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Keskustellen ja vaikuttaen
Laineet lyövät yliopistomaailmassa korkealla. Yliopistolakia uudistetaan ja yliopistoissa valmistellaan kovalla tohinalla uusia strategioita. Liiton hallituksessa olemme
huolestuneita siitä, näkyykö yhteiskuntatieteellinen koulutusala tarpeeksi voimakkaasti yliopistojen uusissa strategioissa.
Yliopistoja on pyydetty profiloitumaan opetusministeriön toimesta. Siksi nyt
luotavat strategiat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja sisältävät aitoja valintoja. On
tärkeää, että laadukasta yhteiskuntatieteellistä koulutusta annetaan tarpeeksi monessa yliopistossa. Yhtä tärkeää on, että yhteiskuntatieteellisen tieteen ja koulutuksen asema yliopiston sisällä on vahva.
SVAL:n liittovaltuusto kokoontui Tampereella muutama viikko sitten. Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen allianssihanke etenee mallikkaasti, ainakin yhteiskuntatieteellisen osalta. Tiedekunnat ovat kartoittaneet koulutuksensa sisällöt päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Opintokokonaisuuksia suunnitellaan siten, että moduulit on yhdistettävissä yliopistojen välillä. Harjoittelu- ja vaihtopaikkojen kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteiskuntatieteellinen koulutusala on voimakkaasti yliopiston strategian rakentamisessa mukana.
Aika moni on ollut yliopistolain uudistuksen yhteydessä huolissaan ulkopuolisen rahoituksen lisääntymisestä. Mielestäni
rahoitus itsessään ei ole paha asia, mikäli säännöt ovat selkeitä. Tiedeyhteisön harteille jää huolehtia tutkimuseettisistä periaatteista ja niiden noudattamisesta.
Epäilen kuitenkin vähän, että jossain olisi joutilasta rahaa pilvin pimein odottamassa mahdollisuutta kanavoitua
tieteelle. Suomen Lontoon-instituutin tutkimusohjelmanjohtaja Antti Karjalainen kirjoitti päivälehdessä osuvasti
yliopistojen rahoituksesta:
– Kansainvälisten tutkimusten mukaan ylivoimaisesti
suurin osa lahjoituksista tulee yksityishenkilöiltä. Seuraavaksi suurimman ryhmän muodostavat säätiöt ja rahastot. Vasta
kolmantena tulevat yritykset, joiden osuus koko lahjoitustulosta on noin 10–15 prosenttia.
Tutkija Sami Borg sanoi Pirkanmaan Valtiotieteilijöiden
EU-seminaarin lopuksi lähes haltioituneena, että kylläpä
yhteiskuntatieteilijät osaavat järjestää seminaareja. Keskustelun ja kysymysten taso on keskimääräistä parempaa ja
aktiivista. Kesäkuussa aktiivisen keskustelun voi muuntaa ääneksi EU-vaaleissa. Meille yhteiskuntatieteilijöille
tuskin tarvitsee perustella, miksi kannattaa äänestää.
Elina Moisio
Puheenjohtaja
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Liittovaltuuston vaalit 3.–24.11.2009
– ohjeita ehdokasasetteluun

Marraskuussa 2009 järjestetään SVAL:n historian kolmannet liittovaltuustovaalit.
Liittovaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Sen tehtävänä on muun muassa
määritellä liiton tavoitteet, vahvistaa vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat,
valita liitolle joka toinen vuosi hallitus sekä käsitellä vuosittaiset toimintakertomukset ja vahvistaa tilinpäätökset.
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia liittovaltuuston vaaleissa ovat kaikki ne liiton jäsenet,
jotka on hyväksytty jäseniksi vaaleja edeltäneen elokuun loppuun mennessä. Neljän vuoden
takaisiin liittovaltuustovaaleihin verrattuna vaalijärjestelmässä on tapahtunut kolme merkittävää uudistusta.

Liittovaltuuston koko
Liittovaltuustoon valittavien valtuutettujen lukumäärä on kasvanut kolmestakymmenestä
(30) neljäänkymmeneen (40). Tämä muutos perustuu ennen kaikkea siihen seikkaan, että
luotaessa liittovaltuustojärjestelmää 2000-luvun alussa liiton jäsenmäärä oli huomattavasti
nykyistä pienempi. Tällä hetkellä svallilaisia on jo yli 10 000, joten liittovaltuuston edustavuuden turvaamiseksi valtuutettujen määrää on ollut tarpeen lisätä. Tavoitteena on, että eri
työnantajasektoreilla ja erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa olevat jäsenet saavat entistä paremmin äänensä kuuluviin.

Ehdokkaaksi asettuminen
Toinen merkittävä uudistus on ehdokkaaksi asettumisen kynnyksen madaltaminen. Tähän
saakka itsenäinen ehdokas on tarvinnut tuekseen vähintään kolmen liiton jäsenen muodostaman valitsijayhdistyksen. Tästä järjestelmästä on nyt luovuttu ja kukin vaalikelpoinen liiton
jäsen voi asettua itsenäisesti ehdolle.
Ehdokkaita voivat lisäksi entiseen tapaan asettaa SVAL:n jäsenyhdistykset. Liiton jäsenyhdistyksiä ovat tällä hetkellä Pirkanmaan Valtiotieteilijät SVALP ry, Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry, Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät Pääsy ry, Varsinais-Suomen Valtiotieteilijät ry sekä Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry. Itsenäisesti ehdolle
asettunut jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenyhdistyksen ehdokkaana.

Vaalirengasjärjestelmä
Vaaliliittojen muodostaminen on liittovaltuuston vaaleissa totuttuun tapaan mahdollista. Tämän
ohella vuoden 2009 liittovaltuustovaaleissa otetaan ensimmäisen kerran käyttöön vaalirengasjärjestelmä. Vaalirengas on vaaliliittojen yhteenliittymä. Vaalirenkaan tavoitteena on parantaa
siihen kuuluvien yhteenliittymien asemaa verrattuna siihen, jos ne olisivat vaaleissa itsenäisesti.
Vaalirengas on yleensä edullinen keskisuurille vaaliliitoille. Kukin vaaliliitto voi yhtyä vain yhteen vaalirenkaaseen.
Vaalirenkaassa jokaisen siihen kuuluvan vaaliliiton ehdokkaiden vertausluvut määritetään
ensin vaaliliittokohtaisesti. Tämän jälkeen kaikki vaalirenkaan ehdokkaat asetetaan vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen. Lopuksi vaalirenkaan ehdokkaista suurimman vertausluvun
saaneelle ehdokkaalle annetaan lopulliseksi vertausluvuksi koko vaalirenkaan saama äänimäärä,
toiselle puolet (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen ja lisätiedot
Ehdokasilmoitukset sekä vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat toimitetaan vaalilautakunnalle liiton toimistoon (Mikonkatu 8 A 00100 Helsinki) siten, että ne ovat perillä viimeistään
23.9.2009 kello 12.00.
Vaaleihin liittyviä lisätietoja on saatavissa liiton internet-sivuilta www.sval.fi sekä toimistolta asiamies Aki Reinimäeltä (09 6850 8013) ja lakimies Petri Toiviaiselta (09 6850 8011).
Lisäksi ehdokasasettelun tiimoilta kannattaa olla yhteydessä liiton jäsenyhdistyksiin, joiden
yhteystiedot löytyvät esimerkiksi liiton internet-sivuilta. n
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[ ura putkessa ]

Valtiotieteiden maisteri Kaisa Saarinen on töissä työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM)
Helsingissä, mutta ei tee tällä hetkellä aivan tavallista kahdeksasta neljään työtä. Salossa asuva Saarinen on osittaisella hoitovapaalla siten, että hän tekee nelipäiväistä työviikkoa, joista yhden päivän etätyönä. Työviikko on 26 tunnin mittainen.
Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin Saarinen matkustaa junalla työpaikalleen Helsinkiin ja takaisin. Torstaisin hän tekee etätöitä kotona ja perjantaisin
on vapaalla lastensa kanssa.
Saarinen toimii EU:n rakennerahastojen hallintoviranomaistehtävissä. Virka on
määräaikainen vuoden 2015 loppuun. Hänen tehtäviinsä kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR:n) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR:n) ohjelmiin ja projekteihin liittyvien taloushallintoprosessien kehittämistä, ohjeistusta ja neuvontaa.

Teksti: Milja Helin Kuva: Risto Laine

Etä- ja osa-aikatyöstä apua

Taloushallintoa ja EU-tehtäviä
Kaisa Saarinen valmistui vuonna 2001 Turun yliopistosta pääaineena poliittinen
historia. Hän päätyi melko pian valmistumisensa jälkeen töihin ensin työministeriöön ja ministeriöuudistuksen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriöön rakennerahastojen hallinnointiin liittyviin tehtäviin erikoissuunnittelijaksi.
– Työtehtäväni ovat painottuneet taloushallintoon, vaikka varsinaista koulutusta minulla ei siihen olekaan. Olen oppinut työssäni, ja EU-rahoitusta tunsin jo opintojeni perusteella.

Etä- ja osa-aikatyö auttavat jaksamaan
Osittainen hoitovapaa ja etätyö ovat tällä hetkellä Saariselle todella tärkeitä.
– Etätyöpäivän jälkeen jaksaa paremmin, kun ei tarvitse matkustaa pitkää työmatkaa. Sähköpostitse voi hoitaa asioita kätevästi myös etäpäivänä.
Kun Kaisa Saarinen palasi esikoisen jälkeen töihin, hän teki nelipäiväistä viikkoa 30 tunnilla. Silloin se tuntui liian paljolta. Nyt työn ja perheen yhteensovittaminen sujuu paremmin.
– Voin kulkea sopivilla junilla ilman huonoa omatuntoa tekemättömistä tunneista.

Etätyö ei ole vielä yleistynyt
Vaikka Saarisen oma esimies on suhtautunut etätyöhön positiivisesti, hän
on havainnut myös etätyön vastustamista. Etätyön haasteeksi Saarinen näkee sen, ettei työyhteisö ole vielä tottunut siihen. Aina ei ehkä pysty antamaan täyttä työpanosta, koska on osan viikosta poissa.
– Työtä tehdään paljon kokouksissa. Joskus joku työkaverini on joutunut
menemään tilalleni kokouksiin, koska etänä se ei onnistu. Itseltä etätyön tekeminen vaatii suunnitelmallisuutta, koska tarvittavat paperit pitää ottaa mukaan kotiin.

Huono omatunto vaivaa naisia
Vaikeimpana Saarinen pitää huonoa omatuntoa ja sitä, että välillä tuntee olevansa aina väärässä paikassa. Hän arvelee, että miehillä vastaavia tuntemuksia ei ole.
Saariselle osa-aikatyö tuo sopivan tasapainon myös kotielämään, ja hänen mielestään sitä pitäisi tukea enemmän myös rahallisesti.
– Olen onneksi voinut muokata työnkuvaani niin, etten joudu matkustamaan tai tekemään ylitöitä. Pääsen yleensä aina illaksi kotiin.
Silti Saarinen sanoo tuntevansa itsensä välillä huonoksi äidiksi, koska pienten lasten viemistä hoitoon kritisoidaan niin paljon. Pitempään lasten kanssa
kotona oleminen olisi kuitenkin hänen mielestään ollut sekä taloudellisesti että
muun jaksamisen kannalta liian rankkaa.
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[ edunvalvonta ]

Irtisanominen kesken kahvitauon
– Yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnistä seuraa hyvitysvastuu
Eräs SVAL:n jäsen työskenteli asiantuntijatehtävissä suurehkossa suomalaisessa yrityksessä. Hän oli käynyt syksyllä 2008 esimiehensä kanssa keskustelun työtilanteeseensa liittyen. Tällöin
oli yhteisesti todettu, että työn määrässä oli toivomisen varaa.
Tilanteen kehitystä päätettiin jäädä yhteisesti seuraamaan ja parin viikon kuluttua esimies kertoikin, että suurempaa syytä huoleen ei olisi. Tämän jälkeen työtilanteeseen ei esimiehen kanssa
enää palattu.
Eräänä maaliskuisena
iltapäivänä 2009 jäsenemme oli hakemassa
kahviautomaatilta iltapäiväkahviaan, kun hän
sai yllättäen kutsun
esimiehensä työhuoneeseen. Huoneessa
oli esimiehen lisäksi
yksikön henkilöstöasioiden hoitaja. Lyhyessä
keskustelussa henkilöstöasioiden hoitaja ilmoitti, että työnantaja katsoi työntekijän työtehtävien vähentyneen
olennaisesti ja pysyvästi tuotannollistaloudellisista syistä. Tämän jälkeen jäsenellemme
tarjottiin allekirjoitettavaksi paperia, jossa hän hyväksyi irtisanomisensa sitoutuen olemaan sitä riitauttamatta ja
sai vastineeksi lupauksen siitä, että irtisanomisaikana ei olisi työntekovelvoitetta. Tällaisen täysin odottamattoman tiedon seurauksena jäsen joutui keräämään kaikki voimansa pysyäkseen henkisesti koossa ja hän allekirjoitti paperin päästäkseen mahdollisimman
pian pois ahdistavasta tilanteesta.
Seuraavana päivänä jäsen kävi puhelinkeskustelun oman työpaikkansa YTN-luottamusmiehen (YTN = ylempien toimihenkilöiden
neuvottelujärjestö) kanssa, ja tällöin todettiin, että työsuhteen päättymisen oikeudellista perustaa olisi syytä selvitellä. Siksi jäsen otti välittömästi yhteyttä SVAL:n palvelussuhdeneuvontaan. Liiton lakimiehen kanssa käydyssä keskustelussa selvisi, että työsuhde oli päätetty
käymättä lainkaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisia yhteistoimintaneuvotteluita. Mitään kirjallista neuvotteluesitystä ei ollut annettu ja mitään neuvotteluja ei ennen irtisanomista ollut
käyty. Lakimies totesi, että työnantaja, joka on irtisanonut työnteki-
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jän noudattamatta tahallaan tai huolimattomuudesta yhteistoimintalaissa säädettyjä menettelytapoja, on velvollinen maksamaan työntekijälle hyvitystä.
Irtisanomisasiassa järjestettiin välittömästi työnantajan kanssa
paikallisneuvottelut, joissa jäsenen tukena olivat läsnä liiton lakimies
ja paikallinen YTN-luottamusmies. Neuvotteluja käytiin useampaan
otteeseen kolmen viikon aikana ja lopputuloksena oli, että työnantaja myönsi irtisanomisprosessin olleen yhteistoimintalain vastainen.
Työnantaja suostui maksamaan työntekijälle yhteistoimintalain mukaista hyvitystä, ja
asiassa laadittiin liiton lakimiehen toimesta sovintosopimus. Jäsen oli erittäin
tyytyväinen liitolta ja luottamusmieheltä saamaansa nopeaan ja asiantuntevaan tukeen henkisesti erittäin raskaassa prosessissa.
Edellä esitetty tapahtumasarja osoittaa, että työnantajan on syytä ottaa yhteistoimintalain määräykset vakavasti.
Velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa hyvitysvastuuseen. Hyvityksellä siis korvataan
työntekijälle hänen kärsimäänsä henkistä loukkausta, eikä kyseessä ole työntekijälle
aiheutuneen taloudellisen vahingon korvaaminen. Koska kyse on aineettoman vahingon korvaamisesta, on hyvitys verovapaata tuloa työntekijälle
eikä hyvityksellä ole vaikutusta työntekijän työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohtaan. Yhteistoimintalain mukaan hyvityksen enimmäismäärä on 30 000 euroa.
Hyvityksen suuruus määräytyy pääasiassa työnantajan menettelyn
moitittavuuden perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnin aste ja työnantajan olot yleensä sekä työntekijään kohdistetun toimenpiteen luonne ja hänen työsuhteensa kestoaika.
Työnantaja on velvollinen maksamaan hyvitystä yhteistoimintamenettelyyn liittyvien velvoitteiden laiminlyönnistä riippumatta siitä, onko työnantajalla ollut irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osaaikaistamiseen työsopimuslain mukainen peruste tai ei. Tämä merkitsee sitä, että työnantaja on velvollinen maksamaan hyvitystä myös silloin, kun voidaan näyttää, ettei neuvotteluvelvoitteen asianmukainen
täyttäminen olisi johtanut palvelussuhteen jatkon kannalta muuhun
lopputulokseen. Petri Toiviainen

[ lyhyesti ]
,

Liittojen edustajat allekirjoittivat valmiusrahastosopimuksen.

YTN:lle oma nopean toiminnan rahasto
Ylemmät Toimihenkilöt YTN on perustanut valmiusrahaston nopeuttaakseen työmarkkinaneuvottelujen tukitoimien käynnistämistä. Jäsenliitot allekirjoittivat YTN:n ja jäsenliittojen välisen valmiusrahastosopimuksen 18.3.2009.
– YTN siirtyi uuteen aikakauteen edunvalvonnassaan, kun sillä on
oma yksimielisesti perustettu valmiusrahasto. Erityisesti haluan kiittää Yksityisalojen Insinöörit ry:tä, joka omalla toiminnallaan ja aloitteellaan antoi alkusysäyksen valmiusrahastohankkeelle, YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.

– Valmiusrahaston varoja käytetään työtaisteluvalmiuden nostamiseen silloin, kun neuvottelut takkuilevat tai työtaistelu käynnistyy.
Valmiusrahaston käytöstä päättää YTN:n hallitus.
Sopimustoiminnasta on tullut jatkuva prosessi, koska sopimukset
ovat eripituisia. Valmiusrahasto luo paremmat mahdollisuudet hoitaa
edunvalvontaa ja tukea neuvottelutoimintoja sopimuskierrosten aikana.
– Tilanne asettaa erityisiä vaatimuksia järjestövalmiudelle ja
tässä valmiusrahasto helpottaa ja nopeuttaa toimintaa valtavasti,
Fjäder arvioi. n

?
?
?
?

Kysely kuntasektorilla
työskenteleville
SVAL selvittelee kuntasektorilla työskentelevien palkkausta ja työoloja alkukesästä tehtävän nettikyselyn avulla. Kysely toimitetaan sähköpostitse. Kyselyyn pääsee vastaamaan
myös nettisivuiltamme löytyvän linkin kautta.
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Liittovaltuusto oli koolla
SVAL:n liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen Tampereelle huhtikuun
viimeisenä lauantaina. Kokouksessa merkittiin tiedoksi hallituksen toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin yksimielisesti tilija vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Toimintakertomus
on luettavissa liiton nettisivuilla. Lisäksi hyväksyttiin myös oheinen julkilausuma.
Työnantaja – palkkaa yliopistoharjoittelija nyt, suhdanteen kääntyessä käytössäsi on koulutettu osaaja!
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on huolissaan nykyisen taloustilanteen vaikutuksista yliopisto-opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saatavuuteen ensi kesänä.
Harjoittelupaikkojen väheneminen näkyy kaikilla sektoreilla. Valtion tuottavuusohjelma vaikuttaa siten, että harjoittelijoiden määrää rajoitetaan, koska ne verottavat henkilötyövuosikuukausia. Yksityissektorilla lama näkyy varovaisuutena tarjota ylipäätään harjoituspaikkoja. Toisaalta jotkut työnantajat
tarjoavat lisääntyvässä määrin vain lyhyitä, kahden kuukauden pituisia harjoittelujaksoja, joihin he itse eivät ole valmiita laittamaan palkkarahoja.
Heikoissa taloudellisissa olosuhteissa kannattaa muistaa, että opiskelijat ovat
tulevaisuuden työntekijöitä. Harjoittelija tuo työpaikoille tuoretta ajattelua ja
alan uusinta tutkimustietoa ja osaamista. Harjoittelija on lamasta noustua kullanarvoista, osaavaa työvoimaa.
Kahden kuukauden mittainen harjoittelu on aivan liian lyhyt. Se ei ole kummankaan osapuolen kannalta järkevää: työnantaja joutuu perehdyttämään uusia
harjoittelijoita useammin eikä harjoittelija ehdi päästä kunnolla työhön kiinni.
Kolmen kuukauden harjoitteluaikaa on pidettävänä miniminä. Työnteko on vastikkeellista ja työnantajaa hyödyttävää toimintaa, joten työnantajan on aina osallistuttava palkkaukseen.
Tarjoamalla harjoittelupaikkoja työnantaja pääsee tutustumaan osaaviin ihmisiin ja samalla lisää yrityksensä tunnettavuutta opiskelijoiden parissa. Työnantajille tämä panostus on ennakoiva keino saada osaajia siinä vaiheessa, kun lama taittuu! Lisäksi yritysten tulisi käyttää hyödyksi nyt opiskelijoiden opinnäytetöitä ja
graduja. n
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[ pykälät ]
[ ura putkessa ]

Tasa-arvoasiaa
Arto Vainio
Julkisuudessakin on silloin tällöin esillä erilaisia syrjintäväitteitä työelämässä. Perinteisin lienee se, että naisia syrjitään miesten kustannuksella. Näitä tilanteita säätelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa
koskeva laki.
Käytännön tilanteet ovat melko hankalia, mikä johtuu siitä, että
niihin liittyy asian luonteesta johtuen voimakkaita tunnelatauksia, eikä yksikään työnantaja tai työnantajan edustaja ikinä myönnä suorastaan syrjivänsä naistyöntekijää siksi, että tämä on nainen. Aina syrjiväksi väitetty käyttäytyminen johtuu jostakin muusta seikasta.
Tämän vuoksi tasa-arvolaki on rakennettu siten, että työntekijän tulee näyttää toteen jonkinlainen todennäköisyys työnantajan syrjimisestä.
Tällöin syntyy syrjintäolettama, jonka työnantaja voi kumota esittämällä näyttöä siitä, että työnantajan käyttäytymiseen on ollut hyväksyttävä ja
asiallinen peruste.
Lisäksi työnantajan menettelyltä ei edellytetä tarkoituksellisuutta, eli hänen motiivinaan ei tarvitse olla syrjivä aikomus,
riittää, kun menettelyn seuraus ja lopputulos on ollut
syrjivä.
Oikeuskäytännössä
tasa-arvolain vastaista
syrjintää esiintyy yleisimmin työn ja erityisesti virkojen hakumenettelyssä.

Näissä joku hakijoista väittää olevansa ansioituneempi kuin vastakkaista sukupuolta oleva. Tällöin tutkitaan tarkkaan hakijoiden ansioita, työkokemusta, koulutusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia,
joista viimeinen kriteeri on tietysti vaikeasti mitattavissa. On huomattava, että säännökset koskevat myös tilanteita, joissa ansioituneempi mies on tullut vähemmän ansioituneen naisen syrjäyttämäksi. Vaikka kaikki osapuolet tietävät, ettei kysymys oikeasti ole
tasa-arvoasiasta, juttu käsitellään kuitenkin tasa-arvolain mukaisesti, kunhan vain vaatimuksia perustellaan tasa-arvolain ansioituneempi-argumentilla.
Usein tulee vastaan myös tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 2-kohdassa mainittu tilanne. Työnantajan menettelyä on pidettävä laissa
kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen
tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan.
Määräaikaiseen työ/virkasuhteeseen tulee aina olla perusteltu syy.
Vaikka työnantajalla olisi laillinen peruste määräaikaisuudelle, hän
voi silti menetellä tasa-arvolain edellä siteeratun pykälän vastaisesti. Jos hän on jättänyt valitsematta raskaana tai perhevapaalla olevan
työntekijän uuteen määräaikaiseen työ/virkasuhteeseen ja ottanut siihen miehen, saattaa menettely olla tasa-arvolain vastaista.
Tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä on seurauksena hyvitys, jonka minimimääränä on 3 000 euroa ja maksimina runsas 15 000 euroa.
Maksimi koskee kuitenkin vain työhön/virkaanottotilanteita. Muissa syrjintätilanteissa ei ole maksimia. Sen lisäksi työnantaja voi joutua korvaamaan aiheutetun taloudellisen vahingon, mikäli sellaista
on syntynyt. Laittomissa irtisanomisissa voi tulla vielä irtisanomiskorvaus.
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[ paikalliset ]

”

Elä kiireellä immeinen,
ihtees pilloo,
hermot jos männöö,
onko siitä illoo.
Elä pikajunan vaahtia,
hyssytä aena,
vuan päivälläi joskus
piäs pehkuun paena.
Toppuuta joskus
tulinen tuo tahti,
kokkeile mitä on
ruokalevon mahti.
Kohta jo huomoot,
kuinka on sommoo,
katkaesta virtoo,
antaa hermoille
lommoo.

Tervehdys keväisestä Joensuusta!
Joensuussa puhaltavat muutoksen tuulet. Olemme menossa kohti uutta Itä-Suomen liittoyliopistoa, kun Joensuun ja Kuopion yliopistot
muuttuvat Itä-Suomen yliopistoksi vuoden 2010 alussa. Karjala ja Savo siis lähenevät toisiaan ja tekevät entistäkin enemmän yhteistyötä koko Suomen iloksi. Huhtikuussa järjestettiin uuden uljaan Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäiset edustajistovaalit ja ehdolla oli
iloksemme usea SVOL-Joensuun jäsen. Meillä on täällä iso joukko aktiivisia toimijoita kasvamassa tulevaisuuden yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi. Näitä reippaita ja aktiivisia naamoja tultaneen näkemään myös
SVOL:n ja SVAL:n valtakunnallisessa toiminnassa mukana.
Paikallishallituksemme on juuri uusiutunut perusteellisesti SVOLJoensuun alkuajoista maaliskuusta 2006. Silloin mukana tulleet aktiivit ovat valmistumassa tai valmistuneet, mutta olemme saaneet jatkumoa, ja näin SVOL-Joensuu viilettää vauhdikkaasti eteenpäin.
Maaliskuussa valitsimme uuden, innokkaan hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteiden ainejärjestön, Legio Ostiensiksen, entinen puheenjohtaja Heidi Kahelin ja varapuheenjohtajaksi
SVOL-Joensuun viime kauden puheenjohtaja, ylioppilaskunnan hallituksessa vaikuttava Maria Röykkä. Tiina Valtonen toimii SVOL:n
liittohallituksessa varapuheenjohtajana sekä paikallisjärjestössä hallituksen jäsenenä. Sihteeriksi valittiin Johanna Hanhinen ja varainhoitajaksi Jaakko Turunen. Tapahtumavastaavaksi valittiin ainejärjestöja ylioppilaskuntatoiminnassa aktiiviseksi toimijaksi havaittu Heini
Eskelinen, joka toimii myös Legion varapuheenjohtajana. Muita hal-
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lituksen jäseniä ovat Markku Siikanen ja Anna-Mari Orava. Saimme iloksemme hallitukseen kattavan edustuksen niistä ainejärjestöistä, joihin SVOL:n jäseniä kuuluu.
SVOL-Joensuun yhteistyötä ainejärjestöjen suuntaan on pyritty lisäämään. Huhtikuussa järjestimme esimerkiksi SVOL-illan, johon kutsuimme ainejärjestöt. Ilta piti sisällään infoa ja keskustelua
SVOL:sta sekä yhteistä illanviettoa. Kampusalueella olemme pitäneet
standeja pyrkien näin tuomaan lisää näkyvyyttä liitolle. Emme unohda myöskään valtakunnallista toimintaa, vaikka olemme noin 500 kilometrin päässä pääkaupungistamme. Mahdollisuuksiemme mukaan
aktiivimme ovat osallistuneet ja tulevat osallistumaan ilomielin valtakunnallisiin tapahtumiin.
Kesä ja lomat alkavat tehdä tuloaan, joten aktiivinen kampustoimintamme jatkuu jälleen syksyllä. Toki tässä vaiheessa kevättä kesätöihin menon kolkuttaessa ovelle on syytä vielä muistuttaa opiskelijoita ammattijärjestöön kuulumisen eduista jo opiskeluvaiheessa ja
kesätöitä tehdessä. Syksyllä tehostamme edelleen yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa. Pyrimme tavoittamaan tätä kautta mahdollisimman
monen Joensuussa opiskelevan yhteiskuntatieteilijän ja kertomaan
heille liiton tarjoamista mahdollisuuksista, toiminnasta, edunvalvonnasta ja jäsenetuuksista.
Iloisin itäsuomalaisin terveisin,
SVOL-Joensuu

[ paikalliset ]

Päijät-Hämeen Valtiotieteilijöiden kuulumisia
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.3.2009
Lahden vanhusten asuntosäätiön tiloissa. Tilaisuuden aluksi tutustuttiin asuntosäätiön toimintaan sekä keskusteltiin väestön ikääntymisestä ja toimintaympäristön asettamista haasteista
ikääntyneiden palveluiden suunnittelussa.
Toimintakauden 2009–2010 hallituksessa
ovat puheenjohtaja Sari Niemi, varapuheenjohtaja Soili Saikkonen, sihteeri Marko Helin, rahastonhoitaja Birgitta Suomalainen, Petri Honkanen ja Sanna Mäkinen.
Tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotetaan SVAL:n verkkosivuilla Päijät-Hämeen jäsenjärjestön kohdalla sekä yhdistyksen jäsenille
suoraan sähköpostilistan kautta.

Tervetuloa mukaan
Pääkaupunkiseudun
yhteiskuntatieteilijöiden
toimintaan
Jos olet pääkaupunkiseudulla asuva SVAL:n jäsen,
voit liittyä ilmaiseksi myös Pääsyn eli Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijöiden jäseneksi. Liittymislomake löytyy SVAL:n verkkosivuilta osoitteesta www.sval.fi, ja samalla voit ilmoittautua
mukaan Pääsyn sähköpostilistalle.
Saat lisää tietoa Pääsyn toiminnasta sähköpostilistalta sekä Pääsyn blogista. Blogista löydät muun muassa vuosikokouksessa 28.4. valitun Pääsyn hallituksen toimintavuodelle
2009–2010. Pääsyn blogi sijaitsee osoitteessa:
svalpaasy.blogspot.com.
Jiri Sironen

Kuopion
alueen Svallilainen!
Uusi liittovaltuusto valitaan syksyn aikana. Etsimme nyt kiinnostuneita henkilöitä ehdokkaiksi valtuustovaaleihin. Mikäli ajatus ehdokkuudesta ei tunnu vieraalta, ota rohkeasti yhteyttä,
niin kerromme lisää!
Päivi Kiiskinen, SVAL vpj. Kuopio (paivi.kiiskinen@dnainternet.net) ja Alexandra Vartiainen,
SVAL liittovaltuuston varajäsen Kuopio (alexandra.vartiainen@gmail.com).

Kuulumisia Pirkanmaan
Valtiotieteilijöiden SVALP
ry:n vuosikokouksesta
SVALP kokoontui mukavissa merkeissä vuosikokoukseensa 31.3.2009 Ravintola Plevnan
kabinettiin Tampereella. Yhdistyksen uudet,
vuoden 2009 alusta voimaan astuneet säännöt
muuttivat hallituksen toimikauden kaksivuotiseksi ja alkamaan toukokuussa, minkä vuoksi
yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Kokous valitsi Jutta Keski-Korhosen, Laura Lepikön, Carita Maisilan, Maria Rannan, Petra Rantasen,
Petteri Suomisen ja Kirsi Sutisen yhdistyksen
hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenistä arvottiin ensimmäiset erovuoroiset eli hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on poikkeuksellisesti vuoden mittainen. Arvonnan tuloksena
keväällä 2010 erovuorossa ovat Jutta KeskiKorhonen, Maria Ranta ja Petteri Suominen.
Carita Maisila, Petra Rantasen ja Kirsi Sutisen toimikausi yhdistyksen hallituksessa jatkuu vuoden 2011 vuosikokoukseen asti. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Hanna Ahonen
seuraavan kaksivuotisen toimikauden.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2008 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2008
hallitukselle. Kokous kävi myös keskustelua vuoden 2010 toimintasuunnitelman sisällöstä, jäsenmäärän kasvattamisesta sekä nykyisen jäsenistön
palvelemisesta ja aktivoimisesta. Keskustelun tuloksena hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sellaisenaan. Talousarvio ei sisällä jäsenmaksuesitystä, mikä tarkoittaa, ettei
SVALP:n jäsenyys edellytä jatkossakaan jäsenmaksun maksamista.
Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua
SVAL:n tulevista liittovaltuustovaaleista, Tampereella järjestettävästä EU-seminaarista sekä Pääsyn vierailusta Tampereella.
Mukavaa kevättä!
Maria Ranta
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[ lyhyesti ]

Muistathan hoitaa
jäsenmaksusi!
Jäsenmaksu on työssä käyvältä jäseneltä 252
euroa/vuosi ja opiskelevalta 24 euroa/vuosi.
Työttömyysturvan sisältävä jäsenmaksu on
satunnaisesti työskentelevältä opiskelijalta
7,33 euroa/kk (88 euroa vuodessa).
Käytä aina viitenumeroa jäsenmaksua
maksaessasi. Näin varmistat, että suorituksesi kirjautuu oikein. Mikäli et ole kolmeen
kuukauteen ollut ansiotyössä, voit hakea
alennusta jäsenmaksuusi.
Jos maksat jäsenmaksun osissa, tähän
mennessä on pitänyt olla maksettuna 126
euroa. Seuraava eräpäivä on 31.8.2009.
Muistathan myös ilmoittaa SVAL:iin
muuttuneet yhteys- ja työnantajatietosi.
Lisätietoja jäsenmaksuista löydät osoitteesta www.sval.fi. Voit tiedustella jäsenmaksuista myös sähköpostitse sval@sval.fi tai
soittamalla numeroon (09) 6850 800.

Voita kannettava tietokone!
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 tilaajanumero-kohtaan numerosarja 082288
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla kyselyyn-painiketta.
Ja sitten vain onnea arvontaan!
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 2009. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.7.2009. Voittajalle
ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
Arvottava palkinto on kevyt multimediakannettava,
jonka arvo on noin 1 000 euroa.
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[ paikalliset ]

On aika keventää nuorten ihmisten reppuja
Yhteiskunnallisia huolenaiheita ja ongelmanratkaisuyrityksiä
Elämme yhteiskunnallista murrosaikaa. Se on näkynyt mediassa käydyissä diskursseissa huolenaiheina, jotka liittyvät muun muassa yhteiskunnan taloudellisen kilpailukyvyn ja vakauden säilyttämiseen, työikäisen väestön rajuun vähenemiseen ja nuorten pitkiin opiskeluaikoihin.
Julkisissa kannanotoissa on vaadittu yhteiskunnan monitahoista
uudistamista, tehokkuuden lisäämistä sekä osaamisen ja innovatiivisuuden parantamista. Tässä yhteydessä nuoria ihmisiä on kehotettu, ellei suorastaan vaadittu, selviytymään aikaisempaa nopeammin
opinnoistaan työelämään. Samanaikaisesti opiskelijoiden on myös
toivottu huolehtivan yhteiskunnan uusien jäsenten syntymisestä ja
varmistavan siten yhteiskunnan riittävä väestökehitys.

Aiempaa enemmän ja nopeammin
Nuoriin ihmisiin, kuten moniin työikäisiinkin, kohdistuvat odotukset
ja vaatimukset ovat hyvin usein ristiriitaisia, ylimitoitettuja ja epärealistisia. Yliopisto-opiskelijoihin kohdistetut opintoaikojen lyhentämisvaatimukset ovat suorastaan absurdeja huomioitaessa yliopistojen viimeisimmän tutkintouudistuksen sivutuotteena tulleet lisätyömäärät.
Uudistuksessa 160 opintoviikon maisteritutkinnot korvattiin 300
opintopisteen tutkinnoilla. Vanha tutkinto oli laskennalliselta työmäärältään 6 400 tuntia uuden tutkinnon ollessa 8 000 tuntia. Opiskelijan elämässä se tarkoittaa lisätyötä peräti 1 600 tuntia, mikä vastaa yhden vuoden opintoja! Yliopisto-opiskelijoiden työkuormia on
siis lisätty todella merkittävästi samanaikaisesti, kun heidän odotetaan valmistuvan aiempaa nopeammin. Toiveet opintoaikojen lyhenemisestä on jopa kirjattu tutkinnonuudistuksen yhdeksi tavoitteeksi
opetusministeriön vuonna 2005 julkaisemaan Yliopistojen tutkinnot
uudistuvat -oppaaseen.
Onpas kehkeytynyt aikamoinen kuilu odotusten ja realiteettien
välille! Liialliset vaatimukset ja odotukset voivat aiheuttaa yksilöiden
psyykkistä ylikuormittumista, mikä vaikeuttaa opiskelua ja oman elämän hallintaa. Ristiriitaiset, yliampuvat vaatimukset ja kilpailun korostaminen luovat myös sellaista psykososiaalista todellisuutta, johon
kaikki nuoret, eivätkä vanhemmatkaan, pysty itseänsä sijoittamaan.
Tämä on nähtävissä myös Kristina Kuntun ja Teppo Huttusen vuonna 2008 tekemän korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tuloksista. Kuntun ja Huttusen kyselytutkimukseen osallistuneista, yli
5 000:sta alle 35-vuotiaasta ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijasta 27 prosenttia ilmoitti kärsivänsä psyykkisistä vaikeuksista, jotka ilmenivät jatkuvina ylirasituskokemuksina, masentuneisuutena,
keskittymisongelmina ja huolista johtuvana unettomuutena. 27 prosenttia opiskelijoista koki myös runsaasti stressiä, joka oli sidoksissa

muun muassa opiskeluotteen saamiseen liittyviin vaikeuksiin. Noin
viidennes opiskelijoista koki mielialansa, tulevaisuuden suunnittelemisen sekä omat voimansa ja kykynsä negatiivisina. Psyykkisten vaikeuksien ja stressin kokeminen oli samankaltaista molemmilla koulutusasteilla.

Nuorten repuissa on liikaa kuormaa
Nuoriin sukupolviin kohdistuvat kohtuuttomat odotukset ja vaatimukset ovat muodostumassa liian raskaiksi kantamuksiksi. Terhi Nevalainen referoi Savon Sanomissa 30.10.2008 olleessa artikkelissaan
kansaneläkelaitoksen tilastoja, joiden mukaan 16–34-vuotiaiden mieliala- ja stressiongelmista johtuvat sairauslomat ovat kolminkertaistuneet kymmenen vuoden aikana. Yhtä rajusti ovat lisääntyneet alle
35-vuotiaiden sairauslomat neuroottisten, stressiin liittyvien ja somatoformisten häiriöiden vuoksi, joiden taustalta löytyy yleensä psyykkinen ylikuormittuminen. Kaikista mielialahäiriöihin liittyvistä sairauspäivistä jopa 25 prosenttia määrätään nykyisin alle 35-vuotiaille.
Kymmenen vuotta sitten nuorten osuus oli vain 14 prosenttia. Terhi Nevalainen viittaa artikkelissaan myös professori Katriina Salmela-Aron tutkimustuloksiin, joiden mukaan stressistä ja uupumuksesta
kärsivät jo koululaisetkin. Salmela-Aron tutkimista 14–20-vuotiaista 14 prosentilla oli melko voimakasta ja pysyvää koulu-uupumusta.
Tutkimustuloksista näkyi myös lukioaikaisen uupumuksen ja jatkoopintoihin siirtymisessä koettujen ongelmien välinen yhteys.

Ihmis- ja todellisuuskäsityksemme
kaipaavat päivittämistä
Massateollisuuteen perustuvan talouden ’paljon ja nopeasti’ -tehokkuusajattelu ei sovi tietointensiivisiin, uuden oppimista, innovatiivisuutta ja osaamisen laadukasta, kestävää kehittämistä edellyttäviin
toimintaympäristöihin. Sinne eivät sovi myöskään yksilöiden kaikkivoipaisuuteen perustuvat ihmiskäsitykset. Meidän on aika katsoa itseämme peilistä – arvioida ja syventää ajattelumme, odotustemme,
vaatimustemme ja toimintamme taustalla vaikuttavia ihmis- ja todellisuuskäsityksiä.
On myös aika keventää nuorten ihmisten kantamuksia sekä sanoin että teoin. Ellemme tee näin, voimme olla pian tilanteessa, jossa
pienenevien sukupolvien työikäisistä henkilöistä kolmannes ei pysty
siirtymään lainkaan työelämään tai siirtyy sinne vajaatyökuntoisina.
Rakkaudella
Alexandra Vartiainen
työ- ja markkinointipsykologian opettaja
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Euroopan parlamentti
• Euroopan parlamentissa on 785 edustajaa 27 jäsenmaasta.
• Euroopan parlamenttiin valittujen jäsenten toimikausi on viisi vuotta.
• Parlamentin jäsenistä käytetään yleisesti “meppi”-nimitystä, MEP
Member of the European Parliament.
• Parlamentissa on noin 180 poliittista puoluetta, jotka ovat muodostaneet 7 monikansallista poliittista ryhmää Suomen Keskustan ja
RKP:n edustajat kuuluvat ALDE-ryhmään, Kokoomuksen edustajat
EPP/ED -ryhmään, SDP:n edustajat PES-ryhmään, vihreät Greens/
EFA-ryhmään ja vasemmistoliiton edustaja GUE/NGL-ryhmään.
• Keskeinen osa parlamentaarikon työstä tehdään valiokunnissa, joita on 20. Kukin parlamentin jäsen kuuluu varsinaisena jäsenenä tavallisesti yhteen valiokuntaan ja varajäsenenä toiseen valiokuntaan.
Valiokunta- ja valtuuskuntapaikkoja voidaan muuttaa viisivuotiskauden puolivälissä.
• Parlamentin jäsenet työskentelevät suuren osan ajastaan Brysselissä, Belgiassa, missä kokoontuvat parlamentin valiokunnat ja poliittiset ryhmät. Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa, Ranskassa,
jossa parlamentti pitää noin viikon mittaiset täysistunnot 12 kertaa
vuodessa. Parlamentin pääsihteeristö toimii Luxemburgissa.
• Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa 27:ssä EU:n jäsenvaltiossa kesäkuussa
2009. EU:n neuvoston vahvistama vaaliajankohta on 4.—7.6.2009,
jona aikana vaalit on toimitettava jokaisessa jäsenvaltiossa. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009. Suomesta EP:n jäseniä
valitaan 13.
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EU-vaalit kiinnostavat vain harvoja

Aitoja
politiikkavaihtoehtoja
kaivataan
Euroopan parlamentti saa syksyksi uudet edustajat, kun jäsenvaltiot äänestävät kesäkuun alussa
omat ehdokkaansa Brysseliin. Suomen 13 edustajaa ovat selvillä kesäkuun 7. päivänä.
Haastattelussa Sami Borg ja Sirpa Pietikäinen. Uudessa verkkolehdessä
myös Risto E.J. Penttilän mietteitä EU:sta ja sen haasteista.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) johtajan

Sami

Borgin mielestä europarlamenttivaalit tuovat kansalaisille hyvän
mahdollisuuden keskustella EU:n ja europarlamentin merkityksestä. Eurovaaleja käydään Borgin mukaan kuitenkin useissa maissa
pitkälti kansallisilla teemoilla.
– Poliittiset puolueet katsovat toki asiakysymyksiä ja tavoittelevat valtaa europarlamentissa mutta kilpailevat pääasiassa kannatuksesta kotimaassaan.
Borgin mukaan tämä näkyy hyvin kesäkuun EU-vaaleissa.
– Tuskinpa Timo Soini olisi lähtenyt perussuomalaisten ehdokkaaksi, jos hän ei katsoisi sillä olevan merkitystä tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen, Borg analysoi.
Tilanne ei kuitenkaan ole hänestä huono verrattuna muihin
ajankohtiin:
– Jos eduskuntavaalit olisivat nyt ovella, sisäpoliittiset teemat olisivat vielä vahvemmin esillä.

Toisen asteen vaalit?
Sami Borg korostaa, että EU:lla on laaja merkitys jokaiselle EUvaltion kansalaiselle. Silti europarlamentti ja EU koetaan etäisiksi, Suomessa jopa keskimääräistä enemmän. Tähän on Borgin mielestä osasyynä Suomen maantieteellinen sijainti etäällä Euroopan
unionin instituutioista.
– Eurovaalien äänestysprosenteissa näkyy vaihtelua myös sen
mukaan, missä vaiheessa maa on tullut mukaan unioniin. Lisäksi
minusta on itsestään selvää, että belgialainen tai hollantilainen kokee nämä asiat eri tavalla kuin suomalainen, jonka maalla pisin valtakunnan raja on Venäjän kanssa.
Eurovaaleissa äänestysvilkkaus on koko Suomen jäsenyyden
ajan, vuodesta 1995 lähtien, ollut hyvin alhainen, ja usein näiden
vaalien yhteydessä onkin käytetty termiä toisen asteen vaalit. Tämä ajattelumalli näkyy Borgin mukaan esimerkiksi puolueiden ja
median kiinnostuksessa vaaleja kohtaan. Esimerkiksi mainostelevisio ei järjestä eurovaalien yhteydessä perinteisiä puolueiden vaa-

litenttejä samassa määrin kuin eduskuntavaalien yhteydessä eikä
isojenkaan puolueiden ole ollut helppoa saada näkyviä ehdokkaita listoilleen. Osasyynä tähän on vaalikampanjoiden korkeat kustanukset; Borgin mukaan alle 100 000 euron kampanjalla ei juurikaan pääse läpi.
– Onkin ironista, että vaalikampanjoihin ei suurimpien puolueiden mielestä pidä laittaa kulukattoa, mutta samaan aikaan kulujen
pelossa ei saada edes ehdokkaita listoille.
Borgin mielestä ei kuitenkaan voida ajatella, että europarlamenttivaalit olisivat toisen asteen vaalit, koska EU:n merkitys kasvaa koko ajan. Ongelmana on pikemminkin se, että unionin päätöksentekojärjestelmä on hyvin monimutkainen. Lisäksi unioni
kokonaisuudessaan on iso organisaatio, jota ei ole helppo kokea
läheiseksi.
Suomen ensimmäiset EU-vaalit vuonna 1996 käytiin yhdessä
kunnallisvaalien kanssa. Tämä nosti äänestysprosentin hieman yli
60 prosenttiin. Seuraavat eurovaalit toimitettiin vuonna 1999, vain
muutama kuukausi eduskuntavaalien jälkeen, jolloin havaittavissa oli vaaliväsymystä. Tuolloin Suomen ääniprosentin 31,4 alle jäivät vain Iso-Britannia ja Hollanti. Viimekertaisissa vaaleissa 2004
äänestysprosentti oli 40,1 eli noin 30 prosenttiyksikköä matalampi
kuin eduskuntavaaleissa.
– Lisäksi pitää ottaa huomioon, että tämä on koko vaalien
äänestysprosentti. Kaikkein nuorimmista korkeintaan joka neljäs kävi
äänestämässä, Borg toteaa.

Ei äänestyspakkoa
Sami Borg on tutkinut keinoja kansalaisten äänestysinnon aktivoimiseksi.
– Kaikkein huonoin keino on sellainen äänestyspakko, jossa
äänestämättä jättämisestä määrätään sanktioita. Huonoja ovat myös
erilaiset porkkanat kuten palkkiot äänestämisestä.
Parhas keino Borgin mielestä olisi saada ihmiset käsittämään
edustuksellisen demokratian ja vaalien merkitys.
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Jos eduskuntavaalit olisivat nyt
ovella, sisäpoliittiset teemat
olisivat vielä vahvemmin esillä.

– Äänestämässä käymistä ei kuitenkaan tule pitää itsetarkoituksena. Meillä pitää olla aitoja ja oikeita politiikkavaihtoehtoja. Jos ihmiset eivät löydä itselleen vaihtoehtoja, äänestämättömyyden syitä
pitää etsiä tarjolla olevista puolueista, ehdokkaista ja näiden tavoitteiden erottumisesta.
Borgin mukaan monet asiat puhuvat kuitenkin sen puolesta, että
erilaisten vaikuttamismahdollisuuksien luetteleminen kansalaisille
ei ole se keino, jolla ihmiset saadaan uurnille.
– Jos näin olisi, ihmiset äänestäisivät eniten kunnallisvaaleissa,
koska kunnat ovat eniten kosketuksissa ihmisten elämään. Meillä on
kuitenkin se tilanne, että eniten äänestetään presidentin vaaleissa.
Borgin mielestä vaaleista pitäisikin pystyä luomaan aidosti yhteisöllinen tapahtuma, jossa ihmiset kokevat valintojen tekemisen helpoksi ja heillä on riittävästi vaihtoehtoja.
– Presidentin valtaoikeudet ovat huvenneet ja presidentti-instituution merkitys on vähentynyt, mutta kansalaisten kiinnostus ei
ole laskenut paljonkaan.
Samalla Borg kuitenkin muistuttaa, ettei korkea äänestysprosentti ole ainoa demokratian kriteeri.

Tavoitteet pyöristyvät
Borgin mielestä aitoja poliittisia vaihtoehtoja on tällä hetkellä tarjolla. Ongelmana on kuitenkin se, että puolueiden vaalikampanjoissa
tavoitteet pyöristyvät ja yleistyvät.
– Kaikkien puolueiden tulisi profiloitua vahvemmin omilla perustavoitteillaan ja keskittyä siihen, mikä erottaa ne toisista puolueista.
Borg toteaa olevansa tulossa olevien vaalien suhteen peruspositiivisella mielellä.
– Ilmassa on kysymyksiä – kuten kysymys EU:sta yleensä ja
maahanmuuttopolitiikka – jotka ovat aktivoituneet perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin asetuttua ehdokkaaksi.
Meillä onkin nyt aineksia siihen, että keskustelua päästään käymään asiateemoilla.
Borg uskoo äänestysaktiivisuuden lisääntyvän, jos ennen vaaleja
keskustellaan kiinnostavasti relevanteista poliittisista kysymyksistä.
– Nyt ehdokasasettelussa on nähtävissä se, että uskotaan viihteen voimaan. Politiikassa kuitenkin viihde on hyvä renki mutta
huono isäntä.
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Ihmisen Euroopan aika
Euroopan parlamentin jäsenen (MEP) Sirpa Pietikäisen mukaan
Euroopan unionissa eletään nyt kolmatta aikakautta.
– EU aloitti rauhan ja vakauden luojana ja jatkoi elintason ja taloudellinen kasvun rakentajana. Nyt on ihmisen Euroopaksi ja globaaliksi
aikakauden vuoro, Pietikäinen määrittelee EU-vaalien tematiikkaa.
Hän kuvailee EU:n eri ajanjaksoja. Ensin luotiin Eurooppa, jossa
valtiot eivät sotineet keskenään. Toisessa vaiheessa laajenemisprojekti
on palvellut paitsi turvallisuutta ja vakautta myös elintasomissiota; euro, vapaussopimus ja sisämarkkinat ovat taanneet taloudellista kasvua.
– Nykyisessä talouden myllerryksessä kokisimme varmasti 1990luvun laman, jos emme olisi mukana.
Pietikäisestä rauha ja talouskasvu eivät kuitenkaan riitä.
– Eurooppa ei voi toimia vain markkinoiden, talouden ja instituutioiden ehdoilla. Siksi tarvitaan sosiaalista ulottuvuutta, vahvempaa demokratiaa ja osallisuutta.
Pietikäinen ei kuitenkaan usko, että nykytilanteessa saadaan aikaan
erityinen sosiaalinen pöytäkirja. Siksi pitää edetä direktiivi direktiiviltä. Kaksi tarvittavaa puitedirektiiviä ovat hänestä peruspalvelujen takaaminen kaikille ja riittävä perusturva elämän riskitilanteissa.
– Kolmas riittyy työelämään ja vahvempaan kolmikantaan
Euroopassa.

Pelisäännöt YK:n puitteissa
Sirpa Pietikäinen muistuttaa, että myös globaalisaatio tuo haasteita EU:lle.
– Euroopan unioni ei luota tarpeeksi monikansallisiin instituutioihin. Se ei vahvista riittävästi YK:ta, unohtaa kansainväliset sopimusjärjestelmät ja kuvittelee voivansa hoitaa kaikki asiat yksin.
Tämän asian korjaamisella on Pietikäisestä kiire:
– Sekä Yhdysvaltojen että Euroopan mahtiasema laskee ja Aasia
ja Venäjä vahvistuvat. Euroopan unionissa on rakastettu illuusiota
siitä, että yksittäinen maa olisi merkittävä.
Pietikäiselle Lissabonin sopimus ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ydin on kansainvälisissä instituutioissa ja monenkeskisessä politiikassa. EU:ssa ei voida hoitaa finanssikriisiä, kun
Sonkajärven Osuuspankinkin sijoitukset on kiinni Yhdysvaltojen
luottoluokitetuissa asuntolainoissa.

SVAL:n jäseniä ehdolla
Euroopan parlamenttiin
EU-vaalien ehdokkaina on useita liiton
jäseniä. Löydät heistä tietoa SVAL:n nettisivujen vaaliosiosta.

”

Yhä edelleen naisen euro on 80 senttiä.

– Tällöin meidän täytyy kyetä sopimaan YK:n puitteissa pelisäännöistä.
Pietikäinen vertaa tilannetta lentokoneonnettomuuteen, jossa
yhteisellä toiminnalla kaikki voitaisiin pelastaa. Kun tähän ei kyetä,
esiin nousee pelasta edes oma nahkasi -ajattelu, jolloin vanhukset ja
lapset jäävät jalkoihin, kaksi raavainta kaveria tukkii hätäuloskäynnin eikä kukaan pääse pihalle.

Vahva parlamentti on kaikkien etu
– Parlamentaarikkona tehtävänäni on kertoa selkeästi, minkä
asioiden puolesta toimin. Kun äänestäjä äänestää minua, hän voi olla varma, että ajan näitä asioita, Pietikäinen kuvaa rooliaan.
Hänen mukaansa ihmiset ajattelevat usein, että vain hallitusten
välisessä neuvotteluissa ajaetaan meidän kansallista etuamme.
– Kuitenkin: mitä enemmän päätöksen teko on keskitetty Euroopan unioniin ja mitä vahvempi asema parlamentilla on, sitä enemmän kansalaisen etu toteutuu.
Sama asia näkyy muun muassa maatalouspolitiikassa. Usein ajatellaan, että mitä enemmän maatalousasiat ovat kansallisvaltioiden
käsissä, sitä enemmän se on meidän etumme.
– Valtioiden välisessä yhteistyössä eli neuvostossa, “kansallinen” etu
ratkaisee. Siellä Suomi pienenä maana ei koskaan voita. Sen seurauksena tomaatteja, eurooppalaisia viinejä tai tupakanviljelyä tuetaan.
Pietikäinen korostaa, ettei liiallinen protektionismi ja oman
edun suojelu ole pitkän päälle hyvästä.
– Jos kaikki kunnat ja maakunnat voisivat tehdä ratkaisunsa
oman etunsa mukaisesti, Suomella menisi paljon huonommin.
Euroopan tasolla asia on sama. Päätöksentekovallan antaminen
EU:lle ei tarkoita, että meiltä viedään jotain pois.
– Sen avulla voimme päättää asioista, joista aikaisemmin ei ole kyetty
päättämään. Globaalia sosiaalipolitiikkaa ei voida tehdä valtiotasolla.
Pietikäisen mukaan kesäkuun vaaleissa on vaarana, että protektionistinen suuntaus pääsee vallalle.
– Parhaillaan kiistellään elvytyksen määrästä, kun tärkeämpää
olisi pohtia sen laatua. Kiina laittaa satoja miljardeja julkiseen infrastruktuuriin ja Yhdysvallat menee samaan suuntaan. Euroopan
unionissa 27 valtiota sai vaivoin päätettyä viidestä miljardista, ja tällöinkään new green deal eli vihreä elvyttäminen ei toteutunut.

Kansallisesti Euroopassa käytetään elvytykseen satakertainen
määrä varoja.
– Mitä siitä, että Sloveniasta häviää työpaikat, kunhan meidän
autotehtaamme säilyy! Mitä siitä, että ilmastopolitiikka menee kiville, kunhan meillä Katovicissa hiilikaivostyöpaikat eivät vähene.
Jos elvytys valuu hukkaan, talous ei nouse olettua vauhtia ja kukaan
ei enää usko elvytykseen.
Pietikäisen mielestä uhkana onkin, että edessä on julkisen sektorin lama.
– Olemme velkaantuneet, korkovelat kasvavat ja samaan aikaan
työttömyys kasvaa.
Pietikäinen muistuttaa, että 1990-luvun julkisen sektorin leikkauksista ei ole vieläkään selvitty.
– Ensi vuoden isoin teema onkin vakaussopimuksesta vauraussopimukseen. Vakaussopimuksella sidotaan kansallinen liikkumavara, eli kuinka paljon saadaan velkaantua ja mikä politiikka pitää
koko euroalueen kasassa. Vähintään yhtä tärkeää on käyttää kansalliset elvytysrahat sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät ympäristöongelmien ratkaisua, taloudellista kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Vaikutukset työelämään
Sirpa Pietikäinen uskoo, että Euroopan parlamentilla on suuret vaikutusmahdollisuudet työelämään ja sen ehtoihin. Sen työkaluna on
muun muassa oma-aloitemietintö, jolla komissio pakotetaan reagoimaan kysymyksiin. Lainsäädännöllisesti yhteispäätösmenetelmä
on tehokas keino, koska lakia ei synny, jos parlamentti ei ole neuvoston kanssa samaa mieltä. Tästä työaikadirektiivi on konkreettinen esimerkki. Seuraava haaste on Pietikäisen mielestä sama palkka -kysymys.
– Yhä edelleen naisen euro on 80 senttiä, Pietikäinen toteaa.
Hänen mukaansa keinoja sama palkka -kysymyksen ratkaisuun on. Esimerkiksi vanhempainloman voisi jatkossa saada
käyttöön kokonaisuudessaan vain, jos molemmat puolisot sen
käyttävät.
Näiden kysymysten lisäksi europarlamentin tulevia haasteita on
Pietikäisen mielestä sopimusjärjestelmän vahvistaminen.
– Tarvitsemme yhtenäistä mallia, johon työnantajat, -tekijät ja
päättäjät sitoutuvat. n
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Kysymys on hyvin poliittisesti värittyneestä
uudistuksesta, jossa valtiovalta sanelee,
miten yliopistot tulee järjestää.

Keskustele aiheesta
uudessa verkkolehdessä
www.valtiotieteilija.fi
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Tämän lehden mennessä painoon on eduskunnan perustuslakivaliokunta juuri antanut lausuntonsa, jonka mukaan yliopistolakiesityksessä on useita perustuslain kanssa
ristiriidassa olevia kohtia. Esityksen mukainen julkisoikeudellisten sekä säätiöyliopistojen hallitusten valintamalli loukkaa monessa
kohtaa perustuslain takaamaa yliopistojen itsehallintoa.
Seuraa lain valmistelun etenemistä ja keskustele siitä uudessa verkkolehdessä www.
valtiotieteilija.fi.

Hyvä, paha autonomia

Teksti: Henri Alinen Kuvat: istockphoto

Uusi yliopistolaki puhuttaa

Riippumattomuus valtiosta on pitkään ollut yliopistojen tavoitteena. Nyt kun siitä on tulossa totta, alkavat jäljet pelottaa:
Myydäänkö yliopistot autonomian varjolla liike-elämän pelinappuloiksi? Rapautuuko tiedeyhteisön vapaus ja
riippumattomuus soveltavan tutkimuksen lisääntyessä? Heikentääkö työnantajan muutos henkilöstön asemaa?
Onko tiedemaailmalla ylipäätään mitään sananvaltaa omassa asiassaan?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n edustajan Arja Vehmaksen mukaan henkilöstön aseman pitäisi pysyä vähintään ennallaan yliopistolain uudistuksessa.
– Tällä hetkellä ei valitettavasti siltä näytä, sillä esimerkiksi virkasuhteisten palvelussuhdeturva heikkenee uudistuksessa. Laittomasti irtisanottujen virkamiesten osalta valtiolla on takaisinottovelvollisuus, mutta työsuhteisten osalta määrätään korvaus. Virkamiehet
ovat voineet hakea virkamieslautakunnan päätöstä ongelmatapauksissa, mikä on huomattavasti edullisempaa ja helpompaa kuin viedä
asiat yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Virkasuhteiden muuttuessa työsuhteisiksi takaisinpaluu entiseen tehtävään ei ole mahdollista. Myös määräaikaisten oikeus hakea määräaikaisuuksien ketjuuntumiselle ratkaisua virkamieslautakunnassa loppuisi. Vehmaksen mukaan voimaanpanolakiin tulisi
kirjata sopimusten jatkuminen nykyisessä muodossaan, kunnes sopijaosapuolet sopivat uuden työ- tai virkaehtosopimuksen.
– Nyt on tarjottu siirtymäkauden sopimusta, joka turvaisi lähinnä nykyisen henkilöstön aseman ja senkin vain rajoitetusti.
Uusien työntekijöiden osalta ei olisi mitään varmaa käytäntöä. Virkasuhteisten ja työsuhteisten palvelussuhteen ehdoissa on eroavaisuuksia
myös sairauspoissaolojen vaikutuksesta palkkaukseen.
Miten sopimusneuvottelut jatkuvat,
sitä Vehmas ei osaa ennustaa.
– On vaikea sanoa muuta kuin, että jatkoneuvottelut saavat erilaisen
luonteen ja järjestyksen. Nythän yleiset palvelussuhteenehdot määräytyvät valtion virka- ja työehtosopimukArja Vehmas

sen mukaan, ja palkoista on neuvoteltu ja sovittu opetusministeriön
kanssa. Yliopistot ovat perustaneet Suomen yliopistotyönantajayhdistyksen SYTYn, joka jatkossa on neuvotteluosapuoli. SYTY ei ole
vielä järjestäytynyt mihinkään keskustason työnantajaan, joten tämäkin on vielä yksi oleellinen asia neuvottelujen muotoutumisessa.

Poliittinen uudistus
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanin, professori Harri Melinin mukaan yliopistolaki ei tuo yliopistoille mitään uusia elementtejä.
– Vaikka lailla saadaan muodollinen autonomia, valtio käyttää
jatkossakin rahoittajavaltaa ja yliopistot käyttävät autonomiaansa
näissä raameissa. Autonomiaa perustellaan ulkopuolisten rahoitusmahdollisuuksien paranemisella, mutta onhan rahoitusta hankittu
ennen uudistustakin.
Tieteellinen perustutkimus säilyy yliopistojen keskeisenä tehtävänä. Vaikka soveltavan tutkimuksen osuus lisääntyy, tämä ei kuitenkaan ole ongelma, joka rapauttaisi tutkimusta. Melin luottaa tieteellisen yhteisön itsekuriin.
– En usko, että laki vaikuttaa yliopistojen toimintaan tai että lakiuudistuksella ajaudutaan yrityselämän vallan alle. On myös muita
tärkeitä tahoja kuin yritykset, joita voidaan kutsua yliopistojen hallituksiin. On turha lietsoa pelkoja, joihin ei ole syytä, Melin toteaa.
– Yksittäisen yrityksen intressit tuskin vaikuttavat päätöksentekoon,
pikemminkin tuovat asiantuntemusta ja kansainvälistä kokemusta.
Lakiuudistus on Melinin mukaan kuitenkin paikallaan, sillä yliopistoissa on pitkään toivottu autonomian laajentamista. Laissa on
kuitenkin ongelmia ja aukkoja.
– Miksi lain pitää tulla voimaan ensi vuoden alussa tai miksi kysymystä henkilöstön aseman muutoksesta virkasuhteesta työsuhteeksi ei ole mietitty rauhassa?
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Yliopistojen hallituksista valtaosa on
suhtautunut lakiin myönteisesti.

Myös hallituksen kokoonpano arveluttaa. Sopiiko rakenne yliopistomaailmaan? Melinin mukaan kyseessä on niin merkittävä
muutos, että se olisi pitänyt valmistella komiteassa, jossa mukana
olisi eri yliopistoryhmien ja valtion edustajia.
– Kysymys on hyvin poliittisesti värittyneestä uudistuksesta, jossa valtiovalta sanelee, miten yliopistot tulee järjestää. Olisin antanut
yliopistoille enemmän valtaa järjestää oman toimintansa. Yliopistoja on kuultu, mutta vaikuttaako niiden kanta eduskunnan käsittelyyn. Se jää nähtäväksi.

Haluttu muutos
Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston johtaja Anita Lehikoinen pitää yliopistolain uudistusta välttämättömänä. Yliopistojen taloudellinen valta ja autonomia vahvistuvat uudistuksen
myötä. Laki antaa yliopistoille mahdollisuuden uudistaa myös henkilöstöpolitiikkaansa.
– Yliopistoille tulee vastuu ja valta omaisuutensa hoidosta ja kartuttamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopistoilla on jatkossa yhä
enemmän taloudellista liikkumavaraa esimerkiksi tutkimusrahoitusta hankittaessa.
Mikäli uudistus toteutuu suunnitellusti, ensi vuoden alussa yliopistoja johtaa hallitus, josta puolet, puheenjohtaja mukaan luettuna, edustaa ulkopuolisia tahoja. Siirrytäänkö nyt valtiovallan holhouksesta yrityselämän ikeen alle?
– Näkemyksiä siitä, että elinkeinoelämä sanelisi jatkossa yliopistojen elämää, voidaan pitää liioiteltuna. Lähtökohta on se, että valtio rahoittaa jatkossa yliopistojen toimintaa vastaavassa laajuudessa
kuin tälläkin hetkellä. Vaikka julkisoikeudellisten yliopistojen osalta puolet hallituksesta on nimitettävä ulkopuolelta, missään ei sanota, että jäsenten pitää tulla elinkeinoelämästä. Yliopistoilla on valta
päättää hallitustensa kokoonpanosta.
Lehikoisen mukaan tärkeintä uudistuksessa on se, että yliopistoista tulee itsenäisiä toimijoita valtion tilivirastoaseman sijaan.
Tässä on koko uudistuksen ydin. Opetuksen ja tutkimuksen suhde
eivät hänen mukaansa muutu, pikemminkin tavoitteena on ammattimaistaa yliopiston johtoa. Tutkijoille ja opettajille jää enemmän
aikaa hoitaa varsinaisia tehtäviään.
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– Koska kysymyksessä on iso muutos, on selvää, että aina löytyy
vastustajia. Yliopistojen hallituksista valtaosa on suhtautunut lakiin
myönteisesti. Kysymys on kuitenkin muutoksesta, jota yliopistoissa
on haluttu pitkään ja joka on toteutettava, mikäli yliopistoja halutaan kehittää osana kansainvälistä tiedemaailmaa.

Irrallaan kapitalismin vaatimuksista
Yhteiskuntatieteilijä Jussi Vähämäki Joensuun yliopistosta aloittaisi
yliopistolain uudistuksen omista riveistä ja yliopistojen tarpeista.
– Aktiivisuus yliopistolain uudistamisen ympärillä on julkisuudessa leimattu lain vastustamiseksi. Motiivina on kuitenkin ollut
opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden odotusten, toiveiden ja pelkojen esiintuominen sekä yliopistojen henkilöstön nostaminen hallinnollisen koneiston vastapainoksi.
Vähämäen mukaan voitaisiin kysyä, pystyykö laki säätelemään ja
ohjaamaan opetusta ja tutkimusta vai kärjistääkö sen toimeenpano
entisestään opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien sekä hallintokoneiston välisiä ristiriitoja?
– Laki heikentää yliopistojen toimintaa eikä suinkaan tehosta sitä. Lisäksi laki on huonosti valmisteltu sisällöllisesti ja juridisesti, ja
samaa mieltä ovat olleet monet juridiikan asiantuntijat.
Lähtökohtana uuden yliopiston luomiselle olisi lopettaa erottelu tuottavaan ja tuottamattomaan opiskeluun, tutkimukseen, taiteeseen ja kulttuuriin. Lisäksi olisi kehitettävä yksityisen rahoituksen
kontrolloinnin muotoja ja luotava sen ulkopuolelle jääviä tutkimuksen ja opetuksen aloja.
– Uusi yliopistolaki yrittää kilpailuttaa autonomian kaavussa,
mutta yliopisto ei ole sen enempää lätkäkaukalo kuin punttisali.
Tieto, sen tuottaminen, opettaminen ja koulutus eivät voi perustua
kilpailulle, yksityistämiselle tai panttaamiselle.
Vähämäen mukaan autonomian on oltava yliopistolaisten älyn
ja ajattelun, tiedon ja tietämisen autonomiaa. Tämä edellyttää taloudellisen, tiedollisen ja kulttuurisen itsenäisyyden vahvistamista,
opintojen vapautta sekä henkilökunnan todellista mahdollisuutta
osallistua yliopiston toimintaan ja päätöksentekoon.
– Yliopistoa pitäisi pystyä kehittämään irrallaan kapitalismin jatkuvasti muuttuvista vaatimuksista. n

Missä mennään työmarkkinoilla? Kohtaavatko
oikea työnhakija ja työpaikka? Ja ennen kaikkea:
mistä ja miten hyviä työpaikkoja näinä päivinä
oikein löytää?

Yhtä tärkeää kuin työnhakijalle on löytää unelmiensa työpaikka,
on työnantajallekin oleellista tavoittaa oikea työntekijä edustamalleen organisaatiolle. Vaikka elämme taantuman aikaa, ei rekrytointi ole mihinkään kadonnut. Työpaikkoja on edelleen tarjolla, niiden
löytäminen vain saattaa olla haastavaa. Yhä useampi paikka on niin
sanottu piilotyöpaikka, jonka löytämiseksi on itse oltava aktiivinen.
Suunnittelija Heidi Layne Helsingin yliopiston urapalveluista
kehottaakin niin opiskelijoita kuin ketä tahansa työnhakijaa suhtautumaan työnhakuun oikealla asenteella.
– Työnhaku on haasteellista ja sen eteen joutuu tekemään paljon töitä, mutta tietynlainen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ilman
muuta palkitaan.
Heidi Layne ei näe työpaikkojen vähenemistä ainakaan vielä kovin pahana.
– Totta kai aika on haasteellinen, mutta esimerkiksi sunnuntain
Helsingin Sanomissa on viikoittain melko paljon julkisen sektorin
paikkoja avoinna. Eli generalistialoja, esimerkiksi juuri valtiotietei-

Teksti: Nina Björklund Kuvat: istockphoto

Työtä tekijälle

lijöitä ajatellen en näkisi niin syvää huolta työnhakijoiden sijoittumisesta. Tietenkään tulevaisuutta ei pysty tässäkään asiassa ennustamaan.

Työnhaku vaatii kärsivällisyyttä
Työhaku prosessina on paljon enemmän kuin pelkkää hakemuksen
tekemistä. Tärkein pohjatyö täytyy tehdä ensin. Heidi Layne kehottaa työnhakijaa ihan aluksi pysähtymään ja suorittamaan itsetuntemusharjoituksia.
– Voisimme puhua itsensä tuotteistamisesta ja markkinoinnista, tavallaan oman luovuuden ja innovaation käyttöönotosta. Etenkin opintojen ja valmistumisen jälkeen on tärkeää, että tuntee sekä
itsensä että oman asiantuntemuksensa hyvin, ennen kuin niitä tarjoaa muille.
Omien arvojen läpikäynti ja oman osaamisen peilaaminen vallitsevaan työelämään eivät ole pelkkää sanahelinää, kun miettii, minne haluaisi urallaan sijoittua.
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Näin onnistut!
Panosta hakemuksen
ja ansioluettelon tekemiseen
Älä tee kokemuksestasi pelkkää
luetteloa, vaan tuo se esille lyhyiden tarinoiden kautta. Sen sijaan,
että luetteloisit omia taitojasi, kerro
miten entiset työnantajasi ovat sinua kuvailleet.

Erotu joukosta
Työnantajat käyvät poikkeuksetta läpi kymmeniä ellei satoja hakemuksia. Kikkailuun ei kannata
sortua, mutta tietty luovuus on vain hyvästä.

Ole aktiivinen, osoita
oma-aloitteisuutta
Ottamalla itse yhteyttä työnantajaan, osoitat olevasi todella kiinnostunut paikasta.
Älä kuitenkaan kysele itsestäänselvyyksiä.

Arvosta omia valintojasi
ja harrastuksiasi
Työntaja on kiinnostunut tietämään, millainen ihminen
olet työelämän ulkopuolella.
Usein hyvinkin erilaiset taidot
ja kokemukset ovat hyödyksi
myös työelämässä.

Työnhaku on rankka prosessi ja siinä
joutuu oman itsensä kanssa koville.
– Omia vahvuuksiaan tulee verrata työelämän vaatimuksiin. Pohtia
sopii myös, millaisia työelämän arvoja itse arvostaa, Layne kannustaa.
Helsingin yliopiston urapalvelut käyttää koulutuksensa pohjana urahallintataitojen kolmiomallia, joka on muokattu Florida State
Universityn luomasta mallista. Kolmiota kannattelee tärkeimpänä,
tosin monesti työnhakijan mielestä itsestäänselvänä ja ehkä tylsimpänä palikkaparina, itsetuntemus ja työelämätuntemus. Työnhakijan tulee ottaa selvää siitä kentästä, mihin on pyrkimässä. Näiden
toimien jälkeen on valintojen ja päätöksenteon aika ja vasta sitten,
kolmion kärjessä, siintää itse työnhaku. Heidi Layne korostaa, että
nykyisillä työmarkkinoilla hakijan täytyy tietää omat vahvuutensa.
– On hirveän vaikeaa tehdä hyvää ansioluetteloa, jos pohjatyötä ei ole tehty kunnolla.

luvaihtoehdoista ulkomailla. Tämän jälkeen on valintojen aika ja ne
kannattaa tehdä realistisella asenteella.
Heidi Layne uskoo, että työmarkkinoilla on hyötyä monenlaisesta taustasta.
– Kaikki kokemus on työnhakijalle hyväksi, pienikin. Oleellista
on, että sen osaa tuoda hyvin ja selkeästi esille. Pitää osata sanoittaa oma osaamisensa.
Esimerkkinä hän mainitsee vaikkapa kilpaurheilua harrastaneen
työnhakijan, jolle ei ole kesätyökokemusta juuri ehtinyt kertyä. Silloin on tärkeää, että hakemuksesta selviää, minkä parissa kesät ovat
kuluneet. Näin kokemattomuuden voi tavallaan kääntää itselleen
eduksi.

Oman osaamisen markkinointi

Moni työnhakija miettii, kuinka tarkkaan työnantaja hakemuksiin
ja ansioluetteloihin perehtyy. Tulevatko omat paperit lainkaan huomatuksi?
Heidi Layne vakuuttaa, että paperit luetaan läpi, ja muistuttaa, että
on tärkeää erottua.
– Nykyisin työnantajat lukevat usein 150 hakemusta läpi; tästä
joukosta pitäisi jotenkin nousta esiin.
Laynen mukaan hyvä hakemus ei ole liian pitkä. Siinä ei saa olla
toistoa, ansioluettelostahan näkyvät jo pääaineet, sivuaineet ja muut

Entä kuinka tehdä itsestään varteenotettava työnhakija? Heidi Layne pitää oleellisena omaan osaamiseen uskomista.
– Jo opiskeluaikana kannattaa kehittää omia vahvuuksia ja toki
myös niitä taitoja, joissa on kehittämisen varaa. Tärkeää on tehdä itselleen selväksi, mikä on oma tulevaisuuden unelma. Jos tämä unelma vaatii esimerkiksi hyvää kielitaitoa, pitäisi pysähtyä miettimään,
mitä se itse asiassa tarkoittaa. Mistä kielitaitoa voi hankkia, millaisia kursseja kannatta ottaa ja mistä saa tietoa vaikkapa eri harjoitte-
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Ihminen paperin takana

Etenkin opintojen ja valmistumisen jälkeen on tärkeää,
että tuntee sekä itsensä että oman asiantuntemuksensa
hyvin, ennen kuin niitä tarjoaa muille.

Harjoita esiintymistaitoasi
Työnhaku on pitkälti esiintymistä. Lyhyessä ajassa pitää vakuuttaa vastapuoli siitä, että
olet paras valinta hänen organisaatiolleen.

Hyödynnä verkostoasi
Käytä lähipiirisi apua niin
sopivien työpaikkojen etsimisessä kuin hakemuksen
läpilukemisessakin.

Urahallintataitojen kolmio. Lähde: Helsingin yliopiston urapalvelut, FSU:n (Florida State University) mallin mukaan.

tiedot. Oleellista on, että työnhakija kertoo hakemuksessa, miksi on
kiinnostunut juuri tästä työpaikasta, mikä organisaatiossa kiinnostaa ja mikä on oma asiantuntijuus tältä tietyltä alueelta. Johtotähtenä tuleekin pitää kyseessä oleva työpaikka ja sen organisaatio asettamalla samalla itsensä vähän pienempään rooliin.
– Aika usein näkee hakemuksia, joissa kaikki lähtee hakijasta,
kuvaillaan pelkkää omaa itseään. Mutta kannattaisikin kääntää koko juttu toisin päin, Heidi Layne ehdottaa.
Työnhaun asiakirjoissa on silti tärkeää, että niiden takaa tulee
henkilö esiin. Omia vahvuuksiaan ei kannata vähätellä, mutta tietynlainen nöyryys tulee kuitenkin säilyttää.
– Totuus on, että yliopistosta juuri valmistunut ei voi olla erittäin vahva asiantuntija jollain tietyllä alalla. Yliopistosta ei esimerkiksi tule EU-asiantuntijoita, nämä taidot saadaan vasta työelämässä. Kuitenkin esiin tulee tuoda, mitkä asiat kiinnostavat ja mihin on
perehtynyt.
Työhakemuksen ei tarvitse olla tylsä, niin virallinen asiakirja
kuin se onkin.
– Itse kannustan hakemuksen teossa visuaalisuuteen, Heidi Layne sanoo ja suosittelee lämpimästi oman kuvan liittämistä mukaan.
– Tärkeintähän ei ole se, kuinka kaunis kuvassa on, vaan millainen tunnelma siitä välittyy. Kuvan ei tulisi olla tylsä passikuva, jos-

ta tuijottaa totinen työntekijäkandidaatti, vaan esimerkiksi jossain
sopivassa työtilanteessa, vaikkapa opetustilanteessa otettu mukavan
henkinen otos.

Tukea ja apua
Entä mitä tehdä tilanteessa, jossa hakemuksia on lähtenyt kymmeniä, mutta prosessi ei vie eteenpäin?
– Työnhaku on rankka prosessi ja siinä joutuu oman itsensä kanssa koville. On vaikea paikka päästä toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi, saada ensin vähän vihreää valoa ja sitten joutua hylätyksi. Ja jos ei
pääse haastatteluihin lainkaan, se on vielä rankempaa, Layne sanoo.
Hän kannustaakin hankkimaan tukea ja neuvoja, niin työnhakuun kuin muuhunkin elämään.
– Tulee pohtia, mistä itse saa voimaa ja sitten tietoisesti tuoda sitä puolta esille. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus myös niissä
tilanteissa, kun asiat eivät onnistu, ovat hyväksi. Tukea ja koulutusta on paljon tarjolla esimerkiksi yliopistoilla. Myös työvoimatoimistoilla on hyvät ohjelmat vastavalmistuneille, Layne muistuttaa.
Lopuksi, mikä on se työnhakijan suurin valtti?
– Tietynlainen avoimuus ja vastaanottokyky on hyvä olla. Ja
oikea asenne on oleellinen asia koko työnhakuprosessissa, ehkä se
kaikkein tärkein. n
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Masennuksen taustalta löytyy usein
pitkään jatkunut työuupumus.
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Teksti: Irja Ketola Kuvat: XXX

Kuinka pysyä

kurssissa?
Teksti: Irja Ketola Kuvat: istockphoto

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu sekä työnantajalle että työntekijälle.

Epävarmuus oman työn jatkumisesta aiheuttaa tätä ny-

kyä monelle unettomia öitä. Olenko se minä vai tuo kaveri, joka
joutuu lähtemään? Vaikka ahdistaa ja pelottaa, työt täytyisi jaksaa hoitaa entiseen tapaan.
– Epävarmuus saa aikaan paljon hallaa – varsinkin pitkään
jatkuessaan. Se on tavallaan yksi työn ylimääräisistä kuormitustekijöistä, erikoistutkija Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta sanoo.
Ahola on työssään tutkinut muun muassa työuupumuksen
terveysvaikutuksia sekä työn, mielenterveyden ja hyvinvoinnin
yhteyttä.
– Esimerkiksi masennuksen taustalta löytyy usein pitkään
jatkunut työuupumus, ja työuupumuksen taustalla on taas monenlaisia kuormitustekijöitä, kuten kohtuutonta työmäärää,
vähäisiä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön, palautteen,
arvostuksen tai tuen puutetta sekä epäoikeudenmukaiseksi koettua päätöksentekoa.
– Kohtuuttoman kuorman riski syntyy aina, kun työn vaatimukset ja voimavarat eivät ole tasapainossa tai kun työntekijän
toiveet ja odotukset eivät käy yksiin työssä olevien mahdolli-

suuksien kanssa. Lopputuloksen kannalta on kuitenkin oleellista, tartutaanko ristiriitaan ja saadaanko sitä jollakin tavalla
pienemmäksi.

Tilanne puhuttava auki
Epävarmoissa tilanteissa Kirsi Ahola korostaa tiedottamisen tärkeyttä. Esimerkiksi yt-neuvottelujen aikana on tiedotettava, vaikka ei olisi mitään uutta tiedotettavaakaan. Hän tähdentää, että irtisanomisten jälkeen on tärkeää antaa tukea sekä irtisanotuille
että työhön jääville.
– Moni työpaikkansa säilyttänyt saattaa tuntea syyllisyyttä omasta työpaikastaan, mikä sekin on yksi työhyvinvointia
syövä tekijä.
Stressiä lisää myös se, että samat työt täytyy hoitaa pienemmällä porukalla. Vaatimuksena on monesti sama tai jopa parempi tulos. Tällöin onnistuminen edellyttää usein kovaa priorisointia, mikä voi helposti yksipuolistaa työtä.
Tutkijan mukaan tämä vaatii tilanteen puhumista auki ja
töiden uudelleen järjestelyä. Kannattaa miettiä, mihin halutaan
2-2009
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Vapaudestakin voi tulla yksi työn
kuormittavuutta lisäävistä tekijöistä.

satsata ja löytyykö asioita, joista on mahdollista luopua uudessa tilanteessa.
Kun haasteet lisääntyvät, korostuvat Aholan mukaan myös vaakakupin toisella puolella olevat tekijät.
– Näitä ovat esimerkiksi esimiehen tuki, oman työn säätely ja
jousto. Tällaiset voimavarat pystyvät tiettyyn rajaan asti puskuroimaan ja lieventämään lisääntyvien vaatimusten vaikutuksia.

Vapaudessa piilee loukku
Ahola on huolissaan myös viime vuosien aikana rajattomaksi muuttuneesta työstä.
– Työ ja vapaa-aika on yhä hankalampi pitää erillään. Tuntuu,
että työ vyöryy kaikille elämänalueille ja meidän on yhä vaikeampi
katkaista työhön liittyvät ajatukset kotiin tullessamme.
Ahola mainitsee ruotsalaistutkimuksen, jonka mukaan työ on
yhä useammalle ikään kuin henkilökohtainen projekti.
– Mitä vapaampi työ, sitä harvemmin on itse vapaa, sillä vapauden myötä myös vastuu on selkeästi lisääntynyt. Näin vapaudestakin voi tulla yksi työn kuormittavuutta lisäävistä tekijöistä.
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Tutkijan mukaan pelkkä kuormittava tilanne ei siis kuitenkaan
johda uupumukseen, vaan uupumus syntyy, kun ylikuormituksesta tulee pysyvä tilanne. Siksi on erittäin tärkeätä ottaa asia mahdollisimman varhain esille ja keskustella vaihtoehtoisista toimintatavoista. Tämä taas vaatii niin esimieheltä kuin työntekijöiltäkin
avoimuuden ja ammattitaidon lisäksi vankkaa halua toimia yhteisten asioiden hyväksi.
Työturvallisuuslain mukaan vastuu työhyvinvoinnista kuuluu
sekä työnantajalle että työntekijälle.
Tämä tarkoittaa, että esimiehellä on velvollisuus selvittää työkuormitustilanteita, kun niistä muodostuu vaara terveydelle. Käytännössä
tämä voi näkyä esimerkiksi sairauslomina. Toisaalta, työntekijän velvollisuutena on tuoda esille työssä havaitsemansa epäkohdat.
– Laki on hyvä, sillä se korostaa molempien velvollisuutta yhteisten asioiden hoidossa, Ahola sanoo.
Hän kuitenkin korostaa, että vastuu työoloista on aina työnantajalla. Työ ei saisi koskaan olla terveydelle haitallista.
– Ollaanko kurssissa, ovatko tavoitteet kohtuulliset? Tilanne on
tarkistettava säännöllisin väliajoin. n

Yt-neuvottelut syövät työmotivaatiota
Tuija työskentelee lähiesimiehenä valtakunnallisessa viestintäalan yrityksessä, jolla on yksiköitä eri puolilla Suomea. Talouden taantuma alkoi näkyä yrityksessä vuoden alussa, mutta Tuijan
40 työntekijän yksiköllä meni hyvin viime kevääseen saakka. Ytneuvotteluja alettiin pelätä siinä vaiheessa, kun asiakastilauksia ei
enää tämän vuoden puolella tullut samaan tahtiin kuin ennen.
Neuvotteluista ilmoitettiin huhtikuun alussa, ja ne käytiin nopeasti kahdessa viikossa.
Tuija kertoo, että samaan aikaan yksikkö sai suuren tilauksen,
joka piti ihmiset aktiivisina ja työssä kiinni.
– Onneksi. Muuten neuvottelujen aika olisi ollut todella piinaavaa, hän sanoo.
Vaikka neuvottelut olivat lyhyet, ne laskivat ihmisten työmotivaatiota huomattavasti. Työntekijät ottivat yhteyttä liittoonsa, ja
ilmassa oli arvailua sitä, kuka joutuu lähtemään.

Johto kaukana työntekijätasosta
Tuija yllättyi huomatessaan, kuinka ihmiset alkoivat varmistella
omaa paikkaansa.Yksikössä muodostui jopa kuppikuntia, jotka
yrittivät mustamaalata toisiaan.
Lähiesimiehenä Tuija koki joutuvansa ikään kuin puun ja kuoren väliin. Hän ilmoitti yrityksen johdolle tavalliseen tapaan asiakastilauksista. Niitä ei kaikilla työntekijöillä ollut, ja heiltä hän sai
katkeraa kritiikkiä esimiestaitojensa puutteellisuudesta: mikset kykene järjestämään kaikille riittävästi töitä?
Neuvottelujen aikana Tuija huomasi myös sen, että suuressa
yrityksessä johto on kaukana työntekijätasosta.

– Siellä katsotaan vain tulosta eikä monestikaan pystytä arvioimaan, minkälaista osaamista yrityksessä kannattaisi säilyttää.
Yt-neuvotteluissa päätettiin lomauttaa tai irtisanoa neljä työntekijää. Heidän työvelvoitteensa loppui saman tien.

Miksi sain jäädä?
Edellisen laman aikana Tuija oli työpaikassa, jossa yt-neuvottelujen jälkeen tunteet purkautuivat rajusti. Kyyneleitä vuodattivat
niin työntekijät kuin esimiehetkin. Nyt yksikkö tuntui suhtautuvan muutokseen yllättävän neutraalisti.
– Meillä ei ole pitkään talossa olleita, ja lähes kaikille yt-neuvottelut olivat ensimmäiset. Ehkä se vaikuttaa, Tuija arvelee.
Hän on juuri aloittanut henkilökohtaiset keskustelut kaikkien
jäljelle jääneiden työntekijöiden kanssa.
– Moni miettii, miksi minä sain jäädä ja kuinka tästä mennään eteenpäin. Eli jälkihoitoa tarvitaan, vaikka tunteet eivät räiskyisikään.
Tuijalla itsellään työt jatkuvat. Hänen työmääränsä on jopa
lisääntynyt.
– Välillä tulee mieleen, onko tässä mitään järkeä. Yrityksen
johdon täytyisi ymmärtää, että pienemmällä väkimäärällä ei voi
saada aikaan yhtä paljon voittoa kuin ennen.
Yt-neuvottelujen jälkeen moni yksikön työntekijöistä on hakenut Tuijalta suosituksia työpaikkahakemuksia varten.
– En ihmettele sitä yhtään. Epävarmuus oman työn jatkumisesta
kaihertaa, ja tämä on vähentänyt sitoutumista yritykseemme.
Haastateltavan nimi on muutettu juttuun.

Huolehdi itsestäsi läpi vuoden
Moni odottaa kesälomaa ja satsaa sen varalle paljon. Luvassa on virkistystä, lepoa ja akkujen
lataamista. Mutta voiko muutaman viikon paussilla jaksaa pitkän talven läpi?
Kirsi Ahola kaataa vettä loman kaikkivoipaisuuden nimeen vannovien niskaan.
– Loma ei yksin riitä, sillä sen vaikutus haihtuu noin neljässä viikossa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia itsestään ja jaksamisestaan läpi vuoden, hän painottaa.
Tutkijan mukaan kehoa elvyttävät esimerkiksi tauot työpäivän aikana ja lepo vapaa-ajalla, kun
taas mieli virkistyy ennen kaikkea vaihtelusta. Tärkeää olisi myös saada pyyhittyä välillä työasiat kokonaan pois mielestä.
– Kaikkea ei voi saada valmiiksi, joten sellaisen vaatimuksen itselleen esittäminen on kohtuutonta, Ahola painottaa.
– Olen itse alkanut listata keskeneräiset asiat paperille, ja voin suositella tätä keinoa muillekin
sekä työpäivän päätteeksi että lomalle lähtiessä. Paperille laitetut asiat voi huoletta vapaalla ollessaan unohtaa, ja töihin palatessaan niistä saa jälleen helposti kiinni.
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Teksti: Heidi Gedik Kuvat: Futureimagebank ja Susanna Tuononen

Alueellistaminen jakaa mielipiteitä

Uusia mahdollis
vai irtisanomisia
Valtion tehtävien alueellistamista on harjoitettu Suomessa lähes koko 2000-luvun ajan. Valtion mielestä
toimilla ehkäistään uhkaavaa työvoimapulaa ja tasapainoitetaan alueiden kehittymistä. Työntekijäjärjestöt
pelkäävät alueellistamistoimien johtavan pahimmassa tapauksessa nykyisten työntekijöiden irtisanomisiin.

?

Keskustele aiheesta
uudessa verkkolehdessä
www.valtiotieteilija.fi
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Alueellistaminen eli valtion laitosten sijoittaminen pääkaupunki-

seudun ulkopuolelle on kuulunut hallitusten agendalle 2000-luvun
alusta lähtien. Tähän mennessä alueellistettuja yksiköitä on noin
150, ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on siirretty noin 3 600 työpaikkaa. Nykyisen hallituksen tavoitteena on hajasijoittaa kaikkiaan 4 000–8 000 työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä. Viimeaikaisista alueellistamispäätöksistä suurin, Lääkelaitoksen ja 200 työpaikan
siirtäminen Kuopioon osaksi uutta Lääkealan keskusta on herättänyt kiivasta keskustelua sekä alueellistamisen puolesta että vastaan.
Yli 25 laitoksen työntekijää on tehnyt oman päätöksensä ja vaihtanut työpaikkaa.

Alueellistamisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Timo Reinan mukaan alueellistamisen tarkoituksena on
uudistaa hallintoa, turvata osaavan työvoiman saamista valtion tehtäviin ja tasapainottaa alueiden kehittymisen edellytyksiä.
– Moniin valtion tehtäviin saadaan osaavaa työvoimaa muilla
alueilla paremmin kuin pääkaupunkiseudulla.
Tämä edellyttää Reinan mukaan toki sitä, että alueilla on tarjota
kyseisiin tehtäviin koulutusta ja aiheeseen liittyvää yritystoimintaa,
jotka tukevat alueellistettavan laitoksen tehtävää.
Henkilöstölle alueellistamispäätös merkitsee valintaa. On päätettävä, muuttaako alueellistettavan laitoksen mukana, matkustaa-
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Tukitoimiin ja työpaikkojen
löytämiseen pitäisi budjetoida
enemmän rahaa.
maaseutu

ko kodin ja työpaikan väliä vai jääkö vanhalle työskentelypaikkakunnalle.
JUKOn neuvottelijan Tarja Niemelän mukaan henkilöstön
muuttohalukkuus on pientä, noin kymmenen prosentin luokkaa.
– Lääkelaitoksen osalta muuttohalukkuus on vieläkin vähäisempää, vain muutamia henkilöitä, Niemelä luonnehtii otsikoissa ollut
tapausta.

Mitä käy henkilöstölle?
Timo Reinan mukaan alueellistamisen tavoitteet on asetettu valtion
aloilla tapahtuvaa eläköitymistä silmälläpitäen.
– Vuoteen 2015 mennessä eläkkeelle jää noin kolmasosa kaikista työntekijöistä. Lisäksi tulee muu vaihtuvuus, mikä tarkoittaa sitä,
että joka tapauksessa valtio joutuu rekrytoimaan paljon uusia työntekijöitä. Tähän liittyy kysymys siitä, mistä saadaan uutta työvoimaa
kilpailukykyisesti, Timo Reina miettii.
Reinan mielestä alueellistamisen toteuttamisessa ei olekaan kyse siitä, muuttaako työvoima pääkaupunkiseudulta muualle, vaan
alueellistaminen perustuu uuden rekrytoimiseen ja vaihtuvuuden
hyödyntämiseen.
Työntekijäjärjestöt sen sijaan pelkäävät alueellistamisen yhteydessä jouduttavan irtisanomisiin. Valtion henkilöstöpoliittisissa periaatteissa on kirjallinen linjaus siitä, että irtisanomiset pyritään
välttämään. Aikaisemmin alueellistettavan laitoksen johdolta tai poliittiselta taholta annettiin usein ylimääräinen vakuutus siitä, ettei ketään uudistusten vuoksi irtisanota. Tarja Niemelän mukaan esimerkiksi valtion aluehallinnon ALKU-hankkeessa ei ole pystytty tätä
vakuutta enää antamaan.
– Ja nyt lääkelaitoksen yhteydessä nähdään käytännössä, mitä
henkilöstölle käy. Löydetäänkö kaikille vastaavia töitä muualta vai
irtisanotaanko heidät viime kädessä?
Niemelän oma käsitys on, että monien työntekijöiden työllistyminen on jäänyt oman aktiivisuuden varaan.
– Huippuosaajat työllistyvät nopeasti ja löytävät itse korvaavia
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ja vastaavia töitä. Niin sanottujen tavallisten asiantuntijoiden osalta tilanne on toinen.
Työllistymisen edistämiseksi virastoihin on nimetty erityisiä
henkilöstökoordinaattoreita henkilöstön avuksi. Lisäksi valtiokonttoriin on perustettu uusi henkilöstöpalvelut-yksikkö.
– Tämä ei ole missään nimessä riittävästi. Tukitoimiin ja työpaikkojen löytämiseen pitäisi budjetoida enemmän rahaa, Tarja
Niemelä toteaa.

Henkilöstö mukaan
Tarja Niemelä korostaa, että hyvässä alueellistamisprosessissa henkilöstö otetaan valmisteluun alusta lähtien mukaan. Huonoimmillaan alueellistamispäätöksiä on hänen mukaansa tehty siten, että ensin on järjestetty tiedotustilaisuus ja koko asiasta henkilöstölle on
kerrottu tämän tilaisuuden jälkeen.
– Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus osallistua alueellistamisselvityksen tekemiseen omalla asiantuntemuksellaan.
Niemelä muistuttaa, että muutostilanteissa luottamusmiehet
ovat koetuksella. Siksi heidän substanssitehtävät tulisi järjestellä siten, että he voisivat hoitaa luottamustehtävänsä kunnolla.
– Lisäksi henkilöstöä ja luottamusmiehiä harmittaa se, että vaikka heitä muodollisesti kuunneltaisiin, heitä ei tosiasiassa kuulla.
Timo Reinasta valtio on hyvä työnantaja, joka ei lomauta eikä
käytännössä ole joutunut turvautumaan irtisanomisiin. Valtiolla on
myös hyvät muutosjohtamisen ja muutosturvan sekä henkilöstöpolitiikan periaatteet.
– Valtion työntekijöistä pidetään huolta. Työntekijät voivat luottaa siihen, että heidän asiansa pyritään järjestämään. Muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna valtio on kilpailukykyinen.
Reina muistuttaa, että valtiokin joutuu toimintansa kehittämiseksi tekemään päätöksiä, jotka voivat joidenkin kannalta tuntua
kielteisiltä. Tärkeää on valmistella tällaisia päätöksiä yhteistoiminnassa mahdollisimman avoimesti. Tässä valtio on hänen mielestään
onnistunut kohtuullisesti.

pääkaupunkiseutu

– Yksityisellä sektorilla vastaavat asiat ovat usein ilmoitusasioita, valtiolla niitä valmistellaan yhteistoiminnassa ja ratkaisujen toimivuudesta keskustellaan ja neuvotellaan. Työnantaja tekee viime
kädessä päätökset, mutta asioiden toteuttamisessa tehdään tiivistä
yhteistyötä.

Pitkällä aikavälillä
Timo Reina muistuttaa, että alueellistettavaksi suunniteltujen tehtävien turvaamista ja hoitamista pitää katsoa pitkällä aikavälillä.
– Tulee katsoa, mikä olisi laitokselle paras toimintaympäristö.
Tähän vaikuttavat toiminnalliset, taloudelliset, alueelliset ja henkilöstöön liittyvät tekijät. Samalla tulee huomioida alueiden kehittymisen tavoitteita. Alueellistamistoimilla voidaan vauhdittaa
alueiden osaamisen kehittymistä, koska alueellistaminen houkuttelee yrityksiä ja muita toimijoita, Reina miettii.
Hän painottaa, ettei alueellistamista tehdä pelkästään alueellistamisen vuoksi, vaan sillä pitää olla selkeät perusteet ja onnistumisen
edellytykset. Hän kertoo myös, että yksityisellä sektorilla harjoitetaan samansuuntaista toimintaa.
– SOK perusti ison palvelukeskuksen Kajaaniin. Se on suurempi
kuin yksikään valtion kyseiseen maakuntaan alueellistama laitos.
Reinan mukaan valtio on työnantajana kilpailukykyisempi
alueilla, joilla kustannustaso on Helsinkiä alhaisempi ja työvoimaa on kuitenkin tarjolla. Lisäksi monien toimintojen kannalta
pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiminen profiloi toimintoja paremmin.
– Valtion virastot ja yksiköt hukkuvat helposti Helsingin seudulla massaan.

Hallinnonalat muureina
Reina myöntää, että ainakin alkuvaiheissa alueellistaminen aiheuttaa lisäkuluja muun muassa matkustuksen lisääntymisen vuoksi.
– Samalla pitäisi kuitenkin muuttaa myös toimintatapoja ja käyttää hyväksi esimerkiksi videoneuvotteluja ja muuta tekniikkaa. Va-

litettavasti teknologian hyväksikäytössä Suomi ei ole lähimainkaan
edistyksellinen maa.
Sen sijaan päällekkäisten virkojen ylläpitämistä Reina ei pidä
alueellistamisen ongelmana, vaikka alkuvaiheessa tuplamiehitystä
on ehkä jouduttu pitämään yllä.
– Meillä ei ole mitään toimettomien työntekijöiden reserviä, ei
tuottavuus- eikä alueellistamisohjelmankaan jälkeen.
Reinan mukaan valtaosa työntekijöistä on pystytty sijoittamaan
muihin työtehtäviin valtion sisällä. Tämä edellyttää hänen mukaansa kuitenkin sitä, että valtio toimii yhä vahvemmin konsernina, jossa eri hallinnonalat eivät muodostu muureiksi. Lisäksi työntekijöiden sijoittamismahdollisuuksia tulee rakennemuutosten yhteydessä
olla myös kunnissa ja yksityisellä sektorilla. Tämä ei vielä toimi riittävän hyvin.
– Hallintomme on liian ministeriö- ja hallinnonalakeskeistä, mikä vaikeuttaa asioiden hoitamista ja kokonaisuuden näkemistä. Se
vaikeuttaa myös henkilöstöasioiden hyvää hoitamista.

Tieto–taito vaarassa
Alueellistamisen yhteydessä on esitetty pelkoa siitä, että alueellistettavien laitosten toiminta vaarantuu, kun työntekijät eivät muuta mukana ja heidän hallussaan oleva tieto–taito ja hiljainen tieto
jää pääkaupunkiseudulle. Reinan mukaan tämä pelko on aito mutta olemassa ilman alueellistamistoimiakin eläköitymisen ja muun
vaihtuvuuden vuoksi.
– Valtiotyönantajalla on iso haaste siinä, millä tavalla osaamista
ja hiljaista tietoa siirretään tilanteessa, jossa keskeinen henkilöstö ja
johto vaihtuu. Alueellistamistilanteet voivat jonkin verran lisätä tätä
vaikeuskerrointa lyhyellä aikavälillä.
Reina muistuttaa, että alueellistaminen saattaa tuoda ongelmia
lyhyellä aikavälillä, mutta tavoitteita ja niiden toteutumista pitää
katsoa 10–20 vuoden perspektiivillä.
– Epävarmuutta kannattaa sietää vähän aikaa, koska ilman muutoksia ei pitkän tähtäimen hyötyjäkään saavuteta, Reina painottaa.
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Henkilöstö kokee, että heiltä viedään
työpaikka ja annetaan se jollekin toiselle.

Tarja Niemelän mukaan esimerkiksi lääkelaitoksessa lääketurvallisuus on jo nyt vaarantunut alueellistamispäätöksen ja irtisanoutumisten seurauksena. Lisäksi hän korostaa, että monet asiantuntijaorganisaatiot tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä ja onnistunut
yhteistyö perustuu yksittäisten henkilöiden kontaktiverkkoihin, jotka nyt saatetaan menettää.
– Suomi on saavuttanut yksittäisten henkilöiden kautta arvostettuja kansainvälisiä lisätehtäviä. Nyt kansainvälisesti saavutettu asema menetetään huippuosaajien mukana, Niemelä toteaa.
Hän myöntää valtion perusteet tieto–taidon katoamisesta eläköitymisen mukana osittain oikeaksi.
– Toisaalta hyvin toimiva virasto pystyy ennakoimaan eläkkeellejäämisiä siten, että uusia henkilöitä rekrytoidaan etukäteen, jolloin
tieto–taitoa pystytään siirtämään seuraajille hallitusti. Alueellistamistilanteessa huippuasiantuntijoilla on käytännössä kuukauden irtisanoutumisaika. Tässä ajassa ei saada uutta osaajaa tilalle.
Lisäksi tehtäviä siirretään Niemelän mukaan henkilöille, jotka
ovat jo muutenkin kuormitettuja ja työuupumuksen rajamailla.

Alueellistaminen jatkuu
Tarja Niemelän mielestä alueellistamista tulisi käyttää vain, kun perustetaan jotain uutta.
– Viimeaikaisissa hankkeissa on kuitenkin ollut kyse siitä, että
hyvin toimivien virastojen osalta luodaan teennäisesti jotain uutta, jotta saataisiin peruste alueellistamiselle. Esimerkiksi lääkelaitoksen osalta on luotu uusi Lääkealan keskus, joka todellisuudessa 90-prosenttisesti hoitaa nykyisen lääkelaitoksen tehtäviä. Kyse
on lääkelaitoksen alueellistamisesta eikä uuden viraston perustamisesta niin kuin sosiaali- ja terveysvirasto on pyrkinyt vakuuttamaan.
Timo Reinan mukaan määrällisesti ja sisällöllisesti alueellistamisessa on 2000-luvulla onnistuttu hyvin.
– Tämä on toimintatapa, josta on tullut osa alueiden ja hallinnon
kehittämistoimintaa. Periaatteita on kehitetty ja erilaisia alueellista-
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misen valmistelua ja vaikutusten arviointia helpottavia välineitä kehitetty. Kokemuksista on opittu.
Reina uskoo, että alueellistaminen ei pääty nykyisen hallituksen
kauteen.
– Alueellistamista on tehty käytännössä kaikilla hallituspohjilla: se alkoi Lipposen kakkoshallituksen aikana, ja on jatkunut punamultahallituksen ja nykyisen aikana.
Mitä pidemmälle alueellistamisessa mennään, sitä vähemmän
alueellistettavaa potentiaalia jää jäljelle. Silti Reina uskoo, että ainakin uusien ja uudelleen organisoitavien toimintojen osalta alueellistamistarkastelua tehdään jatkossakin.
– Eläköityminen avaa ikkunan nyt. Vuoden 2015 jälkeen on vaikeampaa toimeenpanna alueellistamispäätöksiä eläköitymismahdollisuutta hyödyntäen, koska silloin tätä vaihtoehtoa ei ole samassa mitassa käytettävissä.

Työpaikka viedään
Tehdyt alueellistamispäätökset ovat Tarja Niemelän mukaan aiheuttaneet motivaation laskua, lisänneet sairauspoissaoloja ja henkilöstön irtisanoutumisia.
– Lisäksi henkilöstö kokee, että heiltä viedään työpaikka ja annetaan se jollekin toiselle.
Tarja Niemelä muistuttaa myös, että hyvin toimivan viraston
alueellistaminen maksaa kymmeniä miljoonia euroja. Tätä ei hänen
mielestään myönnetä tarpeeksi.
– Lääkelaitoksen osalta sosiaali- ja terveysministeriö on laskenut, että tänä vuonna alueellistamiskulut ovat 300 000 euroa.
Lääkelaitoksen henkilöstö on puolestaan tehnyt laskelman, jonka mukaan vuoteen 2014 mennessä luku on 62 miljoonaa euroa.
STM sanoo, että muut kulut tarkentuvat prosessin aikana. On vaikea ymmärtää, että hankkeeseen ryhdytään ilman asianmukaisesti laskettuja tietoja kokonaiskustanuksista. Eduskunnan täytyisi
tietää päätöstä tehdessään, onko siihen tässä taloudellisessa tilanteessa varaa. n
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Saat parhaat edut.
Ja jotain vieläkin
arvokkaampaa.
Etuohjelman avainasiakkuudesta on sinulle paljon
hyötyä. Paras etusi on henkilökohtainen pankkineuvoja, joka tuntee sinut ja on perillä tavoitteistasi.
Avainasiakkuus tuo sinulle myös muita kullanarvoisia
etuja tuotteista ja palveluista.

Tule konttoriimme keskustelemaan Etuohjelmaan liittymisestä. Soita 0200 3000
(pvm/mpm) ma–pe 8–20 ja varaa aika.
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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Teksti: Simo Pöyhönen Kuvat: x

Aikuiskoulutus
Teksti: Simo Pöyhönen Kuvat: Futureimagebank

uudistuu

Akavalaisille uusia mahdollisuuksia
parantaa osaamistaan.

Korkeasti koulutettujen mahdollisuudet lisäkoulutukseen pa-

ranevat vihdoinkin, mikäli aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta
pohtineen johtoryhmän esitykset toteutuvat.
Akavalaisten kannalta uudistuksen kaksi tärkeintä esitystä ovat
korkeakoulujen tarjoaman aikuiskoulutuksen lisääminen ja työssäkäyvien koulutuksen aikaisen tuen nostaminen.
Tähän asti korkeasti koulutettujen tutkinnon jälkeinen aikuiskoulutus on ollut sattumanvaraista ja kallista. Varsinkin omaehtoisen
eli opiskelijan kokonaan itse maksaman koulutuksen suorittaminen
on ollut lähes mahdotonta. Tästä syystä monet korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat uudestaan tutkinto-opiskelijoiksi pelkästään tiettyjen opintokokonaisuuksien suorittamiseksi. Tämä vie
aloituspaikkoja ensimmäistä tutkintoaan suorittavilta. Koulutuksen
kokonaissuunnittelu vaikeutuu, eivätkä perusopetukseen suunnatut
resurssit ole tehokkaassa käytössä.

Erityispätevyydet käyttöön
Uudistushankkeen johtoryhmä esittää korkeakouluille uudentyyppisiä, tutkinnon suorittamisen jälkeisiä opintokokonaisuuksia. Nämä erityispätevyyksiksi kutsuttavat opintokokonaisuudet olisivat
30–60 opintopisteen laajuisia ja ne laadittaisiin työmarkkinoiden
osaamistarpeiden perusteella.
Erityispätevyyksien hankkiminen oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena on tarkoitus aloittaa valtion lisätalousarvion
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yhteydessä myönnetyn miljoonan euron turvin jo kuluvan vuoden aikana. Korkeakouluilta on pyydetty esityksiä koulutusmuodoista, ja päätökset käynnistettävistä koulutuksista tehtäneen toukokuussa.

Akavalaisten tukitaso nousee
Omaehtoisen koulutuksen mahdollisuudet paranevat merkittävästi,
mikäli aikuiskoulutustuen taso nostetaan ansiopäivärahan tasolle ja
siirrytään kiinteään tukiaikaan, kuten johtoryhmä esittää.
Tason nosto tarkoittaa keskimääräisen akavalaisen tukitasossa
usean kymmenen prosentin nousua. Jatkossa aikuiskoulutustukea
saisi kahdeksan vuoden työhistorialla enimmillään 18 kuukautta.
Akavalaiset eivät juuri ole käyttäneet aikuiskoulutustukea kouluttautumiseensa, sillä sen korvaustaso on ollut vuorotteluvapaan tasoa matalampi.
Samassa yhteydessä esitetään niin kutsutun sovitellun aikuiskoulutustuen luomista, minkä avulla osa-aikainen työn ohessa opiskelu onnistuisi nykyistä paremmin.

Työelämän tarpeet moottorina
Aikuiskoulutusuudistuksen tarkoitus on rakentaa järjestelmä, joka vastaa 2010-luvun tarpeisiin. Kyseessä ei siis ole kokoelma taantumatoimia, vaikkakin hankkeen puitteissa on jouduttu huomioimaan myös akuutin taloustilanteen vaikutukset.

’’

Akavalaisten kannalta uudistuksen kaksi
tärkeintä esitystä ovat korkeakoulujen
tarjoaman aikuiskoulutuksen lisääminen
ja työssäkäyvien koulutuksen aikaisen
tuen nostaminen.

Keskeisiä kehityskohteita ovat työssä ja työn ohella tapahtuva
oppiminen, aiemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, joustava tutkintojen osien yhdistelymahdollisuus ja koulutuksen kysyntälähtöisyys. Aikuiskoulutusta on pyritty kehittämään kokonaisuutena, jossa työelämän tarpeet ohjaisivat
koulutustarjontaa nykyistä paremmin ja joustavammin.

Aluehallinnon kehittäminen ontuu
Verrattuna nuorten koulutukseen aikuiskoulutus on paikallisempaa
ja useimmiten tutkintokoulutusta lyhytkestoisempaa. Käynnissä oleva
aluehallinnon uudistaminen voi parantaa paikallista yhteistoimintaa.
Opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön paikallistason
yhteistyötä halutaan vahvistaa uusien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-virastojen kautta. Näille virastoille ollaan
siirtämässä vastuuta alueellisesta osaamis- ja työvoimatarveanalyysistä, jonka ne toteuttaisivat yhteistyössä maakunnan liittojen
kanssa. ELY-virastoista halutaan yhteistyöelin, joka edistää aikuiskoulutuspalveluiden tuottajien välistä yhteistyötä ja suuntaa koulutuspalveluja alueellisten tarpeiden mukaisesti.
Ongelmana on ministeriöiden välinen hallinnollinen erilaisuus.
Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman koulutuksen resurssit
ovat vahvasti paikallisia, kun taas opetusministeriö luottaa keskitetympään toimintatapaan. Siksi esitykset aluehallinnon kehittämisestä jäivät kovin abstrakteiksi ja väkinäisiksi.

Ministeriörajat hidasteena
Aikuiskoulutuksen kenttä on muuta koulutusta hajanaisempi, ja erilaisia rahoitus- ja hallintojärjestelmiä on mittava määrä. Tämä on
ollut uudistushankkeen suuri haaste, eikä raja-aitojen murtamisessa
ole täysin onnistuttu. 1980-luvulla luotu kolmijako opetusministeriön hallinnonalalle kuuluvaan aikuiskoulutukseen, entisen työministeriön luotsaamaan työvoimapoliittiseen koulutukseen ja entisen
kauppa- ja teollisuusministeriön tukemaan yritysten henkilöstökoulutukseen säilyy jatkossakin.

Toivottavaa on, että ministeriörajoista huolimatta yhteistyö paranee ja aikuiskoulutus muodostaa aidon kokonaisuuden. Uudistuksessa ehdotetaan kolmikantaisen yhteistyöelimen perustamista
työpaikalla tapahtuvan opiskelun kehittämistä varten. Tämä on hyvä askel yhteistyön suuntaan, mutta sellaisenaan riittämätön. Koko
aikuiskoulutus kaipaa yhteistä koordinaatioelintä, jossa työelämän
eri osapuolet ovat edustettuina.

Verokannusteet syyniin
Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen johtoryhmä (AKKU) jätti väliraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle maaliskuun alussa. Väliraportissa linjattiin hankkeen
esityksiä aikuiskoulutuksen uudistamiseksi. Aikaa linjausten toteuttamiseen on vuoden 2010 loppuun.
AKKU-johtoryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka. Jatkossa selvitetään muun muassa erilaiset verotukselliset ja työehtosopimuksiin liittyvät kannusteet, joilla voidaan lisätä koulutukseen
osallistumista. Tarkoitus on laatia ehdotukset niin yksilön kuin työnantajien kannusteista sekä erilaisista koulutusvakuutusmalleista.
Akavalaisten kannalta keskeisimpiä ovat yksilöiden koulutukseen liittyvän verovähennysoikeuden laajentaminen nykyisestä sekä
laajojen koulutuskokonaisuuksien jaksottamisoikeus yritysten tilinpäätöksissä, jolloin pitkiin koulutuksiin pääsyä voitaisiin helpottaa.
Aikuiskoulutusuudistuksen kokonaiskustannukset ovat laskutavasta riippuen vuositasolla noin 120–140 miljoonaa euroa. Lisäystä
ei ole luvassa, joten nähtäväksi jää, kuinka uudistuksessa esitettyjä
asioita priorisoidaan.
Keskeistä on, että koulutuksen tuloksellisuus paranee ja nykyiset resurssit kohdentuvat paremmin toisaalta työelämän tarpeeseen,
toisaalta siihen, että yksilöt voivat kouluttautumalla parantaa omaa
työmarkkina-asemaansa. Akavalaiset eroavat muista työntekijäryhmistä usein siinä, että he haluavat parantaa osaamistaan erityisesti edetäkseen työurallaan, eivät vain kehittyäkseen nykyisessä työtehtävässään. n
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SYYSLOMALLE!
SVAL:n mökeissä ja lomahuoneistoissa voit viettää syyslomaa Rukalla, Ylläksellä ja Tampereella.
Vuokra-aika on yksi viikko.
Mikäli samalle viikolle tulee useampia hakemuksia, vuokraoikeus arvotaan. Etusijalla ovat
kuitenkin aina ne jäsenet, jotka eivät aiemmin ole
olleet mökeissä. Vuokraoikeuden saaneille lähetetään kirjallinen vahvistus hakuajan päättymisen jälkeen. Lue lisää lomakohteista liiton kotisivuilta.

YLLÄKSELLÄ
on hyvät mahdollisuudet patikointiin, talvella lasketteluun ja lumilautailuun.
Kolarin Siepakka
Huoneistossa on olohuone, keittiö ja parvi sekä pinta-alaa 40 m2.
Varustetaso on neljälle hengelle. Vuokra-aika alkaa lauantaina klo
16.00 ja päättyy seuraavana lauantaina klo 10.00.
Haettavat viikot:
36
(360 €)
		
46, 50
(230 €)
RUKALLA
voi syksyllä kalastaa, meloa, marjastaa ja vaeltaa. Hiihtokausikin alkaa jo lokakuussa. Rukakeskuksesta löytyy squash- ja kuntosalipalveluja ja Kuusamon Tropiikista kylpyläpalveluja.
Rukanjurmu
Rukanjurmussa on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta ja parvi, mökin pinta-ala on 70 m2 ja makuutiloja löytyy 10 hengelle. Vuokraaika alkaa lauantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana lauantaina
klo 12.00.
Haettavat viikot:
36–39
(230 €)
		
40–53
(410 €)

TAMPEREELLA
löytyy luonnonläheisiä puistoja sekä vanhoja tehdasrakennuksia. Tarjolla on teatteria, taiteita, urheilua, ostospaikkoja ja ravintolaelämää.
Lapinniemen kylpylä
Kylpylän neljän hengen huoneistossa on olohuone, avokeittiö ja
parvi sekä tilaa 48 m2 sekä kuuden hengen huoneistossa olohuone, keittiö, ruokailuhuone ja kaksi makuuhuonetta sekä tilaa 102
m2. Vuokra-aika alkaa perjantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavan
viikon perjantaina klo 11.00.
Haettavat viikot:
4 hengen huoneisto: 38, 44, 47, 48 (370 €)
		
6 hengen huoneisto: 40
(490 €)

Vuokrahakemus ajalle 29.8.2009–2.1.2010
Hakijan nimi
!
staten
k
te
ti
s
Lähiosoite
selkeä
tiedot
Täytä
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Haen ensisijaisesti seuraavaa kohdetta (vain yksi)

Viikko

Toissijainen kohde tai viikko

Viikko

Päiväys ja allekirjoitus
Hakemus palautetaan SVAL:n toimistoon postitse osoitteeseen Mikonkatu 8,
00100 Helsinki, faksilla numeroon 09 6850 8050 tai sähköitse (löydät lomakkeen
kotisivuiltamme) viimeistään 15.7.2009.

Hakemus on sitova viimeisen hakupäivän jälkeen. Peruutuksesta veloitamme toimistokulut 17 € ja, mikäli varaus perutaan vähemmän kuin kolme viikkoa ennen
vuokra-ajan alkamista, veloitamme lisäksi puolet vuokrahinnasta.

Valtiotieteilijälle
oma verkkolehti
SVAL:n julkaisema Valtiotieteilijä-lehti lähtee verkkoon. Toukokuun lopusta lähtien osoitteessa www.valtiotieteilija.fi voi
netissä lukea nyt pdf-version sijasta uutta
verkkolehteä. Verkkoon sijoitetaan kaikki
painetussa olevat artikkelit, mutta niiden lisäksi verkkolehti sisältää myös uutta ja vain
verkossa luettavaa materiaalia. Esimerkiksi
verkkosivujen julkaisun yhteydessä voit lukea vain netistä eurovaaliehdokas Risto E.J.
Penttilän ajatuksia EU:sta ja europarlamentin tulevaisuudesta.
Uudessa verkkolehdessä avautuu myös
mahdollisuus kommentoida julkaistuja artikkeleita ja jatkaa keskustelua aiheista.
Valtiotieteilijän verkkolehden sivuilta
löytyy myös vanhojen lehtien pdf-tiedostot. Jatkossa artikkelit sijoitetaan koko ajan
karttuvaan arkistoon, josta on hakupalvelun avulla helppo hakea vanhoja mutta yhä
ajankohtaisia tekstejä.
Uusi verkkolehti on kaikille avoin!

Päivitä sin
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www.valt
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YHTEYSTIEDOT

[ SVAL ]

Suomen Valtiotieteilijöiden
Liitto SVAL ry
Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100 Helsinki
Puhelin (09) 6850 800
Faksi (09) 6850 8050
sval@sval.fi
www.sval.fi
Liiton toimisto on auki 1.6.2009 - 31.8.2009
välisenä aikana klo 8.30 - 15.00
Toiminnanjohtaja Urpo E. Hakala
puhelin (09) 6850 8030
urpo.hakala@sval.fi
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen
puhelin (09) 6850 8040
nuutti.pursiainen@sval.fi
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta
Asiamies Arja Laine
puhelin (09) 6850 8020
arja.laine@sval.fi
• julkisen sektorin neuvottelutoiminta
• Valtiotieteilijä
Lakimies Petri Toiviainen
puhelin (09) 6850 8011
petri.toiviainen@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat
Asiamies Aki Reinimäki
puhelin (09) 6850 8013
aki.reinimaki@sval.fi
• järjestötoiminta
Toimistonhoitaja Helka Ahlström
puhelin (09) 6850 8025
helka.ahlstrom@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
• lomaviikkovaraukset
Taloussihteeri Marjut Soininen
puhelin (09) 6850 8010
marjut.soininen@sval.fi
• taloushallinto

Jäsenyys kannattaa –
SVAL mukanasi myös kesällä!
•
•
•
•

matka- ja matkatavara- sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutukset
liiton lomahuoneistot
A-lomien, Suomen Retkeilymajajärjestön ja Lomaliiton edut
alennuksia laivayhtiöiltä, hotelleilta ja kylpylöiltä

Jäsensihteeri Pia Ruuska
puhelin (09) 6850 8012
pia.ruuska@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
Järjestösihteeri Kati Ahtiainen
(työvapaalla)
Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

Katso tarkemmin
www.sval.fi
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[ tätä mieltä ]

Insinöörinäkökulma yliopistouudistukseen
Heikki Kauppi
Toiminnanjohtaja
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK,
YTN:n varapuheenjohtaja

TEK kuuluu niihin akavalaisiin järjestöihin, jotka asennoituvat tekeillä olevaan yliopistolain uudistukseen varsin positiivisesti. Nykytilanteeseen verrattuna näen uudistuksessa selkeästi enemmän
mahdollisuuksia kuin uhkia – jopa niin, että muutamat yleisesti
uhkiksi koetut asiat ovat mielestäni itse asiassa mahdollisuuksia.
Kritiikki on kohdistunut paljolti niin kutsuttuun yliopiston ulkopuoliseen edustukseen yliopiston hallinnossa. Tämän
on nähty romuttavan yliopiston autonomiaa ja tieteen vapautta, koska enemmistö hallituksen jäsenistä olisi muualta kuin yliopiston sisältä valittuja.
Mielestäni tämän uhkan kääntää mahdollisuudeksi se, että yliopistot saavat itse valita hallituksen ulkopuoliset jäsenet.
Vaikka yliopistot ovat tieteen kehtoja, aina on ulkopuolella joku,
josta voisi ottaa oppia, ja jonka osaaminen tai vaikkapa yhteiskuntasuhteet olisi hyvä saada yliopiston käyttöön.
Hallituksen jäsenyys tarjoaa tähän oivallisen ja melko edullisen mahdollisuuden. Yliopistojen kannattaisikin nyt miettiä ankarasti mutta luovasti, keistä ulkopuolisista olisi eniten hyötyä
hallituksen jäseninä. Jos itse vastaisin yliopiston hallinnosta, ottaisin haluttuhin henkilöihin alustavasti yhteyttä jo ennenkuin
lakia edes hyväksytään. Näin varmistaisin, että kukaan muu ei
ehdi edelle.
En oikein mitenkään osaa kuvitella tilannetta, jossa huolellisen harkinnan kautta voitaisiin päätyä tilanteeseen, jossa näin
valitusta hallituksesta olisi haittaa yliopistolle.

Säätiöyliopistossa asia ei ole pikaisesti katsottuna yhtä yksiselitteinen, valitsisihan hallituksen nykyesityksen mukaan opetusministeriö ja säätiön muut rahoittajat. Ainakin tähänastiset
kokemukset ovat myönteisiä. Sekä Aalto-yliopisto että Tampereen teknillinen yliopisto ovat saaneet pätevät hallitukset, jotka
suhtautuvat aidon innostuneesti yliopiston kehittämiseen.
Tutkimuksen vapaus turvataan säätiöyliopistoissa siten, että
yliopiston sisäinen elin tekee säätiön hallitukselle esitykset opetuksen ja tutkimuksen linjauksista. Komiteaan kuuluu professorikunnan, muun henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia vastaavasti kuin julkisoikeudellisessa yhteisössä.
Hallintomallista riippumatta suomalaisten yliopistojen keskeisiä pulmia on ja on ollut rahoitus. Ne ovat opiskelijakohtaisella rahoituksella mitattuna vain OECD:n keskitasoa siitä huolimatta, että Suomi on valinnut tulevaisuuden strategiaksen
korkeatasoisen osaamisen. Rahoituksen tason nostaminen on
perusteltua kautta linjan, mutta aivan erityisessä liemessä ovat
teknilliset yliopistot. Niillä on esimerkiksi ollut varaa palkata vain alle puolet siitä opettajamäärästä, jolla alan parhaat yliopistot toteuttavat opetustehtäväänsä.
Yliopistolain tavoitteiden toteuttaminen vaatiikin, että valtiovalta tekee tarvittavat pitkäaikaiset rahoituslinjaukset. Elinikäisen oppimisen edistäminen ja yliopistoille annettu aikuiskoulutustehtävä vain alleviivaavat tarvetta perusrahoituksen
lisäämiseen.
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Liittovaltuuston
VAALIT
SVAL:n korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto,
joka liiton sääntöjen mukaan valitaan joka neljäs vuosi.
Hallituksen päätöksen mukaisesti
LIITTOVALTUUSTON VAALIT JÄRJESTETÄÄN
3.–24.11.2009
siten, että äänestysliput lähetetään äänioikeutetuille
viimeistään 28.10. ja äänestäjien on postitettava
äänestysliput vaalilautakunnalle viimeistään 24.11.
jotta ne ovat perillä 27.11 klo 12 mennessä.
Vaaliluettelo on nähtävillä liiton toimistolla
1.–8.9.2009. Ehdokaslistat sekä vaaliliittoja
ja -renkaita koskevat asiakirjat tulee
jättää 23.9.2009 klo 12 mennessä
liiton toimistoon.
Lisätietoja vaaleista saat liiton
toimistosta.
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