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Ura on Aikakauslehtien Liiton jäsen.

M
uutama vuosi sitten intialais-amerikkalainen ystäväni alkoi puhua markkina-
arvostaan. Hän oli miehensä työkomennuksen aikana kotiäitinä, mutta ei 
halunnut olla liian pitkään poissa työstään, koska pelkäsi markkina-arvonsa 
laskevan. 

Markkina-arvo? Ajatus kuulosti silloin vieraalta ja perin amerikkalaiselta. 
Vastaavasti Suomen pitkät perhe- ja hoitovapaat olivat ystäväni mielestä 

toiselta planeetalta.  En silloin miettinyt omaa markkina-arvoani sen enempää, vaan hyvinvointiyh-
teiskunnan kasvattina nautin oikeudestani hoitovapaaseen. Nyt kun taantumaa on jatkunut jo 
monta vuotta, olen ymmärtänyt olleeni onnekas, kun minulla oli työpaikka, jonne palata.

Nykyisillä työmarkkinoilla markkina-arvoa mitataan koko ajan. Yt-neuvottelujen aikana teh-
dään julmaa karsintaa markkinoihin vedoten, ja avoimesta työpaikasta saattaa taistella satoja 
päteviä hakijoita. Nyt jos koskaan pitää osata markkinoida osaamistaan juuri sopivin termein. 
Työhakemuksen pitää erottua edukseen, ja sitä ei todellakaan kannata lähettää moneen paik-
kaan samanlaisena. 

Tässä myllerryksessä ammattiliitosta voi olla korvaamatonta apua. Monilla liitoilla, kuten 
YKAlla, on jäsenetuna urapalvelu, jossa muun muassa CV päivitetään nykyaikaan  ja työ-
haastattelua sekä soveltuvuustestejä varten saa sparrausta. Urapalvelun valmentajan  avulla 
myös piilossa oleva osaaminen saadaan kaivettua esiin markkina-arvoa nostamaan.  YKA 
antaa myös palkkaneuvontaa ja järjestää työelämätaitoihin liittyvää koulutusta.  Vaikka ajan 
henki on kova, liitosta löytyy apua.     

Mikä ajankohtainen aihe työpaikoilla puhuttaa juuri nyt, taloustilanteen lisäksi?     
Tietenkin kesälomat ja niiden jakaminen! Toisilla tuntuu olevan 
 kyseenalainen taito rohmuta joka vuosi parhaat lomaviikot. Usein 
vastakkain ajautuvat perheelliset ja yksinelävät. Jyräävätkö 
perheelliset ja joustavatko yksinelävät sinun työpaikallasi? 
Ihanteellisin tilanne olisi, jos työntekijät pystyisivät yhdessä 
sopimaan reilusta tavasta jakaa lomat. Mutta jos tämä ei 
onnistu, tarvitaan esimiestä. Viime kädessä työnantajalla 
on oikeus ja velvollisuus määrätä loma-ajoista siten, että 
tasapuolisuus toteutuu ja jokaisen toiveita huomioidaan.

Ihanaa kesää – olitpa sitten lomalla tai et!

Ps. Miltä liiton uusi lyhenne YKA kuulostaa? 
Hallitus virallisti aiemmin lähinnä sisäisessä 
käytössä olleen lyhenteen huhtikuun kokouk-
sessa. Ennen liiton nimenmuutosta SVAL 
ja svallilainen olivat termeinä vakiin-
tuneita, ja niitä on moni kaivannut. 
Nyt opetellaan puhumaan YKAsta 
ja ykalaisista, jotta niihinkin 
aikanaan  totutaan.
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A nimagi Oy:n henkilöstöjohtaja VTM Sara 
Purhonen tiesi jo varhain, että hän haluaa 
tehdä töitä ihmisten parissa. Samalla 
tavalla selvää oli, että oikea opiskelu-
paikka on valtiotieteellinen. 

– Se oli ainoa vaihtoehtoni. Yksi syy oli opintojen 
laaja-alaisuus, mutta myös se, että monet ovet olivat 
valmistumisen jälkeen avoinna, Purhonen selventää.

Pääaineenaan Purhonen luki sosiaalipolitiikkaa ja 
sivuaineina talous- ja sosiaalihistoriaa, yrityshallintoa  
ja viestintää. Lisäksi hänellä on työoikeuden opintoja  
avoimesta yliopistosta ja liiketalouden opinto-
kokonaisuus Helsingin kauppakorkeakoulusta.

– Tästä yhdistelmästä on ollut urallani paljon 
hyötyä.  Opintoni ovat antaneet minulle valmiuksia  
käsitellä asioita monipuolisesti ja analyyttisesti. 

– Minulla on aina ollut selkeä unelma ja visio siitä, 
mitä haluan tehdä, mutta matkan varrelle on myös 
mahtunut ripaus onnekkaita sattumia. 

Humaanipuolelta eläinten keskelle
Purhosen työhistoria HR-sektorilla alkoi jo opiskelu-
aikoina Lemminkäisellä. Kun silloinen esimies kysyi 
häneltä, onko hän miettinyt uraa HR:n parissa, 
 tulevaisuuden suunta kirkastui.

– Toden teolla pääsin testaamaan itseäni, kun 
aloitin  Diacorissa vuonna 2001 henkilöstöpäällikkönä  
ja rakensin tyhjästä ketjun henkilöstöpalvelut. 
Henkilöstö johtajana vastuu kasvoi, ja loppuaikoina 
vastasin lisäksi neljän lääkäriaseman liiketoiminnan 
johtamisesta. Jälkimmäinen kokemus oli opettavainen  
ja vahvisti liiketoiminnan ja henkilöstöpalveluiden 
rinnakkaiselon merkitystä.

Heti perään Purhonen naurahtaa, että vaikka hän 
siirtyikin elokuussa 2013 Suomen suurimman eläin-
lääkäriasemaketju Animagin henkilöstöjohtajaksi, 
hänen työskentelykentässään eivät ole pien eläimet ja 
hevoset, vaan yrityksessä työskentelevät  asian tuntijat. 
Valtakunnalliseen ketjuun kuuluu 38 klinikkaa,  joissa 
työskentelee runsaat 400 eläinten hoidon  ammatti-
laista; heistä noin 40 toimii  erilaisissa esimiestehtä-
vissä. Juuri julkistetun yrityskaupan myötä klinikoi-
den ja työntekijöiden määrä lähes kaksinkertaistui. 

– Tärkeänä tehtävänäni on rakentaa henkilöstö-
palveluiden avulla yhtenäistä yritystä ja työkulttuuria  
monipisteorganisaatioon, Purhonen toteaa. 

Tämä tarkoittaa, että asioista  viestitään perusteel-
lisesti ja avoimesti; ne viedään  konkreettiselle tasolle 
yhdessä ihmisen  kanssa ja vältetään jargonia.  Yksi 
tapa jalkauttaa yrityksen arvoja, tavoitteita ja strategi-

Sara Purhosen mielestä 
henkilöstöjohtajan pitää olla 
siellä, missä ihmiset ovat. Häntä 
itseään kiehtoo nähdä työhönsä 
sitoutuneita ihmisiä, joista heijastuu 
tekemisen meininki. Viime aikoina 
hän on myös huomannut,  
kuinka eläinten läsnäolo  
saa ihmeitä aikaan.

Katu-uskottava
kehittäjä

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni
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– Minulla on sellainen 
ihmiskäsitys, että jokainen 
haluaa tehdä hyvää työtä ja 
antaa parasta työpanostaan, 
Purhonen toteaa.
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||
Kun hoitaa 
hommansa 
mahdolli-
simman 
hyvin, se 
riittää. 

oita ovat kehitys keskustelut. Toinen on olla 
läsnä.

– Henkilöstöjohtajan tehtävänä on tukea 
henkilöstöä heidän työssään ja varmis-
taa, että kaikilla on aidosti yhteinen  suunta. 
Meillä painopistealueena on ollut esimies-
työn ja johtamisen kehittäminen koko 
yhtiössä.  Oma mottoni on, että tietoisesti  
vältän  poteroitumista hallintoon. Arkeeni 
kuuluukin, että kuljen reppu selässä 
klinikalta  toiselle. Aina jostakin löytyy pöy-
dän kulma, missä voi tehdä töitä. Samalla 
syntyy  kohtaamisia ja pääsen itse näkemään, 
miten henkilöstö voi ja kuinka työ ja asiakas-
palvelu oikeasti sujuvat, Purhonen kertoo.

Purhonen on huomannut, että monesti asi-
oita tehdään liian monimutkaisesti. Myös hän 
myöntää sortuneensa turhaan hifistelyyn. 

– Olen vääntänyt prosesseja ja mittareita, 
milloin mistäkin, mutta myös oppinut ereh-
dysten kautta. 

– Jos aitoa kiinnostusta ihmisiä kohtaan 
ei ole, tämä ura ei ole oikea. Itselleni suurin 
kiitos on nähdä, kun työntekijät saavuttavat 
tavoitteensa ja ovat motivoituneita työnsä 
äärellä. 

työn arvostus kunniaan
Realistina Purhonen tietää, että jokaisessa 
organisaatiossa on ristiriitoja. Joskus se 
tarkoittaa,  että henkilöstöjohtajan on oltava 
myös ei-niin-kiva-ihminen.

– Jos henkilö ei suoriudu tehtävistään 
tai jos hänen asenteessaan on korjattavaa, 
niistä pitää puhua suoraan ja heti – toista 
kunnioittaen,  mutta tosiasioita kaunistele-
matta. Paljon pahempi vaihtoehto on, että 
ongelmista vaietaan ja selän takana päivi-
tellään tilannetta. Pahimmassa tapauksessa 
koko työyhteisö kärsii. Henkilöstöjohta-
jan tulee varmistaa, että jokaisella on selkeä 
perustehtävä ja työt on jaettu ja mitoitettu 
oikein. Itselleni opin paikka on ollut hyväk-
syä, että joskus on pakko sanoa ”ei”, Purho-
nen jatkaa ja myöntää, että tietty tefloni on 
hyväksi. 

Palkkatunnuslukuja   Keskiarvo
Johto- ja esimiestehtävissä      6 140 euroa/kk
Asiantuntijatehtävissä               4 280 euroa/kk

– Työt eivät saa tulla iholle.   
Positiivisena työkulttuurin muutoksena  

Purhonen puolestaan kokee, että turha jäyk-
kyys on jäänyt työpaikoilta pois. Tilalle 
on tullut rentoutta ja rohkeutta kohdata 
ihminen  ihmisenä. 

– Hyvällä fiiliksellä syntyy tulosta, joka 
kuitenkin on jokaisen kannattavan liike-
toiminnan päämäärä. Itse katson sekä omaa 
työtäni että yleistä tilannetta luottavaisin 
mielin. Kun hoitaa hommansa mahdollisim-
man hyvin, se riittää. 

Nuorille Purhonen haluaa sanoa, että 
tehkää  töitä ja pysykää nöyrinä. Mitään 
työtä ei pidä ylenkatsoa.

– On hyvä tehdä monenlaisia töitä ja oppia 
arvostamaan niiden tekijöitä. Näkemällä ja 
kokemalla laajasti oppii paljon myös itsestään 
ja omista vahvuuksistaan. Itse tein sekä hant-
tihommia että myöhemmin oman alan töitä 
läpi opiskelujen ja olen niistä kokemuksista 
 kiitollinen. Opintoriennot tosin jäivät vähiin, 
kun välillä tein jopa kolmea työtä yhtä aikaa. 

Lähde TMT2014

Palvelussuhteista määräaikaisia

Liiton jäsenet yrityksissä

Alle 30 18 %  
30-39 20 %  
40-49 22 %  
50-59 12 %  
60 tai yli 12 %  

työmäärän kokee jatkuvasti tai 
ajoittain liian suureksi

asema yrityksissä
Johto- ja esimies -

tehtävissä
34 %

Asiantuntijatehtävissä
62 %

Koko yrityssektorin palkkatunnusluvut
Keskiarvo   4 820 euroa/kk 
Mediaani   4 370 euroa/kk 
F10   2 750 euroa/kk  
F90   7 980 euroa/kk  

Yrityksissä 9 % 
Valtiolla 23 % 
Kunnissa 25 % 
Järjestöissä 32 %

Yrityksissä  45 % 
Valtiolla  55 % 
Kunnissa  60 %
Järjestöissä  60 %

Viimeisimmän työmarkkina-
tutkimuksen mukaan noin 
viidesosa (18 %) työvoimaan 
kuuluvista liiton jäsenistä 
on yritysten palveluksessa. 
Ikäryhmittäin:
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oikealla asenteella

Hyvinvointiin vaikuttaa monet seikat, mutta 
pelkästään fiilispohjalta Purhonen uskaltaa  
sanoa, että lemmikit tuovat elämään lämpöä  
ja inhimillisyyttä. Myös työpaikallaan hän 
on huomannut, kuinka eläinten läsnäolo 
lisää viihtyvyyttä ja tutkitustikin alentaa 
stressiä ja verenpainetta.

– Pakkohan minunkin oli hankkia koira, 
kun täällä kaikilla työntekijöillä on jos mitäkin 
eläintä, Purhonen naurahtaa. 

– Omasta Roope-koirastani on tullut myös 
varsinainen toimistokoira, ja hän kulkee usein 
mukanani töissä.

Oman työssä kehittymisen kannalta tär-
keimmäksi voimavaraksi Purhonen mainit-
see kollegat.  Hän itse toimii aktiivisesti Hen-
kilöstöjohdon ryhmä Henry ry:ssä, vuoden 
vaihteesta lähtien yhdistyksen hallituksen 
varapuheen johtajana. Henryyn kuuluu lähes 
3 000 HR-ammattilaista.

– Verkostoituminen ja benchmarkkaus 
on paitsi hedelmällistä, myös kirittää omaa 
 tekemistä, hän selittää.

Jaksamisen kannalta Purhosen henkireikä 
on liikkuminen. 

– Ihan perusjuttuja vaan, ei mitään 
 extremeä. 

Toinen salaisuus on jokapäiväinen 
mantra.

– Sanon aamuisin itselleni, että tästä tulee 
hyvä päivä. Uskon siihen, että positiivisella 
asenteella ja henkilökohtaisella hyvinvoin-
nilla on merkitystä myös työssä suoriutumi-
sessa. Kurjia  juttuja toki tapahtuu, mutta ne 
voi myös jättää taustalle.

Purhonen on kirjoittanut useita HR-
käsikirjoja  ja -oppaita henkilöstöpalveluiden 
prosesseista, pitänyt esimiesvalmennuksia ja 
käynyt aktiivisesti luennoimassa henkilöstön  
hyvinvoinnin ja tuloksentekemisen sekä 
osaamisen johtamisen teemoista.

– Saan itse niin paljon virtaa, kun pää-
sen kertomaan, miten asioita voidaan viedä 
yhdessä eteenpäin tuloksekkaasti ja onnis-
tuneesti! Ja joku vielä kuuntelee, Purhonen 
hymyilee. B

sArA purHOnen

•	 VTM,	ulkomaankaupan	yo-merkonomi
•	 Henkilöstöjohtaja,	Animagi	Oy
•	 Henry	ry:n	hallituksen	varapuheenjohtaja
•	 Harrastukset:	kuntoliikunta,	aikuisbaletti

– Loppujen lopuksi 
HR on funktiona aika selkeä 

kokonaisuus; tietyt asiat toistuvat 
aina ihmisten johtamisessa, 

Purhonen tietää.
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Akava lähestyy 
600 000:ta
Akavan jäsenjärjestö
jen kokonaisjäsenmäärä 
jatkoi kasvuaan vuonna 
2014. Akavan liitoissa oli 
vuoden alussa 590 000 
jäsentä.  Kasvua kertyi 
edellisvuodesta yhteensä 
3 865 jäsentä.  Jäsenmäärän 
kasvua selittävät paljolti  
korkea koulutettujen 
määrän kasvu ja työelä
män muutokset, mutta 
myös liittojen aktiivinen 
opiskelijatoiminta. Akava 
on ainoa kasvava palkan
saajakeskusjärjestö. 
Sen tavoitteena on olla 
Suomen kaikkien korkea
koulutettujen asian
tuntijoiden, esimiesten ja 
johtajien työelämän edun
valvontaan keskittynyt ja 
sitä vahvistava etujärjestö. 
Lähde: Akava

Korkeakoulutet-
tujen työttömien 
määrä kasvaa
Korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden työttömien  
määrä jatkoi kasvuaan  
maaliskuussa 2015. 
Yhteensä 45 207 korkea
koulutettua oli työttömänä 
maaliskuun lopussa, missä 
oli kasvua vuotta aikai
sempaan verrattuna 6 223 
eli 16 prosenttia. Työttö
mistä alemman korkea
koulututkinnon suoritta
neita oli 24 036 ja ylemmän 
korkeakoulu tutkinnon 
suorittaneita 19 631. 
Tutkijaasteen koulutuksen 
suorittaneita oli työttömänä 
yhteensä 1 540. 

Lähde: Akava

8 Akava on myöntänyt ansiomerkkejä 
liittojen aktiiveille. Yhteiskunta-alan korkea-
koulutettujen esityksestä palkittiin yhdeksän 
luottamusmiestä valtio- ja kuntasektorilta. 

olli haapa-aho, valtioneuvoston kanslia

Jaana huhta, Tilastokeskus

Lauri Jauhiainen, Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskus MTT, nyttemmin 
Luonnonvarakeskus

Marko Kunnari, Tulli

Ulla Lundell-Muittari, Pietarsaaren 
kaupunki

Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto

Pertti Pitkänen, Opetushallitus

taito Vainio, sisäministeriö

anne Wilenius, Arkistolaitos, Turun 
maakunta-arkisto

Lämpimät onnittelut!

URAtieto

Akavan ansiomerkit yhdeksälle 
yhteiskunta-alan korkeakoulutetulle

Ansiomerkit jaettiin 23.4. puheenjohtaja Mikko Eskolan isännöimässä 
tilaisuudessa, jossa läsnä olivat Anne Wilenius (kuvassa vas. alhaalla),  
Taito Vainio, Pertti Pitkänen ja Jaana Huhta. Ylhäällä vasemmalla Marko 
Mäkinen, Olli Haapa-aho ja puheenjohtaja.

Järjestöpäiviltä evästystä strategiaan

Järjestöpäivät kokosi 
liiton aktiivit yhteen. 

Yhteiset tavoitteet 
ovat korkealla.

 Liiton historian toiset Järjestöpäivät järjestettiin 10. 
huhtikuuta Kirkkonummen Majvikissä. Koolla oli joukko liiton 
aktiiveja: hallituksen jäseniä, valtuutettuja sekä paikallis- ja 
opiskelijajärjestöjen toimijoita. Päivän aikana ideoitiin 
työpajoissa liiton uutta strategiaa. Mitkä ovat liiton arvot ja 
tavoitteet? Mihin toimintaympäristön haasteisiin pitää 
varautua ja miten 
hyödyntää toiminta-
ympäristön mahdolli-
suudet? Järjestö-
päivien jälkeen 11.4. 
valtuusto kokoontui 
kevätkokoukseensa.

”Kokonaisveroasteen jatkuva korottaminen ei kuulune uuden hallituksen 

työkalupakkiin. Massiivisten veronkiristysten aika alkaakin olla ohi.”

Teemu Lehtinen, valtiotieteiden tohtori, toimitusjohtaja Veronmaksajain Keskusliitto, Taloustaito 4/15
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[toiminnanjohtajalta]

Vaalivuosi on useimmiten uudelleenpohdinnan ja  strategisen 
suunnittelun aikaa. Monet toimijat ovat viime viikkoina 
pyrkineet vaikuttamaan siihen, millaista eduskunta vaalien 
jälkeistä Suomea rakennetaan. Muutoksen tahti tahtoo  olla niin 
nopea, että vanhamuotoiset, pitkät ja sitovat suunnitelmat ovat 
jääneet taka-alalle ja dynaamisempi ote Suomen pitämiseen 
yhtenä maailman parhaista maista on lisääntynyt. Reagointia 
tarvitaan, mutta edelleen tarvitaan myös arvoja, tavoitteita, 
pitkäaikaista työtä – ja kiistelyäkin näistä.

Myös Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut pohtii paik-
kaansa alan edunvalvojana. Missä ja mitä haluamme olla 
2020- luvulla? Mitkä ovat keskeisimmät tehtävämme? Miten to-
teutamme tarkoitustamme ja mihin suuntaan toimintaa kehite-
tään? Nämä ovat kysymyksiä, joita pohditaan osana liiton stra-
tegiaprosessia. Tavoitteena on, että liiton valtuusto hyväksyy 
uuden strategian, ohjenuoran toiminnallemme marraskuun 
kokouksessaan. Tämän työn pohjaksi kootaan ja on koottu pal-
jon materiaalia, yhtenä keskeisimpänä jäsen kyselyt, jonka moni 
tämän lukijoista on saanut ja toivottavasti vastannutkin. Jos 
et vielä ole niin tehnyt, vastaa 
pian – kaikki  palaute toiminnan 
kehittämiseen on arvokasta ja 
vaikuttavaa!

Suuri joukko yhteiskunta-
tieteellisen alan koulutuksen  
saaneita pääsi jälleen edus-
kuntaan. Onnea kaikille teille! 
Vaalit osoittavat jälleen kerran sen, miten aktiivista ja vaikutta-
misesta kiinnostunutta joukkoa liittona edustamme. Vuosi sitten 
keväällä tuolloinen pää ministeri Jyrki Katainen esitti haasteen: 
miksi yhteiskunta tieteen alan tutkijat keskustelevat niin vähän 
poliittisten päättäjien kanssa? Monien muiden alojen tutki-
musta – toki alaltamme myös kansantaloustieteen – siteera-
taan paljon päätöksenteon tukena, mutta usein nimenomaan 
yhteis kuntaa ja sen ilmiöitä tutkiva tieteenala jää paitsioon. 
Onko kyse puhtaasti keskittymisestä tutkimustyöhön, siitä, ettei 
keskusteluille  löydetä väyliä, vai miten tätä voitaisiin parhaiten 
tukea? Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut haluaa kannustaa 
tutkimukseen perustuvaan  päätöksentekoon. Yhteiskunta-
tieteilijät ovat parhaita asiantuntijoita yhteiskunnallisessa 
ongelmanratkaisussa. Yhteis kunta-alan korkeakoulutettu ei 
vain kuvaa vanhaa, vaan luo uutta, parempaa maailmaa! 

oikein hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Edelleen tarvitaan myös 
arvoja, tavoitteita ja 
pitkäaikaista työtä.

Elämää 
vaalien jälkeen

sIMo PöYhöNEN
toiminnanjohtaja 

Laitetaan 
jäsenrekisterin 
tiedot kuntoon!

 Yli tuhannelta jäseneltä puuttuu sähköposti-
osoite rekisteristä kokonaan, ja monella osoite on 
virheellinen. Vanha työnantaja jää helposti 
roikkumaan rekisteritietoihin. Viestintä ja 
edunvalvonta eivät voi palvella kunnolla, jos 
jäsen rekisterin tiedot eivät ole ajan tasalla. 
Jäsen tietojesi päivitys onnistuu nyt myös uuden 
sähköisen asioinnin kautta. Kirjautumalla 
palveluun pääset selaamaan tietojasi ja 
päivittämään niitä. 

•	 Kirjaudu www.yhteiskunta-ala.fi   
-etusivun vasemmalta palstalta. 

•	 Syötä henkilötunnuksesi  tai jäsennumerosi.
•	 Jos et muista vanhaa sala sanaasi, saat 

uuden klikkaamalla ”Unohditko salasanasi?” 
-painiketta.  

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä, p. 010 231 0350.

www.yhteis-

kunta-ala.fi

Eduskuntaan 
12 liiton jäsentä
8 Uudessa eduskunnassa on jälleen 
yhteiskunnallista  osaamista. Valituissa  
uusissa kansanedustajissa on peräti  12 
liiton jäsentä. Heistä Markus Mustajärvi 
(VAS) ja Eeva-Johanna Eloranta (SDP) 
olivat esillä myös liiton vaalisivustolla.

Onnittelumme kaikille  uusille 
 kansanedustajille!
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L
akiuudistusten myötä kumottiin 
vuodelta 2004 peräisin oleva vanha 
yhdenvertaisuuslaki. Uudistettu 
yhdenvertaisuuslaki koskee kaikkea 
yksityistä ja julkista toimintaa yksityis- 
ja perhe-elämän piiriin kuuluvaa 

toimintaa ja uskonnonharjoittamista lukuun 
ottamatta. Laki ei koske sukupuolten välistä tasa-
arvoa, jota siis sääntelee edelleen tasa-arvolaki 
(laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta). 
Tämän ohella työsopimuslaissa ja kunnallisessa 
viranhaltijalaissa säädetään siitä, että työn-
antajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuoli-
sesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden 
tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. 
Vastaava tasapuolisen kohtelun periaate on 
voimassa myös valtion virkamiesten ja muiden 
virkasuhteisten osalta.

Yhdenvertaisuuslaki suojaa syrjinnältä aikai-
sempaa laajemmin ja syrjinnän suoja on yhtäläi-
nen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etni-
seen alkuperään, ikään, kansallisuuteen,  kieleen, 
uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, 
terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään 
syyhyn. Kiellettyä on sekä välitön että välillinen 
syrjintä, ohje ja käsky syrjiä sekä häirintä.

Uuden lain mukaan kaikkien työnantajien 
on edistettävä yhdenvertaisuutta työpaikalla. 
Tässä tarkoituksessa työnantajan tulee arvioida 
yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla 
ja kehittää työpaikan tarpeet huomioon ottaen 
työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita nouda-
tetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä 

koskevia ratkaisuja tehtäessä. Vähintään 30 
työntekijää työllistäville työnantajille uudistus toi 
lisäksi mukanaan velvoitteen laatia suunnitelma 
yhdenvertaisuuden  edistämiseksi. Suunnitelma 
voidaan laatia esimerkiksi osana henkilöstö- tai 
tasa-arvo suunnitelmaa, ja se tehdään yhteis-
työssä henkilöstön edustajien kanssa.

Työnantajan on jatkossa tehtävä kohtuulliset  
mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhden-
vertaisesti muiden kanssa saada ja tehdä työtä 
ja edetä urallaan. Työelämässä mukautukset 
voivat olla esimerkiksi työpaikan esteettö myyteen 
liittyviä toimia, kuten ramppien tai luiskien 
asentamista, työntekijän työpisteen siirtämistä 
helppokulkuisempaan paikkaan, työpöydän 
tai työvälineiden asentamista vammaiselle 
työntekijälle sopivaksi, työtilojen valaistuksen tai 
akustiikan muuttamista, vammaisen henkilön 
työnteon mahdollistamista työaikajärjestelyillä 
ja niin edelleen. Niiden tulee kuitenkin olla paitsi 
kyseisen henkilön tarpeet, myös muun muassa 
työnantajan taloudellinen asema, toiminnan 
luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut 
kustannukset ja niitä varten saatavissa oleva tuki 
huomioon ottaen kohtuullisia. Oletettavaa on, että 
tämä säädös tulee ainakin alkuvaiheessa aiheut-
tamaan varsin paljon tulkintakysymyksiä.

Mahdollisesti tarvittavat mukautukset eivät 
saa vaikuttaa työhönottopäätökseen työntekijää  
haettaessa. Jos ansioitunein työnhakija  
on  vammainen, hänen syrjäyttämisensä 
kohtuullisten  mukautusten tekemisvelvoitteen 
vuoksi on kiellettyä syrjintää.

Työnantajat ovat vel
vollisia järjestämään 
työterveyshuollon 
työstä aiheutuvien 
haittojen ehkäisemi
seksi ja työntekijöi
den terveyden ja työ
kyvyn edistämiseksi. 
Työterveyshuollosta 
voi saada apua myös 
konfliktien ratkai
suun. Esimiehen, 
työntekijän ja työ
terveyshuollon edus
tajan kesken käydyt 
työterveysneuvot
telut voivat edistää 
työssä jatkamista, jos 
stressi on pitkitty
nyt. Neuvottelun 
tavoitteena on tehdä 
toimintasuunnitelma 
työkykyä edistävistä 
työjärjestelyistä.

Lähde: Työterveyslaitos

Työssäkäyvien 
63–67vuotiaiden 
eläkkeensaajien 
 määrä on nelinker
taistunut 2000luvulla.  
58–67vuotiaista 
työllisistä, jotka 
eivät olleet eläkkeellä, 
työskenteli erilaisina  
asiantuntijoina alle   
40 prosenttia. Osa
aikaeläkeläisistä 
puolet teki töitä 
 asiantuntijoina. 

Lähde: Tilastokeskus

TIesITKÖ? Yhdenvertaisuus-  
ja tasa- arvolainsäädäntöön  
merkittäviä uudistuksia

Yhdenvertaisuuslaki uudistui 1.1.2015 lukien. Samassa 
yhteydessä muutettiin myös sukupuolten välistä tasa-arvoa 
koskevaa tasa-arvolakia. Liittojen palvelussuhdeneuvonnassa 
yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja tasapuoliseen kohteluun 
liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti lisääntyneet.

URAtieto

40 %
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tasa-arvolain 
uudet säännökset

Tasa-arvolakiin lisättiin muun muassa säännök-
set sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmai-
suun perustuvan syrjinnän kiellosta. Uudistuksen 
myötä kielletyksi tuli myös syrjintä henkilön itse 
kokeman hänelle syntymässä määritellystä su-
kupuolesta mahdollisesti poikkeavan yksilöllisen 
sukupuolen sekä sen ilmaisun, kuten pukeutumi-
sen ja käytöksen perusteella.

Jatkossa työnantajien tulee ennalta ehkäistä 
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunni-
telmallisesti. Työnantajan tulee siis vastaisuu-
dessa ottaa myös tämä näkökulma huomioon 
tasa-arvosuunnitelmaa laatiessaan ja pyrkiä 
toiminnassaan siihen, ettei edellä tarkoitettua 
syrjintää ilmenisi.

palkkakartoitusta koskevien 
säädösten uudistaminen
Palkkaukseen liittyvien tasa-arvokysymysten 
osalta on huomionarvoista, että lakiin otettiin eril-
linen aikaisempaa yksityiskohtaisempi säännös 
tasa-arvosuunnitelman yhteydessä tehtävästä 
palkkakartoituksesta. Kartoituksen  tarkoituksena 

on selvittää, ettei saman työnantajan palveluk-
sessa olevien samaa tai samanarvoista työtä 
tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteet-
tomia palkkaeroja. Jos tarkastelussa tulisi esiin 
selkeitä naisten ja miesten välisiä palkkaeroja, 
työnantajan olisi selvitettävä niiden syitä ja 
perusteita ja ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin 
toimenpiteisiin mahdollisten perusteettomien 
erojen poistamiseksi.

Tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia  
 vastaisuudessa aiempaa harvemmin. Nykyisen  
vuosittaisen tarkastelun sijasta työnantajalla on 
uudistuksen voimaan tulon jälkeen velvollisuus 
laatia tasa-arvosuunnitelma joka toinen vuosi.

lakien valvonta ja 
seuraamusjärjestelmä uudistuivat
Uudistuksen yhteydessä tehostettiin yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvolainsäädännön val-
vontaa ja parannettiin syrjityn oikeusturvaa. 
Uusia valvontaviranomaisia ovat yhden-
vertaisuusvaltuutettu sekä entisten syrjintä- ja 
tasa- arvolautakuntien tehtäviä hoitamaan perus-
tettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo lautakunta. 
Tasa-arvolakia puolestaan valvoo edelleen tasa-
arvovaltuutettu ja yhden vertaisuuden toteutumis-

ta työelämässä aluehallintovirastojen työsuojelun 
vastuualueet.

Uudella yhdenvertaisuuslailla laajennettiin  
syrjinnästä ja vastatoimista maksettavan  hyvityk-
sen käyttöalaa. Vanhasta laista poiketen hyvitystä 
voi tulevaisuudessa saada syrjintä perusteesta 
riippumatta, eli myös muun muassa ammatti-
yhdistystoimintaan osallistumisen   perusteella 
tapahtuneesta syrjinnästä. Samassa  yhteydessä 
laista poistettiin hyvityksen  17 800 euron yläraja. 
Uuden lain tultua voimaan hyvitys voi siis olla 
periaatteessa miten suuri tahansa. Sen tulee kui-
tenkin olla oikeudenmukaisessa suhteessa teon 
vakavuuteen ja vastata kutakuinkin määrältään 
vastaavissa tapauksissa määrättyjä hyvityksiä.

Uusien säädösten valmistelu kesti poikkeuk-
sellisen pitkään, sillä prosessi käynnistyi jo 
vuonna 2007. Vetovastuu hankkeesta oli oikeus-
ministeriöllä, mutta työelämän yhdenvertaisuus-
sääntelyn valmistelussa työ- ja elinkeinominis-
teriö oli keskeisessä roolissa. Työntekijöiden 
näkökulmasta on erittäin hyvä, että uudistuspa-
ketti on viimein saatu voimaan.

Petri toiviainen
neuvottelupäällikkö

”Uuden lain 
mukaan kaikkien 

työnantajien 
on edistettävä 

yhdenvertaisuutta 
työpaikalla”
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1          onko sinulla aiempaa kokemusta ay-toiminnasta?  
2 Miksi lähdit mukaan hallitukseen? 
3 Mihin suuntaan haluat liiton kaksivuotiskaudella menevän? tavoitteet?
4 Miksi on tärkeä kuulua ammattiliittoon?

Anni Siitonen (35), 
VTM, Business Analyst,   
Helsinki
Varajäsen arto aniluoto

1. Olin SVAL:n / YKAn liitto-
valtuuston jäsen edellisen 
kauden 2010–2013.

2. Hallitustyöskentely kiinnosti, 
ja tuntui, että yhden valtuus-
tokauden jälkeen oli jo jonkin 
verran päässyt sisälle liiton 
toimintaan. Lisäksi näytti, 
että yksityisen sektorin työn-
tekijöistä oli pulaa aktii-
veissa. Koen tärkeäksi, että 
hallituksesta löytyy edustus 
myös yksityiseltä puolelta, 
onhan jäsenistämme iso osa 
töissä yksityisellä sektorilla.

3. Suuria linjanmuutoksia en 
näe tarpeellisena. Viestinnän 
puolella on paljon tehtykin 
jo, mutta sitä työtä on hyvä 
jatkaa.

4. Liitto auttaa työelämän 
ristiriita tilanteissa sekä hoitaa  
edunvalvontaa.

Laura Tolkkinen (23),  
YTK, työelämävalmentaja,   
Tampere
Varajäsen taru anttonen

1. Olen ollut Pirkanmaan Yhteis-
kunta-alan Korkeakoulutetut 
PYRY ry:n hallituksessa vuo-
desta 2013 lähtien. Lähdin 
mukaan liiton hallitukseen, 
koska Lounais-Suomi ja Pir-
kanmaa tarvitsivat edustajan 
pitämään itsestään meteliä. 
Huomasin, että vuorokaudes-
sani oli yksi tunti annettavana 
yhteiskunnalle.

2. Ykköstavoite on akateemisen 
työttömyyden mätäpaiseen 
puhkaiseminen. Yksi ratkaisu-
ehdotus on ylemmän korkea-
koulututkinnon aloituspaik-
kojen vähentäminen. Tavoite 
kaksi: olla lähellä jäsentä. Tie-
tää, mitä maistereille Kajaaniin 
ja Kauniaisiin kuuluu. Tavoite 
kolme on idealistisin: liitto pro-
filoituu freesisti vakuuttavana 
asiantuntijajärjestönä, valp-
paana mielipidevaikuttajana, 
villien yhteiskuntafilosofien 
ryppäänä. 

3. On tärkeää kuulua liittoon, 
koska jäsenyys tuo turvaa 
työntekijälle ja laadukkaan 
lehden postiluukkuun nel-
jästi vuodessa. Extrana mer-
kittäviä jäsenetuja arkeen. Iso 
liitto on väylä vaikuttaa asioi-
hin valtakunnan areenoilla.

jaana Koskela (34),  
YTM, kunnansihteeri 
 Pelkosenniemellä Itä-Lapissa
Varajäsen hanna holm

1. Pari kautta liittovaltuustossa  
ja nyt toinen kausi liitto-
hallituksessa. Olen kolmatta 
kautta mukana Akava Lapin 
toiminnassa ja toista kautta 
sen puheenjohtajana.

2. Haluan vaikuttaa omalta 
osaltani ja alueeni edustajana 
liiton toimintaan sekä suoma-
laiseen työelämään.

3. Haluan edelleen pitää huolta 
tasa-arvosta, myös alueel-
lisesti. Haluan liiton jatka-
van yhteiskunta-alan korkea-
koulutettujen profiilinnostoa 
sekä jatkavan keskustelevana 
kumppanina ja kehittäjänä 
Akava-yhteisössä.

4. Suomalainen työelämä ei ole 
valmis. Niin kauan kuin epä-
kohtia on, on tärkeää, että 
on yhdessä sovitut toimin-
tatavat, joilla niihin puutu-
taan ja työelämää kehitetään. 
Vaikeina aikoina on tärkeää 
olla myös mukana siinä kes-
kustelussa, miten uutta työtä 
luodaan Suomeen ja mikä 
yhteiskunta-alan korkea-
koulutettujen rooli siinä on.

Uusi hallitus esittäytyy
Liiton uusi hallitus on jo ehtinyt toimia muutaman kuukauden ja saanut tuntumaa 
hallitustyöskentelyyn. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi varsinaista 
jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Kausi kestää kaksi vuotta. Ura-lehti kysyi hallituksen 
varsinaisten jäsenten näkemyksiä  ja tavoitteita. 

URAtieto

jani Kykkänen (28),  
yhteiskuntatieteiden ylioppilas 
Jyväskylän yliopistossa
Varajäsen sanna heimola

1. Olen pitkän ajan SYY-
aktiivi. Pääsin liiton val-
tuustoon vuonna 2014, ja 
olen ollut hallituksen vara-
jäsen vuodesta 2013 alkaen.

2. Haluan että opiskelijan ääni 
kuuluu liiton päätöksen-
teossa. Lisäksi on hyvin 
mielenkiintoista päästä vai-
kuttamaan osaltaan ay-ken-
tän yhteiskuntapoliittisiin 
kysymyksiin, kuten työ- ja 
koulutuspolitiikkaan.

3. Yhteiskuntatieteilijän iden-
titeettiä tulee edelleen vah-
vistaa! Liitto on siinä paras 
tekijä. Haluan, että liitto 
näkyy ja jäsenistömme osaa-
minen on yhä suuremman 
joukon tiedossa. Lisäksi 
liiton  tulee olla jatkossakin 
ay-kentän moderni ja raken-
tava toimija.

4. Kollektiivinen edunval-
vonta ja yhteenkuulu-
vuus ovat tär-
keimmät syyt. 
Lisäksi liitto 
on yhteiskunta-
tieteilijälle oiva 
verkostoitumi-
sen paikka!
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Kurkkaa 

hallituksen 

jäsenten 

lukuvinkit 

kesäksi 
s. 12–13.

Antton Rönnholm (34),  
erityisavustaja , Helsinki 
Varajäsen timo Bergman

1. Olen ollut liittovaltuuston 
jäsen jo pari kautta. Olen ollut 
töissä myös Lakimiesliitossa.

2. Useamman vuoden ulko-
maantyörupeaman jälkeen 
minulla oli nyt mahdollisuus 
täysipainoisesti osallistua lii-
ton toimintaan ja sen kehittä-
miseen.  Minulla on työhön 
intoa ja annettavaa työkoke-
mukseni ja kahden menneen 
valtuustokauden pohjalta.

3. YKAn keskeinen haaste on 
luoda yhteiskuntatieteilijöille 
selkeämpää osaamisidenti-
teettiä omaan keskuuteemme 
ja työnantajien suuntaan. 
Tulevaisuuden teemoina näen 
liiton viestintäryhmässä pro-
fiilinnosto-ohjelman yhtey-
dessä keskustelemiamme 
teemoja. Tarvitsemme ske-
naariotyötä siitä, mitä on digi-
taalisessa tulevaisuudessa 
työelämä, ammatillinen jär-
jestäytyminen siinä ja minkä-
laisia valmiuksia yhteiskunta-
tieteilijät tarvitsevat ollakseen 
haluttuja osaajia työmarkki-
noilla. 

4. Ammattiyhdistysliike on kes-
keinen voima demokraat-
tisessa yhteiskunnassa. Se 
antaa tukea, turvaa ja jäsenten 
yhteinen koulutustausta tai 
ammatti tarjoaa samaistumis-
kohteen. Muutos funktionaa-
lisessa tulonjaossa palkoista 
pääomatuloihin on väärä ja 
kansantaloudellisesti vaaralli-
nen kehitys. Tässä kaikki pal-
kansaajat ovat keskusjärjes-
töstä riippumatta samassa 
veneessä. 

Mikko Eskola (39),  
VTM, ryhmäpäällikkö valtio-
neuvoston kansliassa, Helsinki
Puheenjohtaja

1. Yhteiskunta-alan korkeakou-
lutettujen puheenjohtaja vuo-
desta 2013 alkaen, hallituksen 
jäsen 2007–2010. Liittoval-
tuustossa 2006 alkaen. Juko-
lainen varaluottamusmies 
2012–2015, akavalaisen työ-
paikkayhdistyksen puheen-
johtaja 2014–2015. 

2. Yhteisen liittomme johtami-
nen on sekä kunnia-asia että 
todella mielenkiintoista. Jär-
jestötehtävissä on mahdol-
lista vaikuttaa itselle tärkei-
siin asioihin ja oppia uutta. 
Puheenjohtajana tukenani on 
mainio hallitus ja liiton koke-
neet toimihenkilöt. 

3. Järjestöstämme on kehit-
tynyt osaava yhteiskunta-
tieteilijöiden etujärjestö ja 
palvelu organisaatio. Organi-
saation ja jäsenpalveluiden  
on jatkossakin vastattava 
jäsenistön  muuttuviin tarpei-
siin. Koulutus alan tunnetta-
vuuteen ja koulutuspoliitti-
seen vaikuttamiseen on syytä 
panostaa jatkossa enemmän 
ja siten edistää jäsenistömme 
asemaa työmarkkinoilla.

4. Koulutusalapohjaiseen aka-
valaiseen liittoon kuulumi-
nen on luontevaa monestakin 
syystä. Yhteiskuntatieteel-
lisen tutkinnon suorittanei-
den etuja työmarkkinoilla 
valvoo vain YKA. Liitosta 
jokainen jäsen saa tukea työ-
elämän haasteisiin. Kukaan 
ei etu käteen tiedä tulevista 
 tapahtumista.

Sarianne Karikko (34),  
VTM, suunnittelija Nuoriso-
tutkimusverkostossa, Helsinki
Varapuheenjohtaja

1. Olen toiminut liiton aktiivina 
jo useamman vuoden, ensin 
paikallisyhdistyksen hallituk-
sessa, sitten liittovaltuustossa 
ja nyt toista kautta hallituk-
sessa (tällä kaudella varapu-
heenjohtajana). 

2. Pidän toimintaa ammatti-
liitossa tärkeänä verkostoitu-
misen paikkana, jossa pääsee 
tutustumaan muiden yhteis-
kuntatieteilijöiden monipuo-
lisiin urapolkuihin.

3. Lähdin mukaan liiton toimin-
taan ennen kaikkea pätkätyö-
läisten työmarkkina-aseman 
parantamiseksi. Määräaikai-
set työsuhteet ovat Suomessa 
erityisesti korkeasti koulutet-
tujen naisten riesa, ja ne kos-
kettavat siksi laajasti omaakin 
jäsenistöämme. Toivon omalta 
liitoltamme edelläkävijyyttä 
heidän tukemisekseen.

4. Pidän välttämättömänä 
ammattiyhdistysliikkeen 
kykyä uudistua muuttuneen 
työelämän mukana voidak-
semme vastata niihin haas-
teisiin, joita muuttuneet 
rakenteet työmarkkinoilla 
toimiville ihmisille aiheutta-
vat.

jussi Nuortimo (29)
VTK, yrittäjä,  
Helsinki
Varajäsen Mikael seppälä 

1. Olen ollut SVOL-Helsingin 
puheenjohtaja vuonna 2009.

2. Olen AY-agnostikko.  Minulle 
on ollut aina selvää, että jon-
kinlaista ay-liikettä tarvitaan. 
Toisaalta  suhteeni liittoihin  on 
ollut aina vähän ongelmalli-
nen – olen lähes koko opinto-
jeni ajan tehnyt töitä usealle eri 
työnantajalle samaan aikaan, 
freelancerina ja yrittäjänä. Tätä 
taustaa vasten liitot eivät ole 
aina näyttäytyneet kaikkein  
dynaamisimmilta toimijoilta.  
Haluankin tuoda liittoon 
myös näitä näkökulmia.

3. Toivon, että liitto ottaa askelia, 
jotka helpottavat pienyrittäjien 
ja sälätyöläisten asemaa. Ylei-
sesti ajattelussa tulisi siirtää 
katse tulevien vuosien aikana 
työelämään siirtyvien arkeen 
– mikä on liiton rooli ihmisten 
tehdessä vuosien ajan lyhyitä 
pätkiä epävarmassa tilan-
teessa.

4. Työelämän keskiössä on edel-
leen työnantajan ja työnteki-
jän intressien ristiriitaisuus, 
vaikka sitä kuinka yritetään 
nykyään vähätellä. Puuttei-
neenkin ammattiyhdistys-
liike on toistaiseksi paras tapa 
toteuttaa tämä järjestäytymi-
nen, ja toivon, että se on sitä 
myös kymmenen vuoden 
kuluttua.
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Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan 
perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun 
työnantaja on irtisanomisen jälkeen ottanut uuden 
työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työn-
antajan toimintaedellytykset eivät ole vastaavana 

 aikana muuttuneet. Tätä lainkohtaa rikotaan toisinaan, kun 
työnantaja tarvitsee uutta työvoimaa, vaikka onkin taloudellisista 
ja tuotannollisista syistä irtisanonut työntekijöitä ja myöhemmin 
havaitsee, että ei selviäkään näin vähennetyllä työvoimalla.

Usein näissä jutuissa on kysymys siitä, tekevätkö uudet 
ulkopuolelta palkatut työntekijät samaa tai samantyyppistä työtä. 
Jos uudet työntekijät on palkattu vielä irtisanottujen työsuhteen 
kestäessä, eli yleensä irtisanomisajan lopulla, on työnantajan 
uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuus laajempi. Työsuhteen 
päättymisen jälkeen tuleva takaisinottovelvollisuus on suppeampi.

Helsingin hovioikeus antoi 10.4.2015 tuomion kahdessa 
 samanlaisessa tapauksessa, joissa myyntitehtävissä lähes 30 
vuotta erittäin menestyksekkäästi työskennelleet työntekijät 
oli  irtisanottu yhteistoimintaneuvottelun jälkeen ja noin kaksi 
kuukautta irtisanomisista yhtiö ryhtyi hakemaan viittä trainee-
koulutettavaa myyntitehtäviin. Vielä irtisanottujen työntekijöiden 
irtisanomisajan loppupuolella yhtiö palkkasi nämä viisi traineeta 
harjoittelijoiksi neljäksi kuukaudeksi ja heti tämän ajan päätyttyä 
vakituisiksi myyntineuvottelijoiksi/myyntipäälliköiksi. Nämä uudet 
myyntihenkilöt tekivät samoja myyntitehtäviä kuin irtisanotut, luon-
nollisesti pienemmällä palkalla, olivathan he nuoria aloittelijoita,  
kun irtisanotut olivat 28 vuotta työskennelleitä konkareita.

Yhtiö kertoi syyksi uusien myyntihenkilöiden palkkaamiseen 
”imagollisen freesauksen”, jolla tarkoitettiin sitä, että koska yhtiön 
asiakaskunta oli nuortunut, oli myyntihenkilöstönkin oltava nuoria. 
Yhtiön myyntiorganisaation profiili ei vastannut asiakaskuntaa ja 
ajatuksena oli nuorentaa organisaatiota. Yhtiön piti saada myös 
joustavuutta myyntihenkilöstöön ja hankkia reservi mahdollisia 
tulevaisuuden tarpeita varten. Merkitystä ei yhtiölle ollut sillä, että 
irtisanotut työntekijät olivat yksikkönsä kaikkein parhaiten tulosta 
tehneitä myyntihenkilöitä.

Hovioikeus ei pitänyt yhtiön selityksiä uskottavina eikä 
laillisina.  Hovioikeus katsoi, että yhtiö oli palkannut uusia 
työntekijöitä  samoihin  tehtäviin ja tuomitsi varsin suuret korvauk-
set, molemmille  irtisanotuille 18 kuukauden palkkaa vastaavat 
summat. Korvausta harkittaessa hovioikeus otti huomioon pitkät 
työsuhteet, työttömyysajan ja sen, että irtisanotut olivat valikoituneet  
irtisanottaviksi korkean ikänsä vuoksi, mikä ei ole asiallinen irti-
sanomisperuste. B

Imagollinen freesaus

lain m
ukaan

aRto VaINIo

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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Ville Ahvikko

Kaavoihin kangistumatta

oman alan etsintä
Maantiede ja historia kiinnostivat minua jo koulu-
aikana. Lukion jälkeen pääsin suoraan ylioppilas-
todistuksen arvosanoilla lukemaan tilastotiedettä 
Jyväskylään, mutta ymmärsin jo puolen vuoden 
 jälkeen, etten halua opiskella sitä pääaineena. Onneksi 
oma ala löytyi  vuotta myöhemmin Tampereen yliopis-
tosta alue tieteen parista. Tutkinnon lisäksi yliopisto 
opetti minut oppimaan. Maailma muuttuu koko ajan, 
ja jotta pysyy kärryillä, on pysyttävä uteliaana. 

Urapolun vaiheita
Vielä valmistumisen alla minulle ei ollut konkretisoi-
tunut, mitä haluaisin tehdä työkseni. Käänteen tekevää 
oli, kun pääsin työstämään gradua konsultti firmaan,  
joka selvitti Turku–Helsinki-moottoritien yhteis-
kunnallisia vaikutuksia. Muutama kuukausi val-
mistumisen jälkeen sain Tiehallinnosta harjoittelijan  
paikan. Espoon kaupungille pääsin ensin äitiysloma-
sijaiseksi, mutta määräajan päätteeksi paikkani vaki-
naistettiin. Annan itselleni kunnian siitä, että olen 
 sinnikkäästi etsinyt töitä, mutta myönnän myös, että 
olen ollut oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Yliopiston rooli
Minulla ei ole koskaan ollut kutsumusta, harvalla 
on. On kohtuutonta, että heti lukion  jälkeen pitäisi 
tietää,  mitä loppuelämältä haluaa. Järjestelmä tekee 
karhun palveluksen, jos uusi mahdollisuus tehdään  
liian  vaikeaksi. Yliopistojen tehtävänä on tuottaa  
paitsi tutkimusta ja tiedettä myös tekijöitä  työmark-
kinoille.  Joskus tuntuu, ettei jälkimmäinen  toteudu 
riittävästi. Yliopistot voisivat  tehdä enemmän yhteis-
työtä yritysten  ja työelämän  kanssa. Myös osa-

aikatyön  kuvioita voisi kehittää,  nythän  opiskelu-
aikaista työntekoa ei juurikaan kannusteta.  Itse pääsin 
ensimmäisen  kerran oman alani töihin vasta 24-vuoti-
aana. Sitä ennen olin jakanut niin postia kesäisin kuin 
tehnyt opettajan sijaisuuksia. 

Nykyinen työ
Kaupunkisuunnittelussa on tasapainoteltava yleisen  
ja yksityisen edun välillä. Myös vuorovaikutus-
taidoilla on suuri merkitys. Haluan tuoda työtämme 
lähemmäksi  ihmisten arkea ja lisätä kuntalaisten 
 osallistumista oman asuinalueen suunnitteluun. En 
koe itseäni virkamieheksi, tai en ainakaan korosta sitä. 
Tavoitteenani on kehittyä  ammatillisesti. Kun saan 
tarpeeksi työkokemusta, haluaisin hankkia kaava-
suunnittelijan pätevyyden. Kaupunki ei ole koskaan 
valmis. 

Parasta työssäni
Pidän työni monipuolisuudesta ja sen poikki-
tieteellisyydestä. On mielenkiintoista, kuinka eri 
alojen   asiantuntijat näkevät eri asioita ja yhdessä 
niistä  syntyy kokonaisuus. Moni, joka ei tee tätä työk-
seen kokee, että kaupunkisuunnittelu on byrokraat-
tista ja hidasta. Todellisuudessa työ käsittää paljon 
taustaselvityksiä,  tutkimusta ja maastokartoitusta. 
Lähtökohtana on kehittää eläväistä kaupunkia, missä 
on toimiva joukkoliikenne, riittävästi palveluita ja 
viihtyisä elää. 

Avovaimoni sanoo, etten pääse töistäni eroon edes 
matkoilla. Pakko myöntää, että katselen maailmaa  
”sillä silmällä”. Töissä sitten kollegojen kanssa 
 esittelemme matkakuvia ja mietimme yhdessä, voi-
siko hyviä ideoita toteuttaa myös kotikulmilla. B

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Sami Tirkkonen

URApolku

2009 
HTM 
Muutto Helsinkiin

2011 
Kaavasuunnittelija
äitiyslomasijaisuus
Vihti

2012
Yleiskaavasuunnittelija
äitiyslomasijaisuus
Espoo

2013
Yleiskaavasuunnittelija
vakituinen työ
Espoo
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Vaikuttava  
rekrytointi.

Vaikuttava  
rekrytointi.

Vaikuttava  
rekrytointi.

VTM hanna holm (41) on aloittanut 
Punaisen Ristin Helsingin ja Uuden-
maan piirissä monikulttuurisuustyön 
suunnittelijana 19.1.2015. Työhön 
kuuluu monikulttuurisen vapaa-
ehtoistyön ja koulutusten koordinointi 
ja kehittäminen, asiantuntijatehtävät, 
yhdenvertaisuuden edistäminen ja 
rasisminvastainen työ.

- Kiinnostavinta on tehdä kotou-
tumista ja yhdenvertaisuutta edis-
tävää sekä samalla omien arvojen 
mukaista työtä.

Holm on aikaisemmin työsken-
nellyt järjestöissä sekä kuntasekto-
rilla ja tehnyt pitkään vapaaehtois-
työtä.

VTM Juuso Rönnholm (30) on 
aloittanut vaikuttajaviestinnän kon-
sulttina viestintätoimisto Cocomm-
sissa 3.3.2015. Työnkuvaan kuuluu 
neuvonantoa poliittisen päätöksen-
teon prosesseista, päätöksenteki-
jöistä sekä analysointia poliittisesta 
tilanteesta.  

– Vaikuttajaviestintä on tärkeää, 
jotta oikea tieto, oikeaan aikaan 
ja ymmärrettävässä muodossa 
tavoittaa päätöksentekijät. 
Rönnholm siirtyi tehtävään 
liikenne-    ja kuntaministeri Paula 
Risikon erityisavustajan tehtävästä. 

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

Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

VILLe AHVIKKO•	 32	vuotta•	 HTM,	Tampereen	yliopisto
•	 Yleiskaavasuunnittelija,	Espoon	

kaupunki•	 Koti	Helsingin	Lauttasaaressa
•	 Perhe:	avovaimo•	 Harrastukset:	pyöräily,	uinti,	
matkailu

haNNa hoLM Punainen Risti

JUUso RöNNhoLM
Viestintätoimisto Cocomms

LaURa YLä-sULKaVa
Tekes

Monikulttuurisuustyön 
suunnittelija

Vaikuttajaviestinnän konsultti

Henkilöstöjohtaja

Nimitykset

YTM Laura Ylä-sulkava (39) on 
 valittu Tekesin henkilöstö- ja kehittä-
mistoiminnoista vastaavaksi johtajaksi 
ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti 
tehtävässään huhtikuun alussa.

- Uuden strategian toteuttaminen 
jatkuu, ja panostamme asiakaskes-

keisen kulttuurin vahvistamiseen.  
Itse voin hyödyntää aikaisempia 
kokemuksiani vastaavista tehtävistä.

Ylä-Sulkava siirtyi Tekesiin 
Tiedosta. 

tIMo BERgMaN
Kalevi Sorsa -säätiö

YTM timo Bergman (37) on aloit-
tanut talous- ja viestintävastaavana 
Kalevi Sorsa -säätiössä 1.2.2015 vuo-
den loppuun kestävän sijaisuuden. 

– Työnkuvaani kuuluu ajatus-
pajan taloushallinto, viestinnän 

suunnittelu ja toteutus sekä tapah-
tumien järjestämistä. 

Bergman on valmistunut Jyväs-
kylän yliopistosta pääaineenaan 
valtio-oppi.

Talous- ja viestintävastaava
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Teksti Nuutti Pursiainen Kuvitus MCI Press

jista, kun edellisvuonna vastaava osuus oli 
85 prosenttia. Toisaalta vuonna 2011 vas-
taava osuus oli vielä 88 prosenttia. Osa-
aikatyötä teki viisi prosenttia vastanneista. 
Työttömänä oli vastaushetkellä 11 prosent-
tia työvoimaan kuuluvista vastavalmistu-
neista. Tässä oli kasvua kaksi prosenttiyksik-
köä vuoteen 2013 verrattuna.

 
valmistuneiden 
asema ennallaan
Vastavalmistuneista hieman useampi kuin 
kaksi viidestä (44 %) oli ollut jossain vai-
heessa valmistumisensa jälkeen työtön. 
Tästä joukosta puolet oli ollut työttömänä 
vähemmän kuin 14 viikkoa. Koko vastaaja-
joukosta työttömyyden oli kokenut edelli-
sen kahden vuoden aikana 20  prosenttia ja 
mediaanityöttömyysjakson pituus oli ollut 
20 viikkoa. Työttömyyden oli kokenut vasta-
valmistuneista siis suhteellisesti useampi  
kuin koko vastaajajoukosta. Vastavalmis-
tuneiden työttömyyden keston tunnus-
lukua rajoittaa osaltaan  tämän ryhmän ajal-
linen rajaus, joten sen vertaileminen koko 
vastaaja joukkoon ei ole mielekästä. 

Kaikista vastanneista kaikkiaan 54 pro-
sentilla oli ollut työpaikka olemassa jo val-
mistumishetkellä. Tämä osuus oli lähes 
identtinen (53  %) myös vastavalmistu-
neilla. Puolet töitä valmistumisensa jälkeen 

T
yömarkkinatutkimuksen vas-
taushetkellä kokopäivätyössä 
oli 87 prosenttia  työvoimasta. 
Työttömien osuus nousi kaksi 
prosenttiyksikköä ja oli nyt 
seitsemän prosenttia. Jäsen-
kunnan työttömyyden tasoksi 

oli vakiintunut kolme prosenttia vuosina 
2005–2012. Poikkeuksen teki ennätysalhai-
nen vuosi 2008, jolloin työttömyysaste alitti 
kahden prosentin tason. Osa-aikatyötä teke-
vien osuus pysyi nyt ennallaan kolmen pro-
sentin tasolla, samoin erilaisilla vapailla 
(perhe-, vuorottelu- tai opintovapaa) olevien 
osuus.

Vastavalmistuneiden (tässä yhteydessä 
vuosina 2013–2014 valmistuneet) työllisyys-
tilanteen voi luonnehtia olleen kohtuulli-
nen. Kokoaikatyössä oli vastaushetkellä 84 
prosenttia työvoimaan kuuluvista vastaa-
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Työmarkkinoilla on uskoa tulevaisuuteen vallitsevasta 
taloustilanteesta huolimatta. Talouden tila heijastuu 
etenkin vastavalmistuneiden työllisyyteen.

valoa tunnelin päässä
TMT 2014

Kokoaikatyössä 
oli 84 prosenttia 
vastavalmistuneista työvoimaan kuuluvista vastaajista.



Positiivisena voidaan pitää määräaikaisten työsuhteiden osuuden asettumista noin kahdenkymmenen prosentin tasolle.

Lähde: Työmarkkinatutkimus 2014

Kuvio 1.

Oma tilanne lähitulevaisuudessa

hakeneista oli saanut työn kolmen kuu-
kauden kuluessa. Tämä koskee yhtä lailla 
vastavalmistuneiden ryhmää kuin koko 
vastaajajoukkoakin. Tunnusluku on pysy-
nyt ennallaan vuodesta toiseen ollen ainoita 
lohdullisia työttömyyden kehitystä kuvaa-
via signaaleja. 

työpaikan tilanne stabiiliHko
Tutkimuksessa on vuosittain pyydetty 
 vastaajia arvioimaan lähitulevaisuutta työ-
paikalla sekä yleisesti että omalta kohdalta. 

Arvioidessaan omaa tulevaisuut-
taan  työpaikalla lähes kolme neljästä  
(73  %) näki tilanteen vakaana tai melko 
vakaana, ja toisaalta  hieman useampi 
kuin joka kymmenes  (12  %) vastanneista 
piti irti sanomista jonkinlaisena uhka-
tekijänä (kuvio 1). Näillä  mittareilla 
mitattuna  tilanne työmarkkinoilla ei ole 

muuttunut  edellisvuoteen verrattuna. Koko 
jäsenistöön  verrattuna vastavalmistuneet  
arvioivat  tilannettaan aavistuksen varo-
vaisemmin. Heistä 65 prosenttia  piti omaa 
tulevaisuuttaan  työpaikalla vakaana tai 
melko vakaana ja 14 prosenttia irtisano-
mista jonkinlaisena uhkana. Toisaalta lähes 

joka kymmenes (8 %) kaikista vastaajista ei 
puolestaan osannut luonnehtia omaa lähi-
tulevaisuuttaan työpaikalla. 

Työpaikan yleistä tilannetta arvioitaessa  
näkemykset olivat astetta negatiivisemmat 
(kuvio 2). Joka neljäs vastaaja (25 %) piti irti-
sanomisia työpaikallaan todennäköisenä 
tai mahdollisena ja lomautustakin kymme-
nen prosenttia. Vakaaksi tai melko vakaaksi 
tilanteen näki 61 prosenttia vastanneista. 
Työpaikan tilanteen kokeminen on muuttu-
nut negatiivisemmaksi useamman vuoden 
ajan. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrat-
tuna laskua on lähes kymmenen prosent-
tiyksikköä. Mielenkiintoinen piirre on työ-
paikan lähitulevaisuuden suhteen En osaa 
sanoa -vastanneiden osuuden puolittumi-
nen omaan tilanteeseensa näin kommentoi-
neisiin  verrattuna. Vastauksista  heijastuu 
näkemys, että tiedostetaan  yleinen uhka 

Kuvio 2.

Työpaikan tilanne lähitulevaisuudessa

20 URA 2-2015

Vakaa
32 %

Vakaa
32 %

Lomautus 
mahdollinen

4 %

Irtisanominen 
mahdollinen

8 %

Irtisanominen 
todennäköinen

4 %

Lomautus 
todennäköinen

3 %

Melko vakaa
41 %

En osaa 
sanoa
8 %

Vakaa
19 %

Melko vakaa
42 %

Lomautukset 
mahdollisia

8 %

Irtisanomiset 
mahdollisia

13 %

En osaa sanoa
4 %

Lomautukset 
todennäköisiä

2 %

Irtisanomiset 
todennäköisiä

12 %



Kenet työnantaja tavoittaa tarvittaessa 24/7? Asiantuntijan, 
joka on joustavan toimenkuvansa takia tipahtanut vanhentuneen 
työaikalain ja työaikaseurannan ulkopuolella. Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut  ei hyväksy nykytilaa, joka on jättänyt monet asian-
tuntijat heitteille. Liitto vaatii työaikalakiin kokonaisuudistusta, jossa 
huomioidaan työn muutokset ja korkeasti koulutetut.

Teolliseen Suomeen säädetty työaikalaki ei toimi nykyisessä 
työkulttuurissa, jossa asiantuntijatyö seuraa kotiin ja vapaa-ajalle. 
Muuttuneissa oloissa laki suojaa huonosti asiantuntijoita. Tilasto-
keskuksen Työolotutkimuksen aineistoon perustuva Akavan selvitys 
paljasti, että asiantuntijoiden työaikaa seurataan huonosti. Lähes 
40 prosenttia asiantuntijoista on pudonnut työaikaseurannan 
ulkopuolelle, mikä on hälyttävä piirre.

– On merkillistä, että lainsäädäntö ja työnantajat eivät pysty 
suojaamaan kaikkia työntekijäryhmiä tasapuolisesti. Työaika-
seurannan ulkopuolelle jäämisestä seuraa, että työaikasuojelu 
ei toimi, eivätkä ylityötunnit tule päivänvaloon. Tässä tullaan jo 
vahvasti  harmaalle alueelle, mikä ei ole hyväksyttävää, liittoval-
tuuston puheenjohtaja sini terävä korostaa.

Liiton työmarkkinatutkimuksen mukaan neljännes liiton jäsenistä 
tekee ylitöitä täysin korvauksetta. Työmarkkinatutkimuksesta 
käy myös ilmi, että yli 40-vuotiaista runsas 60 prosenttia kokee 
työmääränsä joko jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi. Työnantaja-
aloittain tarkasteltuna jatkuvasti tai ajoittain työmäärän liian 
suureksi kokevien osuus on suurin kunnissa, järjestöissä sekä 
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (yli 60 %).

– Työnantajalla on velvollisuus suojella työntekijöitään kuormi-
tukselta, mutta näin ei läheskään aina tapahdu. Asiantuntijoiden 
kuormitusta lisää myös työhön liittyvä matkustaminen. Matkat 
teetetään omalla ajalla ilman korvausta, koska lain mukaan 
 matka-aika ei ole työaikaa, valtuuston varapuheenjohtaja Kirsi 
Marttinen toteaa.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut vetoaa tuleviin päättäjiin 
työaikalainsäädännön uudistuksen vauhdittamiseksi.

 Liittovaltuusto piti kevätkokouksensa Kirkkonummella 11.4.2015.

organisaatiotasolla, mutta samalla sen 
 tarkempi kohdistuminen jää vielä epä-
selväksi. 

Positiivisena merkkinä voidaan 
pitää määräaikaisten työsuhteiden 
osuuden   asettumista noin kahden-
kymmenen  prosentin tasolle. Epävar-
massa taloudellisessa  tilanteessa voisi 
työn tekijöitä kuvitella palkattavan 
entistä herkemmin määräaikaisena. 
Työmarkkina tutkimukseen nyt vastan-
neista 23 prosenttia toimi määräaikai-
sessa  työ suhteessa. B

Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

Lisätietoja: TMT2014-raportti on luettavissa 
liiton nettisivulla www.yhteiskunta-ala.fi.

Liittovaltuuston julkilausuma 15.4.2015: 

Työaikalaki on saatava 
nykyaikaan
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Lähes joka kymmenes 
vastaajista ei osannut 

luonnehtia omaa 
lähi tulevaisuuttaan 

työpaikalla. 
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Turun yliopiston työelämäpalve-
luissa työskentelevä tutkija Juha 
Sainio haluaa aloittaa positiivi-
silla uutisilla. Vastavalmistunei-
den maistereiden ja tohtorien 
työttömyys on laskusuunnassa. 

Sainio analysoi työ- ja elinkeinoministe-
riön tuoreita työnvälitystietoja. Vuoden 2014 
helmi kuun lopussa vastavalmistuneita – eli 
vuoden sisällä paperinsa käteen saaneita 
– maistereita oli työttömänä 1 574. Tämän 
vuoden helmikuun lopussa luku oli 1 626. 
Kasvua oli vain 3,3 prosenttia, kun samaan 
aikaan kaikkien akateemisten työttömien 
lukumäärä oli kasvanut 15 prosenttia.

– Lukujen perusteella voidaan pää-
tellä, että työnantajien irtisanomiset 
kohdistuvat  akateemisiin, jotka ovat olleet 
työ elämässä jo pidempään. Vastavalmistu-
neiden työttömyys  ei kasva samaan tapaan. 

nuorten ja vanHojen 
työttömyydessä eroja

No, ehkäpä alun hyvää uutista on siis 
kuitenkin  syytä tarkentaa. Kyseessä on hyvä 
uutinen nuorille, mutta ei ehkä hieman  
vanhemmille.  Viimeisen vuoden aikana 
esimerkiksi valtionhallinnosta on sanottu 
 paljon väkeä irti. Vanha sanonta valtion 
kapeasta mutta pitkästä leivästä ei tunnu 
enää pätevän nykyaikana.

Akavan työvoimapolitiikkaan 
ja työllisyystilanteen seurantaan 
 erikoistunut ekonomisti Heikki 
Taulu huomauttaa, että on selvä, että 
työttömyyden ja akateemisen työttö-
myyden taustalla ovat sekä suhdan-
teisiin että rakenteisiin 
liittyvät  ongelmat.

Onko yhteiskunta-
tieteilijälle töitä?

Teksti Matti Välimäki Kuvitus Susanna Tuononen

Yhteiskuntatieteilijöiden työttömyys on kasvanut, mutta ei aivan yhtä voimakkaasti 
kuin monella muulla akateemisella yleisalalla. Vaikka akateeminen työttömyys on 
todellisuutta, koulutus kannattaa edelleen.
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– Suhdanneongelmat – maan heikko 
taloustilanne – vaikuttaa varmasti eniten. 
Toisaalta voidaan kyllä sanoa, että meillä on 
ollut liikaa sellaista koulutustarjontaa, jolle ei 
ole riittävästi kysyntää. Rakenneongelmista 
kertoo esimerkiksi se, että Suomessa on yli 
100 000 pitkäaikaistyötöntä ja melkein  toi-
nen mokoma toistuvaistyöttömiä tai muuten  
vaikeasti  työllistyviä. 

Taulu huomauttaa, että ylemmän korkea-
kouluasteen työttömistä 30 prosenttia on 
nimenomaan pitkäaikaistyöttömiä. Tutkija-
asteella osuus on jopa 37 prosenttia.

– Nuoret kokevat usein lyhytkestoista 
työttömyyttä. Vanhemmat kokevat työttö-
myyttä harvoin, mutta kun kokevat, niin se 
usein pitkittyy,  Taulu huomauttaa. 

koulutus kannattaa edelleen
Akateeminen työttömyys on kasvanut viime 
aikoina prosentuaalisesti voimakkaammin  
kuin työttömyys keskiasteen koulutusta 
 vaativissa työtehtävissä. Mutta samaan 
aikaan koulutus kannattaa edelleen.

– Helmikuussa kaikista tohtoreista työttö-
miä oli 3,6 prosenttia ja maistereista hieman 
päälle kuusi prosenttia. Ammattikorkea-
koulusta valmistuneiden prosenttiosuus oli 
6,5 ja kaikkien 11,7 prosenttia, Sainio kertoo.

Toisaalta eroja on myös akateemisten 
 alojen sisällä.

– Kuten tunnettua, niin vaikkapa lääkä-
reiden työllisyystilanne on erittäin hyvä, kun 
taas esimerkiksi sellaisilla humanistisilla 
aloilla, jotka eivät valmista suoraan tiettyyn 
ammattiin, tilanne on huonompi. Yhteis-
kuntatieteilijöiden työttömyys on kasvanut, 
mutta ei niin voimakkaasti kuin monella 
muulla yleisalalla.

Sainio löytää myös mielenkiintoisen pii-
kin yhteiskuntatieteilijöiden työllistymisessä:  
opiskelijat työllistyvät usein aluksi ESR-
rakennerahaston erilaisiin projekteihin. 
 Projektikauden päättyminen näkyy vastaa-
vasti nopeasti työttömyysluvuissa.

enemmän väkeä, väHemmän töitä 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n 
puheenjohtaja Simo Pöyhönen kertoo, 
että liiton jäsenten työttömyys oli pitkään 
 kolmen ja neljän prosentin paikkeilla, mutta 
nyt ollaan noin kuudessa prosentissa. 

||
Ylemmän korkea-
kouluasteen  
työttömistä  
30 prosenttia on 
pitkäaikaistyöttömiä.

Juha sainio, Turun yliopiston 
 työ elämäpalvelut, yhteiskuntatieteilijä. 

– Yliopistokoulutuksen tuoma perus-
osaaminen – ennen kaikkea tiedon käsit-
telyyn, analysointiin ja muokkaamiseen  
– liittyvät taidot ja valmiudet, ovat merkit-
tävässä roolissa myös tulevaisuudessa. 
Toinen asia on sitten se, onko tenttikirjat 
valittu aina parhaalla mahdollisella 
tavalla. Opetusmuodoissakin saattaa olla 
kehittämisen varaa. Suuntana taitaakin 
jo nykyään olla, että massaluennoista 
siirrytään kohti tiedon soveltamista.

– Muutos on tapahtunut pikku hiljaa 
– työttömyysluvut ovat asettuneet vuosi 
 vuodelta korkeammalle tasolle. 

Pöyhönen huomauttaa, että kuten 
akateemisten  alojen sisällä yleisesti, myös 
yhteiskunta tieteiden sisälläkin on eroja 
 työllistymisessä.

– Yleisesti ottaenhan yhteiskuntatieteilijät 
sijoittuvat hyvin monenlaisiin töihin monilla 
toimialoilla. 

Simo Pöyhönen kertoo, että Yhteiskunta-
alan korkeakoulutetut ry:llä on 10 000 työssä 
käyvää jäsentä – työnantajia on useampi 
tuhat.

simo Pöyhönen, Yhteiskunta-alan 
 korkeakoulutetut ry:n puheenjohtaja.

– Varmasti vanhoista tenttikirjoista löytyy 
paljon totuutta. Fundamentit eivät ole 
muuttuneet. Mutta luonnollisesti  opetuksen 
pitää olla kiinni ajassa. Sen pitää pystyä 
edelleen parantamaan vuoropuhelua työ-
elämän kanssa. Yksi keskeinen alue, jossa 
opiskelijat tarvitsevat  apua on oman osaa-
misen tunnistaminen ja oman osaamisen 
markkinointi. On olennaisen tärkeää, että 
työnhakija osaisi puristaa osaamisensa 
oikealla tavalla työhakemuksiin.

Kaataako 
vanha oppi ojaan?
Löytyykö totuus vanhoista kurssi-
kirjoista? Pitäisikö yhteiskuntatieteilijöiden 
koulutusta muuttaa jotenkin vastaamaan 
paremmin työelämän tarpeita?
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Katri halen on kerännyt tekeillä olevaa yhteiskunta-
politiikan väitöskirjaansa varten ikääntyneiden omia 
kokemuksia työelämästä. Hän kohdisti yli 50-vuotiaille 
 kirjoituspyynnön otsakkeella Työssä vai eläkkeelle – 
kirjoita  siitä, mikä vaikuttaa työssä jatkamiseen. Vastauksia  
kertyi 164 ympäri Suomea, ja tutkija haastatteli vielä 
erikseen  13 kirjoittajaa. Osa vastaajista oli jo eläkkeellä, 
mutta osa jatkoi vielä työelämässä.

– Tyypillistä oli, että työelämässä mukana olleet olivat 
pääosin innokkaita ja motivoituneita työntekijöitä. Samaan 
aikaan monia askarrutti kuitenkin oma ikääntyminen, 
jaksaminen ja terveystilanne, joillekin huolta aiheutti myös 
lähipiirin kasvanut avuntarve. Ikääntyneiden ratkaisuihin  
vaikuttivatkin muun muassa puolison ja omien sekä 
appivanhempien terveysongelmat. Myös huoli omien 
lasten työllisyystilanteesta ja taloudellisesta pärjäämisestä 
painoi.

Halenin mukaan kirjoittajat kokivat työelämän muut-
tuneen entistä kireämmäksi ja stressaavammaksi. Työ-
elämän nähtiin sisältävän muutoksia muutosten jälkeen. 
Kirjoittajat kokivat, että muutokset toteutetaan vielä usein 
varsin hallitsemattomasti, ilman riittävää suunnitelmalli-
suutta ja selkeyttä. Työn mielekkyys oli kärsinyt.

– Kuten tunnettua, viime aikoina suuret organisaatio-
muutokset ja tehostamispaineet ovat tulleet myös valtion-
hallintoon, Halen huomauttaa.

Muita yksilöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttivat työssä  
jatkamiseen, olivat Halenin mukaan esimerkiksi 
henkilökohtainen  eläkeikä, vapaa-ajan merkitys,  
eläkkeen määrä sekä eläkeiän suunnitelmat.

arvostuksen puute on yleistä
Halenin mukaan harmillisen yleistä oli kuitenkin myös se, 
että vastanneet kokivat, että heitä ei arvostettu työelämäs-
sä. Osa kirjoittajista puhui suoraan ikärasismista.

– Tämä näyttäytyi vaikkapa niin, että työntekijä ei 
pystynytkään entiseen tapaan vaikuttamaan oman työnsä 
sisältöön. Hänelle ei myöskään annettu enää yhtä vaativia 
ja mielenkiintoisia työtehtäviä kuin ennen. Eikä koulutuk-

siinkaan päässyt enää entiseen malliin, Halen kertoo. 
Hän lisää, että asiantuntijatehtävissä työskentelevälle  

kyseessä on luonnollisesti hyvin merkittävä asia. Se 
vaikuttaa  keskeisesti henkilön työssä viihtymiseen ja 
haluun jatkaa työelämässä. 

– Jotkut vastaajista kokivat myös, että heitä oli suora-
naisesti painostettu jäämään osa-aikaeläkkeelle tai van-
huuseläkkeelle heti, kun se on mahdollista. Toisten ratkai-
suihin vaikuttukin tästä syystä myös ajatus, että on fiksua 
jäädä ’kunniallisesti’ eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle,  
ennen kuin joutuu irtisanotuksi.

Samaan aikaan toiset taas kokivat osa-aikaeläkkeen 
ja vuorotteluvapaan kannaltaan hyvänä ja jaksamista 
olennaisesti tukevana ratkaisuna. 

– Vahinko vain, että mahdollisuuksia osa-aika-
eläkkeeseen ja vuorotteluvapaisiin on viime aikoina 
kavennettu.

Jotkut mainitsivat myös erikseen, että halusivat 
nimenomaan tarjota työmahdollisuuksia nuoremmille, 
perustellen sillä niin työn tauottamistaan kuin eläkkeelle 
siirtymistäänkin.

ikääntyneillä on tarve tulla kuulluksi 
Muutama Katri Halenin kyselyyn vastannut oli joutunut 
työttömäksi. He kokivat työllistymismahdollisuutensa 
huonoina erityisesti ikänsä vuoksi.

– Nämä vastaajat myös kokivat, että valinta oli osunut 
heihin ennen kaikkea heidän ikänsä takia.

Halenin mielestä työelämässä tarvittaisiin nykyistä 
enemmän aitoa keskusteluyhteyttä ikääntyvän työntekijän 
ja työnantajan välillä, jotta pitkän työuran aikana karttunut 
osaaminen ja työnantajan tarpeet kohtaisivat entistä 
paremmin.

– Olin itse hämmentynyt siitä, kuinka suuri tarve 
ikääntyneillä työntekijöillä oli tulla kuulluksi. He olivat 
hyvin helpottuneita ja iloisia, kun saivat äänensä kuuluville 
tutkimuksen kautta, Katri Halen kertoo. 

Katri Halen sai tutkimustaan varten liiton stipendin 
syksyllä 2011.

Julkisuudessa on puhuttu paljon työurien pidentämisestä, vanhempien 
työntekijöiden arvokkaasta kokemuksesta sekä työssäjaksamisen 
tukemisesta. Tutkija Katri Halenin tutkimusaineiston mukaan juhlapuheet 
ja todellisuus eroavat kuitenkin usein räikeästi toisistaan.

30 vuotta työelämässä  
– kiitos ja näkemiin?
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Keskustele 
netissä

www.uralehti.fi

Suomessa suurten ikäluokkien eläköityminen on ollut 
käynnissä jo useita vuosia, ja se myös jatkuu tästä eteenpäin 
joidenkin vuosien ajan. Heikki Taulun mukaan ilmiötä ei ole 
mahdollista rajata kovin tarkasti. 

– Työvoimatarpeen ennakointilaskelmien mukaan vuo-
teen 2030 mennessä työpaikkoja avautuu Suomessa keski-
määrin noin 70 000 kappaletta vuodessa. Näistä työpaikois-
ta neljä viidesosaa on ”poistuman” eli pääasiassa eläkkeelle 
jäävien korvaamista uusilla työntekijöillä. Kaikkia työpaikkoja 
ei tietenkään täytetä uudelleen eläköitymisen jälkeen, vaan 
osa tehtävistä lakkaa kokonaan.

Toisaalta syntyy myös kokonaan uusia työpaikkoja. 
 Näiden uusien työpaikkojen osuus on yhden viidesosan 
luokkaa kaikista avautuvista työpaikoista.

– Yliopistotutkintoa edellyttäviä työpaikkoja avautuu 
vuoteen 2030 mennessä vuositasolla noin 13 000 paikan 
verran. Näistä kokonaan uusia työpaikkoja on vain noin 16 
prosenttia ja loput on poistuman korvaamista. Nämä luvut 
ovat laskennallisen tavoite- ennusteen mukaisia, ja todelli-
suus voi poiketa laskelmista enemmän  tai vähemmän, Heikki 
Taulu huomauttaa.

Avaako suurten ikäluokkien 
eläköityminen työpaikkoja?

||
Tärkeää on, 
että ei jää 
 sohvanpohjalle 
makaamaan.

– Keskimääräinen, keskipalkkainen 
 akavalainen toimii asiantuntijatehtävissä. 
80 prosentilla työn vaatimustaso vastaa 
 koulutusta.

kumpi ja kampi tappeli, kumpi voitti?
Simo Pöyhönen ei, maanitteluista huoli-
matta, suostu vertailemaan suoraan keske-
nään vaikkapa yhteiskuntatieteilijöiden ja 
ekonomien osaamista ja sijoittumista. Mutta 
yhteiskuntatieteilijöiden vahvuuksista työ-
markkinoilla hän puhuu mielellään.

– Yhteiskuntatieteilijöillä on hyvin laaja-
alaista koulutusta. He hallitsevat laajoja 
kokonaisuuksia ja ovat kansainvälisiä, kieli-
taitoisia ja hyviä viestimään.

Ja yhteiskuntatieteilijät ovat hyviä arvioi-
maan tehtävien päätösten vaikutusta laaja-
alaisesti yhteiskuntaan, Pöyhönen mainitsee. 

Lukija voi halutessaan tulkita lauseen  
myös vaikkapa niin, että yhteiskunta-
tieteilijät eivät toimi pelkästään talouspolitii-
kan ehdoilla.

nuorten työllistyminen  
Hyvä Heikko signaali
Vaan palataanpa takaisin akateemisten 
vasta valmistuneiden aikaisempaa parem-
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paan tilanteeseen. Juha Sainion ja Heikki 
Taulun mukaan lohdullisin selitysmalli ilmi-
ölle on se, että kyseessä olisi yksi ensim-
mäisistä heikoista signaaleista, joka kertoisi 
paremmista ajoista.

– Myös 90-luvun laman jälkeen vasta-
valmistuneiden tilanne lähti ensiksi parane-
maan, Sainio huomauttaa.

90-luvun laman kokemuksista on 
 toisaalta muutakin opittavaa. Tuolloin ja 
myös laman jälkeen huomattiin se, että eräi-
den ryhmien oli vaikeampi työllistyä  kuin 
toisten. 

– Tämä koski ennen kaikkea laman aikana 
valmistuneita, jotka eivät olleet saaneet heti 
työpaikkaa ja päässeet kiinni työelämään.

Mutta Sainio tuo esiin vielä lisää nuoria 
rohkaisevia tilastoja:

– Muistutan itse työssäni opiskelijoita  
usein siitä, että yhdeksän opiskelijaa 
 kymmenestä työllistyy. Ja 8,5 opiskelijaa 
10:stä löytää koulutustaan vastaavaa työtä.

omalla asenteella on suuri merkitys
Sainio, Taulu ja Pöyhönen muistuttavat, että 
työllistymiseen vaikuttaa yleensä suuresti 
myös valmistuvan tai vastavalmistuneen 
oma toiminta ja asenne.

– Olisi tärkeää, että opiskelijalla olisi 
tietty käsitys siitä, mitä hän haluaa tehdä 
tai yleisemmin,  minkä kaltaisten asioiden  

kanssa hän haluaa työskennellä. Tämä on 
omiaan tuomaan opintoihin suunnitelmalli-
suutta. Opiskelija pystyy tällöin myös valit-
semaan omalta kannaltaan järkevimmät 
sivuaineet.

Työllistymistä auttaa luonnollisesti myös 
opintojen aikana hankittu työkokemus.

– Tilastojemme mukaan selvästi apua on 
jo opintojen aikaisesta kolmen  kuukauden 
harjoittelujaksosta tai kesätyöstä – ylipäätään  
jonkinlaisesta kontaktipinnasta työelämään. 
Suuri merkitys on ylipäätään  omalla aktii-
visuudella ja esimerkiksi  mahdollisuudella 
muuttaa työn perässä, Sainio miettii.

Hänen mukaansa tärkeää on myös 
tarvittaessa  pysähtyä, ottaa aikalisä ja miettiä  
päätöksiään vaikkapa yhdessä yliopiston  
työelämäpalvelujen asiantuntijoiden  kanssa.

– Tärkeää on esimerkiksi miettiä, mitä 
osaamista itselle on kertynyt. Joskus voi olla 
paikallaan myös pohtia, jatkaako valittuun 
suuntaan, vai voisiko valita jonkin laisen 
uuden polun.

Myös Akavan Heikki Taulu haluaa 
välittää  positiivista viestiä:

– Kun taloustilanne rupeaa paranemaan,  
niin työpaikkoja avautuu väistämättä 
lisää. Tärkeää on, että ei jää sohvanpohjalle 
makaamaan, sillä sieltä kukaan ei tule töihin 
hakemaan, hän miettii. B

Työnhakuveturi on Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry:n ja seitsemän muun 
akavalaisen liiton  yhteinen palvelu (enti-
nen Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY 
ry). Se tarjoaa työllistymistä edistäviä 
luentotilaisuuksia, vertaisryhmätoimintaa 
ja verkottumismahdollisuuksia työttömille 
tai työttömyysuhanalaisille Uudenmaan 
alueella asuville korkeasti koulutetuille.

OTTY ry:n Työnhakuboosteri-ryhmäs-
sä voi parantaa työnhakutaitoja, saada 
lisäpontta työnhakuun, kirkastaa oman 
osaamisen keihäänkärjet ja uratoiveet 
sekä antaa ja saada sparrausta.

Ryhmiin voivat osallistua korkeasti 
koulutetut työttömät ja työttömyysuhan-
alaiset Uudeltamaalta. Erityisiä tuki-
toimenpiteitä vaativana kohderyhmänä 

ovat pitkäaikaistyöttömät ja yli 50-vuotiaat. 
Toiminnassa huomioidaan myös nuoret 
ja vastavalmistuneet työttömät, joiden 
työttömyys on pitkittynyt.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 
järjestää myös esimerkiksi Osaamisen 
tunnistaminen -koulutuksia. Ideana on 
tutkia ja tunnistaa vertaistukiryhmissä 
erilaisia osaamisen muotoja ja kartoittaa 
sanoja ja ilmauksia, joilla omaa osaamista 
voi kuvata. Monesti ongelmana on se, että 
oppilaitoksissa osaamisesta puhutaan eri 
käsittein kuin työelämässä.

Lisätietoja: www.tyonhakuveturi.fi 
Muualla Suomessa on vastaavaa toimintaa 
Tampereen seudulla www.uratehdas.fi ja 
Oulun seudulla  www.uranoste.fi.

Liitto tarjoaa apua työllistymiseen
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kirjojen 
saloihin

Suomen	hallituksella	on	vielä	
hallitusneuvottelut	kesken,	mutta	
YKAn	hallitus	tietää,	mitä	kesällä	
kannattaa	lukea.	Nappaa	omat	
suosikkisi	lomalukemiseksi!	

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat iStockphoto ja kustantajat

8askelta...

2

||
Kesälomalla 
on syytä 
lukea jotain 
kevyempää ja 
viihteellisempää.

Talouden uudet muodot – Mikko 
 Jakonen ja tiina silvasti (toim.)

taLoUdEN UUdEt MUodot on tervetullut 
tuulahdus tämän päivän talouspoliittiseen 
keskusteluun. Kirjassa joukko pääasiassa 
yhteiskuntatieteilijöitä esittelee kansanläheisesti 
erilaisia taloudellisen toiminnan vaihtoehtoisia 
muotoja. Löytyypä kirjasta myös allekirjoittaneen 
gradusta löytyvä commons. Suosittelen kirjaa kaikille, 
jotka haluavat kehittää taloudellista ajatteluaan!

3 Pikku Prinssi, kirj. antoine de  saint-
Exupéry. E-kirjan julkaisuvuosi: 2015

KLassIKKo löytyy nyt myös e-kirjana, joten 
sen voi helposti ladata tabletille tai luuriin. Kirja 
itsessään on lyhyt ja osuva. Legendaarinen lainaus 
sopii kesän lomailuun ja filosofointiin ”Tällainen 
on salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen: vain 
sydämellään näkee hyvin. Silmät eivät näe sitä, 
mikä on kaikkein tärkeintä.”

Jani Kykkäsen vinkki

Laura Tolkkisen vinkki

1Pölynimurikauppias – sari Pöyliö 

Suosittelen kemijärveläisen Sari Pöyliön 
Pölynimurikauppias ja muita äitien erehdyksiä. 
Hulvaton novellikokoelma, jonka voi lukea kerralla 
tai osissa, sopivaa kesälukemista!

Jaana Koskelan vinkki
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6
KEsäLoMaLLa on syytä lukea jotain 
kevyempää ja viihteellisempää, vaikka 
toki lukemisto saa sopivasti ajatuksiakin 
herätellä. Kotimaiset dekkarit laajalla 
skaalalla ovat oma suositukseni. 
Yhteiskuntatieteellistä, analyyttistäkin 
otetta, huumoria unohtamatta, viljelevät 
niin Leena Lehtolainen, seppo Jokinen, 
Reijo Mäki kuin Matti Rönkä. Röngän 
Viktor Kärppä -dekkarit ovat etenkin 
nautinnollista ja ajatuksia virkistävää 
lukemista yhteiskuntatieteilijän kynästä.

4
JEsPER RoINEEN kommentaarikirja 
Thomas Pikettyn pääoma 2000-luvulla asettaa 
varallisuustutkimuksen pohjoismaiseen kontekstiin.
Elina hirvoselta ilmestyi juuri kirja Kun aika 
loppuu, jonka aion lukea kesällä. Lue myös vuoden 
2005 Finlandia-ehdokas Että hän muistasi saman. 
Kirjassa on yksi päivä ja kokonainen elämä. Se on 
tiiviydessään kuin pitkä proosaruno joka salpaa 
henkeä, muttei ahdista. 

sUosIttELEN 
kesälukemistoksi 
ammattikirjallisuuden sijaan 
romaania, koska kesällä 
meidän kaikkien olisi hyvä 
suunnata energiamme muihin kuin 
työasioihin. Yann Martelin Piin elämä 
oli mielikuvituksellisesti uskomaton 
ja teknisesti erittäin huolellisesti 
toteutettu lukuelämys. Tällaista 
kaunokirjallisuuden pitäisi olla!

||
Scifi tekee hyvää 
mielikuvitukselle, 
haastaa älyllisesti 
ja myös viihdyttää.

Mikko Eskolan vinkit
Sarianne Karikon vinkki

Antton Rönnholmin vinkit

tEKNoLogINEN MUUtos kiihtyy - 
maksan ruokani automaattikassalla 
ja tietokoneassari kertoo, milloin 
täytyy lähteä kävelemään seuraavaan 
tapaamiseen. Kesä on sopiva aika 
perehtyä hauskaan, mutta kiinnostavia 
tulevaisuusskenaarioita esittelevää 
scifiin. hannu Rajamäen Kvanttivaras 
(ja jatko-osat) valmistelevat ajattelua 
mukavasti siihen lähitulevaisuuteen, 
jossa robotit ja tekoälyt syövät työpaikat.

sUosIttELEN hannu Rajaniemen 
Quantum Thief -trilogiaa (löytyy 
myös suomeksi käännettynä, nimellä 
Kvanttivaras). Scifi tekee hyvää 
mielikuvitukselle, haastaa älyllisesti 
(tämä sarja erityisesti) ja myös 
viihdyttää. Tieteiskirjallisuus on 
parhaimmillaan hyvä tapa tutkia myös 
yhteiskuntaa ja teknologian kehityksen 
vaikutusta siihen, ja kertoohan aina 
myös kauas tulevaisuuteen sijoittuvakin 
kirjallisuus hyvin paljon tästä päivästä.

5
Anni Siitosen vinkki

Jussi Nuortimon vinkki

87
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Olen oppinut 
nuoremmilta 
rohkeutta 
kyseen -
 alaistaa.

Mervi Laitisen ja Johanna 
Ujaisen mielestä on 
rikkaus, että työpaikalla on 
monenikäisiä työntekijöitä.
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Meillä on Maanmittauslaitoksen vies-
tinnässä hyvin monenikäisiä työn-
tekijöitä. Se antaa hirmuisen paljon, 
koska jos olisimme kaikki samanikäi-
siä ja kaikilla olisi samat lähtökohdat, 
emme saisi toisiltamme niin paljon. 

Jokainen oppii toiseltaan.
Olen oppinut nuoremmilta rohkeutta ajatella 

toisin.  Kun olin itse kolmekymppinen ja työelä-
mässä, ei ollut sopivaa kyseenalaistaa vanhempaa 
esimiestä tai kollegaa. Eihän ole niin, että olisi aina 
oikeassa, jos on jonkun ikäinen tai ollut tiettyjä vuo-
sia työelämässä. Ihmiset täydentävät toisiaan.

Kehitysideoitakin voi esittää monella tapaa. Olen 
onnekas, koska henkilöstöni osaa antaa taitavasti 
rakentavaa palautetta iästä riippumatta. Omat ideat 
saa paljon paremmin läpi, kun ne esittää mukavalla 
tavalla.

Energisyys ja kokeilunhalu ovat jotain, mitä ihai-
len nuoremmissa. He myös priorisoivat ajankäyttö-
ään tarkemmin: nuoret pysähtyvät ehkä miettimään 
enemmän prosesseja – sitä, miten jokin asia kan-
nattaa tehdä. Joskus on hyvä miettiä, pitääkö jotain 
asiaa tehdä ollenkaan! Nuoren ihmisen ajattelumalli 
ei ole urautunut, vanhempana taas ajautuu helposti 
mukavuusalueelle, jos ei pidä varaansa.

Johanna on työskennellyt meillä verkkoviestin-
nän asiantuntijana nyt kolme vuotta. Hän on  tuonut 

mukanaan paitsi verkkopuolen osaamista myös 
kehittäjän silmää: hänellä on paljon visioita siitä, 
missä mennään ja mitä kohti tulisi kulkea. Kuiten-
kin Johanna on hyvin kärsivällinen, ja se on minusta 
hyve. Nuoret odottavat joskus, että asiat tapahtuvat 
hetkessä. Se johtuu ehkä tästä ajasta, kun meillä on 
sähköiset välineet käytössä 24 tuntia vuorokaudessa.

Haluaisin olla nuorten tavoin näppärämpi käyttä-
mään sosiaalista mediaa. Toisaalta tiedän, että saan 
heiltä tarvittaessa aina opastusta. Minusta nuorem-
milta ei ole ollenkaan vaikea pyytää apua! Sen takia 
meitä ihmisiä on erilaisia: jokaisella on omat vah-
vuutensa. On turha jäädä yksin tuhertamaan jonkin 
ongelman kanssa vain siksi, että kaikki pitäisi tehdä 
itse ilman apua. Kenenkään ei tarvitse olla täydelli-
nen, oli minkä ikäinen tahansa.

On ehkä hassua sanoa näin, mutta olen oppinut  
nuoremmilta myös elämän arvojärjestystä.  
Meille 1950-luvulla syntyneille työ merkitsee 
tutkimustenkin  mukaan eri asiaa kuin 1980-luvulla 
syntyneille.  Näin jälkikäteen ajateltuna työ on men-
nyt monta kertaa ystävyyssuhteiden ja muiden tär-
keiden asioiden  ohi. Nuoremmilla taas työ ja vapaa-
ajan käyttö näyttää olevan hyvin tasapainossa. 
Heiltä olen oppinut,  ettei työ voi olla elämän pohja: 
se hoidetaan niin hyvin kuin osataan, mutta täytyy 
olla muutakin. Yksijalkainen tuoli ei pysy pystyssä.

Oppia 
ikä 
kaikki

Mikä eri-ikäisessä kollegassa ihastuttaa ja 
ihmetyttää? Kahden eri sukupolven kasvatit 
kertovat, mitä ovat oppineet toisiltaan 
työelämässä.

Teksti Jenni Juntunen Kuvat Vesa Tyni

Mervi Laitinen on  
omaksunut nuoremmalta 
sukupolvelta tasapainoisemman 
suhtautumisen työhön.

Mervi Laitinen, 58,  
viestintäpäällikkö, Maanmittauslaitos
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O
len aina ollut työpaikoissa, 
joissa on ollut eri-ikäisiä 
työntekijöitä. Se on minusta 
normaalia, enkä ajattele 
asiaa kauhean aktiivisesti.

On vaikea sanoa, missä 
kokemus näkyy, sillä ihmi-

set ovat niin erilaisia. Monesti tuntuu, ettei 
ikä tai työuran pituus ole se ratkaiseva 
tekijä, vaan henkilökohtaiset ominaisuudet 
vaikuttavat paljon. Toki vanhemmilla kolle-
goilla on laajempi perspektiivi työelämään: 
he ovat kokeneet ja nähneet kaikenlaista ja 
siksi heillä on moniin tilanteisiin toiminta-
malli valmiina.

Oma erikoisalani verkkoviestintä on 
viestinnän osa-alue, joka kehittyy nopealla 
 tahdilla. Siinä pitkästä työkokemuksesta ei 
ehkä ole niin paljon etua.

Minulla on eräässä projektissa yli 50-vuo-
tias työpari, mutta en edes huomaa ikäero-
amme. Meillä on projektin myötä yhtei-
set kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet. 
Toimimme asia edellä.

Halu kehittyä ei ole iästä kiinni, vaan 
sekin riippuu tosi paljon ihmisestä. Arvostan 
myös vanhemmissa työkavereissani heidän 
kykyään muuttua. He eivät jämähdä teke-
mään jotain asiaa vanhalla tavalla vain siksi, 
että se on aina tehty niin. Minulla on viisi-
kymppisiä työkavereita, jotka haluavat koko 
ajan opetella uutta, ja se on tosi mahtavaa.

Esimiehelleni Merville olen opettanut joi-
takin somejuttuja ja verkkosivuihin liittyviä 
asioita. En osaa mainita mitään yksittäistä 

Johanna Ujainen ei 
kiinnitä huomiota ikä-

eroihintyöpaikalla. YKAn työssäkäyvien jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma  
Lähde: Liiton jäsenrekisteri

||
Halu kehittyä ei 
ole iästä kiinni.

•	 yli 200-vuotias, maa- ja metsätalousminis-
teriön alaisuudessa toimiva viranomainen

•	 tekee maanmittaustoimituksia, ylläpitää 
kiinteistöjen tietoja, tuottaa kartta-aineisto-
ja, huolehtii lainhuudoista ja kiinnityksistä, 
kehittää tietojärjestelmiä, edistää paikka-
tietojen tutkimusta ja soveltamista

•	 toimipaikkoja 37 paikkakunnalla Suomessa
•	 työntekijöitä noin 1 900
•	 viestintäpäällikön johtamalla viestinnän  

vastuualueella 12 asiantuntijaa, joista  
 kuusi viestintäasiantuntijaa, kaksi 
kääntäjää,  kolme taiton ja ulkoasun taitajaa 
ja yksi markkinoinnin asiantuntija

•	 www.maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos

työtehtävää, jonka olisin oppinut häneltä, 
sillä työnkuvamme ovat niin erilaiset. Ylei-
sesti ottaen Mervi tarttuu aina heti toimeen, 
oli ongelma mikä tahansa. Hän on uskomat-
toman auttavainen, kärsivällinen ja ystävälli-
nen. Hän on tosi hyvä ihmisten kanssa, minä 
olen enemmän asiakeskeinen. Sekään ei liity 
ikään, vaan siihen, että olemme erilaisia.

On tavallaan hyvä, että työpaikalla 
on monenikäisiä ihmisiä. Eri-ikäisillä 
on  erilainen kokemusmaailma ja vähän 
erilaiset  näkökulmat asioihin. Se rikastuttaa  
työyhteisöä.  Mielestäni ikäero ei näy 
niinkään  työssä vaan enemmän esimerkiksi 
lounas-  ja kahvitauoilla. Eri-ikäisten kesken 
keskustelut ovat paljon monipuolisempia.

On yksi asia, mitä en ymmärrä vanhem-
missa kollegoissani. He pystyvät luopumaan 
työkiireiden vuoksi lounastauosta, vaikka 
kyllähän päivän aikana pitää syödä! Me 
nuoremmat ajattelemme, että lounaasta ei 
luovuta, se lisää työtehoa. Vanhempi suku-
polvi antaa joskus työn mennä itsensä edelle. 
He uhrautuvat helposti työn vuoksi, tekevät 
pitkää päivää ja jatkavat hommia kotonakin. 
Totta kai työ on iso osa elämää, mutta kui-
tenkin se on vain työtä. Joskus toivoisin, että 
vanhemmat kollegani pitäisivät itsestään 
parempaa huolta. B

Johanna Ujainen, 32,  
verkkoviestinnän  asiantuntija, Maanmittauslaitos
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• Saavuta kilpailuetua työelämässä
 aiheina mm. työnhaku (cv, hakemus, haastattelu), 

LinkedIn-profi ili, kehitys-tai palkkakeskustelu

• Vaikuta paikkaasi työelämässä

• Kehity työelämässä

Keskustelut valmentajan kanssa käydään puhelimitse. Lähtö-

kohtana on sinun tilanteesi ja kysymyksesi. Lyhytneuvonta on 

maksutonta. Uravalmennuspakettia voit hyö dyntää edulliseen 

jäsenhintaan, työskenteleviltä jäseniltä 40 € ja muilta jäseniltä 

20 €.

Jos huippu-urheilijat hyö-
dyntävät valmentajaa,

NIIN MIKSET 
MYÖS SINÄ?

Jäsenetu sinulle

Varaa
aikasi puhelin-

valmennukseen:
www.urapalvelut.fi /

yhteiskunta-ala

aikasi puhelin-
valmennukseen:
www.urapalvelut.fi /

yhteiskunta-ala

Olen tänään lounaallakin mainostanut kaikille kave-

reille kuinka hieno palvelu tämä on. Kohta varmaan 

teidän puhelimet soi paljon! Ihmettelen vain miten 

liitto voi tarjota näin upeaa palvelua tähän hintaan.”

”

18.9. Psykososiaalinen kuormittavuus (webinaari)

23.9. asiantuntijasta esimieheksi

13.10. stressinhallinnan viisi askelta

28.10. osaamisen tunnistaminen

25.11. Neuvottelutaidot

täsmällisempiä tietoja koulutuksista 
loppukesästä – seuraa nettisivuilta ja
uutiskirjeestä!

Syksyn koulutukset:

Koulutuskalenteri
Hyödynn

ä

koulut
ukset!

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

Kaikki liiton  järjestämät  koulutukset ovat jäsenillemme maksuttomia!

Urapalvelu maksutta työttömille ykalaisille
Jos olet vailla työtä, saat liiton jäsenenä urapalvelupaketin ilmaiseksi (norm. 40e). Valmentaja sparraa sinua työnhaussa ja 

ohjeistaa mm. CV:n päivityksessä ja LinkedIn-
profiilin luomisessa. Kampanjatarjous on voimassa vuoden loppuun asti. 

hyödynnä jäsenetusi!



Kuulumisia kentältä

Mihin yhteiskuntatieteilijyys kiteytyy? Yhteiskuntatietei-
lijä ymmärtää yhteiskunnan mekanismeja, organi-
saatioiden rakenteita sekä näiden keskiössä olevaa 
ihmistä. Tämänkaltainen laaja-alainen osaaminen ja 
suurten kokonaisuuksien hahmottaminen ovat yhteis-
kuntatieteilijän valtteja. Yhdessä projektien hallinnan, 
ongelmanratkaisutaidon, tekstin analysoinnin ja tuotta-
misen kyvyn sekä monipuolisen kielitaidon kanssa 
yhteiskuntatieteilijästä on moneksi.

Mihin yhteiskunnallisen alan opiskelijat sitten 
työllistyvät? On tärkeää, että yhteiskunnallisen osaa-
misen tarjoama hyöty valjastetaan käyttöön julkisen 
ja  kolmannen sektorin lisäksi myös yritysmaailmassa.  
Tällä hetkellä valtio ja kunnat työllistävät yli puolet 
yhteiskuntatieteilijöistä. Julkisten menojen leikkausten 
myötä tämä osuus tullee kuitenkin pienenemään ja 
yritys- sekä järjestökentän merkitys  yhteiskuntatieteili-
jöiden työllistäjinä puolestaan kasvamaan. Esimerkiksi 
yhteiskunnallinen yrittäjyys on yleistyvä ilmiö. Korkea-
kouluharjoittelu avaa portin yliopiston ja työmaailman 
välille: ottamalla yhteiskuntatieteilijän harjoitteluun 
organisaatio saa käyttöönsä tuoretta tietoa ja raikkaita 
ideoita auttaen samalla alamme opiskelijoiden työllis-
tymistä.

SYY lanseerasi kevään kynnyksellä Ota 
yhteis kuntatieteilijä harjoitteluun -kampanjan, 
jonka  tarkoituksena  on edistää yhteiskunta-alan 
opiskelijoiden  harjoittelumahdollisuuksia sekä 
nostattaa alamme ammatti-identiteettiä ja arvostusta 
omaa osaamistamme kohtaan. Seuraa kampanjaa 
osoitteessa  www.unelmiesiharjoittelija.fi tai osallistu 
keskusteluun tunnisteella #unelmiesiharjoittelija.

Laura Ryynälä
SYYn viestintävastaava
Valtiotieteiden ylioppilas

Joensuussa SYY-lätyillä pannaria jakamassa hallituksen 
jäsenet Iiro Tuovinen, Hanna Kurttila, Elsi Pettinen, Emma 
Mertakorpi ja Mika Keränen (pj).

Yhteiskuntatieteilijä on...
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Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala.fi/

liitto/jasentoiminta

Uusi hallitus 
 Lounais-Suomeen

Lounais-Suomen yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 
valitsi itselleen uuden hallituksen vuosikokouksessaan 
20.3.2015. Uudessa hallituksessa toimivat puheenjohtajana 
tero Kesäläinen ja hallituksen jäseninä hannu-Pekka 
huttunen, Eero hynynen, Veli-Matti Kauppinen, timo 
Koivisto, Eija Laitinen, terhi Marin, Iiro salomäki ja sami 
toivanen.

Uutta ja vanhaa 
Pirkanmaan kultturellissa 
kevätkokouksessa

Pirkanmaan paikallisyhdistyksen PYRY:n vuosikokous 
pidettiin kultturellin kevättapahtuman lomassa 22. huhti-
kuuta Tampereella.

Tutustuimme Finlaysonin historialliseen tehdas-
alueeseen aloittaen tällä kertaa modernista Grafiikanpaja 
Himmelblausta, joka sijaitsee venetsiaanisesti aivan 
Tammerkosken päällä.

Ihailimme ensin Katja Villemonteix’n johdolla 
Himmelblaun  omien taiteilijoiden, muun muassa Marika 
Mäkelän, Elina Luukasen ja Inari Krohnin teoksia. 
Saimme myös kuulla, että alueen vanhin tehdasra-
kennus Kuusvooninkinen on samalla Pohjoismaiden 
vanhin tyylilajinsa edustaja, valmistunut 1837. Pääsimme 
seuraamaan teosten valmistumista käytännössä, kun 
mestarivedostaja tommi hietanen näytti meille pajassa, 
kuinka grafiikkaa tehdään.

Jatkoimme matkaamme viereiseen, vuonna 1899 
valmistuneeseen uusrenessanssityyliseen Finlaysonin 
palatsiin, jossa kokoustimme juhlavasti illastamisen ohes-
sa tsaarinaikaisessa ympäristössä.

Mukana oli parikymmentä yhdistyksen jäsentä, ja 
hallitukseen toivotettiin tervetulleiksi kolme uutta inno-
kasta  toimijaa: Mirva Niinivaara, Laura Lakso ja anu 
Markkola.

Lähtiessämme mustarastas lauloi kevättä luonnon-
kauniissa Wilhelm von Nottbeckin puistossa. Tervetuloa 
Tampereelle!

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry on kevät kauden 
aikana järjestänyt jäsenilleen monenlaista toimintaa. 
Ohjelmassa ovat olleet mm. suuren suosion saavuttanut 
mindfulness-kurssi, sählyvuorot ja viininmaistajaiset. 
Syksyn  toiminnasta on tulossa  tarkempaa tietoa tuon-
nempana, mutta suunnitelmissa ovat ainakin rapujuhlat 
sekä liikuntaa ja asiaohjelmaa. Lisätietoa toiminnasta löytyy 
Pääsyn Facebook- ja verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan!

www.paasy.info
www.facebook.com/paasyry

Pääsy sallittu
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Liiton jäsenyys 

kannattaa vapaallakin.

Ota 
jäsenyydestäsi 

ilo irti vapaalla 

- jäsenhinnoin!

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

tampereen Kylpylä
•	 vuokra-aika perjantaista 

klo 16 perjantaihin klo 11

•	 noin 30-neliöinen (+parvi)  
huoneisto neljälle hengelle

•	 69-neliöinen (+parvi)  
huoneisto kuudelle hengelle

•	 haettavat viikot  
38, 44, 47–48 430€  
(neljälle hengelle)  
40, 570€ (kuudelle hengelle)

Ylläs (Kolarin siepakka)
•	 40-neliöinen rivitalo-

huoneisto neljälle hengelle 
Äkäslompolojärven rannalla 
Ylläksellä

•	 vuokra-aika lauantaista  
klo 16 lauantaihin klo 10

•	 haettavat viikot  
46, 50  270€

Rukanjurmu
•	 70-neliöinen rivitalo-

huoneisto kymmenelle 
hengelle Rukatunturilla

•	 vuokra-aika lauantaista  
klo 16 lauantaihin klo 12

•	 haettavat viikot  
37–40  270€ 
41–52  470€

jäsenedut

Rentoudu syyslomalla 
pohjoisen luonnossa 
tai kylpylän lämmössä.

Pieni irtiotto 
syksyllä piristää!

seuraavaksi arvotaan syys-joulukuun 
väliset lomaviikot (viikot 37–52): 

•	 Täytä sähköinen lomake netissä.  
Lähetä hakemus viimeistään 
 maanantaina 3.8. klo 12 mennessä.

•	 Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan 
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.

•	 Arvontapäivä on 3.8.2015. 

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

•	 Vapaaksi jääneet lomaviikot laitetaan 
uudelleen hakuun nettiin Ajan-
kohtaiset-osioon.

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

•	 Lisätiedustelut sähköpostilla 
 osoitteeseen info@yhteiskunta-ala.fi 
tai puhelimitse 010 231 0350.
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KatI ahtIaINEN
kommunikationschef

Arbetsmarknads undersökning 2014

YKA-medlem,  
känner du till ditt eget 
 marknadsvärde?

Animagi Oy:s personaldirektör PM 
sara Purhonen visste redan tidigt att 
hon vill jobba med människor. Likaså 
var det klart för henne att den sam-
hällsvetenskapliga fakulteten var den 
rätta studieplatsen för henne. 

– Det var det enda alternativet för 
mig. Jag har alltid haft en klar dröm 
och vision om vad jag vill göra.

Enligt Purhonen är en personaldi-
rektörs uppgift att stötta de anställda i 
deras arbete. 

– Mitt motto är att jag medvetet 
undviker att gräva mig en skyddsgrop 
i förvaltningen. Det största tack som 
jag kan få är att se de anställda uppnå 
sina mål och hitta motivationen. 

Purhonen är en realist som vet att 
konflikter finns i varje organisation. 

– Om en person inte klarar av 
sina uppgifter eller har fel attityd, 
måste problemen tacklas öppet och 
omedelbart. 

Som en positiv förändring av 
arbetskulturen ser hon det faktum 
att onödig stelhet försvunnit från 
arbetsplatserna. I stället har man fått 
en mer avslappnad stämning och mod 
att mötas som människor. 

– En bra stämning ger resultat.

Vid tidpunkten för svaren var 87 
procent av arbetskraften heltidsjob-
bande. Andelen arbetslösa steg med 
två procentenheter och låg nu på sju 
procent. Bland medlemskåren låg 
arbetslösheten stabilt på tre procent 
under åren 2005–2012.

Sysselsättningen bland nyutexami-
nerade är måttlig. Vid tidpunkten för 
svaren hade 84 procent av de till ar-
betskraften hörande informanterna en 

heltidsanställning, medan motsvarande 
siffra året innan var 85 procent. 

Vid bedömning av sin egen situa-
tion på arbetsplatsen ansåg tre av 
fyra läget vara stabilt eller ganska 
stabilt, medan samtidigt något fler än 
var tionde informant (12 %) ansåg 
uppsägning utgöra något slags hot. Att 
andelen för tidsbundna anställningar 
stabiliserat sig på cirka tjugo procent 
kan ses som ett positivt tecken.

I slutet av februari 2014 var  
1 574 nyutexaminerade magistrar 
arbetslösa. Ökningen till slutet av 
februari i år var bara 3,3 procent. 
Samtidigt hade det totala antalet 
arbetslösa akademiker vuxit med  
15 procent. 

– Utifrån siffrorna kan man 
dra slutsatsen att arbetsgivarnas 
uppsägningar riktas mot akademi-
ker som redan varit i arbetslivet 
en längre tid, säger forskare Juha 
sainio.

Nationalekonom heikki taulu 
från Akava påpekar att det bakom 
både arbetslöshet och akademisk 
arbetslöshet ligger konjunkturrela-
terade och strukturella problem.

– Landets svaga ekonomiska 
läge påverkar säkert mest. Å andra 
sidan kan man säga att vi har haft 
ett överutbud av utbildning som det 
inte finns tillräcklig efterfrågan på. 
Ett bevis på den strukturella pro-
blematiken är till exempel att vi har 
fler än 100 000 långtidsarbetslösa 
i Finland. 

simo Pöyhönen, ordförande för 
Högskoleutbildade samhällsvetare 
rf, berättar att arbetslösheten bland 
förbundets medlemmar länge låg 
kring tre–fyra procent och att man 
nu är uppe i sex procent. 

– Förändringen har skett pö om 
pö. Allmänt sett placerar sig sam-
hällsvetare ju i relativt olika typer av 
uppgifter i många olika branscher. 

Utvecklare med 
trovärdighet

[resumé]

Finns det jobb för 
samhällsvetare?

För några år sedan började en indisk-amerikansk vän till 
mig tala om sitt marknadsvärde. Hon var hemmamamma 
under sin makes utstationering, men ville inte vara borta 
från jobbet för länge eftersom hon var rädd för att hennes 
marknadsvärde skulle sjunka. Marknadsvärde? Då kändes 

tanken främmande och mycket amerikansk. På samma sätt tyckte 
min väninna att de långa familje- och vårdledigheterna som vi har 
i Finland var som från en annan planet. Den gången funderade jag 
inte så mycket mer på mitt eget marknadsvärde, utan njöt av min 
rätt till vårdledighet, uppväxt i ett välfärdssamhälle som jag är. Nu 
när lågkonjunkturen har pågått flera år har jag förstått vilken tur jag 
har haft som hade ett jobb att återvända till.

På dagens arbetsmarknad mäts marknadsvärdet ständigt. 
Under samarbetsförhandlingar sållas arbetstagare med hård hand 
och med marknadsläget som ursäkt, och hundratals kompetenta 
sökande kan delta i kampen om en ledig plats. Nu om någonsin 
måste man kunna marknadsföra sitt eget kunnande med precis rätt 
termer. En jobbansökan måste sticka ut på ett positivt sätt och det 
lönar sig verkligen inte att skicka samma ansökan till flera ställen. 

I detta kaos kan fackförbundet vara en oersättlig hjälp. Många 
fackförbund, till exempel YKA, har en karriärtjänst där man bland 
annat kan uppdatera sin CV till dagens krav och bli sparrad inför 
anställningsintervjuer och lämplighetstester. Med hjälp av karriär-
tjänstens tränare lyckas man få fram också dolda talanger och 
därmed ett högre marknadsvärde. YKA ger även lönerådgivning 
och ordnar utbildningar med anknytning till arbetslivsfärdigheter.  
Trots att tiderna är tuffa, finns det hjälp att få vid förbundet.     

Vilka andra aktuella ärenden är på tapeten på arbetsplatserna 
just nu, förutom ekonomin? Självklart semestern och hur semes-
terveckorna ska delas! En del verkar ha en förmåga att varje år 
roffa åt sig de bästa semesterveckorna. Ofta ställs ensamlevande 
och de med familj mot varandra. Kör de med familj över andra på 
din arbetsplats och är de ensamlevande flexibla? Det ideala skulle 
vara om alla medarbetare tillsammans kunde komma överens om 
ett schyst sätt att fördela semesterveckorna. Om det inte lyckas, 
behövs chefen. I sista hand är det arbetsgivarens rätt och skyldig-
het att bestämma om semestertiderna så systemet är jämlikt och 
alla får sin önskan hörd.

Ha en underbar sommar – ledig eller inte!

PS. Vad tycker du om den nya förkortningen av förbundets 
namn, YKA? Styrelsen beslutade på sitt möte i april att göra för-
kortningen, som hittills mest använts internt, officiell. Före namn-
ändringen användes termerna SVAL och SVAL-medlem regel-
bundet och de har saknats av många. Nu ska vi lära oss att tala om 
YKA och YKA-medlemmar och med tiden vänja oss vid de namnen.
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Anna palautetta lehdestä 
ja voita iPhone 6 Plus!

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

Jokainen numero on 
uusi mahdollisuus 
osallistua

Arvottava palkinto on  
noin 800 euron arvoinen  
iPhone 6 Plus.

URA
Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja 
keskustele päivänpolttavista aiheista. Verkosta voit hakea 
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua 
kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron 
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat leh-
tiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2015. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto 
arvotaan 31.7.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 

Yhteystiedot

KLIKKAA LISÄÄ
www.uralehti.fi

toiminnanjohtaja simo Pöyhönen .................... puhelin 010 231 0362

EDUNVALVONTA
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen ........... puhelin 010 231 0357
•	yksityissektorin	neuvottelutoiminta
•	tutkimustoiminta

Neuvottelupäällikkö Petri toiviainen ...............puhelin 010 231 0354
•	julkisen	sektorin	ja	yliopistojen	neuvottelutoiminta

Lakimies Elina oksanen ......................................puhelin 010 231 0364
•	palvelussuhdeneuvonta

Lakimies heidi tupamäki ....................................puhelin 010 231 0363
•	palvelussuhdeneuvonta

Palvelussuhdeneuvoja Jasmina heinonen ......puhelin 010 231 0367
•	palvelussuhdeneuvonta

Lakimies Jukka Nohteri (perhevapaalla)

Toimisto on auki arkisin kesällä klo 9-15 (toukokuussa klo 9-16).
info@yhteiskunta-ala.fi
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala.fi

www.facebook.com/Yhteiskuntaala
www.twitter.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/Yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry

JÄRJESTÖTOIMINTA
Viestintäpäällikkö Kati ahtiainen  ................ puhelin 010 231 0359
•	viestintä
•	Ura-lehti

asiantuntija hanna Meriluoto ....................... puhelin 010 231 0352
•	koulutukset
•	järjestötoiminta

Kehittämisasiantuntija aki Reinimäki ......... puhelin 010 231 0356
•	järjestötoiminta	

opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen....... puhelin 010 231 0358
•	opiskelijatoiminta

Jäsenkoordinaattori Jaakko Kalske ........... puhelin 010 231 0366
•	opiskelijatoiminta
•	jäsenrekisteriasiat

JÄSENASIAT

hallintopäällikkö Minttu Kilpiä ..................... puhelin 010 231 0360
•	taloushallinto

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

Jäsenkoordinaattori tiina Kuusi ................ puhelin 010 231 0361
•	jäsenrekisteriasiat
•	jäsenmaksut

hallintopäällikkö Marjut soininen (perhevapaalla) 
Jäsensihteeri Pia Ruuska (perhevapaalla)
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JUKKa hELttULa
Tapahtumapalveluiden 
markkinointipäällikkö, 

hallintotieteiden tohtori. 
Väitös ”Sattuma yhteis-

kuntaa muokkaavana voi-
mana. Tutkimus sattumien 

synnystä olemuksesta ja 
vaikutuksesta” tarkastet-
tiin Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulussa 

helmikuussa.

Ota sattumasta kaikki irti
Sattuma on omituinen käsite. Ollakseen  
niinkin tuttu jokapäiväinen asia, johon 
huomaamatta tulee vedottua erilai-
sissa yhteyksissä, sitä ei juuri kuitenkaan 
ymmärretä tai siitä ei vain välitetä. Sillä 
sattuuhan sitä. Mutta juuri siksi, koska 
sattuu,  kannattaa sattumasta välittää. 
Jokainen sattuma on mahdollisuus.

Sattuma liitetään usein peleihin, kuten 
arvan- ja nopanheittoon, lottoon tai 
kortin peluuseen. Inhimilliseen toimin-
taan liittyvässä sattumassa ei kuitenkaan 
ole kysymys pelaamisesta – vaikka peli-
kielikuvaa monesti käytetäänkin ihmisten  
käytöstä kuvattaessa – sillä toisin kuin 
peleissä, inhimillisiä toimintaketjuja on 
mahdotonta toistaa täsmälleen saman-
laisina, ja toiminnan laukaisevan lähtö-
tilanteen ja toimijan motiivin määrittele-
minen on mielivaltaista. 

Pelien säännöt ovat ihmisten sopimia. 
Arpakuution silmäluvut ovat yhdestä 
kuuteen, vastakkaisten sivujen summa on 
aina seitsemän ja sivut ovat tasapainotet-
tuja. Elämän arpakuution silmäluvut ovat 
kuitenkin määrittelemättömät, sivuja ei 
ole tasapainotettu, eikä sivujen määrästä 
ole kenelläkään tietoa. “Alea iacta est”, 
arpa on heitetty lapsen nähdessä ensim-
mäisen kerran synnytyssalin valot – tai 
katsantokannasta riippuen jo ennen sitä; 
hedelmöitymistä odottavan munasolun 
suosiosta kamppailevista 250 miljoonasta 
siittiösolusta vain yksi voittaa.

Kielitoimiston sanakirja määrittelee 
sattuman näin: ”satunnainen tapahtuma, 
sattumus; se mikä tapahtuu odottamatta, 
ennalta arvaamatta tai aikomatta tai suun-
nittelematta”. Sattuma on siis meitä koh-
taava odottamaton tapahtuma. Se on 
 seuraus jostain sitä edeltäneestä teosta, 
joka voi olla omamme tai jonkun toisen 
meihin tarkoituksella tai tarkoituksetta 
kohdistama. 

Jokainen voi havaita sattumia ura-
polullaan. Vaikka kuinka olisi suunnitellut 
jonain päivänä tulevansa joksikin ja koulut-
tautunut sitä varten, niin päätyminen par-

haillaan hoitamaansa tehtävään perustuu 
paljon enemmän sattumaan kuin välttä-
mättä on edes halukas myöntämään.

Pohtiessani ja tutkiessani sattuman 
käsitettä olen samalla analysoinut paljon  
myös omaa elämääni ja löytänyt sieltä 
useita kohtia, joissa sattuma on vienyt 
minut ihan muualle kuin olen osannut 
kuvitellakaan. Hyvä esimerkki on ura-
polkuni. 1980-luvulla olin alallaan talous-
alueen suurimman yrityksen palveluk-
sessa edeten nousujohteisesti tehtävästä 
toiseen. Tästä rohkaistuneena ja vakaasti 
omiin kykyihini luottavana ryhdyin  sitten 
yrittäjäksi. Kyvyistäni ei kuitenkaan ollut 
hyötyä, kun 1990-luvun alun lama tuli ja 
vei. Seurasi velkavankeus, työttömyys, 
pätkätyöt, opiskelu avoimessa yliopis-
tossa ja erilaiset työttömille tarkoitetut  
koulutuspoliittiset kurssit.  

Kursseille osallistuminen oli mah-
dollisuuden antamista sattumalle. 
Sellainen  tulikin. Muuan yhteisö oli 
antanut  toimeksiannon turkulaiselle 
oppilaitokselle teettää opiskelijallaan 
opinnäytetyönä kyseisen yhteisön mark-
kinointisuunnitelma. 
Tehtävän vastaanotta-
nut opiskelija kuiten-
kin syystä tai toisesta 
jätti sen kesken, jolloin 
oppilaitos oli kertonut 
yhteisölle eräässä yksi-
kössään meneillään 
olevasta työttömien kurssista ja ehdotta-
nut valitsemaan sieltä jonkun taustaltaan 
sopivan tekemään tarvitun suunnitelman. 
Valinta kohdistui minuun, ja kurssin jäl-
keen tämä yhteisö työllisti minut. Näin 
uusi urani aukesi minulle ennalta arvaa-
matta ja suunnittelematta jonkun tunte-
mattoman opiskelijan teon seurauksena 
eli sattumalta. 

Työttömänä aloittamani opiskelu 
 yliopistossa jatkui työllistymiseni jäl-
keen työn oheisena harrastuksena, joka  
huipentui  helmikuussa väitökseen. 
Tutkimus aiheeni oli sattuma… B

Elämän arpakuution 
silmäluvut ovat 
määrittelemättömät.

[näkökulma]
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 Poimintoja Jäsenetujen  
 kevään hemmottelutarjouksista:  Muita uusimpia jäsenetuja:

Kirja
udu palveluun ja hyödynnä etusi!

 Härmän Kylpylä: 
 kylpyläpaketti 55 €/hlö/vrk

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

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää: 
 pääsiäispaketti täysihoidolla 63 €/hlö/vrk

 Naantalin Kylpylä: 
 paratiisiloma kahdelle 130 €/vrk

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

 Ruissalon Kylpylä: 
 kylpyläpaketti kahdelle 90 €/vrk 

 Siuntion Hyvinvointikeskus: 
 viikonloppu kahdelle 110 €/vrk

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

 Fashionstoren 
 verkkokaupasta –10 %

 Lentolupakirja  
 TT-Aviationilta –10 % 

 PlusTerveys-hammaslääkäreiltä 
 palveluja jäsenetuhintaan

 Kristina Cruises 
 -lomaristeilyistä –10 %

 Hotelli Ylläs Saagan 
 majoituksesta –20 % 

 Viking Line 
 -risteilyjä jäsenetuhintaan

 Jämerä-talon ostajalle 
 sisustussuunnittelupaketti (arvo 1500 €) 

 Muuttopalvelu Niemen kotimuuton 
 muuttolaatikot puoleen hintaan 

 Kansallisteatterin Isän tyttö -oopperaan 
 kaksi lippua yhden hinnalla 

 Helsingin Kulinaarisen Instituutin 
 teemakurssien lahjakorteista –20 %

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

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

Tässä muutamia esimerkkejä tarjonnasta!

Kirjaudu palveluun 

ja hyödynnä etusi!

Oman liiton etujen lisäksi käytettävissäsi on Jäsenedut.fi -palvelun tarjoamat jäsenedut. Rekisteröidy 

palveluun www.jäsenedut.fi, jotta näet tarkemmat tiedot tarjouksista ja pääset hyödyntämään netti-

kauppojen kautta tulevat edut. Tarkista aina edut ja niiden voimassaoloajat ennen ostoksille lähtöä, 

sillä ne vaihtuvat koko ajan ja niitä tulee päivittäin lisää. 

Silmäasemalta kaikki silmälasit -50 % ja aurinkolasit  
-30 % vahvuuksilla tai ilman. Tarjoukset voimassa 1.5.2015 
– 18.6.2015 välisen ajan.

Fonum iPhone&iPad Pikahuolto antaa kaikista palvelu-
istaan 30 % alennuksen, kerro myymälässä alennustunnus 
JÄSENEDUT15, postilähetyksiin löytyy ohjeet Jäsenedut.fi 
-palvelusta. Tarjous voimassa 31.5.2015 asti.

Led-Valot.fi -verkkokaupasta kaikki tuotteet -15 % (myös 
tarjoustuotteet), alennuskoodi UWYES, tarjous voimassa 
31.5.2015 asti.

Grillikauppa.com -verkkokaupasta kaikki tuotteet -10 % 
(ei koske Big Green Egg -tuotteita eikä kylpytynnyreitä tai 
ulkoporealtaita). Alennuskoodi HDWUH, tarjous voimassa 
31.5.2015 asti.

VISLERI® – taskukoinen turvapalvelu, valittavanasi on 
kolme vaihtoehtoa; Omaturva, Senioriturva tai Perheturva 
15 %:n alennuksella. Tilaustunnus VISLERI_JEE, tarjous 
voimassa toistaiseksi.

Private Hotels -ketjun hotellit tarjoavat jäsenetuhintais-
ta majoitusta. Katso tarjoukset Jäsenedut.fi -palvelusta.

Taloon.com -verkkokaupasta salaoja- ja sadevesipaketit 
-10 %, alennuskoodi JASENETUKYMPPI. Timburg-autotal-
lit ja -katokset -300 euroa, alennuskoodi JASENETU300. 
Tarjoukset voimassa 31.5.2015 asti.

F-Secure Safe -tietoturvaohjelmisto 1 vuodeksi 3 laitteel-
le 39,90 (norm. 59,90). F-Secure Safe -tietoturvaohjelmis-
to 1 vuodeksi 5 laitteelle 49,90 (norm. 79,90). F-Secure 
Safe -tietoturvaohjelmisto 1 vuodeksi 7 laitteelle 59,90 
(norm. 99,90). Saat F-Secure SAFE -tuotteet etuhintaan 
koodilla ”JASENEDUT15FS”. Tarjoukset voimassa F-Securen 
verkkokaupassa 31.12.2015 asti. 

Muistikauppa.fi -verkkokaupasta tietokonemuistit, muis-
tikortit, matkapuhelintarvikkeet jne. Kaikista tuotteista 7 
%:n alennus, myös tarjoushintaisista. Tarjous voimassa 
30.6.2015 asti. 

Polarn O. Pyret -verkkokaupasta ECO-tuotteet -15 %. Alen- 
nus koskee normaalihintaisia tuotteita. Tarjous voimassa 
toistaiseksi. Alennuskoodi ECO15.


