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Työmarkkinakevät on käynnistynyt kiivaana. Työllisyystilanne näyttää
tänäkin vuonna kovin haastavalta, vaikkei yhteiskuntatieteilijöiden työttömyys
ole merkittävästi kasvanut. Yleinen talouden epävarmuus vaikuttaa kuitenkin
meihin kaikkiin.
Alkukevään kiivain puheenaihe, työurien jatkaminen, kuumensi ainakin
minun tunteitani. Kuten yleensäkin eläkkeistä puhuttaessa, pienten ikäluokkien ääntä ei paljoa keskustelussa kuulunut. Edellinen eläkeuudistus paransi
osittain nuorempien asemaa. Osa muutoksista on vain pakko hyväksyä: elinajan odotetun kasvun myötä elinaikakerroin oli järkevä uudistus. On kuitenkin
kiistatta selvää, että uudistuksessa suuret ikäluokat olivat suhteellisia voittajia.
Tänä vuonna käyttöön otettava elinaikakerroin alkaa purra vasta, kun suuret
ikäluokat ovat jääneet turvallisesti eläkkeelle.
Työurien jatkamisessa liian usein keskitytään työuran loppupäähän ja työuran alkupäähän. Siinä välissä on monta kymmentä vuotta tehokasta peliaikaa.
Tuo väliaika itse asiassa määrittelee sen, kuka jaksaa työssä pidempään ja kuka
ei. Jos työelämä kohtelee kaltoin, työtoverit kiusaavat tai pomo on kenkkumainen, laskee motivaatio vähemmästäkin.
Tutkimusten mukaan nuorten työntekoa motivoi tulevaisuudessa monet
muutkin seikat kuin silkka raha. Olemme siirtymässä työn velvollisuudesta
työn mielekkyyden aikakauteen. Ihmisen elämä on tarina, jota kerrotaan muille. Työ on erittäin merkittävä osa sitä tarinaa. Sen tarinan halutaan olevan hyvä. Siihen tarinaan ei kuulu työpaikkakiusaaminen, autoritäärinen johtaminen
tai simputus. Tässä on tulevaisuuden työpaikkojen johtamisen ja työssä jatkamisen suurin haaste.
Tässä numerossa on paljon mielenkiintoisia ihmisiä, kuten kirjailija Anja
Snellman ja Kanavan uusi päätoimittaja Ville Pernaa. He ja uusin lehtemme
löytyvät nyt myös netistä. Valtiotieteilija.fi -sivuille päivitetään ajankohtaista
materiaalia paperilehden ilmestymisen välillä. Sivustolla on paljon muutakin
hyödyllistä, kuten toimintaohjeita työttömyyden kohdatessa.
Elina Moisio
Puheenjohtaja
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Tutkielma tekeillä:

Kerro lapsuudenkokemuksistasi

Oletko kokenut jonkun synkän asian varjostaneen lapsuutta-

si? Toivoisin sinun kirjoittavan minulle kertomuksen kokemuksistasi pro gradu –tutkielmaani varten.
Olen sosiaalipsykologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Teen professori Vilma
Hännisen ohjauksessa pro gradu –tutkielmaani, jossa tarkastelen tunteita ja niiden muutoksia. Aineistoksi kokoan elämänkerrallisia
kirjoituksia.
Kirjoita elämäsi vaiheista lapsuudestasi nykypäivään. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten vaikeista
kokemuksista on aikuisuuteen tultaessa selvitty. Kirjoittamisesta ei makseta palkkiota, mutta useat kokevat
itse kirjoittamisen palkitsevana. Voit kirjoittaa nimettömänä,
mutta ilmoita ikäsi ja sukupuolesi. Aineisto on luottamuksellis-

Akavalainen
edunvalvonta tutuksi
Työmarkkinalehti Akavalainen on keskusjärjestö Akavan
julkaisu, joka ilmestyy viidesti vuodessa. Lehti kertoo akavalaisille tärkeistä ajankohtaisista työmarkkinapoliittisista asioista, työlainsäädännön uudistuksista
ja kansainvälisen edunvalvonnan tapahtumista.
Lehti lähetetään luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille, aluetoiminnassa mukana oleville sekä Akavan
sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Lehden päätoimittaja on
Akavan viestintäjohtaja Hannamaija Helander.
Pääset lukemaan verkkolehteä Akavan nettisivuilta www.
akava.fi. Löydät linkin lehteen
myös SVAL:n sivuilta osoitteessa www.sval.fi/edunvalvonta. n

Kiltaan uusia jäseniä
Hallitus nimesi joulukuun kokouksessaan kolme uutta svallilaista Wanhojen Maistereiden Kiltaan. He ovat Marketta
Luutonen, Risto Leskinen ja Klaus Helkama. Nykyisellään
killassa on 14 jäsentä. Onnittelut uusille kiltalaisille! n
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ta ja vain minun käytössäni. Tutkielmasta ei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa.
Voit käyttää apua mm. seuraavia kysymyksiä:
•Tapahtuiko lapsuudessasi jokin asia, joka vaikutti elämääsi?
•Oliko lapsuudessasi jokin asia, joka vaikutti tulevaisuuteesi
ja jonka kenties ymmärsit aikuisena?
•Tapahtuiko aikuisuudessasi jokin asia, joka mahdollisti lapsuuden kokemustesi ja elämän ymmärtämistä?
Lähetä vapaamuotoinen kirjoituksesi viimeistään helmikuun 28. päivään mennessä osoitteeseen jaana@elaimet.info tai
Pohjolankatu 30 A 1, 70500 Kuopio. Jos sinulla on tutkimukseeni liittyvää kysyttävää, vastaan mielelläni sähköpostitse.
Kiitos osallistumisestasi! Hyvää vuotta 2010!
ystävällisin terveisin
Jaana Miettinen
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian
laitos/ Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Vastaa kyselyyn ja voita
Tjäreborgin matkalahjakortti!
Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia
ja vaikuttaa lehden sisältöön.
Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa
www.mcipress.fi/lukijapalvelu

Vastaaminen on helppoa.
1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi/
lukijapalvelu.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse tilaajanumerokohtaan numerosarja 082288
4. Tämän jälkeen pääset
lukijakyselyyn
klikkaamalla tutkimukseenpainiketta.
Ja sitten vain onnea arvontaan!
Arvottava palkinto
on matkalahjakortti,
jonka arvo on 1 000 euroa.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat
osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden
numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella
2010. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.7.2010.
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
Syyskauden lukijapalkinnon, Canon -järjestelmäkamerapaketin,
voitti Tilisanomat-lehden lukija Carola Paro.

!

[ huomio ]

Uusi vuosi, uudet kotisivut

Palkkasuosituksia kesätöihin
ja vastavalmistuneille
Kesätyöpaikan löytäminen omalta alalta on näinä aikoina hyvä saavutus. Paljonko palkkaa sitten kannattaa tai kehtaa
pyytää? Entä kun olet saanut ensimmäisen työpaikan valmistumisen jälkeen ja koittaa palkkaneuvottelujen h-hetki? Näissä
tilanteissa saat selkänojaa liiton virallisista palkkasuosituksista.
SVAL:n hallituksen vahvistamat uudet kesätyöpalkkasuositukset vuodelle 2010:

Opintosuorituksia			
alle 120				
120–					
180–					
240–				
Alkupalkkasuositus
vastavalmistuneelle on
3 030 euroa/kk. Suositus
koskee yksityisellä sektorilla koulutusta vastaavissa tehtävissä työskenteleviä. Pääkaupunkiseudun
ulkopuolella palkkataso on
matalampi.
Liitosta saat yksityiskohtaisempaa palkkaneuvontaa julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijoilta. Haastatteluun ja palkkaneuvotteluun
valmistautumisessa voit kysyä vinkkejä
myös uranhallinnan valmentajilta, jotka
auttavat liiton jäseniä urasuunnittelussa.
Löydät lisätietoa liiton kotisivuilta kohdasta jäsenpalvelut ja -edut. n

Palkka €/kk
1 640
1 930
2 080
2 250

Liiton uudet kotisivut saatiin julkaisukuntoon joulukuun lopulla. Jos et ole vielä ehtinyt, käy ihmeessä tutustumassa!
Tavoitteena oli selkeys, tiedon löytämisen helppous ja monipuolinen sisältö. Palautteen perusteella jäsenet ovat olleet
uudistukseen tyytyväisiä. Mitä mieltä sinä olet? Anna palautetta nettisivuista joko suoraan nettisivujen kautta tai osoitteessa sval@sval.fi.
Jäsensivuille pääsevät vain jäsenet antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnus ja salasana vaihtuivat 1. helmikuuta. Uudet tunnukset lähetettiin kaikille jäsenille tammikuussa laskun yhteydessä.
Alkuvuosi on monilla aloilla sopimusneuvottelujen aikaa.
Kannattaa seurata kotisivuilta oman alan uutisia. n

Huomioitavaa jäsenasiaa:
Jäsenmaksuista
Jokaiselle jäsenelle on lähtenyt joulu–tammikuun aikana lasku tai tiedote uusista jäsenmaksuista. Eräpäivä oli
31.1.2010, johon mennessä piti maksaa vähintään ensimmäinen erä. Seuraavat eräpäivät ovat huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa. Huolehdithan jäsenmaksuistasi ajallaan!
Jäsenmaksut on mahdollista laittaa myös
suoraveloitukseen tai työnantajaperintään.
Kokeile myös laskun vastaanottamista ja maksamista NetPostin kautta. Lisäohjeita eri maksutavoista löytyy nettisivuilta www.sval.fi/jasenyys.
Päivityksistä
Kun muutat, vaihdat työpaikkaa tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, kerro se meillekin. Edunvalvonnan ja tiedottamisen kannalta on välttämätöntä, että jäsenrekisteritietomme ovat ajan tasalla. Päivitykset voit hoitaa kätevästi netissä
www.sval/jasenyys tai lähettämällä sähköpostia sval@sval.fi
tai soittamalla (09) 6850 800. n
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Teksti: Irja Ketola Kuva: Matti Immonen

Valtiotieteilijä valitsi
varhaiskasvatuksen
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Ajellessa mutkaista kylätietä pitkin kohti Pornaisten kunnan keskustaa voi ihailla lumisia peltoja, pieniä mäenkumpareita ja viehättävän näköisiä talojen pihapiirejä. Kylän keskeltä
löytyy keltainen puutalo, Aurinkolinna, toinen kunnan päiväkodeista. Oven avaa Pornaisten perhepäivähoidosta vastaava,
valtiotieteiden maisteri Tiina Korhonen.
Korhonen kiinnostui päivähoidosta jo 1990-luvun loppupuolella. Hän opiskeli sosiaalikasvattajaksi Pieksämäellä Sisälähetysseuran oppilaitoksessa ja työskenteli sen jälkeen muutaman
vuoden lastentarhanopettajana helsinkiläisissä ja vantaalaisissa
päiväkodeissa.
Valtiotieteitä Korhonen halusi lähteä opiskelemaan syventääkseen teoriapohjaansa.
– Opistoasteen koulutus oli hyvin käytännönläheinen, ja minua kiinnosti päästä selvyyteen yhteiskunnallisista syy-seuraussuhteista.
Päästyään vuonna 2002 sisälle Helsingin yliopistoon Tiina
Korhonen valitsi pääaineekseen sosiaalipolitiikan ja laajaksi sivuaineeksi kansantaloustieteen. Lyhyinä sivuaineina hän opiskeli kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa. Nykyisen työnsä
kannalta Korhonen näkee valintojensa osuneen oikeaan.
– Sivuaineet opettivat ymmärtämään lapsen kasvua ja kehitystä, ja jonkin verran sain eväitä myös pedagogiseen johtajuuteen.
Sen sijaan esimiestaidot on täytynyt opetella käytännön työssä.

Tärkeintä rauhallinen ja toimiva kenttä
Noin 5 000 asukkaan Pornaisissa on kaksi päiväkotia, joissa on
yhteensä noin 140 lasta. Perhepäivähoidon piirissä lapsia on vajaat 90. Lisäksi on tarjolla yksityistä päivähoitoa.
– Kuntamme päivähoito on 2000-luvulle asti perustunut
perhepäivähoitoon, ja täällä on hyviä, hioutuneita, sitoutuneita
ja tunnollisia perhepäivähoitajia, Korhonen kiittelee.
Hänen alaisuuteensa kuuluu 20 perhepäivähoitajaa, yksi kiertävä perhepäivähoitaja sekä kaksi esikoululaisten hoitoryhmää. Tiina Korhosen työpiste on päiväkoti Aurinkolinnassa,
mutta hänen työalueensa on eri puolilla Pornaista. Työviikkoon
kuuluu muun muassa vierailuja eri työpisteissä, asiakkaiden
neuvontaa päivähoitoon liittyvissä asioissa, kokouksia Mäntsälässä, henkilöstöpäätöksiä, lasten sijoituspäätöksiä sekä hoitosopimuksia uusien perheiden kanssa.
Välillä Korhosen mielipidettä kysytään hyvinkin arkisissa
asioissa.
– Olen perhepäivähoitajille lähin esimies, ja neuvoa pyydetään myös lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.
Omalla vastuualueellaan Korhonen näkee tärkeimpänä rauhallisen ja toimivan kentän. Hän pyrkii käymään jokaisessa hoitoryhmässä vähintään kolmesti vuodessa.
– Asiat ovat hyvin, kun hoitokoti on turvallinen ja hoitajalla
toimiva vuorovaikutus lapseen.

Kiristyvä talous tuo haasteita
Työssään Tiina Korhonen on nähnyt, kuinka yhteiskunnan ja
perusturvan rakenteet sekä niiden muutokset vaikuttavat myös
päivähoitoon.
– Töitä tekemässä täytyy olla riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa, mikä on haaste kiristyvän talouden aikana, hän korostaa ja viittaa samalla pääkaupunkiseudun lastentarhaopettajapulaan.
– Kasvatustieteiden kandit jatkavat kouluttautumista kasvatustieteiden maistereiksi ja sijoittuvat työelämässä muualle,
pääasiassa koulujen puolelle. Myös pieni palkka on osasyy siihen, miksi pätevistä lastentarhanopettajista on pulaa.
Valtiotieteiden lukeminen auttoi Korhosta ymmärtämään
myös kuntataloutta; esimerkiksi sitä, mistä osista talousarvio koostuu. Myös säästöjen laskemisessa kansantaloustieteen
opinnoista on ollut hyötyä.
Ja vaikka valtiotieteilijän koulutuksessa sivuttiin vain vähän
varhaiskasvatusta, koulutus opetti näkemään sen paikan yhteiskunnassa osana laajempaa kokonaisuutta.
– Varhaiskasvatuksessa on omat painopisteensä, mutta siihenkin voi soveltaa sosiaalipolitiikan opintoja.

Yhteistyötä joka sektorilla
Pornaisten perusturvan siirtyminen Mäntsälän kunnan alaisuuteen viime vuoden alussa on nostanut esiin monenlaisia kysymyksiä.
– Tällaisissa uusissa tilanteissa luottamuksen ilmapiirin luominen on erityisen tärkeää, sillä luottamuspula ja ennakkoluulot saattavat haitata yhteistyötä.
Yhteistyön merkitystä ei Korhosen mielestä voi korostaa liikaa. Sitä tarvitaan myös varhaiskasvatuksessa.
– Kuntien välinen yhteistyö, yhteistyö kunnan eri hallintokuntien välillä, yhteistyö kolmannen sektorin, kuten seurakunnan kanssa, yhteistyö päivähoidon tiimeissä. Näissä kaikissa
korostuu myös yksittäisen työntekijän kyky ja halu tehdä yhteistyötä.
Opiskeluaikanaan Tiina Korhonen haaveili varhaiskasvatussuunnittelijan töistä, ja ajatus on tapetilla vieläkin.
– Viihdyn loistavasti tässä työssäni, mutta haave on edelleen
olemassa. Suunnittelijana haluaisin osaltani kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksen toimiviin rakenteisiin. Ne mahdollistavat
sen, että perustyöntekijät voivat rauhassa keskittyä oman työsarkansa hoitamiseen. n

[ ura putkessa ]

Tiina Korhonen
• Syntynyt 1974 Tervon kunnassa, Sisä-Savossa.
• Seurakunnan ja sosiaalialan opistoasteen tutkinto
sekä sosiaalikasvattajan kelpoisuus vuonna 1997,
jonka jälkeen lastentarhanopettajana päiväkodeissa
Helsingissä ja Vantaalla.
• Valmistui valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta
syksyllä 2005. Lastentarhanopettajana Vantaalla,
minkä jälkeen vastaavaksi lastentarhanopettajaksi
Pornaisten kuntaan syksyllä 2007.
• Pornaisten kunnan vt. päivähoidon johtajaksi
kesäkuussa 2008, ja Mäntsälän kunnan Pornaisten
alueen perhepäivähoidon ohjaajaksi 2009 alussa.
Tämän vuoden alussa nimike muutettiin päiväkodin
johtajaksi, vaikka työsarka on pysynyt kutakuinkin
samana.
• Asuu Sipoon kunnan Nikkilän kylässä miehensä
ja 8- ja 11-vuotiaiden lastensa kanssa.
• Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaoston jäsen.
• Harrastaa luonnossa liikkumista; muun muassa
hiihtoa ja lenkkeilyä. On aktiivisesti mukana
myös lastensa harrastuksissa.
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Jäsenedut tarkastelussa:

Vapaa-ajan vakuutukset
Moni on varmaan pannut merkille, että liiton jäsenyys sisäl-

tää myös erilaisia vakuutuksia. Mutta kuinka moni on oikeasti tutustunut vakuutuksien sisältöön ja ehkä jopa karsinut omia
vakuutuksiaan päällekkäisyyksien välttämiseksi? Nyt jos koskaan tarkastelu kannattaa tehdä, sillä vuoden alusta alkaen vakuutusehdot ja korvaussummat ovat monessa kohtaa parantuneet. Vakuutusturva on laajentunut koskemaan myös matkalta
myöhästymistä ja yli neljän tunnin mittaista odottamista lennon tai muun julkisen kulkuneuvon myöhästyessä.
Liitto on vakuuttanut kaikki jäsenensä vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksella vakuutusyhtiö Chartis Europe S.A.
Finlandissa (ennen nimellä AIG Finland). Korvausmenettely toimii siten, että vakuutettu maksaa vähäisiä kustannuksia
aiheuttavat tapaukset eli normaalit lääkärikäynnit ja hoitokulut itse, hakee niistä sen jälkeen mahdolliset sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ja vasta sitten hakee korvausta alkuperäisiä tositteita vastaan vakuutusyhtiöstä.
Vakavissa ja/tai suuria kuluja aiheuttavissa tapauksissa on
syytä olla ensin yhteydessä vakuutusyhtiöön.
Liiton jäsensivuilta löytyvät vakuutuksien vakuutusehdot
kokonaisuudessaan sekä ohjeet korvausten hakemiseen. Kannattaa tutustua niihin huolellisesti. Vakuutusyhtiö tarkistaa jäsenyyden voimassaolon ennen korvausten maksamista.
Liiton jäsenyydellä saat seuraavat vapaa-ajan vakuutukset:
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuutettuja ovat kaikki alle 75-vuotiaat liiton jäsenet, joiden
vakinainen kotipaikka on Suomessa. Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla sekä kotimaassa että ulkomailla.
Vapaa-ajan matkavakuutus
Vakuutettuja ovat kaikki alle 75-vuotiaat liiton jäsenet, joiden
vakinainen kotipaikka on Suomessa. Vakuutettuina ovat myös
vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18–74-vuotias puoliso tai avopuoliso. Myös mukana
matkustavat lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuja (ks. ehtokohta 2.1). Vakuutus on voimassa alle kolmen kuukauden pituisilla vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
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Vakuutuksen
korvauslajit

Ehtokohta

Vakuutusmäärä (€)

Omavastuu
(€)

Tapaturmainen
kuolema

7.1

10 000

-

Pysyvä haitta

7.2

15 000

-

Tapaturmasta
aiheutuvat
hoitokulut

7.3

2 500

-

Chartis Finlandin puhelinpalvelunumero on
+358 (0)203 03456 (ma–pe klo 9–21 ja la klo 10–16).
Asiakaspalvelun sähköposti:
asiakaspalvelu@chartisinsurance.com.
Travel Guard on vahinkopalveluyhtiö, joka avustaa vakavissa
hätätapauksissa (kotiuttaminen, kotiinkuljetus, oikeudellinen
apu ja maksusitoumus hoitolaitokseen). Kulujen korvattavuuden edellytyksenä on, että Travel Guard on etukäteen antanut suostumuksensa toimenpiteille. Tämän matkahätäpalvelun
tuottaa SOS International AS, jonka toimipaikka on Tanskassa.
Palvelua saa 24h suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Travel Guardin yhteystiedot: puh + 45 7010 5054 ja faksi
+ 45 7010 5056 sekä s-posti: sos@sos.dk
Liitosta saat turvaa elämän eri tilanteissa.
Liiton jäsenyys kannattaa aina – jopa vapaa-ajalla!
Vapaa-ajan matkavakuutus
Vakuutuksen korvauslajit

Ehtokohta

Vakuutusmäärä (€)

Omavastuu (€)

6

200 000
(ennen 30 000)

-

Äkillisen hammassäryn
hoitokulut

7.3

150 (ennen 84)

-

Travel Guard -palvelut

7.4

Sisältyy

-

Kotiuttamiskulut

7.4

Sisältyy
hoitokuluihin
(ennen 30 000)

-

Sisältyy
hoitokuluihin
(ennen 30 000)

-

8.1

8 500
(ennen 10 000)

-

Matkan peruuntuminen

9

max 1 500
(ennen 1 400) tai
alkuperäinen hinta

-

Matkan keskeytyminen

10

max 1 500
(ennen 1 400) tai
alkuperäinen hinta

-

Vastuuvahinko –
henkilölle aiheutettu

11

85 000
(ennen 50 000)

-

Vastuuvahinko –
omaisuudelle aiheutettu

11

85 000
(ennen 50 000)

-

Matkatavarakorvaus

12

1 000
(ennen 800)

50

UUSI! Odottamiskorvaus

13

1 000
(ennen 800)

4 tunnin
odotusaika

UUSI! Matkalta myöhästyminen

14

max 1 500 tai
alkuperäinen hinta

-

Matkasairauden ja –tapaturman
aiheuttamat hoitokulut

Vainajan kotiinkuljetus

Oikeudellinen apu (liikennevahingossa, jonka seurauksena
vakuutettu on pidätetty)

Jos korvaussummat ovat muuttuneet viime vuodesta, uudet luvut on
laitettu taulukossa sulkuihin kohtaan vakuutusmäärä.

[ pykälät ]

Heikennykset
työsuhdetekijänoikeuksiin
vältettiin
Loppuvuoden 2009 aikana työ- ja virkasuhteisiin liittyvät

tekijänoikeudet olivat esillä julkisuudessa johtuen opetusministeriön virkamiestyöryhmän 4.11.2009 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille luovuttamasta työsuhdetekijänoikeusmietinnöstä. Mikäli mietinnössä esitetyt uudistukset olisivat
toteutuneet, olisi tästä aiheutunut merkittävä ja työntekijöiden
kannalta huono muutos työsuhdetekijänoikeuksien nykytilaan
verrattuna. Seuraavassa artikkelissa käydään lyhyesti läpi työsuhdetekijänoikeuksien nykytilaa sekä tehtyä muutosesitystä.
Tekijänoikeudet ovat osa laajempaa immateriaalioikeuksiksi kutsuttujen oikeuksien ryhmää, joihin kuuluvat muun muassa patenttioikeus ja tavaramerkkioikeus. Tekijänoikeutta säätelee ensisijaisesti vuodelta 1961 peräisin oleva, mutta sen jälkeen
useaan kertaan muutettu tekijänoikeuslaki. Tekijänoikeus on
teoksen tekijällä oleva oikeus, joka antaa tekijälle yksinomaisen
oikeuden määrätä teoksestaan. Tekijänoikeus jaetaan taloudellisiin oikeuksiin ja moraalisiin oikeuksiin. Ensinnä mainittuihin kuuluvat ennen kaikkea oikeus kappaleiden valmistamiseen
teoksesta sekä niiden saattaminen yleisön saataviin. Moraalisiin
oikeuksiin kuuluvat puolestaan isyysoikeus (= tekijän nimen ilmoittaminen teoksen yhteydessä) ja respektioikeus (= tekijän
oikeus vastustaa teoksen sellaista muuttamista, joka on omiaan
loukkaamaan tekijän nauttimaa arvonantoa). Tekijänoikeus teokseen on lain mukaan voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta.
Teoksiksi katsotaan teoskynnykset ylittävät tuotokset. Tällä
tarkoitetaan toisin sanoen sitä, että teoksen on oltava riittävän
itsenäinen ja omaperäinen. Esimerkiksi kirjallinen teos ylittää
helposti teoskynnyksen, ellei se ole lyhyt uutinen, vähäinen ilmoitus tai muu vähäpätöinen teos. Täten esimerkiksi oppituntia varten laadittu esitelmäteksti täyttää yleensä teoskynnyksen.
Käytännössä siis kaikki asiantuntija- ja esimiestehtävissä olevat
henkilöt laativat työnsä puitteissa teoksiksi katsottavia kirjallisia
tuotoksia (esimerkkinä vaikkapa tämäkin kirjoitelma).
Työ- ja virkamiesoikeuden peruslähtökohtana on, että työn
tulos kuuluu työnantajalle. Tämän peruslähtökohdan nojalla
on ilmeistä, että toisaalta tekijänoikeus ja toisaalta työ- ja virkamiesoikeus joutuvat väistämättä törmäyskurssille ja ristiriita on jollain tavoin ratkaistava. Tekijänoikeuskysymysten osalta
lakitasoinen säädös löytyy ainoastaan tietokoneohjelmien osalta (tekijänoikeuslaki 40b §). Lain mukaan työsuhteesta johtuvia

tehtäviä täytettäessä syntyneen tietokoneohjelman tekijänoikeus kuuluu työnantajalle, ellei osapuolten
välillä ole muuta sovittu.
Muiden teosten kuin tietokoneohjelmien osalta oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneena kantana ollut,
että työnantaja saa työ- tai virkasuhteessa
luotuun teokseen normaalin toimintansa mukaisen käyttöoikeuden. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että edellä mainitut moraaliset oikeudet jäävät teoksen luoneelle työntekijälle. Samoin teoksen käytöstä
muussa kuin työnantajan normaalissa toiminnassa sekä taloudellisten oikeuksien edelleen luovutuksesta tulee neuvotella teoksen tehneen työntekijän/virkamiehen kanssa. Tekijänoikeuksista ja niistä saatavista korvauksista on mahdollista sopia
jo työsopimusta tehtäessä tai työsuhteen aikana. Samoin virkamiehen kanssa on mahdollista sopia tekijänoikeuteen liittyvistä
kysymyksistä. Joillakin toimialoilla (esimerkiksi toimittajat) tekijänoikeuksista on sovittu alan työehtosopimuksessa.
Opetusministeriön virkamiestyönä laatiman ehdotuksen
mukaan tekijänoikeuslakia olisi muutettu siten, että työnantajalle olisi suoraan lain nojalla syntynyt moraalisista oikeuksista johtuvat rajoitukset huomioiva rinnakkainen oikeus
käyttää teosta. Teoksen käyttö olisi pitänyt sisällään oikeuden muuttaa teosta ja oikeuden luovuttaa käyttöoikeus edelleen. Toteutuessaan esitys olisi antanut suoraan lain nojalla
työnantajalle nykyistä vallitsevaa käytäntöä huomattavasti
laajemmat yksipuoliset oikeudet työsuhdetekijänoikeuksien
käyttöön (erityisesti teosten muuntelu ja edelleen luovutus).
Työnantajien halukkuus tekijänoikeuden pelisäännöistä sopimiseen olisi myös merkittävällä tavalla kaventunut, koska laki
olisi jo suoraan turvannut työnantajille laajat käyttöoikeudet.
Akavalaiset ammattiliitot ottivatkin ilolla vastaan ministeri
Wallinin 17.12.2009 tekemän päätöksen siitä, että työsuhdetekijänoikeuksien muuttamista ei toteuteta ainakaan tämän
hallituksen aikana.
Petri Toiviainen
lakimies
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[ pykälät ]

Testamentti vai lahja
Omaisuuden siirtäminen seuraaville sukupolville aiheuttaa
usein päänvaivaa, olipa omaisuus suuri tai pieni. Pohditaan sitä, annetaanko nyt lahjana vai kuoleman jälkeen testamentilla.
Koska jokainen tilanne on yksilöllinen ja omaisuuden lahjoituksiin ja testamentin laadintaan liittyy monenlaisia kiemuroita, on
suositeltavaa kääntyä jo suunnitteluvaiheessa asiantuntijan puoleen. Lahjana annetun omaisuuden osalta on varmaa, että sen
saa se, kenen antaja sen haluaa saavan. Testamenttisaantoon liittyy joitakin epävarmuustekijöitä. Pääsääntö kuitenkin on se, että myös testamentattu omaisuus menee sille, jolle se testamentissa on määrätty.
Jos lahjanantajan oma taloudellinen tilanne on sellainen, että
hän huoletta voi luovuttaa omaisuutta eläessään, lahjoitus voi verotuksellisesti olla testamenttia edullisempi vaihtoehto. ”Ylimääräinen” omaisuus, jonka arvo vain vuosien myötä kasvaa, kannattaa
siirtää jo eläessä.
Lakimääräistä perimysjärjestystä ja perinnönjakautumista
voi muuttaa testamentilla. Jos testamentin tekijä on avioliitossa, testamenttia suunnitellessa on muistettava, että aviopuolisoilla on yleensä avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Jos aviooikeus on, kuoleman jälkeen perittävän ja lesken välillä tehtävän
osituksen lopputuloksesta saattaa riippua, jääkö testamentissa
mainittu omaisuus perittävän varoihin vai ei.
Verosuunnittelu on tärkeää, mutta liian pitkälle vietynä se voi
johtaa hankaliin tilanteisiin. Usein pyritään siihen, ettei saajilta
menisi lahja- tai perintöveroa tai että sitä menisi mahdollisimman vähän, mutta ei oteta huomioon yhteisomistuksen tuomia
ongelmia. Tyyppiesimerkki on kesämökin siirto lapsille.
Kesämökki on hyvin usein paitsi omistajien myös
heidän lastensa ja näiden perheiden käytössä.
Lahjoittaessaan kesämökin kaikille perillisil-

leen tai useammalle heistä vanhemmat ajattelevat verosäästöjä
ja samalla haluavat, että suvun yhteiselo heille rakkaalla mökillä jatkuu vielä heidän jälkeensäkin. Tyypillistä on, että kesämökki lahjoitetaan kaikille lapsille ja vanhemmat pidättävät itselleen
hallinta-oikeuden. Mökkeily sujuu yleensä sopuisasti vanhempien eläessä, ainakin niin kauan kuin vanhemmat jaksavat hoitaa
ja rahoittaa mökin ylläpidon, mutta heidän kuoltuaan tulee ongelmia. On varmasti paljon onnistuneita yhteisomistuksia, joissa
osapuolet noudattavat yhteisiä, kirjoitettuja tai kirjoittamattomia
pelisääntöjä, eikä kukaan joudu yksin mökin kattoa paikkaamaan
muiden ottaessa aurinkoa, mutta nämä onnistuneet tapaukset tulevat valitettavan harvoin esille asianajajan työssä.
Varojen lahjoittamisessa on vaara, että lahjoittajan oman elämän taloudellinen turvaaminen unohtuu. Lahjoituspäätös voi
myöhemmin osoittautua harkitsemattomaksi, kun sairastumisen tai muun muuttuneen olosuhteen vuoksi omaisuudelle olisi ollut itselläkin käyttöä. Testamentti olisi ollut parempi vaihtoehto siinä tapauksessa.
Perintö- ja lahjaverovelvollisuus koskee kaikkia testamentin- ja lahjansaajia. Verovelvollisuus syntyy testamenttisaannossa perittävän kuolinhetkellä ja lahjassa sen saantihetkellä. Saajat
jaetaan kahteen veroluokkaan sekä perintö- että lahjaverotuksessa. 1. veroluokkaan kuuluvat aviopuoliso, omat perilliset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja aviopuolison rintaperilliset. Muut kuuluvat 2. veroluokkaan. Verotettavan perinnön
alaraja on 20 000 euroa ja verotettavan lahjan 4 000 euroa riippumatta siitä, onko saaja sukua vai ei. Kolmen vuoden välein
omaisuutta voi siis lahjoittaa vajaan 4 000 euron arvosta verovapaana kenelle tahansa.
Perintöverotuksessa on huojennuksia, joita lahjaverotuksessa ei ole. Leskeä verotetaan puolisovähennyksestä johtuen
perinnöstä, kun saadun omaisuuden arvo ylittää 80 000 euroa.
Alaikäistä rintaperillistä puolestaan verotetaan, kun omaisuuden arvo ylittää 60 000 euroa. Alaikäisyysvähennyksen saa vain
perimysvuorossa oleva alaikäinen rintaperillinen.
Lahjanantaja voi pidättää lahjan kohteeseen elinikäisen tai
määräaikaisen hallintaoikeuden esimerkiksi itselleen, puolisolleen tai lapselleen. Testamentintekijä voi määrätä omistusoikeuden toiselle ja hallintaoikeuden toiselle. Mitä nuorempi on
hallintaoikeudensaaja, sitä suurempi on hallintaoikeusvähennys perintö- ja lahjaverotuksessa. Määräaikaisellakin hallintaoikeudella saadaan jo merkittävä verosäästö. Se saattaisi monessa
tapauksessa olla parempi vaihtoehto kuin elinikäinen hallintaoikeus. Elämme yhä pidempään. Jos ikääntymisen seurauksena
siirrytään laitoshoitoon, saattaa hallintaoikeudesta tullakin rasite.
SVAL:n jäsenetuna oikeudellinen neuvonta yksityiselämän
lakipulmissa.
Aune Manner
asianajaja
Asianajotoimisto Bützow Oy
www.butzow.com
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Sama palkka samasta työstä
Arto Vainio
Apulaisoikeuskansleri antoi heti kuluvan vuoden alkajaisiksi päätöksen kanteluun, joka koski Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehyn vuonna 2007 solmimaa työ- ja virkaehtosopimuksen veroista Tehy-pöytäkirjaa. Sen mukaan Tehyn jäsenet
saivat muita suuremman yleiskorotuksen palkkoihinsa. Kansleri katsoi, että Työmarkkinalaitos oli solminut Tehy-pöytäkirjan vastoin Suomen perustuslakia ja yhdenvertaisuuslakia. Vielä
kansleri antoi moitteita tasa-arvovaltuutetulle, jonka viranomaisena ja työriidan sovittelulautakunnan jäsenenä olisi pitänyt havaita pöytäkirjan olevan yhdenvertaisuuslain vastainen.
Työmarkkinalaitos vetosi työehtosopimuslain 4 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan sillä on ollut
oikeus solmia kyseinen vain järjestön jäseniä sitova sopimus. Kansleri kuitenkin katsoi, että sopimus oli
Suomen perustuslain 6 §:n 2 ja yhdenvertaisuuslain 6 §:n 1 momenttien syrjintäkieltojen vastainen.
Palkkauksellisesti työntekijöitä ei voida kohdella eriarvoisesti silloin, kun he tekevät
samaa työtä. Erisuuruista
palkanmaksua ei voida
perustella sillä, että toinen kuuluu ammattiyhdistykseen ja toinen
ei. Suomessa on yhdistymisvapaus, mikä
tarkoittaa myös oikeutta olla kuulumatta yhdistykseen.
Myös korkein oikeus
on alku-

vuonna ottanut kantaa sama palkka samasta työstä –periaatteeseen. Työnantaja oli 17.10.1997 toteuttanut työaikamuutoksen
ja korvannut työntekijöilleen muutoksen palkkaukselliset vaikutukset erillisellä 9,8 prosentin palkankorotuksella. Tätä korotusta oli sitten maksettu tuolloin töissä olleille työntekijöille lähes kymmenen vuoden ajan. Sen sijaan työnantajan 17.10.1996
jälkeen palkkaamat uudet työntekijät eivät olleet saaneet kyseistä korotuserää, vaikka heidän palkkaetunsa ovat muutoin määräytyneet samojen perusteiden mukaan kuin vanhojen työntekijöiden. Työnantaja vetosi sopimusvapauteen ja siihen, ettei
uusilla työntekijöillä ollut tapahtunut mitään työaikamuutoksia,
joita pitäisi kompensoida.
Korkein oikeus katsoi, että ”lähtökohtaisesti palkkausperusteet kuuluvat työnantajan ja työntekijän kesken sovittaviksi.
Ottaen kuitenkin huomioon, että työsopimuslain syrjintäkieltoa ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta koskevat säännökset
ovat pakottavia, työnantaja ja työntekijä eivät voi pätevästi sopia sellaisista työsopimuksen ehdoista, jotka merkitsevät tasapuolisuusvelvoitteen rikkomista”. Tosin korkein oikeus totesi,
että oikeuskäytännössä muutostilanteista seuranneita palkkaeroja on pidetty perusteltuina silloin, jos erot tasoittuvat jonkin
siirtymäajan kuluessa. Sen sijaan jos vanhojen työntekijöiden
palkkaedut kuitenkin jäävät pysyvästi paremmiksi kuin uusien,
on työnantajan esitettävä hyväksyttäviä syitä sille, ettei uusille työntekijöille ole tavalla taikka toisella hyvitetty palvelussuhteen ehtoihin jääneitä eroja.
Tässä tapauksessa työnantaja ei kyennyt näyttämään sitä, että
olisi jollakin tavalla hyvittänyt uusille työntekijöille palkkaeroja suhteessa vanhoihin työntekijöihin. Korkein oikeus vahvisti
näin työntekijöiden kannan siitä, että heillä on oikeus saada se
vahinko, joka työnantajan palvelukseen 17.10.1996 jälkeen tulleille työntekijöille oli aiheutunut sen johdosta, ettei heille ole
suoritettu erillistä 9,8 prosentin suuruista palkanlisää. Näin ollen karkeasti sanoen työnantajan tulee suorittaa osalle työntekijöistään 10 vuoden ajalta 10 prosentin palkankorotus. n
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Kuopion svallilaiset
toimivat ja vaikuttavat
Vuoden 2010 jäsentoiminta pitää sisällään keväällä järjes-

tettävän SVAL-kiertueen Kuopion tilaisuuden, yhteiskuntatieteilijäillan marraskuussa sekä muutaman vapaamuotoisen tilaisuuden vuoden mittaan. Osallistumme aktiivisesti myös Akava
Pohjois-Savon järjestämiin tapahtumiin.
Yhteyshenkilönä paikallistasolla toimivat Päivi Kiiskinen,
Alexandra Vartiainen ja Noora Sievänen. Päivi jatkaa vuoden
2010 SVAL:n varapuheenjohtajana vieden alueen terveisiä ja
toiveita liitolle.
Alexandra ja Noora aloittavat Akavan aluetoimikunnassa
kolmivuotiskautensa tehden samalla yhteistyötä alueen muiden
akavalaisten kanssa.
Mikäli haluat tietää enemmän alueemme jäsentoiminnasta
ja liittyä sähköpostilistallemme, ota yhteyttä!
Talvisin terveisin,
Päivi Kiiskinen (paivi.kiiskinen@dnainternet.net)
Alexandra Vartiainen (alexandra.vartiainen@gmail.com)
Noora Sievänen (noora.sievanen@student.uef.fi)

Pääsyn keväässä
työmarkkina-asiaa ja politiikkaa
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijöiden kevätka-

lenteri alkaa hahmottua.
Päivämäärät tulevat nettisivuillemme: svalpaasy.blogspot.com.
Alustavasti suunnitelmissamme on muun muassa eduskuntavierailu, tuloneuvottelujen kierrokseen tutustuminen
sekä käynti Akavassa, jossa perehdyttäneen etenkin talousasioihin, tekijänoikeuskysymyksiin sekä paikalliseen sopimiseen. Mahdollisesti perehdymme suomalaisen yhteiskunnan
historiaan myös elokuvan kautta.
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[ jäsenjärjestöt ]

Päijät-Hämeessä vilkasta
vuoropuhelua koulutuspolitiikasta
määrä- ja laatukysymykset olivat
puheenaiheena päijäthämäläisessä yhteiskuntatieteilijäillassa
Lahdessa 26.11.2009.
Parinkymmenen hengen yleisö kävi vilkasta vuoropuhelua koulutuspolitiikasta ja yhteiskuntatieteilijöiden sijasta tässä
keskustelussa.
Korkeakoulututkimukseen perehtynyt YTT Marja-Liisa
Neuvonen-Rauhala alusti aiheesta ”Laajenevan korkeakoulutuksen uhat ja mahdollisuudet Suomessa?”. Hän peräänkuulutti
korkea-asteen molempien sektorien, ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen, vahvuuksien ja ominaispiirteiden hyödyntämistä
suomalaisessa työelämässä. Hänen mukaansa Suomessa tarvitaan yliopistojen harjoittamaa vahvaa tiedettä, perustutkimusta
sekä siihen perustuvaa opetusta. Yhtälailla tarvitaan työelämän
kehittämisestä lähtevää ja sitä tukevaa käytäntölähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä ja opetusta, jota ammattikorkeakoulut tekevät.
Neuvonen-Rauhalan mielestä korkeakouluja ja korkeakoulutettuja tulisi tarkastella vallalla olevia määräkysymyksiä moniulotteisemmin. Koulutuspoliittisen päätöksenteon pohjaksi
tarvitaan enemmän yhteiskuntatieteellistä tutkimus- ja analysointitaitoa. Tilaisuuden loppupäätelmänä oli, että yhteiskuntatieteilijöiden tulisi entistä voimakkaammin osallistua sekä koulutus- että muuhun yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon ja
lainvalmisteluun.

Korkeakoulutuksen

Vuosikokous ja tutustuminen
Päijät-Hämeen koulutuskonserniin
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijöiden sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 29.3.2010 Lahdessa, Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tiloissa osoitteessa Teinintie 4. Tilaisuuden aluksi klo 17 tutustutaan koulutuskonsernin toimintaan.
Kokous alkaa noin klo 18. Kahvitarjoilun järjestämiseksi vinkkaathan tulostasi etukäteen sihteerille: marko.t.helin@uta.fi.

Illanvietto Lahdessa
– ilmoittaudu pian!
Torstaina 25.2. klo 18 ravintola Taivaanrannassa. Pikaiset il-

moittautumiset sihteerille: marko.t.helin@uta.fi.
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Ville Pernaan mukaan sitä tärkeämmäksi mitä enemmän ihmiset perustavat poliittiset mielipiteensä tiedotusvälineiden välittämään informaatioon.
– Ennen muinoin kansa tunsi edustajansa. Työväki saattoi äänestää esimerkiksi tehtaan pääluottamusmiestä, viljelijät edusmiestään ja porvari kansakoulun rehtoria. Tarkkaa oli myös se,
mitä lehteä luki, missä kuorossa lauloi tai mitä urheiluseuraa
edusti. Nykyään poliitikon julkisivu näkyy aatetta enemmän.
Kun poliittisuus on vähentynyt yhdistystoiminnassa eikä
kauppaan menoakaan harkita keskusliikkeen omistustaustan
perusteella, tiedotusvälineet ovat jääneet paljon vartijaksi. Julkisen imagon muokkaaminen ja puolueiden tuotteistaminen ovat
avainsanoja mediahuomiosta kilpailtaessa.
– Media vaikuttaa yhä enemmän siihen, millaiset ihmiset
voivat nousta politiikan huipulle. Huomio kiinnittyy ulkoisiin
asioihin, kuten sulavaan käytökseen ja onnistumiseen yksityiselämässä. Vaalikeskusteluissa ja väittelyissä onnistumisen merkitys on kasvanut. Puheiden substanssia on kuitenkin vaikea arvioida, koska puolueilla ei ole suuria eroja tai ristiriitoja. Myös

toimittajat ovat pulassa siinä, mitä asioita painotetaan. Usein
syntyykin tyylipistejournalismia, jossa toimittajat arvioivat poliitikkojen esiintymistä, ei puheiden sisältöjä.
Puolueiden raja-aitojen kaatuminen on johtanut kilpailijoiden haastamiseen voimakkain, tunteita herättävin teemoin.
Poliitikkojen medianäkyvyyden merkitys on kasvanut. Aatteen sijaan puhutaan brändistä ja imagosta ja niiden avulla joko noustaan tai kaadutaan. Kampanjat ovat mainostoimistojen
suunnittelemia ja ammattimaisesti toteutettuja. Poliitikot yrittävät vaikuttaa julkisuuskuvaansa tarjoamalla sopivia aiheita medialle. Uusi rakas tai vauvauutinen antavat tarvittaessa hyvän
aiheen syvähaastatteluun.
– Perinteiset sanomalehdet suosivat yhä perinteistä journalismia vaikka Suomen Tietotoimistokin voi nykyään käyttää lähteenään Hymyä tai Seiskaa. Etenkin iltapäivälehdillä on
aivan oma formaattinsa käsitellä politiikkoja julkkiksina muiden joukossa.
Kielteisistäkään asioista ei jätetä kertomatta. Kun julkisen ja
yksityiselämän välinen raja hämärtyy, mediakuluttaja kohtaa
poliitikot ja politiikan aivan uusilla alueilla.

Teksti: Henri Alinen Kuvat: Vesa-Matti Väärä

Politiikan mediajulkisuuden tutkimisen merkitys kasvaa
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”

Media vaikuttaa yhä enemmän siihen,
millaiset ihmiset voivat nousta politiikan huipulle.

Julkisuus pönkittää uraa
Poliitikkojen läpimurto viihdemediassa
tapahtui viimeistään 1990-luvun alussa,
jolloin kansanedustajat alkoivat kisailla
keskenään iltapäivälehtien tikkakisoissa ja television viihdeohjelmissa. Tärkeää ei ollut sanoma tai aate vaan poliitikko henkilönä.
– Naistenlehdessäkin voi hyvän olon
vinkkien ja ruokaohjeiden keskeltä ponnahtaa silmille neljäsivuinen ministerihaastattelu. Jutut ovat lukemaan houkuttelevia ja asiakysymysten sijaan keskitytään
yleensä viihdyttävämpiin aiheisiin.

Ville Pernaa
• Syntynyt 1974, valtiotieteiden
maisteri 1998 ja lisensiaatti
2000. Väitellyt valtiotieteiden
tohtoriksi 2002 Suomen ja
Neuvostoliiton kulttuurisuhteista.
Tutkinut politiikan mediajulkisuuden muutosta ja suomalaisen
koulutuspolitiikan historiaa.
• Asuu Turussa ja toimii Turun
yliopiston poliittisen historian
laitoksella dosenttina ja
yliassistenttina sekä eduskuntatutkimuksen keskuksen
johtajana. Pernaa on myös
Kanava-lehden päätoimittaja
kesästä 2009 alkaen.
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Median avulla tuntematon rivikansanedustaja voi edetä poliittisella urallaan. Esimerkiksi Tanja Karpela on pari
vuosikymmentä ollut mediaa kiinnostava ihminen. Mutta mitä iloa on siitä, että tiedämme enemmän poliitikon rakkaussuhteista kuin hänen poliittisista
arvoistaan?
– Politiikan viihteellistymisessä on kaiken kaupallisuuden takana aito huoli siitä,
miten tavoittaa alle 40-vuotiaita äänestäjiä, joille perinteinen puoluetoiminta on
monesti täysin tuntematonta.
Parhaimmillaan tämä johtaa siihen,
että media ja puolueet sopeutuvat nykyajan vaatimuksiin ja ihmiset jaksavat yhä
kiinnostua politiikasta. Verkkomedian
uudet muodot, blogit ja sosiaalinen media, kuten Facebook mahdollistavat myös
entistä suoremmat ja nopeammat yhteydet päättäjiin.
Pahimmillaan kehitys johtaa siihen,
että politiikka nousee uutisiin enää vain
äärimmäisten kohujen yhteydessä tai negatiivisessa valossa. Mainostoimistojen
kikat eivät enää toimi ja iskulauseet kuten ”uusi SDP” tai ”Kokoomus työväen
asialla” eivät jaksa kiinnostaa äänestäjiä.
Pernaan mukaan totuus löytyy jostain
tältä väliltä.
– Maailma on nykyään paljon valmiimpi, keskiluokan perustarpeet ja arjesta selviäminen eivät ole suoraan poliittisista päätöksistä kiinni. Kevyestä
formaatista huolimatta taitava poliitikko
osaa kuitenkin tuoda näkemyksiään esille kaiken viihteellisyyden takaa.

Saamastaan mediajulkisuudesta huolimatta kansa ei ole vielä runsain mitoin
äänestänyt tosi-tv-tähtiä tai idoleita eduskuntaan. Pernaa ei jaksa uskoa ilmiöön
jatkossakaan.
– Julkkisehdokkaita halutaan puolueiden listoille huomioarvon takia. Toisaalta
äänestyskopin yksinäisyydessä luotetaan
yhä perinteisempiin arvoihin.
Poliittinen media
etsii linjaansa
Pernaa hahmottelee kolme tulevaisuuden näkymää poliittisen journalismin tulevaisuudelle.
Sivistysskenaariossa politiikan läpinäkyvyys kasvaa. Media hoitaa yhteiskunnallista tehtäväänsä entistä laadukkaammin. Uutisointi keskittyy asiakysymyksiin
ja yhteiskunnalliset epäkohdat tuodaan
entistä kriittisemmin esille.
Populaariskenaariossa viihde- ja iltapäivälehdet luovat tunteiden kyllästämää
journalismia. Yhteiskunnallisia ongelmia
lähestytään esimerkiksi poliitikkojen yksilöllisen kasvukertomusten ja tragedioiden avulla. Yksityinen on poliittista niin
hyvässä kuin pahassa.
Pahimmassa eli kriisiskenaariossa
raadollisin kaupallisen median toimintalogiikka on alkanut ohjata politiikan
journalismia ja kuluttajatutkimukset ovat
osoittaneet, ettei asiapohjaiselle journalismille ole tilausta. Median näkökulmasta ainoaksi vaihtoehdoksi jää tarjota populistisia ja viihteellisiä sisältöjä, joista
kansalaiset ovat valmiita maksamaan.

Tulevaisuudennäkymät eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia, vaan ne
voivat sisältää ominaisuuksia eri skenaarioista. Viihteellisyyskään ei Pernaan
mukaan ole pahasta.
– Tyylilliset tehokeinot, kuten tarinallisuus, kerronnallisuus ja visuaalisuus eivät yksinomaan kerro
perinteisen politiikan julkisuuden heikentymisestä. Tyylillisen kehityksen
voidaan toisesta näkökulmasta nähdä
merkitsevän paremmin kirjoitettuja,
helpommin ymmärrettäviä ja tätä kautta kansalaisia paremmin palvelevia politiikan uutisia.
Vaikka tämän hetken teemat politiikan mediajulkisuudessa ovat asiapitoisia,
aivan toiseen suuntaan oltiin menossa
vain pari vuotta aikaisemmin, kun poliittisia uutisia hallitsivat asiakysymysten sijaan eduskunnan ahdistelukohu, pääministerin kirjajupakka sekä ulkoministerin
eroon johtanut puutarhaharrastus. Vasta
alkukesällä 2008 käsiin räjähtänyt vaalirahakohu sai median huomion kääntymään takaisin asialinjalle.
– Kansanedustajien työmoraalin seuraaminen ja eduskunnan varainkäyttö
ovat olleet politiikan journalismin ytimessä jo useita vuosikymmeniä, mutta
vasta kansanedustaja Timo Kallin suusta päässyt sammakko räjäytti esiin pitkään pinnan alla pysyneet vaalirahoituskuviot. Ei ole vaikea ennustaa, että
moraaliset näkökohdat sekä politiikan
toimittajien valvontatehtävä korostuvat
politiikan journalismissa jatkossakin. n

Ville Pernaa on toiminut viime kesästä lähtien
yhteiskunnallisen aikakakauslehti Kanavan päätoimittajana.
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Kurkistus jäsenkunnan tilanteeseen
työelämän pyörteissä

SVAL:n
työmarkkinatutkimus

2009

SVAL:n työmarkkinatutkimus viime vuodelta osoittaa, että noin 80 prosenttia vastaajista
piti omaa työtilannettaan yhä vakaana tai melko vakaana.
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SVAL on tutkinut vuodesta 1994 lähtien vuosittain jäsenkun-

tansa sijoittumista työmarkkinoilla. Työmarkkinatutkimuksessa
tarkastellaan jäsenistön sijoittumista toimialoittain ja toimiaseman mukaan sekä seurataan palkkakehitystä ja työllisyystilannetta. Tutkimuksen avulla SVAL:n jäsenkunnasta saadaan
muodostettua tilastollinen profiili. Viime syksynä kerätyistä tiedoista on nyt koottu uusin työmarkkinatutkimus vuodelle 2009,
joka antaa tärkeän pohjan tänäkin vuonna tehtävälle edunvalvontatyölle.
Taulukosta 1 näkyy jäsenistön tilastollinen profiili. Luvut
koskevat työvoimaa ja niistä on poistettu hoitovapaalla olevat,
eläkeläiset sekä opiskelijat kokonaisjäsenmäärää lukuun ottamatta. Viereisissä sarakkeissa näkyvät edellisvuoden ja viiden
vuoden takaisen tilanteen tunnusluvut.
Koulutusalan työttömyys
normaalivuosien tasoa
Kokopäivätyössä oli vastaushetkellä noin 90 prosenttia työvoimasta. Jäsenkunnan työttömyys oli palautunut ennätysalhaiselta vuoden 2008 kahden prosentin tasolta kolmeen prosenttiin. Tämä on viiden sitä edeltäneen vuoden aikana vakioitunut
työttömyysaste. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että työttömyyskassasta työttömyyspäivärahaa vuonna 2009 saaneiden
määrä kasvoi 25 prosenttia edellisvuodesta. Loppusyksyn kuukausien kohdalla kasvua päivärahan saajien määrässä oli jopa
lähes 40 prosenttia. Tunnusmerkkejä tilanteen nopeasta parantumisesta työmarkkinoilla ei ole nähtävissä ja lisäksi rakenteelliset muutokset valtiosektorilla sekä kuntatalouden tila tuovat
asetelmaan oman haasteellisen lisänsä. Toistaiseksi kuitenkin
on tulkittavissa niin, että jäsenistön kohdalla on pääsääntöisesti ollut kyse hetkellisestä työttömyydestä vanhan ja uuden työn
välillä, ei niinkään pitkäkestoisesta ongelmasta.
Vastavalmistuneiden työttömyys puolestaan tasoittui vuoden 2008 kesän ”maisteripiikin” jälkeen. Käytännössä tämä selittyy valmistuneiden määrän vähentymisellä, ei työmarkkinoiden imulla.
Palkoissa sopimuskorotusten
mukaista nousua
Palkkatunnusluvuista ilmenee noin 2,5 prosentin nousu bruttopalkoissa edellisvuoteen verrattuna. Koko jäsenistön bruttopalkka oli keskimäärin 3 850 euro/kk. Bonukset mukaan
lukien keskipalkka oli 3 920 euroa/kk. Mediaanipalkka, joka
jakaa tarkasteltavan joukon kahteen yhtä suureen osaan – sitä
enemmän ja vähemmän ansaitseviin – oli 3 550 euroa/kk. Yrityksissä keskikuukausipalkka oli 4 590 euroa, valtiolla 3 750
euroa, kunnissa 3 690 euroa ja järjestöissä 3 650 euroa. Suurinta palkkojen nousu oli tunnusluvuilla mitaten valtiosektorilla, runsas 4 prosenttia. Taulukosta 2 ilmenevät bruttopalkan
keskiarvo ja muutos vuosina 1994–2009.

TAULUKKO 1
TYÖMARKKINATUTKIMUS
Kokonaisjäsenmäärä
vuoden lopussa

2009
10445

2008

2004

10059

8611

90

84

TYÖVOIMA
Päätoimi, %
Kokopäivätyö

90

Osa-aikatyö

3

4

5

Työtön

3

2

4

Muu

4

4

7

Keski-ikä

40

40

40

Naisia, %

63

64

63

Ollut työtön edellisen
2 vuoden aikana, %

15

13

16

KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ OLEVAT
Brutopalkka keskimäärin, €/kk

3850

3750

3170

Nettopalkka keskimäärin, €/kk

2550

2430

2040

Tuloveroaste, %

34

35

36

Mediaanipalkka (F50), €/kk

3550

3460

2900

Bonuksia keskimäärin, €/kk
(saaneiden %-osuus)

417 (17)

431 (19)

264 (15)

Luontoisedut keskimäärin,€/kk
(saaneiden %-osuus)

193 (36)

147 (36)

150 (31)

Bruttopalkka keskimäärin
(ml. bonukset), €/kk

3920

3830

3220

Kokonaistyöaika, tuntia/viikko

39,8

39,9

41,5

25

29

33

Valtio

42

39

43

Kunta

23

21

22

Yksityinen *)

35

39

34

Muu

1

1

1

Johtotehtävät

30

27

28

Asiantuntijat

65

64

58

Opetus

2

4

6

Ylitöistä ei korvausta
(ylitöitä tehneet), %
Työnantajasektori, %

Toimiasema, %

Muut tehtävät

3

5

8

Määräaikainen palvelussuhde, %

22

24

28

Nykyinen työ vastaa koulutusta

80

78

81

*) Sisältää yritykset, järjestöt ja säätiöt
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TAULUKKO 2

KUVIO 1

Bruttopalkan (ml. bonukset)
keskiarvo ja muutos vuosina 1994–2009
Vuosi

Keskipalkka (€/kk)

Muutos edelliseen tutkimukseen (%)

Prosenttia
vuoden 2009
keskipalkasta

2009

3 920

2,3

100

2008

3 832

8,5

97,8

2007

3 532

1,8

90,1

2006

3 470

3,9

88,5

2005

3 340

3,7

85,2

2004

3 220

4,4

82,1

2003

3 090

1,1

78,8

2002

3 050

6,5

77,8

2000

2 870

3,5

73,2

1998

2 770

7,4

70,7

1996

2 580

0,8

65,8

1994

2 560

-

65,3

Vastaajista hieman vajaalla 80 prosentilla palkka oli noussut
vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna ja runsaalla 10 prosentilla pysynyt ennallaan. Jäljelle jäävän 10 prosentin muodostivat
ne, joilla ei ollut vertailukelpoista tilannetta lokakuussa 2007,
palkanalennuksen kokeneet ja En osaa sanoa -ryhmä. Työ- tai
virkaehtosopimuksen mukainen yleiskorotus oli selvästi yleisin
syy muutokseen kokonaiskuukausiansioissa.
Miesten keskipalkka nousi puolisen prosenttia 4 460 euroon
ja naisten puolestaan 3,8 prosenttia 3 580 euroon. Näillä tunnusluvuilla mitattuna naisten palkka on 80 prosenttia miesten
palkoista. Edellisen kyselyn yhteydessä naisten palkka oli 78
prosenttia miesten palkoista ja ero on tässä mielessä siis hieman kaventunut. Toimiasemakohtaisessa tarkastelussa näkymä
on lohdullisempi. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja opetustehtävissä naisten keskipalkka on yli 90 prosenttia miesten keskipalkasta. Erilaisissa johtotehtävissä toimivien naisten palkka
oli puolestaan ongelmallisempi. Päällikkötasolla naisten palkka
oli alle 80 prosenttia miesten palkoista ja ylimmässä johdossa
80 prosentin tasolla. Ainoastaan johtajanimikkeistössä naisten
palkat olivat edes 90 prosentin tasoa miesten palkoista. Työuran
alun palkkaerojen umpeen kurominen on eräs keskeinen keino
koko ongelman ratkaisemisessa. Liiton alkupalkkasuosituksella
ja palkkaneuvonnalla pyritään antamaan välineitä myös jäsenille palkkadiskriminaation poistamiseksi.
Lähitulevaisuuden tilanne työpaikalla
Tutkimuksessa on vuosittain pyydetty vastaajia arvioimaan lähitulevaisuutta työpaikalla sekä yleisesti että omalta kohdalta. Lokakuussa 2009 omaa tilannettaan piti vakaana tai melko vakaana 80 prosenttia vastaajista (Kuvio 1). Viisi prosenttia vastaajista
koki lomautuksen mahdolliseksi ja samoin viisi prosenttia pi20  Valtiotieteilijä 1-2010

En osaa sanoa

Lomautukset/irtisanomiset todennäköisiä

Lomautukset/irtisanomiset mahdollisia

6
4

4
9

10
17

80

Vakaa tai melko vakaa
70
n Oma tilanne
n Työpaikan tilanne yleisesti

ti itseensä kohdistuvaa irtisanomista mahdollisena. Lokakuun
2008 lukuihin verrattuna tilanne ei ole jäsenistön näkökulmasta
suuresti muuttunut: tilanteen vakaaksi tai melko vakaaksi kokeneiden osuus on laskenut pari prosenttiyksikköä ja lomautuksen osumista kohdalleen piti mahdollisena pari prosenttiyksikköä suurempi joukko kuin edellisvuonna.
Työpaikan tilannetta yleisesti tarkasteltaessa vastausjakaumissa on havaittavissa selkeämpi muutos vuodesta 2008. Tuolloin 77 prosenttia vastanneista piti tilannetta vakaana, kun nyt
näin vastanneiden osuus oli 70 prosenttia. Vuonna 2007 tilanteen vakaana nähneiden osuus oli vielä 85 prosenttia. Lomautusta työpaikallaan mahdollisena pitävien osuus nousi puolestaan nyt viidestä yhdeksään prosenttiin. Irtisanomisia piti
mahdollisena 7 prosenttia vastanneista. Vuotta aiemmin näin
arvioi 12 prosenttia vastaajista. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta tutkimukseen vastanneiden arvioineen pääsääntöisesti oman
tilanteensa stabiiliksi. Työpaikan yleistilannekin nähtiin lopun
perin melko vakaana, vaikka hieman useamman kuin joka neljännen vastaajan työpaikalla oli käyty yt-neuvotteluja viimeisten 12 kuukauden aikana. n
Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

Pyyntö osallistua Työmarkkinatutkimus 2009 -kyselyyn lähetettiin sähköpostitse lokakuussa. 3 907 henkilön otoksesta vastauksia palautui 1768 ja vastausaktiivisuudeksi muodostui 45 prosenttia. Kiitos kaikille vastanneille!
Vastanneiden kesken arvotun matkalahjakortin voitti Toni Vasama Helsingistä.

APUA!!!

MELKEIN
MAISTERIT
Teksti: Irja Ketola Kuvat: iStockphoto

Hyvin edenneet yliopisto-opinnot seisahtuvat usein opinnäytetyöhön.
Gradua vaille olevia opiskelijoita on Suomessa tällä hetkellä noin 15 000.
Vuonna 1997 toimintansa aloittanut Maisterihautomo on

auttanut opinnoissaan eteenpäin niin sanottuja melkein maistereita. Tämä korkeakoulupedagoginen kokeilu on toiminut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, ja sen tuella on valmistunut noin 700 maisteria.
–Hautomon ohjauksessa opinnäytetyötään on laatinut vuosittain 400 – 500 opiskelijaa. He ovat edustaneet noin 70 eri tieteenalaa sekä lähes kaikkia maamme yliopistoja, kertoo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen dosentti Seppo Raiski, joka
on vastannut hautomon toiminnasta viime vuosina.
Itsetuntoa nujertava taakka
Graduttomuus ei Raiskin mukaan ole mittava ongelma pelkästään taloudellisesti ja korkeakoulupoliittisesti. Se on myös ihmisen itsetuntoa nakertava taakka.

Maisterihautomotoimintaa aloittamassa ollut ja sitä vuosia
johtanut professori Juha Hakala Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta kertoo, että syitä gradun viivästymiseen on monia.
– Ohjaussuhteen katkeaminen esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi, liian vähäinen ohjaustuki, kirjoituskammo, ylivoimainen itsekritiikki, opiskeluväsymys, masennus, motivaation puute, taloudelliset huolet, lasten syntymä,
hän luettelee esimerkkeinä.
Maisterihautomoon liittyneiden joukossa on ollut vuosien
varrella esimerkiksi useita kuuden laudaturin ylioppilaita, jotka ovat kertoneet potevansa kirjoittamisen kammoa. Taustalla
on voinut olla myös huonoa itsetuntoa, arvioiduksi tulemisen
pelkoa sekä kyvyttömyyttä tehdä päätöksiä. Näissä olosuhteissa
gradua ohjaavan professorin kohtaaminen tai jopa yliopistolle
meno on voinut olla mahdoton ajatus.
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Opintopsykologit voimavarana
Maisterihautomon ohjauskokemukset osoittavat, että jopa toivottomina tapauksina pidetyt graduongelmaiset kykenevät vastuullisessa, osallistuvassa ohjauksessa hyviin, jopa keskimääräistä parempiin suorituksiin.
Juha Hakalan mielestä graduongelma suomalaisissa yliopistoissa onkin suurelta osin juuri ohjauksen ongelma.
– Ainakaan vielä yliopistot eivät kykene tarjoamaan laadultaan sellaista tasalaatuista ohjausta, jonka pro gradu valmistuakseen vaatisi, hän arvioi.
Opetuksen kehittämispäällikkö Matti Lappalainen Turun
yliopistosta kertoo, että opinnäytetöiden ohjauksen käytännöt
vaihtelevat paljon samankin yliopiston eri laitoksilla.
– Uutena tärkeänä voimavarana ovat opintopsykologit. Turun yliopistossa he antavat ohjausta sekä opiskelijoille että ohjaajille. Tärkeää on myös ohjaajien keskinäinen yhteistyö sekä
kokemusten vertailu.
– Kokemuksia vaihdetaankin esimerkiksi tiedekuntien sisäisissä ja eri tiedekuntien ohjaajien yhteisissä koulutus- ja keskustelutilaisuuksissa. Yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset ovat
järjestäneet myös työvoimahallinnon rahoittamia koulutuksia keskeytyneiden opintojen loppuunsaattamiseksi.
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Lappalainen kertoo, että Turun yliopiston opiskelijat ovat
käyttäneet myös maisterihautomon palveluita.
– Hautomokin on tehnyt hyvää työtä. Se on tarjonnut yhden täydentävän vaihtoehdon yliopistojen ohjaukselle. Se on
pystynyt ilmeisesti helpommin tavoittamaan myös niitä opiskelijoita, joiden opintojen keskeytymisestä on runsaasti aikaa. Silloin kynnys ottaa yhteyttä omalle laitokselle on voinut
nousta liian korkeaksi.
Hän korostaa, että hautomon olemassaolo ei kuitenkaan ole tarkoittanut sitä, että yliopisto itse ei olisi vastuussa opiskelijoistaan.
– Ohjauskäytäntöjä on pyritty jatkuvasti kehittämään.
Ohjausta sähköpostitse
Maisterihautomossa ohjaus on annettu pääosin sähköpostitse, ja se on ollut maksutonta. Tilannekartoituksen pohjalta on

”

Ainakaan vielä yliopistot eivät
kykene tarjoamaan laadultaan
sellaista tasalaatuista ohjausta,
jonka pro gradu valmistuakseen
vaatisi.

Maisteriksi hautomon kautta

luotu henkilökohtainen ohjaussuunnitelma, johon on molemminpuolisesti sitouduttu. Käytännössä opiskelijat ovat lähettäneet käsikirjoituksiaan Maisterihautomon lukupalveluun, josta
he ovat saaneet kirjallisen palautteen yleensä noin viikon sisällä. Kirjeenvaihto on taltioitu ja kunkin opiskelijan edistymistä
on seurattu.
– Opinnäytetyöskentelyn kriteerit ja tavoitteet näyttävät olevan monilla opiskelijoilla tiedossa. Sen sijaan neuvoja ja jatkuvaa kontrollia on kaivattu sekä kirjoittamiseen, päättelyyn että
työn rakenteeseen liittyviin yleisiin kysymyksiin, Seppo Raiski
kertoo.
Hautomon toiminnassa keskeinen tekijä on ollut palautteen
reaaliaikaisuus. Nopea palaute on estänyt opiskelijan ajautumisen lamaannuttaviin tekemättömyyden ja tietämättömyyden
jaksoihin.
Yliopiston toimintaan on perinteisesti liittynyt uskomus, ettei yksi ohjaaja voi ohjata eri tieteenalojen pro graduja. Maisterihautomon kokemus on kuitenkin päinvastainen.
–Saadun opiskelijapalautteen perusteella se ei ole ongelma.
Hautomon vetäjäksi ei tietenkään voi ryhtyä kuka tahansa, sillä
hänellä täytyy olla repertuaaria menetelmien osalta sekä näkemystä eri aloilla tehtävän tutkimuksen luonteesta.
Jatkoa ei luvassa
Maisterihautomossa ohjaustyötä on tehnyt yksi väitellyt yhteiskuntatieteilijä. Hautomon vuosikustannukset ovat olleet noin
100 000 euroa, ja se on toiminut opetusministeriön erillisrahoituksella.
Uuden yliopistolain myötä ministeriön erillisrahoituksen
kanavat ovat sulkeutuneet, ja niinpä myös Maisterihautomon
toiminta uhkaa loppua rahoitusvajeen vuoksi.
– Jostakin syystä hautomoa ei ole myöskään haluttu mukaan
ESR-rahoituksena toteutettavan toiminnan piiriin, Juha Hakala harmittelee.
Opetusministeriön mukaan hankerahoitus on nyt siirretty
suoraan yliopistojen perusrahoitukseen. Yliopistot vastaavat
näin itse toimintamenojensa kohdentamisesta omiin hankkeisiinsa ja yhdessä useaa yliopistoa koskeviin toimintoihin.
Maisterihautomon toiminnan jatkaminen siis edellyttäisi,
että yliopistot ottaisivat jatkossa yhdessä vastuun sen rahoituksesta. n

Katrin (30) yliopisto-opinnot etenivät hyvin, kunnes hän graduvaiheessa sairastui masennukseen. Sairaus saatiin hallintaan muutaman vuoden kuluessa, mutta kesken jäänyt gradu painoi mieltä.
– Halusin opintoni päätökseen, mutta palaaminen niiden pariin
tuntui yllättävän hankalalta. Yliopiston henkilökunnalla ei tuntunut
olevan tarpeeksi aikaa eikä oikein taitojakaan minunlaiseni, intensiivisempää ohjausta vaativan opiskelijan ohjaukseen, Katri kertoo.
Opiskelutekniikan ja tutkimuksen tekemisen taitoja verestämään Katri hakeutui yliopiston opintopsykologin pakeille, joka
kehotti häntä ottamaan yhteyttä Maisterihautomoon. Samoihin
aikoihin hän löysi laitokseltaan myös tutkijan, joka halusi auttaa
häntä gradunteossa. Tutkijan kautta Katrin yhteys omalle yliopistolle säilyi gradun tekemisen aikana.
– Tämän yhteyden tärkeyttä korostettiin myös Maisterihautomossa, Katri korostaa.
Väitöskirja suunnitelmissa
Tärkein Maisterihautomosta saatu tuki oli Katrin mielestä mahdollisuus kommenttien saamiseen työn edetessä.
– Ulkopuolinen auttaa huomaamaan asioita omassa työ- ja
kirjoitustavassa. Hän voi myös avata omat silmät näkemään uusia mahdollisuuksia silloinkin, kun tuntuu, että seinä on vastassa.
Itse esimerkiksi jumituin jossakin vaiheessa yksityiskohtiin enkä
huomannut katsoa kokonaisuutta.
Maisterihautomosta Katri sai apua myös gradun tekemisen
peruskysymyksissä, kuten aineiston hakemisessa sekä tilastoohjelmien ja arkistointijärjestelmien käytössä. Myös kerran kuukaudessa postissa tullut yleisiä perusohjeita sisältänyt ”Hatchery
News” oli hyödyllinen tietopaketti.
Puolentoista vuoden uurastuksen jälkeen Katri sai gradunsa
valmiiksi, ja maisterin paperit hän sai viime kesänä. Nyt suunnitelmissa on väitöskirjan tekeminen.
– Hyvä ohjaus gradun tekemisessä on iso apu myös tulevassa ponnistuksessa, sillä perusasiat ovat valmiiksi hallinnassa,
Katri sanoo.
Hän iloitsee siitä, että omalla yliopistolla väitöskirjan tekijöitä
varten on peräti kaksi kokopäiväistä ohjaajaa, mutta ihmettelee
samalla, miksi gradun tekemisen ohjaamiseen ei ole satsattu samalla tavalla.
– Esimerkiksi Englannissa Oxfordin yliopiston opiskelijat tapaavat opintojenohjaajaa noin kerran viikossa. Meillä Suomessa
tapaamisia on vain yhdestä kahteen vuodessa.
Katrin mielestä opintokuraattoreita täytyisi olla yliopistoissa
enemmän, ja heidän toiminnastaan täytyisi myös tiedottaa näkyvämmin.
– Iso apu opiskelijoille olisi jo aivan opintojen alkuvaiheessa
annetulla kirjoittamisen ja tutkimustyön ohjaamisella. n
(Katrin nimi artikkeliin on muutettu.)
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Työnohjauksesta
välineitä hyvinvointiin
Työnohjaus on mainio tapa kehittää omaa ammattitaitoaan. Se auttaa säilyttämään
ammatillisen työotteen ja asenteen työelämän vaihtuvissa tilanteissa. Työnohjaus voi toimia
myös oman työtehtävän ja roolin selkeyttäjänä ja antaa välineitä
työelämän kuormituksesta selviämiseen.
Teksti: Mia Heiskanen Kuvat: iStockphoto

Suomalaisessa työelämässä on tapahtunut suuria muutoksia 20 viime vuoden aikana. Työhön, työelämään, työssä jaksamiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät teemat ovat
jatkuvasti esillä julkisessa keskustelussa. Työelämän kehittämiseen panostetaan työyhteisöissä paljon, ja firmojen juhlapuheissa toistetaan vuosittain sama toteamus, että henkilöstö on organisaation tärkein voimavara.
Moni työntekijä kokee kuitenkin päivittäin riittämättömyyden ja tyytymättömyyden tunnetta, hiipivää väsymystä ja pelkoa oman työn jatkuvuudesta, joihin kaipaisi kipeästi apua.

Työnohjaus on välinehuoltoa
Ratkaisu voi löytyä työnohjauksesta, joka tarjoaa työntekijälle ajan, paikan ja tilan oman työn tutkimiseen koulutetun
työnohjaajan avulla. Työnohjaus antaa työntekijälle mahdollisuuden pysähtyä tutkimaan suhdetta omaan työhön, itseensä työntekijänä sekä työyhteisöön. Ohjattava saa työnohjauksessa myös mahdollisuuden pohtia omia työskentelytapojaan
ja kokemuksiaan sekä etsiä keinoja työskennellä entistä innostuneemmin.
Työnohjausta voikin verrata normaaliin välinehuoltoon.
Mitä voimakkaammin työympäristö muuttuu, sitä tärkeämpää on pitää tärkein työväline eli itsensä hyvässä työkunnossa.

Tämä pätee erityisesti palveluammatteihin, joissa oma persoona on se kaikkein tärkein työväline. Näissä tehtävissä on erityisen tärkeää huollattaa itseään ja saada mahdollisuus tuulettaa
ajatuksiaan, jotta ne eivät siirry asiakastyöhön.
Milloin työnohjaukseen?
Työnohjaukseen on syytä hakeutua silloin, kun kaipaa uusia
näkökulmia omaan työhön tai kun työ ei enää tuo tyydytystä
tai iloa elämään. Työnohjaus voi tulla kysymykseen myös silloin, jos omassa työssään joutuu jatkuvasti pohtimaan oman
ammatin hallintaa, työhön liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmatilanteita tai omaa jaksamista. Usein uuden näkökulman ottaminen ja ajatusten tuulettaminen vapauttaa energiaa työn tekemiseen aivan uudella tavalla.
Luottamuksellista vuorovaikutusta
Työnohjaus on työntekijän ja työnohjaajan vuorovaikutusta, jonka tärkein menetelmä on keskustelu. Keskustelun avulla työnohjaaja pyrkii auttamaan ohjattavaa toimimaan entistä
paremmin omassa työssään ja työyhteisössään. Työnohjaus on
myös syvällistä asioiden pohtimista, jonka tavoitteena on auttaa
työntekijää tunnistamaan entistä paremmin omat voimavaransa ja kehittymään ammatissaan.
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Työnohjaus ei ole työntekijälle
tai työyhteisölle nopea poppakonsti
tai pikalaastari vaan pitkä prosessi.

Näkökulma
Työnohjaaja sosiaalipedagogi Maj-Lis Kärkkäinen
on toiminut työnohjaajana yli kymmenen vuotta. Hän
arvioi nykyistä työelämää näin:
– Työmarkkinoilla on näkyvissä polarisoitumista.
Työntekijöihin kohdistuu kovia taloudellisia suorituspaineita ja yksilökohtaista suoritusten mittaamista. Toisaalta työntekijät kaipaavat työhönsä yhä enemmän
yhteisöllisyyttä. Tilanne on ristiriitainen, ja on mielenkiintoista seurata, mitä se tuo tullessaan. Uskon, että
työnohjaukselle on yhä enemmän tilausta tulevaisuudessa, ja samalla toivon, että mielikuva työnohjauksesta terävöityy. Tällä hetkellä jo pelkkä käsite on hieman epäselvä, ja se mielletään jopa salatieteeksi. Olen
iloinen, että työnohjaus on saanut uudenlaista nostetta mentoroinnin ja coachingin yleistymisen myötä.
Työnohjaus pähkinänkuoressa
Työnohjaus on tavoitteellista ja luottamuksellista toimintaa, joka tapahtuu yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa pitkäaikaisessa ja säännöllisessä vuorovaikutusprosessissa. Se perustuu organisaation,
työntekijän ja työnohjaajan keskinäiseen sopimukseen, jossa määritellään työnohjauksen tavoitteet. Istunnot kestävät tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään
1–4 viikon välein. Työnohjaus on menetelmä, joka tapahtuu työajalla ja on useimmiten työnantajan kustantamaa. Työnohjauksesta ei saa kela-korvausta.
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Keskusteluissa työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa
löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa. Työnohjauksen kannalta
keskeinen merkitys onkin sillä, miten ohjattava ja ohjaaja löytävät yhteisen kielen ja toimintatavat – sekä keskinäisen luottamuksen. Työnohjauksen tavoitteena ei ole keskustelu, jossa kohteliaasti vaihdellaan näkemyksiä ja kuulumisia, sillä se ei edistä
työn perinpohjaista tutkimista. Toisaalta ohjattavan on voitava
luottaa myös siihen, että työnohjauksen aikana käydyt keskustelut eivät päädy vääriin korviin.
Työnohjauksen eri muodot
Työnohjausta voidaan antaa joko yksilölle, ryhmälle tai jopa kokonaiselle työyhteisölle. Kaikissa näissä tavoissa on omat hyvät
puolensa. Yksilöohjauksessa ohjattava saa keskustelukumppanin jakamattoman huomion ja koko aika voidaan käyttää juuri
hänen pulmiensa ratkomiseen. Ryhmätyönohjaus on taloudellisesti työyhteisölle hieman edullisempaa. Usein myös ryhmältä saatu palaute on varsin hyödyllistä, jos kyseessä on esimerkiksi tietyn osaston tai tiimin työnohjaus. Ihannetapauksessa
työntekijällä on mahdollisuus molempiin tai hänellä on mahdollisuus oman työtilanteensa perusteella valita, kumpaan hän
osallistuu. Yhteisötyönohjaus on tehokas apuväline silloin, kun
halutaan selvittää koko yhteisöä vaivaava pulma tai pulmien kokonaisuus.
Henkilökohtaisessa työnohjauksessa työnohjaaja toimii peilinä, jonka avulla ohjattava voi pohtia omia työskentelymenetelmiään ja toimintaansa työyhteisössä. Johdon ja esimiesten
työnohjauksessa voidaan tarkastella omaan käytännön johtamistyöhön liittyviä asioita ja suhdetta alaisiin, omiin esimiehiin
ja kollegoihin sekä suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.
Myös ryhmä saman alan, mutta eri työpaikoilla toimivia,
ammattilaisia voivat kokoontua yhteiseen työnohjaukseen kehittyäkseen omassa ammatissaan. Ryhmässä voi peilata omia
kokemuksiaan ja saada tukea ja apua toisten kokemuksista.
Työyhteisön työnohjauksen tavoitteena on saada työyhteisö,
tiimi tai työryhmä toimimaan tehokkaammin ja luovemmin.
Työnohjaus käsittelee työyhteisön toimintaa, etsii ratkaisuja yh-

teisön asettamiin kehitystarpeisiin. Ohjausprosessiin osallistuu jokainen työyhteisön jäsen omalla panoksellaan.

Näin minä sen koin

Mitä työnohjaus ei ole?
Työnohjaus on käsitteenä edelleen melko tuntematon, eikä
sen merkitystä ymmärretä välttämättä oikein. Se ei ole perehdytystä eikä työnopastusta. Se ei ole myöskään koulutusta tai terapiaa.
Työnohjauksessa keskitytään niihin työhön liittyviin asioihin, joita ohjattava itse haluaa käsitellä. Kotiasiat ja muut
työn ulkopuoliset asiat otetaan mukaan vain silloin, jos ne
koskevat työtä.
Työnohjauksen tavoite edellyttää useimmiten prosessinomaista kehitystä, joka tapahtuu hitaasti. Tästä syystä
työnohjaus ei ole työntekijälle tai työyhteisölle nopea poppakonsti tai pikalaastari vaan pitkä prosessi, joka kestää
yleensä useamman vuoden. n

Työnohjaus syventää opettajan ammatti-identiteettiä
Työsuojelurahaston rahoittamassa Gunilla Nylanderin lisensiaattitutkimuksessa on tarkasteltu työnohjausistuntojen sisältöjä kahdessa peruskoulun opettajista muodostetussa ryhmässä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä aiheita opettajat käsittelivät työnohjauksessa, mihin he
kokivat sitä tarvitsevansa ja mihin he saivat ohjauksessa apua.
– Työnohjaukseen osallistuneita opettajia askarruttivat eniten työyhteisölliset asiat, kuten yhteisten tehtävien organisointi ja työnjako, aikuisten välinen yhteistyö ja kommunikointi sekä opettajanhuoneen ilmapiiri. Opettajat pohtivat myös muuttunutta opettajuutta, opettajan
perustehtävää, työtehtävien rajaamista sekä järkevää ajankäyttöä. Vähemmän puhuttiin yksittäisistä oppilaista ja tilanteista luokissa. Kaikki
mukana olleet opettajat pitivät työnohjausta tärkeänä opettajan ammatissa, jossa on vähän mahdollisuuksia aikuisten väliseen kiireettömään
pohdiskeluun. n
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Kuluttaminen

murroksessa
Teksti: Jari Jokinen Kuvat: Riikka Sippola ja iStockphoto

Kuluttaminen nostaa maailman finanssikriisistä. Tätä mantraa hoetaan myös Suomessa.
Edessä voi olla suuri muutos, koska maapallon fyysiset ja ekologiset rajat tulevat vastaan.
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Kuluttaminen mielletään helposti shoppailuksi, mitä se ei
missään nimessä ole. Tilastot osoittavat, että elämisen perustarpeet ovat kuluttamisen peruskivi: asuminen, liikenne ja elintarvikkeet muodostavat lähes 60 prosenttia suomalaisesta kulutuksesta.
Kulutusjuhlat-termi tuli tutuksi 1980-luvulla, mutta silloinkin painopiste oli perustarpeissa. Kyse oli lähinnä laadullisista
eroista. Ostettiin isompaa, parempaa ja kalliimpaa. Seurauksena
oli ylivelkaantuminen ja kun 1990-luvulle siirryttäessä iski lama, kansantalous ja yksityiset ihmiset ajautuivat kurimukseen,
jonka haavoja nuoltiin pitkään.
Nykyisen finanssikriisin vuoksi pelätään, että työpaikkansa
säilyttäneet ihmiset ja eläkeläiset alkavat säästää ja työttömyyden kierre syvenee. Huolestuneet poliitikot ja taloustieteilijät
kehottavat ihmisiä kuluttamaan.
Kuluttamista puolustavat tahot korostavat, että ilman kulutusveroja julkiset palvelut romahtavat; niillä rahoitetaan jo 40
prosenttia julkisista palveluista ja hyvinvointivaltiosta.
Kotitaloudet käyttävät nykyisin 35 prosenttia enemmän rahaa kulutukseen kuin 1980-luvun puolivälissä. Merkittävä muutos on tapahtunut myös kulutuksen rakenteessa: palvelut muodostavat jo yli puolet kulutuksesta.

Olimme kuluttajia
Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen ajattelu on nostanut
esiin myös ajatuksia, että nykyinen markkinatalous on tiensä
päässä ja ihmisten kulutustottumukset muuttuvat kuluvan vuosikymmenen aikana merkittävästi.
Demos Helsinki -ajatuspajan tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen esitteli marraskuun lopussa Valtiotieteilijäseminaarissa yhdessä Roope Mokan kanssa tekemänsä ”Neljä visiota vuodesta
2023” -pamfletin ajatuksia. Neuvonen pohti, että tavaran kulutuksen osalta saatamme olla kulminaatiopisteessä.
Vielä 1950-luvulla saatettiin ostaa sohvakalusto tulevaa käyttöä varten. Nykyisin tällaista ”pulaa” ei ole ja olemme tilanteessa, jossa kuluttamalla voimme muuttaa keitä olemme.
– Maapallon fyysiset ja ekologiset rajat tulevat vastaan. Jo
lokakuussa vuonna 2008 luonnonvarojen kulutus oli 1,4-kertainen maapallon kestokykyyn verrattuna. Jos kaikki kulut
taisivat kuten suomalaiset, maapallon kestokyky ylittyisi nelin
kertaisesti.
Netti mullistaa
Tulevaisuudessa kuluttamisen keskiössä on ilmastokysymysten ja luonnonvarojen riittävyyden lisäksi internet ja sen tuo-

?

Kuluttaja-gallup

Suositko kotimaisia tuotteita
tehdessäsi ostoksia?
Kasvikset, liha ja kala
ovat aina suomalaista.
Marjatta Kivipelko, Helsinki

Lihassa suomalaisuus
on tärkeää,
muuten ostan
edullisia tuotteita.
Tamara Jassenéva

Joskus jossain
tilanteessa,
yleensä kuitenkin
hinta ratkaisee.
Jari Pusa, Helsinki

Kun on perhettä, ostan
lapsille mieluummin
kotimaisia leluja kuin
Made in China.
Risto Riikonen, Espoo

Nykyään kiinnitän enemmän
huomiota kotimaisiin
tuotteisiin.
Pasi Kymäläinen, Helsinki

Suosin suomalaista, aina.
Se on tärkeää.
Ralf Westerlund, Helsinki
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Kärjistäen voisi sanoa,
että kansantalous
tähtää kulutukseen,
ei mihinkään muuhun.

mat mullistukset. Netti, sen yhteisöllisyys ja hyödyntämismahdollisuudet näkyvät kuluttamisen arkipäivässä.
Globaalisti suurin ikäluokka on 1980-luvulla syntyneet. Puhutaan Facebook-sukupolvesta, joka ei ole sitoutunut mihinkään poliittiseen liikkeeseen. Suomessa suurin ikäluokka ovat
sodan jälkeen syntyneet. Valtaa pitävät 1950-luvulla syntyneet
ja politiikka perustuu talouteen. Kuluttajuuden ja yksilöllisyyden vahvistumisen myötä ihmisiä on ollut vaikea saada rajoittamaan toimintaansa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vuoksi.
Britannian ulkoministeri David Miliband onkin todennut,
että 1950–1970-luvuilla yksilön tarve synnytti hyvinvointiyhteiskunnan, 1980–1990-luvulla halu synnytti kulutusyhteiskunnan ja 2000-luvulla minä osaan korostui osaamisyhteiskuntana.
Miliband ennustaa, että 2010-luvulla nousevat esiin me ja
vertaisyhteiskunta. Tämän ilmiön perustuksia rakennetaan sosiaalisessa mediassa, jonka kautta nousee esiin erilaisia yhteisöjä, joiden mielipiteitä politiikan ja yhteiskunnan päätökset eivät enää rajoita.
Smilehousen vuosittaisen verkkokauppatutkimuksen mukaan 90 prosenttia suomalaisista aikuisista on asioinut verkkokaupassa ainakin kerran ja tavaroiden verkkokaupan arvo on jo
1,4 miljardia euroa. Taantuma ei ole vaikuttanut tähän kuluttamiseen. Verkkokaupan toimijat laskevat paljon sosiaalisen median varaan: yhteisöllisyyden myötä suosittelun ja tiedonvaihdon merkitys kasvaa. Toisaalta myös verkossa vaaditaan yhä
enemmän palvelua.
Kauppojen aukiolokeskustelu on vellonut vuosia ja joulukuun alusta 2009 sunnuntaiaukiolo sallittiin. Suurin osa kuluttajista on halunnut tätä jo pitkään ja se on myös kilpailutekijä
perinteiselle kaupalle. Verkkokaupan kasvaessa erikoiskaupan
pitää löytää keinoja, jolla kuluttaja saadaan tietokoneelta liikkeeseen.
Kansantalous tähtää kulutukseen
Sampo Pankin pääekonomisti Lauri Uotila katsoo työnsä puolesta kuluttamista vähän erilaisesta näkökulmasta verrattuna
ostoskeskuksen hyllyjen välissä pyöriviin ihmisiin.
– Hieman kärjistäen voi sanoa, että kansantalous tähtää kulutukseen, ei mihinkään muuhun, Uotila pamauttaa.
– Investointejakin tehdään vain sen vuoksi, että myöhemmin
voitaisiin taas kuluttaa.
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Suomen sanotaan elävän vientiteollisuudesta, mutta tällaisia väitteitä esittävät eivät tunne kansantalouden perusasioita.
– Makrotalouden näkökulmasta vienti on välttämätöntä
tuonnin maksamiseksi.
Uotilan mukaan yhteiskunta ja sen tarjoamat palvelut määrittelevät, miten kulutus jakautuu yksityisen ja julkisen sektorin
kesken. Suomessa julkisen kulutuksen osuus on suuri moneen
muuhun maahan verrattuna, tästä pitävät huolen terveydenhoito ja koulutus.
Suomella on edessä iso talkoo
Suomen kasvava valtionvelka pakottaa pohtimaan, millaisia
muutoksia yli varojen eläminen aiheuttaa hyvinvointiyhteiskuntaan. Poliittisesta suuntauksesta riippuen esille ovat nousseet erilaiset palveluiden leikkaukset ja veronkorotukset. Paljon
puhutaan myös siitä, miten, milloin ja kuka maksaa kasvavan
velan korot ja lyhennykset.
– Viime syyskuussa Suomen valtion velka ja saatavat olivat
yhtä suuret. Eli ei tässä mitään suurta hätää vielä ole, eikä valtion velkaa tarvitse maksaa heti pois.
Työikäisten ihmisten määrä pienenee lähivuosina merkittävästi, ja sen vuoksi yhteiskunnassa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä.
– Olemme pakkoraossa ja edessä on iso yhteiskunnallinen
talkoo. Talouden remontista tulee todennäköisesti monipuolinen paketti ja se pitää sisällään veronkorotuksia, jotka kohdistuvat välilliseen verotukseen, palkkaverotukseen ja pääomatulojen verotukseen.
– Lisäksi pitää miettiä, mitä verovähennysoikeuksia voidaan
kaventaa tai poistaa ja mitä yhteiskunnan palveluja karsitaan.
Tällaiset toimet rajoittavat kulutuksen kasvumahdollisuuksia. Uotila näkeekin ongelmien kasaantuvan, ellei työhön osallistumisen astetta saada nostettua.
– Tulevaisuudessa julkisen kulutuksen osuus pienenee. Jossain vaiheessa joudutaan ratkaisemaan, pitääkö valtion ja kuntien ylläpitää tai tukea esimerkiksi jäähalleja, uimahalleja, teattereita ja sinfoniaorkestereita. Painopiste siirtyy yksityiseen
rahoitukseen.
– Samalla tavalla pitää pohtia myös valtionhallinnon ja kuntien rakenteita. Toimintaa järkeistämällä ja tehostamalla voidaan säästää puuttumatta hyvinvointiin.

?

Onko lama vaikuttanut
kulutuskäyttäytymiseesi?
Ei ole vaikuttanut.
Heidi Perhoniemi, Espoo

Ostan aina edullisinta,
jos löydän. Ei muuten.
Jenny Stenbäck, Helsinki

Ei, taitaa olla
kuluttaminen
lisääntynyt.

Lama ei ole
vaikuttanut
kulutukseeni.

Henri Valtanen, Helsinki

Armi Vähä-Piikkiö, Espoo

Yhä enemmän,
autoilu on jäänyt pois.
Mikael Ekman, Helsinki

Elän käytännössä
kädestä suuhun,
ei suuria vaikutuksia.
Arno Rydman, Helsinki
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Makrotalouden näkökulmasta tällaiset toimet ovat helppoja, mutta Uotilakin myöntää, että poliittisessa reaalimaailmassa päätökset ovat hankalia.
1990-luvun laman aikana säästäminen lisääntyi. Se on kulutuksen kasvun ja lamasta selviytymisen kannalta huono ilmiö. Tämä vuosi pitkälti näyttää, toistuuko sama ilmiö.
– Omakohtaisena kokemuksena voisin sanoa, että vanhenemisen myötä kulutus laiskistuu. Ainakaan eläkeläiset eivät
saisi nyt säästää.
Kotimaisuus ja eettisyys
Laskusuhdanteen aikana korostetaan mielellään kotimaista
kulutusta, ja soveltuvin osin sitä kannattaa suosia. Yleisohjeeksi sitä ei kuitenkaan kannata tyrkyttää.

– Korostettu kotimaisuuden suosiminen johtaa suljettuun
talouteen. Meidän pitää olla mukana kansainvälisessä kilpailussa ja meillä pitää olla vientiä.
Tällaisessa suhdannetilanteessa kotimaan matkailu ja
elintarviketeollisuus voivat menestyä. On kuitenkin paljon tuotteita tai tuoteryhmiä, joissa suomalaista vaihtoehtoa ei ole.
– Jos kaupasta tarttuu mukaan 600 euron taulutelevisio,
niin ei se niin paha juttu ole. Tuotteen hinnasta jää Suomeen
kuitenkin esimerkiksi kaupan marginaalit ja verot.
Uotilan mielestä suomalaisten pitäisi mieltää kotimarkkinoiksi Euroopan unioni, kun valintoja tehdään.
– Henkilökohtaisesti toteutan tätä esimerkiksi ostaessani
viiniä. Euroalueelta löytyy paljon hyviä vaihtoehtoja. n

Poliittisista kuluttajista vastavoima pääomalle
Poliittinen kuluttaminen ei ole uusi ilmiö. Esimerkiksi jo Yhdysvaltojen itsenäistymisen aikoihin uudella mantereella boikotoitiin
brittiläisiä tuotteita.
Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella
tutkijana toimiva Tuija Lattunen on perehtynyt kulutuskriittiseen aktivismiin.
– Poliittinen kuluttaja tekee ostopäätöksiään poliittisin, eettisin,
ekologisin ja yhteiskunnallisin perustein. Arjessa poliittinen ja eettinen kuluttaminen rinnastetaan toisiinsa. Politiikan tutkimuksessa ilmiö määritellään siten, että kuluttaja haluaa vaikuttaa ostopäätöksillään yhteiskunnallisiin asioihin.
Periaatteessa kuitenkin kaikki kulutukseen liittyvät päätökset ovat
poliittista kuluttamista, sillä kaikilla kulutusteoilla on poliittisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia vaikutuksia.
– Poliittinen kuluttaminen koki uuden tulemisen 1990-luvun puolivälin jälkeen, kun boikottien rinnalla alettiin puhua myös ”buykoteista”, eli ostolakkojen ohella haluttiin suosia tiettyjä arvoja korostavia
tuotemerkkejä. Suomessa löivät läpi erityisesti Luomu ja Reilu Kauppa. Lisäksi jo 1980-luvulla tuotteisiin tuli Joutsenmerkki ja kehitysmaakauppaakin oli ennen Reilun kaupan -ilmiötä. Avainlippu merkitsi suomalaista tuotetta ja korosti sen työllistävää vaikutusta.
Eettinen ja ekologinen kuluttaminen mielletään helposti protestiliikkeiden kampanjaksi, mutta Lattusen mukaan poliittinen kuluttaja
on pääsääntöisesti hyvin toimeentuleva länsimaalainen.
– Tutkimusten perusteella suurimman ryhmän muodostavat keski-ikäiset naiset. Myös nuoriso ja opiskelijat ovat ottaneet nämä arvot omakseen.
Eettinen kuluttaminen voi olla ristiriitaista
Poliittinen kuluttaja tekee yleensä itselleen tärkeitä valintoja, mutta
yhdessä tuotteessa voi olla hyvin ristiriitaisia arvoja. Suomessa kotimaisuus on merkittävä kuluttajia ohjaava arvo. Tämä ilmiö korostuu
ruokakaupassa, mutta sieltä löytyvät myös kokonaisuuden kannalta
ristiriitaisimmat tuotteet.
– Kotimaiset vihannekset eivät välttämättä ole ilmaston kannalta hyvä valinta, vaikka niiden ostamista puoltavat puhtaus, lyhyet kuljetusmatkat, kotimaisen työn suosiminen tai luomutuotanto.
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Kasvukauden ulkopuolella tuotettujen kotimaisten vihannesten hiilijalanjälki on suuri.
– Sianlihaa saatetaan markkinoida ilmastoystävällisempänä kuin
naudanlihaa, vaikka liha ylipäänsä ei ole ilmastoystävällinen vaihtoehto.
Reilun kaupan tuotteista on tullut jo niin merkittävä ilmiö, että isot
kauppaketjutkin ovat lähteneet yhteistyöhön innolla mukaan. Myös
luomun ympärille on syntynyt runsaasti liiketoimintaa. Eettisiksi ei
brändätä enää pelkästään tiettyjä tuotteita vaan kokonaisia yrityksiä.
Lattunen ottaa esimerkiksi Siwan, joka on saanut imagoetua siitä, että sen valikoimissa kaikki banaanit ja appelsiinit ovat Reilun
kaupan tuotteita.
– Eettiset ja ekologiset seikat ovat tuotteiden markkinoinnin ja
brändäyksen kuuma peruna tällä hetkellä.
Eettiset brändit ovat myös haavoittuvia, mikäli lupauksille ei löydy katetta. Korostamalla ympäristöystävällisyyttä asettuu alttiiksi
tarkastelulle ja kriittiset kuluttajaryhmät kaivavat nopeasti totuuden
esiin. Mainonta saattaa kääntyä itseään vastaan.
Poliittisen kuluttamisen suoria poliittisia vaikutuksia on monesti vaikea osoittaa, mutta ilman poliittisten kuluttajien kriittistä massaa
moniin tuotannon ja kaupan epäkohtiin tuskin olisi kiinnitetty huomiota.
Lattusen mielestä koko ajan laajempaan keskusteluun noussut
ilmastokysymys saattaa olla tekijä, jonka myötä käänne kulutuksessa tapahtuu.
– Nyt kiinnitetään huomiota kulutuskäyttäytymiseen kokonaisuudessaan: pohditaan liikennettä, matkustamista ja energian kulutuksen vaikutuksia ja ymmärrys kuluttamisen yhteiskunnallisista ja
ympäristövaikutuksista lisääntyy. On herätty siihen, että ilmasto-ongelman ratkaisua ei voi jättää kuluttajien kannettavaksi. Jotta tapahtuisi selkeä käänne, vaaditaan myös lainsäädännöllisiä toimia.
– Sama pätee myös tuotanto–kulutusketjun muihin ongelmiin
esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusasioissa. Kuluttajat voivat toimia kriittisenä massana sitovampien kansainvälisten pelisääntöjen
aikaansaamiseksi tulevaisuudessa. Siinä mielessä kuluttajista voi tulla todellinen vastavoima pääomalle. n

?

Vaikuttavatko eettiset arvot
ostopäätöksiisi?

Reilun kaupan tuotteet
vaikuttavat valintaani.
Timo Peltonen, Helsinki

Ruokaa ostaessa otan
eettisyyden huomioon.
Jenna Sahiluoma, Espoo

Jos eteen sattuu
luomutuotteita,
saatan sortua.
Maire Jumppanen, Helsinki

Ostan
Reilun kaupan
ruokaa.
Tinna Kontinen, Kerava

Iän myötä
eettisyyden merkitys
on kasvanut.
Jaana Honkonen, Kirkkonummi

Syön itse kalastettua
ja metsästettyä ruokaa,
onko se eettistä?
Vesa Rautiainen, Espoo
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Valtion työnantajakuvalla

yhä enemmän

merkitystä jatkossa
Teksti: Maria Salminen / Akava Kuva: Susanna Tuononen

Valtion työnantajakuva pohdituttaa sekä työnantajan että palkansaajien neuvotteluosapuolia.
Valtion työmarkkinalaitos katsoo luottavaisena tulevaisuuteen, JUKO ennakoi vaikeuksia.

34  Valtiotieteilijä 1-2010

Konsulttiyhtiö Universum julkisti lokakuussa tutkimukset,

joista toisessa selviteltiin eri työnantajien kiinnostavuutta opiskelijoiden keskuudessa ja toinen esitteli jo työelämään tulleiden
yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneiden nuorten ammattilaisten työnantajamielikuvia. Kuten edellisvuosinakin, valtio ja koko julkinen sektori nousi näillä ranking-listoilla.
Yhtiössä arvellaan nousun liittyvän käsityksiin valtiosta turvallisena, vakaana työnantajana.
– Erityisesti Puolustusvoimat sijoittuvat hyvin sekä opiskelijoiden että nuorten ammattilaisten listoilla. Samoin Verohallinto on viime vuodesta noussut kauppatieteiden opiskelijoiden
keskuudessa. Kaiken kaikkiaan nykytilanteessa oli kuitenkin yllätys, ettei valtiotyönantaja vahvemmin parantanut asemiaan
tämän vuoden Nuoret Ammattilaiset -tutkimuksessa, selostaa
Universum Finlandin projektipäällikkö Linda Björk.

Tuottavuusohjelma vaikuttaa paljon
Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Seija Petrow
uskoo valtion hyvän imagon säilyvän.
– Itsestämme kuitenkin on kiinni paljon: luommeko edellytyksiä myönteisen trendin jatkumiselle vai epäilemmekö itseämme, jolloin hyvä kehitys ei jatku? Voisimmekin valtion henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa yhdessä miettiä, miten
säilytämme tai jopa parannamme valtion työnantajakuvaa myös
jatkossa.
Neuvottelupäällikkö Markku Nieminen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOsta taas ennustaa valtion
työnantajakuvan saavan yhä pahempia kolhuja tulevina vuosina etenkin tuottavuusohjelman edetessä. Kauanko työpaikkojen pysyvyys, työolosuhteet ja työhyvinvointi ovat valtion
vahvuuksia?
– Tuottavuuden nostaminen sinänsä on kannatettava tavoite, mutta menettelytavat tuottavuusohjelmassa ovat vääriä. Siinä ajattelu on supistunut pelkästään henkilöstön vähentämiseen, mikä syö mahdollisuudet pitää kiinni hyvistä tavoitteista,
kuten työssä jaksamisesta, arvioi Nieminen.

Hän ihmettelee tuottavuusohjelman perustelemista sillä, että
nyt on oikea aika vähentää väkeä, kun eläkkeelle jääminen kiihtyy vielä joitakin vuosia. Niinpä työnantaja kannustaa eläkkeelle
heitäkin, jotka vielä olisivat halukkaita jatkamaan työuraansa.
Koska valtiolla työtehtävät ovat pitkälti lainsäädännöllä määriteltyjä, niistä ei voida rajattomasti tinkiä. Töitä riittäisi myös
määräaikaisille työntekijöille, joiden työsuhteita monin paikoin
ei kuitenkaan saada enää jatkaa.
Petrow toteaa, että nuorten pääseminen työelämään mahdollisimman varhain opintojen päätyttyä sekin pidentää työuria.
Tästä hän kertoo valtion huolehtineen muun muassa siten, että harjoittelijoita ei sisällytetä tuottavuusohjelmien määrällisiin
kiintiöihin tällä hetkellä.
JUKOssa arvioidaan henkilöstön työhyvinvoinnin laskevan
jyrkästi edelleen, kun toimintamenojen supistamiset ovat johtamassa lomautuksiin ja irtisanomisiin. Nieminen pitää maan
hallituksen politiikkaa epäjohdonmukaisena, kun se hyväksyy valtiotyönantajan ryhtymisen lomauttamisiin ja irtisanomisiin. Samalla se edellyttää yksityisten työnantajien välttävän
näitä ääritoimenpiteitä ja kouluttavan työntekijöitään tulevia
aikoja varten.
– Toki työnantajankin tulee arvioida tuottavuusohjelman
vaikutusta työnantajakuvaan. Muistuttaisin kuitenkin, että vastuullinen työnantaja vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja
työelämän vaatimuksiin puuttumalla tarvittaessa myös organisaation rakenteisiin. Vastuuseen kuuluu huolenpito kestävästä tuottavuudesta ja johtamisesta siten, että henkilöstön hyvinvointia ja osaamista ei hukata tai vaurioiteta muutoksessa. Kun
tämä yhtälö saadaan toimimaan, parannetaan samalla työnantajakuvaa, Petrow sanoo.
Uudistus toisensa jälkeen
Valtiolla on käynnissä poikkeuksellisen monia työolosuhteita mullistavia hankkeita. Tuottavuusohjelma vaikuttaa erittäin laajasti, samoin alueellistaminen, jolla siirretään 4 000–8 000 työpaikkaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vuoteen 2015 mennessä.

”

Tuottavuuden nostaminen sinänsä on
kannatettava tavoite, mutta menettelytavat
tuottavuusohjelmassa ovat vääriä.
– Mielestäni ei ole tarpeeksi panostettu siihen, miten helpotettaisiin työntekijöiden jatkamista tehtävissään siirtymäaikoina. Vaikka työntekijällä olisi haluakin paikkakunnan vaihtoon,
ei elämäntilanne läheskään aina jousta nopeaan muuttoon.
Etätyömahdollisuuksia ja päivittäisen työajan järjestelyjä
pitää ehdottomasti käyttää enemmän, katsoo Nieminen.
Aluehallinnon uudistus kokoaa huomattavan määrän
hallinto-organisaatioita uusiin aluehallintovirastoihin (AVI)
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY), joiden toiminta alkoi tämän vuoden alussa. Suuri muutos on täytynyt runnoa valmiiksi äärimmäisen tiukassa aikataulussa.
– Valta- ja vastuusuhteiden hajauttaminen aluehallinnon
uudistuksessa johtaa ongelmiin. Kun virasto hoitaa tehtäviä,
joihin se saa rahoituksen eri ministeriöistä, henkilöstö joutuu ristiriitaiseen asemaan. Yksittäisellä työntekijällä saattaa olla eri työtehtävissään eri esimiehiä, jolloin alkaa olla haasteellista olla johdettavana, Nieminen epäilee.
Valtion työntekijämäärä pieneni vuoden alussa
125 000:sta 90 000:een, kun uusi yliopistolaki astui voimaan ja työnantajan neuvotteluoikeudet siirtyivät valtiolta
yliopistoille. Yliopistoissa työskentelevien akavalaisten edunvalvonnasta vastaa jatkossakin JUKO, jonne on perustettu oma
yliopistoneuvottelukunta. JUKOn neuvottelupäällikkö Nieminen otaksuu yliopistojen henkilökunnan kokevan tällä hetkellä
epävarmuutta työsuhde- ja eläketurvastaan. Vaikka yliopistojen
itsenäisyys lisääntyi, tuskin kukaan odottaa suuria rahavirtoja
tuleviksi. Niukkuuden jakaminen jatkunee vastakin.
Kilpailukykyyn saatava ratkaisu
Työttömyyden kasvaessa ei työvoiman saaminen ole ongelmana, mutta Nieminen kehottaa miettimään 10–15 vuoden päähän: onko valtio silloin kilpailukykyinen työnantaja? Jos valtio
menettää hyvän työnantajaimagonsa samalla, kun palkkataso
johto- ja asiantuntijatehtävissä laahaa selvästi yksityisen sektorin perässä, miten houkutella osaajia työnhakuun?
– Pelkkä rahakaan ei riitä houkuttimeksi – itse työn on oltava
kiinnostava. Tässä suhteessa valtio on varsin vahvoilla, sillä työtehtäviin sisältyy paljon esimerkiksi kansainvälisiä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulottuvuuksia, huomauttaa Nieminen.
Petrow on samaa mieltä, että palkkatason korottaminen ei välttämättä suoraan lisää pyrkyä valtion palvelukseen, vaikka se voi
vaikuttaa valtion yleiseen arvostukseen työnantajana. Käsitykset
työoloista, toiminnan laadusta ja tehokkuudesta, työviihtyvyydestä, vallan ja vastuun tasapainosta, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista, henkisestä ilmapiiristä ja työtehtävien monipuolisuudesta vaikuttavat selvitysten mukaan enemmän kuin palkka.

Valtion omissa työtyytyväisyysmittauksissa työn sisällön ja itsenäisyyden arvostus on jo pitkään
tullut esiin. Yksityiselämän ja työn yhteensovittamisessa valtiota
arvostetaan hyvänä työnantajana usein muita työnantajasektoreita enemmän.
– Myös valtion ansiokehitys ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen on lisännyt valtion kilpailukykyä työnantajana näkyvästi. Valtion uusimuotoisista palkkausjärjestelmistä ovat
hyötyneet nuoret, kun raskaasta ja hitaasti kannustavasta ikälisäjärjestelmästä on luovuttu, lisää Petrow.
Nieminen korostaa, että on jatkettava valtion palkansaajien
ostovoiman turvaamista ja johto- ja asiantuntijatehtävien palkkauksen nostamista kilpailukykyisemmäksi suhteessa yksityiseen sektoriin. Vaikka budjetin puristuksessa ollaankin.
– Valtion 90 000 palkansaajaa ovat hyvin pieni osa Suomen
kaikkiaan 2,5 miljoonasta palkansaajasta. Ajatuksella, että nimenomaan valtion palkansaajien pitäisi nykytilanteessa erityisesti tinkiä, ei ole kokonaisuudessa juuri merkitystä. Esimerkiksi
ruoan arvonlisäveron tämänvuotisesta alennuksesta koituneita
kuluja ei pystytä likimainkaan kattamaan valtion työntekijöiden
palkoista säästämällä, Nieminen vertaa. n
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Liitosta on hyötyä lomallakin
– oletko sinä jo lomaillut liiton mökissä?
Talvikausi on parhaillaan menossa liiton täyteen varatuissa lomamökeissä. Jylhiä maisemia, puhdasta lunta ja viihtyisä majoitus
palvelujen äärellä – voiko lomalta juuri enempää odottaa?
Lomailla voit kaikkina vuodenaikoina liiton omistamassa lomahuoneistossa Rukanjurmussa. Liitolla on myös useita vuokraviikkoja jäseniään varten Ylläksellä, Rukalla, Pyhällä ja Tampereella Lapinniemen kylpylässä. Tarjolla oleviin lomaviikkoihin kannattaa tutustua
liiton kotisivuilla. Sieltä näet suoraan, mitä viikkoja on missäkin paikassa tarjolla ja mihin hintaan. Sivuilta löydät myös sähköisen hakemuksen.
Lomaviikoista on varsinkin talvisesonkina kova kysyntä, ja usein
vuokraoikeus joudutaan ratkaisemaan arvalla. Voit lähettää sähköisen hakemuksen milloin vain, mutta tieto lomaviikon saatavuudesta
selviää kolme kertaa vuodessa:
• Viikot 18–36 arvotaan 1.3.2010
• Viikot 37–52 arvotaan 2.8.2010
• Viikot 1–18 (vuonna 2011) arvotaan 18.10.2010.
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Arvonnan ja loman alkamisen välistä aikaa on tarkoituksella pidennetty, jotta loman suunnittelu helpottuisi. Sähköisen hakemuksen lisäksi Valtiotieteilijä-lehdessä on kolme kertaa vuodessa ilmoitus seuraavaksi hakuun tulevista lomaviikoista ja hakemus, jonka voit
faksata tai lähettää postitse.
Haussa onnistaneille ilmoitetaan muutaman päivän sisällä arvontapäivästä. Jos viikkoja jää käyttämättä, laitetaan vapaat viikot liiton
kotisivuille uudelleen jakoon. Nopeus on toisella kierroksella valttia!
Seuraa liiton nettisivuja – kannattaa vaikka ottaa käyttöön rss-syöte,
niin saat heti tiedon sivuille laitetuista uusista uutisista.
Seuraavaksi jaetaan viikot keväästä loppukesään, arvontapäivä
on 1. maaliskuuta! Jos et ole ennen käyttänyt jäsenetuasi, ovat mahdollisuutesi lomaviikkoon hyvät. Ensikertalaiset ovat aina etusijalla.

Kesä on pitkä ja kuuma…
…paitsi Rukalla, jossa toukokuun alussa voi vielä päästä
hiihtämään.
Touko–syyskuun alun välisenä aikana voit lomailla liiton tarjoamissa lomapaikoissa jäsenetuhintaan. Liitolla on rivitalohuoneisto Rukanjurmussa läpi vuoden, ja Rukan Lomakylässä
on vielä toukokuun alussa mahdollisuus yhteen lomaviikkoon
talvisissa olosuhteissa. Myös Ylläkselle Kolarin Siepakkaan ja
Tampereelle Lapinniemen kylpylään on haettavissa lomaviikkoja kesäaikaan.

Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalohuoneisto kymmenelle hengelle Rukatunturilla
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 12
Haettavat viikot 18–36
300 €

Rukan Lomakylä
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto kuudelle hengelle
Viipusjärven rannan läheisyydessä
• vuokra-aika lauantaista klo 17 lauantaihin klo 11
Haettava viikko 18
380 €

Kolarin Siepakka
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle hengelle
Äkäslompolojärven rannan läheisyydessä
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 10
Haettavat viikot 31–32, 35–36
380 €

Lapinniemen kylpylä
• 30-neliöinen studio (+parvi 16 m2) neljälle hengelle
• vuokra-aika perjantaista klo 16 perjantaihin klo 11
Haettavat viikot 25, 32
390 €

Käytä jäsenetuasi ja lähde lomalle liiton kautta. Liiton jäsenyys kannattaa aina.
Lisää tietoa lomaeduista ja hakuohjeista löydät nettisivuiltamme.
Vuokrahakemus ajalle 1.5.–11.9.2010
Täytä tiedot tekstaten!
Hakijan nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Haen ensisijaisesti kohdetta (vain yksi)

Viikkoa

Haen toissijaisesti viikkoa

Viikkoa

Päiväys ja allekirjoitus
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 28.2.2010. Voit postittaa sen osoitteeseen SVAL, Mikonkatu 8, 9. krs, 00100 Helsinki tai faksilla numeroon (09) 6850 8050.
Voit lähettää hakemuksen myös sähköisesti kotisivuiltamme. Ilmoitamme lomaviikon saaneille viimeistään viikon kuluessa arvontapäivästä. Peruutuksesta veloitamme
toimistokulut 17 €. Mikäli varaus perutaan alle kolme viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, veloitamme lisäksi puolet vuokrahinnasta.
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YHTEYSTIEDOT

[ SVAL ]

Suomen Valtiotieteilijöiden
Liitto SVAL ry
Toimisto on auki klo 8.30 – 16.00
Toiminnanjohtaja Urpo E. Hakala
puhelin (09) 6850 8030
urpo.hakala@sval.fi
Toimistonhoitaja Helka Ahlström
puhelin (09) 6850 8025
helka.ahlstrom@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
• lomaviikkovaraukset
Asiamies Kati Ahtiainen
puhelin (09) 6850 8014
kati.ahtiainen@sval.fi
• Valtiotieteilijä
• järjestötoiminta
Asiamies Arja Laine
puhelin (09) 6850 8020
arja.laine@sval.fi
• julkisen sektorin neuvottelutoiminta
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen
puhelin (09) 6850 8040
nuutti.pursiainen@sval.fi
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta

Miksi yhteiskunnallisen osaajan
kannattaa kuulua SVAL:iin?
• SVAL on ammatillisten etujesi paras valvoja, sillä tunnemme heterogeenisen jäsenistömme
mahdollisuudet ja haasteet. Jäsenistön työmarkkinatilannetta kartoittava tutkimus julkaistaan
vuosittain.
• Saat nopeaa ja asiantuntevaa neuvontaa työelämän koukeroissa.
• Tarjoamme vakuutuksia moniin tilanteisiin. Ansiosidonnainen työttömyysturva on
liiton vakuutuksista tärkein.
• Autamme uralla eteenpäin tarjoamalla urasuunnittelua ja palkkaneuvontaa.
• Jäsenlehti käsittelee laaja-alaisesti työelämän ja yhteiskunnan ilmiöitä sekä liiton toimintaa.
• Kuuluminen omaan liittoon vahvistaa ammatti-identiteettiäsi yhteiskunnallisena osaajana.
• Saat monipuolisia vapaa-aikaan liittyviä alennuksia.
• Erinomainen hinta-laatusuhde on merkittävä rahanarvoinen lisäetu.
Lisää tietoa jäseneduista ja -palveluista
löydät nettisivuiltamme www.sval.fi.
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Opiskelija-asiamies Aura Pylkkänen
aura.pylkkanen@sval.fi
• opiskelijatoiminta
Asiamies Aki Reinimäki
puhelin (09) 6850 8013
aki.reinimaki@sval.fi
• järjestötoiminta
Jäsensihteeri Pia Ruuska
puhelin (09) 6850 8012
pia.ruuska@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
Hallintopäällikkö Marjut Soininen
puhelin (09) 6850 8010
marjut.soininen@sval.fi
• taloushallinto
Lakimies Petri Toiviainen
puhelin (09) 6850 8011
petri.toiviainen@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat
Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

[ tätä mieltä ]

Kuva: Otava / Irmeli Jung

LEHTIKUVA

Hallinto- ja
kuntaministeHäpeä
ja kunnia
ri Mari KiviAnja Snellman
Kirjailija niemi 19. huhtikuuta 2007.
Niin sanottu kunniaan liittyvä väkivalta on yleistynyt
Ministeri keskuudessa.
Suomen|||
maahanmuuttajien
Asiasta
vuoden
of kertoi
Public
Ad-lopulla Yle Uutiset. Ihmettelin, että muussa mediassa uutinen kertautui – jos kertautui – vain
ministratipikku maininnalla.
on and
Local
Helsingissä
monikulttuuristen
perheiden naisten avunpyynnötGovernment
ovat viime vuoden aikana kuitenkin kaksinkertaistuneet, ja myös Helsingissä sijaitsevaan Monika-turvataloon
Kivinieotettiin Mari
asumaan
huomattavasti edellisvuotta enemmän
maahanmuuttajanaisia
ja -tyttöjä. Heitä oli yritetty pakotmi in Helsintaa naimisiin, pahoinpidelty tottelemattomuudesta, uhattu
ki on April 19,
ruumiinvamman tuottamisella, tai jopa tappamisella.
2007.Monika-talossa huhutaan, että Suomessa
Samaisessa

olisi jo tapahtunut niin sanottuja kunniamurhia. Suomen
poliisi ei vahvista huhuja, mutta myöntää, että uhkailu ja
muu väkivaltainen käytös on tiettyjen maahanmuuttajaryhmien parissa lisääntynyt. Poliisi ei ainakaan toistaiseksi
pidä asiasta tilastoa – miksiköhän? – ja pääteltävissä on, että vain hyvin pieni osa kunniaväkivallasta tulee ilmi.
Suomen toisen sukupolven maahanmuuttajat alkavat olla juuri siinä iässä, parikymppisiä naimaikäisiä, että tilanne
tullee jatkossa näkymään nykyistä selvemmin.
Tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ovat kauhistuttavimmillaan tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen
eli ympärileikkaus. Aiheesta keskusteleminen tuntuu Suomessa olevan edelleen vaikeaa; länsinaapurissamme kantaa

on otettu islamilaistaustaisten maahanmuuttajatyttöjen sukuelinten silvontaa vastaan maan ylintä johtoa myöten.
Tulva-lehden vuodenvaihteen numeron haastattelussaan
maahanmuuttoministeri Astrid Thors myöntää, että naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvät asiat ovat se kohta, jossa suomalaisten ja maahanmuuttajien arvot saattavat hyvinkin olla törmäyskurssilla. Thors toteaa, että meillä Suomessa
maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvien säädösten
taustalla on pyrkimys vaikuttaa myös sukupuolten välisen
tasa-arvon toteutumiseen.
–Lakien sukupuolivaikutusten suhteen vaaditaan valppautta, jottei hyvä tarkoitus kääntyisi itseään vastaan, Thors
toteaa.
Mitä tämä tarkoittaa? Ja mitä tapahtuu todella?
Itse ainakin haluan ehdottomasti kyseenalaistaa niin sanotun kunniaväkivallan ja tyttöjen ympärileikkaukset ja
soisin, että suomalainen media ja älymystö kokisi tärkeäksi
jakaa faktoja ja keskustella näistäkin asioista tutkivan journalismin kriittisyydellä ja rasismin leimoja pelkäämättä.
Meidän tulisi rohkeasti kyseenalaistaa sellainen kulttuurirelativismi, joka ei kyseenalaista uskonnollisia lakeja. Tunnettu tutkija ja ”One Law for All”-aktivisti Muriel Seltman
totesi hiljattain:
– What can be more racist than laying down different
standards for different people in different societies? This is
what is racist – not the criticism of barbaric practices. n
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Aikataulu:
torstaina 4.3. Kuopiossa
tiistaina 9.3. Vaasassa
torstaina 18.3. Jyväskylässä
torstaina 25.3. Rovaniemellä
torstaina 15.4. Tampereella
torstaina 22.4. Joensuussa
tiistaina 27.4. Turussa
tiistaina 4.5. Lahdessa
torstaina 6.5. Helsingissä
SVAL kiertää kevään aikana eri paikkakunnilla
keskustelemassa työhyvinvoinnista. Miten työilmapiiri,
johtaminen, pätkätyösuhteet ja taantuma vaikuttavat
työhyvinvointiin?
Muun muassa näitä ajankohtaisia teemoja käsitellään
kiertueen aikana. Opiskelijoille suunnattua ohjelmaa on
päivällä, ja illalla keskitytään työikäisiä kiinnostaviin
työelämän aiheisiin. Sekä päivä- että iltatilaisuudet ovat
maksuttomia ja avoimia kaikille.

Liiton nettisivuille avataan kiertuesivusto, jossa näkyvät
tarkat kiertueajat ja -paikat sekä ilmoittautumisohjeet.
Tule mukaan kuulemaan asiantuntevia alustajia,
tapaamaan muita svallilaisia ja keskustelemaan
mielenkiintoisista aiheista!
Ota työkaverisikin mukaan!

