali
piirilautakunnat vahvistavat alueidensa 
vaalitulokset.

Sitten asiat etenevät nopeasti: vaaleja 
seuraavalla viikolla vaalipiirilautakunnan 
puheenjohtajat kirjoittavat vastavalituille 
kansanedustajille valtakirjat, jotka edusta
jat vievät juhlallisin menoin oikeuskanslerin 
tarkistettavaksi maanantain 27. huhtikuuta.

Ja niin huhtikuun lopussa päästään viet
tämään vuoden 2015 valtiopäivien avajai
sia, kymmenen päivää vaalien jälkeen. Juh
lia vietetään Finlandiatalossa, minkä jälkeen 
kansanedustajat siirtyvät Kansallisooppe
raan seuraamaan Kesäyön unelma balet
tia. Samaan aikaan tuhannet vaalivirkailijat 
ja toimitsijat voivat vihdoin nauttia keveistä 
unista. B

27.04.2015
Eduskunnan oikeuskansleri tarkistaa 
kansanedustajien valtakirjat

28.04.2015
Puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit

29.04.2015
Uusi eduskunta viettää vuoden 
2015 valtiopäivien avajaisia
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joilla saat itsesi      

Mikä	tekee	meistä	onnellisia	ja	saa	
kurkottamaan	kohti	sitä,	mitä	voimme	
parhaimmillaan	olla?	Valjastamalla	
asenteesi	uuteen	uskoon	ja	harjoittamalla	
omaa	sisukkuuttasi	pääset	kokeilemaan,	
mihin	kaikkeen	oikeastaan	pystytkään.	
Henkilökohtaiseen	kukoistukseenkin	voi	pyrkiä	
aktiivisella	toiminnalla.	On	olemassa	keinoja,	
joihin	panostamalla	voi	kivuta	hyvinvoinnin	
tikapuita	ja	pyrkiä	luomaan	paremman	
elämän	itselleen	ja	läheisilleen.	Taikasana	on	
positiivisuus.

Teksti Laura Lähdevuori Kuvat istockphoto

5askelta...

1

||
Tee asioita, 
joista tulee  
hyvä fiilis. 

PosItIIVINEN tUNNE
Positiivisen psykologian ytimessä on 
ajatus, että omalla toiminnalla voi vai-
kuttaa ratkaisevalla tavalla siihen, miten 
vaikeudet voi voittaa ja hyvät hetket voi 
valjastaa hyödykseen. Yksinkertaisesti: 
tee asioita, joista tulee hyvä fiilis. Kun 

ihminen tavoittelee positiivista tunnetta, hän toimii 
itseään varten ja pyrkii täyttämään elämän pienillä 
hyviä tunteita tuottavilla asioilla. Tarkoitus on oppia 
nauttimaan ja elämään hetkessä. 

2 sItoUtUmINEN
Toinen askel on jo vaativampi:  
päämääränä on flow-tila. Keskityt-
täessä tiukasti johonkin tilantee-
seen, harrastukseen, tehtävään tai 
projektiin flow-tila voi löytyä. Kun 
aika tuntuu pysähtyvän tekemi-

seen uppoutuessa, flow on saavutettu. Se tuntuu 
hyvältä! Mitä enemmän tällaisia kokemuksia 
saavuttaa, sitä todennäköisemmin tuntee myös 
hyvinvointia. 

kukoistamaan
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5 saaVUtUKsEt
Usein pyrimme oppi-
maan ja kehittymään, 
tavoittelemme uusia 
taitoja tai pääsemistä 
johonkin tiettyyn tavoit-

teeseen	–	tai	osallistumme	vaikkapa	
kilpailuihin voittaaksemme ne. Tavoi-
teltavan asian tulee olla tarpeeksi vai-
kea, jotta sen saavuttaminen tuntuu 
arvokkaalta. Saavutusten kokeminen 
on tärkeä asia, sillä myös tunne 
onnistuneista saavutuksista vaikuttaa 
kykyyn kukoistaa. 

3
PosItIIVIsEt IhmIssUhtEEt
Ihminen on sosiaalinen olento, 
ja hyvät ihmissuhteet ovat 
hyvinvoinnin ydintä. Merkityk-
sellisillä ja positiivisilla suhteilla 
muihin ihmisiin on erittäin 
suuri merkitys, ja ne tuottavat 
hyvinvointia ja onnellisuutta.   

mERKItYKsELLIsYYs
Merkityksellisyys ja ”tarkoitus” syn-
tyvät tunteesta, että toimimme jonkin 
suuremman asian hyväksi. Elämässä 
tarvitaan merkitystä hyvinvoinnin tueksi. 
Eri ihmisille merkityksellisyys ja elämän 
tarkoitus voi syntyä hyvin erilaisista 
asioista, esimerkiksi työskentelystä tär-
keän asian hyväksi, uskosta suurempiin 
voimiin tai uskonnosta.

Emilia Lahti
•	 YTM, MAPP 

Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto
•	 Positiivisen psykologian asiantuntija, yksi 

Euroopan ensimmäisiä soveltavan positiivisen 
psykologian maistereita. 

•	 Opiskeli  Dr. Martin Seligmanin ohjauksessa 
Pennsylvanian yliopiston MAPP-
ohjelmassa, kirjoitti lopputyönsä aiheenaan 
luonteenvahvuudet ja erityisesti sisu.

•	 Väitöskirjatutkimus Aalto-yliopiston 
tuotantotalouden laitokselle tarkastelee sisua 
universaalina psykologisena voimakapasiteettina 
sekä dynaamisena toiminnan tahtotilana, 
joka mahdollistaa yksilön ja yhteisöjen 
kurottautumisen yli oletettujen resurssien.

	 ||
Hyvät ihmissuhteet 
ovat hyvinvoinnin 
ydintä.

4
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||
Työelämämessuilla 
kävi noin 900 
opiskelijaa.
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Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi

Mira Svedholm McKinseyltä vakuuttaa, että konsultin ura sopii myös 
yhteiskuntatieteilijöille. Liiton ständillä Jaakko Kalskeella oli syytä hymyyn.
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annunvalajat järjesti yhdessä 
Yhteiskuntaalan korkeakoulutettu
jen ja valtiotieteellisen tiedekunnan 
kanssa valtiotieteilijöiden ensim
mäiset työelämämessut 27.1. Tietei
den talolla Helsingissä. Messuilla 
oli mukana kymmenittäin näytteil
leasettajia julkiselta ja yksityiseltä 
sektorilta sekä järjestöistä. Lisäksi 

tarjolla oli paneeleita, tietoiskuja, worksho
peja sekä minimentorointia ja CVklinikka.  

– Yleensä rekrytointimessut on suunnattu 
pääasiassa kaupallisteknillisten alojen opis
kelijoille, eivätkä ne tarjoa yhteiskuntatietei
lijöille hyödyllisiä kontakteja työelämään. 
Nyt opiskelijat järjestivät itse messut, jotka 
palvelivat juuri heidän tarpeitaan, Yhteis
kuntaalan korkeakoulutettujen opiskelija
asiamies Piritta Jokelainen kertoo.

asenne raTkaisee
Työelämämessuilla kävi päivän aikana 
noin 900 opiskelijaa. Tunnelma oli talouden 
tilanteesta ja akateemisen työttömyyden 
huolestuttavista luvuista huolimatta toi

veikas. Väitöskirjaa Helsingin yliopistossa 
sosiaalipsykologian oppiaineesta tekevä 
Eemeli Hakoköngäs uskoo, että töitä löy
tyy, jos oma asenne on avoin ja motivaatio 
kohdallaan. 

– Olen itse vielä kiinni tutkimuksessani, 
mutta valppaana täytyy aina olla, jos jotain 
mielenkiintoista tulee eteen. Ihannetyöni 
olisi projektiluonteinen, sillä haen tässä vai
heessa ensi sijaisesti monipuolista työkoke
musta. 

Hakoköngäs pohtii, että yhteiskunta
tieteilijöiden tulisi paremmin korostaa vah
vuuksiaan, kuten kykyä hakea ja käsitellä 
tietoa. Hän vihjaa myös, että mielenkiintoi
set sivuaineet täydentävät tutkintoa ja kiin
nostavat varmasti myös työnantajia. 

Omiin opintoihinsa uskovat Turusta 
SYYn järjestämään yhteiskuljetukseen 
hypänneet toista vuotta valtiooppia opiske
leva Emma Hokkanen ja poliittista historiaa 
opiskeleva Miikka Koski. Sen sijaan he har
mittelevat, kuinka kesätyöpaikkaa hakiessa 
yhteiskuntatieteilijät jäävät helposti muiden 
alojen opiskelijoiden jalkoihin. 

Uusi avaus 
työllistymiseen 
Valtsikan ensimmäisillä työelämämessuilla tunnelma oli opiskelijoiden joukossa 
toiveikkaan positiivinen. Työnantajat arvostavat yhteiskunnallista koulutusta, mutta 
toivovat hakijoilta rohkeutta tuoda itseään paremmin esille. 

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

K
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Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen 
jäsenkoordinaattori Jaakko Kalske oli 
tyytyväinen tapahtumaan. 

–	Alustavasti	on	jo	suunnitteilla,	että	
jatkoa seuraa.  

Liiton rooli oli olla mukana suunnitte-
lussa, tuoda omaa osaamistaan messujen 
ohjelmapuolelle sekä tukea tapahtumaa 
taloudellisesti.

–	Tämän	kaltainen	konsepti	on	toimiva,	
sillä silloin useampi taho toimii omilla 
vahvuusalueillaan. Liiton järjestämää 
vapaaehtoisista koostuvaa messutiimiä 
olisi voinut olla hankala toteuttaa muuten, 
Kalske pohtii.

Yhteistyössä on voimaa

Yhteiskunta-alan nuoria osaajia välittävä 
yritys Väki Rekrytointi Oy on aloittanut 
toimintansa tammikuussa 2015. Uuden 
yrityksen perustamisesta kerrottiin ensim-
mäistä kertaa järjestetyillä Valtiotieteilijöi-
den työelämämessuilla Tieteiden talolla 
27.1.2015. Valtiotieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoiden omistama Väki tarjoaa 
rekrytointipalveluja organisaatioille, jotka 
haluavat hoitaa rekrytoinnin vaivattomasti. 
Kannunvalajat ry edustaa valtiotieteellisen 
tiedekunnan opiskelijoita, ja omistaa Väen 
sataprosenttisesti. Lue lisää www.vaki.fi 

Opiskelijoiden  
perustama Väki välittää 
yhteiskuntaosaajia  
yrityksiin

– Itse ainakin koen, että opiskelen todella 
mielenkiintoisia ja hyödyllisiä aineita: 
ymmärrän suomalaista yhteiskuntaa, mutta 
kansainvälisten opintojen myötä myös laa
jempia yhteisöjä. Haaveissani olisikin työl
listyä ulkomaille kansainvälisiin tehtäviin.

– Minua taas kiinnostaa yhteiskunnalli
nen vaikuttaminen joko lobbauksen tai poli
tiikan nimissä, Koski jatkaa.

Työelämämessujen tarjonta oli molem
mille monipuolisuudessaan yllätys. Vaikka 
he eivät mahtuneetkaan mukaan halua
maansa ohjelmaan, he mainitsevat yhtenä 
tärkeimpänä päivän antina CV ja työhaku
klinikan.

– Hakijoita on joka paikkaan niin pal
jon. Olisi tärkeää oppia, kuinka erottua jou
kosta ja kuinka tuoda omia vahvuuksia 
esille, Hokkanen pohtii. – Turussa on ollut 
rekrymessuja oikkislaisille ja kauppislai
sille, mutta nämä ovat ensimmäiset messut 
yhteiskuntatieteilijöille, nuoret kiittelivät. 

Tullaan TuTuiksi
Väestöliiton henkilöstöpäällikkö Paula Mat-
tila kertoo, että he tulivat tapahtumaan kerto
maan toiminnastaan ja näyttäytymään yhtenä 
mahdollisena tulevaisuuden työnantajana. 

– Opiskelijat ovat aktiivisia ja kiinnostu
neita, me haluamme olla juonessa mukana, 
hän tiivistää. 

Mattila korostaa, että sosiaali ja terveys
alan järjestönä yhteiskuntatieteilijöiden vah
vuus heidän näkökulmastaan on ”oikeat 
aineet”. Viimeisten laskelmien mukaan 
Väestöliiton noin 80 toimihenkilöstä yhteis
kuntatieteilijöitä on 15. 

– Rekrytoitaessa moni asia ratkaisee. Tär
keintä on pätevyys ja sopivuus. Toki aikai
sempi työkokemus sekä persoona vaikutta
vat myös, Mattila listaa.

Väestöliitto tekee paljon yhteistyötä eri 
oppilaitosten kanssa. Mattila tietää koke
muksesta, että moni harjoittelija on sittem
min työllistynyt heille. 

– Sanonkin aina opiskelijoille, että ottakaa 
tästä ajasta kaikki irti.

Rekrytoija Mira Svedholm ylimmän liik
keenjohdon konsultoinnin firmasta, McKin
sey & Companylta, myöntää, että teknillinen 
tai kaupallinen koulutus on heillä tyypillisin 
tausta. Nyt he hakevat tietoisesti joukkoihinsa 
monialaisuutta. 

– Meillä on neljä kulmakiveä rekrytoin
nissamme: halu saada asioita aikaiseksi sekä 
johtajuus, vaikutus ja ongelmanratkaisutai
dot. Ole rohkea ja luova: kuvaile, mitä olet 
saanut aikaiseksi ja mitä taitoja sinulla on. 

Ei aina ole kysymys positioista työmarkki
noilla, vaan aiempi partionjohtajuuskin ker
too sinusta paljon, Svedholm toteaa. 

McKinsey järjestää toimistovierailuita eri 
ainejärjestöjen kanssa. Yhteiskuntatieteilijöi
den kanssa Svedholm on huomannut, että 
heillä ei ole kovinkaan vahvaa tietämystä 
siitä, mitä konsultointi on. 

– Toisaalta heiltä saamme varsin mielen
kiintoisia ja laajaalaisia kysymyksiä. Kon
sultit ovat ihan mukavia ihmisiä, Svedholm 
naurahtaa. 

Ulkoasiainministeriössä yhteiskuntatie
teilijöillä, ja erityisesti valtsikalaisilla, on sen 
sijaan vahva jalansija. 

– Kärjistetysti voisi sanoa, että nämä opis
kelijat ovat sitä, mitä haemme. Heillä on laaja
alaista kiinnostusta ja yleisuteliaisuutta yhteis
kunnallisia asioita kohtaan, lähetystöneuvos 
Riku Warjovaara, itsekin VTM, toteaa.

Rekrytointimessut ovat hänelle tuttu 
tapahtuma: ulkoasianministeriössä on tar
vetta uudelle työvoimalle viime vuosien elä
köitymisbuumista johtuen. Hän on ständillä 
edustamassa erityisesti diplomaatti uraa. Seu
raava kansainvälisten asioiden kurssi alkaa 
syksyllä – jos uusi hallitus niin suo. Kurssi 
kestää yhteensä noin 18 kuukautta, jonka jäl
keen kurssilaiset vakinaistetaan ulkoasiain
ministeriön diplomaattivirkamiehiksi.

– Haemme joukkoihimme renessanssi
ihmisiä, jotka haluavat vaihtelevaa elämää 
eivätkä pelkää haasteita, Warjovaara tiivis
tää. B

Eemeli Hakoköngäs oli yllättynyt messujen tarjonnan 
määrästä.

– Esimerkiksi pankkien ja perintäfirmo
jen hakuvaatimuksissa on usein kaupallinen 
koulutus. Tämä sulkee meidät yhteiskunta
tieteilijät jo hakuvaiheessa ulos, Koski pohtii. 

– Meidän on vaikea työllistyä opiskelu
vaiheessa, kun meillä ei ole spesifiä osaamis
aluetta. 

Myös Hokkanen ihmettelee tilannetta, 
sillä politiikkahan liittyy kaikkeen!
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Osallistu kevään tuleviin 
koulutuksiin! 

Webinaari: Uudelle uralle – mielessä alanvaihto?  

5.3. klo 10–11.30, kouluttaja Riikka Pajunen, montevista oy
Webinaari on tarkoitettu sinulle, jos alanvaihto mietityttää. Voit olla tällä 
hetkellä	töissä	tai	työnhaussa	–	tai	molempia!	Voit	haluta	aivan	pientä	
muutosta	–	tai	jopa	radikaalia	hyppyä	tuntemattomaan.	Tervetuloa	
valmennukseen!

Konfliktien hallinta työyhteisöissä  
– työyhteisön ristiriidat voimavaraksi

17.3. klo 16.30–19.30, kouluttaja timo Pehrman, Innotimo oy 
Yhteistyön kehittämisen lähtökohtana työyhteisössä ja kaikessa ihmis-
ten välisessä toiminnassa on toisten ihmisten ymmärtäminen. Ihmisten 
välille syntyy kuitenkin usein konflikteja, erimielisyyksiä, jännitteitä ja 
ristiriitoja useista eri syistä johtuen. Koulutuksen tarkoituksena on 
lisätä ymmärrystä konflikteista sekä niiden syntymisen ja kasvamisen 
syistä työyhteisöissä. Tarkoitus on myös lisätä ymmärrystä sovittelusta 
konfliktien ratkaisukeinona sekä konflikteja ennalta estävän toiminnan 
merkityksestä työyhteisöissä. TÄYNNÄ, KYSY PERUUTUSPAIKKOJA!

osaamisen tunnistaminen

22.4. klo 16.30–19.30, kouluttaja Inka Ukkola, tJs opintokeskus.  
Osaamisen tunnistamisen koulutuksessa käydään läpi erilaisia osaa-
misen tunnistamisen tapoja sekä harjoitellaan osallistujien osaamisen 
tunnistamista ryhmätyön avulla. Monesti oppilaitoksissa osaamisesta 
puhutaan eri käsittein kuin työelämässä. Arvioinnin tavatkin saattavat 
vaihdella. Tässä koulutuksessa tutkimme mitä erilaisia osaamisia voi 
olla ja miten löytäisi sanat, joilla omaa osaamista voi kuvata. Luennot ja 
keskustelut rytmitetään tukemaan osallistujien omaa oppimista. 

Webinaari: Ristiriitatilanteet esimiestyössä   

22.5. klo 10–11, kouluttaja tarja Räty, työturvallisuuskeskus
Ristiriitatilanteet työssä ovat paitsi inhimillisesti kuormittavia, myös 
yritystoiminnan näkökulmasta tehotonta työaikaa. Mitä varhaisem-
massa vaiheessa ristiriitatilanne otetaan puheeksi, sitä varmempi on 
ennaltaehkäistä tilanteen negatiiviset vaikutukset.

Koulutuspaikkana tJs opintokeskus Pasilassa, paitsi webinaarit

Työnhakuveturin koulutukset

omaehtoisen työllistymisen tuki ottY ry on nyt  
markkinointinimeltään työnhakuveturi! työnhakuveturi 
järjestää koulutusta ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen 
työttömille tai työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille. 
Koulutukset ovat maksuttomia.

Keväällä tulossa seuraavat koulutukset:

11.3. työhaastattelu
18.3. Yrittäjyys
15.4. työllisyystarinat
6.5. työnantajien rekrytointipaneeli

Muista myös, että Työnhakuboosteri-ryhmässä voit parantaa 
työnhakutaitoja, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa oman 
osaamisen keihäänkärjet ja uratoiveet sekä antaa ja saada 
vertaistukea. Lue lisää osoitteessa www.otty.fi

Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia!

Koulutuskalenteri Hyödynn
ä

koulut
ukset!

Ilmoittautuminen: www.yhteiskunta-ala.fi/koulutukset/
Lisätietoja: hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi tai p. 010 231 0352

Akavalaiset jäsenillat
Akava järjestää yhteistyössä TJS-opintokeskuksen kanssa  
jäsen iltoja akavalaisten liittojen jäsenille. Vuoden 2015 teemana 
ovat työpaikan ristiriidat sekä Retki työhönottajan ajattelu-
maailmaan. Koulutukset ovat maksuttomia. Paikkoja rajoitetusti!  
Katso lisää liiton nettisivuilta. Katso muitakin Akavan  
järjestämiä tapahtumia osoitteessa
http://www.akava.fi/uutishuone/tapahtumat

MARJA-LIISA MANKA 
Tampereen yliopisto 

RISTO E.J. PENTTILÄ 
Keskuskauppakamari 

Viisi puheenvuoroa 
työhyvinvoinnin johta-
misesta ja tulokselli-
suudesta.!
!

  
 
 
!
!
!

HELSINKI!
21.4.2015 !

Klo. 12:00 – 17:00!

www.proimpact.fi/seminaarit  
	  

Etu !
Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutettujen 
jäsenille -20% !
”YKA” -koodilla !
ilmoittautuneille!  !
norm. 320 € + alv!
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Kuulumisia kentältä

Aktiivit koolla  
- eivätkä SYYttä!

SYYn vuosi pyörähti käyntiin 30.1.-1.2.2015 vietetyillä aktiivi-
päivillä. Tarjolla oli tietoa liitosta, mielenkiintoisia koulutuksia 
sekä työpajoja Hyvinkään hotelli Sveitsissä. Innokkaita aktiiveja 
saapui paikalle kaikista paikallisyhdistyksistä. Jäsenet pois-
tuivat paikalta väsyneinä mutta onnellisina, pursuten uusia 
ideoita.

Aktiivipäiville paikallishallituksen ulkopuolelta osallistunut 
vaasalainen teesa Rajala koki, että viikonloppu opetti paljon 
liitosta ja mahdollisti uusiin ihmisiin tutustumisen. Hyvinkäälle 
hän intoutui lähtemään SYY-Wasassa toimivan kaverinsa hou-
kuttelemana, ja tapahtuman myötä halukkuus lähteä mukaan 
SYYn toimintaan kasvoi huimasti. 

Viikonloppu oli hyödyllinen myös jäsenetujen kertauksen 
vuoksi, ja se madalsi kynnystä olla yhteydessä liittoon. Teesa 
toimii ainejärjestönsä oppiainevastaavana, joten aktiivipäiviltä 
hän sai eväitä käytännön edunvalvontatyöhön.  

- Opin paljon uusia asioita yleisesti SYYstä, mutta myös 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista ja Akavasta. Tietoa tuli 
myös spesifimmin: esimerkiksi työttömyyskassa-asiat selvitet-
tiin siellä aika perinpohjin ja ymmärrettävästi. Aktiivipäivissä 
parasta oli olla mukana kehittämässä pienryhmissä liiton 
toimintaa hauskalla tavalla ja samalla oppia toiminnasta paljon 
uutta, Teesa miettii.

SYYn uusi hallitus järjestäytyi aktiivipäiviä edeltävässä 
kokouksessaan. Vuoden 2015 toiminta pyörii seuraavilla 
vastuualueilla:

Puheenjohtaja: heidi Niinikoski
Varapuheenjohtaja: Riikka Liljeroos
Sihteeri: satu Lohiniva
Viestintätiimi: Laura Ryynälä ja Noora Kallinen
Edunvalvontatiimi vastuualueineen: Johanna mantere ja 
Joonas aitonurmi, käytännön koulutuspolitiikka. 
marko Pulkkinen, liiton sisäinen edunvalvonta. antti  
Kettunen, alumnitoiminta. Edunvalvontatiimiä johtaa  
varapuheenjohtaja.
Projektivastaava: tahvo Kekkonen

SYYn hallitus järjestäytyi 
aktiivipäivillä 

SYYn hallitus järjestyksessä vasemmalta oikealle: Joonas 
Aitonurmi, Johanna Mantere, Noora Kallinen, Tahvo Kekkonen, 
Riikka Liljeroos, Marko Pulkkinen, Heidi Niinikoski, Antti Kettunen, 
Laura Ryynälä ja Satu Lohiniva.

Innokkaat SYYläiset kokoontuivat perinteisillä aktiivipäivillä 
tammi-helmikuun vaihteessa. Viikonlopun antina oli rutkasti 
ay-oppia ja uusia ideoita. 

kuvaaja: Aki Reinimäki
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Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala.fi/

liitto/jasentoiminta

Mukavaa kevättä  
Päijät-Hämeestä! 

Päijät-Hämeen valtiotieteilijöiden sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään 12.3. Ekokahvila MeaMannassa klo 17 alkaen. Ennen 
varsinaista kokousta MeaManna esittelee meille toimintaansa 
(esittely klo 17 alkaen, kokous alkaa heti esittelyn päätyttyä).

MeaManna on luomuruokaa ja kakkuja tarjoava kahvila, joka 
toimii erityistä tukea tarvitsevien aikuisten työpajana Lahdessa. 
Toimintaa luotsaa Sylvia-koti yhdistys ry:n Kaupunkikylä-yhteisö,  
kolmannen sektorin toimija, joka tarjoaa asumispalveluita ja 
työtoimintaa kuntien vammaispalveluille.

Toivotamme kaikki uudet ja vanhat jäsenet tervetulleiksi  
kokoustamaan ja maistelemaan herkkuja. Pyydämme tarjoilu-
jen vuoksi ilmoittautumaan 3.3. mennessä osoitteella  
phsval@gmail.com. 

Nähdään vuosikokouksessa!

Lappiin luvassa teemailtoja

Lapin yhteiskuntatieteilijät ry:n vuosi on hurahtanut käyntiin 
täydellä vauhdilla. Hallitus aloitteli toimintakauttaan tammi-
kuun alussa iltakoulun merkeissä ja suunnitteli mielenkiintoi-
sia tapahtumia ja toimintaa tälle vuodelle.

Vuonna 2015  järjestämme sarjan teemailtoja kiinnosta-
vista aiheista. Helmikuun tutkimuspainotteinen teemailta saa 
jatkoa  kevään aikana. Hallitus toivookin jäseniltä ajatuksia 
teemailloissa käsiteltävistä aiheista. Huhtikuun loppupuolelle 
olemme suunnitelleet työpaikkavierailua Pelkosenniemen 
kuntaan. Kevään aikana pyrimme järjestämään myös  
virkistysmuotoista toimintaa uurastuksen oheen. 

 Helmi-maaliskuun vaihteessa Lapin yhteiskuntatieteilijät ry 
järjestää vuosikokouksen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan, uudet ja vanhat jäsenet!

https://fi-fi.facebook.com/lapinyhteiskuntatieteilijat  
lapinyhteiskuntatieteilijat@gmail.com

Tervetuloa mukaan  
Pääsyn toimintaan!

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatietelijät ry (Pääsy) käynnisti 
uuden vuoden 12.1. järjestämällä Tulevaisuuden yhteiskunta-
tieteilijät -joukkoistamistilaisuuden sekä vuosikokouksen, jossa 
valittiin uusi hallitus vuodelle 2015. Uuden hallituksen muo-
dostavat anu Uuttu (pj), Katri Ventus (vpj), mikael seppälä 
(rahastonhoitaja), heini Eskelinen, Riku hautamäki, Elina 
havu, anna Kärkkäinen, hannu Puustinen ja Jaana Rajala.

Hallituksen suunnitelmissa on liikuntaa, mindfulnessia, 
rapujuhlat, keskustelutilaisuuksia, vierailuja ja perinteiset  
pikkujoulut. Pääsy toivottaa kaikki pääkaupunkiseudun 
YKA:laiset tervetulleiksi verkostoitumaan, virkistymään ja 
viisastumaan vuonna 2015! 

Tapahtumakalenteri ja lisätietoja löytyy Pääsyn  
uudistuneilta verkkosivuilta http://paasy.info  
sekä Pääsyn Facebook-ryhmästä 
http://www.facebook.com/paasyry.

Vuosikokouksessa valittiin Pääsylle uusi hallitus.
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Ei aina tarvitse mennä 
merta edemmäs kalaan. 
Lomailu kotimaassa on kelpo 
vaihtoehto. Liiton kautta 
tarjolla on jylhää luontoa ja 
rentouttavaa kylpylää.

Ruka ja Ylläs tarjoavat luonnon rauhaa ja 
hienoja vaellusreittejä. 

Viikko Tampereen Kylpylässä voi olla sekä 
kylpylä- että kaupunkilomailua.

Ota suunnaksi 
Suomi!

Liiton jäsenyys 

kannattaa vapaallakin.

Tätä  
jäsenetua on 

syytä kokeilla – 
jäsenhinnoin!  

Lisää tietoa lomaeduista ja hakuohjeista löydät 
nettisivuiltamme www.yhteiskunta-ala.fi 

tampereen Kylpylä
•	 30-neliöinen studio 

(+parvi 16m2) neljälle 
hengelle

•	 vuokra-aika perjantaista 
klo 16 perjantaihin klo 11

•	 haettavat viikot 25, 32

•	 430 €

Ylläs: Kolarin siepakka
•	 40-neliöinen rivitalo-

huoneisto neljälle hen-
gelle Äkäslompolojärven 
rannalla Ylläksellä

•	 vuokra-aika lauantaista 
klo 16 lauantaihin klo 10

•	 haettavat viikot 31–32, 
35–36 

•	 420 €

Rukanjurmu
•	 70-neliöinen rivitalo-

huoneisto kymmenelle 
hengelle Ruka tunturilla 

•	 vuokra-aika lauantaista  
klo 16 lauantaihin klo 12

•	 haettavat viikot 19–36

•	 330 €  

arvonTapäivä on 9.3. 
seuraavaksi arvotaan touko-syyskuun 
väliset lomaviikot (viikot 19-36). 

•	 Täytä sähköinen lomake netissä. Lä-
hetä hakemus viimeistään maanantai-
na 9.3. klo 12 mennessä.

•	 Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan 
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.

•	 Arvontapäivä on 9.3.2015. 
•	 Arvonnassa onnistaneille ilmoitetaan 

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, veloi-
tamme lisäksi puolet vuokrahinnasta. 

•	 Lisätiedustelut sähköpostilla osoit-
teeseen info@yhteiskunta-ala.fi tai 
puhelimitse 010 231 0350.

jäsenedut
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KatI ahtIaINEN
kommunikationschef

Vilket kul jobb du har som får vara i sociala medier hela 
dagarna!” Sade min dotter när jag försökte berätta om 
mitt arbete. Efter det magiska ordet Facebook var det inte 
lönt att försöka påstå att jag också gör alldeles riktiga, 
ibland även tråkiga, jobb.   

I en kommunikatörs arbetsbeskrivning är sociala medier ett 
verktyg som man måste följa. Men hur ser det ut hos andra experter? 
Enligt Arbetshälsoinstitutets och Arbetarskyddscentralens enkät är 
sociala medier redan en del av arbetsplatsernas vardag: ungefär en 
tredjedel utnyttjar dem i den interna kommunikationen och cirka hälf-
ten i den externa. Även om sociala medier utan tvekan har medfört 
fördelar med tanke på kommunikationens hastighet, upprätthållandet 
av kontakter och varumärkesarbetet, börjar även nackdelarna så 
småningom dyka upp. 

Många av nackdelarna är förknippade med tidsanvändningen. 
Jag förmodar att en promemoria eller en rapport blir snabbare klar i 
expertens händer om man håller sig borta från de sociala medierna. 
Faktorer som stör arbetet har det funnits redan tidigare, men i och 
med de sociala medierna har störningsmomenten blivit fler. Uppda-
teringarna som ramlar in på Facebook och meddelandena från Twit-
ter stör koncentrationen för vem som helst. Hjärnforskare har redan 
länge påmint om nackdelarna med att göra flera saker samtidigt. Att 
följa sociala medier är åter en ny uppgift på multitaskinglistan.

På många arbetsplatser saknas fortfarande spelregler för de so-
ciala medierna. Om användningen av sociala medier inte officiellt ingår 
i arbetsbeskrivningen kan det bli en ytterligare belastning att följa dem 
på arbetstid. Antar arbetsgivaren att de anställda följer arbetsgemen-
skapens kanaler i de sociala medierna och tar ställning till responsen? 
Ovissheten kan bli en mental belastning och försvåra tidshanteringen. 
I sista hand har chefen rätt att ingripa i användningen av sociala 
medier. Klokast vore det att tillsammans komma överens om vilka 
spelregler som gäller för arbetsgemenskapen. Har din arbetsplats 
utarbetat anvisningar om användningen av sociala medier? 

Jag kanske tillhör minoriteten med min åsikt, men om jag fick 
bestämma skulle ingen hänga på sociala medier under möten. Det är 
förvirrande att tala till någon som stirrar på en skärm. De diginativa 
kanske kan följa det virtuella och det verkliga livet samtidigt, men kom-
munikationen blir ändå lidande. Och stackars föredragshållare som på 
seminariet inte får ögonkontakt med sin publik, då den bara har ögon 
för sina apparater!

Förbundet gick med på Facebook hösten 2010 och år för år har 
vi ökat antalet kanaler på sociala medier. Hurdant innehåll vill du 
gärna hitta på förbundets kanaler? Ge oss respons och dela med dig 
av dina idéer på adressen viestinta@yhteiskunta-ala.fi. 

Tydliga spelregler gör 
det lättare att använda  
sociala medier

Justitieministeriet är den högsta 
myndigheten när det gäller val. Till 
valteamets kärnuppgifter hör att 
organisera val samt styra och sam-
ordna andra valmyndigheter, men 
även valbudgetering och att utveckla 
valförfarandena och vallagstiftningen.

Valteamets ledare Arto Jääske-
läinen har ett hektiskt schema våren 
2015 eftersom bakgrundsarbetet 
inför riksdagsvalet är i full gång. 

–	Att	ordna	ett	val	är	ett	speciellt	
arbete i det avseende att vårt arbete 
har absoluta tidsfrister. Valdagen kan 
inte flyttas om någonting skulle kärva. 

Enligt vallagen har ansvaret 
för valet delegerats till fyra nivåer: 

valkretsnämnderna sköter kandidat-
uppställningen och rösträkningen 
i valkretsen och de kommunala 
centralvalnämnderna sköter de all-
männa valarrangemangen, bland 
annat röstningsställena. På fältet, 
alltså vid röstningsställena, arbetar 
valnämnder och valbestyrelser samt 
valförrättare.

I mitten av mars börjar valet på 
riktigt synas även för röstarna. I 
slutet av april kan riksmötet 2015 
öppnas. Samtidigt kan tusentals 
valfunktionärer och valförrättare 
äntligen sova lugnt.

Att gallra  
arbetsuppgifter är 
vår nästa uppgift

- Arbetet måste omorganiseras, 
konstaterar förhandlingschef 
Markku Nieminen vid FOSUs 
statssektor. 

Den offentliga förvaltningen an-
klagas med jämna mellanrum för 
att vara alltför stor. Enligt Nieminen 
uppnås inga besparingar genom 
att överföra statsförvaltningens 
uppgifter till den privata sektorn. 
Lika galet är det att spara pengar 
genom uppsägningar. 

–	Ingen	säger	vilka	uppgifter	
som ska bort men alla talar om 
att minska antalet tjänstemän. 
När statsförvaltningar jämfördes 
på EU-nivå hade Finland den ef-
fektivaste förvaltningen, påpekar 
Nieminen.

Förhandlingsrelationen till 
statsarbetsgivaren är enligt honom 
god, även om sparåtgärderna lett 
till några överdrifter.

–	Det	huvudsakliga	intrycket	är	
att arbetsgivaren förstår vikten av 
tjänstemannakåren.

Statistikkännare

Arto Selkälä, lektor i statistik vid 
Lapplands universitet, konstaterar att 
hans närmaste kollegor vid 
universitetet har studerat statistik. Då 
och då märker han att han betraktar 
världen och statistik ur en lite annan 
vinkel. 

- En samhällsvetare skiljer sig 
från mängden närmast i att han eller 
hon vill analysera kvantitativt ma-
terial även med tanke på substansen. 

I sin doktorsavhandling som blev 
klar 2013 utredde Selkälä hante-
ringen av medborgarskap i den 
finländska social- och hälsovårdspo-
litiken	under	åren	1997–2011.	Enligt	
undersökningen har individens an-
svar framhävts inom den finländska 
socialpolitiken på bekostnad av de 
mindre bemedlade. Selkälä har även 
haft ett bredare intresse för hur in-
dividens och samhällets värderingar 
möts och hur samhällets mekanis-
mer påverkar individen. 

Den ökade stressen och pressen 
i den akademiska världen bekymrar 
honom också. 

- Mentalt skulle jag väl kunna 
tänka mig ett kringdrivande i Dos-
tojevskijs anda, där man ger saker 
och oväntade incidenter möjlighet att 
hända.

Valets värnare

[resumé]
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hENNa hIRVoNEN
Kirjoittaja on Akavan 

opiskelijoiden uusi 
puheenjohtaja, joka 

opiskelee hallinto tieteitä 
Vaasan yliopistossa. 
Hirvonen on entinen 

SYYn hallituksen jäsen.

Vaalikevään jumalainen näytelmä
Tämä kevättalvi tuo tullessaan joka nel
jäs vuosi ilmestyvän poliittisen trillerin: 
eduskuntavaalit. Tätä jännitysnäytelmää 
on odotettu, ja osa toivoikin uuden ensi
illan koittaneen jo ajat sitten. Kuluneen 
hallituskauden pääroolien esittäjät ovat 
vaihtuneet useasti, osa poistunut lavan 
taakse huutelemaan ja näytelmän rakenne 
on edennyt timmin sixpackin tavoitte
lusta viisikon seikkailujen kautta ihme
nelosiin. 

Odotettu kevätauringon valo ja lisään
tyvä lämpö lisäävät vaalikuumetta. Vaali
kuumeen oireet näkyvät päivä päivältä 
selvemmin: yksi jos toinenkin poliitikko 
päästelee suustaan lupauksiksi naamioi
tuja sammakoita, jotka sitten voidaan vaa
lien jälkeen pistää vaalikuumehourailu
jen piikkiin. Kuulostaa tämä sitten nuoren 
idealistin hourailulta, niin näissä vaaleissa 
ratkaistaan Suomen kehityksen suunta – 
jälleen kerran. 

Koulutuksen tulee olla yksi vaalien tär
keimmistä teemoista. Koulutus on näh
tävä sijoituksena tulevaisuuteen, eikä sen 
laadusta tule tinkiä millään koulutus
asteella. Suomalainen koulutustaso on 
maailman kärkiluokkaa, tunnetuin brän
dimme, johon meidän tulee itse uskoa ja 
kehittää rakentavasti. 

Akavan opiskelijoiden yksi vaali
tavoite on, että sivistyksen tasoa ei hei
kennetä leikkaamalla koulutus ja uudel
leenkouluttautumismahdollisuuksista. 
Valmiiksi toimivaa järjestelmää ei kannata 
romuttaa hetkellisiin säästöpaineisiin, ja 
tutkintoon johtava maksuton koulutus on 
taattava jatkossakin. Ihmisellä tulee jat
kossakin olla oikeus tehdä virheitä, suun
tautua ja kouluttautua uudelleen. Näin 
takaamme motivoituneet ja itseään kehit
tävät huippuosaajat tulevaisuuden tarpei
siin. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä 
korkeakoulujen kanssa mahdollisuuksia 
tehdä monipuolisia ja laajoja tutkintoja, 

jotka vastaavat uudistuvan työelämä
kentän tarpeita. 

Korkeakoulutuksen tason puolusta
minen ja kehittäminen on kuitenkin laiha 
tavoite, mikäli tämä korkeatasoinen osaa
minen päätyy kortistoon. Akavan opiske
lijoiden mielestä korkeasti koulutetuille 
vastavalmistuneille suunnattujen työ
voimapalveluiden kehittämistä tulee jat
kaa voimakkaasti TEtoimistoissa sekä 
lisätä korkeakoulujen yhteistyötä niiden 
kanssa merkittävästi. Lisäksi työllistämi
seen ja uusien yritysten perustamiseen 
tulee tarjota nykyistä paremmat taloudel
liset edellytykset ja turva. 

Suomalaisethan ovat tunnettuja yrit
teliäisyydestään, joten kannustamalla 
yrittä jyyteen ja purkamalla rajaaitoja yrit
täjyyden tieltä pystymme luomaan uusia 
työpaikkoja ja vahvis
tamaan tulevaisuuden 
Suomea. Vaikka nämä 
tavoitteet toteutuisivat
kin, ja näillä keinoin 
korkeakoulutettujen 
työttömyysluvut läh
tisivät laskuun ja sai
simme kaikki tehdä koulutusta vastaa
vaa työtä, työttömyysjaksoja kohdataan 
myös tulevaisuudessa. Akavan opiske
lijat näkeekin, että seuraavalla hallitus
kaudella sosiaaliturvajärjestelmää tulee 
kehittää nykyisestä byrokratiaviidakosta 
yksinkertaisempaan ja lyhyisiinkin työ
jaksoihin kannustavaan malliin. 

Puolueet ovat jo ehtineet kilpaa huute
lemaan, että koulutuksesta ei leikata. Toi
voisin, että tunnistaisimme sammakot 
oikeista lupauksista ennen vaaleja, ettei 
seuraavaa neljää vuotta tarvitsisi tuntea 
myötähäpeää ja tarvetta poistua yleisöstä 
kesken esityksen. Onneksi me yhteiskunta
tieteilijät tunnemme vastuumme emmekä 
jätä äänestämättä. Toivottavasti pystymme 
näyttämään esimerkkiä myös muille! B

Koulutus on 
nähtävä sijoituksena 
tulevaisuuteen.

[näkökulma]

Katso  
Ura-lehden 
YouTube-kanavalta, 
mikä Hennan 
on houkutellut 
liittoaktiiviksi!
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Yhteiskunta avautuu -blogi on 
juuri yhteiskuntatieteilijöitä 
varten! 

Missä yhteiskuntatieteilijät voisivat paremmin 
pohtia maailmanmenoa kuin omassa blogissaan?

Jos haluat kirjoittaa blogiin, ota yhteyttä 
sähköpostilla viestinta@yhteiskunta-ala.fi. 

Blogi on osoitteessa 
yhteiskuntaavautuu.wordpress.com


