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Valokeilassa

Kolme sukupolvea
yhteiskuntatieteilijöitä.

Edunvalvonta

Kollektiivinen edunvalvonta
hyödyttää suuria joukkoja ja
jokaista jäsentä.

Ilmiö

Sähköiset palvelut murtavat ja
muokkaavat yhteiskunnan
toimintamalleja.

Oikeille urille

Akavalaisten liittojen jäsenedut
palvelevat uran eri vaiheissa.

HALOO!
Toimisto on jälleen syyskuusta lähtien avoinna
arkisin klo 9–16. Voit
ottaa yhteyttä suoraan
tiettyyn henkilöön
tai liiton vaihteeseen
(info@yhteiskunta-ala.fi,
puh. 010 231 0350), josta
yhteydenotto ohjataan
oikealle henkilölle. Palvelussuhdeasioissa ota
yhteys liiton lakimiehiin
tai neuvottelupäälliköihin. Muissa kuin kiireellisissä asioissa kannattaa suosia sähköpostia,
jotta asiaasi pystytään
perehtymään kunnolla.
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[Päätoimittajalta]

Arkista aherrusta
kritiikin keskellä

E

nsin hyvät uutiset: liiton jäsenmäärä on kesän aikana ylittänyt 12 000. Kiitos
luottamuksesta! Mitä enemmän yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja on saman
katon alla, sitä tehokkaampaa edunvalvontaa ja parempia palveluja liitto pystyy
tarjoamaan. Ammattiyhdistystoiminnan perustana on aina ollut joukkovoima, ja
kollektiivin tarpeista edunvalvontaa edelleen tehdään.
Kollektiivinen edunvalvonta saattaa kuulostaa etäiseltä, mutta on itse asiassa
hyvinkin lähellä jokaisen työntekijän arkea. Siinä on kyse järjestäytymisestä ja yhteisten
tavoitteiden ajamisesta: neuvotellaan, solmitaan ja valvotaan työehtosopimuksia. Tämä
on ammattiliittojen ydinosaamista, jota luottamusmiesjärjestelmä täydentää. Työpaikkojen
luottamusmiesten ja muiden henkilöstön edustajien panosta ei voi liikaa korostaa, sillä
he tekevät arvokasta kenttätyötä edunvalvonnan eteen. Tässä lehdessä sivulla 18 liiton
neuvottelupäälliköt avaavat arkista aherrustaan kollektiivisen edunvalvonnan parissa ja
sivulla 16 pääluottamusmies kertoo, miten ura vei aluehallinnon luottamustehtäviin.
Sitten huonot uutiset: ay-liikkeen tarpeellisuus on kyseenalaistettu monelta suunnalta
viime aikoina. Ay-toimintaa on kuvailtu sanoilla jämähtänyt, hierarkkinen, byrokraattinen,
vanhanaikainen ja elitistinen. Ammattiyhdistysliikettä tutkiva professori Harri Melin sanoi
Ylen haastattelussa kesällä, että ”liittokokoukset ja asiakirjapinot kuulostavat pölyiseltä
tuulahdukselta menneestä maailmasta”. Hänen mielestään sosiaalisen median ajalla tarvittaisiin uudenlaista ketteryyttä ja löyhiä verkostoja.
Niin kauan kuin on rekisteröityjä yhdistyksiä, on sääntömääräisiä kokouksia. Mutta ei
yhdistyksen sääntöjen mukainen rakenne tee siitä automaattisesti jäykkää. Seurasin viime
keväänä liiton uuden valtuuston ensimmäistä kokousta, jossa ei pölyisyydestä ollut tietoakaan. Valtuusto oli valtavan innostunut kehittämään toimintaa ja ideoi ennakkoluulottomasti. Hierarkiaa
tarvittiin vain puheenjohtajan nuijan kopauttamisen hetkellä.
Näin omin silmin, että ammattiliiton valtuustokin voi olla yhtä
innovatiivinen kuin moderni workshop.
Työelämän pelisäännöt ovat pitkälti ammattiliittojen
vuosikymmenten työn aikaansaannosta. Koska globalisaatio
ja työelämän muutokset haastavat nykyistä sopimusjärjestelmää, järjestelmän täytyy pystyä tarvittaessa muuttumaan.
Pistävästäkään palautteesta ei pidä säikähtää vaan
tarttua siihen ja miettiä, miten toimintatapoja pitäisi
päivittää. Liiton jäsenenä olet osa ammattiyhdistys
liikettä: Pitäisikö ammattiyhdistysliikkeen mielestäsi muuttua ja jos, niin miten? Anna rohkeasti
palautetta, olemme ketterästi kuulolla
postitse, puhelimitse, sähköpostitse
– niin, ja tietenkin sosiaalisessa
mediassa.

kati ahtiainen
viestintäpäällikkö
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Sivistyneisyys on Juha ja Kalle
Reivilälle muutakin kuin lukeneisuutta.
Sukupolvien ketjussa kiinnostus
yhteiskuntatieteisiin juontaa liiton
perustajajäsenen Esa Reivilän aikoihin.
Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

Sivistyksen

jatkumossa
– Isovanhemmilleni oli tärkeää, että
lapset saavat hyvän koulutuksen,
Juha Reivilä kertoo.
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[ VALOKEILASSA]

I

sä ja poika, Juha ja Kalle Reivilä,
toteavat, että suomalainen yhteiskunta on menestystarina – joka on
nyt vaikeuksissa. Molemmat ovat
valtiotieteiden maistereita ja samaa
mieltä, että hyvinvointiyhteiskunnan
perustat ovat murtuneet; vain osaaminen on jäljellä.
– Muutokseen tarvitaan laaja-alaista
näkemystä, juuri eläkkeelle jäänyt koulutuskuntayhtymän johtaja Juha pohtii.
Accenturella johtavana konsulttina
toimiva Kalle näkee, että työelämässä
raja-aitoja ei enää ole.
– Rakennemuutos pakottaa ajattelemaan kokonaisvaltaisesti. Case Nokia
osoitti, että insinöörin opinnot eivät enää
automaattisesti tarkoita leveää leipää.

Maalta kaupunkiin

Reivilän suku on lähtöisin Korpilahdesta
Keski-Suomesta. Kylältä löytyi vielä
1900-luvun alussa kolme saman sukuhaaran tilaa, joista yhdessä asui Esa Reivilä.
– Isäni oli perheessä ”se poika,
jonka piti lähteä kaupunkiin töihin”
ja niinpä hän meni jo pikkupoikana
oppikouluun Jyväskylään, Juha kertoo.
Sodan jälkeen Esa Reivilä lähti opiskelemaan valtiotieteitä Helsingin yliopistoon ja valmistui vuonna 1948
ensimmäisten suomenkielisten joukossa.
Vuotta aikaisemmin hän oli ollut perustamassa Valtiotieteen Kandidaattien
Yhdistystä, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n edeltäjää.
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– Silloin keskusteltiin, mihin tutkinto pätevöittää. Tarkoituksena oli saada valmistuneita
julkiselle sektorille, mutta kelpoisuusvaatimukset eivät riittäneet, kunnes niitä muutettiin, Juha tietää.
Esa Reivilä toimi koko työhistoriansa reviisori-kamreerina. Työn perässä perhe muutti
useaan otteeseen. Viimeinen etappi oli Kotka,
minne perhe asettui vuonna 1965. Siellä myös
Juha aloitti lukion ja oman yhteiskunnallisen
heräämisensä.
– Olin jo keskikouluikäisenä kiinnostunut luonnosta ja mietin metsäteknikon uraa.
60-luvun lopulla yhteiskunnalliset teemat ja
opiskelijaradikalismi olivat kuitenkin niin
voimakkaita, että aate vei mukanaan. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteet olivat
suuria: demokratia, ihmisoikeudet, sodan
vastaisuus ja kehitysapu. Vietnamin sodan
vastaiset mielenosoitukset on tultu käytyä.
Yliopistossa suurin palo sammui ja vaikuttaminen jäi ainejärjestössä toimimisen tasolle
”eikä koskaan poliittisella agendalla”.
Kasvatustensa tuloKSET

Juha kertoo kasvaneensa akateemis-sivistyneessä perheessä, ajan henkeen kuuluen
kovassa kurissa. Hän myöntää, että hänen
vanhempansa elivät aivan erilaisessa yhteiskunnassa kuin hänen sukupolvensa.
– Äitini oli farmaseutti, mutta hän jäi kotiin
hoitamaan kolmea lasta. Isä taas oli sitä sodan
käynyttä sukupolvea, joka ei paljon tunteitaan näyttänyt. Suhteet vanhempiin syntyivät lähinnä äidin kautta. Tietyt asiat olivat tärkeitä; sunnuntaisin kokoonnuimme pöydän
ääreen lukemaan Seitsemää veljestä ääneen ja
pianon soitto kuului pakollisiin harrastuksiin.
Pelottavimmat hetket lapsuudessani taitavatkin liittyä isän kommentteihin soittotaidoista.
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Pidän itseäni
koulutukseni
kautta
etuoikeutettuna.

Kalle naurahtaa, että hän on vapaan kasvatuksen tulos.
– Minun lapsuudessani vallitseva kasvatusoppi taisi olla ”opettele itse”. Mutta omatoimisuudesta on ollut paljon hyötyä: meillä
oli esimerkiksi jo 80-luvulla PC ja sain siihen
ladata pelejä opettelemalla itse. Sieltä on peräisin myös kiinnostukseni teknologiaa kohtaan.
Esa Reivilä menehtyi vuonna 1998. Hän
ehti nähdä poikansa ja pojanpoikansa päätyvän valtiotieteilijöiksi sekä liittyvän perustamaansa liittoon.
– Vaikka isä oli juro mies, tiedän, että hän
oli otettu, Juha pohtii.
– Isoisän kanssa ei juurikaan käyty keskusteluja, mutta uskon, että hiljaisen hyväksynnän olen minäkin saanut. Isän kanssa sen
sijaan puhumme paljonkin. Emme välttämättä jaa näkemyksiä, mutta meillä kummallakin on vahva kehittämisenhalu, Kalle jatkaa.
Eri teitä he päättyivät myös Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:n jäseniksi: Juha on
ollut liiton jäsen 90-luvun puolivälistä, Kalle
opiskeluajoista lähtien.
– Kun siirryin rehtorin tehtäviin, oli
parempi, että en ole OAJ:n jäsen, Juha toteaa
ja tunnustaa valitsemansa liiton agendan olevan lähempänä omaa taustaansa.
Kallen perusteet olivat aikoinaan pragmaattiset: liitto tarjosi informaatiota ja tukea.
– Nyt näen asian jo laajemmin: minulla on
vahva halu kehittää suomalaista yhteiskuntaa teknologian kautta ja haluan kuulua oman
alani liittoon. Nuorempana jäsenyys oli turvaverkko, nyt koen sen itseni kehittämisen elementtinä.

Oma yhdistys etuja valvomaan
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen järjestäytyminen sai alkunsa, kun
ensimmäinen suomenkielinen valtiotieteellinen tiedekunta perustettiin vuonna
1945. Ajatuksen omasta yhdistyksestä esittivät Tauno Ranta ja Esa Reivilä;
Valtiotieteen Kandidaattien Yhdistys (VKY) perustettiin vuoden 1947 alussa.
Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia yhdyssiteenä, edistää jäsenten tieteellistä
ja käytännöllistä kehitystä sekä valvoa heidän yhteisiä etujaan. VKY oli mukana perustamassa Akavaa vuonna 1950 ja Suomen Yhteiskuntatieteilijöiden
Liittoa (SYTL) vuonna 1969. SYTL:n muodostivat Valtiotieteen Kandidaattien
Yhdistys, Hallinto-opin Kandidaattien Yhdistys ja Yhteiskuntatieteiden Kandidaattiyhdistys. SYTL hajosi vuoden 1971 lopussa. Vuonna 1973 VKY muuttui
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitoksi.
Kiinnostavatko liiton aiemmat vaiheet? Liiton entisen puheenjohtajan Ilkka
Kanasen kirjoittama historiikki – Aatteesta ammattiliitoksi – ilmestyi vuonna
2005. Historiikin voi tilata 20 euron hintaan p. 010 231 0350 tai
info@yhteiskunta-ala.fi.

Profiloituminen kannattaa

Juha valmistui Helsingin yliopistosta vuonna
1977 pääaineenaan sosiologia. Työuransa jo
päätettyään hän pohtii, että ensimmäinen työpaikka määrittelee pitkälti työuran suunnan.
– Myös minun aikoinani puhuttiin siitä, että
emme saa töitä, kun emme ole mihinkään valmistuneetkaan, Juha muistelee. – Itse tein opiskeluaikana opettajan sijaisuuksia ja valmistumisen jälkeen pääsin aikuiskoulutuskeskukseen
töihin. Sille tielle enemmän tai vähemmän jäin.
Kallella oli opiskelupaikka Helsingin yliopistoon lukemaan tietojenkäsittelyä ja Jyväskylään kauppatieteitä. Hän halusi kuitenkin
laaja-alaisemman koulutuksen ”sekä hieman
etäisyyttä kotiseudulle” ja valitsi taloustieteet
Turun yliopistosta. Kokemuksella hän toteaa,
että mitä varhaisemmassa vaiheessa oma fokus
profiloituu, sen helpommin paikka löytyy
myös työmarkkinoilta. Hän itse on ollut viimeiset seitsemän vuotta Accenturella julkisen
sektorin, viime vuosina erityisesti terveydenhuollon, tietojärjestelmäprojekteissa mukana.
Kollegat ovat pääosin insinöörejä.
– Uskon, että taustani antaa perspektiiviä
siihen, miten yhteiskunta toimii ja mitkä lainalaisuudet siellä vallitsevat. Pidän itseäni koulutukseni kautta etuoikeutettuna.

Esa reivilä (1917–1998)
VTK

•

VKY:n (nyk. YKA) perustajajäsen,
liiton hallituksen jäsen 1945–48

Juha Reivilä (64)
VTM, opetusneuvos

•
•

Eläkkeellä
Naimisissa, kaksi aikuista poikaa

Kalle Reivilä (35)
VTM

•
•

Johtava konsultti, Accenture
Naimisissa, 3-vuotias poika

Ilon aiheita

Kalle miettii, että koulutus on ollut hänelle tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on ollut kasvatus.
– Pidän sukuamme sivistyneenä. Minulle
sivistys on näkemystä ympärillä olevasta maailmasta, sitä, että on mielipide asioista.
Juhalle sivistyneisyys on jotain laajempaa
kuin lukeneisuus.
– Itselleni se tarkoittaa mielenkiintoa asioita
kohtaan. Rikkaista kokemuksista saa eväitä
elämään.
Juha jäi eläkkeelle Kotkan-Haminan seudun
koulutuskuntayhtymän johtajan paikalta syksyllä 2013.
– Olin ajatellut, että irtautuminen työelämästä olisi vaikeampaa, mutta yllättävän pian
sitä tottuu. Toki elämässä tapahtuu aina yllättäviä asioita, joihin ei voi varautua ja onneksi
olen saanut myös uutta ajateltavaa, Juha viittaa
juuri valmistuneeseen kesäpaikkaan.
Kalle toteaa elävänsä tällä hetkellä mielenkiintoisia aikoja: työelämässä on riittävästi haasteita, ja kotona pojan kasvamista on
mukava seurata. Juhalle ilo uudesta sukupolvesta on kaksinkertainen: myös toisella pojalla
on pieni poika.
– Olen tyytyväinen, että kumpikin pojistamme on löytänyt oman tiensä. Nyt on hienoa
viettää aikaa lastenlasten kanssa; heidän kauttaan elämään on tullut paljon iloa. B

Esa Reivilä opiskeli kieliä
vielä vanhana miehenä.
– Ja pianoa hän soitti aina,
Kalle muistelee.
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URAtieto
TIESITKÖ?

Kampanja stressin hallintaan

Kunnon työn päivää
vietetään 7.10. Tänä
vuonna tavoitteena on
innostaa ihmisiä tekemään kunnon työn
teko: pieni tai suuri,
hauska tai vakava,
kunhan se tekee oman
tai jonkun muun työpaikan arjesta hiukan
paremman. Teko voi
liittyä työturvallisuuteen, työilmapiiriin
tai työnteon tapoihin. Akava organisoi
päivän yhdessä SAK:n,
STTK:n ja SASKin ja
Työelämä 2020 -hankkeen kanssa.

8 Työpaikan psykososiaalisella ympäristöllä on suuri
vaikutus työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Psykososiaaliset riskit ja työperäinen stressi aiheuttavat merkittäviä kustannuksia organisaatioille ja kansantaloudelle.
Stressi on toiseksi yleisin työhön liittyvä terveysongelma.
Euroopassa. Sekä työperäisistä että muista mielenterveysongelmista aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat koko
Euroopassa arviolta 240 miljardia euroa vuodessa.
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kampanjoi vuosina 2014–2015 terveellisen työn puolesta.

1,8 %
nousivat palkansaajien nimellisansiot
Tilastokeskuksen
ennakkotietojen
mukaan tammimaaliskuussa 2014
edellisvuoteen
verrattuna. Reaali
ansiot nousivat 0,5
prosenttia, koska
ansiotason nousu
oli nopeampaa kuin
kuluttajahintojen
nousu. Nimellisansiot kohosivat
yksityisellä sektorilla 1,9 prosenttia,
valtiolla 2,3 prosenttia ja kunnissa
1,0 prosenttia.
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Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanja tukee ja
ohjaa työntekijöitä ja työnantajia tunnistamaan stressin ja
torjumaan sitä tehokkaasti työpaikalla. Kampanja tarjoaa
fakta- ja tilastotietojen lisäksi aiheisiin liittyviä käytännön
työvälineitä. Suomessa tärkeimmät yhteistyökumppanit
ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja työsuojeluhallinto
Tutustu kampanjasivuihin osoitteessa
www.healthy-workplaces.eu/fi

Tiedote julkaistu 7.7.2014

Nykyiset perhevapaat ovat tulppana työelämän tasa-arvolle
Työelämän tasa-arvo ei saa olla
vanhemmuudesta kiinni, vaatii
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.
Keinoina tasa-arvoisempaan
työelämään liitto esittää muun muassa
vanhemmuuden kustannusten ja
perhevapaiden tasaisempaa
jakamista, tehostettua irtisanomissuojaa perhevapaalta palaavalle sekä
naisvaltaisten alojen palkkauksen
epäkohtien korjaamista.
Vanhemmuus vaikuttaa naisten
työuriin, palkkaukseen ja eläkkeiden
tasoon huomattavasti enemmän kuin
miesten. Yksi tapa lisätä tasa-arvoa
olisi vanhempainvapaan 6+6+6 -malli,
jossa äiti pitäisi kuusi ja isä kuusi
kuukautta vanhempainvapaata. Perhe
päättäisi itse, miten viimeinen kolmannes käytetään.
– Vanhemmuuden kustannukset
jakaantuvat nykyisellään liian epätasaisesti, kun valtaosa kustannuksista
kaatuu naisen työnantajalle. Osa äitiysloman palkkakuluista, osa vuosilomien
kustannuksista, sijaisen rekrytoinnin ja
perehdytyksen kustannukset, sairaan
lapsen hoitoon liittyvät poissaolot
työstä, puheenjohtaja Mikko Eskola
luettelee.
Liitto kannattaa myös Akavan
ehdotusta lisätä työsopimuslakiin per-

hevapaalta töihin palaaville tehostettu
irtisanomissuoja eli niin sanottu jälkisuoja. Jälkisuojassa työntekijällä olisi
nykyistä parempi mahdollisuus palata
aikaisempaan työhönsä tai aikaisempaa vastaaviin työtehtäviin.
– Molemmilla sukupuolilla, myös
miehillä, pitäisi olla mahdollisuus
täysipainoiseen vanhemmuuteen ilman
pelkoa työpaikan menettämisestä
perhevapaan jälkeen. Työhön paluuta
helpottaisi Akavan ajama jälkisuoja,
toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen
korostaa.
Sukupuolten väliset
palkkaerot vaihtelevat
toimiaseman mukaan
Liiton tekemän työmarkkinatutkimuksen
mukaan kokopäivätyössä olevista jäsenistä naiset ansaitsevat keskimäärin
83 prosenttia kokopäivätyötä tekevien
miesten palkoista. Ero on kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta
aiemmin. Tätä ennen ero on kaventunut vuodesta 2009 alkaen. Pysyvässä kokopäivätyössä miehet saivat
nostettua palkkaansa 5,8 prosenttia,
kun naisten palkka nousi vain 2,9
prosenttia.
Työmarkkinatutkimuksen mukaan
perinteisesti kaksi ylintä toimiasemaa

(ylin johto ja johto) ovat olleet miesvaltaisia. Nyt enää ylimmässä johdossa
miehet ovat niukkana enemmistönä.
Ylimmässä johdossa naisten palkka on
85 prosenttia miesten palkasta, mutta
toiseksi ylimmässä kategoriassa eli johdossa naiset yltävät vain 78 prosenttiin
miesten palkkatasosta. Asiantuntijatehtävissä naiset ovat enemmistönä, ja näissä tehtävissä palkkaus on tasaisimmin
jakaantunut (92–94 prosenttia).
- Syyt naisten alempaan palkkatasoon ovat moninaiset ja usein rakenteelliset. Naisvaltaisilla aloilla palkat
ovat matalammat, ja naiset ovat miehiä
useammin määräaikaisissa työsuhteissa. Liiton työmarkkinatutkimuksen
mukaan naispalkansaajista oli 28
prosenttia määräaikaisia ja miespalkansaajista 18 prosenttia. Vanhemmuuden kustannusten ja perhevapaiden
tasaisempi jakautuminen auttaisi myös
naisten palkkauksen epäkohtien korjaamisessa, Mikko Eskola sanoo.
– Palkkaerojen syitä selvitettäessä pohdinnan arvoinen seikka on
myös oman osaamisen hinnoittelu.
Erityisesti naiset ovat varovaisia ja
miettivät ylihinnoittelun vaaraa. Tämä
näkyy liiton palkkaneuvontaan tulevina
kysymyksinä, neuvottelupäällikkö
Nuutti Pursiainen toteaa.

11.9.

Liiton eläkeläiset koolle
8 Torstaina 11.9. klo 13–15 järjestetään liiton
ensimmäinen senioritapaaminen eläkeläisjäsenille.
Tilaisuudessa ovat puhujina toiminnanjohtaja Simo
Pöyhönen (Liitto eilen, tänään ja huomenna) ja Akavasta yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman
(Akavan hallitusohjelmatavoitteet). Tilaisuudessa on
mahdollisuus esittää ideoita liiton senioritoiminnasta.
Ilmoittautuminen sähköpostitse hanna.meriluoto@
yhteiskunta-ala.fi tai puhelimitse 010 231 0352.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tapaaminen pidetään
Helsingin keskustassa, paikka tarkentuu osallistujamäärän mukaan. Tervetuloa mukaan!

Vapaaehtoistyön ytimessä
8 Vapaaehtoistyö on keskeinen yhteiskunnallinen
kysymys, mutta silti järjestöjen tekemää suomalaista
vapaaehtoistyötä on tutkittu varsin vähän. Tutkimuksessa tarkastellaan vapaaehtoistyötä vapaaehtoisen
itsensä näkökulmasta. Vapaaehtoistyön ydintekijöiksi
hahmottuvat eettisyys, suunnitelmallisuus ja yhteenkuuluvaisuus. Myös muun muassa autenttisuus, positiivisuus, elämyksellisyys, henkinen kasvu, palkattomuus ja aktiivisuus ovat tärkeitä vapaaehtoistyön
vetovoimaisuuden kannalta. Tutkimuksen tuloksia
soveltaen esitetään myös näkökulmia järjestöjen ja
vapaaehtoistyön käytännön kehittämiseen.
FM, sosiaalipsykologi Ari Marjovuon väitös
Vapaaehtoistyön ytimessä: Järjestömuotoinen
vapaaehtoistyö sosiaalisten representaatioiden
näkökulmasta tarkastettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnan sosiaalitieteiden laitoksella
toukokuussa.

Lakimuutos oikeaan suuntaan
Samaa sukupuolta olevien avoparien syrjintä
loppuu ulkomaanedustuksen kulukorvauksissa.
Lakimuutoksen valmistelu käynnistettiin liiton
kirjelmöityä asiasta.
8 Ulkoasiainministeriön palveluksessa ulkomaanedustuksessa oleville virkamiehille maksettaviin
kulukorvauksiin sisältyy korvauksia, joita maksetaan mukana seuraavan tai kotimaahan jäävän avio- tai
avopuolison perusteella. Yksittäiselle virkamiehelle puolison perusteella maksettavat korvaukset ovat
virkamiehen tehtävistä ja asemapaikasta riippuen vuositasolla noin
5 000–10 000 euron luokkaa.
UM on tulkinnut voimassaolevia säännöksiä siten, että puoliso
korvauksia ei makseta samaa sukupuolta olevasta avopuolisosta, koska
ulkomaanedustuksen korvauksista
annetussa laissa avopuolisoiksi on
määritelty avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt.
Liitto kirjelmöi erään jäsenemme
pyynnöstä UM:lle kesällä 2013 vaatien kohtelemaan samaa sukupuolta
olevia avopareja yhdenvertaisesti
eri sukupuolta olevien kanssa. Kirjelmässä otettiin laajasti kantaa lain
tulkintaan Suomen lainsäädäntöön
sisältyvien avoliiton määritelmien
ja syrjintäkieltojen, perus- ja ihmis
oikeussäännösten sekä erityisesti
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta.
UM vastasi kirjelmään mainiten
omaavansa samansuuntaisen näkemyksen säännösten ja velvoitteiden
sitovuudesta ja merkityksestä mutta
kieltäytyen kuitenkin muuttamasta
tulkintaansa. UM lupasi sen sijaan
ottaa asian esille alkamassa olevan
lainsäädäntöhankkeen yhteydessä.
Asia lähti tämän jälkeen etenemään lainsäädäntöteitse. UM ryhtyi valmistelemaan lakiin muutosta,
jonka myötä samaa sukupuolta
olevia avopareja alettaisiin kohdella samalla tavalla kuin eri suku-

puolta olevia. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen keväällä 2014, ja
uudet säännökset tulevat voimaan
1.1.2015.
Säännösten perustelujen mukaan
”puolisoa koskevaan määritelmään
ehdotettavalla muutoksella ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmässä samaa sukupuolta olevat avopuolisot saatetaan samaan asemaan
eri sukupuolta olevien avopuolisoiden kanssa. Muutos vastaa muun
lainsäädännön ja oikeuskäytännön
kehitystä, jolla samaa sukupuolta
olevat avoparit perustellusti on
pyritty saattamaan yhdenvertaiseen
asemaan eri sukupuolta olevien avoparien kanssa.”
Nähdäkseni yhdenvertainen kohtelu ei olisi edellyttänyt lakimuutosta, vaan voimassa oleviakin säännöksiä olisi voitu ja pitänyt soveltaa
syrjimättömästi. Viimeaikaisessa
oikeuskäytännössä on todettu, että
syrjivään kohteluun eivät oikeuta
edes sellaiset säännökset, joissa avoliiton on nimenomaisesti säädetty
olevan vain naisen ja miehen välinen liitto.
On kuitenkin hyvä, että asiaan
saadaan yksiselitteisesti selvyys lakimuutoksen myötä. Lisäksi uusien
säännösten perusteluihin kirjatuilla
lausumilla on laajempaakin merkitystä muun lainsäädännön valmistelussa ja soveltamisessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja
muun muassa Suomen vakuutusoikeuden oikeuskäytännön valossa
samaa sukupuolta olevien avoparien eriarvoista kohtelua ei voida
pitää hyväksyttävänä millään elämän alueella.
Jukka Nohteri
lakimies
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u lintu,
”Laiskuus on lumott
den munan.”
joka hautoo luovuu
äki, Taloussanomat

m
Filosofi Jussi Vähä

Sopuisa työyhteisö
– Kohti kiusaamisen
nollatoleranssia
on hanke, jonka
tavoitteena on
edistää varhaista ja
tehokasta puuttumista epäasialliseen
kohteluun. Hankkeessa ovat mukana muun muassa
Työterveyslaitos,
Akava ja muut palkansaajakeskusjärjestöt, työntekijä- ja
työnantajaliittoja,
Työturvallisuuskeskus ja TJS Opintokeskus. Hanketta
rahoittaa Työhyvinvointifoorumi.
www.ttl.fi/sopuisa

Työpaikkakiusatuksi
joutuminen on voimakas sosiaalinen
stressitilanne. Kiusaaminen lisää sairauspoissaoloja, ja
yksi sairauspoissa
olopäivä maksaa
noin 350 euroa.
Pitkään jatkunut
kiusaamiskokemus
ja sen selvittely voi
maksaa organisaatiolle yli 30 000 euroa.
www.ttl.fi/sopuisa
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Kansainvälisyyttä arvostetaan vain juhlapuheissa
8Työskentely kansainvälisissä projekteissa muokkaa
identiteettiä ja antaa uusia eväitä toimia myös kotimaassa.
Käytännössä valtiosektorilla ei kuitenkaan osata hyödyntää kansainvälisyyden mahdollisuuksia esimerkiksi
henkilöstön kehittämisessä. Kansainväliset projektit ovat
sekä hallinnon että niihin osallistuvien yksilöiden kannalta
usein kuluttavia ja resursseja vaativia. Monet kokevat,
ettei kansainvälistä projektitoimintaa ole aina integroitu
osaksi julkisen sektorin muuta toimintaa.
Tutkimuksen mukaan julkishallinto ei ole aina valmis
vastaamaan kansainvälistymisen vaatimuksiin. Tutkimus

tuottaa uutta ymmärrystä myös hallintotieteellisestä
tutkimuksesta, koska kansainvälisen toiminnan organisointia osallistuvien ihmisten näkökulmasta ei ole julkisella
sektorilla juuri tutkittu.
YTM Ville Kivivirran väitöskirja People, International
Projects and Public Administration: Interpreting the International Human Resource Management Frame tarkastettiin Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa
toukokuussa.

Tule mukaan mentorointiin!
8Uusi mentorointiryhmä käynnistyy tammikuussa 2015. Haemme parhaillaan kiinnostuneita
mentoreita ja mentoroitavia. Mentorointi kestää
vuoden ja edellyttää paritapaamisia noin kerran
kuukaudessa. Ryhmätapaamisia on kolme kertaa
ohjelman aikana.
Jos olet opintojen loppuvaiheessa mutta et
vielä valmistunut (valmistumassa mentorointivuoden aikana tai vähän sen jälkeen), voit hakea
ohjelmaan mentoroitavaksi eli aktoriksi. Aktoreiksi hakevien on oltava liiton opiskelijajäseniä.
Jos olet valmistunut ja sinulla on työkokemusta,
jota haluat jakaa työelämään siirtyvälle, olet sopi-

va mentoriksi. Mentorin ei tarvitse olla liiton
jäsen.
Aktoriksi hakevien opiskelijoiden
hakuaika on 1.–31.10. Mentoriksi voit
hakea vaikka heti! Hakemukset ovat
sitovia.
Lisätietoja ja hakemuslomake
löytyvät nettisivuiltamme
www.yhteiskunta-ala.fi
kohdasta jäsenpalvelut ja
-edut/uranhallinta.

[TOIMINNANjOHTAJALTA]

Oletko tyytyväinen
liittovalintaasi? Suosittele!
8Sinä olet vaikuttaja -kampanjan osana on
suosittelukampanja. Jos olet tyytyväinen jäsen,
pistä hyvä kiertämään ja suosittele jäsenyyttää
potentiaaliselle jäsenelle – vaikkapa kollegallesi!
Sekä suosittelija että uusi jäsen osallistuvat 200
euron arvoisen lahjakortin arvontaan. Kampanja
kestää vuoden loppuun, ja arvonta on 2.3.2015.
www.sinaoletvaikuttaja.fi.

Kenelle tänä vuonna Akavan
Pohjola-stipendi?
8 Akava jakaa syksyllä Pohjola-stipendin, jota
liitto voi hakea jäsenelleen. Pohjola-stipendi
myönnetään tutkimuksiin, jotka liittyvät työmarkkinatoimintaan tai edunvalvontaan tai jotka
hyödyttävät keskusjärjestöä tai jäsenjärjestöä.
Pohjola-stipendin määrä on 4 000 euroa, joka
rahoittajan toiveen mukaisesti jaetaan yleensä
yhdelle tutkimukselle.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja tiivistelmä
tutkimussuunnitelmastasi 8.9. mennessä sähköpostitse hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi
tai kirjepostina osoitteeseen Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry, Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100
Helsinki. Merkitse kuoreen tai sähköpostiin ”Akavan Pohjola-stipendi”.
Viimeksi stipendi myönnettiin Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry:n esityksestä liiton jäsenelle
Johanna Maaniemelle.

simo pöyhönen
toiminnanjohtaja

Työmarkkinajärjestöillä
näytön paikka – jälleen kerran
Eläkejärjestelmän uudistustyö pyörähti jälleen käyntiin pari viikkoa
sitten. Uudistuksen tavoitteena on turvata suomalaisille jatkossakin riittävä
eläketurva ja erityisesti huomioida sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Elämme yhä pidempään, minkä myötä järjestelmän kestävyys on
koetuksella. Järjestelmä on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2017.
Eläkejärjestelmällä ei saa rangaista niitä, jotka pyrkivät investoimaan
omaan koulutukseensa ja kehittämään osaamisellaan yhteiskuntaa.
Nykyisessä järjestelmässä opiskeluaika kerryttää eläketurvaa pienen laskennallisen tulon mukaisesti.
Toisaalta korkeakouluopiskelijat työskentelevät opintojensa
ohessa laajasti, mikä tuottaa
arvokasta kokemusta työelämästä ja kehittää sellaisia
taitoja, joita yliopistokoulutus ei
kehitä. Opiskeluaikainen työnteko hyödyttää myös opintojen
jälkeistä työllistymistä. Tämän vuoksi eläkejärjestelmän ei pidä rangaista
ketään korkeammasta valmistumisiästä. Eläkejärjestelmä on opiskelu
vaiheessa kaukainen, eikä edes opintotukijärjestelmällä juuri voida ohjata
koulutuksen kestoa, vaikka niin tunnutaan usein uskovan. Eläketurvan on
oltava tasapuolinen ja järkevä kaikkien kansalaisten kannalta.
Eläkkeiden riittävyys ja eläkejärjestelmän uudistus on paitsi taloudellinen haaste, myös iso haaste työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmälle.
Palkansaajien ja työnantajien välinen kanssakäyminen on osoittanut
monta kertaa toimivuutensa, mutta sen on osoitettava se tälläkin kertaa.
Työmarkkinajärjestöjen uskottavuus edellyttää neuvottelutuloksia. Ei voida
kaivautua poteroihin vaan on tehtävä yhteistyötä. Siihen tarvitaan varmasti vääntöä, tavoitteiden sovittelua, luopumista, osatappioita ja osavoittoja.
Tulos on kuitenkin tärkein – järjestelmän on oltava kattava kokonaisuus ja sen on sisällettävä myös työelämän laadun parantamista pelkän
matematiikan lisäksi.

Työmarkkinajärjestöjen
uskottavuus edellyttää
neuvottelutuloksia.

Lue eläkeneuvottelujen ajankohtaisesta tilanteesta
www.akava.fi/uutishuone/elakeneuvottelut ja www.elakeuudistus.fi.
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Yhteiskuntaopin stipendit
lahjakkaille nuorille

Liitto on jakanut stipendejä yhteiskuntaopin kirjoittaneille
keväästä 2012 lähtien. Tänä vuonna saajat löytyivät
Helsingistä ja Laukaalta.
Dani Niskanen
• 20-vuotias
• kotoisin Laukaasta
• vaihto-oppilasvuosi 2011–2012
Yhdysvalloissa Mississippissä
• ylioppilas Laukaan lukiosta,
kirjoitti kuusi laudaturia
• aloittaa oikeustieteen opinnot
Helsingin yliopistossa
• harrastaa kunnallispolitiikkaa,
pianon ja rumpujen soittoa,
urheilua ja seurakunnassa
käyntiä

8 Liitto on palkinnut kevään yliop
pilaskokeissa hyvin menestyneitä
yhteiskuntaopin kirjoittajia. Tällä kertaa stipendi myönnettiin kolmelle
lukiolaiselle:

• Paula Karhunen Kallion lukio
• Helmi Erkamo Ressun lukio
• Dani Niskanen Laukaan lukio
Laukaan lukiosta kirjoittanut Dani
Niskanen kertoo lukio-opinnoista ja
tulevaisuuden suunnitelmistaan.
”Yhteiskunta koskettaa
meitä kaikkia”

– Suosikkiaineeni lukiossa oli yhteiskuntaoppi, koska yhteiskunta moni12 URA 3-2014

naisine ilmiöineen on ehkäpä suurin
kiinnostuksen kohteeni tällä hetkellä.
Yhteiskunta koskettaa meitä kaikkia,
halusimme tai emme, ja siksi on ensiarvoisen tärkeää oppia ymmärtämään
sen keskeisimpiä toimintamekanismeja.
Tästä syystä yhteiskuntaopin opettamisen lisääminen niin peruskouluissa
kuin lukioissakin olisi perusteltua. Esimerkiksi Eurooppa-kurssin pakollistamista voitaisiin harkita ihan jo silläkin
perusteella, että kansalaisten nykyinen
tietämys EU:sta toimintatapoineen ja
rakenteineen on hälyttävän alhaisella
tasolla.
– Kriittisen ajattelun taito on ainakin teoriassa ollut lukio-opetuksen keskeinen arvopäämäärä jo jonkin aikaa,

mutta sen käytännön toteutuminen on ainakin omien kokemusteni perusteella jäänyt
puolitiehen. Kyseenalaistaminen on kuitenkin mielestäni yksi olennaisimpia tapoja
oppia uutta ja kehittää omaa ajattelua. Yhteiskunnallisten aineiden opettamista voitaisiin kehittää siten, että koulujen ja paikallisen päätöksenteon yhteistyötä lisättäisiin ja
monipuolistettaisiin. Tämä voisi toimia niin
opetusta tukevana tekijänä kuin virikkeenä
opiskelijoille yleisemminkin aktiiviseen kansalaisuuteen.
– Harrastan kuntapolitiikkaa. Olin ehdolla
vuoden 2012 kuntavaaleissa ja pääsin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi. Sain ilokseni
useita luottamustehtäviä, minut valittiin paikalliseen koulutuslautakuntaan jäseneksi
sekä Äänekosken koulutuskuntayhtymään
varajäseneksi. Lisäksi olen ollut mukana
Jyväskylän kaupunkiseudun kuntajakoselvityksessä edustamassa nuoria. Valtuustossakin olen päässyt vaikuttamaan ja tehnyt siellä
muun muassa nuorisovaltuustoaloitteen. En
ole liittynyt vielä mihinkään puolueeseen.
– Työurani suurimpana tavoitteenani on
päästä vaikuttamaan yhteiskuntaan esimerkiksi poliitikkona tai virkamiestehtävissä.
Tätä silmälläpitäen valitsin koulunikin - oikeustieteelliset opinnot ovat mielestäni paras
pohja henkilölle, jonka keskeisenä tehtävänä
on soveltaa nykyistä lainsäädäntöä tai luoda
uutta. Olen myös harkinnut hakevani seuraavana keväänä opiskelemaan lisäksi kauppatieteitä, sillä myös talouden ymmärtäminen
on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnalliselle
vaikuttajalle. Saa nähdä.

Toivotamme Danille menestystä
opintoihin! Vinkiksi Danille ja muille opintopolkuaan miettiville: Myös
yhteiskuntatieteelliset opinnot ovat oiva
väylä päästä vaikuttamaan esimerkiksi
poliitikkona tai virkamiehenä. Nykyisessä eduskunnassa joka neljännellä
kansanedustajalla on yhteiskuntatieteellinen tutkinto. Monilla hallinnonaloilla yleisin koulutus asiantuntija- ja
esimiestehtävissä on yhteiskunta-,
valtio- tai hallintotieteiden maisterin
tutkinto.

Vuorotteluvapaan ehtoihin tiukennuksia
1.9.2014 lukien
8 Vuorotteluvapaa on järjestely, jos
sa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti jää määrä
aikaisesti va
paalle ja
jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi
ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeino
toimistossa työttömänä työnhakijana
olevan henkilön. Vuorottelijalla on
oikeus vuorottelukorvaukseen vuorotteluvapaan ajalta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi
oikeus työttömäksi jäädessään. Korvaus
on 80 prosenttia, jos vuorottelijalla on
vähintään 25 vuoden työhistoria ennen
vapaan alkamista. Korvaus on veronalaista tuloa. Vuorotteluvapaajärjestelmä
on ollut eri muodoissaan käytössä vuodesta 1996 lähtien.
Maaliskuussa 2014 valmistuneessa
työ- ja elinkeinoministeriön työryhmämietinnössä vuorotteluvapaan
ehtoihin esitettiin useita tiukennuksia. Maan hallitus antoi eduskunnalle
huhtikuussa työryhmämietintöön pohjautuvan lakiesityksen HE 36/2014,
joka hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuun alussa ilman sisällöllisiä muutoksia. Lakimuutokset tulevat voimaan
1.9.2014 lukien.
Vuorotteluvapaalle voi jatkossa
päästä vasta 16 vuoden työhistorian
(nykyisin 10 vuotta) jälkeen eikä siltä
voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Vuorotteluvapaalle jäävälle asetetaan myös
tällä hetkellä 60 vuoden yläikäraja.
Kyseinen ikäraja on jatkossa sidottu työeläkelainsäädäntöön. Yläikäraja koskee vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä. Lisäksi lakia muutetaan siten,
että työssä
oloaikaan lasketaan myös
sellainen työssäoloaika tai työssäoloaikaan rinnastettava aika, jonka henkilö

on ollut vakuutettuna Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (Islanti,
Liechtenstein, Norja) tai Sveitsissä.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavalta edellytetään vähintään 90
kalenteripäivän pituista työttömyyttä.
Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske
alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut
enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias
tai yli 55-vuotias. Vanhoissa säädöksissä ei määritelty sijaisen työttömyyden vähimmäiskestoa.
Vuorotteluvapaan kesto nousee
100−360 kalenteripäivään (ennen 90–359
kalenteripäivää). Vapaan saa edelleen
käyttää, miten haluaa. Tulevaisuudessakin uudelle vuorotteluvapaalle voi
jäädä oltuaan viisi vuotta töissä. Vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyy
myös ennallaan.
Lakimuutokset tulevat voimaan
1.9.2014. Jos vuorottelusopimus on
tehty ennen lakimuutosten voimaantuloa ja sopimuksen mukainen vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31. päivänä
joulukuuta 2014, vuorotteluvapaaseen
sovelletaan vanhoja säännöksiä. Vanhoja säännöksiä sovelletaan myös mainituilla ajanjaksoilla sovittuihin jaksotettuihin vuorotteluvapaisiin.

Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö

URA 3-2014 13
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2 €/kk
Lapsen

TAPATURMAVAKUUTUS
Hanki nyt Ifistä lapsellesi turvapaketti, joka on voimassa aina ja kaikkialla
maailmassa. Vakuutus kattaa kaiken vapaa-ajan ja myös harrastukset, aina
ilman omavastuuta. Saat vakuutuksen lähimmästä Ifistä, tai vielä
10 % edullisemmin osoitteesta

lapsenturva.fi
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

010 19 19 19

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

Työpaikkakiusaamistapaus

K

orkein oikeus antoi kesäkuussa ratkaisun (KKO 2014:44) virka
miehen epäasiallisesta kohtelusta eli kansanomaisesti työpaikka
kiusaamisesta.Valtionhallinnon johtavassa virassa toiminut virkamies
koki tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti ja joutui jäämään sairaus
lomalle toimittuaan alle viisi kuukautta virassa. Tilanteen pitkityttyä
hän lopulta irtisanoutui.
Käräjäoikeus hyväksyi virkamiehen vahingonkorvauskanteen, hovioikeus
hylkäsi sen. Korkein oikeus järjesti asiasta suullisen käsittelyn ja hyväksyi
osittain vahingonkorvausvaatimukset. Merkittävää oli, että korkein oikeus otti
selkeästi kantaa siihen, millaista käyttäytymistä on pidettävä työturvallisuuslain
28 §:n tarkoittamana epäasiallisena kohteluna ja mihin toimenpiteisiin työn
antajan tulee ryhtyä havaittuaan tällaista kohtelua.
KKO totesi, että esimiehellä on sinänsä työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella oikeus puuttua työntekijän töiden jakoon ja järjestelyyn ja tehdä niitä
koskevia ratkaisuja. Kohtelu voi kuitenkin olla epäasianmukaista, jos tehtäviä
objektiivisesti arvioiden perusteettomasti järjestellään uudelleen, vähennetään
tai lakkautetaan. Epäasiallista voi myös olla työntekijän eristäminen muusta
työyhteisöstä tai yhteisön sisäisestä tiedonkulusta. Työnantajan menettelyn
asianmukaisuutta on arvioitava objektiivisin perustein, pelkkä subjektiivinen
tuntemus ei riitä.
Kyseissä tapauksessa KKO katsoi epäasiallista kohtelua esiintyneen erityisesti siinä, että virkamiehen esimies oli poistanut yksikön työjärjestyksestä
paljon virkatehtäviä, jotka aiemmin olivat kuuluneet kyseiselle virkamiehelle.
Lisäksi virkamiestä ei ollut perehdytetty virkatehtäviin. Tällä kohtaa KKO viittasi
työsuojelupiirin tarkastuskertomukseen. KKO piti epäasiallisena kohteluna
myös sitä, että esimies oli kehityskeskustelun jälkeen kieltäytynyt suorasta
kahdenkeskisestä yhteydenpidosta alaisensa kanssa.
Työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen kohtelun edellytetään aiheuttavan haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Tästä johtuen
satunnainen epäasiallinenkaan käyttäytyminen ei yleensä voi toteuttaa laissa
tarkoitettua häirintää. Kohtelulta voidaan sen vuoksi edellyttää jossain määrin
toistuvuutta tai olotilan pysyvyyttä, jotta haitta tai vaara terveydelle voisi syntyä.
KKO katsoi, että työnantajan olisi tullut ryhtyä toimenpiteisiin kyseisen
epäkohdan poistamiseksi. Työnantaja oli pitänyt kaksi palaveria ja todennut,
ettei kiusaamista ollut tapahtunut. Koska kiusaajaksi väitetty oli ollut viraston
päällikkö, ei voitu pitää riittävänä, että asiaa tällaisessa tapauksessa selvitellään pelkästään ottamalla yhteyttä asianomaiseen esimieheen ja tekemällä
johtopäätökset hänen kuulemisensa perusteella. Asiaa olisi pitänyt selvittää
monipuolisesti myös muuten. Myös se, että virkamies oli jäänyt sairauslomalle
juuri ilmoituksessa mainittujen asioiden seurauksena, olisi antanut aihetta
muulle selvitykselle. KKO katsoi, etteivät työnantajan edustajat olleet ryhtyneet
riittäviin toimiin asian selvittämiseksi. He eivät olleet myöskään ryhtyneet
toimiin epäkohdan poistamiseksi. Työnantaja oli siten laiminlyönyt työturval
lisuuslain 28 §:n mukaisen toimimisvelvollisuutensa. Valtio velvoitettiin
suorittamaan virkamiehelle ansionmenetystä sairausajalta ja korvausta lääkeja sairauskuluista. Sen sijaan korvausvaatimus henkisestä kärsimyksestä
hylättiin. B

lain mukaan

ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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URApolku
Eini Hyttinen

Legitiimi rooli
Teksti Hanna Ojanpää Kuva Risto Takala

Oma polku

Olin jo valmistunut käsi- ja taideteollisuuden ammattiin, kun päätin vielä kirjoittaa itseni ylioppilaaksi. Kun
sittemmin hain lukemaan sosiologiaa Joensuun yliopistoon, tiesin heti, että tämä on minun juttuni: minua ovat
aina kiinnostaneet yhteiskunnalliset ilmiöt ja lainalaisuudet, ihmiset mukaan lukien. Olin myös alusta lähtien ”sisällä”, sillä minulla oli jo elämästä perspektiiviä
monelta eri kantilta.

Ajatuksia yhteiskunnasta ja työurista

Olen ollut valtiolla töissä vuodesta 2003; ensin työsuojelupiirissä ja fuusioitumisen myötä Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella ylitarkastajana. Perustehtäviini kuuluvat viranomaisvalvonta
ensisijaisesti häirintäasioissa sekä tarkastuskäynnit sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutusalan työpaikoilla.
Olen myös useissa valtakunnallisissa työryhmissä sekä
kouluttamassa että kehittämässä työsuojeluvalvonnan
käytäntöjä. Vuoden alusta minut valittiin aluehallinto
virastojen pääluottamusmieheksi. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että aikani ei enää riitä työpaikoilla tehtäviin
tarkastuskäynteihin. Tilalle olen kuitenkin saanut paljon
uutta ja mielenkiintoista.

Mielestäni ei ole välttämätöntä, eikä aina hyväksikään,
lähteä suoraan koulusta opiskelemaan. Totta kai on hienoa, jos nuori tietää ”kutsumuksensa”, mutta valtaosalle oma ala ei löydy niin helposti. Nykyään jo pelkästään vaihtoehtoja on niin paljon. Hieman huolestunut
olen niistä uraputki-ihmisistä, joilta jää kiireessä näkemättä paljon. Osaaminen rakentuu joskus yllättävistäkin
kokemuksista, todellisesta vuorovaikutuksesta erilaisten
ihmisten kanssa. Yhteiskunta koostuu palasista: itse en
ymmärtäisi tätä kaikkea ilman elämänkokemustani.
Omassa työssäni tärkeintä ei ole palkka vaan työn sisältö, vaikuttaminen ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Olisi tärkeää, että työpaikoilla vallitsisi aito
yhteistoiminta ja kukin kokisi itsensä tärkeäksi ja kuulluksi.

Luottamusmiehen tehtävä

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Julkisella sektorilla ei ole ollut samaa irtisanomisuhkaa
kuin yksityisellä puolella. Työn tuottavuustavoitteet ja
resurssipula kuitenkin aiheuttavat sen, että moni työntekijä uupuu. Tämä näkyy myös niissä lukuisissa yhteydenotoissa, joita saan. Jukolaisten edustajana tehtävänäni
on auttaa jäsenistöä heidän palvelussuhteeseen liittyvissä
ongelmissa.
Rajanveto yksityiselämän ja työelämän välille on joskus vaikea: luottamusmies saattaa olla ainoa henkilö,
jonka kanssa voi puhua asioista avoimesti. Itse saan tässä

Haluaisin tehdä työkseni vielä jotain muuta; koen, että
minulla on paljonkin työelämälle annettavaa. On surullista saada viestejä, kuinka yli 50-vuotiaat kokevat, ettei
heistä olla työpaikoilla kiinnostuneita. Omalta osaltani
voin sanoa, etten ole koskaan aikaisemmin panostanut työhön niin paljon kuin nyt. Itsensä kehittäminen ja
uusien, mielenkiintoisten asioiden löytäminen ei katso
ikää. Haaveissa on myös vielä tehdä väitöskirja, mutta
nyt ajankohtaisempaa on keskittyä isoäidin rooliin. B

Nykyinen työ

1994
YTM
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roolissa legitiimin luvan osallistua ja vaikuttaa ilman häirikön leimaa: minua ei saa vaiennettua.
Keväällä minut valittiin varasijalta YKA:n liittovaltuustoon. Olen saanut liitosta paljon tietoa neuvotteluja sopimistoiminnan tueksi ja toivon, että voin itse antaa
jotain takaisin. Parhaimmillaan vaikuttaminen on vasta
vuoroista.

2003
Töihin valtiolle

2010
I-S AVI, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry:n luottamusmies

2014
AVIen pääluottamusmies,
YKA:n liittovaltuuston
jäsen

Vaikuttava
rekrytointi.

Vaikuttava
rekrytointi.

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

Asiantuntija
sanna ruotsalainen
Fennia

YTM Sanna Ruotsalainen (36)
on aloittanut Fenniassa Yritysten
Henkilövakuutukset osastolla lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen
asiantuntijatehtävissä.
– Hoidamme sekä yrittäjien
että työntekijöiden vakuutusturvaa,
lisäksi osallistun erilaisiin koulutusja kehitystehtäviin.

Ruotsalainen tuli Fenniaan
vakuutuskäsittelijäksi pian valmistumisen jälkeen kesällä 2008.
– Odotan uudelta tehtävältä
mielenkiintoisia haasteita tapaturmavakuuttamisen parissa
sekä yhteistyötä eri vakuutusalan
toimijoiden kanssa.

Vaikuttava
rekrytointi.

MEP
sampo terho
Euroopan parlamentti

FM Sampo Terho (37) valittiin
toukokuussa Perussuomalaisten
edustajana Euroopan parlamenttiin.
– Aloitin parlamentissa vuonna
2011, kun Timo Soini siirtyi kotimaan politiikkaan, Terho toteaa.
Terho on jäsenenä Talous-ja
raha-asioiden valiokunnassa ja

varajäsenenä Teollisuus-, tutkimusja energia-asioiden valiokunnassa.
– Työ on mielenkiintoista ja
tekemistä riittää!
Aikaisemmin Terho työskenteli
Maanpuolustuskorkeakoulussa
tutkijana.
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Asiantuntija
ville kopra
Suomen Pörssisäätiö

VTM Ville Kopra (34) on aloittanut
Suomen Pörssisäätiössä pääomamarkkina-asiantuntijana 19.6.2014.
Toimenkuva on säätiössä uusi.
– Tehtävänäni on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun lisää
tietoa ja näkökulmia pääomamark-

kinoiden kehittämisen tueksi, Kopra
toteaa.
Kopra on työskennellyt viimeksi
valtiovarainministeriössä entisen
valtiovarainministerin Jutta Urpilaisen talouspoliittisena erityisavustajana.
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Kollektiivinen
			edunvalvonta

hyödyttää
Teksti Reetta Vilhu Kuva Thinkstock

K

ollektiivinen edunvalvonta
tarkoittaa ensi sijassa työ- ja
virkaehtosopimusten laatimista ja niiden noudattamisen valvomista. Tämä on akavalaisten neuvottelujärjestöjen
ja ammattiliittojen toiminnan ydinaluetta. Ammattiliitot ovat aikoinaan syntyneet muun muassa siitä syystä, että eri
toimialoille saataisiin alan työntekijöihin sovellettavat yhtenäiset ja kohtuulliset peruspelisäännöt.
Neuvottelupäälliköt Nuutti Pursiainen ja Petri Toiviainen hoitavat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toimistolla kollektiivista edunvalvontaa.
– Kollektiivinen edunvalvonta tapahtuu akavalaisessa kentässä pääsääntöisesti neuvottelujärjestöissä, joissa keskitytään työ- ja virkasuhteisiin liittyvään
edunvalvontaan. Yksittäiset akavalaiset
liitot ovat neuvottelujärjestöjen jäseniä,
ja liitoilla on edustajansa neuvottelu
järjestöjen eri toimielimissä. Julkisella
sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen
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neuvottelujärjestö JUKO ry, jossa edunvalvontatyötä tehdään valtion, kuntien ja kuntayhtymien, yliopistojen sekä
evankelisluterilaisen kirkon akavalaisten työntekijöiden eteen, julkisen sektorin edunvalvonta-asioista vastaava neuvottelupäällikkö Toiviainen kertoo.
– Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on
puolestaan akavalainen yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa
akavalaisen jäsenkunnan neuvotteluja sopimustoiminnasta muun muassa
teollisuudessa, liike- ja palvelualoilla
sekä järjestösektorilla. Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut on vuosien mitaan
vakiinnuttanut paikkansa molemmissa
neuvottelujärjestöissä, ja olemme arvostettu toimija, toteaa yksityisen sektorin
edunvalvonnasta vastuullinen neuvottelupäällikkö Pursiainen.
SOPIMUSTOIMINTA KOLLEKTIIVISEN
EDUNVALVONNAN KESKIÖSSÄ

– Neuvottelujärjestöjen sopimus
tavoitteet laaditaan liittojen jäsenistöltä

sopimuskauden aikana esiin tulleiden
tarpeiden pohjalta. Silloin, kun sopimukset ovat katkolla, kaikki aika ja
voima käytetään puolestaan sopimusneuvotteluihin työnantajapuolen edustajien kanssa. Neuvottelukierroksen
aikana iso osa ammattiliittojen työntekijöistä työskenteleekin erilaisissa taustaryhmissä tukemassa työntekijäpuolen
pääneuvottelijoita, Pursiainen toteaa.
– Kun neuvotteluprosessi on saatu
loppuun ja sopimukset hyväksytty,
alkaa sopimusten valvonta. Valvonta
ikään kuin konkretisoituu jäsenten
yhteydenottojen kautta, joiden perusteella otetaan kantaa siihen, noudatetaanko sopimusta oikein ja ovatko yksittäisten työpaikkojen linjaukset työ- ja
virkaehtosopimusten ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Syntyneitä
erimielisyyksiä pyritään sovittelemaan
työnantajapuolen edustajien kanssa, ja
viime kädessä tulkintaerimielisyydet
voidaan ratkaista tuomioistuinprosessissa, Toiviainen taustoittaa.

LUOTTAMUSMIEHET AVAINASEMASSA

YHTEYDENOTTOJA RIITTÄÄ

– Palvelussuhteisiin liittyviä yhteydenottoja
tulee liiton toimistolle erittäin paljon ja ne
ovat sisällöltään hyvin erilaisia, koska koulutuspohjaisena ammattiliittona jäsenemme
ovat sijoittuneet hyvin heterogeenisesti työmarkkinoille. Ongelmatilanteita on laidasta
laitaan, mutta yksittäiset jäsenten yhteydenotot liittyvät yleisimmin palkkaukseen, työaikaan ja erilaisiin vapaisiin, Toiviainen kertoo.
– Palvelussuhdeneuvonta kuuluu ensi
sijassa liiton toimiston lakimiehille, mutta
se on luontainen osa myös neuvottelupäällikköjen työtä, Pursiainen puolestaan toteaa.

Kuva: Aki Reinimäki

Liitto valvoo jäsentensä
ammatillisia, taloudellisia
ja sosiaalisia etuja
työmarkkinoilla. Liiton
tavoitteena on myös
vahvistaa jäsenkuntansa
ammattien arvostusta ja
ammatillista identiteettiä.

– Kollektiivinen edunvalvonta näkyy yksittäisen jäsenen arjessa ennen kaikkea hänen
palvelussuhteessaan sovellettavan työ- tai
virkaehtosopimuksen kautta. Työpaikalla
työehtojen ensisijaisina valvojina toimivat
puolestaan henkilöstön valitsemat luottamusmiehet tai luottamusvaltuutetut. Henkilöstön edustajilla onkin erittäin tärkeä rooli
kollektiivisessa edunvalvonnassa. Jos työpaikkatasolla asiat sujuvat, kollektiivinenkin
edunvalvonta on onnistunutta, Pursiainen ja
Toiviainen toteavat.
Jos työnantajan toimialalla on työ- tai virkaehtosopimus, työntekijät valitsevat sen
määräysten mukaan itselleen luottamusmiehen. Eri henkilöstöryhmillä (työntekijät,
toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt) on

lähtökohtaisesti omat luottamusmiehensä.
Jos työpaikalla ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, tai työehtosopimus ei koske
jotain henkilöstöryhmää, kyseinen henkilöstö voi työsopimuslain perusteella valita
edustajakseen luottamusvaltuutetun. Työ- ja
virkaehtosopimukset määrittävät luottamusmiesten aseman ja oikeudet, kun taas luottamusvaltuutetun toimintakehikon määrittää
työsopimuslaki.
Uuteen työpaikkaan mennessä kannattaa ottaa selvää, onko siellä henkilöstön
edustajaa, esimerkiksi luottamusmiestä. Jos
henkilöä ei muuten löydy, voi ottaa liittoon
yhteyttä ja kysyä, kuka on työpaikan henkilöstön edustaja. Joissain työpaikoissa saattaa
luottamusmies tai -valtuutettu tulla itsekin
esittäytymään uudelle työntekijälle.

Jos sinulla on kysyttävää työ- ja
virkaehtosopimuksiin tai oman
työpaikan olosuhteisiin liittyen:
1. ota yhteyttä omaan henkilöstön
edustajaan (JUKOn tai YTN:n
luottamusmies, luottamusvaltuutettu
tai työsuojeluvaltuutettu) työpaikalla

Henkilöstön edustajilla on tärkeä rooli kollektiivisessa edunvalvonnassa,
toteavat neuvottelupäälliköt Nuutti Pursiainen ja Petri Toiviainen.

2. suora yhteydenotto liiton
palvelussuhdeneuvontaan
(lakimiehet ja neuvottelupäälliköt)
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Yksittäisten jäsenten palvelussuhde
asioiden selvittelyn ohella liiton neuvottelu
päälliköt työskentelevät sopimuskauden
aikana useissa erilaisissa työryhmissä, joiden
tarkoituksena on sopimusten valvonta ja niiden kehittäminen. Lisäksi erityisesti henkilöstön edustajia koulutetaan sopimuskauden
aikana sopimusten soveltamiseen liittyvissä
kysymyksissä.
– Liiton toimiston näkökulmasta kollektiivinen edunvalvonta on monesti rakenteisiin
vaikuttamista, verkostojen luomista ja niiden
ylläpitämistä. Kyse on tietynlaisesta lobbaamisesta, Toiviainen kertoo.

||

Liittojen asiantuntemus
mahdollistaa sen, että työntekijät
voivat keskittyä oman työn
tekemiseen.
Akavalaiset Kelassa
Kansaneläkelaitoksen palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa noin
6 100 työntekijää. Heistä akavalaisiin liittoihin kuuluu kuutisensataa, joista valtaosa työskentelee asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuihin Kelan akavalaisista
kuuluu noin 170 henkilöä. YKA on Kelan suurin akavalainen liitto.
Kelassa sovelletaan omaa talokohtaista työehtosopimusta, jonka on
työntekijöiden puolelta neuvotellut pardialainen Kelan toimihenkilö
yhdistys.
Kelassa työskentelevillä akavalaisilla on ollut oma yhdistys, Kelan Akavalaiset ry, vuodesta 1999 lähtien. Yhdistys on elellyt viime
vuodet hiljaiseloa, mutta sen toimintaa päätettiin lähteä aktivoimaan uudelleen syksyllä 2013 akavalaisten liittojen ja ennen kaikkea YKA:n toimesta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.2.2014
YKA:n toimistolla Helsingissä, ja yhdistykselle valittiin uusi hallitus.
Hallitus on kuluneen kevään aikana suunnitellut aktiivisesti tulevaa
toimintaa ja tehnyt akavalaiselle jäsenistölle kyselyn koskien edunvalvonnan painopisteitä. Yhdistys tiedottaa jäsenille toiminnastaan
sähköpostitse sekä Facebook-sivujen kautta.
Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on tässä vaiheessa saada
Kelan Akavalaiset ry:n toimintamahdollisuudet vakiinnutettua Kelan
sisällä. Ensiarvoisen tärkeää olisi saada akavalaisille työnantajan
tunnustama henkilöstön edustaja, joka voisi ottaa osaa esimerkiksi
yhteistoimintaneuvotteluihin. Kelan johtoa tavattiin kesäkuussa
2014.
Liittyminen Kelan Akavalaiset ry:n jäseneksi on kaikkien Kelassa
toimivien yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen edun mukaista,
sillä tällöin yhdistyksen painoarvo ja neuvotteluasema vahvistuvat.
Yhdistys ei peri jäseniltään jäsenmaksua, vaan toimintaa tuetaan
akavalaisten liittojen toimesta. Jäsenyydestä kiinnostuneet
voivat olla yhteydessä Kelan Akavalaiset ry:n hallituksen jäsen
vastaavaan Juha Konttilaan (juha.konttila@kela.fi) tai liiton
julkisen sektorin neuvottelupäällikköön Petri Toiviaiseen
(petri.toiviainen@yhteiskunta-ala.fi).
Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
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– Julkisella sektorilla työskentelevät liiton jäsenet ovat kattavasti työ- ja virkaehtosopimusten piirissä. Yksityisellä sektorilla on
sen sijaan paljon toimialoja, joilla ei ole työehtosopimuksia laisinkaan. Yksityisen puolen sopimukset ovat myös sisällöltään usein
ohuempia kuin julkisella sektorilla. Tekemistä ja kehitettävää tällä saralla siis riittää,
Pursiainen sanoo.
– Voidaan tietysti kysyä, onko nykymaailmassa enää tavoiteltavaa pyrkiä sisällöllisesti laajoihin työ- ja virkaehtosopimuksiin.
Se on toisaalta myös arvovalinta. Työehto
sopimusten yksi perusidea on turvata heikomman osapuolen oikeuksia ja taata työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Lisäksi
myös työnantajapuolella lähdetään usein
siitä, että toiminta on helpompaa, jos palvelussuhteiden peruspelisäännöt on sovittu, ja
sovitun kehikon sisällä voidaan sitten tehdä
tarvittavia työpaikkakohtaisia poikkeamia. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia
onkin viime vuosina työ- ja virkaehtosopimuksissa lisätty. Kollektiiviselle sopimus
toiminnalle on joka tapauksessa edelleen tarvetta, Pursiainen miettii.
Haasteita globaalissa maailmassa

Suomalainen työmarkkinamalli perustuu
pitkälti sopimiseen työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä.
– Suomalainen työlainsäädäntö jättää
sopimiselle laajan pelivaran. Meillä ei ole
esimerkiksi minimipalkkalakia, ja monet
työelämän asiat, joita pidetään itsestäänselvyyksinä, kuten vaikkapa lomarahat ja
monien perhevapaiden palkallisuus, tulevat nimenomaan työ- ja virkaehtosopimuksista. Sopimusjärjestelmä ei pysy kuitenkaan
itsestään kassassa, vaan vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Liitoista saatava tuki ja liittojen asiantuntemus työ- ja virkaehtoasioissa mahdollistavat puolestaan sen, että yksittäinen liiton
jäsen voi keskittyä oman työnsä tekemiseen
ja asiantuntemuksensa kehittämiseen, Toiviainen kertoo.
– Tämän hetken suuria kysymyksiä
on, miten suomalainen työmarkkinamalli
voi vastata globalisaation haasteeseen. Se,
kuinka kansainvälistyminen ja rajojen aukeaminen vaikuttaa kollektiivisen edunvalvontaan Euroopan tasolla on ollut iso kysymys
jo parikymmentä vuotta. Meidän pitää varmistaa, että työn tekemiselle on reilut ehdot
siitä riippumatta, missä päin maailmaa työtä
tehdään. Esimerkiksi EU-tason vaikuttaminen nousee liittojen ja neuvottelujärjestöjen
agendalla koko ajan tärkeämpään asemaan
Pursiainen ja Toiviainen kertovat. B

Luottamusmiehet
vievät asioita eteenpäin
Veli-Matti Kauppinen,
pääluottamusmies, Varsinais-Suomen liitto:
”Toimiva luottamusmiesjärjestelmä on avainasemassa arjen
asioiden ratkaisemisessa. Jäseniltämme tulee varsin usein
kysymyksiä työsuhteisiin liittyvistä asioista. Meidän työpaikallamme kynnys ottaa yhteyttä luottamusmiehiin on matala, ja
ovet ovat aina jäsenillemme auki. Mikäli johonkin visaiseen
kysymykseen ei heti löydy vastausta, se selvitetään liiton toimiston suunnasta. Tämä yhteistyö onkin toiminut todella hyvin.
Yleisesti ottaen järjestäytymisasteen tasoon tulee kiinnittää
jatkuvasti huomiota. Ammattiliiton jäsenyys ei ole nykyään
varsinkaan vasta työelämään tulleille mikään itsestäänselvyys.
Tässäkin asiassa toimiva ja aktiivinen luottamusmiesjärjestelmä
on hyvä kannustin liittyä ammattiliittoon.”
Risto Kangas,
neuvottelujohtaja, Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO ry:
”Palkansaajan arjessa julkisen sektorin edunvalvonnan
tulokset näkyvät monina itsestäänselvinä asioina. Asiat
on sovittu keskitetysti, ja työpaikoilla on työrauha. Edunvalvonnan ei tarvitse korostua erikseen, mutta silloin,
kun palveluja tarvitaan, niitä pitää saada.
Työ- ja virkaehtosopimuksiin on kirjattu varsin kattavasti palvelussuhteen ehdot. Keskustason sopimuksia
on täydennetty lukuisin paikallisin sopimuksin, joiden
sisällöstä vastaavat pääosin paikalliset luottamusmiehet
ja paikallinen työnantaja.
Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoiminta
järjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää sopimusten
noudattamista, työnantajan ja palkansaajien välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeuden
mukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan
ylläpitämistä. Luottamusmies on velvollinen välittämään
tietoa osapuolten kesken.”

Sanna Hirsivaara,
luottamusmies, opetus- ja kulttuuriministeriö:
”Luottamusmiehet osallistuvat aktiivisesti ministeriöiden YTkomiteoiden työskentelyyn, mikä on yksi tärkeä vaikuttamisen
paikka. Myös palkkausjärjestelmän soveltamiseen liittyvät asiat
ovat merkittävä osa työtä.
Kun virkamieskunnassa nousee esiin tärkeitä johdon kanssa
käsiteltäviä asioita, luottamusmiehet toimivat viestin viejinä:
Onko virkani vaativuustaso tai henkilökohtaisen suoriutumisen
osa oikein määritelty ja miten voin ajaa muutosta? Onko virkani
määräaikaisuudelle perusteita ja miten virkani vakinaistettaisiin?
Mitä tulisi tehdä, kun kokonainen yksikkö tai osasto on hukkumassa töihin? Onko minulla oikeus YT-neuvotteluun organisaatiomuutoksessa? Luottamusmiehenä pitää tietysti iloita pienistäkin
onnistumisista, mutta jos isompia mainitsee, niin kyllä virkojen
vakinaistamiset ovat merkittäviä saavutuksia.”
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Digitalisoituminen tuo
utopistiselta kuulostavia
mahdollisuuksia.
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[ ILMIÖ]

Yhteiskunnan rakenteiden ja
palveluiden digitalisoimisen
toivotaan synnyttävän uudenlaisen,
osallistavamman demokratian ja
pelastavan Suomen kansainvälisen
kilpailukyvyn. Mahdollisuuksia on
paljon, mutta digikehityksen tuomat
uhat ovat jo arkipäivää.
Teksti Heidi Kähkönen Kuvitus Leena Elomaa / MCI Press

Digitaalinen
tulevaisuus

haastaa vanhat ajattelumallit

Lisää
digitalisaatiosta
Yhteiskuntatieteilijäpäivillä 14.11.
Paneelin aiheena on
työelämän trendit
(ohjelma takakannessa)

O

n vaikea käsittää, kuinka
paljon digitaalisia jalanja sormenjälkiä jokainen
meistä päivittäin jättää. Jäljet eivät häviä minnekään,
vaan ne tallentuvat rekistereihin, tietokantoihin ja
lokeihin todennäköisesti toisella mantereella
sijaitseville palvelimille. Harva osaa sanoa,
kuka dataa hyödyntää – saati mihin tarkoitukseen.
Toisaalta digitalisoituminen tuo utopistiselta kuulostavia mahdollisuuksia. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jyrki Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tiekestä
seuraa kehitystä tarkasti.
– Liikenteestä tulee palvelu. Parkkitilaa
ei tarvitse varata mistään, sillä robottiautot

ovat jatkuvasti liikkeessä. Hong
kongissa
metron korjauspäätökset on jo siirretty
tekoälylle, joka hoitaa korjaukset ihmistä
varmemmin ja tehokkaammin. Yhdysvaltalaisessa sairaalassa keuhkosyövän
hoitopäätökset on annettu tekoälylle. Puolet maailman arvopaperikaupasta tapahtuu
tekoälyjen välillä. Meklari vain valvoo tietokoneohjelmia, Kasvi luettelee.
Yksityiseltä sektorilta toimintaa tehostavien innovaatioiden toivotaan siirtyvän ajallaan julkiselle puolelle. Toistoa vaativia tehtäviä automatisoidaan yhä pidemmälle ja
perinteisiä ammatteja häviää.
– Meneillään on kolmas teollinen vallankumous, joka on suurempi kuin edelliset
höyryn ja sähkön aikaansaamat. Ja kehitys
kiihtyy koko ajan, Kasvi sanoo.
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Nykyisin kunnat
tuottavat valtavan
määrän dataa.

Pian asioiden internet, eli internet of
things ja teollinen internet ovat arkipäivää.
Kaikki mahdolliset laitteet ja elävät eliöt
tuottavat miljardien sensorien avulla dataa,
jota algoritmit analysoivat ja ohjelmat hyödyntävät, kaikki ihmisen huomaamatta. Big
datan aikakausi on vasta aluillaan.
– Tekniikka voimaannuttaa ihmisiä, mutta
sitä voidaan käyttää kahdella tavalla, siis
myös ihmisten vaikutusmahdollisuuksien
vähentämiseen, kuten Venäjällä ja Kiinassa
tapahtuu. Suomessa kuulee usein argumentin, mitä pelättävää lainkuuliaisella ihmisellä
täällä on. Muualla kysymys olisi absurdi,
Kasvi huomauttaa.
Virka-ajat historiaan

Sitran tietoyhteiskunta-avainalueella vanhempana neuvonantajana toimiva M
 irjami
Laitinen on kehittänyt Suomeen julkisen hallinnon sähköisiä palveluita jo reilun vuosikymmenen ajan. Entisessä virassaan verohallinnon pääjohtajana Laitinen oli
valmistelemassa muun muassa esitäytettyä
veroilmoitusta ja palvelua, jossa ilmoitusta
pääsee muokkaamaan verkossa.
– Se, että palveluita saa ajasta ja paikasta
riippumatta, takaa entistä yhdenvertaisemmat mahdollisuudet kansalaisille toimia
tässä yhteiskunnassa. Jos erilaisten asiakkaiden tarpeet huomioidaan ja palvelut ovat
helppokäyttöisiä, ollaan sähköisissä palveluissa jo pitkällä kansalaisyhteiskunnan ja
demokratian toteutumisessa, Laitinen sanoo.

Jotta sähköiset palvelut olisivat aidosti
kaikkien kansalaisten käytettävissä, on voitettava kolme haastetta. Internet-yhteyksien
pitäisi toimia sujuvasti kaikkialla maassa,
vaikka niin ei vielä tapahdu.
Toiseksi on pidettävä huolta siitä, että
kaikki myös osaavat käyttää palveluita. Laitinen sanoo, että kyse ei välttämättä ole siitä,
että vanhemmat ikäluokat tippuisivat kehityksen kelkasta. Nuoret eivät aina ymmärrä
palveluiden sisältöä, vaikka ovat teknisesti
näppäriä.
– Kun puhutaan kansalaisen arjen helpottamisesta, pitäisi ymmärtää paljon muutakin kuin tekniikkaa. Miten palvelut toimivat,
mikä on logiikka niiden taustalla, Laitinen
sanoo.
Myös taloudellisista esteistä olisi päästävä. Yksi tärkeä askel toimiviin palveluihin
on kansalaisen sähköinen identiteetti. Tunnistautumisen pitäisi olla mahdollista kaikille ilman kaupallisia sitoumuksia.
– Tunnistamisratkaisut ovat tähän asti
perustuneet pitkälti asiakkuuteen, kuten
pankkien asiakkuuteen, mutta tulevaisuudessa niin ei saisi olla, Laitinen huomauttaa.
Jyrki Kasvi painottaa, että kansalaisille
näkyvien palvelujen digitalisointi ei tehosta
toimintaa, jos koko palveluprosessia ei ole
digitalisoitu.
– Olen nähnyt tapauksen, jossa kuntalainen joutuu tulostamaan sähköisen lomakkeen, tuomaan sen paperilla virkamiehelle,
joka skannaa paperin kuvaksi ja lähettää
sen sähköpostilla naapuriosastolle, jossa se
tulostetaan paperille ja tiedot syötetään tieto
järjestelmään, Kasvi kuvailee.
Julkinen data avoimeksi

Asiantuntijat nimesivät Uran pyynnöstä uuden
digiajan välttämättömiä kansalaistaitoja:
• Digitaalinen sosiaalinen pääoma eli miten verkossa käyttäydytään
• Medianlukutaito
• Mediankirjoitustaito, sillä sosiaalisessa mediassa jokainen voi olla
joukkotiedotusväline
• Laitteiden perushallinta
• Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen
• Peruskäsitteiden hallinta, kuten avoin data ja rajapinta
• Tiedonhaku verkossa ja tiedonhakusovellusten hallinta
• Omaa itseä koskevan datan hallinta ja palveluiden käyttöehtojen sisälukutaito
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Nykyisin kunnat tuottavat valtavan määrän
dataa, mutta viime vuosiin asti näitä valtaosin julkisia tietovarantoja on ollut kunnan
organisaation ulkopuolella vaikea hyödyntää. Edelläkävijät, kuten Helsinki Region
Infoshare raivaavat tietä perässätulijoille.
Tanja Lahti toimii projektipäällikkönä pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelussa,
joka lanseerattiin keväällä 2011.
HRI auttaa pääkaupunkiseudun kaupunkien eri yksiköitä datan avaamisessa.
Datasetit ovat ladattavissa HRI:n datakatalogin kautta. Datat julkaistaan rakenteellisessa, helposti hyödynnettävässä muodossa
vapaan käyttöluvan kanssa. HRI:ssä on kehitetty hyviä käytäntöjä, joita muut kunnat
voivat ottaa helposti käyttöön.
Datan avaamisen tarkoituksena on luoda
mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoimin

nalle
mutta
myös tehdä
julkishallinnosta
ja päätöksenteosta
läpinäkyvää.
– Tavoitteena on, että
kuka tahansa voi saada käsiinsä
saman tietopohjan, jonka pohjalta
kaupungin palveluja tuotetaan ja päätöksiä tehdään. Jokainen voi sitten tehdä
omaa analyysiä aineistosta, Lahti sanoo.
On eri asia, ovatko kunnanvaltuuston pöytäkirjat nähtävillä pdf-muodossa
kokouksen jälkeen vai tehdäänkö päätöksenteon seuraaminen helpoksi kuntalaisille
ja kansalaisille jo valmisteluvaiheessa.
Jyrki Kasvi tuntee tapauksia, joissa yleisöä herätellään keskustelemaan keskeneräisistä asioista. Isossa-Britanniassa on
kehitetty palvelu, johon voi kirjata oman
asuinalueensa ja kiinnostuksen kohteet. Kun
lähialueen asioita käsitellään jossakin toimi
elimessä, käyttäjä saa sähköpostiinsa ilmoituksen, joka kertoo, että nyt on aika vaikuttaa.
– Kuinka moni meistä oikeasti seuraa
lauta
kuntien pöytäkirjoja? Yleensä oman
alueen asioista luetaan vasta paikallisesta
lehdestä tai kuullaan alueuutisista, kun asioista on jo päätetty, Kasvi sanoo.

Entinen kansanedustaja toteaakin, että
valmisteluprosessin avaaminen vaatii poliitikoilta ja valmistelevilta virkamiehiltä valtavaa asennemuutosta. Ei riitä, että
asiakirjat ovat saatavilla jonkin sekavan linkkipolun takaa. Data on tarjoiltava käyttäjille ymmärrettävässä ja helppokäyttöisessä
muodossa.
– Avoin rajapinta järjestelmään antaa
mahdollisuuden kenelle tahansa luoda
omanlaisiaan käyttöliittymiä ja sovelluksia
järjestelmän dataan pohjautuen, Tanja Lahti
kertoo.
Esimerkkinä hän mainitsee Helsingin
kaupungin Open Ahjo -ohjelmointiraja
pinnan, jonka kautta esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ovat saatavilla raakadatana.
Rajapintaa hyödyntää kaupungin oma Päätökset-selainsovellus sekä yksittäisen ohjelmoijan vapaa-ajallaan toteuttama Ahjo Explorer -mobiilisovellus.
– Vihdoin on ymmärretty, että datan arvo
kasvaa, mitä enemmän sitä hyödynnetään,
Lahti arvioi.
Digirakenteet kuntoon

Datan avaamisen tiellä on kuitenkin merkittäviä esteitä. Lähes käyttökelvottomassa
muodossa kerätty ja varastoitu data on usein
perimmäinen este sille, ettei dataa hyödyntäviä palveluita synny.

Mirjami Laitinen on ollut suunnittelemassa myös kansallista tulorekisteriä. Prosessin aikana on käynyt ilmi, että tulotietojen
käytettävyys edellyttää niiden rakenteistamista sekä yhteisen käsitteistön ja koodiston rakentamista. Samanlainen raportointi
koodiston tarve on tullut ilmi myös yritysten
tilinpäätöstietojen lähettämisessä, joita nyt
toimitetaan pdf-muodossa ja joista puuttuu
yhtenäinen rakenne.
Jyrki Kasvi on myös huomannut eriävien
käsitteistöjen ongelmat.
– Esimerkiksi eri sairaanhoitopiireissä
päiväkirurgia voi tarkoittaa hyvin erilaisia
asioita. THL:n tilastossa kaikki on kuitenkin
saman termin alla. Näiden tilastojen pohjalta tehdään isoja poliittisia päätöksiä käytännössä sokkona. Täytyy aloittaa sopimalla
siitä, mitä sanoja käytetään, että saadaan
homma toimimaan, Kasvi sanoo.
Julkishallinnon datan saatavuutta heikentää myös se, että usein tietojärjestelmät ja
-kannat ovat jonkin toisen tahon hallinnassa.
Jos tietohallinto on ulkoistettu IT-yritykselle,
voi yksinkertaisen datasetin toimittaminen
saada tuhansien eurojen hintalapun.
Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin
menossa. Tanja Lahti kertoo, kuinka Suomen kuusi suurinta kaupunkia valmistelevat parhaillaan datan avaamista ja hyödyntämistä 6aika-rahoitusohjelman tuella.
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– Dataa avatessamme konsultoimme
usein lakimiestä varmistaaksemme, ettei
kenenkään yksityisyyttä loukata. Tarvittaessa data voidaan aggregoida sille tasolle,
ettei kukaan ole tunnistettavissa, Tanja Lahti
kertoo.
Digiuhat ovat jo täällä

Valtionhallinnossakin tapahtuu, ja nyt betavaiheessa oleva valtion avoindata.fi-palvelu
avautunee syksyllä.
Yksityisyys olisi kova hinta
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Datan arvo
kasvaa, mitä
enemmän sitä
hyödynnetään.

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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Kun sähköiset palvelut tuottavat ennennäkemättömän määrän yksilöä koskevaa dataa,
herää myös aiheellisia kysymyksiä yksityisyyden suojasta.
– Osa ihmisistä on sitä mieltä, että yksityisyys on kuollut. Mutta ilman vahvaa yksityisyyttä ei voi olla demokratiaa. Pitää voida
hankkia tietoa ja ilmaista mielipiteensä
vapaasti. Usein se vaatii sitä, että piilottaa
identiteettinsä, Jyrki Kasvi sanoo.
Sähköisistä palveluista puhuttaessa keskusteluun nousee usein sähköisen äänestyksen mahdollisuus. Kasvin mukaan yksinkertaisia ratkaisuja ei ole. Samaan aikaan
pitäisi varmistaa vaalisalaisuuden säilyminen, äänten riippumattomuus sekä mahdollisuus pystyä varmistamaan tuloksen paikkansapitävyys.
– Sähköisen äänestyksen pulmana on se,
että kaikkien äänestäjien pitää pystyä luottamaan järjestelmään. Jos tulee yksikin perusteltu epäilys järjestelmää kohtaan, vaaleilta
katoaa legitimiteetti, Kasvi sanoo.
Erilaisille palveluille vapaaehtoisesti ja
usein tiedostamatta luovutettavien henkilötietojen ja metadatan avulla kenestä tahansa
voidaan muodostaa pelottavan tarkka
henkilöprofiili ja kertoa, millaista käyttäjän
arki on. Julkisten palveluiden tarjoajat joutuvat miettimään käyttäjien yksityisyyden
suojaa tarkasti.

Yksityisyydensuojan menettäminen on vain
yksi demokratiaa ja yhteiskunnan järjestystä
uhkaava tekijä. On helppo kuvitella, miten
karmeita tilanteita syntyisi, jos rikolliset
ottaisivat haltuunsa esimerkiksi liikenteen
ohjausjärjestelmän.
– Sähköisten palveluiden kehittämistä
hidastavat eniten kaikenlaiset turvallisuusuhat. Henkilötietojen kalastelu, virukset ja
vakoiluohjelmat ovat lisänneet epäluottamusta palveluihin. Nämä ovat vakavia uhkia,
mutta ne ovat vältettävissä. Yleensä tekniikka
ei ole se uhka vaan ihminen, Mirjami Laitinen
pohtii.
Palveluiden käyttäjät voivat tehdä helppoja virheitä, kuten vuotaa vahingossa salasanansa tai unohtaa istunnon auki julkiselle
koneelle. Toistaiseksi ihmiset kirjoittavat
ohjelmat, jotka pyörittävät monia elintärkeitä toimintoja. Siksi myös tekijäpuolella
inhimillisiä erehdyksiä sattuu ja ohjelmiin
jää ikäviä aukkoja.
Taitavat rikolliset, aktivistit ja valtiot voivat käyttää hyödykseen näitä aukkoja. Yksi
pelottavimmista esimerkeistä nähtiin, kun
Stuxnet-virus hyökkäsi Iranin ydinvoimaloita pyörittävien teollisten tietokoneiden
kimppuun vuonna 2011 ja tuhosi voimaloiden sentrifuugeja.
F-Secure-tietoturvayhtiön päätutkija
Mikko Hyppönen kiertää aktiivisesti
ympäri maailmaa puhumassa Stuxnetin kaltaisista turvallisuutta ja vapautta uhkaavista vaaroista. Vuonna 2011 TedX-tapahtumassa Brysselissä Hyppönen kertoi, kuinka
Stuxnet avasi ihmisten silmät uudenlaisille
uhille, joita riippuvuus tietokoneiden pyörittämistä järjestelmistä ja internetistä tuo
mukanaan.
Teollinen internet ja asioiden internet vahvistavat tarvetta suojautua hyökkäyksiltä – ja suunnitella toimenpiteitä sen
varalle, että kriittinen infrastruktuuri lakkaa
toimimasta tai hallinta joutuu väärien ihmisten käsiin.
Ajattelumallit uusiksi

Digitalisoitumiskehitys vaatii kaikilta toimijoilta sopeutumista uuteen ympäristöön.

– Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, ja muutokseen liittyy aina vastarintaa.
Mutta kun data tuottaa lisäarvoa tuottajille,
alkaa tapahtua muutosta toimintatavoissa,
Tanja Lahti pohtii datan avaamiseen liittyviä
hankaluuksia.
Jyrki Kasvi toivoo rohkeutta vaihtaa ajattelutapaa.
– Ennen kansalainen täytti veroilmoituksen ja viranomainen tarkisti sen. Nyt viranomainen täyttää ilmoituksen ja kansalainen
tarkastaa. Tämä on sellaista ajattelua, jota tarvitaan. Uskalletaan kyseenalaistaa vanha prosessi ja lähteä alusta liikkeelle, Kasvi sanoo.
Mirjami Laitisen mukaan myös korvausja tukipäätösten teon voisi yksinkertaisissa
tapauksissa automatisoida.
– Hallinnon puolella pitäisi olla rohkeutta
ja uskallusta automatisoida hallinnon pro-

sesseja. Ei ihminen ole se, joka takaa laadun.
Koneilla saadaan yhdenmukaisuutta.
Kansalaisia hyödyttävä automaatio
voisi toimia esimerkiksi näin: kun Kelan
järjestelmä saa suoraan tiedon lääkärin määräämästä pitkästä sairauslomasta,
sairauspäiväraha alkaisi juosta oikeasta päivämäärästä alkaen ja katkeaisi, kun työn
tekijä palaa töihin.
Tekniikka on kuitenkin vain välinemahdollistaja. Digitalisoituminen ei itsessään
takaa paremmin toimivaa yhteiskuntaa.
– Voimme luoda vaikka kuinka hienot
avoimet järjestelmät, mutta oikeasti tämä on
kansansivistystehtävä. Pitää herättää ihmiset
siihen, että demokratia vaatii kansalaiselta
paljon, ja mitä demokraattisempi yhteiskunta rakennetaan, sitä enemmän se vaatii,
Jyrki Kasvi summaa. B

Palveluväylästä toivotaan helpotusta
Vaikka julkishallinnon palvelut sähköistyvät, ne ovat toistaiseksi yhtä hajallaan internetissä kuin reaalimaailmassakin. Tietojen jakaminen viranomaisten kesken ei toimi,
sillä kaikki järjestelmät on hankittu itsenäisesti.
– Verkossa pitäisi pyrkiä yhden luukun taktiikkaan.
Suomessa historiallinen painolasti näkyy siinä, että
manuaalimaailma on viety verkkoon sellaisenaan,
Mirjami Laitinen pohtii.
Sirpaleisuutta on aiheuttanut lainsäädäntö ja tiukat
raja-aidat eri virastojen välillä. Valmisteilla olevasta kansallisesta palveluväylästä toivotaan kuitenkin helpotusta
tilanteeseen. Palveluväylän tarkoituksena on varmistaa,
että julkishallinnon tietojärjestelmät ja myös yksityiset
järjestelmät voisivat pelata paremmin yhteen.
Kyse on siis yhteisen digitaalisen perusinfrastruk
tuurin rakentamisesta, ei uudesta kansalaisille näkyvästä
palvelusta. Toisaalta yksi osaprojekti on uuden, keskite-

tyn palvelunäkymän luominen kansalaisten, yritysten ja
viranomaisten käyttöön.
Helsingin kaupunginvaltuutettu ja ohjelmistoarkkitehti
Otso Kivekäs kuvaili blogikirjoituksessaan keväällä 2014,
että palveluväylän on tarkoitus mullistaa tapa, jolla suomalaisia tietojärjestelmiä tehdään siirtymällä avoimeen
koodiin ja yhtenäisiin standardeihin. Kivekäs kuitenkin
arvioi, että väylään kohdistetut odotukset ovat olleet yli
mitoitettuja, ja epäili hyvien tavoitteiden toteutumista.
Suomessa valtiovarainministeriö on varannut palvelu
väylän toimeenpanoa varten 120 miljoonaa euroa vuoteen 2017 asti. Ainakaan julkisesti ei ole vielä ilmoitettu,
miten rahat on tarkoitus käyttää.
– Huolestuttaa, että palveluväylästä tehdään perin
teinen suomalainen IT-hankinta. Viron IT-järjestelmään
on mennyt vain 20 miljoonaa euroa, Jyrki Kasvi huomauttaa.
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askelta...
Kansallinen
etätyöpäivä
18.9.

...kohti
		 etätyötä
Teksti Alisa Kettunen Kuvat Thinkstock

Etätyö lisääntyy Suomessa tiuhaa
tahtia. Ajasta ja paikasta riippumaton
työskentely lisää parhaimmillaan sekä työn
mielekkyyttä että tuottavuutta. Syyskuussa
vietetään Kansallista etätyöpäivää, jonka
tavoitteena on kannustaa etätyöhön ja
edistää liikkuvaa työtä.

2

Säästä aikaa ja ympäristöä
Kotona työskentely vähentää
huomattavasti työhön liittyvää
muuta ajankäyttöä. Työmatkoihin
ja ruuhkassa seisomiseen kuluvan ajan voi käyttää etätyöskentelyssä paljon hyödyllisemmin.
Ajansäästön lisäksi ympäristöpäästöt vähenevät ja ruuhkahuiput madaltuvat, jolloin myös
turvallisuus lisääntyy.
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1

Luottamusta puolin ja toisin
Joustavat työajat helpottavat työntekijän arkea. Aamun aikataulutus
kevenee, ja joustavuus mahdollistaa
esimerkiksi lapsen hakemisen päiväkodista ajoissa. Etätyö vaatii kuitenkin
vastavuoroista luottamusta työnantajan ja työntekijän välillä: työt hoituvat paikasta riippumatta,
ja etätyötä tekevä pysyy perillä myös toimiston
asioista.

||

Etätyö vaatii
vastavuoroista
luottamusta
työnantajan
ja työntekijän
välillä.

||

Tärkeintä on työn
edistyminen ja
tavoitettavuus
sijainnista
riippumatta.

3

Tehot käyttöön
Etätyön katsotaan lisäävän työn tehokkuutta ja
tuottavuutta. Työrauha ja
itse työhön keskittyminen
paranevat, kun ylimääräiset
keskeytykset ovat poissa.
Kotona työskentelevän kannattaa sijoittaa
työpiste rauhalliseen paikkaan, minimoida
mahdolliset häiriötekijät ja huolehtia hyvästä
työergonomiasta. Etätyössä työ mitataan
ennemmin tuloksina kuin käytettynä aikana,
joten tehokas etätyö vaatii myös motivaatiota
työntekijältä.

4
5

Rytmitä päiväsi
Etätyön riskinä voi olla työja vapaa-ajan sekoittuminen. Kotona työskentelevän
aikataulu on usein toimisto
työaikoja joustavampi,
mutta päivä kannattaa silti rytmittää
valmiiksi ja muistaa pitää kunnon taukoja.
Tauot ylläpitävät vireyttä ja keskittymistä,
ja päivän rytmitys työ- ja vapaa-aikaan
vähentää ylitöiden kerääntymistä. Etätyöläinen on usein helpommin tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse, mutta
on hyvä muistaa ettei kenenkään oleteta
työskentelevän vuorokauden ympäri.

Tee tiimityötä – myös etänä
Työnteko toimiston ulkopuolella voi
olla melko yksilökeskeistä. Tiimityöskentely ei kuitenkaan välttämättä vaadi
fyysistä läheisyyttä, vaan tärkeää on
aktiivinen vuorovaikutus. Työntekijä
on vastuussa omasta työstään, mutta
tiimissä on voitava luottaa siihen, että
kollegat hoitavat myös hommansa
ja kommunikaatio pelaa. Erilaiset
viestintäteknologiset ratkaisut ja
yhteisöpalvelut mahdollistavat nopean
kanssakäymisen myös etätyössä.

6

Älä kangistu kaavoihin
Vaikka etätyö useimmiten
tapahtuu kotoa käsin, se ei
välttämättä tarkoita, etteikö
myös muualla voisi tehdä töitä.
Tärkeintä on työn edistyminen
ja tavoitettavuus sijainnista riippumatta.
Etäpäivän voi pitää vaikka kahvilassa istuen
tai verkkoyhteyksien salliessa mökiltä käsin.
Monet kaipaavat työskentelyyn rauhaa ja
hiljaisuutta, mutta toiselle saattaa sopia pieni
taustahäly. Pääasia on oma viihtyvyys ja
hyvä flow työnteossa.
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Palvelun käyttäjät ovat
tyytyväisiä: 83 prosenttia
suosittelisi sitä ystävilleen.

30 URA 3-2014

[ OIKEILLE UR ILLE]

Jäsenedut.fi

– akavalaisten liittojen
jäsenedut yhdeltä luukulta

Ammattiliiton jäsenyys tuo rahanarvoisia etuja Jäsenedut-palvelun kautta.
Palvelua käyttämällä saat joukkovoiman edut itsellesi.

A

Teksti Leena Filpus Kuvat Thinkstock

mmattiliiton jäsenyys ei ole vain
työelämän turvaa, tapaturmavakuutuksia ja satunnaisia lehtitilausetuja.
Akavalaisten ammattiliittojen jäsenille on tarjolla monipuolinen etu
sivusto Jäsenedut.fi, jonne on koottu
kiinnostavia tarjouksia autonrenkaista matkailuun ja harrastusvälineistä hyvinvointiin yli 140 yritykseltä. Ruokaakin sivuston käyttäjät voivat
tilata kotiovelle asti. Osa eduista on paikkakuntakohtaisia, osa valtakunnallisia.
Perinteisten ammattiliiton jäsenetujen, kuten lehtitilausten sekä polttoaine- ja
vakuutusalennusten rinnalle etsitään ja löydetään koko ajan uusia etuja. Kun edut neuvotellaan keskitetysti 35 akavalaiselle liitolle, tarjolla olevat palvelut ja tarjoukset ovat
käyttäjilleen edullisempia kuin jos jokainen
ammattiliitto olisi neuvotellut edut yksinään.
– Ammattiliitot voivat keskittyä hoitamaan työsuhteeseen liittyä asioita, pitämään

huolta jäsentensä työehdoista ja antamaan
tähän liittyvää neuvontaa, yhteyspäällikkö
Marja-Liisa Häkli Jäsenedut-palvelua ylläpitävästä InMind Mediasta sanoo.
Tällä hetkellä palveluun on rekisteröitynyt noin 50 000 akavalaista. Määrää on varaa
kasvattaa, sillä akavalaisia on lähes 590 000.
Jäsenedut-palvelun piirissä ovat kaikki akavalaisten liittojen jäsenet opiskelijoita ja
eläkeläisiä sekä heidän perheenjäseniään
myöten.
Edut ovat jokaiselle samat joitain vakuutuksia lukuun ottamatta.
– Jäsenedut-palvelu pyörii mainosrahoituksella. Sen ylläpitoon ei käytetä senttiäkään jäsenmaksuja. Tämä on siis ylimää
räinen jäsenetu, jota jokaisen jäsenen
kannattaa hyödyntää. Mitä enemmän palvelua käytetään, sitä enemmän sinne saadaan
myös uusia entistä parempia tarjouksia.
Palvelun käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä:
83 prosenttia suosittelisi sitä ystävilleen.

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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Uusia etuja tulee
palvelun piiriin
kuukausittain.

Kilpailukykyinen tarjous

Näin pääset
käyttämään
Jäsenedut-palvelua
• Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi
jäsennumerollasi osoitteessa
www.jäsenedut.fi.
• Palveluun kirjaudutaan sisään
rekisteröinnin yhteydessä luoduilla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Klikkaamalla Muista minut -kohtaa
pääsee jatkossa tutkimaan tarjouksia
ilman erillistä kirjautumista.
• Uusista tarjouksista saa tietoa
kuukausittain lähetettävästä uutis
kirjeestä sekä Jäsenedut-sivustolta.
• Ostaminen tapahtuu palveluntarjoajasta ja edusta riippuen verkossa
tai perinteisesti myymälässä. Tunnistautuminen liikkeissä tapahtuu
oman liiton jäsenkortilla.

6.9.2014 Helsingin Olympiastadion
www.liikuntatapahtuma.fi
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Jokainen Jäsenedut-palvelun tarjous on räätälöity akavalaisten liittojen jäsenille. Sitä ei
kuitenkaan voida taata, etteikö palvelussa
mukana oleva yritys tarjoaisi vastaavaa etua
myös muille asiakkailleen.
– Palvelu tai tuote on taatusti normaalihintaa edullisempi, mutta hintoja kannattaa
aina vertailla, Marja-Liisa Häkli sanoo.
Hän kehottaa tutkimaan tarjoukset tarkkaan, sillä pieneltäkin näyttävä alennusprosentti voi lopulta tuottaa ison edun.
– Alennus saattaa nimittäin tulla koko
ostoskorin loppusummasta ja jo alennetuista
tuotteista. Siksi ei kannata tuijottaa pelkkää
alennusprosenttia, vaan ostoksen loppusummaa.
Suosituimpia jäsenetuja ovat olleet etenkin matkailuun ja autoiluun liittyvät palvelut.
– Erityyppiset hotelli- ja loma-asumistarjoukset kiinnostavat selvästi jäseniä. Toinen suuri ryhmä ovat autoiluun liittyvät
edut rengastarjouksista autonvuokraukseen
ja katsastuksiin. Myös sähkösopimuksia on
hankittu palvelussa paljon. Vaateostoksille
pääsee vaikka Sokoksen tai Zalandon kautta
ja ruokaa voi tilata kotiovelle asti Ruoka
netistä, Häkli sanoo.
Uusia etuja tulee palvelun piiriin kuukausittain. Etenkin liikuntaan liittyviä palveluja
toivottaisiin lisää.
– Pääsääntöisesti hankin edut ottamalla
yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin ympäri Suomen. Joidenkin kanssa neuvotteluja käydään
pitkäänkin ja mietitään yhdessä, minkälainen tarjouspaketti kiinnostaisi jäseniämme.
Osa yrityksistä on suoraan yhteydessä
minuun, Marja-Liisa Häkli kertoo.

Päivitetyt tiedot ajankohtaisista, uusista
palveluista löytyvät kuukausittain sähköpostitse lähettävästä uutiskirjeestä, ja niitä
voi tutkia myös Jäsenedut-sivustolta. Osa
alennuksista on voimassa määräajan, osa
pitempiä aikoja. Tilaamalla uutiskirjeen pääsee hyödyntämään vain lyhyen hetken voimassa olevia tarjouksia.
Rekisteröityminen kannattaa

Jäsenedut.fi on suljettu palvelu, jonka tarjouksia voivat hyödyntää vain akavalaisten ammattiliittojen jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä. Sen vuoksi palveluun on
rekisteröidyttävä ja luotava käyttäjätunnus
salasanoineen.
Rekisteröityminen hoituu oman ammattiliiton jäsennumerolla. Nettiostamisen lisäksi
osa tarjouksista on ostettavissa suoraan palvelun tuottajalta. Silloin ostosta tehdessä
tarvitsee mukaansa jäsenkortin tai liiton
sivuilta tulostettavan jäsenkortin.
– Palvelun käyttöä ja tarjousten tutkimista
sivustolla helpottaa se, jos sisäänkirjautuessa
laittaa ruksin Muista minut -laatikkoon.
Näin toimimalla palveluun ei enää tarvitse
erikseen kirjautua. Tällä hetkellä Jäsenedutpalvelun käyttö ei vielä onnistu mobiilisti,
mutta sitäkin työstetään.
Kuluneen kesän aikana on järjestetty
jäsenkysely, jolla kartoitetaan käyttäjien
kokemuksia ja pyydetään parannusehdotuksia sekä toiveita palvelun kehittämiseksi.
– Haluamme palautetta siitä, miten palvelua pitäisi kehittää, jotta se palvelisi
entistä paremmin. Tavoitteena on, että palvelun käyttö helpottuisi entisestään ja valikoima laajenisi. Palautetta otetaan edelleen
vastaan. Meille on tärkeää, että Jäsenedut
on jäsentensä näköinen, Marja-Liisa Häkli
sanoo. B

Kuulumisia kentältä

Pääsyn syyskausi
huipentuu sitseihin
Pääsyn syksyn ohjelmassa on mm. eduskuntavierailu, väittelyiltaan osallistuminen, liikuntaa sekä tietenkin perinteiset pikkujoulut,
jotka tullaan tänä vuonna järjestämään sitsien muodossa. Lisätietoa tulevista tapahtumista sekä ilmoittautumisista löytyy Pääsyn
Facebook- ja verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan!

Lisää kuulumisia kentältä
www.yhteiskunta-ala.fi/
liitto/jasentoiminta

Päijät-Häme
virittäytyy syksyyn
Aloitimme kesän liikunnallisissa merkeissä kävelemällä yhdessä
Lahden harjuja pitkin kiertävän Lehmusreitin. Matkaan meitä lähti
seitsemän. Reitin varrella ihastelimme kaupunkia korkeuksista ja
katselimmepa hetken aikaa harjulta FC Lahden valmistautumista
illan peliin nauttien samalla pienet kuohuvat kesän kunniaksi.
Syyskaudella on luvassa taas jotain muuta. Luolamies saapuu Lahden kaupunginteatteriin, ja 16.10. klo 19.00 on meidän
vuoromme olla paikalla! Laitamme elokuussa lisätietoa näytöksestä
ja ilmoittautumisesta postituslistoillamme oleville, pistä nyt jo päivämäärä ylös ja muista ilmoittautua. Lippuja varataan rajattu määrä.
Jos et ole vielä postituslistoillamme, laita meille meiliä
phsval@gmail.com.

Lounais-Suomen
syksy alkaa taiteella
Uudet tuulet
puhaltavat Tampereella
Ennen kesälomia pääsimme tutustumaan huikaisevan hienoon
Amurin työläismuseokortteliin. Tämän jälkeen keräännyimme
sääntömääräiseen kevätkokoukseen kahvila Amurin Helmeen ja
päätimme muun muassa paikallisyhdistyksen nimenmuutoksen
SVAL Pirkanmaasta Pirkanmaan Yhteiskunta-alan korkeakoulu
tetut ry:ksi. Tuleva lyhenteemme on PYRY.
Lisäksi toivotimme hallitusvastuusta väistyville kollegoillemme
kiitoksia ja onnea. Puheenjohtajan valtikka siirtyi Petteri Suomiselta Tuomas Huhtalalle. Hallituksen varapuheenjohtajaksi ja
varasihteeriksi valittiin Kati Lammi, sihteeriksi ja jäsenrekisteri
vastaavaksi Marja Hyypiä, varainhoitajaksi Sofia Tuomola,
tiedotustiimiin Laura Tolkkinen ja Minna Hyytiäinen. Tapahtumakoordinaattorinamme on Pentti Hartikainen.
YKA:n liittovaltuustossa Pirkanmaalta ovat 2014–2017 Kati
Lammi, Ilkka Tiensuu ja Kirsi Siltanen. Ole rohkeasti yhteydessä
asiasta kuin asiasta!
Tulevat kokoukset pyrimme pitämään hallituksen jäsenten
työpaikoilla. Tällä tavoin pääsemme lähelle kollegoiden ammatillista
ympäristöä. Ettei pelkkää kokousta ja jargonia, suunnitteilla on
myös syksyisiä aktiviteetteja. Lähde kanssamme Kirja- ja viini
messuille eli matkalle Pasilaan! Luvassa on myös vilkas Yhteis
kuntatieteilijäpäivä yhteistyössä SYY Tampereen kanssa.
Toivotamme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tapahtumiimme
ja toimintaamme! Yhdessä olemme vahvoja.

Tervetuloa yhdistyksen taidemuseokäynnille keskiviikkona 3.9.2014
kello 17. Tapaamme Turun taidemuseon aulassa Puolalanmäellä,
osoitteessa Aurakatu 26. Opastuskierrros kestää noin tunnin.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen sisäänpääsyn ja opastuksen. Voit ottaa
mukaasi seuralaisen, mutta häneltä peritään sisäänpääsymaksu.
Lisätietoa näyttelystä osoitteessa turuntaidemuseo.fi ja ilmoittautumiset osoitteeseen erja.paukkala@saunalahti.fi.

Lapin yhteiskuntatieteilijät
järjestäytyivät
Torstaina 12.6.2014 kokoontuivat Yhteiskunta-alan korkeakoulu
tetut ry:n pohjoisen jäsenet kokoukseen, jossa allekirjoitettiin Lapin
yhteiskuntatieteilijät ry:n perustamiskirja. Kokouksessa myös
muodostettiin yhdistykselle hallitus, jossa tulee toimimaan kahdeksan aktiivista yhteiskunta-alan osaajaa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin HTM Paula Rossi Rovaniemeltä.
Lapin yhteiskuntatieteilijöiden toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki pohjoisessa työskentelevät, asuvat, sekä valtiotieteellistä tai yhteiskuntatieteellistä tutkintoa opiskelevat Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry:n jäsenet. Seuraa toimintaamme ja ilmoittelua
osoitteessa www.facebook.com/lapinyhteiskuntatieteilijat tai
ilmoita sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle osoitteeseen
parossi@ulapland.fi. Tapahtumissa tavataan!
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Koulutuskalenteri
OTTY-koulutukset

Syksyn koulutukset:

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry järjestää
koulutusta ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen työttömille tai työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille.
Koulutukset ovat maksuttomia.

Esimies, tehosta kehityskeskusteluita

Syksyllä tulossa seuraavat
asiantuntijaluennot:
20.8.
CV-vuosihuolto
17.9.
Kohti kutsumustyötä
23.10. 	Ammatillisen maineen pitkäjänteinen
rakentaminen LinkedIn-verkostossa
20.11. 	Miten piilotyöpaikkoja löydetään,
luodaan ja lähestytään?
10.12.
Soveltuvuusarviointi työnhaussa
Muista myös, että Työnhakuboosteri-ryhmässä voit
parantaa työnhakutaitoja, saada lisäpontta työnhakuun,
kirkastaa oman osaamisen keihäänkärjet ja uratoiveet
sekä antaa ja saada vertaistukea.
Lue lisää osoitteessa www.otty.fi

Akavalaiset jäsenillat
Akava järjestää yhteistyössä TJS-opintokeskuksen kanssa
jäseniltoja akavalaisten liittojen jäsenille. Vuoden 2014
teema on Työelämän pelisäännöt – mitä turvaa tuovat
lait? Koulutukset ovat maksuttomia. Katso lisätiedot
www-sivuiltamme www.yhteiskunta-ala.fi/koulutukset/
yhteisakavalaiset-koulutukset/. Paikkoja rajoitetusti!
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Aika: 23.9.2014 klo 16.30–19.30.
Paikka: TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A,
00520 Helsinki
Kouluttaja: valmentaja Riikka Pajunen, Montevista Oy
Hyvin toimivat kehityskeskustelut ovat oleellinen osa johtamis
järjestelmää. Tehokas kehityskeskustelu -valmennus tarjoaa
uusia näkökulmia, toimivia käytäntöjä sekä mahdollisuuden
käsitellä ja jakaa jo hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä mahdollisia sudenkuoppia. Tavoitteena on luoda jokaiselle osallistujalle
suoraan käytäntöön käännettäviä oivalluksia sekä räätälöity
työkalupakki onnistuneen kehityskeskustelun käymiseen.
Koulutuksen hyödyt:
• Opit, mitä hyötyä kehityskeskusteluista voi parhaimmillaan
olla
• Opit valmistautumaan esimiehenä kehityskeskusteluun hyvin
• Saat selkeän rungon, jonka avulla voit vetää keskustelut tai
päivittää työpaikan käytäntöjä
• Opit, mitä pitää ottaa huomioon käytännön toteutuksessa
• Opit fiksuja tapoja antaa korjaavaa ja kannustavaa palautetta
työntekijöillesi
• Opit ratkaisukeskeisen ja arvostavan vuorovaikutuksen
periaatteita
Koulutukseen mahtuu max 30 osallistujaa.

Osaamisen tunnistaminen

AIka: 1.10.2014 klo 16.30–19.30
Paikka: Kokous- ja juhatila Alvarium, Puutarhakatu 8 B,
20100 Turku
Kouluttaja: kulttuurisihteeri Inka Ukkola, TJS Opintokeskus
Osaamisen tunnistamisen koulutuksessa käydään läpi erilaisia
osaamisen tunnistamisen tapoja sekä harjoitellaan osallistujien
osaamisen tunnistamista ryhmätyön avulla. Monesti oppilaitoksissa osaamisesta puhutaan eri käsittein kuin työelämässä.
Arvioinnin tavatkin saattavat vaihdella. Tässä koulutuksessa
tutkimme, mitä erilaisia osaamisia voi olla ja miten löytäisi sanat,
joilla omaa osaamista voi kuvata. Luennot ja keskustelut rytmitetään tukemaan osallistujien omaa oppimista. Koulutukseen
mahtuu max 50 osallistujaa.

Kaikki
li
järjestä iton
koulutu mät
ovat jä kset
s
maksutt enille
omia!

Mielen työ – työn mieli: Myötätuntoisuuden
voima ja myötätuntouupumisen riski

Aika: 21.10.2014 klo 16.30–19.30
Paikka: TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A,
00520 Helsinki
Kouluttaja: psykoterapeutti/työnohjaaja Leena Nissinen,
Acoma Oy
Koulutuksessa on tarkoituksena oppia tunnistamaan myötätuntouupumisen riski yksilö- ja yhteisötasoilla sekä oppia havannoimaan myötätuntouupumisen merkkejä. Lisäksi opitaan
muun muassa tunnistamaan myötätuntoisuuden ammatillisuutta vahvistavia ilmiöitä työssä sekä opitaan tunnistamaan
voimavaroja ja mahdollisuuksia myötätuntouupumisen ehkäisyssä ja hoidossa henkilökohtaisella ja työyhteisön tasoilla.
Koulutukseen mahtuu max 30 osallistujaa.

Neuvottelutaidot

Aika: 28.10.2014 klo 16.30–19.30
Paikka: TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A,
00520 Helsinki
Kouluttaja: kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki,
TJS Opintokeskus
Neuvottelutaidon koulutuksessa osallistuja saa valmiuksia,
joiden avulla hän tunnistaa omia vahvuuksiaan ja neuvottelee
tuloksekkaammin työhön liittyvistä asioista, muun muassa
palkasta. Osallistuja oppii valmistautumaan myös muihin
neuvotteluihin sekä huolehtimaan neuvottelujen jälkihoidosta.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia neuvottelutaktiikoita.
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa paremmin valmistautua neuvottelutilanteisiin ja puolustaa etujaan. Koulutukseen
mahtuu max 30 osallistujaa.
Koulutus välitetään myös Adobe Connect -ohjelman
välityksellä siten, että siihen on mahdollista osallistua etänä.
Lisäksi koulutus tallennetaan myöhempää katselua varten.

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

Osaamisen tunnistaminen

Aika: 29.10.2014 klo 16.30–19.30
Paikka: Scandic Tampere City Hotel, Hämeenkatu 1,
33100 Tampere
Kouluttaja: opintojohtaja Merja Hanhela,
TJS Opintokeskus
Osaamisen tunnistamisen koulutuksessa käydään läpi
erilaisia osaamisen tunnistamisen tapoja sekä harjoitellaan osallistujien osaamisen tunnistamista ryhmätyön
avulla. Monesti oppilaitoksissa osaamisesta puhutaan eri
käsittein kuin työelämässä. Arvioinnin tavatkin saattavat
vaihdella. Tässä koulutuksessa tutkimme mitä erilaisia
osaamisia voi olla ja miten löytäisi sanat, joilla omaa
osaamista voi kuvata. Luennot ja keskustelut rytmitetään
tukemaan osallistujien omaa oppimista. Koulutukseen
mahtuu max 50 osallistujaa.

Koulutuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti liiton
nettisivuilta. Kaikki koulutukset ovat jäsenille
ilmaisia, mutta huomioithan, että osallistumisen
peruuttaminen tulee tehdä ennen tilaisuutta.
Muuten veloitamme 50 euroa.
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Jäsenedut

Usko pois,
kohta on taas talvi!
Suunnitteletko hiihtolomaa tai
pääsiäisenviettoa pohjoisen
hiihtokohteessa? Liitolla on
tarjota lomanviettopaikkoja
Rukalla, Ylläksellä ja Pyhällä.
Liiton jäsenetuhinnan ja
markkinoiden listahinnan
välinen ero voi olla yllättävän
suuri. Kannattaa vertailla!

Seuraava arvontapäivä on 27.10. ja
silloin arvonnassa ovat mukana viikot
1–18 (ajanjakso 26.12.2014–2.5.2015).
Näin haet lomaviikkoa:
• Täytä sähköinen lomake netissä ja
lähetä se viimeistään maanantaina
27.10. klo 12.
• Jos samalle viikolle tulee useampia
hakemuksia, vuokraoikeus arvotaan.
Ensikertalaiset ovat etusijalla.
• Jos onnistut haussa, saat puhelinsoiton ja kirjallisen vahvistuksen
muutaman päivän sisällä arvonnasta.
• Vapaiksi jääneet viikot tulevat uudelleen jakoon, joten seuraa nettisivuja.
Varauksia otetaan vastaan puhelimitse tai sähköpostitse.
• Varaus on sitova. Peruutuksesta
veloitamme toimistokulut 17 euroa.
• Saat lisätietoja lomahuoneistoista
nettisivuilta www.yhteiskunta-ala.fikohdasta jäsenpalvelut ja -edut sekä
puhelimitse 010 231 0350.
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Käytä
jäsenetuasi
lomailuun
Liiton jäsenyyslakin.
kannattaa vapaal

Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalohuoneisto kymmenelle hengelle
Rukatunturilla
• vuokra-aika lauantaista
klo 16 lauantaihin klo 12
• Haettavat viikot
1-6: 460 €
7-18: 540 €

Rukan lomakylä
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto kuudelle hengelle
• vuokra-aika lauantaista
klo 17 lauantaihin klo 11
• Haettavat viikot
17-18: 410 €

Ylläs: Kolarin Siepakka
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle hengelle
• vuokra-aika lauantaista
klo 16 lauantaihin klo 10
• Haettavat viikot
4: 310 €
8 ja 11: 490 €

Pyhä: Pelkosenniemen
Pyhänhovi
• 48-neliöinen (+parvi 31
m2) paritalohuoneisto
kahdeksalle hengelle
• vuokra-aika perjantaista
klo 16 perjantaihin klo 11
• Haettava viikko
6: 460 €

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

[resumé]

Den digitala framtiden utmanar gamla tankemodeller
Det finns en förhoppning om att digitaliseringen av samhällets strukturer och
tjänster ska ge upphov till en ny slags,
mer delaktiggörande demokrati och rädda Finlands internationella konkurrensförmåga. Det finns många möjligheter
men hoten som den digitala utvecklingen
för med sig är redan vardag.
– Just nu pågår den tredje industriella revolutionen. Och utvecklingen går
snabbare hela tiden, säger Jyrki Kasvi,
forsknings- och utvecklingsdirektör vid
TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf.
För att verkligen alla medborgare ska
ha tillgång till de elektroniska tjänsterna,

En kontinuitet
av bildning
Far och son, Juha och Kalle Reivilä,
konstaterar att det finländska samhället
är en framgångshistoria – som nu ligger
illa till. Bägge är politices magistrar och
av den åsikten att grunderna för
välfärdssamhället har rasat samman;
endast kunnandet finns kvar.
Släkten Reivilä härstammar från
Korpilampi i Mellersta Finland.
– I familjen var min far ”den son som
skulle flytta till staden för att arbeta,
berättar Juha.
Efter kriget åkte Esa Reivilä iväg för
att studera statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Han tog examen
1948. Ett år tidigare hade han varit med
och grundat föreningen Valtiotieteen
kandidaattien yhdistys. Esa Reivilä gick
bort 1998. Han hann se både sonen
och sonsonen bli statsvetare och också
ansluta sig till det förbund som han själv
grundat.
Kalle anser att utbildning har varit
viktig för honom, men vad som varit
ännu viktigare är fostran.
– Jag anser att vår släkt är bildad.
För mig innebär bildning en syn på den
omgivande världen, att man har en åsikt
om saker och ting.
För Juha är bildning mer än beläsenhet.
– För mig innebär den ett intresse
för saker och ting. Rika erfarenheter ger
vägkost för livet.

måste vi övervinna tre utmaningar. Internetförbindelserna måste fungera i hela
landet, vilket inte är fallet än.
För det andra måste vi se till att alla
också kan använda tjänsterna.
Vi måste även bli kvitt de ekonomiska
hindren. Ett viktigt steg mot fungerande
tjänster är medborgarens elektroniska
identitet. Alla borde kunna identifiera sig
utan kommersiella förpliktelser.
– När vi talar om att underlätta
medborgarnas vardag, borde vi förstå
mycket mer än bara teknologi. Hur tjänsterna fungerar, vilken logik de bygger på,
säger Mirjami Laitinen från Sitra.

Kollektiv
intressebevakning
gagnar
Kollektiv intressebevakning hör
till kärnområdena i förhandlingsorganisationernas och förbundens
verksamhet.
– Framför allt är den kollektiva
intressebevakningen utarbetande
av arbets- och tjänstekollektivavtal.
Inom Akava sker detta huvudsakligen via förhandlingsorganisationerna. Enskilda förbund inom Akava
är medlemmar i förhandlingsorganisationerna och förbunden utövar
sitt inflytande inom dem. Inom
den offentliga sektorn finns FOSU,
förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade. På den
privata sidan finns De högre tjänstemännen YTN, berättar förhandlingschef Petri Toiviainen.
När man börjar på en ny
arbetsplats lönar det sig att ta reda
på om där finns en representant
för de anställda, till exempel en
förtroendeman. Om man inte hittar
en sådan person kan man kontakta
förbundet och fråga vem som är
arbetsplatsens förtroendeman. Om
man inte på annat sätt får hjälp kan
man i sista hand kontakta förbundet
för att få reda på vem som är den
egna förtroendemannen vid Akava,
FOSU eller YTN.

Ihärdigt arbete
mitt i kritiken

F

örst de goda nyheterna: förbundets medlemsantal
har under sommaren överskridit 12 000. Tack för ert
förtroende! Ju fler högskoleutbildade samhällsvetare
under samma tak, desto effektivare intressebevakning
och bättre tjänster kan förbundet erbjuda. Grunden för
fackföreningsverksamhet har alltid varit den kollektiva styrkan och
intressebevakningen sker fortfarande utifrån kollektivets behov.
En kollektiv intressebevakning kan låta avlägsen men är i själva
verket mycket nära varje anställds vardag. Det handlar om att
organisera sig och sträva mot gemensamma mål: vi förhandlar, ingår och bevakar kollektivavtal. Detta är fackförbundens
kärnkompetens, som kompletteras av förtroendemannasystemet.
Insatserna från arbetsplatsernas förtroendemän och andra
personalrepresentanter kan inte framhävas för mycket, då de
utför ett värdefullt fältarbete inför intressebevakningen. I den här
tidningen på sidan 18 tar förbundets förhandlingschefer upp sitt
ihärdiga arbete med den kollektiva intressebevakningen och på
sidan 16 berättar huvudförtroendemannen hur karriären ledde till
regionförvaltningens förtroendeuppdrag.
Sedan de dåliga nyheterna: behovet av fackföreningsrörelsen
har ifrågasatts från många håll under den senaste tiden. Fackföreningsrörelsen har beskrivits med orden fastkörd, hierarkisk, byråkratisk, gammalmodig och elitistisk. Professor Harri Melin som forskat
i fackföreningsrörelsen sade i en intervju som Yle gjorde i somras
att ”förbundsmöten och högar av dokument låter som en dammig
vindpust från det förflutna”. Han anser att det i dagens samhälle
med sociala medier behövs en ny slags flexibilitet och lösa nätverk.
Så länge det finns registrerade föreningar finns stadgeenliga
möten. Men en förenings regelmässiga struktur gör den inte
automatiskt byråkratisk. Förra våren följde jag det första mötet
för förbundets nya fullmäktigeförsamling, utan några som helst
dammkorn. Fullmäktigeförsamlingen var mycket angelägen om att
utveckla verksamheten och idéerna flödade fördomsfritt. Hierarkin
behövdes endast i den stund då ordföranden slog med klubban.
Jag såg med egna ögon att även fackförbundets fullmäktigeförsamling kan vara lika innovativ som en modern workshop.
Arbetslivets spelregler är i stor utsträckning ett resultat av
fackförbundens arbete under flera decennier. Eftersom globaliseringen och förändringarna i arbetslivet utmanar det nuvarande
avtalssystemet, måste systemet vid behov kunna förändras. Vi bör
inte heller bli skrämda av negativ respons utan ta emot den och
fundera på hur man borde modernisera verksamhetssätten. Som
förbundsmedlem är du en del av fackföreningsrörelsen: Anser du
att fackföreningsrörelsen borde förändras och i så fall hur? Vi tar
gärna emot din respons per post, telefon, e-post och – självklart –
i sociala medier.

kati ahtiainen
kommunikationschef
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Yhteystiedot
Järjestötoiminta
Viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen ................. puhelin 010 231 0359
• viestintä
• Ura-lehti
Asiamies Hanna Meriluoto............................. puhelin 010 231 0352
• koulutukset
• järjestötoiminta
Toimisto on auki arkisin klo 9–16 (elokuun loppuun asti 9–15).
info@yhteiskunta-ala.fi
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala.fi
www.facebook.com/Yhteiskuntaala
www.twitter.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/Yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry
Toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen................ puhelin 010 231 0362
Edunvalvonta
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen........puhelin 010 231 0357
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta
Neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen........... puhelin 010 231 0354
• julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoiminta
Lakimies Elina Oksanen.................................. puhelin 010 231 0364
• palvelussuhdeneuvonta
Lakimies Heidi Tupamäki................................ puhelin 010 231 0363
• palvelussuhdeneuvonta
Lakimies Jukka Nohteri (perhevapaalla)

Anna palautetta lehdestä
ja voita kamerapuhelin!
Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2014

MCI

URA

EDUNVALVONTA
Kollektiivinen
edunvalvonta
ILMIÖ
Digitaalisuus murtaa
vanhoja toimintatapoja
OIKEILLE URILLE
Akavalaisten Jäsenedut.fi

AA LISÄÄ
KLIKK
ti.fi

www.uraleh

na
Muka iite!
elijal

opisk

Yhteiskunnan
ymmärtäjät
30 6 askelta etätyöhön

13 Vuorotteluvapaa

Jokainen numero on
uusi mahdollisuus
osallistua
Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi/ura
2. Merkitse numerosarja 785362.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta.
Onnea arvontaan!
Arvottava palkinto on noin 500 euron arvoinen
Samsung Galaxy K zoom -kamerapuhelin.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua
kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2014. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto
arvotaan 2.1.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Kevään lukijapalkinnon, iPad
Minin, voitti Ilmailu-lehden lukija Heikki Suikki Vaasasta.
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Asiamies Aki Reinimäki................................... puhelin 010 231 0356
• järjestötoiminta
Opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen....... puhelin 010 231 0358
• opiskelijatoiminta
Opiskelija-asiamies Jaakko Kalske.............. puhelin 010 231 0366
• opiskelijatoiminta
Jäsenasiat
Talouden ja hallinnon asiantuntija
Linda Sundström.............................................. puhelin 010 231 0360
• taloushallinto
Toimistonhoitaja Helka Ahlström................. puhelin 010 231 0350
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
• lomaviikkovaraukset
Jäsensihteeri Tiina Kuusi................................ puhelin 010 231 0361
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
Hallintopäällikkö Marjut Soininen (perhevapaalla)
Jäsensihteeri Pia Ruuska (perhevapaalla)

URA

KLIK

www KAA LISÄ
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.urale
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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]

Työhyvinvointia yrittämällä
Meillä jokaisella on vastuu omasta työhyvinvoinnistamme. Yksi keino ottaa
vastuu jaksamisestaan ja tuottavuudestaan on hypätä ulos oravanpyörästä ja
ryhtyä yrittäjäksi. Valinta tuo työhyvinvointiin muutamia positiivisia haasteita
yrittäjän näkökulmasta.
Työn mielekkyys ja aihepiirin merki
tyksellisyys vaikuttavat suoraan työ
hyvinvointiin.
Vaikka yrittäjän työmäärä ei aina ole
ennakoitavissa tai edes positiivisessa
mielessä hallittavissa, jokainen meistä
tekee paljon tuloksellisemmin asioita,
jotka itse kokee merkityksellisiksi. Tutkimusten mukaan yrittäjät ovat keskimäärin tyytyväisempiä työhönsä kuin
palkkatyössä olevat. Merkittävimpiä tekijöitä ovat mielenkiintoinen työ ja työn
itsenäisyys. Juuri näin tämä tuntuu elävässä elämässä toteutuvankin.
Työn ilo syntyy muun muassa mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön
ja riittävän haastavista työtehtävistä.
Nämä kaksi toteutuvat start-up-yrittäjän kohdalla: saa tehdä mitä haluaa
mutta samalla on pakko tehdä ja oppia
ihan kaikkea. Uusia haasteita riittää lähes
jokaiselle päivälle, joten sammaloitua ei
ehdi.
Yrittäjällä on mahdollisuus luoda juuri
niin kannustava ja innostava työyhteisö
ja -ympäristö kuin hän haluaa. Innostunut ote, kohtelias ja huomaavainen käytös kiitoksineen sekä avoin keskusteluilmapiiri on pienen työyhteisön elinehto.
Osaaminen ja uudistuminen ovat yrittämisen A ja O. Aiemmin palkkatyössä
ollut voi ammentaa kaikkea oppimaansa
ja kokemaansa, mikä pääasiallisesti

nopeuttaa asioita. Kuitenkin konkarin on
syytä pitää varansa, että vanhat opit tuovat nimenomaan lisäarvoa eivätkä rajoita
tekemistä.
Asiakastyytyväisyys luo työhyvinvointia. Suora asiakaspalaute kannustaa
kehittämään toimintaa ja yrityksen tarjontaa. Tämä yrittäjän etuoikeus puuttuu
suurimmalta osalta palkkatyössä olevista
ja onkin parasta yrittämisessä.
Yrittäminen vaatii asennetta! Usein
sanotaan, että tietynlaiset luonteet sopivat yrittäjiksi paremmin kuin toiset.
Minusta kyse on paremminkin myönteisestä ja optimistisesta asenteesta. Yrittämiseen liittyvän epävarmuuden kanssa
oppii elämään, mutta palkkatyön ”turvallisuuteen” tottuneella yrittäjäksi
ryhtyvällä se vaatii hieman toisenlaisia muutoksia elämään
kuin suoraan koulun penkiltä yrittäjäksi
ryhtyvältä. Molempien
ryhmien on hyvä muistaa vanha hokema: Ei
ne suuret tulot, vaan ne
pienet menot…
Lainaan lopuksi työturvallisuuden
ja työsuojelun pitkän linjan konkaria
dosentti Jukka Takalaa huhtikuun Työhyvinvoinnin TulosFoorumista: ”Työolojen tulee olla järjestetty siten, että kaikkien pitäisi voida sanoa ’I love my job’.
Töissä tulisi jaksaa ainakin 68 ikävuoteen
asti iloisin mielin.”

anna-marja vainio
VTM, työhyvinvoinnin
johtamisen ja mittaamisen
palveluyritys PROimpact Oy:n
perustajaosakas

Osaaminen ja
uudistuminen ovat
yrittämisen A ja O.

I love my job! B
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Yhteiskuntatieteilijäpäivät 2014
Seminaari
Yhteiskunta-ala työelämän trendien pyörteissä
Millaista on työelämä 2020-luvulla?
Aika: perjantai 14.11.2014
Paikka: hotelli Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki (Kamppi)
14.00–14.30 	Kahvitarjoilu
14.30–14.40	Seminaarin avaus
		Puheenjohtaja Mikko Eskola
14.40–15.25
Panelistien esittely
		
Paneelin vetäjä, toimittaja Mari Haavisto
		
Paneeli osa 1
15.25–15.45
Tauko
15.45–16.30
Paneeli osa 2
16.30–17		
Vuoden yhteiskuntatieteilijän julkistaminen
n. 17.00		Seminaarin päättäminen ja kuohuviinitarjoilu
Panelisteina:
sisältöstrategi, kehitysjohtaja ja Vuoden nuori yrittäjä Ilona Hiila, Vapa Media
asiantuntija Elina Kiiski-Kataja, Sitra
tulevaisuustutkija Ilkka Halava
tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos
Paneelin vetäjänä toimii MTV Uutisten politiikan toimittaja Mari Haavisto
Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu osoitteessa www.yhteiskunta-ala.fi/yhteiskuntatieteilijapaivat-2014
tai soita numeroon 010 231 0350. Seminaari on maksuton.
Lisää Yhteiskuntatieteilijäpäivistä ja paikallisesta ohjelmasta syksyn aikana
nettisivuilla ja uutiskirjeissä.

www.yhteiskunta-ala.fi

Tervetu
Yhteisk loa
tieteilij untaäpäivill
e!

etätyö
digitalisaatio
Pirstaleisuus

työn imu

Yrittäjyys

