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Valokeilassa

Lobbaus on järjestötyössä osa
edunvalvontaa.

Edunvalvonta

Työmarkkinatutkimus 2013

Ilmiö

Onko hyvinvointi-Suomi
muisto vain?

Oikeille urille

Myötötunto on hyväksi. Joskus
se voi kuitenkin kääntyä
itseään vastaan.

HALOO!
Sähköinen asiointi
saadaan otettua käyttöön
helmi-maaliskuun aikana. Pääset päivittämään
henkilö-, työsuhde- ja
koulutustietojasi jäsen
rekisteriin. Seuraavassa
uutiskirjeessä saat lisätietoja mm. kirjautumisesta.
Jos et ole saanut liiton
uutiskirjeitä, todennäköisesti sähköpostiosoitteesi
on virheellinen. Muistathan aina päivittää yhteystietosi, niin olet viestinnän tavoitettavissa!
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[Päätoimittajalta]

Työhyvinvointi voi
olla pienestä kiinni

V

alitettavan monelta työpaikalta löytyy ainakin yksi näistä: murjottaja, valittaja, pahansuopa, ei käy -tyyppi. Heidän käytöksellään on myrkyttävä
vaikutus työpaikan ilmapiiriin. Tutkimusten mukaan huono työilmapiiri
vähentää yhteisöllisyyttä, mikä puolestaan heikentää työssä jaksamista. Työilmapiiri koetaan jopa tärkeämmäksi kuin työnteon mielekkyys,
palkitseminen tai esimiehen tuki.
Työpahoinvoinnin kustannukset lasketaan kymmenissä miljardeissa vuosittain.
Ihmiset pakenevat huonoa johtamista ja ikävää työilmapiiriä vuorotteluvapaalle ja
pysyvästi eläkkeelle. Työterveyshuolto kuormittuu stressiä, unettomuutta ja työ
uupumusta valittavista työikäisistä. Työpaikkakiusaamisesta puhutaan yhä enemmän
julkisuudessa. Kukapa ei tuntisi edes yhtä kiusattua tai kiusaajaa. Jos työntekijä voi
huonosti, hän ei kykene tehokkuuteen ja luovuuteen. Miksi työpahoinvointi vain jatkaa
kasvuaan?
Työhyvinvoinnin eteen tehdään paljon työtä. Tälläkin hetkellä on meneillään
lukuisia työhyvinvointihankkeita eri tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Työyhteisöille
tehdään kuntokartoituksia ja työhyvinvointisuunnitelmia. Yhä useammalla työntekijällä on taskussaan työhyvinvointikortti. Myös sosiaalinen media on herännyt kannustamaan hyvään työilmapiiriin. Helmikuun alussa Yllätetään yhteiskunta -yhteisöllä oli jo
toistamiseen Kehu työkaveria selän takana -kampanja.
Niin paljon kuin työhyvinvoinnista puhutaankin, kaikkialla käsite ei ole lyönyt
itseään läpi. Minut yllättää kerta toisensa jälkeen tekstinkäsittelyohjelman kieliasuntarkistus, joka ei suostu tunnistamaan sanaa työhyvinvointi.
”Ohita kerran”, ehdottaa kone. Ei, ei, ei - työhyvinvointia ei
ole enää kenenkään varaa ohittaa.
Monesti työhyvinvointi on kiinni hyvin yksinkertaisista
asioista. Siitä, että me aikuiset ihmiset osaisimme työpaikalla käyttäytyä ihmisiksi. Tässä muutama poimimani ohje
tämänvuotisesta Työnilonjulistuksesta: Hymyile, nyökyttele ja katso kohti. Tervehdi, kiitä ja pyydä tarvittaessa
anteeksi. Jos nämä ihmisiksi olemisen perustaidot eivät
tule itsestään, koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa
opetella.

kati ahtiainen
viestintäpäällikkö

Ura on Aikakauslehtien Liiton jäsen.

Vastaa lukija-
kyselyyn s. 38

ja voit voittaa iPad Minin!

PS. Turhaan ei Työnilonjulistus ole
haastanut työpaikkoja mukaan työ
hyvinvointitalkoisiin jo kahdeksan vuoden ajan. Käy katsomassa Työnilonjulistus
2014 työhyvinvoinnin professorin Marja-Liisa
Mankan lukemana osoitteessa www.uralehti.fi.
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– Aloittaessani nimikkeeni oli
pääsihteeri, mutta liian usein
jouduin selittämään toimenkuvaani.
Toiminnanjohtaja on osoittautunut
informatiivisemmaksi titteliksi.

4 URA 1-2014

[ VALOKEILASSA]

Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra
Havu tietää, että edunvalvontatyössä tieto
on valttia. Järjestöjen muuntautumiskyky
yhteiskunnan murroksessa punnitaan
tulevina vuosina. Kulttuuri sen sijaan uhkaa
jäädä kaupallisuuden jalkoihin.

Vaikuttajana

eturintamassa

F

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Susa Junnola

ilosofian maisteri, Suomen
Taitelijaseuran toiminnan
johtaja Petra Havun mu
kaan yhteiskuntamme käy
läpi toista murroskautta.
Ensimmäisen osui laman
jälkeisiin vuosiin.
– Laman jälkeen Suomi ei palau
tunut entiselleen. Tämä meneillään
oleva murros on vaikutuksiltaan vie
läkin kattavampi ja rankempi. Väestö
vanhenee, työpaikat ja -tekijät kar
kaavat ulkomaille eikä hyvinvoin
tiyhteiskunnan rakenteet pysy enti
sellä mallilla pystyssä. Taiteessa tämä
näkyy julkisen rahoituksen osuuden
vähentymisenä ja siinä, että se on
yhä enemmän sidottu projekteihin.
Nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua
ja uudenlaisia tekoja, Havu pohtii.
– Jotta pystyy toimimaan muut
tuvassa maailmassa, on omattava
yleissivistystä.
Kokemuksen kartoittama

Yliopistossa Havun pääaine oli tai
dehistoria, sivuaineina valtio-oppi ja
viestintä. Yhdistelmästä on tosielä
mässä ollut paljon hyötyä. Myös kie
let ja ympäröivä maailma ovat aina

kiinnostaneet Saksassa syntynyttä ja
siellä myöhemmin työskennellyttä
Havua.
– Opiskelujen jälkeen olin töissä
YK:n Ilmastonmuutossopimuksen
sihteeristössä. Organisaatio oli nuori,
ja työntekijät motivoituneita anta
maan työlleen kaiken. Käytännössä
tämä tarkoitti pitkiä työpäiviä, mikä
puolestaan oli minulle – pienen lap
sen äidille – varsin haastavaa, vaik
kakin kiinnostavaa, aikaa. Suomeen
palattuamme etsin paikkaani vuoden
ajan, tein freelancerina töitä ja olin
muun muassa Kiasmassa oppaana.
Oma lokero löytyi järjestömaail
masta; ensin Akavan Erityisalojen
Keskusliitosta alue- ja opiskelijavas
taavana, sittemmin jäsenjärjestön toi
minnanjohtajana, Professoriliiton
asiamiehenä ja vuodesta 2005 toimin
nanjohtajana Taiteilijaseurassa. Koke
musta järjestösektorilla on Havulle
kertynyt jo yli vuosikymmenen ver
ran.
– Olen ollut edustamassa hyvin
erilaisia järjestöjä ja eritaustaisia
ihmisiä niiden jäseninä, mutta lähtö
kohta kaikissa on sama: asioiden
edistäminen ja edunvalvonta. Itse
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asiassa viimeisimpiä edustamiani ammatti
kuntia, taiteilijoita ja professoreja, yhdistää
vahvasti luovuuden kunnioitus. Se, kuinka
professorit käsittelevät luovuutta analyytti
sesti ja taiteilijat tunteella on puolestaan erot
tava tekijä. Ja onhan taiteilijoissa havaitta
vissa myös tiettyä anarkiaa, Havu naurahtaa
ja myöntää, että taiteen tehtävänä on kyseen
alaistaa, katsoa asioita ja maailmaa eri tavalla
kuin suuret massat.
Taiteilijaseura eroaa akavalaisista edun
valvontajärjestöistä myös siinä suhteessa,
että taitelijat eivät keskimäärin ole työ
suhteessa. Ammattikunta on muutenkin
hyvin polarisoitunut: yli 40 000 euron vuosi
ansioihin pääsee ainoastaan kaksi prosenttia.
– Työelämää koskeva lainsäädäntö ei ole
kirjoitettu taiteilijoita varten, Havu harmit
telee.
– Suuri osa taiteilijoista ei ole työntekijöitä
tai lain tarkoittamia yrittäjiä. Taiteelliseen
työhön kuuluu riskinotto, mutta taiteelli
sessa merkityksessä. Jos taidetta tekee voiton
tavoittelemiseksi, menettää se nopeasti tai
teellisen ominaisluonteensa ja arvonsa.
Yhteisen hyväksi

Suomen Taiteilijaseura on kuuden jäsen
järjestön kattojärjestö, ammattikuvataiteili
joita joukossa on noin 3 000. Suomen mitta
kaavassa määrä on liikaa.
– Taitelijoiden määrä on räjähtänyt käsiin.
Kilpailu samoista vähistä varoista ja taiteen
ostajista on niin ikään kasvanut. Kasvun
taustalla on ammattikorkeakoulujen synty.
Kuvataiteilijoita koulutettiin liikaa, ja vali
tettavan suuri osa heistä on työttöminä. Nyt
ammattikorkeakoulutusta ajetaan alas, mikä
on myös meidän tahtotilamme, kunhan kor
jausliike tapahtuu hallitusti, Havu toteaa.
Havun vastuulla on hoitaa edunvalvon
taa kaikkia kuvataiteilijoita koskevissa asi
oissa. Tavanomaisesti päivä alkaa sähkö
postien ja median uutistarjonnan parissa.
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Lobbaus on
parhaimmillaan
tiedonjakoa,
mistä hyötyvät
eri tahot.

Usein arkeen kuuluu tapaamisia, kokouk
sia ja palavereja yhteistyökumppaneiden tai
projektien yhteyshenkilöiden kanssa.
– Aikaa kuluu paljon myös asioiden hoita
miseen puhelimessa sekä esimiestyössä. Pari
kertaa viikossa pyrin käymään taidenäytte
lyissä, avajaisissa tai kutsuvierastilaisuuk
sissa. Edustamista riittäisi joka illalle, mutta
raja on vedettävä johonkin ja huolehdittava
myös omasta jaksamisesta, Havu tietää.
Käytännössä Havun työssä on kyse lob
baamisesta, tiedon jakamisesta eri tahoille.
– Lobbaamiseen liittyy paljon negatiivisia
mielikuvia. Itse koen, että lobbaus on par
haimmillaan tiedonjakoa, mistä hyötyvät
eri tahot. Toki taustalla on aina oman asian
ja ajatusten myynti, mutta vastuullinen lob
baus antaa myös kuulijalle kritiikin kestä
vää, puolueetonta informaatiota. Lobbarin
on myös tultava toimeen erilaisten ihmisten
kanssa, tämä on ehkä henkilökohtaisesti oma
vahvuuteni.
Yleisellä tasolla Havu on huomannut,
kuinka järjestöiltä odotetaan aikaisempaa
enemmän yksilöllisiä palveluita kollektiivi
sen edun sijaan.
– Ihmisiä kiinnostaa, miten jokin asian
hyödyntää minua juuri nyt. Mutta käytäntö
on osoittanut, että työelämän paranemi

Järjestösektori
Järjestösektorin palveluksessa työskentelee 15 prosenttia työvoimaan
kuuluvista liiton jäsenistä.
Ikäryhmittäin:
Alle 30
30-39
40-49
50-59
60 tai yli

20%
17%
15%
13%
9%

Järjestösektorin palvelussuhteista
29 % oli määräaikaisia. (Valtiolla
27 %, kunnissa 24 %, yrityksissä 10 %)
Työmäärän kokee jatkuvasti tai
ajoittain liian suureksi 58 %
järjestösektorin jäsenistä. (Valtiolla
54 %, kunnissa 54 % ja yritysten
palveluksessa 57 %)

Johto- ja esimiestehtävissä 34 %
Asiantuntijatehtävissä 61 %
Palkkatunnuslukuja (keskiarvo)
Johto- ja esimiestehtävissä
4 760 euroa/kk
Asiantuntijatehtävissä 3 560 euroa/kk
Koko järjestösektorin
palkkatunnusluvut
Keskiarvo 3940 euroa/kk
Mediaani 3530 euroa/kk
F10 2550 euroa/kk
F90 5940 euroa/kk

Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen työmarkkinatutkimus 2013

Havu mainitsee yhdeksi
edustamansa järjestön
suurimmista tavoitteista
saada taiteilijoille
tunnustusta ammattina
muiden joukossa.

seen johtaneet toimenpiteet on aina saavu
tettu yhteistä etua ajatellen. Tämä hämärtyy
välittömän, yksilökohtaisen hyödyn tavoit
telun takia. Erityisesti trendi näkyy nuorten
jäsenten määrän laskussa. Esimerkiksi noin
40 prosenttia nuorista kuvataitelijoista ei koe
järjestäytymistä itselleen tärkeänä.
Havu itse liittyi jäseneksi Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:hyn työskennelles
sään Professoriliitossa.
– Liiton kompetenssi ja konteksti olivat
itseäni lähempänä kuin humanistiset liitot.
Jäsenenä seuraan, mitä alalla tapahtuu, luen
jäsenlehteä ja olen käyttänyt joitakin liiton
palveluita. Mutta koska työni tapahtuu jär
jestössä, en ole kovin aktiivinen jäsen vapaaajallani.
Kulttuurin kuuma peruna

Puhe kääntyy väistämättä uudelleen ajan
kohtaiseksi nousseeseen Guggenheimhankkeeseen. Havu on ammattinsa ja
edustamansa järjestönsä puolesta ollut kom
mentoimassa hanketta useaan otteeseen.
– Minulla on montakin mielipidettä asi
asta. Virallisesti voin sanoa, että Guggen
heim on periaatteellisella tasolla tervetullut
Suomeen, mutta vain sillä ehdolla, että sen
rahoitus ei ole pois muusta kulttuurin tuesta.
Amerikkalaisen säätiön omistaman museon
rahoittaminen niukista kulttuurin määrä
rahoista ei sen sijaan ole hyväksyttävä veto.
Hieman minua hämmästyttää, että kansain
välisen tason museon valitsemisessa Suo
meen ei ole otettu huomioon muita vaihto
ehtoja. Guggenheimia onkin perusteltu
lähinnä elinkeinopoliittisilla näkemyksillä –
ei niinkään sisällöllisin perustein – ja juuri
sitä siltä saadaan: rakennuksena kiinnostava
turistinähtävyys.
Havu kuitenkin myöntää, että mahdolli
sen Guggenheimin mukanaan tuomat raha
virrat ovat hyväksi kaikille. Lisäksi hän
uskoo, että houkuttelevana kohteena sen
vaikutukset näkyisivät myös Helsingin
galleriakentässä ja niiden myynnin lisäänty
misenä. Sen sijaan hän ihmettelee amerikka
laisten brändien invaasiota Suomeen: neliö
kilometrin alueelta löytyy jo nyt Burger King
ja Starbucks, samoihin mittoihin mahtuisi
siis mukaan myös Guggenheim.
– Tämä toimintamalli voi toimia aikansa,
mutta missä ovat todelliset innovaatiot, jotka
veisivät Suomea eteenpäin? Newyorkilainen
museonjohtajatuttavani sanoi osuvasti, että
hän on kuvitellut Helsingin olevan kunnian
himoisempi. Oma työni suomalaisen kulttuu
rin ja kuvataiteen hyväksi ei lopu aivan heti. B

petra havu (44)
Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja

•
•
•
•

FM, Helsingin yliopisto
Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja
Perhe: aikuinen tytär, Indy-mäyräkoira
Harrastukset: jooga, kuntoliikunta, kuvataide,
kirjallisuus, konsertit
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URAtieto
TIESITKÖ?
Työkytkentäisessä
varhaiskuntoutuksessa
osallistujat saavat
työkaluja työnsä
jäsentämiseen ja heitä
aktivoidaan oman
työnsä kehittämiseen.
Tarkoituksena on
mahdollistaa vaikuttaminen omaan työhön
ja työympäristöön
liittyviin tekijöihin.
Tämä mahdollistaa
työuupumusoireiden aikaisempaa
paremman työstämisen osana työtä ja
työyhteisöä, sen sijaan
että työuupumusta
tarkastellaan yksilö
tason ongelmana.

Neuvottele palkkaus
oikealle tasolle
8 Liitto tuntee parhaiten yhteiskuntaalalla työskentelevien palkkatason. Meillä on eri sektoreiden palkoista runsaasti
tutkimus- ja työmarkkinatietoa. Uran
alkuvaiheessa palkkaus ei ole päällimmäisenä mielessä, vaikka juuri silloin
olisi tärkeä hinnoitella työpanoksensa
oikealle tasolle.
Kysy liitosta palkkaneuvontaa missä
tahansa uran vaiheessa!

Lähde: MPS Oy

2007
käyttöön otetun
osasairausvapaan
vaikutuksista työntekijöiden toipumiseen ja
työhön palaamiseen on
valmistunut tutkimus.
Tulokset viittaavat, että
osasairausvapaa tukee
työhön paluuta ja työssä
jatkamista. Osasairausvapaalla olleet palasivat
työhön ilman uutta sairauslomaa keskimäärin
12 päivässä (verrokkiryhmässä 20 päivää.)
VTM, HLL Johanna Kauston
väitöskirjatutkimus
Helsingin yliopiston lääke
tieteellisessä tiedekunnassa
24.1.2014
8 URA 1-2014

Palkkasuositukset koulutusta vastaavaan työhön:
• Valmistuneen alkupalkkasuositus vuonna 2014 yksityisen
sektorin (yritykset, järjestöt) palvelukseen sijoittuvalle
vastavalmistuneelle pääkaupunkiseudulla on 3 150 €/kk
(3 120 €/kk v. 2013).
• Opiskelijoiden palkkasuositukset:
• alle 120 opintopistettä 1 750 €/kk (1 640 €/kk v. 2013)
• yli 120 opintopistettä 2 050 €/kk (1 930 €/kk v. 2013)
• yli 180 opintopistettä 2 250 €/kk (2 080 €/kk v. 2013)
• yli 240 opintopistettä 2 450 €/kk (2 250 €/kk v. 2013)
• Suositukset koskevat yksityisellä sektorilla koulutusta vastaavissa tehtävissä työskenteleviä opiskelijoita. Muilla sektoreilla
palkkataso on pääsääntöisesti hieman matalampi.
• Käytännössä palkka vaihtelee toimialan, työn vaativuuden ja
aikaisemman kokemuksen mukaan.
• Suositukset ovat suuntaa-antavia – saadaksesi yksilöllistä
palkkaneuvontaa ota yhteyttä liittoon!
• Palkkasuositukset perustuvat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n syksyllä 2013 toteuttaman opiskelijoiden työssäkäynti
tutkimuksen tuloksiin sekä yleiseen palkkakehitykseen.

Yhteiskuntaopin
taitajille tunnustusta
8 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on palkinnut syksyn
ylioppilaskokeissa hyvin menestyneitä yhteiskuntaopin kirjoittajia. Stipendi myönnettiin neljälle oppilaalle pääkaupunkiseudun
lukioissa:
• Eerika Savolainen Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
• Henrik Kymäläinen Etelä-Tapiolan lukio
• Oscar Lindvall Tikkurilan lukio
• Samuli Poikkimäki Järvenpään lukio
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on jakanut stipendejä
yhteiskuntaopin kirjoittaneille keväästä 2012 lähtien.

Työnilo on julistettu
8Työhyvinvoinnin professori ja Vuoden
yhteiskuntatieteilijä 2011 Marja-Liisa Manka on
julistanut työn tekemisen iloa ja rauhaa kaikille
työpaikoille. Katso videoklippi työnilonjulistuksesta
verkkolehdessä www.uralehti.fi

Palkansaajien
EU-kampanjakeskus
aloittanut toimintansa
8Palkansaajajärjestöt ovat käynnistäneet kampanjan kansalaisaktiivisuuden ja EU:ta koskevan
tiedon lisäämiseksi tulevien parlamenttivaalien
alla. Ammattijärjestöjen tavoitteena on tuoda keskusteluun palkansaajille tärkeitä työelämän teemoja sekä tarkastella EU:n vaikutusta tavallisen
ihmisen arjessa. Järjestöt haluavat myös tuoda
esiin ajatuksia EU:n epäkohtien korjaamiseksi ja
unionin kehittämiseksi.

”Tavoitteena on
saada palkansaajien
äänestysaktiivisuus
kasvuun.”
Kampanjassa ovat mukana kaikki keskus
järjestöt ja lähes kaikki ammattiliitot. Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut on kampanjassa mukana
Akavan kautta. Vaalien alla toteutetaan kenttäkierros suurimmilla paikkakunnilla. Kampanjaa
markkinoidaan myös mediassa. Yhteistoimintaa
tehdään myös Eurooppalainen Suomi ry:n
kanssa.
Kampanja ei ole puoluepoliittinen, vaan sen
tavoitteena on faktatietoa levittämällä saada
palkansaajien äänestysaktiivisuus kasvuun.
Vuoden 2009 vaaleissa äänestysprosentti jäi
40,3:een. Äänestyspäivä on 25. toukokuuta.

Kolme uutta
vanhaa maisteria
8 Liiton hallitus on nimennyt kolme uutta jäsentä Vanhojen Maistereiden Kiltaan. He ovat liiton
pitkäaikainen, eläkkeelle jäänyt asiamies Arja
Laine, liiton entinen puheenjohtaja ja valtuuston
entinen puheenjohtaja Timo Koskimäki ja liiton
edellinen puheenjohtaja Elina Moisio.
Liiton 60-vuotisjuhlissa vuonna 2007 perustettiin Vanhojen Maistereiden Kilta. Näin haluttiin
palkita ja osoittaa kunnioitusta liiton erityisen
aktiiveille jäsenille. Killan tarkoitus on toimia
liitossa aktiivisesti vaikuttaneiden henkilöiden
yhdyssiteenä ja toimia liiton kollektiivisena
muistina, joka pitää omalta osaltaan yllä liiton
ideologista perimää.
Killassa on tällä hetkellä 17 jäsentä.

Esittelyssä jäsenetu:
Maksuton puhelinneuvonta –
apua yksityiselämän oikeusasioihin
8 Liiton jäsenenä saat oikeudellista neuvontaa myös yksityiselämän asioissa. Liitolla on sopimus puhelinneuvonnasta Asianajotoimisto Juridia B
 ützow Oy:n kanssa.
Palvelu on jäsenille ilmainen, ja se koskee
myös jäsenen kanssa samassa taloudessa
asuvien perheenjäsenten asioita.
Mainitse, että haluat liiton jäsenetuna
tarjoamaa puhelinneuvontaa. Jos mainitset
suoraan myös oikeudenalan, keskuksen on
helpompi yhdistää puhelu sopivalle juristille. Ilmoita juristille nimesi ja jäsennumerosi
(jäsennumero löytyy jäsenkortistasi sekä
jäsenmaksulaskustasi).
Huom! Aihepiirin ulkopuolelle jäävät
työsuhteeseen, työtehtäviin, elinkeino-,
sijoitus- ja ansiotoimintaan sekä luottamustehtäviin liittyvät kysymykset. Ota kaikissa
palvelussuhteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa yhteyttä liiton toimistoon lakimieheen
tai asiamiehiin. Huomioithan myös, että
palveluun ei kuulu asiakirjoihin perehtyminen ja laatiminen.

Neuvonta koskee yksityiselämän
oikeusasioita. Näihin kuuluvat mm.
• perinnöt ja testamentit
• avioehdot
• ositukset
• lahjat
• asunnon ja kiinteistön kaupan      
vastuut

Kun tarvitset yksityiselämän
oikeudellista neuvontaa, soita
Juridia Bützowin toimistoon.
Avoinna arkisin klo 10-16.
• (09) 431 531 / Helsinki
• (03) 3138 2800 / Tampere
• (02) 274 2000 / Turku
• (03) 612 1944 / Hämeenlinna
• 010 232 7818 / Jyväskylä

URA 1-2014 9

URAtieto

Ammatillinen
kuntoutus palautti
viime vuonna yhä
useamman julkisen
sektorin työntekijän
takaisin työelämään.
Tavoitteena on
edesauttaa osatyö
kykyisiä työn
tekijöitä jatkamaan
työelämässä.
Kuntoutusmuotoja
ovat työkokeilu,
uudelleenkoulutus
ja yrittäjäksi ryhtyminen. www.keva.fi

Työttömyysaste oli
7,9 prosenttia viime
vuoden joulukuussa
Tilastokeskuksen
työvoimatutkimuksen mukaan. Luku
oli 0,9 prosentti
yksikköä suurempi
kuin vuotta aiemmin.
Työttömiä oli 205 000,
mikä oli 26 000
enemmän kuin vuosi
sitten. Työllisyysaste
oli 66,9 prosenttia,
mikä oli 0, 4 prosenttiyksikköä pienempi
kuin vuoden 2012
joulukuussa.
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esitettävissä ratkaisu,
”Jokaiseen vaikeaan ongelmaan on – ja väärä!”
joka on helppo, houkutteleva
Sixten Korkman kolumnissaan Helsingin

Sanomissa 10.2.2014

Millainen on työyhteisösi
huoneentaulu?
8Työelämä 2020 -hanke haastaa suomalaiset työpaikat
tekemään huoneentauluja muistuttamaan työyhteisöjä tärkeistä
asioista.
– Haastamme suomalaiset työpaikat tekemään huoneen
tauluja, joissa nostetaan esille työyhteisön tärkeiksi kokemat
asiat. Huoneentaulun lähtökohtana on kunkin työpaikan oma
tilanne. Työpaikan kannattaa miettiä, mitkä ovat ne tärkeät
asiat, joiden avulla työpaikalla on hyvä tehdä työtä, kertoo
hankejohtaja Margita Klemetti työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Työelämä 2020 -hankkeen alullepanija työministeri Lauri
Ihalainen nostaisi omaan huoneentauluunsa muun muassa
arvostuksen, keskinäisen luottamuksen ylläpitämisen ja kyvyn
hyvään yhteistyöhön.
− Tauluun päätyisi myös mahdollisuus kehittyä työssään.
Lisäksi työyhteisössä pitää ymmärtää, että ihmisellä on muutakin elämää kuin työelämä. Tarvitsemme perheystävällisiä
työyhteisöjä, Ihalainen sanoo.

Lisätietoja työpaikkojen huoneentauluista
on Työelämä 2020 -hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.tyoelama2020.fi.
Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteena
on rakentaa suomalaisesta työelämästä
Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä.
Hankkeen painopisteet ovat osaava työ
voima, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä innovointi ja tuottavuus,
joiden kehittämiseen hanke tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä. Hanketta johtaa
työ- ja elinkeinoministeriö, ja siihen kuuluu
noin 30 toimijaa. Hanke kuuluu hallituksen
kärkihankkeisiin.

Yhpo-alumnit kutsutaan koolle

Tekstit toimiviksi

8 Vuonna 2013 perustettu Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan alumnit ry pitää ensimmäisen vuosi
kokouksensa keskiviikkona 5.3. klo 18 Valtiotieteellisen
tiedekunnan päärakennuksessa (Unioninkatu 37).

8Työelämän toimivat tekstit on kirjoittamisen täsmäopas kaikille, jotka haluavat tehdä työelämän teksteistä
toimivia. Tuija Metsäahon kirjoittamassa oppaassa
neuvotaan, miten kirjoittaa
selkeitä viestejä, kohteliaita
sähköposteja ja asiallisia
asiakirjoja. Lukuisat esimerkit
johdattavat lukijaa erilaisten
tekstien pariin ja antavat
vinkkejä tekstien analysointiin. Hyväksi kirjoittajaksi
kehittyy harjoittelemalla ja
lukemalla muiden tekstejä.

Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!
Lisätietoja ja yhteystiedot:
http://yhpoalumnit.wordpress.com/
yhpo.alumni@gmail.com

[PUHEENjOHTAJALTA]

Eläkeneuvottelut alkoivat
8 Palkansaajakeskusjärjestöt ovat aloittaneet
neuvottelut eläkejärjestelmän uudistamisesta ja työelämän kehittämisestä. Ratkaisut eläkejärjestelmän
uudistamisesta on tarkoitus saada valmiiksi ensi
syksyyn mennessä ja uusi järjestelmä on määrä
ottaa käyttöön vuonna 2017.
Akavan neuvottelijoina ovat puheenjohtaja
Sture Fjäder, johtaja Pekka Piispanen ja johtaja
Maria Löfgren.
Lisätietoja:
www.akava.fi/elakeneuvottelut

Yleissivistävällä lukiolla
on keskeinen rooli koko
yhteiskunnallemme

Pohjola-stipendi
Johanna Maaniemelle

Kuva: Vesa Tyni

8 Akavan hallitus on myöntänyt Pohjolan lahjoittaman tutkimusstipendin valtiotieteiden maisteri ja
tekniikan tohtori Johanna Maaniemelle. Maaniemen väitöskirja valmistui viime keväänä Aaltoyliopistosta.
Maaniemi on väitöskirjassaan valottanut
esimiesten ja alaisten kokemuksia palkkauksen
oikeudenmukaisuudesta. Kohteena on perus
palkkaukseen liittyvä työsuorituksen arviointi ja sitä
koskevat palkkapäätökset. Ura-lehdessä numero
4/2013 oli Maaniemen haastattelu, jossa hän kertoi
väitöskirjan aiheestaan. Haastattelu on luettavissa
myös verkkolehdessä www.uralehti.fi.
Akava myöntää stipendin vuosittain ansiokkaasta tutkimustyöstä jäsenjärjestöjen tekemien esitysten pohjalta. Tänä vuonna stipendi myönnettiin
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ehdottamalle henkilölle. Stipendin lahjoittaa Pohjola Vakuutus
Oy. Viime vuonna stipendin sai niin ikään liiton
jäsen, väitöskirjaa tekevä VTM Pirkko Järvenpää.

Mikko eskola
puheenjohtaja

Lukioiden valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa pohtinut työryhmä jätti
mietintönsä opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa 2013. Lukion
yleisenä tavoitteena säilyisi jatko-opintojen ja työelämän kannalta keskeisten
tietojen ja taitojen opettaminen sekä muun muassa kasvattaminen hyväksi,
tasapainoiseksi ja sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi. Esitys alleviivaa lukion
yleissivistävää roolia, mutta merkittävästi leikkaisi pakollisia kursseja ja lisäisi
valinnaisuutta.
Tuntijakoesityksen vaihtoehtoisissa malleissa historiaa ja yhteiskuntaoppia tulisi opiskella pakollisena nollasta yhteen kurssia nykyisen historian
neljän ja yhteiskuntaopin kahden (yhteiskuntatieto ja taloustieto) sijaan.
Moni yhteiskuntatieteilijä luki esitystä hämmentyneenä: voisiko todella olla
tuore valkolakki, joka ei tuntisi historiamme käännekohtia ja yhteiskuntamme
toiminnan perusteita? Miten
laaja-alainen yleissivistys ja
nykyistä vähempiin oppiaineisiin
keskittyminen olisivat yhteen
sovitettava tavoite?
Lukion yhteiskuntaopilla ei
ole tiedollisesti yhtä vahvaa
merkitystä jatko-opinnoille
yhteiskuntatieteellisissä yliopisto-opinnoissa kuin esimerkiksi pitkällä matematiikalla tekniikan opinnoille. Sosiologia oppiaineena ei tule ylioppilaille tutuksi
lukion kursseilla, mutta yhteiskuntaoppi kyllä pitää laajaa yhteiskunta-alaa
esillä lukiolaisen vaihtoehtona.
Esitetyt suuret muutokset lukio-opetuksessa voisivat laajemminkin
vaikuttaa yhteiskuntaan. Aktiivinen osallistuminen kansalaisyhteiskuntaan
on demokratian kulmakivi, jota opetushallinto on viime vuosina edistänyt demokratiakasvatuksen nimissä. Olisikin näiden tavoitteiden vastaista nyt rajata
yhteiskuntaoppi lukiolaisten pakollisten opintojen ulkopuolelle.
Hyvää syntyneessä keskustelussa on ollut tunteikas keskustelu lukion roolista. Eniten äänessä ovat luonnollisesti ne, joita muutos henkilökohtaisesti koskisi.
Entäs hiljaiset häviäjät – asiat ja ilmiöt joilla ei ole etujärjestöä puolustamassa?

Moni yhteiskuntatieteilijä
luki esitystä
hämmentyneenä.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry antoi 17.12.2013 kannanoton lukion
tuntijaon vaikutuksista nuorten yleissivistykseen. Kannanotto on luettavissa liiton
nettisivuilla www.yhteiskunta-ala.fi.
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Työttömyysturvaan merkittäviä uudistuksia
8 Työttömyysturvaa koskeva lainsäädäntö uudistui
monilta osin vuoden 2014 alkaessa. Työttömäksi,
lomautetuksi tai osa-aikaistetuksi joutuneen liiton
jäsenen osalta peruspelisäännöt ovat joka tapauksessa
edelleen samat. Olennaista on ilmoittautua paikalliseen
työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työnhakijaksi
mielellään heti työttömyyden/lomautuksen/osa-aikaisuuden alkaessa. Nykyisin ilmoittautuminen tapahtuu
pääsääntöisesti sähköisen asioinnin kautta, josta
saa lisätietoa työvoimahallinnon nettisivuilta
(www.te-palvelut.fi).
Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa liiton
jäsenet hakevat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa
Erkosta (www.erko.fi). Hakemuksen voi tehdä joko
netin välityksellä tai postitse. Päivärahaa tulee hakea
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä,
josta haluaa päivärahaa maksettavan. Yli kolme
kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä. Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä
kalenteriviikossa.
Kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (työssäolo,
ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) tulee ilmoittaa päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Muutoksista tulee tarvittaessa ilmoittaa myös
TE-toimistoon (jos on kyse esimerkiksi työllistymisestä,
yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta).
Seuraavaksi käydään läpi olennaisimmat työttömyysturvan muutokset.

Työssäoloehto muuttuu

Työssäoloehto
lyheni vuoden
alussa 34
kalenteriviikosta

26

:een

Omavastuuaika lyhenee

Omavastuuaika lyhenee
vuodenvaihteessa
7 arkipäivästä

5

:een (ma-pe)
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Työttömyyden alkaessa asetetaan
omavastuuaika, jonka ajalta ei
makseta etuutta. Omavastuuaika
asetetaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen
esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.
Omavastuuaika lyhenee vuodenvaihteessa seitsemästä arkipäivästä
(ma–pe) viiteen arkipäivään. Tämän
lisäksi omavastuuaika asetetaan
vuodenvaihteen jälkeen enintään
kerran vuodessa.

Palkansaajan ansiopäivärahan
maksaminen edellyttää, että henkilö
on ollut työttömyyskassan jäsen ja
työskennellyt ennen työttömyyden
alkamista määrätyn ajan (=jäsenyysja työssäoloehto). Kyseinen ehto
lyheni vuoden alussa 34 kalenteriviikosta 26:een. Tämä tarkoittaa, että
kassan jäsenelle voidaan maksaa
ansiopäivärahaa aikaisintaan 26
viikon jäsenyyden ja työskentelyn
jälkeen. Lyhyempi jäsenyys- ja
työssäoloehto koskee niitä henkilöitä,
jotka ovat työskennelleet 29.12.2013
jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon (työtä
vähintään 18 tuntia viikossa).

Ansio-osan 500
päivän enimmäismaksuajasta
vähennetään jatkossa

100

päivää

jos henkilöllä on alle
3 vuoden työhistoria

1

Ansiopäivärahan
määrä lasketaan
vuodenvaihteen
jälkeen enintään
kerran vuodessa

Päivärahan suuruuden määrittely
Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä
edeltäneiden ansioiden perusteella
työttömyyden alkaessa. Ansiopäivärahan
määrä lasketaan myös silloin, kun 26 viikon
työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi
osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn
tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.
Ansiopäivärahan määrä lasketaan
vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran
vuodessa.

päivärahakauden kesto
Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan
suuruisesta perusosasta ja ansioihin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osan 500 päivän
enimmäismaksuajasta vähennetään jatkossa
100 päivää, jos henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria. Enimmäismaksuajasta
vähennetään 100 päivää myös silloin,
jos henkilö kieltäytyy ensimmäisen 250
työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttää
kyseisen palvelun. Silloin kun ansio-osan
enimmäismaksuaikaa on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahan
peruspäivärahan suuruisena (vuonna 2014
32,66 € / päivä) viimeisen 100 tai 200 päivän
ajalta. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden
päivärahan maksamisen enimmäismaksuaika
alkaa lakimuutoksen jälkeen.

Työtuloille 300 euron suojaosa
Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna,
jos henkilö on työllistynyt osittain. Tämä
tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta
vähennetään puolet ansaitusta työtulosta.
Vuodenvaihteen jälkeen alle 300 euron
kuukausittaiset työtulot eivät vaikuta ansiopäivärahan määrään. 300 euron ylittävät
tulot sovitellaan. Päivärahan ja työtulon
yhteissumma ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin se palkka, jonka perusteella
päiväraha on määritelty. Tästä syystä
myös alle 300 euron työtulo voi joissain
tilanteissa vaikuttaa päivärahan määrään.

Vuodenvaihteen
jälkeen alle

300

euron

kuukausittaiset
työtulot eivät vaikuta
ansiopäivärahan
määrään

Korotusosiin muutoksia
Ansiopäiväraha voidaan maksaa korkeammalla tasolla, jos henkilölle on kertynyt riittävä työhistoria tai jos hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Lakimuutoksen myötä työllistymistä
edistävien palvelujen ajalta maksettava muutosturvan ansio-osa
poistuu ja korotetun ansio-osan taso nostetaan muutosturvan ansio-osan tasolle. Palvelujen ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa
enintään 200 päivän ajalta. 20 vuoden työhistorian perusteella
maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 90 päivän ajan aikaisemman 100 päivän sijasta. Kolmen vuoden työhistorian perusteella ei enää makseta korotettua ansio-osaa 20 päivän ajalta.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee
Ikääntyville pitkäaikatyöttömille voidaan maksaa ansiopäiväraha 500 päivän enimmäisajan jälkeen lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta
(kansankielellä niin sanottu työttömyysputki).
Lisäpäiväoikeuden ikäraja on jatkossa 61
vuotta niiden henkilöiden kohdalla, jotka
ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen.
Vuosina 1950–1954 syntyneillä ikäraja on
edelleen 59 vuotta ja vuosina 1955–1956
syntyneillä 60 vuotta. Ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä edellyttää, että henkilö on
työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen
20 vuoden aikana.

Tarkempia tietoja muutoksista:
www.erko.fi tai www.tyj.fi

Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
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Opiskelijat: osaamisen hyödyntäminen
työssä vaihtelee lukuvuoden aikana

Lukukausien aikana tarjolla vaativampia tehtäviä
8 Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen opiskelijajäsenille suunnatussa
työssäkäyntikyselyssä syksyllä 2013
tutkittiin opiskelijoiden kesätöitä sekä
työssäkäyntiä opiskelujen aikana.
Kyselyyn vastasi 331 opiskelijaa,
joka edustaa 13,7 prosenttia liiton
perustutkintoa suorittavista jäsenistä.
Kyselyn vastaajajoukko edustaa liiton
opiskelijajäsenistöä hyvin, ainoastaan
ikäjakauman osalta vastaajajoukko
oli keskimäärin nuorempi kuin koko
opiskelijajäsenistö.
Vastanneista opiskelijoista yli
puolet (59 prosenttia) työskentelee
joko opintojen ohella tai päätoimisesti.
Vaikka oman alan töiden saanti saattaa tuntua opiskeluaikana vaikealta,
pääsee koulutustaan hyödyntämään
kesätöissä hyvin tai erittäin hyvin
29 prosenttia ja opintojen aikaisessa
työssä jopa 41 prosenttia vastaajista.
Vähintään jonkin verran koulutustaan
pääsee hyödyntämään kesätöissä
63 prosenttia ja opintojen aikaisessa
työssä 73 prosenttia. Kesätyötehtävien laatua arvioidessa vastaajista 41
prosenttia oli joko täysin tai osin sitä
mieltä, että tehtävien menestykselliseen hoitamiseen tarvittiin yhteiskunta- tai hallintotieteellistä koulutusta
tai alalle tyypillisiä valmiuksia ja ajattelutapaa. Opiskelunaikaisten töiden
osalta vastaava osuus on yli puolet.
Opiskelijoiden työssäkäyntikyselyn
tuloksia tullaan tulevaisuudessa
hyödyntämään liiton edunvalvonnan
tukena.

”Työtehtävieni menestykselliseen
hoitamiseen tarvittiin yhteiskunta
tieteellistä/hallintotieteellistä koulutusta tai alalle tyypillisiä valmiuksia
ja ajattelutapaa.”
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Opiskelun ja työskentelyn välinen tilanne (syyslukukausi 2013)

12 %
29 %
Opiskelen päätoimisesti

24 %

Opiskelen päätoimisesti, mutta
työskentelen opintojen ohella
Olen päätoimisesti töissä,
mutta opiskelen töiden ohella

35 %

Muu

Opiskelijat pystyvät hyödyntämään koulutusta työssään
Opintojen aikainen työ

27 %

Kesätyö

13 %

20 %
37 %

16 %

21 %

Erittäin hyvin
Hyvin

32 %

34 %

Jonkin verran
Ei lainkaan

Työtehtävien hoitaminen edellytti yhteiskunta- tai hallintotieteellistä koulutusta
Opintojen aikainen työ

Kesätyö

14 %

21 %

27 %

Osin samaa
mieltä

35 %
27 %
30 %

15 %
7%

19 %

Täysin samaa
mieltä

5%

Ei samaa mieltä
eikä eri mieltä
Osin eri
mieltä
Täysin eri
mieltä

Työntekijän
sananvapauden rajoitukset

S

uomen perustuslain 2 luvun 12 §:n mukaan jokaisella on sanan
vapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja
vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Oikeus on voimassa myös työ- ja virkasuhteessa.
Sananvapautta turvaa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen
10 artikla. Työntekijän sananvapaus ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Sanan
vapautta tulee käyttää vastuullisesti ja sitä rajoitetaan työsopimuslaissa
yleisellä lojaliteettivelvoitteella.
Työsopimuslain 3 luvun 1 §:n mukaan työntekijän on tehtävä työnsä
huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa
mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä
kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta kohtuuden mukaan
vaadittavan menettelyn kanssa. Tämä pitää sisällään sen, että työntekijän
tulee tietyissä tilanteissa pidättäytyä arvostelemasta työnantajaansa.
Työtuomioistuin on antanut tuomion TT:2013-191, jossa työntekijä on
irtisanottu tämän arvosteltua voimakkaasti kuntatyönantajan tekemää
sopimusta. Työntekijä oli lähetellyt kaupunginvaltuutetuille sähköpostiviestejä, kirjoittanut mielipidekirjoituksia ja antanut haastatteluja, joissa hän
arvosteli sopimusluonnoksen ehtoja kriittiseen sävyyn. Työntekijä oli jatkanut
kirjoitteluaan vaikka sopimus oli kaupunginvaltuustossa hyväksytty. TT katsoi,
että kirjoituksen tarkoituksena ei ollut yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vaan
työnantajan arvosteleminen ja vahingoittaminen.
Työnantaja antoi työntekijälle varoituksen, että lehtikirjoitukset ja haastattelut ovat kaupungin edun vastaisia. Työntekijä katsoi vastineessaan, että hänellä on oikeus esittää kriittisiäkin mielipiteitä sopimuksesta yksityishenkilönä,
vaikka hänen ammattinsa ja työpaikkansa oli jossain yhteyksissä ilmoitettu.
Työntekijä ei ole rikkonut liike- tai ammattisalaisuussuojaa.
Työntekijä jatkoi noin puoli vuotta varoituksen antamisen jälkeen mieli
pidekirjoituksiaan, sisällöltään entistä epäasiallisempia. ”Vuosisadan
munaus” -kirjoituksessa työntekijä kuvaa työnantajansa tekemää sopimusta
kelvottomaksi. Tuomion mukaan kirjoituksissa on käytetty epäasiallista kieltä
ja annettu työnantajan toiminnasta virheellinen kuva. Kirjoittelu on ollut
jatkuvaa, pitkäaikaista ja jakelu on ulottunut laajalle vastaanottajaryhmälle.
Lisäksi kaupungilla oli näyttöä siitä, että kirjoituksilla oli aiheutettu vahinkoa.
TT katsoi, että kaupungilla oli oikeus irtisanoa työntekijä.
Sananvapautta pidetään länsimaissa lähes loukkaamattomana perus
oikeutena. Työsuhteessa kuitenkin lojaalisuusperiaate saattaa mennä
sananvapauden yli, erityisesti, kun työntekijä ei (enää) kiinnitä yleisön
huomiota epäkohtaan, vaan motiivina työnantajaa moittivaan viestintään on
vahingoittamistarkoitus. Työnantajan tulee selvästi osoittaa, ettei se hyväksy
työntekijän toimintaa antamalla varoitus ei-toivotusta käytöksestä. Edellä kuvatun ratkaisun lopputulos voisi olla toinen, mikäli työnantaja ei olisi antanut
varoitusta työntekijälle.

lain mukaan

ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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URApolku
Timo Koskimäki

Yhteiskunnan ytimessä
Teksti Hanna Ojanpää Kuva Sami Tirkkonen

Oma työ

Aloitin Tilastokeskuksen tilastotuotannon ylijohtajana,
unelmieni työssä, viime vuoden syyskuussa - tämän
paremmin omaa profiiliani vastaavaa tehtävää ei voisi
olla olemassa. Olen ennen vastannut tilastoista sektori
tasolla, nyt vastuulleni kuuluu koko tuotantojärjestel
män kehittäminen. Koen tärkeäksi, että saan työssäni
aika ajoin uuden vaihteen päälle, nyt minulta ei ainakaan
puutu haasteita. Olen määräaikaisen viisivuotiskauden
virkavapaalla Tullista, joka ystävällisesti myönsi minulle
harkinnanvaraisen virkavapauden uutta tehtävääni var
ten. Valtio puhuu itsestään usein konsernina, jolla on
yhteinen henkilöstöpolitiikka. Käytännössä kyse on jou
kosta erillisiä työnantajavirastoja ja aina työpaikkaa vaih
taessaan virkamies joutuu vähän tyhjän päälle, edellisen
työnantajansa päätösten varaan.
Työelämän murrokset

Tulin ensimmäisen kerran Tilastokeskukseen töihin juuri
ennen 1990-luvun alun lamaa. Sitten olinkin seuraavat
viisi vuotta osaston nuorin, koska uusia työntekijöitä ei
palkattu. Lama jätti monella tapaa leimansa yhteiskun
taamme, niin myös silloisen SVAL:n toimintaan. Lama
sai aikaan monissa akavalaisissa piireissä järjestäytymi
sen tarpeen, kun työmarkkinat eivät enää tarjonneetkaan
turvattua tulevaisuutta. Tämä näkyi myös oman liittom
me jäsenmäärän kasvussa. Edessä on jälleen vaikeita ai
koja ja monen työpaikka on liipaisimella. Tällaisina aikoi
na liittojen rooli jäsentensä edunvalvojana kasvaa.
Yhteiskuntatietelijänä työmarkkinoilla

Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen vahvuus näkyy
kyvyssä teoreettiseen ajatteluun, asiakokonaisuuksien

1988
Työvoimatilastoinnin
asiantuntija,
Tilastokeskus
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1989
VTM

hallitsemiseen sekä yhteiskunnan toimivuuden ymmär
tämiseen. Yhteiskuntatieteilijöiltä usein unohtuu, ettei
vät tuota politiikan ja hallinnon asioiden sujuvaa junai
lua muut yhtä hyvin osaa kuin me. Koulutuksemme ei
välttämättä johda suoraan ammattiin, mutta työmarkki
noilla yhteiskuntatieteilijöille on selvä tilaus.
Liiton merkitys

Liityin aikoinani pieneen ja varsin näkymättömään liit
toon. Jo muutaman vuoden jälkeen olin mukana hal
lituksessa ja sittemmin myös puheenjohtajan roolissa.
YKA on onnistunut hyvin suoraan jäsenille tarjottavissa
palveluissaan, varsinkin, kun samanaikaisesti luottamus
miestoiminta on muuttunut yhä haasteellisemmaksi.
Liitto on myös onnistunut vakiinnuttamaan oman ase
mansa; meillä on nyt näkyvyyttä ja sanottavaa omasta
kin takaa. Historian kirjat saivat omalta osaltani uuden
käänteen, kun vuodenvaihteessa jäin pois liittovaltuus
tosta. Mutta eiköhän meille vanhoille maistereillekin
oma paikka löydy liiton toiminnassa.
Työn vastapaino

Uusi musiikkitalo nosti klassisen musiikin harrastukseni
uudelle tasolle. Toinen syy omien harrastusten lisään
tymiseen on kotona asuvien lasten väheneminen, enää
meitä vanhempia ei tarvita päivittäisten perhepalvelu
jen tuottamiseen. Yksi musiikkiin liittyvä haaveeni on
kerran elämässä osallistua Bayreuthin musiikkijuhlille,
missä esitetään Wagnerin neljästä oopperasta koostuva
Nibelungin sormus. Jonotusaika on keskimäärin seitse
män vuotta, joten hakemus pitää laittaa hyvissä ajoin
sisälle. B

2000

2006

2013

SVAL:n hallituksen
puheenjohtaja

Tilastojohtaja,
Tullihallitus

Tilastotuotannon
ylijohtaja,
Tilastokeskus

Vaikuttava
rekrytointi.

Vaikuttava
rekrytointi.

Nimitykset
Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi.
Kerro tekijä, koulutustausta, uusi tehtävänimike ja työnkuva.
Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

Projektisuunnittelija
henna kyhä
Satakunnan sairaanhoitopiiri

VTM, kasvatustieteen tohtori Henna
Kyhä (36) aloitti marraskuun
lopussa 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirissä projektisuunnittelijana.
Kaste-rahoitteinen mielenterveys
kuntoutujien asumisen tuki -hanke
on kaksivuotinen ja päättyy elokuussa 2015.

– Työtehtäviini kuuluu hankkeen
suunnittelua ja toteutusta,
yhteydenpitoa yhteistyökumppa
neihin, verkostoitumista sekä
hankkeesta tiedottamista, Kyhä
listaa.

Vaikuttava
rekrytointi.

Viestinnänsuunnittelija
Mkko harjulehto
Puolustusvoimat
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Talousjohtaja
tapio laamanen
Oikeusministeriö

VTM Tapio Laamanen (43) on aloittanut oikeusministeriön talousjohtajana joulukuussa 2013. Laamanen
vastaa hallinnonalan talousarvion
valmistelusta ja toteutumisen seurannasta, tulosohjausprosessista
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.

olla vaikuttamassa siihen, miten
Suomen puolustusvoimat ottavat
tämän haasteen vastaan.
Harjulehto siirtyi tehtävään
Pohjois-Afganistanista, missä hän
toimi poliittisena neuvonantajana
Naton kriisinhallintamissiossa.

Kuva: Oikeusministeriö

Mikko Harjulehto (47) on nimitetty
Puolustusvoimiin viestinnänsuunnittelijaksi 1.10.2013 alkaen.
– Organisaatioiden on tehostettava viestintäänsä, mikäli he
haluavat saada äänensä kuuluviin
nopeasti muuttuvassa viestintämaailmassa. On mielenkiintoista

- Talouden realiteetit tarkoittavat,
että toimintaa tulee sopeuttaa niukkeneviin resursseihin. Se avaa mahdollisuuden arvioida uudelleen toimintatapoja ja toiminnan logiikkaa. Siihen
tähtäävät myös valtion vaikuttavuus- ja
tuloksellisuusohjelma ja oikeusministeriön omat uudistamisohjelmat.
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Loppusyksystä 2013 oli taas liiton
perinteisen työmarkkinakyselyn vuoro.
Tunnuslukujen valossa työttömyys nousi
hieman aiempaan verrattuna, mutta
kyselyyn vastanneiden usko oman työpaikan
säilymiseen pysyi melko korkealla.

Työmarkkinatutkimus 2013:

Yhteiskuntatieteilijällä
on työmarkkina-arvoa

S
Kutsu Työmarkkinatutkimus 2013
-kyselyyn lähetettiin sähköpostitse
lokakuussa 8 931 jäsenelle ja vastauksia palautui 2 173. Kiitos kaikille
vastanneille. Vastanneiden kesken
arvotun matkalahjakortin voitti Jukka
Nummikoski Riihimäeltä.
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yksyn 2013 työmarkkintatutki
muksessa kartoitettiin Yhteis
kunta-alan korkeakoulutettujen
työmarkkinatilannetta kuluvana
vuonna. Vaikeista ajoista huoli
matta talouden tila ei näkynyt
suoraan työllisyysluvuissa.
Kokopäivätyössä oli vastaushetkellä 90
prosenttia työvoimasta. Tämä on ollut vakiin
tunut taso vuodesta 2007 lähtien. Jäsen
kunnan työttömyys oli vajaassa viidessä pro
sentissa. Vastaajista lähes joka viides (19 %)
oli kokenut työttömyysjakson jossain vai
heessa kahden edellisen vuoden aikana.
Valmistumisen jälkeen oli vastaajista
40 prosenttia kokenut jonkinlaisen työttö
myysjakson. Keskimääräinen työttömyy
den kesto oli ollut 5,5 kuukautta (mediaani
aika eli suuruusjärjestyksessä keskimmäinen
työttömyyden kesto oli kolme kuukautta).
Tyypillisin valmistumisen jälkeinen työttö
myysjakso oli vastaajilla ollut kuukauden
mittainen. 60 prosenttia vastaajista oli saa
nut valmistuttuaan saman tien työtä tai ollut
jo valmistuessaan työmarkkinoilla.
Työttömänä oli kyselyhetkellä vajaa viisi
prosenttia vastaajista. Tilanne on pysy

nyt ennallaan edellisvuoteen verrattuna,
mutta viiden vuoden takaiseen tilanteeseen
verrattuna työttömyys on noussut kolme
prosenttiyksikköä. Sama kehitys näkyy

työttömyyskassan luvuissa. Viime vuoden
aikana kaikkiaan 850 liiton jäsentä oli saa
nut työttömyyspäivärahaa kassasta. Vuo
sien 2012 ja 2011 vastaavat luvut olivat 718
ja 683. Vertailun vuoksi todettakoon, että
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen
mukaan koko työvoiman työttömyysaste
lokakuussa 2013 oli 7,4 prosenttia.
Vastavalmistuneiden, joita tässä yhtey
dessä ovat 2012–2013 valmistuneet, työttö
myysaste oli yhdeksän prosenttia, kun
se vuoden 2012 kyselyssä oli 12 prosent
tia. Vastavalmistuneista 40 prosenttia oli
ollut jossain vaiheessa valmistumisensa jäl
keen työtön. Tässä ei ole muutosta edellis
vuoteen verrattuna. Vastavalmistuneista
lähes 60 prosenttia oli saanut työpaikan
heti, useimmat jo ennen valmistumistaan.
Työpaikkaa hetken hakeneista noin puolet
oli saanut sen alle neljän kuukauden kulut
tua valmistumisesta.
Näiden lukujen valossa näyttää siltä, että
jäsenistön kohdalla on pääsääntöisesti edel

Yhteiskuntatieteilijän
työmarkkina-arvo euroina

Palkkatunnuslukujen osalta palattiin kah
den omalla tavallaan hieman erikoisen vuo
den jälkeen normaalimpaan kehityskulkuun.
Vuonna 2011 vastaajajoukossa painottui
pidemmän työuran tehneet ja vuonna 2012
puolestaan työuran alkuvaiheessa olevat. Nyt
vastaajajoukko muodostui tasaisemmaksi.
Vastaajajoukon keski-ikä nousi 42 vuo
teen, kun se 2012 oli 40 vuotta ja vuonna
2011 puolestaan 44 vuotta. Todettakoon
vertailun vuoksi, että jäsenrekisteritietojen
perusteella työvoiman keski-ikä on 41
vuotta kuten edellisvuonnakin. Mediaaniikä jäsenrekisteritietojen perusteella on 40
vuotta. Näissä luvuissa eivät ole mukana
opiskelija- eikä eläkeläisjäsenet.
Koko vastaajajoukon bruttopalkka oli
keskimäärin 4 100 euroa/kk. Bonukset
mukaan lukien keskipalkka oli 4 180 euroa/kk.
Mediaanipalkka oli 3 800 euroa/kk.
Ylitöitä ilman korvausta tekemään joutu
vien osuus nousi jälleen hieman, mutta jäi
kuitenkin vuoden 2011 alle. Nyt noin joka
neljäs ylitöitä tehneestä vastaajasta ei saa
nut niistä korvausta, kun vuoden 2011 kyse
lyssä vastanneista joka kolmas teki ylitöitä
korvauksetta. Kymmenen vuoden takaisesta
huippuluvusta on kuitenkin tultu pysyvästi
alemmaksi. (Ks. taulukko seuraavalla sivulla)

Kyselyyn vastanneista 65 prosentilla
palkka oli noussut vuodentakaiseen tilan
teeseen verrattuna ja 20 prosentilla pysynyt
ennallaan. Jäljelle jäävän 15 prosentin jou
kon muodostivat tasaosuuksin ne, joilla ei
ollut vertailukelpoista tilannetta lokakuussa
2012, palkan alenemisen kokeneet ja En osaa
sanoa -ryhmä. Työ- tai virkaehtosopimuksen
mukainen yleiskorotus oli selvästi ylei
sin syy muutokseen kokonaiskuukausi
ansioissa. Palkankorotuksen saaneista lähes
kahdella kolmesta vastaajasta palkka oli
noussut tällä perusteella. Lähes joka neljäs
oli saanut korotuksen henkilökohtaisen suo
riutumisen perusteella. Joka kymmenennen
palkka oli noussut työpaikan vaihdoksen
myötä. Siirtyminen vaativampiin tehtäviin
oli nostanut joka kymmenennen vastanneen
palkkaa.
Aavistus pessimismiä ilmassa

Tutkimuksessa on vuosittain pyydetty vas
taajia arvioimaan lähitulevaisuutta työ

paikalla sekä yleisesti että omalta kohdalta.
Lokakuussa 2013 omaa tilannettaan piti
vakaana tai melko vakaana noin 75 prosent
tia vastaajista. Viitisen prosenttia vastaajista
koki lomautuksen mahdolliseksi ja kymme
nen prosentin joukko näki itseensä kohdis
tuvan irtisanomisen mahdollisena. Loka
kuun 2012 lukuihin verrattuna tilanne on
muuttunut siten, että En osaa sanoa -vastaa
jien joukko on hieman kasvanut oman tilan
teensa vakaaksi tai melko vakaaksi näkevien
kustannuksella.
Työpaikan tilannetta yleisesti tarkas
teltaessa näkemys on muuttunut edel
leen vuoden takaiseen verrattuna aavistuk
sen pessimistisemmäksi. Vastaajista noin 70
prosenttia näki tilanteen vakaana tai melko
vakaana. Lokakuun 2012 vastaava osuus oli
75 prosenttia ja kaksi vuotta takaperin 80
prosenttia. Irtisanomista tai lomautusta mah
dollisena pitävien osuus oli noin 25 prosent
tia. Näissä tunnusluvuissa on palattu vuo
den 2009 talouskriisin tunnelmiin.

||

Hieman harvempi
kuin joka neljäs toimi
määräaikaisessa
työsuhteessa.
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leen kyse hetkellisestä työttömyydestä van
han ja uuden työn (tai valmistumisen ja
työllistymisen) välillä, ei niinkään pitkäkes
toisesta ongelmasta.

Työmarkkinatutkimus

2013

Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa

2012

2011

2008

2003

11 613

11 347

10 030

8 052

TYÖVOIMA
Päätoimi, %
Kokopäivätyö

90

90

91

90

87

Osa-aikatyö

3

3

4

4

3

Työtön

5

5

3

2

4

Muu

2

2

2

4

6

Keski-ikä

42

40

44

40

40

Naisia, %

69

67

64

64

62

Ollut työtön edellisen 2 vuoden
aikana, %

19

20

13

13

17

4 100

3 930

4 270

3 750

3 050

KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ OLEVAT
Brutopalkka keskimäärin, €/kk
Nettopalkka keskimäärin, €/kk

2 710

2 620

2 780

2 430

1 970

Tuloveroaste, %

34

33

35

35

36

Mediaanipalkka (F50), €/kk

3 800

3 660

4 000

3 460

2 780

482 (16)

311 (17)

460 (14)

431 (19)

287 (14)

124 (36)

118 (36)

130 (36)

147 (36)

138 (31)

4 180

3 980

4 350

3 830

3 090

Kokonaistyöaika, tuntia/viikko

40

37,2

37,3

39,9

41,9

Ylitöistä ei korvausta (ylitöitä tehneet), %

28

26

33

29

37

Bonuksia keskimäärin, €/kk (saaneiden %-osuus)
Luontoisedut keskimäärin,€/kk (saaneiden %-osuus)
Bruttopalkka keskimäärin (ml. bonukset), €/kk

Työmarkkinoiden vakauden indikaat
torina toimii osaltaan myös määräaikais
ten työsuhteiden osuus palvelussuhteista.
Epävarmassa tilanteessa työntekijöitä pal
kataan entistä herkemmin määräaikaisena.
Työmarkkinatutkimukseen nyt vastanneista
hieman harvempi kuin joka neljäs toimi
määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikais
ten osuus pieneni edellisvuoteen verrattuna,
mutta on edelleen hieman aiempien vuosien
tasoa korkeampi. B
Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö
nuutti.pursiainen@yhteiskunta-ala.fi

Työnantajasektori, %
Valtio

35

32

31

39 *)

42 *)

Kunta

20

20

22

21

21

Järjestö, säätiö

15

15

14

-

-

Yritys

20

22

21

39 **)

36 **)

Yliopisto

9

10

11

-

-

Muu

1

1

1

1

1

Toimiasema, %
Johtotehtävät

24

22

32

27

30

Asiantuntijat

68

69

63

64

61

Opetus

3

3

3

4

6

Muut tehtävät

5

6

2

5

3

Määräaikainen palvelussuhde, %

24

27

19

24

28

Nykyinen työ vastaa koulutusta

79

81

84

78

82

*) Sisältää valtion virastot, laitokset ja yliopistot
**) Sisältää yritykset, järjestöt ja säätiöt
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Taulukosta näkyy vastaajajoukon tilastollinen
profiili. Työvoimaa koskevista luvuista on poistettu
hoitovapaalla olevat, eläkeläiset sekä opiskelijat.
Viereisissä sarakkeissa näkyvät kahden edellisen
vuoden, viiden vuoden ja kymmenen vuoden
takaisten tilanteiden tunnusluvut.
Kutsu kyselyyn lähetettiin ensimmäistä kertaa
kaikille liiton työmarkkinoilla oleville jäsenille.
Heistä noin joka neljäs vastasi kyselyyn ja
lopullisen datan kooksi muodostui lähes 2 200.
Vastaajajoukon valmistusvuoden keskiarvo asettui
niinkin myöhäiseen ajankohtaan kuin vuoteen
2002. Valmistumisvuoden mediaani (keskimmäinen luku, kun vastaajat laitetaan järjestykseen
valmistumisvuoden perusteella) oli puolestaan
2004. Vuoden 2012 kyselyssä vastaavat luvut olivat 2002 (keskiarvo) ja 2005 (mediaani). Vuonna
2010 nämä tunnusluvut olivat 1998 ja 1997.

58 % ei pystyisi huolehtimaan perheensä menoista yksin.

KUINKA SINÄ PÄRJÄISIT?
Kyselymme mukaan useimmat eivät uskoisi selviävänsä taloudellisesti, jos pahin tapahtuisi. Silti
monessa perheessä ei kummallakaan aikuisella ole kunnon henkivakuutusta, vaikka sellaisen
voisi saada jo kuudella eurolla kuussa. Ota nyt Suomen edullisin henkivakuutus* osoitteesta

HENKIVAKUUTUSKUNTOON.FI

Esimerkkihinta: 44-vuotias henkilö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäsen, 50 000 euron turva. Vakuutuksen
myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. *Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013.

if.fi
010 19 19 19

||

Säästöjen aiheuttama
eriarvoistuminen
nakertaa palveluja.
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Perinteinen hyvinvointivaltio
on tulossa tiensä päähän.
Vastuuta siirtyy julkisen
sektorin ulkopuolelle, mutta
toimivaa mallia etsitään vielä.

Minne menet,

hyvinvointi-Suomi?

V

Teksti Hanna Rusila Kuvat Vesa Tyni

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi

altion velka nous
see tänä vuonna lähes
puoleen bruttokansan
tuotteen arvosta. Jul
kisen sektorin suhde
bruttokansantuottee
seen on pompannut jo
58 prosenttiin. Hallitus vaatii kunnilta
vähintään kahden miljardin euron
säästöjä, ehkä enemmänkin.
Onko perinteinen pohjoismai
nen hyvinvointimalli Suomessa pian
muisto vain – pitääkö meidän oikeasti
huolestua?
Kyllä ja ei, toteaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja, pro
fessori Marja Vaarama. Hän muistut

taa, ettei hyvinvointiyhteiskunnalla
ole pysyvää tilaa tai olomuotoa.
– Yhteiskunnat ovat aina muu
toksessa, muuten niillä ei olisi tule
vaisuutta. Mutta selvää on, että
Suomessa käydään parhaillaan kamp
pailua solidaarisen linjan ja yksilön
vastuun välillä.
– Kysymys kuuluu, miten hyvin
vointia jatkossa rahoitetaan ja mihin
suuntaan arvomaailmamme kehittyy,
Vaarama kiteyttää.
Nopea kehityskaari

Kansaneläkelaitoksen tutkimusprofes
sori, dosentti Olli Kangas näkee mer
kittävän siirtymän jo käsitteiden välillä.
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Oikeastaan
hyvinvointivaltio
kävi meillä vain
kylässä.

– Hyvinvointivaltio eli julkisen sektorin
korostunut rooli on korvautumassa hyvin
vointiyhteiskunnalla. Siinä vastuunkanta
jiksi velvoitetaan yhä enemmän muita toi
mijoita, erityisesti ihmisiä itseään, hän
määrittelee.
Aihetta koskevissa kannanotoissa unoh
tuu helposti, ettei hyvinvointivaltio edes ole
Suomessa kovin ”perinteinen”.
Sotien jälkeen maassa elettiin jälleen
rakennuskautta, ja varsinaisia hyvinvointi
valtion instituutioita alkoi syntyä vasta
1960-luvulla. Työeläkelaki säädettiin vuonna
1961 ja sairausvakuutuslaki 1963.
Suomalaisen hyvinvointimallin rakenta
minen ulottui kolmelle vuosikymmenelle:
60-, 70- ja 80-luvuille. Ennen 90-luvun tai
tetta hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot oli
vat huipussaan.
− Oikeastaanhan hyvinvointivaltio kävi
meillä vain kylässä, THL:n Vaarama kuvaa.
− Sen instituutiot luotiin meillä paljon
myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa.
Vasta 80-luvulla Suomi saavutti naapureiden
tason, ja sitten alkoivat melkein heti leikka
ukset, hän huomauttaa.
Laman lasku erääntyy

1990-luvun lama iski Suomeen selvästi
muita Pohjoismaita kovemmin.

Vaikeuksien keskellä Suomi erkaantui
hyvinvointipolitiikassaan eri polulle kuin
naapurinsa. Julkisia terveys- ja sosiaali
palveluja alettiin supistaa tiukalla kädellä.
− Silloiset leikkaukset kohdistuivat
kipeimmin huono-osaisiin, kun säästöjä
haettiin etenkin vähävaraisten ja työttö
mien tuista. Samaan aikaan parannettiin tiet
tyjä keskiluokan etuja, kuten subjektiivista
päivähoito-oikeutta, Vaarama summaa.
− Tätä laskua maksetaan nyt, kun ongel
mien kasautuminen alkaa näkyä.
Suomella on silti ollut monessa maassa
viime vuosiin asti maine onnelana, jonka
koulut, päivähoito ja terveydenhuolto toimi
vat oppikirjamaisen hienosti.
Todellisuudessa säästöt ja niiden aiheut
tama eriarvoistuminen ovat nakertaneet pal
veluja pinnan alla. Suunta on jo huomattu
koululaisten osaamista mittaavien Pisa-tut
kimusten yhteydessä. Suomi ei enää loista
uusimmissa tuloksissa kärkipaikoilla.
− Koululaitos on joutunut koville, ja sii
täkin joudumme maksamaan. Olin ehtinyt
odottaa, milloin Pisa-tulokset putoavat, Vaa
rama miettii.
Kangas sen sijaan ei huolestuisi vielä
Pisan perusteella.
− Keskeistä on kysyä, miltä huonoista
oloista tulevien lasten oppimistulokset näyt
tävät meillä ja muualla ja miten ne ovat
kehittyneet, hän huomauttaa.
− Nähtävissä on jonkin verran sosiaalisen
liikkuvuuden laskua. On silti ennenaikaista
puhua romahduksesta, hän katsoo.
Hälyttävät terveyserot

Vaaramalle terveydenhuolto on julkisen sek
torin aloista jo viran puolesta läheinen. Siinä
häntä huolettaa etenkin eriarvoisuuden
lisääntyminen.
Julkisten terveyspalvelujen saatavuuteen
vaikuttaa ensinnäkin se, missä niiden tarvit
sija asuu. Toisaalta pitkät jonot näivettävät
kunnallisen perusterveydenhuollon yhä sel
vemmin vähävaraisten ja eläkeläisten palve
luksi.
Kynnelle kykenevät asioivat työterveys
huollossa tai maksavat itse yksityislääkä
ristä, ja kalliit sairausvakuutukset tekevät
kauppansa.
– Toki on muistettava, että asioissa on eri
puolia. 70-luvulla terveydenhuoltoon ei tar
vinnut jonottaa, mutta nykyisin hoito on
edistyneempää, Vaarama huomauttaa.
Julkisen erikoisterveydenhuollon hän
muistuttaa olevan Suomessa yhä huippu
luokkaa.
24 URA 1-2014

||

Luokkayhteiskunnan
paluu ei ole
kenenkään etu.

− Mutta sosiaalisten tekijöiden merki
tystä perusterveydelle ei ole meillä vielä
kään tajuttu. Kehitys ei voi jatkua niin, että
joka päivä kuusi alle kolmekymppistä kir
joitetaan työkyvyttömyyseläkkeelle mielen
terveysongelmien vuoksi, hän puuskahtaa.
Kahden kastin vanhuksia

Väestön ikääntyminen hallitsee nykyistä
hyvinvointikeskustelua kaikissa kehitty
neissä maissa. Suomalaisia pelottaa rahojen
riittävyys sekä kohupaljastukset joidenkin
laitoshoitoyksikköjen tilasta ja henkilökun
nan vähyydestä.
Vaarama kuitenkin painottaa, että laitok
sissa näkyy vain osakuva suomalaisen van
husväestön tilasta.
– THL:n tutkimuksissa valtaosa ikään
tyneistä on kokenut itsensä aktiivisiksi ja
hyväkuntoisiksi. Eläkkeet ovat keskimäärin
paremmat kuin koskaan, hän mainitsee.
Pulmana on se kolmannes vanhuksista,
joka ei kuulu tähän enemmistöön.
− Laitospaikoista säästäminen itsessään
ei ole ongelma. Niin vanhukset itse kuin
omaiset ja hoitajatkin kannattavat ensisijai
sesti kotihoitoa tai palveluasumista. Painetta
aiheuttaa se, että palveluasuntoja on raken
nettu aivan liian vähän, Vaarama pohtii.
Niinpä omaishoidon tukeen kuluu kas
vava määrä yhteistä rahaa, ja moni keskiikäinen hoitaa huonokuntoista vanhem
paansa ansiotyön ohessa.
Tästä syntyy dilemma: mistä irrottaa voi
mia vapaaehtoistyölle, kun työelämä kuor
mittaa samaan aikaan yhä enemmän? Vaara
man mukaan huoli on perusteltu.

Kuokkavieraista Kiakkovieraisiin
Kieliikö itsenäisyyspäivän Kiakkovieraatprotesti Tampereella siitä, että kansa
nousee vähitellen barrikadeille puolustamaan hyvinvointivaltiota?
Helsinki Research Group for Political
Sociology -tutkimusryhmään kuuluvan
Samu Lindströmin mukaan ei välttämättä. Kiakkovieraat toisti pitkälti 1990- ja
2000-luvun taitteen Kuokkavierasmielenosoitusperinnettä, vaikka ihmiset
olivat vaihtuneet.
− Kuokkavieraiden osanottajamäärä
oli suurimmillaan nousukausivuosina. Nyt väkeä oli reilusti vähemmän.
Mutta tauon jälkeen tapahtuma ylitti taas
uutiskynnyksen, ja sitä sillä haettiinkin,
Lindström pohtii.
Ajoitus sinänsä ei yllättänyt tutkijaa,
joka viimeistelee Helsingin yliopistolle
väitöskirjaansa Kuokkavieraat-ilmiöstä.

− Nykyinen presidenttihän on poliittisella kartalla vielä piirun etäämmällä
protestiryhmistä kuin edellinen, hän
toteaa.
Lindströmin mukaan Kiakkovieraissa oli mukana elementtejä sekä
anarkismista että aidosta hätähuudosta
heikompiosaisten puolesta.
− Järjestäjät ovat ilmoittaneet
vastustavansa muun muassa eriarvoisuutta sekä luokka- ja tuloeroja. Yhdestä
protestista ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä kansalaisten aktivoitumisesta.
Se kertoisi enemmän, jos mielenosoittajia kerääntyisi kaduille sankoin joukoin
spontaanisti, hän arvioi.
− Toisaalta yhteiskunnalla voi mennä
vaikka miten huonosti, eikä protesteja
välttämättä synny, Lindström muistuttaa.

URA 1-2014 25

− Moni omaishoitaja huolehtii vanhuk
sesta oman terveytensä kustannuksella ja
uupuu. Tämä yhtälö ei kestä pitkän päälle,
hän varoittaa.
Kelan Olli Kangas yhtyy näkemykseen.
− Kyseessä on todellinen ongelma, kun
työelämän vaativuuden lisääntyessä edel
lytetään samaan aikaan perheiltä lisää vas
tuuta, hän pohtii.
Kasvava kolmas sektori

Lastensairaala sai miljoonat virtaamaan
Näkyvästi markkinoitu Uusi lastensairaala 2017 -keräys voi olla yksi merkki
siitä, millaisia muotoja uusyhteisöllisyys
on saamassa.
Hankkeen tukiyhdistyksen mukaan
kipeästi kaivatun sairaalan toteuttaminen pelkästään julkisilla varoilla kestäisi
liian kauan. Siksi 160 miljoonan euron
hinnasta pyritään kattamaan 30 miljoonaa lahjoituksin.
Gaalakonsertit tähtimuusikoineen ja
anteliaiksi joulun alla heittäytyneet yritykset eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet
kaikkia. Ilmiönä molemmat ovat Suomessa melko uusia, ja kyynikot ovatkin
leimanneet lahjoitukset osittain markkinointitempuksi. Sairaalakeräyksen on
myös kerrottu verottaneen perinteisten
hyväntekeväisyysjärjestöjen pottia.
Yritysten lahjoitukset sairaalalle ovat
joka tapauksessa suomalaisittain harvinaisen suuria. Peliyhtiö Supercellin
työntekijöiden keräämä 3,4 miljoonaa
euroa painii omassa luokassaan.
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Finanssikonserni OP-Pohjola lahjoitti
miljoonan, mistä se palkittiin Vuoden
2013 hyväsydäminen yritys -tittelillä.
Vastikään miljoonan antoi myös Metsä
Group.
OP-Pohjolan viestintäjohtajan
Carina Geber-Teirin mukaan kyse
on yhteiskuntavastuusta, jota jokaisen
yrityksen pitää nykymaailmassa pohtia.
− Me olemme rakentaneet asiakas
omisteisena yrityksenä suomalaista
yhteiskuntaa yli 110 vuotta. Uusi lastensairaala tukee arvojamme, joihin kuuluvat vastuullisuus ja ihmisläheisyys,
Geber-Teir perustelee.
Isot lahjoitukset mietitään OP-Pohjolassa tapauskohtaisesti. Aiemmin tukea
on ohjattu ennen kaikkea yliopistoille.
− Tässä hankkeessa taustalla on
aitoa talkoohenkeä, paljon hyvää tahtoa
ja suurella sydämellä toimivia ihmisiä.
Emme voi antaa vakavasti sairastuneiden lasten hoidon jäädä tiloista kiinni,
Geber-Teir muotoilee.

Mikä sitten neuvoksi? Selvää on, että val
tiolla ja kunnilla ei ole varaa pitää yllä
kaikenkattavaa järjestelmää samaan aikaan,
kun väestö elää yhä pidempään ja verotulot
vähenevät.
Tutkijat näkevät orastavia merkkejä kehi
tyksen suunnasta.
− Yksityisen sektorin merkitys hyvinvointi
palvelujen tuottajana kasvaa yhä, se on var
maa. Julkinen puoli kantaa jatkossakin suu
rimman vastuun, mutta yksin se ei selviä
muutoksista, Kangas korostaa.
− Voi olla, että Uusi lastensairaala -hank
keen kaltaiset rahankeräykset lisääntyvät
tulevaisuudessa, hän miettii.
Kiinnostava on myös kolmannen sektorin
rooli. Suomessa on vallalla malli, jossa jär
jestötoiminta perustuu ensisijaisesti vapaa
ehtoistyöhön. Järjestöjen panos varsinaisina
palveluntuottajina on ollut vähäinen vaik
kapa Keski-Euroopan maihin tai Yhdysval
toihin verrattuna.
Tutkijatohtori Juhani Laasanen kuitenkin
laski kolme vuotta sitten Vapaaehtoistyön
kansantaloudelliset vaikutukset -raportis
saan neljän suuren kansalaisjärjestön vapaa
ehtoistyön arvoksi yli 130 miljoonaa euroa
vuodessa.
Laasasen mukaan neljä viidestä kuntajoh
tajasta arvioi, että palvelutarpeen kasvusta
selvitään tulevaisuudessa vain lisäämällä
vapaaehtoisten ja omaisten vastuuta.
Työ- ja elinkeinoministeriön viimevuo
tisessa Palkkatyössä kolmannella sekto
rilla -katsauksessa puolestaan todetaan, että
Suomenkin järjestösektori ammattimaistuu
asteittain, kun palkkatyöntekijöiden määrä
järjestöissä kasvaa. Tämän uskotaan vahvis
tavan kolmannen sektorin roolia ostopalve
lujen tuottajana.

Tarmokkaat eläkeläiset

THL:n Vaarama valjastaisi mielellään virkei
den eläkeläisten tarmon hyötykäyttöön.
− Suomessa on tutkimusten mukaan ter
veempi ja oppineempi eläköityvä sukupolvi
kuin kertaakaan aiemmin. Siinä piilee suuri
potentiaali. Eläkeläiset kaipaavat tekemistä,
ja moni jatkaisi työelämässä pidempään
kuin lait sallivat. Heitä kannattaisi aktivoida
vapaaehtoistyöhön, hän visioi.
Esimerkiksi vanhuspuolella tällaisessa
mallissa kaikki osapuolet voittaisivat: eläke
läiset itse, palkattu hoitohenkilöstö ja seuraa
kaipaavat huonokuntoiset vanhukset.
Myös puolisohoiva todennäköisesti lisään
tyy. Se helpottaisi Vaaraman mukaan nuo
remman sukupolven – nykyisten työssä käy
vien keski-ikäisten – taakkaa omaishoitajina.
− Omaishoitajuutta ja sen tukimuotoja
pitää kehittää nykyistä houkuttelevammiksi.
Ei Suomi ole muuttumassa ”omaishoito
yhteiskunnaksi”, mutta jonkin verran hoito
muoto lisääntyy varmasti nykyisestä, hän
pohtii.
Irti vanhoista malleista

Kaikkinensa muutoksia voisi kutsua uus
yhteisöllisyydeksi: kun valtio ja kunnat eivät
enää pysty tarjoamaan kattavaa hoivaa,
yksilöt kasvattavat vastuutaan kukin mah
dollisuuksiensa mukaan. Yhdelle panos
on vapaaehtoistyötä, toiselle lahjoituksia
hyväntekeväisyyteen.
Myös yritysten yhteiskuntavastuu on
trendinä voimistumassa.
Uudentyyppinen hyvinvointiyhteiskunta
kuitenkin vasta etsii muotoaan. Vaarama
haluaa nähdä tulevaisuuden optimistisesti.
− Uskon, että parhaimmillaan Suomi voi
olla esimerkkinä muille, kunhan vanhoista
juurtuneista malleista uskalletaan irrottau
tua ja etsiä uusia, hän sanoo.
Hyvinvointijärjestelmän rahoituspaino
tukset pitäisi rohkeasti kääntää uuteen asen
toon.
− Nykymallissa rahaa käytetään jälki
käteiseen korjaamiseen, kun tehokkaampaa
olisi ehkäistä ongelmia ja puuttua niihin jo
alkumetreillä: varhaislapsuudessa, koulu
vaikeuksien ilmetessä, ihmisen sairastuessa
tai työttömyyden kohdatessa. Tässä mielessä
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Nykymallissa
rahaa käytetään
jälkikäteiseen
korjaamiseen.

90-luvun alkuvuosina säästettiin väärästä
kohtaa.
Vaarama puhuu yhteiskunnan tuista sosi
aalisena investointina.
− Jokaisella on potentiaalia antaa oma
panoksensa yhteiskunnan hyväksi, kunhan
ihmisiä osataan tukea oikein vaikeuksien
hetkellä, hän uskoo.
Ottaako ahneus vallan?

Vaaraman optimismi kumpuaa osittain tut
kimustuloksista. THL:n selvitysten mukaan
suomalaiset kannattavat edelleen laajasti
hyvinvointimallia, jossa heikommista pide
tään huolta.
− Ikäryhmien välillä tai sosiaalisen ase
man perusteella ei ole havaittu merkitse
viä eroja. Naisten keskuudessa hyvinvointi
yhteiskunnan kannatus on aina hiukan
vahvempaa kuin miesten, mutta sekään ero
ei ole suuri, hän kertoo.
Koveneva työelämä ja lisääntyvä kilpailu
kaikilla elämänalueilla ovat omiaan lisää
mään individualismia – ja samalla ahneutta.
Vaarama myöntää, että viitteitä materia
lismista ja itsekkyyden korostumisesta soli
daarisuuden kustannuksella on Suomessa

ilmassa. Tutkimustuloksissa ne eivät näy
ainakaan vielä.
Arvokeskustelun paikka

Nyt olisikin Vaaraman mukaan korkea aika
käynnistää laaja arvokeskustelu siitä, millai
sen yhteiskunnan suomalaiset jatkossa halu
avat.
Keskustelun tarve näkyy ihmisten lisäänty
neessä aktiivisuudessa, erityisesti sosiaalisessa
mediassa. ”Yhteen totuuteen” perinteisesti
tottunut kansa ei enää halua ottaa annettuna
sitä, minkä poliitikot ylhäältä sanelevat.
− Yksi ongelmista on tuloerojen kasvu.
Ilmiö näkyy kaikissa maissa, mutta eriarvoi
suuden lisääntyminen tai luokkayhteiskun
nan paluu ei ole kenenkään etu, Vaarama
muistuttaa.
Valtaosalle kansasta on hänen mielestään
yhä lottovoitto syntyä Suomeen.
− Huono-osaisten määrä on kuitenkin
kasvanut, ja heille se ei sitä ole. Eriarvois
tuminen syö kaikkien yhteistä lottopottia.
Nykykeskustelua käydään pitkälti talou
den ehdoilla, mutta kääntöpuolena on vaara
hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta, Vaa
rama teroittaa. B
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näkökulmaa...

...parempaan
Ura-lehteen
Teksti Tiina Parikka Kuvat Vesa Tyni ja Thinkstock

Yhteiskuntatieteilijöistä on moneksi.
Kiinnostuksen kohteet vaihtelevat,
jolloin kaikkia kiinnostava sisältö
luo omat haasteensa. Seuraamme
lukijoiden palautetta jatkuvasti
ja kehitämme lehteä sen pohjalta
edelleen. Yhteisen identiteetin
vahvistaminen on yksi tavoite.

2

ASIANTUNTEVANA JA AJANKOHTAISENA pidetty Ura saa
vaativalta lukijakunnaltaan myös
vähemmän mairittelevaa palautetta. Lehden hyödyllisyydessä,
monipuolisuudessa ja kiinnostavuudessa on vielä kehittämistä.
Näitä mielikuvia on kysytty lukijapalautteessa arvoasteikolla 1–5. Yli 3,5 keskiarvoon
on yltänyt asiantuntevuuden (3,8) ja ajankohtaisuuden (3,7) lisäksi edunvalvonnallinen sisältö (3,7).
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TYYPILLINEN LUKIJA on eteläsuomalainen nainen, joka työskentelee asiantuntijana tai keskijohdossa julkisella sektorilla.
Lukijakunnassa edustettuina on myös
yrittäjiä ja toimihenkilöitä vaikkakin pienemmällä osuudella.
Ikähaitari on leveä. Karkealla kädellä voisi
rajata tyypillisen lukijan 1960–1980-luvulla
syntyneeksi. Ainakin kyselyn vastaajina naiset
edustavat kahta kolmasosaa lukijoista.
Valtion tai kunnan palveluksessa työskentelee
37 prosenttia lukijoista ja yliopistossa 24 prosenttia. Yksityisellä sektorilla työskenteleviä on
vain noin 15 prosenttia ja loput lukijoista edustavat opiskelijoita, eläkeläisiä tai muita lukjioita.
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Ura se on
tavallinenkin
ura.
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Enemmän
yhteiskuntapolitiikkaa!

3

YLI 25 MINUUTTIA liiton
parissa neljäkin kertaa
vuodessa on ihan hyvä
saavutus. Keskimäärin sen verran lukijat
viettävät aikaa lehden
parissa ja joillekin se
voi jopa olla ainoa kosketus liittoon
jäsenmaksun lisäksi. Tänä vuonna
lukijoille tarjotaan vielä lisäsisältöä
verkkolehdessä www.uralehti.fi, jossa
julkaistaan juttuja ja videoita myös
painetun lehden ilmestymisten välissä.
Joko olet käynyt tutustumassa uudistuneeseen Uran verkkomediaan?

4

||

5

TAVALLISET URATARINAT
ovat yleisin toive vapaissa
palautteissa. Myös ikäkysymys
jakaa mielipiteitä – pitäisikö
opiskelijoita ja työllistymis
näkymiä huomioida sisällössä
enemmänkin vai onko lehti liiaksikin nuorille
suunnattu?
Selkeästi yhteiskunnalliset kysymykset
kiinnostavat lukijoita ja he haluavat lukea
niistä myös oman järjestönsä lehdestä.
Toisaalta jäsenlehden odotetaan ottavan
kantaa palkkaukseen ja muihin työelämän
käytännön kysymyksiin.
Näihin toiveisiin pyrimme vastaamaan
parhaamme mukaan tänäkin vuonna.

Palkkauksen
perusteet ja
maantieteelliset
erot kiinnostaisivat.

6

YHTEENVETO lehden
saamasta palautteesta on
koostettu vuoden 2013
lukijapalautteista. Vastauksia
tuli vuoden aikana yhteensä
279. Toivottavasti saamme
toimitukseen tänä vuonna
vielä enemmän palautetta,
sillä mielipiteenne on meille
tärkeä.

HYVÄT ARTIKKELIT eivät aina tavoita
lukijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Yksittäinen lukija lukee lehdestä
vajaan kolmanneksen, vaikka artikkeleiden lukijat pitävät juttuja melko
laadukkaina (keskiarvo 3,7 asteikolla
1–5).
Suosituimpien juttujen aiheet ja
tyylit vaihtelevat. Yli puolet lukijoista
tavoittanut juttu voi olla henkilötarina
mielenkiintoisen uran tehneestä
yhteiskuntatieteilijästä, kevyt vinkkilista jaksamisen avuksi tai painavaa
asiaa lainopillisista kysymyksistä tai
alan tilastoista.

VASTAA JA VOITA!
Tarkemmat ohjeet lukija
kyselyyn vastaamisesta löydät
tämän lehden sivulta 38.
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Leena Nissisellä on
takanaan pitkä ura
ammattiauttajan roolissa.
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Myötätuntouupuneen
henkilön työmoraali voi
heiketä ja empatia vähetä.
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Liiton koulutuksista
vastaa asiamies
Hanna Meriluoto.

– Kipu on väistämätöntä, kärsiminen on
valinta – toisin sanoen paineiden kohteeksi
ei tarvitse jäädä, voit tehdä asioille ja
itsellesi jotain hyvää, Nissinen ohjeistaa.

[ OIKEILLE UR ILLE]

Auttaja

voi itsekin väsyä
Ammattilainen hallitsee tunteet, ajatellaan. Työssä kohdatut
ihmiskohtalot ja kärsimys kuitenkin kuormittavat auttajaa. Kyseessä
on luonnollinen reaktio, jota kutsutaan myötätuntostressiksi.

M

Teksti Sanna Andersson Kuvat AJ Savolainen

yötätuntostressi on emotionaali
nen tila, joka syntyy yhteydestä
traagisiin asioihin ja halusta auttaa
ihmisiä, jakaa heidän todellisuut
taan. Jos myötätuntostressi pitkit
tyy eikä sille ole purkukanavia,
kehittyy myötätuntouupuminen.
Myötätuntouupumisesta (com
passion fatigue) ei puhuttu Suo
messa vielä 1990-luvulla. Asiaa oli käsitelty
suomalaisessa kirjallisuudessa avaamatta
kuormittumisen prosessia syvällisemmin,
joten painostuksen alla psykoterapeutti,
työnohjaaja ja kouluttaja Leena Nissinen
kirjoitti vuonna 2007 kirjan myötätuntouu
pumisen ehkäisystä ja hoidosta.
Alun perin sysäyksen koko teeman tut
kimiselle antoi havainto perheissä, joissa oli
sekundääritraumoja. 1980-luvulla Yhdysval
loissa sotaveteraaneja hoitanut perhetera
peutti huomasi, että perheenjäsenet alkoivat
oirehtia samalla tavoin kuin itse kärsimyk
sen kokeneet veteraanit. Sama ilmiö trau
man siirtymisessä huomattiin myös trauma
tisoituneita hoitavilla auttajilla.

Kontrollintarvetta ja turhautumista
Myötätuntouupumus voi ilmetä stressi
oireina, psykofyysisinä jännittyneisyyden
tiloina tai joskus jopa fyysisenä sairautena.
Työntekijän mieli voi täyttyä ihmisten koh
taloista takaumina tai hän yrittää torjua mie
lestään henkisesti kuormittavat asiat. Oma
kuva ja koko maailmankuva sekä arvot
saattavat muuttua kielteiseen suuntaan,
mikä puolestaan johtaa erityyppisiin ihmis
suhdeongelmiin. Henkilön voi olla vaikea
sietää voimakkaita tunteita, itseluottamus
ja sietokyky vastoinkäymisiä kohtaan las
kevat.
Tuntemukset eivät voi olla vaikuttamatta
työntekoon. Myötätuntouupuneen henkilön
työmoraali voi heiketä ja empatia vähetä.
Hän saattaa pyrkiä hallitsemaan kaaosta
hoiva-aloille tyypillisellä pelastamisajatuk
sella tai toisaalta stressireaktiotaan häpeävä
saattaa vaieta ja alkaa vältellä ihmisiä.
– Tavallista on myös kontrolloimisen tar
peen lisääntyminen. Työntekijä ajattelee, että
langat pitää olla koko ajan omissa käsissä tai
tapahtuu jotakin, Nissinen sanoo.

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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Nissinen on huomannut, että pelko
ilmaista itseään on lisääntynyt muun muassa
laman myötä: ihmiset pelkäävät työnsä puo
lesta. Tunteiden ilmaisemista ja niistä puhu
mista tunnutaan pitävän heikkouden merk
keinä. Työyhteisön keskustelu saattaa olla
vähäistä, ja kun työntekijän sisäinen paine
kasvaa, purkautuvat tunteet äärireaktioina,
täydellisenä vetäytymisenä keskustelusta tai
impulsiivisina ryöpsäyksinä.
– Työyhteisöissä, joissa tiedetään esiin
tyvän paljon vahvoja tunnetiloja, on hyvä
tehdä pelisäännöt haastavien tilanteiden
purkamista varten.

||

Paras tapa
edetä nopeasti
on edetä
hitaasti.

Kysy itseltäsi samaa,
mitä kysyisit tuettavalta
Nissinen painottaa, että on tärkeää
tunnistaa omat voimavarat.

Myös täysin vastakkainen reaktio on
mahdollinen.
– Ihminen voi turhautua yrittäessään
ottaa haltuunsa toisen ongelmia ja muodos
taa niin sanotun hällä väliä -asenteen.
Miten uskallan ilmaista,
etten kestäkään kaikkea?

– Tosi ammattilainen hallitsee tunteet ja
reaktiot, on tyyni, Nissinen kuvailee vallitse
via ajatuksia ammatillisuudesta.
– Jos työyhteisö vaatii ammatillisuutta,
jossa ei ole tunteita asiakkaiden kohtaloihin
liittyen, työntekijä vaikenee ja jää kokemus
tensa kanssa yksin. Asiakastilanteissa tun
teita ei toki pidäkään näyttää koko voimalla,
mutta on varottava niiden ilmaisemisen kiel
tämistä keskusteluissa kollegoiden kanssa.

Kirjavinkkejä
Babette Rothschild: Apua auttajalle:
myötätuntouupumuksen ja
sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia
Leena Nissinen: Auttamisen rajoilla –
myötätuntouupumisen ehkäisy ja hoito
Rajansa kaikella – Miten estää
myötätuntouupuminen?
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Nissinen näkee, että keskeisin keino henki
sen ylikuormittumisen ennaltaehkäisyyn
työpaikalla on toimiva, avoin ja rehellinen
vuorovaikutuskulttuuri, jossa on luotta
musta ja keskinäistä kunnioitusta. Vuorovai
kutuksen kehittämisen kanavana voi toimia
4–8 hengen pienryhmissä, joissa tutkitaan
yhdessä, mistä myötätuntostressissä on
kysymys. Nissinen kehottaa käynnistämään
keskustelun pikkuhiljaa.
– Kun henkinen kuormittuminen myötä
tuntostressin näkökulmasta viedään uutena
asiana työpaikalle, saattavat kollegat ja joh
tajat suhtautua ilmiön käsittelyyn psykolo
gisena hyysäyksenä ja torjua keskustelun.
Paras tapa edetä nopeasti on edetä hitaasti:
jokaiselle tulisi antaa aikaa ja tilaa olla
omalla tavalla suhteessa tähän ilmiöön.
Nissinen rohkaisee ammattiauttajia käyt
tämään myötätuntouupumisen tunnistami
sessa omaa ammattiaitoa.
– On epärealistista ajatella, että olles
samme yhteydessä suruun ja muihin voi
makkaisiin tunteisiin ne eivät vaikuttaisi
meihin. Kysykää ”mitä voin tunnistaa itses
säni ja mitä voimme tunnistaa yhdessä työ
yhteisössämme?”.
Nissinen nostaa esiin myötätuntouupu
misen säätelyn askeleet, joiden kautta myötä
tuntostressiin voi vaikuttaa. Itsehavain
noinnin, tiedostamisen ja henkilökohtaisten
varoitusmerkkien tunnistamisen lisäksi on
tärkeää olla armollinen itseään kohtaan.
– Kysy, mitä tarvitset nyt. Suunnittele,
miten voit kerätä voimia juuri tässä hetkessä
ja keskustele huomioistasi. B
Hyvän palautteen vuoksi uusimme koulutuksen
myötätuntouupumuksesta viimeistään ensi
vuoden puolella. Seuraa koulutuskalenteria!

Rebekka Nylund

Kokemusten jakoa
Psykoterapeutti Leena Nissinen jakoi
tietoaan myötätuntouupumisesta Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenille
tarkoitetuissa Mielen työ – työn mieli
-koulutuksessa. Rebekka Nylund osallistui
koulutukseen viime syksynä.
– Koin koulutuksen todella mielenkiintoiseksi ja esimiestyön näkökulmasta myös
hyödylliseksi, vaikka oma asiakaskuntamme ei henkisesti ole kovin raskas tai vaikea.
Kuitenkin työelämässä voi kokea muutenkin
myötätuntouupumusta esimerkiksi kollegan
vaikealta tai raskaalta tuntuvan työtaakan
puolesta, Nylund sanoo.
– Hyödyllisiä olivat myös muiden osallistujien kokemukset ja kommentit. Keskustelun ja avoimuuden tärkeys työyhteisössä
on aikaisemminkin mielestäni ollut tärkeää,
ja se vain korostuu vaikeissa ja haastavissa
tilanteissa.
Lisätietoja: psykoterapeutti (KAT),
työnohjaaja (STOry) Leena Nissinen,
Tmi Acoma – työhyvinvointia, psykoterapiaa
www.acoma.fi

Koulutuskalenteri

nä
Hyödyn et !
uks
koulut

Kevään koulutukset:
Onnistu kehityskeskustelussa!
–Työntekijälle

Työhyvinvoinnin TulosFoorumi
Mitattavia tuloksia työhyvinvoinnilla!
Haasteita – Näkökulmia – Ratkaisuja
Aika: 3.4.2014 klo 8.30 - 12
Paikka: Marina Congress Center, Helsinki
Liiketoiminta- ja HR-johdolle suunnatussa neljännessä
Työhyvinvoinnin TulosFoorumissa jatkamme keskustelua
työhyvinvoinnin johtamisen teemalla tarkastelemalla
työhyvinvointia ja työterveyttä. Interaktiivisessa seminaarissa yritysjohtoa parempiin suorituksiin sparraamassa
muun muassa kovana urheilumiehenä tunnettu Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb,
joka uskoo, että liikunnasta saa lisäenergiaa työpäiviin.
Asiantuntijapuheenvuorossa työterveyshuollon erikoislääkäri ja työlääketieteen dosentti Markku Seuri valottaa,
miten tehostaa yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyötä.
Yrityscaset esittelee Royal Ravintolat Oy: toimitusjohtaja
Kasperi Saari, HKScan Oy:n hr-johtaja Sari Suono ja
RTK-palvelu Oy:n henkilöstöpäällikkö Jan Haarti.

Kaikki
järjestäliiton
koulutu mät
k
jäsenil set ovat
maksuttlemme
omia!
Peruutt
a

mattom
koulutu
ista
ksis
veloitta ta joudumme
maan 5
0 €.

3.4.2014 klo 16.30
kouluttaja KM Riikka Pajunen, Montevista
Koulutuspaikka: TJS Opintokeskus, Helsinki

Oma työhyvinvointi työpaikan muutostilanteissa
14.5.2014 klo 16.30
kouluttaja KM Riikka Pajunen, Montevista
Koulutuspaikka: TJS Opintokeskus, Helsinki
Ilmoittautuminen: www.yhteiskunta-ala.fi/koulutukset/
Lisätietoja: hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi tai p. 010 231 0352

OTTY-koulutukset
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry järjestää koulutusta
ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen työttömille tai työttömyys
uhan alaisille korkeakoulutetuille. Lue lisää OTTYsta ja katso
koulutukset osoitteessa www.otty.fi

Liiton jäsenet saavat osallistumismaksusta
alennusta -20 %.
Lue lisää ja ilmoittaudu www.proimpact.fi/seminaarit

Akava-päivät 2014

Teemana ”Työhön” – tule mukaan!
8 Akava-päivien teemana on vuoden 2014 alkupuolella
Työhön! Tilaisuuksissa käsitellään akavalaisten työelämää eri puolilla Suomea: työllistymistä, työelämän laatua,
työelämän rakenteita, työssä jaksamista ja työyhteisöjen
tarpeita.
Akava-päivien tapahtumia järjestetään ympäri Suomea
eri paikkakunnalla, ja niihin ovat tervetulleita kaikki akavalaiset ja opiskelijat.
Seuraavat koulutukset ovat:
• 27.3. Pori
• 12.5. Turku
• 15.5. Rovaniemi

Akavalaiset jäsenillat
Työelämän pelisäännöt
– mitä turvaa tuovat lait?
8 Haluatko tietää, mitkä ovat työntekijän ja työnantajan oikeudet
ja velvollisuudet työelämän eri tilanteissa? Järjestämme muiden
akavalaisten järjestöjen ja TJS Opintokeskuksen kanssa Työelämän
pelisäännöt – mitä turvaa tuovat lait? -koulutuksen. Koulutuksessa
opit, miten laki voi auttaa työelämän käänteissä ja mitä toimijoita
työyhteisöjen tukena on. Koulutuksessa käydään läpi työelämän eri
tilanteissa vaikuttavia lakeja. Opit, mitä tulee huomioida työsopimusta tehdessä, perhevapaiden yhteydessä, pätkätöissä, työpaikan
ristiriitatilanteissa tai työsuhteen päättyessä. Lisäksi opit, miten lakien on tarkoitus turvata osaamisesi kehittymistä. Seuraavat kevään
koulutukset ovat Porissa ja Vaasassa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen liiton nettisivuilta
www.yhteiskunta-ala.fi kohdassa Koulutukset.
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Kuulumisia kentältä

Tule mukaan
paikallistoimintaan!
Lounais-Suomen Yhteiskunta-alankorkeakoulutettujen vuosi
kokous Turussa 20.3.2014. Kokouspaikka varmistuu
myöhemmin, seuraa tiedotusta!
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry:n sääntömääräinen
vuosikokous järjestetään maalis- tai huhtikuussa. Seuraa
ilmoittelua muun muassa
Facebook-ryhmässämme
www.facebook.com/groups/
phsval.
Tervetuloa mukaan
aktiiviseen toimintaan!

Pääsy sallittu – tervetuloa!
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatietelijät ry (Pääsy) käynnisti
uuden vuoden maanantaina 13.1. järjestämällä keskustelutilaisuuden aiheella ”Yhteiskuntatieteilijät IT-töissä” ja vuosikokouksen, jossa valittiin uusi hallitus vuodelle 2014.
Keskustelutilaisuudessa todettiin, että yhteiskunta-alan
osaajille on tarvetta ICT-töissä ennen kaikkea uusien palvelujen kehittäjinä sekä tulkkeina toiminnan ja tietotekniikan välillä.
Uuden hallituksen muodostavat Mikael ”Four more years”
Seppälä (pj), Juha ”Unski” Ylitalo (vpj), Jaana Rajala
(rahastonhoitaja), Anu Uuttu (sihteeri), Riku Hautamäki,
Hannu Puustinen, Katri Ventus, Timo Bergman, Eeva
Kaukoluoto, Heini Eskelinen ja Joni Valtonen.
Hallituksen suunnitelmissa on liikuntaa, rauhoittumista,
kokkauskurssi, keskustelutilaisuuksia, vierailuja ja perinteiset
pikkujoulut. Pääsy toivottaa kaikki pääkaupunkiseudun YKAlaiset tervetulleiksi verkostoitumaan, virkistymään ja viisas
tumaan vuonna 2014!
Lisätietoja:
www: paasy.info
Facebook: www.facebook.com/paasyry
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Lisää kuulumisia kentältä
www.yhteiskunta-ala.fi/
liitto/jasentoiminta

SYYn puheenjohtaja 2014:
Timo Koivisto
Lähdin mukaan SYYn toimintaan melko pian opintojen aloittamisen jälkeen päätymällä erinäköisten muiden opiskelijajärjestöjen ohella myös SYYn Turun paikallisyhdistyksen hallitukseen. Ensimmäinen vuosi mukana toiminnassa jätti sen verran
hyvän maun suuhun, että toinen vuosi alkoikin SYY-Turun
puheenjohtajan ominaisuudessa. Onnistunut vuosi paikallisyhdistyksen peräsimessä, monet uudet ihmiset ja kokemukset,
Turussa järjestetyt mainiot SYY-Päivät sekä totta kai omat
aktiiviset hallituslaiset saivat pohtimaan toiminnassa jatkamista liittotasolla. Syksyllä 2013 sitten ajatukset hieman lähtivät
käsistä ja päätin hakea liittohallituksen puheenjohtajaksi.
SYYssä aktiivina toimiminen tuo paljon uusia tuttavuuksia
ympäri Suomea, mielenkiintoisia tapahtumia ja hyvän mahdollisuuden kehittää itseään järjestötoimijana, yhteiskunta-alan
opiskelijana ja ihmisenä noin ylipäätään. Uskaltaisin melkeinpä
väittää, että kaikista suomalaisista opiskelijaliitoista, SYYn
jäsenistö on yhteiskunnallisesti valveutuneinta ja parhaiten
kriittiseen ajatteluun kykenevää. Meillä on kaikki mahdollisuudet hyvään keskusteluun, aktiivisuuteen ja terveeseen
itseluottamukseen tulevaisuuden vaikuttajina.
Vuonna 2014 toimintaa leimaa paljolti edunvalvonta.
Yhteiskunnallisen alan koulutus kokee säästöjen nimissä
tehtäviä muutoksia ympäri maata, ja SYY on se valtakunnallinen toimija, jolla on sekä välineet että tahtoa tämän muutoksen
kartoittamiseksi sekä tutkimiseksi. Tässä edunvalvontatyössä
paikallisyhdistysten rooli korostuu, ja toivon SYYläisten ympäri
maata kantavan kortensa kekoon meidän yhteisen hyvän
puolesta.
Henkilökohtaisesti odotan unohtumatonta vuotta tekemisen
ja onnistumisten parissa. Järjestötoimijan suurin palkinto
on se kun tajuaa, että oman kauden päätteeksi seuraajalle
siirtyvät saappaat ovat taas yhtä kokoa suuremmat. Siihen
tunteeseen meidän kaikkien kannattaa tähdätä.
Kuka?
• 24-vuotias valt.yo
• aloitti opinnot Turun yliopistossa vuonna 2011
• pääaine poliittinen historia
• kotoisin Joensuusta
• harrastuksina järjestötoiminta, lenkkeily ja satunnaiset
yritykset aloittaa tenniksen
peluu uudestaan

Liittovaltuustovaalin tulokset
Jäsenet äänestivät marraskuussa liitolle keskuudestaan uuden liittovaltuuston, jonka toimikausi jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Ehdokkaiksi asettui ennätysmäärä jäseniä, 187 ehdokasta yhteensä
16 vaaliliitossa.
Äänioikeutettuina vaalissa oli 11 659 liiton jäsentä, 1 464 enemmän
kuin edellisellä kerralla syksyllä 2009. Ääniä annettiin yhteensä 2 401
(2 605 vuonna 2009). Äänestysaktiivisuus laski edellisen vaalin verrattuna 25,6 prosentista 20,6 prosenttiin.
Valtuuston 40 jäsentä jakautuvat vaaliliitoittain oheisen taulukon
mukaisesti. Valtuutetuista 55 prosenttia on naisia, valtuutettujen keskiikä on 34,6 vuotta ja heistä uusia on 19 eli noin puolet.

Tarkempaa analyysiä valtuuston kokoonpanosta
(muun muassa työantajajakauma, ammattinimike, yliopisto)
löydät verkkolehdestä osoitteessa www.uralehti.fi.

Tässä lyhyesti vaalin tulos vaaliliitoittain
Vaaliliitto/valtuustoryhmä

Ehdokkaat

Äänimäärä
ja -osuus

Valitut (osuus
valtuutetuista)

Valtuutettujen
kokemus
(uusi/vanha)

Sukupuoli
(nainen/mies)

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät

33

564 (23,5 %)

10 (25 %)

2/8

3/7

Vihreä lista

25

497 (20,7 %)

8 (20 %)

5/3

7/1

Demarit – Yhteiskunnallinen vaaliliitto

33

328 (13,7 %)

5 (12,5 %)

2/3

1/4

Punavihreät – Vastuullisempi Akava

13

202 (8,4 %)

4 (10 %)

2/2

1/3

Pirkanmaan Valtiotieteilijät

9

141 (5,9 %)

3 (7,5 %)

1/2

2/1

62-70 leveyspiirien vaaliliitto

9

120 (5,0 %)

2 (5 %)

0/2

2/0

YKA Nuoret vaikuttajat

9

86 (3,6 %)

1 (2,5 %)

0/1

1/0

SYY-Turku

9

67 (2,8 %)

1 (2,5 %)

1/0

1/0

SYY-Helsinki

10

66 (2,7 %)

1 (2,5 %)

1/0

0/1

SYY-Lappi

4

60 (2,5 %)

1 (2,5 %)

1/0

1/0

Lounais-Suomen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

3

58 (2,4 %)

1 (2,5 %)

1/0

1/0

SYY-Wasa

8

56 (2,3 %)

1 (2,5 %)

1/0

1/0

SYY-Jyväskylä

6

45 (1,9 %)

1 (2,5 %)

1/0

0/1

SYY-Kuopio

2

37 (1,5 %)

1 (2,5 %)

1/0

1/0

Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät

6

43 (1,8 %)

0%

0

0

SYY-Tampere

8

31 (1,3 %)

0%

0

0

YHTEENSÄ

187

2401 (20,6 %)

40

19/21

22/18
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Jäsenedut

Tätä jäsenetua
on syytä
kokeilla
– jäsenhinnoin!

Mistä on onnistunut
loma tehty?
Koe elämyksiä luonnossa,
kulttuuririennoissa tai
kylpylän lämmössä.
Ruka ja Kolari tarjoavat luonnon rauhaa
ja jylhiä vaellusreittejä. Loma Tampereen
Kylpylässä voi olla sekä rentoutumista kylpylässä että aktiivista kaupunkimatkailua.

Liiton jäsenyyslakin.
kannattaa vapaal

Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalo
huoneisto kymmenelle
hengelle Rukatunturilla
• vuokra-aika lauantaista
klo 16 lauantaihin klo 12
• Haettavat viikot 19–36
• 330 €

Kolarin Siepakka
Arvontapäivä on 10.3.
Seuraavaksi arvotaan touko-syyskuun väliset lomaviikot (viikot 19-36):
• Täytä sähköinen lomake netissä.
Lähetä hakemus viimeistään maanantaina 10.3. klo 12 mennessä.
• Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan
käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.
• Arvontapäivä on 10.3.2014.
• Arvonnassa onnistaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti muutaman
päivän sisällä arvonnasta.
• Vapaaksi jääneet lomaviikot
laitetaan uudelleen hakuun nettiin
Ajankohtaiset-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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• 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle hengelle
Äkäslompolojärven
rannalla Ylläksellä
• vuokra-aika lauantaista
klo 16 lauantaihin klo 10
• Haettavat viikot 31–32,
35–36
• 420 €

Tampereen Kylpylä
• 30-neliöinen studio
(+ parvi 16 m2) neljälle
hengelle
• vuokra-aika perjantaista
klo 16 perjantaihin klo 11
• Haettavat viikot 25, 32
• 430 €

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

[resumé]

Vart är Välfärdsfinland på väg?
Statsskulden kommer under året att öka
till närmare hälften av värdet på brutto
nationalprodukten. Regeringen kräver
kommunerna skär ned med minst två
miljarder euro.
– Samhällen förändras konstant,
annars skulle de inte ha någon framtid.
Det står dock klart att det i Finland för
närvarande pågår en kamp mellan en
solidarisk linje och individens ansvar,
funderar Marja Vaarama, överdirektör
för Institutet för hälsa och välfärd.
Lågkonjunkturen på 1990-talet drabbade Finland klart hårdare än andra
nordiska länder. Man drog åt svångremmen hårt inom de offentliga hälso- och
socialtjänsterna.

− De dåvarande nedskärningarna drabbade främst samhällets utsatta. Den räkningen
får vi betala nu när ansamlingen av problem
börjar bli synlig, summerar Vaarama.
När regeringen och kommunerna inte
längre kan erbjuda heltäckande vård, ökar
individerna sitt ansvarstagande efter bäst
förmåga. För någon består insatsen av
frivilligarbete, för någon annan innebär
det donationer till välgörenhet. Också
företagens samhällsansvar håller på att
stärkas. Ett nytt slags välfärdssamhälle
söker dock fortfarande sin form.
− I bästa fall kan Finland föregå med
gott exempel för andra, om man bara vågar släppa taget om gamla, rotade modeller och söka nya i stället, säger Vaarama.

Trendsättare
i förgrunden

Arbetsmarknadsundersökning 2013

Enligt Petra Havu, verksamhetsledare för Konstnärsgillet i Finland Oy,
genomgår det finländska samhället en
andra kritisk period i detta nu. Den
första inträffade under åren efter
lågkonjunkturen.
– Den pågående kritiska perioden
har ännu hårdare påföljder.
Havu ansvarar för att på riksnivå
sköta intressebevakningen i samtliga
ärenden rörande bildkonstnärer. I
praktiken innebär det i stor utsträckning lobbning.
– I bästa fall innebär lobbning informationsdelning som kommer flera
olika instanser till fördel. I bakgrunden
figurerar dock alltid strävan att
sälja det egna ärendet och de egna
idéerna, men ansvarsfull lobbning ger
också åhöraren opartisk information.
På den allmänna nivån har Havu
lagt märke till hur förbunden förväntas
erbjuda fler individuella tjänster i stället för kollektiva fördelar än tidigare.
– Folk är intresserade av hur
något kan gagna just dem, just nu.
Men praxis bevisar att åtgärder som
leder till förbättrat arbetsliv alltid har
uppnåtts med de gemensamma fördelarna i åtanke.

I höstens arbetsmarknadsunder
sökning kartlades medlemmarnas
arbetsmarknadssituation under det
pågående året. Då svaren lämnades in
arbetade 90 procent av arbetskraften
heltid. Arbetslösheten i medlemskåren låg
på dryga fem procent. Av respondenterna
hade var femte person upplevt en
arbetslöshetsperiod i något skede under
de föregående två åren. Av de nyligen
utexaminerade hade närmare 60 procent
genast fått arbete, många redan innan
studierna avslutades.
Den genomsnittliga bruttolönen bland
alla respondenter var 4 100 euro/mån.
Av dem som svarade på undersökningen
hade 65 procent fått en löneökning jämfört
med situationen samma tid ett år tidigare
och 20 procent hade samma lön som
tidigare.
Något färre än var fjärde av respondenterna till arbetsmarknadsunder
sökningen arbetade i tidsbundna anställningar. I oktober 2013 ansåg sig cirka 75
procent av respondenterna ha en stabil
eller ganska stabil situation. Cirka fem
procent av respondenterna upplevde att
de eventuellt skulle kunna permitteras och
10 procent ansåg sig vara föremål för en
eventuell uppsägning.

Arbetshälsan
kan bero på
så lite

P

å beklagligt många arbetsplatser hittar man
åtminstone en av följande: dystergöken,
gnällspiken, den illasinnade, det kommer aldrig att
gå-människan. Deras beteende förgiftar atmos
fären på hela arbetsplatsen. Enligt undersökningar
försämrar ett dåligt arbetsklimat gemenskapsandan, vilket i
sin tur ger sämre ork i arbetet. Arbetsklimatet upplevs till och
med viktigare än arbetets meningsfullhet, belöningar eller
chefens stöd.
Kostnaderna för arbetsohälsa uppgår till tiotals miljarder
varje år. Människorna tar alterneringsledigt eller pensionerar
sig för att fly undan dåligt ledarskap och ett trist arbetsklimat.
Företagshälsovården överbelastas med personer i arbetsför
ålder som lider av stress, sömnlöshet och utbrändhet. Mobbning på arbetsplatsen är allt oftare ett ämne i den offentliga
debatten. Vem känner inte minst en person som är utsatt eller
som utsätter andra för mobbning? En anställd som mår dåligt
är inte förmögen att arbeta effektivt och kreativt. Varför ökar
arbetsohälsan?
Vi arbetar mycket för att främja arbetshälsan. I skrivande
stund pågår ett flertal arbetshälsoprojekt vid forsknings
institutioner och universitet. Arbetsgemenskaperna kartlägger
sin situation och upprättar planer för arbetshälsa. Allt fler
anställda sitter på arbetshälsokortet. Även sociala medier
har vaknat till att peppa oss till att skapa ett gott arbetsklimat.
I början av februari genomförde intressesammanslutningen
Yllätetään yhteiskunta (Vi överraskar samhället) redan för
andra gången kampanjen Kehu työkaveria selän takana (Ge
beröm bakom ryggen).
Trots den digra diskussionen om arbetshälsa har begreppet inte slagit igenom överallt. Jag förbluffas gång på gång av
ordbehandlingsprogrammets stavningskontroll som vägrar
att känna igen ordet arbetshälsa. ”Ignorera en gång”, föreslår
datorn. Nej, nej och åter nej, ingen av oss har längre råd att
ignorera arbetshälsa.
Många gånger beror arbetshälsan på mycket enkla saker.
Till exempel på att vi vuxna klarar av att bete oss som folk på
arbetsplatsen. Här följer ett par anvisningar som jag plockat
ur årets Manifestation av arbetsglädje: Le, nicka vänligt och
ta ögonkontakt. Hälsa, tacka och be vid behov om ursäkt. Om
inte detta grundläggande hänsynstagande och folkvett inte
kommer naturligt, är det aldrig försent att börja lära sig det.

kati ahtiainen
kommunikationschef
PS. Manifestationen av arbetsglädje har inte arbetat förgäves
under åtta års tid med att utmana arbetsplatser till att vara
med i det gemensamma arbetet för bättre arbetshälsa. Besök
www.uralehti.fi för att höra Marja-Liisa Mankka, professorn i
arbetshälsa, läsa upp Manifestationen av arbetsglädje 2014.
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Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja
keskustele päivänpolttavista aiheista. Verkosta voit hakea
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.

[ näkökulma]

Rytmitalous ja luonnollisen
tuottavuuden esteet
Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot
ovat perinteisesti pyrkineet kasvattamaan toi
mintansa ennakoitavuutta luomalla toimin
taansa lineaarisuutta, tasaisuutta ja toistoa. Pie
net vuositason prosentuaaliset kasvutavoitteet
jyvitetään kahdelletoista kuukaudelle kausi
vaihteluista välittämättä, ja kulubudjetit pysyvät
vuodesta toiseen samalla tasolla, vaikka joskus
voitaisiin selvitä vähemmällä, ja toisena ajankoh
tana kulujen kasvattamiselle olisi selkeä tarve.
Tasaisuus on alttari, jonka suuntaan valta
virta kumartaa. Toimintaympäristöä ja sen
muutosta seuratessa ei voi olla huomaamatta,
miten kansannousut, katastrofit ja talouden krii
sit luovat kasvavasti positiivisia tai negatiivi
sia käänteitä. Esimerkiksi Detroitin kaupungin
konkurssi herätti monet miettimään aitoa kes
tävyyttä kestävyysvaje-hokeman sijasta ja saat
toi huomata, että Detroitin velka asukasta kohti
oli vain 2,5-kertainen suomalaisiin kuntiin ver
rattuna.
Henkilöstön määrä sekä osaamis- ja suori
tustaso vaihtelevat ajankohdasta riippuen. Työ
paikkojen väheneminen on itsessään tehnyt
kipeää, mutta myös töiden uudelleenorgani
sointi sopeutusten jälkeen vie energiaa. Asiakas
kunnassa, ostamisessa ja kuluttajakäyttäytymi
sessä on havaittavissa nopeita muutoksia ja
pikaisia käännöksiä. Yksistään Nokian älypu
helimien maailmanmarkkinaosuus putosi vuo
desta 2009 vuoteen 2013 hulppeasta 43 prosen
tin osuudesta 3,7 prosenttiin. Lineaarisuuden
vaatimus työn kontekstissa alkaa olla sietämä
tön taakka.
Miten työyhteisö voisi korvata pakkotasoit
tamisen ja vaihtaa henkiset ratakiskonsa
maasto
pyörään? Rytmitalousajattelun lähtö
kohtana on ymmärtää yhteiskunnan, ilmiöi
den ja ihmisten rytmisyyttä ja sopeutua siihen.
90-luvun alun taantuman seurauksena monet
työyhteisöt eivät tuon vuosikymmenen aikana
rekrytoineet. Tämän seurauksena henkilöstön ja
asiakaskunnan ikärakenne saattoivat polarisoi

ilkka halava
Tulevaisuustutkija

tua, jälkiä siivotaan monessa yhteisössä edel
leen. Mielenterveyspalveluiden kriittisin kysyn
täpiikki osuu usein viikonlopun öihin, mutta
näitä palveluita on pääsääntöisesti tarjolla vain
arkisin virka-aikaan. Suomen maantiet ovat
öiseen aikaan lähes tyhjillään, mutta tavara
logistiikkaa hoitavat rekat mieluummin kasvat
tavat päiväajan ruuhkia. Vierekkäiset kunnat
tarjoavat terveyspalveluita täsmälleen samaan
aikaan, virka-aikana, sillä illat ja viikonloput on
perinteisesti jätetty yksityisen sektorin terveys
palveluiden kivijalaksi. Makrotasolta on helppo
löytää useita esimerkkejä, miten toisin rytmittä
mällä voisi syntyä parempaa kohtaantoa ja tuot
tavuutta.
Yksilön näkö
kulmasta rytmi
taloudelle on jopa
vielä suurem
paa tilausta. Jako
yökyöpeleihin
ja aamuvirkkui
hin on itsestään
selvyys kaikkialla muualla paitsi työpaikalla.
Iltaihmiset tekevät usein vaativimmat työsuo
ritteensa illalla kotona, mutta illan arvokkaat
tunnit eivät ole enää aamulla minkään arvoisia.
Aamuvirkut kollegat katsovat halveksuen nor
miyhdeksän jälkeen työpaikalle saapuvaa.
Yksilön näkökulmasta varsinkin tietotyötä
halutaan tehdä sellaisena vuorokauden ajan
kohtana, jolloin flow-tila on todennäköinen.
Tätä rytmin muutostarvetta kannattaa kunnioit
taa, sillä se kasvattaa työn tuottavuutta samalla
kun työtyytyväisyys lisääntyy. Skandinaavi
sen työn mallin, sen maailman parhaan, kehit
tämisen seuraava askel on pitää edelleen työ ja
vapaa-aika institutionaalisesti erillään, mutta
maksimoida työntekijän vapaus työn rytmit
tämiseen hänen oman toiveensa mukaisesti
työyhteisön luomien reunaehtojen puitteissa.
Luonnollista tuottavuuden kasvua ei enää ole
varaa vastustaa. B

Miten työyhteisö
voisi korvata
pakkotasoittamisen?
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Vaikuttava
rekrytointi.

Headhunterit,

osaajat löytyvät täältä!

Vaikuttava
rekrytointi.

Nyt kaikki joukolla verkottumaan Yhteiskunta-alan
korkeakoulutettujen ammatillisessa LinkedIn-ryhmässä!
Ryhmä oli ennen suljettu mutta on hiljattain avattu
julkiseksi. Nyt työnantajatkin voivat tutustua
yhteiskunta-alan osaajiin yhdessä osoitteessa.

www.linkedin.com, hakusana Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Vaikuttavia rekrytointeja löydät myös kampanjasivustolta
www.sinaoletvaikuttaja.fi
Seuraa liittoa myös Facebookissa:
www.facebook.com/yhteiskuntaala
Sivulla on tykkääjiä jo yli 3100.

www.yhteiskunta-ala.fi

