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Minne menet yliopisto?
Opetusministeriö aikoo vielä tänä keväänä tarttua korkeakoulukentän ra-

kenteelliseen uudistamiseen. Tämä fraasi kätkee sisälleen toteutetun yliopistouudistuksen merkittävät jatkolinjaukset: millainen korkeakoulukenttä Suomessa tulisi olla.
Liittomme on linjannut, että ainakin muutaman yliopiston Suomessa pitäisi
profiloitua voimakkaasti yhteiskuntatieteelliseen koulutusalaan. Yliopistot ovat
laatineet uusia strategioitaan, joissa ne valitsevat muutaman painopisteen. Iloisia uutisia kantautuu ainakin Tampereelta, jossa yliopiston juuret yhteiskuntatieteissä näkyvät voimakkaasti myös uudessa strategiassa.
Tässä lehdessä puretaan tuntoja historiallisesta yliopistouudistuksesta. Itselläni on ollut hyvin ristiriitaisia ajatuksia uudistuksesta. Ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja hallinnossa kaikkien vaatimusten perustana on jo vuosikymmeniä
ollut taloudellisen autonomian saavuttaminen. Oikeus päättää omista asioista
ja taloudesta. Uudistuksen perusta on tässä. Tätähän me olemme toivoneet.
Oikeus tuo kuitenkin mukanaan valtavan vastuun. Valtion kirstu perälautana lakkasi olemasta. Teoriassa yliopisto voisi mennä vaikka konkurssiin. Uudistuksen toteutuksessa tehtiin myös monia virheitä. Osa virheistä
oli valtion, kuten farssi työttömyysvakuutusmaksujen korvaamisen kohdalla.
Osa oli ihan kotikutoisia, kuten tapa, jolla uudistusta vietiin joissain yliopistoissa sisäisesti läpi.
Jo nyt on selvää, että yliopistojen henkilöstöpolitiikka ja toimintatavat alkavat eriytyä. Osa yliopistoista on uhannut lomauttaa ja irtisanoa henkilöstöään,
osa pitää hyvää työnantajamainetta kunnia-asianaan. Olen myös kyllästynyt
siihen, että toiset yliopistot syyttävät Aalto-yliopistoa kaikista ongelmistaan.
Miksi hyvä työnantajuus näyttää toisilta onnistuvan ja toisilta ei?
Rakenteellisen kehittämisen ohella yliopistojen on nyt keskityttävä luomaan
pohja hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Esimerkiksi tutkijanurassa on paljon kehitettävää. Lähivuosina kilpailu hyvästä työvoimasta vain kovenee, yliopistoissakin.
Elina Moisio
Puheenjohtaja

2  Valtiotieteilijä 2-2010

Toimitus ja ulkoasu
MCI Press oy
Mikonkatu 18 B, 00100 Helsinki
puhelin (09) 2525 0250
faksi (09) 2525 0251
info@mcipress.fi
www.mcipress.fi
Ilmoitusmyynti
Sana-Saku Oy
puhelin (09) 547 1391
sanasaku@kolumbus.fi
Kansikuva
Juha Sorri ja iStockphoto
Painatus
ScanWeb Oy
ISSN 0782-9078
Painos
12 000 kpl

Copyright © MCI Press oy

Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää
ilman toimituksen kirjallista lupaa.
Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä materiaaleista.
Kirjoittajien artikkeleissa esittämät mielipiteet ovat heidän omiaan
eivätkä välttämättä edusta julkaisijayhteisön kantaa.

Ilmestymispäivät
3/2010
4/2010
5/2010

10.6.
23.9.
2.12.

[ sisältö

2/10

”

Jos kokee ajautuneensa suorittamisen
noidankehään, pitäisi ensimmäiseksi pohtia,
kuka sen sanelee. Joskus voi olla myös
luovasti joutilas.
Hanna Vehmas

18
24
28

4

Lyhyesti

5

Haloo

6

Ura putkessa
Valtiotieteiden tohtori Jari Sedergren tekee
unelmatyötään elokuvien parissa.

10

Pykälät

12

Jäsenjärjestöt

14

Vapaa-ajasta on tullut työelämän palvelija
Sosiologi Hanna Vehmas havaitsi väitöstutkimuksessaan,
että suorittaminen ohjaa usein myös vapaa-aikaa.

18

Työmäärä ennallaan,
työurien pidentäminen mielessä
Havaintoja SVAL:n jäsenkunnan tuntemuksista.

21

Työura joustaa – entä työntekijä?
Työurat pitenevät vain, jos työntekijöillä on intoa jatkaa työssä,
Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle toteaa.

24 Taantuma haastaa johtajuuden
Uudet johtamisopit syntyvät usein taantuman vanavedessä,
kun vanhat teoriat eivät enää toimi.
28 Mistä rahaa Suomen sivistyksen kehdolle?
Suomalaisen sivistysvaltion kohtalo on kiinni yliopistojen
rahoituksesta.
34 Vaikea ja poikkeuksellinen neuvottelukierros
Kuntasektorin sopimus on saatu aikaan, valtio- ja yliopistosektoreilla
on kädessä vasta neuvottelutulokset.
39 Tätä mieltä
Suuri kertomus silloin ja nyt
2-2010  Valtiotieteilijä  3

]
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SVAL toivottaa parempaa työpäivää
SVAL:n tavoitteena on hyvinvoiva ja tuottava työntekijä. Tähän
päästään takaamalla työntekijöille turvalliset työolosuhteet sekä hyvä työkyky. Työssä jaksamista ja jatkamista voidaan parantaa hyvällä työsuojelulla ja panostuksilla työhyvinvointiin. Parhaimmillaan
ne ovat työpaikan arkipäivän toimintaa eli osa johtamista ja työn
päivittäistä tekemistä. Työhyvinvoinnin kehittäminen heijastuu
suoraan työn tuloksellisuuteen ja sitä kautta työelämän laatuun.
Työkalupakki on kaikkien saatavilla. Jotta yhä useampi jaksaa työssä entistä pitempään,
– työntekijöillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, ja sen kehittämiseen.
– esimiehillä on suuri vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista. Johtamisessa on asiaosaamisen lisäksi korostettava sosiaalisia taitoja ja ihmisten johtamisen osaamista.

– työaikojen pitää joustaa
työntekijöiden eri elämäntilanteiden tarpeisiin.
Työn sisältö ja sen
merkitys korostuvat jopa
palkkaakin tärkeämpänä asiana työelämässä. Työn mielekkyyden lisääminen tekee tyytyväisiä työntekijöitä ja lisää siten
myös työn tuottavuutta.
SVAL kiertää Suomea maaliskuusta toukokuuhun puhumassa ja herättämässä keskustelua työhyvinvoinnista. Tämä
kannanotto julkaistiin 3.3.2010 ennen ensimmäistä kiertuetilaisuutta Kuopiossa.
Katso tulevat kiertuepaikkakunnat takasivulta!

Tutkielma väkivallasta

Akava kasvaa ja vahvistuu

Onko lähipiirissäsi
väkivaltaa?
Oletko ollut osapuolena väkivaltatilanteessa tai kuullut
väkivaltatilanteista tuttavapiirissäsi?
Kerään Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielman aineistoksi väkivaltakertomuksia. Tarkoituksenani on tutkia väkivaltaa kulttuurissamme.
Kerro kertomuksessasi väkivaltatilanteesta: mitä tapahtui, kuka teki, mitä ja miksi? Kerro myös tilanteen osapuolista, esimerkiksi minkä ikäisiä he olivat, mitä sukupuolta ym.
Mitä tapahtumasta seurasi ja miten ulkopuoliset siihen suhtautuivat? Kerro myös oma ikäsi ja sukupuolesi.
Kertomuksia ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin
opinnäytetyön aineistona. Henkilöllisyytesi ei tule missään
vaiheessa esiin, mutta voit lähettää kertomuksesi myös anonyymisti.
Lähetä kertomuksesi alla olevaan osoitteeseen mielellään
30.4.2010 mennessä. Kiitos!

Satu Venäläinen
Poste Restante
00940 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen
venlinen@gmail.com
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Palkansaajakeskusjärjestö Akavan kasvu jatkuu. Viime
vuonna Akavan jäsenjärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä
kasvoi lähes 11 000 henkilöllä. Akavan kokonaisjäsenmäärä
on nyt 548 000. Akavassa on tällä hetkellä 34 jäsenjärjestöä.
– Kasvussa ei ollut viime vuonna mitään yllättävää. Se osoittaa,
että jäsenjärjestöjemme jäsenhankinta ja jäsensuhteen hoito toimivat hyvin, toteaa Akavan järjestöyksikön johtaja Risto Kauppinen.
– Akava on kasvanut vahvasti koko 2000-luvun. Paljolti kasvu johtuu koulutustason noususta. Entistä useampi suomalainen suorittaa korkeakoulututkinnon. Lisäksi Akavan kokonaisjäsenmäärä on noussut, kun uusia liittoja on siirtynyt Akavaan,
kuvailee Kauppinen.
Jäsenistöstä niukka enemmistö, 51 prosenttia, on naisia.
Akavalaisista 54 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla,
43 prosenttia kunnissa, valtiolla ja kirkon sektorilla sekä 3 prosenttia ammatinharjoittajina tai yrittäjinä. Opiskelijoita jäsenistä on reilut 101 000.

Lähde: Akavan tiedote

SVAL 11. suurin liitto Akavassa
•
•
•
•

Jäseniä 10 445, joista opiskelijoita 2 281
Naisia 65 prosenttia
Miehiä 35 prosenttia
Työnantajat sektoreittain:
– yksityinen 38 prosenttia, valtio 32 prosenttia, kunta
20 prosenttia, yliopistot 9 prosenttia, muut yksi prosentti
• 90 prosenttia kokopäivätyössä, 3 prosenttia
osa-aikatyössä, 3 prosenttia työttömänä,
4 prosenttia perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla
• SVAL:n jäsenmäärä kasvoi viime vuonna runsaat
neljä prosenttia.

[ haloo ]

O
O
O
O
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Jäsenyyttä alennettuun hintaan
Oletko perhevapaalla? Työskenteletkö ulkomailla? Teetkö
töitä apurahalla tai stipendillä? Oletko tällä hetkellä ilman ansiotyötä? Oletko jäämässä eläkkeelle? Suoritatko ase- tai siviilipalvelusta? Suunnitteletko opinto- tai vuorotteluvapaata? Oletko yrittäjä?
Jos vastasit myöntävästi, sinulla saattaa olla oikeus hakea
alennettua jäsenmaksua. Saat alennusta jäsenmaksuusi, kun
et ole ollut tai tiedät, ettet mene ansiotyöhön vähintään kolmeen kuukauteen. Sinulla on
oikeus alennettuun maksuun
myös silloin, kun et voi täysimääräisesti hyödyntää jäsenetuja (mm.
ulkomailla asuminen, yrittäjäjäsenyys). Alennuksen saaminen
edellyttää, että hakemukseen
on liitetty todistus oikeudesta
alennettuun maksuun. Tällainen todiste on esimerkiksi kopio Kelan tai työttömyyskassan päätöksestä, vuorotteluvapaasopimuksesta tai apurahapäätöksestä.

Hakemus pitää lähettää liittoon vuoden loppuun mennessä.
Huomioithan, että alennettua maksua voidaan myöntää takautuvasti korkeintaan kuluvan vuoden alusta. Alennushakemuksen
jättäessäsi sitoudut ilmoittamaan SVAL:lle välittömästi, kun peruste alennettuun jäsenmaksuun kohdaltasi lakkaa.
Alennetut jäsenmaksut:
• 54 euroa (työttömät, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevat, eläkeläiset, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat, EU-/
ETA-maiden ulkopuolella työskentelevät, ulkomailla ilman
työtä oleskelevat).
• 132 euroa (yrittäjäjäsenet, apurahalla tai stipendillä työskentelevät, ulkomailla EU-/tai ETA-maissa työskentelevät, ulkomailla kv.
järjestön palveluksessa olevat).
Lisätietoja alennusperusteista ja hakuohjeista löydät liiton
nettisivuilta www.sval.fi/jasenyys. Voit täyttää hakemuksen suoraan netissä. Voit myös kysyä lisää sähköpostilla sval@sval.fi tai
soittamalla (09) 6850 800.

Jäsenyys kannattaa kaikissa elämäntilanteissa!

Uutena jäsenetuna alennusta lehtitilauksista
SVAL on solminut kahden suuren lehtitalon kanssa sopimukset uusista lehtitilauseduista jäsenilleen.
Yhtyneet Kuvalehdet Oy tarjoaa 30 prosentin alennuksen
kaikista kotimaan uusista lehtitilauksista. Alennus lasketaan normaalista 12 kuukauden määräaikaistilauksesta. Tilaus jatkuu automaattisesti SVAL:n erikoishinnalla 12 kuukauden laskutusjaksoissa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilaukset eivät
sisällä muita tilaajaetuja. Tilauksen voi antaa myös lahjaksi.
Yhtyneiden Kuvalehtien toimittamia lehtiä ovat monet yleisaikakaus- ja naistenlehdet (muun muassa Suomen Kuvalehti,
Seura, Anna), harrastelehdet (muun muassa Tekniikan Maailma, Vene, Golf Digest), lasten- ja nuortenlehdet (Suosikki, Koululainen) sekä erikoislehdet (muun muassa Kanava, Parnasso).
Sanoma Magazines tarjoaa SVAL:n jäsenille 50 prosentin
alennuksen määräaikaisista lehtitilauksista. Voit valita 18 lehdestä itsellesi ja perheellesi sopivimmat. Monipuolisessa lehti-

valikoimassa ovat mukana muun muassa Gloria, Kodin Kuvalehti, Hyvä terveys, Me Naiset, Matkaopas, Tiede, Vauva ja Aku
Ankka.
Saat jäsenetuhinnan uusista kotimaan määräaikaistilauksista. Saat alennuksen, kun
teet tilauksen vuoden 2010 aikana. Määräaikainen tilaus kestää vuoden. Voit
Hyödynn
antaa tilauksen myös lahjaksi.
ä uusia
jäsenetu
Voit tehdä sekä Yhtyneitten Kuja ja sääs
valehtien että Sanoma Magazinesin
tä
selvää ra
lehtitilauksen liiton nettisivujen
haa!
www.sval.fi kautta kirjautumalla
jäsensivuille. Kirjautumiseen tarvitset voimassaolevat tunnukset. Jäsensivujen kohdasta ’jäsenedut’ ja ’julkaisut’
löytyy tarkempaa tietoa ja tilausohjeet.
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Teksti: Irja Ketola Kuva: Valtteri Kantanen

Elokuvatohtorin paratiisi
Harva voi kuvata omaa työpaikkaansa paratiisiksi. Valtiotieteiden tohtori, elokuvan ja historian tutkija Jari Sedergren on
poikkeus.
– Kyllä tämä on paratiisi: urakka valtavan elokuvakokoelman keskellä, jossa tutkijat eivät ole juuri aiemmin päässeet
mellastamaan, hän hymyilee kävellessään komeiden mustavalkoisten valokuvien reunustamaa käytävää pitkin omaan työhuoneeseensa.
Valokuvissa säihkyy elokuvatähtiä suomalaisen elokuvahistorian vuosikymmeniltä: Ansa Ikonen, Helena Kara, Tauno Palo.
Olemme Kansallisessa Audiovisuaalisessa arkistossa
KAVA:ssa Helsingin Sörnäisissä.
Sedergrenin kiinnostus elokuvaan ja historiaan sai alkunsa
jo 1960-luvulla. Lapsuuden asuinkunnan Muhoksen kirjaston
ovi kävi ahkeraan.
– Luin todella paljon. Kun lasten- ja nuortensarjat oli koluttu läpi, siirryin historiateoksiin. En säikähtänyt paksujakaan
opuksia.
Sedergrenien televisio oli jossakin välissä korjattavana yhteen pötköön kolme vuotta, mutta se ei estänyt poikaa näkemästä elokuvia. Kansakoulunopettaja-isä piti elokuvakerhoa,
jossa Sedergren ahkeroi apupoikana.

Käytännön filmihullu
– Filmikeloja tuli raahattua jo 12–13-vuotiaana, ja kun 1970-luvulla muutin Helsinkiin opiskelemaan, minusta tuli käytännön
filmihullu. Katselin tavallisesti 2–3 elokuvaa päivässä.
Helsingin yliopistoon Sedergren lähti aluksi opiskelemaan
matematiikkaa ja kemiaa, mutta siirtyi ensimmäisen vuoden
jälkeen valtiotieteisiin. Pääaineekseen hän valitsi poliittisen historian ja sivuaineiksi taloushistorian, käytännön filosofian ja
kansantaloustieteen.
– Ne kaikki auttavat ymmärtämään maailmaa. Innostuin siinä määrin, että kahlasin ensimmäisen vuoden aikana puolet
opinnoista läpi. Lopuissa menikin sitten kymmenen vuotta, hän
naurahtaa.
Opiskeluaikanaan Sedergren teki myös töitä valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa, toimistosihteerinä viestinnän laitoksella sekä lyhyen aikaa poliittisen historian assistenttina.
Gradunsa aiheeksi mies valitsi yhden lempiaiheistaan, elokuvasensuurin. Samaa aihepiiriä hän syvensi väitöskirjassaan,
jossa pureutui poliittiseen elokuvasensuuriin Suomessa vuosina 1939–1947.
Väitöskirja syntyi Suomen Akatemian tutkijana, jossa hän
sen jälkeen jatkoi akatemiahankkeen tutkijatohtorina ja poliittisen historian yliopistonlehtorina.
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Renessanssipersoonan runsaudenpula
Pilke silmäkulmassaan Sedergren määrittelee itsensä ensyklopediseksi renessanssipersoonaksi.
– Luen aina paljon enemmän kuin olisi tarpeen. Väitöskirjaa varten kerätyistä aineistoistakin olisi syntynyt kymmenkunta väitöskirjaa, mies virnistää.
– Toisaalta, mikään kerätty tieto ei ole mennyt hukkaan, sillä
olen aina pystynyt hyödyntämään niitä töissäni.
Kansallisessa Audiovisuaalisessa arkistossa Sedergren on
työskennellyt vuodesta 2003. Arkisto sisältää filmejä ja videoita,
peräti 297 571 numeroitua nimikettä. Opetusministeriön alaisen valtion laitoksen tehtävänä on säilyttää kotimaista elokuva-,
televisio- ja radiokulttuuria, ja vuodesta 1984 sen toiminta on
perustunut elokuvien talletuslakiin.
KAVA:ssa Sedergren on muun muassa synnyttänyt työryhmässä kaksi uutta osaa Filmografiaan, suomalaisen elokuvan ensyklopediaan. Viimeisin niistä tuli ulos 2005, ja jatkoa on luvassa internetiin. Myös elokuvasensuurin historia
valmistui KAVA:n tutkijana, samoin yhteistyössä Ilkka Kippolan kanssa urakoitu tiiliskiven paksuinen teos Dokumentin ytimessä.
– Suomen dokumentti- ja lyhytelokuvan historia neljältä ensi vuosikymmeneltä. Teos ilmestyi viime vuonna, ja seuraavista
vuosikymmenistä kertovat teokset ovat suunnitteilla. Samanniminen sarja pyörii parhaillaan KAVA:n omassa elokuvateatterissa Orionissa.
Sedergren iloitsee siitä, että arkistossa esitetään lyhyt- ja dokumenttielokuvia.
– Näin linkkautuu yhteen arkistotyön koko ketju restauroinnista tutkijantyöhön ja edelleen työn tulosten esittelyyn puheissa, artikkeleissa, kirjoissa sekä esityksissä omassa teatterissa ja
festivaaleilla. Näin myös tulevien tutkijoiden ja arkistoainesta
tarvitsevien dokumentaristien työ helpottuu.
Jari Sedergren myös opettaa, muun muassa avoimessa yliopistossa.
– Opettaminen pitää vireillä sitä, mitä itse aikoinaan opiskelin, hän arvioi.
Kun Sedergren lupautui kolme vuotta sitten Sodankylän elokuvafestivaaleille vetämään elokuvakaraokea, hänen silmiinsä osui tapahtumaa esittelevä mainos, jossa häntä tituleerattiin
kirjailijaksi ja tohtoriksi.
– Se tuntui hemmetin hyvältä! Teen todellakin sitä, mihin olen kouluttautunut. Ja hauskinta on, että pääsen virka-aikanakin sukeltamaan niihin asioihin, jotka ovat intohimoni. n

[ ura putkessa ]

Jari Sedergren
• Syntyi vuonna 1959 Kajaanissa.
• Valmistui Helsingin yliopistosta valtiotieteen
maisteriksi 1991, suoritti lisensiaatin tutkinnon
1996 ja väitteli valtiotieteiden tohtoriksi
poliittisesta historiasta 1999.
• Tutkijana ja erikoistututkijana Suomen
Akatemiassa: 1996–98 professori Hannu Salmen
johtamassa Kriisi, kritiikki, konsensus
- hankkeessa ja 2000–01 professori Seppo
Hentilän johtamassa Kylmä sota -hankkeessa.
• Vuodesta 2003 tutkijana Kansallisessa Audiovisuaalisessa arkistossa.
• Julkaissut useita teoksia, kymmeniä artikkeleita
sekä luennoinut Suomessa ja ulkomailla
erikoisalueistaan sensuurista, elokuvasensuurista, propagandasta, nationalismista, suomalaisesta elokuvasta ja dokumenttielokuvasta.
• Internetissä ilmestyvän Ennen & Nyt – Historian
tietosanomien perustajajäsen ja alkuvuosien
päätoimittaja. Jatkaa lehden toimittajana.
• Kuuluu Valtion elokuvalautakuntaan sekä DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaalia
järjestävän yhdistyksen hallitukseen.
• Asuu Herttoniemenrannassa vaimonsa ja
13-vuotiaan tyttärensä kanssa.
• Katsoo noin 700 elokuvaa vuodessa.
• Harrastaa karaokelaulamista.
• Seuraa tiiviisti myös kirjallisuustiedettä ja
taidehistoriaa, koska ”tieteessä ja taiteessa
on kysymys samasta tuskasta”.
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Katkonaisuus leimaa

korkeasti koulutetun naisen työuraa
Määräaikaisuudet, perhevapaat ja kodin ulkopuoliset hoitovastuut ovat tyypillisiä naisen työuraa pätkiviä tekijöitä. Koulutetut naiset ovat vahvasti mukana työelämässä. He tasapainottelevat monenlaisten, elämäntilanteeseen tai työsuhteeseen
liittyvien vaatimusten ja rajoitusten välillä.
Puolet kaikista palkansaajista vuonna 2008 oli naisia. Ylemmistä toimihenkilöistä naisia oli 46 prosenttia. Koulutetut naiset
ovat vahvasti mukana työelämässä, vaikka työuran aloittaminen
on usein mutkien takana, ja toisaalta ura kokonaisuudessaan
saattaa olla varsin katkonainen. Työuraa pirstovat esimerkiksi
työttömyys, vanhemmuuteen liittyvät katkokset, määräaikaiset
palvelussuhteet, vuorottelu- tai opintovapaat, omaisten hoitaminen, työkyvyttömyys sekä osa-aikatyö tai osa-aikaeläke.

Korkeakouluissa naisenemmistö
Nuoret naiset kunnostautuvat korkeakouluopinnoissa: 2000-luvun aikana naisten osuus korkeakouluopiskelijoista on vuosittain ollut 60 prosentin tienoilla ja sen yli. Työelämään siirryttäessä asetelma keikahtaa toisenlaiseksi. Valmistuneiden
nuorten naisten palkkataso on alempi kuin nuorten miesten, ja heidän työuransa alkua leimaavat
määräaikaiset palvelussuhteet. Määräaikaisuus puolestaan hidastaa palkkakehitystä entisestään. Yleisimpänä
syynä naisten pätkätöihin ovat erilaiset
sijaisuudet, miehillä taas projektit.
Koulutetuilla
nuorilla naisilla on ratkais-

tavanaan vaikea yhtälö: milloin on uran aika, milloin perheen
perustamisen? Määräaikaisista, alle 35-vuotiaista palkansaajista sekä naiset että miehet ovat harvemmin perheellisiä kuin pysyvissä palvelussuhteissa työskentelevät. Kaikkein voimakkaimmin määräaikainen työ lykkää perheen perustamista ja rajoittaa
lasten lukumäärää korkeasti koulutettujen naisten joukossa.
Asema työyhteisössä epävarma
Määräaikainen työ vaikuttaa työntekijän palkkakehityksen ja
perheellisyyden lisäksi asemaan työyhteisössä. Yli puolet määräaikaista työtä tekevistä korkeasti koulutetuista naisista sanoo,
että arvioi työsuhteensa jatkumisen edellyttävän erittäin hyviä
työsuorituksia.
Lisäksi yli neljäsosan mielestä heiltä vaaditaan enemmän
joustamista kuin vakinaisilta työtovereiltaan. Työttömyyden
uhka määräaikaisuuden jälkeen painaa monen mieltä: 77 prosenttia kertoo kaipaavansa turvallisuuden tunnetta työssään.
Monenlaista hoitovastuuta
Omistautuminen vain työlle ei onnistu kaikissa elämäntilanteissa. Naisen elämä on tyypillisesti hoitovastuun rytmittämää. Iän
karttuessa hoitovastuu ulottuu yhä enemmän kodin ulkopuolisiin henkilöihin. Korkeasti koulutetut naiset ovat ryhmä, joka
kokee kodin ulkopuolisten hoitovastuiden kuormittavan työn
ja perheen yhteensovittamista eniten. Kokoaikatyössä käyvistä,
korkeasti koulutetuista 50-vuotiaista naisista 56 prosenttia kantaa hoitovastuuta kodin ulkopuolisista. Heistä 15 prosenttia pitää sitä kuormittavana.
Korkeasti koulutetut naiset jatkavat työelämässä pidempään kuin kaikki naiset keskimäärin, mutta he kuitenkin jäävät eläkkeelle hieman nuorempina kuin korkeasti koulutetut
miehet. Mielenterveyteen ja masennukseen liittyvät syyt varhaiseen työkyvyttömyyteen ovat yleistymässä. Oleellisia keinoja korkeasti koulutettujen naisten työurien pidentämiseen ovat
kiireen vähentäminen työpaikoilla, varmuus työpaikan säilymisestä, esimiestyön ja johtamisen parantaminen sekä työterveyshuollon kehittäminen.
Lähteet: Tilastokeskuksen työvoimatilasto,
työvoimatutkimus ja työolotutkimus 2008.
Teksti: Maria Salminen/Akava
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[ lyhyesti ]

infoa opiskelijan kesätyöstä

Kesätyöstä mainetta
ja mammonaa

Moni opiskelija käy työssä opintojen ohella, mutta vielä suurempi joukko tekee töitä kesäisin.
Kesätyö on yleensä kokoaikaista työtä ja usein sijaisena toimimista. Jos onnistaa, kesätyö voi
olla oman alan työtä, josta saa arvokasta työkokemusta. Oma-aloitteinen ja tehokas
kesätyöntekijä muistetaan, millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia tulevissa rekrytoinneissa.
Hyvän työntekijän maine ansaitaan omalla toiminnalla.

Mitä sinun on hyvä tietää ennen kesätöihin menoa?
• Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Liitosta voi kysyä
neuvoa, jos sopimusteksti arveluttaa tai et ole varma, onko kaikki olennainen siihen kirjattu. Liiton lakimiehen palvelut ovat myös opiskelijoita
varten, oli työpaikkasi koulutusta vastaava tai ei!
• Oman työsopimuksen lisäksi on hyvä selvittää, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan, että tiedät perusoikeutesi. Työehtosopimus on eri asia kuin allekirjoittamasi työsopimus.
• Kannattaa myös ottaa selvää, onko työpaikallasi akavalaista luottamusmiestä. Julkisella sektorilla (valtiolla, kunnissa ja yliopistoissa) he
ovat JUKOn luottamusmiehiä ja yksityisellä sektorilla (yritykset ja järjestöt) YTN:n luottamusmiehiä, -valtuutettuja tai yhteyshenkilöitä. Kun
olet liiton jäsen, luottamusmies on apunasi myös kesätyön aikana.
• Ansiosidonnaista työttömyysturvaa kannattaa ehdottomasti kerryttää heti ensimmäisistä kesätöistä lähtien. Silloin et jää peruspäivärahan varaan, jos et valmistumishetkellä heti löytäisikään työtä. Usean
kesän aikana saat helposti kerättyä kasaan vaadittavan määrän työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja.

Liiton nettisivuilta ja toimistosta saat yksityiskohtaista neuvontaa,
miten pitää menetellä ja mitä pitää huomioida. Katso www.sval.fi tai kysy sähköpostilla opiskelijat@sval.fi.
Työelämä on monimutkaista – kaikkia kiemuroita ei tarvitse tietää itse, sitä varten ovat liiton työelämän asiantuntijat.

Onnea kesätyön hakuun!

Mikä ihmeen ansiosidonnainen
työttömyysturva ja työssäoloehto?
Ansiosidonnainen työttömyysturva on kuin vakuutus, jota ei haluaisi koskaan joutua käyttämään. Jos jäät työttömäksi ja olet maksanut
liittoon myös työttömyyskassajäsenyydestä, saat paremman työttömyysajan korvauksen kuin pelkän peruspäivärahan.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saat, jos tietyt työssäoloehdot
täyttyvät:
• Osa-aikatyössä täytyy työtunteja olla vähintään 18 tuntia kalenteriviikon aikana.
• Työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja pitää olla yhteensä 34.
• Opiskelijalla on aikaa kerätä näitä 34 viikkoa peräti 9 vuoden
4 kuukauden ajan. Täyttyy helposti kesätöissä!
• Palkkausehto pitää myös täyttyä. Tämä tarkoittaa, että kokoaikatyössä palkan on oltava vähintään 1052 euroa kuukaudessa
vuonna 2010.
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[ pykälät ]

Korkein oikeus antoi merkittävän ratkaisun

YT-lain rikkomista koskevassa asiassa
KKO antoi 9.3.2010 ennakkoratkaisun 2010:20 koskien yh-

teistoimintaneuvotteluiden käymistä Fujitsu Technology Solutions Oy:n Espoon Kilon tehtaalla. Kyseinen tietokonetehdas
lopetettiin vuoden 2000 alussa ja noin 450 tehtaan työntekijää irtisanottiin. KKO tuomitsi Fujitsun maksamaan yhteistoimintalain mukaisia hyvityksiä 11 ammattiliitolle, jotka ajoivat
asiaa jäsentensä nimissä. Syynä hyvityksiin on yhtiön laiminlyönti, joka koski yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluvelvoitteen toteuttamista. SVAL oli yksi asiaa jäsentensä puolesta
ajaneista ammattiliitoista.
KKO pyysi asiassa ennakkoratkaisun Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimelta (EYT) niin sanotun joukkovähentämisdirektiivin tulkinnasta. EYT antoi asiassa ratkaisun syyskuussa 2009.
KKO tulkitsi yhteistoimintalakia joukkovähentämisdirektiivin valossa niin, että suomalaisen tytäryhtiön olisi tullut käydä
yhteistoimintaneuvottelut, ennen kuin alankomaalainen emoyhtiö oli tehnyt sellaisen tuotannon keskittämistä konsernissa
koskevan lopullisen ratkaisun, joka oli merkinnyt tytäryhtiön
toiminnan olennaista supistamista.
KKO katsoi ratkaisussaan, että emoyhtiö oli tehnyt tosiasiallisesti tällaisen ratkaisun, ennen kuin yhteistoimintaneuvottelut tytäryhtiössä oli aloitettu. Suomalainen tytäryhtiö oli
työnantajana laiminlyönyt neuvotteluvelvoitteensa ja se velvoitettiin suorittamaan irtisanotuille työntekijöille hyvitystä.

Korkeimman oikeuden Fujitsu-päätös on hyvä osoitus siitä, mitä tinkimätön edunvalvonta saa aikaan. Kymmenen vuoden kädenvääntö päättyi nyt Kilon tehtaalta irtisanottujen voittoon. Väärällä
tavalla toteutetut irtisanomiset tuovat yhteensä miljoonakorvaukset työpaikkansa menettäneille. Fujitsu joutuu myös maksamaan
oikeudenkäyntikulut täysimääräisinä kaikissa oikeusasteissa.
Korkeimman oikeuden päätös osoittaa, että yt-lailla on merkitystä. Oikeuden päätöksen mukaan irtisanomisista maksetaan nyt korvauksia noin puolelle 450 irtisanotusta. Kuuden
kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta ei kuitenkaan makseta niille järjestäytymättömille työntekijöille, jotka eivät enää valittaneet hovioikeuden antamasta tuomiosta. Ammattiliittoihin
järjestäytyminen siis kannattaa. Se antaa tukea vaikeissa työelämän tilanteissa.
Toivottavaa on, että korkeimman oikeuden päätöksellä on
myös ennalta ohjaava vaikutus. KKO on nyt lyhyen ajan sisällä
antanut kaksi yt-menettelyä koskevaa ennakkotapausta. Ratkaisussa 2010:8 KKO katsoi, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK
ry oli laiminlyönyt yt-neuvotteluiden käymisen PT ry:n ja TT
ry:n yhdistymiseen liittyen. Työpaikoilla toivottavasti mietitään
jatkossa tarkkaan, kannattaako tällaisiin yt-lakia polkeviin menettelytapoihin lähteä.
Petri Toiviainen
lakimies

Vastaa kyselyyn ja voita Tjäreborgin matkalahjakortti!
Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön.
Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa
www.mcipress.fi/lukijapalvelu
Vastaaminen on helppoa.
1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi/
lukijapalvelu.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse tilaajanumero-kohtaan numerosarja 082288.
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla tutkimukseen-painiketta.
Ja sitten vain onnea arvontaan!

Arvottava palkinto
on matkalahjakortti,
jonka arvo on 1 000 euroa.
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Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien
lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa
kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2010. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet.
Palkinto arvotaan 31.7.2010. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

[ pykälät ]

Lopputili ja lomakorvaus
Arto Vainio
Miten kertyneet vuosilomat pidetään tilanteessa, kun työsuh-

de on syystä tai toisesta päättymässä?
Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan työntekijää
kuultuaan. Joitakin rajoituksia työnantajan määräysvallalle on
kuitenkin asetettu. Loma tulee antaa yhdenjaksoisesti niin, että 24 päivää sijoitetaan lomakaudelle (2.5.–30.9.) ja loput lomakauden ulkopuolelle (talviloma). Lomapäivien määrä luonnollisesti riippuu siitä, kuinka paljon työntekijä on lomaa ansainnut
(2 pv/kk vai 2,5 pv/kk). Jos työsuhde ei ole kestänyt täyttä lomanmääräytymisvuotta (1.4.–31.3.), ansaitsee työntekijä lomaa
2 pv/kk. Jos työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti kauemmin,
ansaitaan 2,5 pv/kk. Myös molemmat
vaihtoehdot voivat tulla kyseeseen,
jos työsuhde on kestänyt yli vuoden
siten, että sen ajalle on osunut kaksi lomanmääräytymiskautta. Tällöin jälkimmäisen ajalta voi ansaita
2,5 pv/kk (KKO 2005:61).
Lomapäiviä ovat arkipäivät
eli lauantai lasketaan lomapäiväksi. Lomaa ei saa antaa pätkissä, vaan pääsääntöisesti yhdenjaksoisesti. Lain
mukaan työnantaja ja
työntekijä voivat sopia
pätkistä vain 12 päivää
ylittävältä osalta, mikä
tarkoittaa, että lomasta on aina annettava
ja pidettävä vähintään 2 viikkoa yhdenjaksoisesti. Tätä
perustellaan
työsuojelunäkökohdilla.

Kun työsopimus irtisanotaan, tavanomaista on, että työnantaja määrää ansaitun loman pidettäväksi irtisanomisaikana. Tällöin välttämättä aina ei menetellä oikein. Lain mukaan
työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen päättymiseen
saakka ansaittavien lomien pitämisestä irtisanomisaikana. Silloin kun työntekijältä ei edellytetä työntekovelvoitetta irtisanomisaikana, tämä vaikuttaa työnantajasta kohtuulliselta, onhan työntekijä tuolloin ikään kuin lomalla muutenkin.
Mikäli asiasta ei sovita, työnantajaa sitoo vuosilomalain pääsääntö eli lomakaudelle voidaan määrätä pidettäväksi 24 päivää
ja sen ulkopuolelle 6 päivää. Jos esimerkiksi 4 kuukauden pituinen irtisanomisaika sattuu aikavälille 1.11.2009–28.2.2010, niin
miten työnantaja voi määrätä loman pidettäväksi. Jos irtisanominen on tapahtunut esimerkiksi 30.10.2009, on kuluneena lomanmääräytymiskautena (1.4.2009–30.10.2009) ansaittu 7 kk x
2,5 pv = 18 (17,5) pv. Tätä ei kuitenkaan voida määrätä pidettäväksi kuin vasta aikaisintaan 2.5.2010 lukien, koska irtisanomisaikana ei ole lomakausi. Kun työsuhde päättyy jo 28.2.2010,
ei lomaa voida antaa lomana, vaan se täytyy antaa lomakorvauksen muodossa eli rahana. Sen sijaan edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2008–31.3.2009 pitämättä oleva talviloma
(6 pv) voidaan määrätä irtisanomisajalle.
Tilanne on erilainen, jos irtisanomisajankohta sattuu lomakaudelle, esimerkiksi 1.6.–30.9.2010. Jos lomien ajankohdista ei sovita, voi työnantaja määrätä edellisenä lomanmääräytymisvuonna (1.4.2009–31.3.2010) ansaitun kesäloman 24
päivää kokonaan irtisanomisajalle, mutta ansaittua talvilomaa
6 pv ja kertynyttä uutta lomaa 1.4.–30.9.2010 (6 kk x 2,5 pv =
15 pv) ei voi määrätä irtisanomisajalle, vaan se tulee maksaa
rahana. Näin siinä tapauksessa siis, jos lomien ajankohdista ei
sovita.
Lomakorvauksesta on pidettävä erillään lomaraha, joka ei
perustu lakiin, vaan työehtosopimuksiin. Lomaraha useimmiten on puolet lomapalkasta tai lomakorvauksesta, ja se maksetaan vain jos työntekijä palaa loman jälkeen työhön, joskin eri
aloilla säännökset vaihtelevat. n
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[ jäsenjärjestöt ]

Työhyvinvointi muutosten
tuulissa Kuopiossa
SVAL:n Parempaa työpäivää! -kiertue starttasi käyntiin Kuopiosta
maaliskuun alussa. Talvista keliä uhmaten paikalle saapui parisenkymmentä kiinnostunutta kuuntelemaan ja keskustelemaan työhyvinvoinnista muutosten tuulissa.
Illan alustajina olivat työyhteisökouluttaja Satu Roos Underosesta
ja organisaatiokonsultti Jalmari Heikkonen Kuopion Työterveyslaitokselta. Molemmat alustajat korostivat muutosten olevan arkipäivää
lähes jokaisella työpaikalla. Muutos ei ole aina pelkästään suuri organisaatiomuutos, vaan se voi liittyä myös erilaisiin työn, tehtävien ja välineiden muutoksiin.
Enää ei riitä, että osaa työnsä ja hallitsee erityisosaamisensa, vaan
työtä pitää pystyä tekemään yhdessä muiden kanssa jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Satu Roosin mukaan uudistuminen vaatii suotuisat
olosuhteet ja haasteena on selviytyä siitä muun työn ohella. Osaaminen rakentuu sekä oman alan asiantuntijuudesta (substanssiosaaminen), kokonaisuuden ymmärtämisestä ja omasta roolista siinä (prosessiosaaminen) sekä sosiaalisista taidoista (vuorovaikutusosaaminen).
Jalmari Heikkonen korosti johtamisen merkitystä muutoksissa. Muutoksen toteuttamisessa ja johtamisessa onkin vielä paljon kehitettävää.
Muutoksen johtamisen tavat vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin.
– Laadukas muutoksen toteuttaminen ja johtaminen parhaimmillaan vahvistavat henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä. Onnistunut
muutos mahdollistaa henkilökohtaisen kasvun, ammattitaidon syventymisen ja työyhteisön kestävän kehityksen. Selkeys muutostilanteessa
on osa hyvinvoinnin perustaa, totesi Heikkonen esityksessään.
Työhyvinvointi vaatii siis myös asiantuntijoilta työyhteisötaitoja. Esimiehillä on kuitenkin suuri vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista. Kuten
liiton kannanotossakin nostetaan esille, johtamisessa on asiaosaamisen
lisäksi korostettava sosiaalisia taitoja ja ihmisen johtamisen osaamista.
Varsinkin muutostilanteissa nämä taidot nousevat merkittäviksi.
Päivi Kiiskinen, Kuopio
paivi.kiiskinen@dnainternet.net

Paikallistoimintaa viritellään
Oulun seudulle
Kiinnostaako Sinua tavata muita alan koulutuksen omaavia
ja saada mahdollisuus osallistua kotikonnuilla ajankohtaistapahtumiin? Nyt on aika aktivoida Oulun seudulle paikallistoimintaa!
Tule mukaan ideoimaan ja käynnistämään toimintaa Oulun
alueella. Aloitetaan vapaamuotoisesti ja katsotaan yhdessä, mitä saamme aikaan.

Ota yhteyttä 30.4.2010 mennessä oulusval@gmail.com.
Mari Rautiainen ja Auli Kärki
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[ jäsenjärjestöt ]

Vaasan svallilaiset aktiivisia
Vaasalaisten svallilaisten aktiivisuus näkyi jälleen SVAL:n järjestämis-

sä Parempaa työpäivää! -kiertueen tilaisuuksissa, joissa oli runsas osanotto. Iltatilaisuudessa alustajina toimivat Vaasan kaupungin henkilöstöjohtaja
Leena Kaunisto ja Työturvallisuuskeskuksen (TTK) asiantuntija Päivi Rauramo. Sähköpostilistallemme liittyi paljon uusia aktiivisia jäseniä, joten verkostomme on yhä vahvempi.
SVAL sai myös uusia opiskelijajäseniä kiertueen yhteydessä. SVAL:n
opiskelijoille järjestämässä tilaisuudessa puhuttiin opiskelijan työstä, työllistymisestä ja korkeakouluharjoittelusta. Tilaisuudessa jaettiin myös tietoa
ja vinkkejä kesätyön hausta ja työelämän pelisäännöistä.
Tarkoituksemme on jatkaa jäseniltojen järjestämistä. Syksyn jäsenillan ajankohtaiseen teemaan ja teeman alustajiin sinä voit esittää toivomuksia.
Yhteistyömme SVOL-Vaasa ry:n kanssa on tiivistä. Kutsumme tilaisuuksiimme myös opiskelijat. Samoin SVOL on kutsunut kevään työelämäiltaansa alumneja kertomaan omakohtaisten uratarinoiden kautta tulevasta työelämästä ja sen vaatimuksista.
Aira ja Jussi toimivat SVAL:n liittovaltuuston varajäseninä 2010–2013.
Aira on jäsenenä Akava-Pohjanmaan aluetoimikunnassa sekä Työllisyysja innovaatiotyöryhmässä, jonka tavoitteena on edistää toimillaan akavalaisten työllistymistä omalla alueellaan.
Jos haluat tietää alueen jäsentoiminnasta tai sinulla on ideoita toiminnan
kehittämiseen, ota yhteyttä meihin ja liity sähköpostilistallemme!
marja.huovari@vaasa.fi, aira.bragge@kolumbus.fi
ja jussi.bjorninen@gmail.com

Pirkanmaan Valtiotieteilijät
viettävät kehittävää kevättä
Pirkanmaan Valtiotieteilijöiden vuosi alkoi vauhdikkaasti teatteri-illalla,
ja kevään korvalla Svalp pohti yhdistyksen kehittämistä ja pirkanmaalaisten valtiotieteilijöiden profiilia kehittämispäivän merkeissä. Pysy mukana
menossa ja tarkista kevään ja kesän tapahtumat sähköpostilistalta tai blogista svalpir.blogspot.com.

Liity yhdistykseen!
Pirkanmaan Valtiotieteilijöiden jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsenhakemuksen SVAL:n nettisivuilla.
Päivitä yhteystiedot!
Jos Svalp-postia ei kuulu, voi syynä olla vanhentunut sähköpostiosoite.
Päivitäthän siis muuttuneet tietosi, eritoten sähköpostitietosi suoraan Pirkanmaan valtiotieteilijöille, svalpirkanmaa@gmail.com, niin pysyt kuulolla.

Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät nyt netissä
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät siirtyi nettiaikaan. Paikallisjärjestö bloggailee
osoitteessa www.phsval.blogspot.com/. Blogista löydät ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä yhteyden omaan jäsenjärjestöösi Päijät-Hämeessä.
Tsekkaa sivut ja tule mukaan virkeään toimintaan!
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry
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Työ Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksella sai sosiologi
Hanna Vehmaksen kysymään, mikä suomalaisia oikein liikuttaa.
Tuore väitöstutkimus paljasti, että suorituskeskeisyys ja hyödyn tavoittelu
ohjaavat myös liikunnan harrastamista. Moni käyttää vapaa-aikansa
valmentamalla itsestään entistä paremman työntekijän.
Teksti: Riina Mäentausta Kuvat: Juha Sorri

Sosiologi ja filosofian tohtori Hanna Vehmaksen tasapainois-

ta ja rauhallista olemusta katsellessa ei löydä merkkejä suorittajasta. Silmissä tuikkiva innostus kertoo, että tutkijan työ on hänelle kutsumus.
Vehmaksen väitöskirja Liikuntamatkalla Suomessa – vapaa-ajan valintoja jälkimodernissa yhteiskunnassa tarkastettiin
tammikuussa 2010 Jyväskylän yliopistossa. Liikuntasosiologian
alaan kuuluvassa tutkimuksessaan Vehmas selvitti suomalaisten liikkumisen ja liikuntamatkailun taustalla vaikuttavia syitä.

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että vapaa-aika on vakavoitumassa. Mukaan on tullut piirteitä, jotka perinteisesti ovat kuuluneet
työelämään.
– Tärkeää ei ole liikkuminen tai matkustaminen itsessään,
vaan niiden kautta myös etsitään hyötyjä jotakin muuta varten. Liikunnasta haetaan terveyttä ja sitä, että jaksettaisiin
työssä paremmin. Toinen vapaa-ajan tavoite on luoda verkostoja, joiden kautta voi hankkia taloudellista hyötyä. Kolmantena osa-alueena ovat kulttuuristen kokemusten kartuttaminen
2-2010  Valtiotieteilijä  15

”

Suomalaisilla on voimakas pärjäämisen eetos.
Yksin selviäminen on ikään kuin
kansalaiskelpoisuuden mittari.

Hanna-Mari
Vehmas
• Synt. 1968, Jyväskylä
• VTM, Turun yliopisto 1999
• Filosofian tohtori,
Jyväskylän yliopisto 2010
• Väitellyt liikuntasosiologiasta
Liikuntamatkalla Suomessa
– vapaa-ajan valintoja
jälkimodernissa yhteiskunnassa
• Liikuntahallinnon kansainvälisen
maisteriohjelman lehtori,
Jyväskylän yliopisto, Liikuntaja terveystieteiden tiedekunta
• Ura:
– Jyväskylän yliopisto, liikuntasosiologian assistentti 1999–2002
– Kulttuuripoliittisen tutkimuksen
edistämissäätiö Cupore, tutkija,
Liikunta-alan elinkeinorakenne ja
osaamistarpeet 2004
– Jyväskylän yliopisto, liikuntasuunnittelun yliassistentti 2005,
liikuntasosiologian assistentti
2007–2008 ja liikuntasosiologian
lehtori 2009–

• Harrastuksia: lapsiperheen arki,
liikunta ja kaunokirjallisuus
• Unelmia: saisi jatkaa tieteentekijänä ja lapsilla olisi turvallinen
tulevaisuus
• Paras liikuntakokemus: juoksulenkki arjessa, koskenlasku
Paquare-joella Costa Ricassa.

ja kielitaidon hankkiminen, Vehmas selvittää.
Työssä myös tarvitaan yhä enemmän
vapaa-ajalle tyypillisiä taitoja. Esimerkiksi iltatilaisuus asiakkaan kanssa vaatii erilaista varmuutta ja käyttäytymistä, kuin
yksinomaan neuvottelupöydän ääressä
istuminen.
Liikunnan arvoituksellinen
vetovoima
Valmistuttuaan Turun yliopistosta vuonna 1999 Vehmas muutti liikuntasosiologian assistentin viran perässä vanhaan
kotikaupunkiinsa Jyväskylään – lenkkeilijöiden, hiihtäjien ja jääkiekkoilijoiden
keskelle. Liikunnallisessa ympäristössä
sosiologin tuntosarvet nousivat väistämättä pystyyn.
– Halusin tarkastella, miksi juuri liikunta on se, minkä pitää kuulua elämään.
Verkostoiduttuani matkailualan ihmisten kanssa huomasin lisäksi, että liikuntamatkailua koskeva perustutkimus oli
aivan alkutekijöissään, Vehmas selvittää.
Tutkimuksessaan Vehmas haastatteli 14 perinteisen, suomalaisen liikuntalajin harrastajaa, joiden harrastamisen perusteluja hän tarkasteli Pierre Bourdien
pääomien kenttäteorian kautta ja käymällä hermeneuttista keskustelua sosiologian klassikoiden, kuten Max Weberin
ja Robert Stebbinsin kanssa. Haastattelujen pohjalta Vehmas löysi neljä erilaista
tyyppiä, velvollisuudentuntoisen suorittajan, luonnonkokijan, elämysten hakijan ja seurallisen liikkujan.
Suorituksilla yksilöksi
Paremman terveyden, kattavamman
yleissivistyksen, korkeamman ammatillisen aseman tai muun hyödyn tavoittelu ajaa ihmisiä yhä näyttävämpiin vapaa-ajan suorituksiin, mutta niiden
taustalla vaikuttavat myös sosiaalinen
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paine ja kulttuurinen normisto. Moni haluaa samaistua toisiin tai vielä parempaa
– olla hitusen muita yksilöllisempi.
Liikunnallinen elämysmatkailu voi
olla yksi keino, jolla ihminen rakentaa
omaa statustaan. Se on osa yksilöllisyyden korostamista, mikä voi tapahtua tiedostamattakin.
– Haastateltavien vastauksissa korostui vanha ajatus siitä, että ”on lottovoitto syntyä Suomeen”. Osa vastaajista katsoi, että koska heillä on mahdollisuus ja
vapaus tehdä matkoja erikoisiinkin kohteisiin, niin heidän pitää myös käyttää
mahdollisuutensa hyväkseen, Vehmas
kuvailee.
Jos vapaa-ajan tarkoituksena on saada
työelämä rullaamaan yhä paremmin, voi
olla vaarana, että ihminen ajautuu tehostamisen kierteeseen. Elämä hautautuu
päättymättömän tekemisen alle ja edessä
on uupuminen.
– On myös perusteltua miettiä, mitä
se kertoo meistä, jos meidän täytyy varta
vasten ostaa elämyksiä. Olemmeko jollakin tavalla vieraantuneet omasta minästämme? hän kysyy.
Touhuamisessa ja puuhailussa ei tutkijan mielestä ole mitään pahaa, mutta jatkuva suorittaminen vie lopulta voimat.
– Jos kokee olevansa ajautunut suorittamisen noidankehään, pitäisi ensimmäiseksi pohtia, kuka sen sanelee. Joskus
voi olla myös luovasti joutilas, hän huomauttaa.
Mökkikeskustelua mediassa
Vehmaksen väitöstutkimus herätti myös
median kiinnostuksen, mikä tuli tutkijalle yllätyksenä. Äkkiä häntä vietiin aamuuutisista toiseen pohtimaan syitä suomalaisten kokemille suorituspaineille.
Vehmas itse suhtautuu mediassa
tehtyihin painotuksiin varauksella. Esimerkiksi mökkeily sai osakseen enem-

Touhuamisessa ja puuhailussa ei ole mitään pahaa, mutta jatkuva
suorittaminen vie lopulta voimat, tutkija Hanna Vehmas muistuttaa.

män huomiota, kuin mitä sen osuus
tutkimuksessa olisi edellyttänyt. Varmoja yleistyksiä tutkija ei myöskään rajatun haastatteluotoksen pohjalta lähde
antamaan.
Huolissaan suorituskeskeisyyden lisääntymisestä Vehmas silti on.
– Suorittamisen jatkuminen vapaaajalla voi johtaa loppuun palamiseen.
Jaksamisen lisäksi suurimmat uhkakuvat
liittyvät syrjäytymiseen. Kaikilla ei esimerkiksi ole taloudellisia mahdollisuuksia elämykselliseen liikunnan harrastamiseen, Vehmas sanoo.
Yhteiskuntatieteilijänä hän on kuitenkin iloinen tutkimuksen herättämästä keskustelusta.
– Sosiologisessa tutkimuksessa hyötyä
ei synny koskaan välittömästä löydöksestä vaan vasta reaktiosta, jonka se saa
aikaan. Tutkimustulokset ovat merkityksellistä vasta, kun ne synnyttävät uutta
keskustelua.
Tulevaisuudessa Vehmas aikoo jatkaa
tutkimustyötään. Häntä kiinnostaa, onko
suomalaiseen yhteiskuntaan betonoitu-

nut luterilainen työetiikka ja suorittamisen sanaton pakko osa myös nuorten ja
lasten elämää.
– Nykyään puhutaan, kuinka työ ei
enää ole tärkeää nuorille. Olisi mielenkiintoista tietää, miten uusi sukupolvi
puntaroi hyötyä omissa vapaa-ajan valinnoissaan, Vehmas sanoo.
Olemuksesta hehkuu tutkijan vilpitön
innostus.
Yksilökuntoilusta
yhteisölliseen liikkumiseen
– Suomalaisilla on voimakas pärjäämisen
eetos. Yksin selviäminen on ikään kuin
kansalaiskelpoisuuden mittari. Ympäristön paine viestii siitä, ettei apua ole soveliasta pyytää muilta, tutkija Hanna Vehmas sanoo.
Vehmaksen mukaan moni ulkomaalainen ei voi ymmärtää suomalaisten tapaa liikkua yksin ja tosissaan. Itsekin
lenkkipolulla omien ajatustensa kanssa
viihtyvä tutkija on saanut joskus kuulla
hämmästyneitä kommentteja ulkomaalaisilta opiskelijoilta.

– Eräs espanjalainen miesopiskelija totesi minulle, että hän juoksee ennemmin pallon perässä, Vehmas naurahtaa.
Kulutus- ja elämysyhteiskunnassa individualismi korostuu, ja suomalainen,
itsenäisyyttä korostava kulttuuri on sille
erityisen hedelmällinen maaperä. Asialla
on väistämättä myös kääntöpuolensa.
– Émile Durkheim löysi yhteyden
työn muutosten ja itsemurhien välillä.
Työn eriytyminen höllensi yhteisöllisyyttä, mikä puolestaan näkyi itsemurhalukujen kasvuna, Vehmas sanoo ja lisää:
– Kun tarkastellaan eri maiden itsemurha- ja väkivaltatilastoja, niin suomalaiset luvut ovat valitettavaa luettavaa.
Suorituskeskeisestä kuntoilusta huolimatta Vehmas näkee liikuntaharrastuksissa myös mahdollisuuksia yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Säännölliset
joukkuepelien viikkotreenit tai yhteiset juoksulenkit naapurien kanssa voivat luoda uudenlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta katkenneiden sukusiteiden
ja hävinneiden kyläyhteisöjen tilalle. n
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Havaintoja SVAL:n jäsenkunnan tuntemuksista

Työmäärä ennallaan,
työurien pidentäminen mielessä
Kokoaikatyötä tekevien viikkotuntimäärä oli lokakuussa tehdyn
työmarkkinaselvityksen mukaan keskimäärin 39,8 tuntia.
Työtuntien määrä on ollut laskussa vuodesta 1998 lähtien.
Vuosi 1998 on ollut viikkotuntimäärällä mitattuna jäsenkun-

nan rankin vuosi (44,6 tuntia/viikko) liiton työmarkkinatutkimusten historiassa. Vertailutietona todettakoon, että 94 prosentilla vastaajista työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika oli silloin
37,5 tuntia tai vähemmän.
Syksyn 2009 työmarkkinatutkimuksessa kysyttiin sovittujen
ja toteutuneiden viikkotuntimäärien lisäksi vastaajien arviota nykyisestä työmäärästä sekä vallinneen taloudellisen taantu-
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man mahdollisesti aiheuttamien toimien vaikutuksesta työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä toimeentuloon.
Ylitöitä tehdään talouden
suhdanteista riippumatta
Jäsenkunnasta noin joka neljäs (23 prosenttia) oli tehnyt ylitöitä. Ylitöiksi on tässä yhteydessä luettu työaikalain vahvistaman
40 maksimiviikkotunnin ylittävät tuntimäärät. Toisaalla kysyt-

Kuvio 1

Mikäli työvoiman
eläkkeellesiirtymisikää
halutaan entisestään
nostaa, työmäärän
mukanaan tuomaan
haasteeseen täytyy
pystyä vastaamaan
kuormittavuutta
tasoittamalla.

Ylitöitä tehneiden osuus, %
Kaikki vastaajat

77

23

Alle 30
30–39
40–49
50–59
yli 60

86
80
76
68
60

14
20
24
32
40

Naiset
Miehet

80
72

20
28

Yksityinen
Kunta
Valtio

71
80
80

29
20
20
n Ei ylitöitä n Ylitöitä

Kuvio 2

TYÖMÄÄRÄ

Kaikki vastaajat

12

44

42

2

Alle 30
30–39

7

38

52

3

11

43
42

1

40–49
50–59
yli 60

15
15
15

45
42
47
51

Naiset
Miehet

13

45

40

2

12

41

46

1

Yksityinen
Kunta

11

38

50

13

38

1
2

Valtio

13

47
47

38

2

Asiantuntijat ja opetus
Johtotehtävät

11
15

42
51

45

2

37
32

1
1

34

n Jatkuvasti liian suuri n Ajoittain liian suuri n Sopiva n Liian pieni

täessä ylitöiden korvaamisesta vain 20 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei tee ylitöitä. Eroa selittää osaltaan sovitun työajan
ylittävä, mutta maksimissaan 40 viikkotuntiin jäävä työtuntimäärä, joka tässä yhteydessä luokitellaan työaikalain mukaisesti lisätyöksi.
Vanhimpien ikäluokkien (alkaen 50–59-vuotiaat) keskuudessa ja yksityisellä sektorilla tehdään suhteessa enemmän ylitöitä kuin koko vastaajajoukossa. Nuorempien ikäluokkien (alle
kolmekymppiset ja 30–39-vuotiaat) sekä julkisen sektorin vastaajien parissa tilanne oli puolestaan päinvastainen. Myös sukupuolten välillä oli eroa ylitöitä tehneiden osuuksissa. Jakaumat
on esitetty kuviossa 1.
Koko vastaajajoukon keskuudessa tyypillisin ylityön puolelle venynyt viikkotyöaika oli 45 tuntia. Huomionarvoista on, että
edelleenkään 22 prosenttia ylitöitä tehneistä ei saanut tekemistään ylitöistä mitään korvausta. Ylitöitä tehneistä vastaajista 18
prosenttia sai niistä työaikalain mukaisen korvauksen ja lopuille
60 prosentille korvaus suoritettiin muilla tavoin, joista yleisin oli
ylitöitä vastaava tuntimäärä vapaa-aikaa. Tällaista niin sanottua
1:1 vapaata sai 40 prosenttia ylitöitä tehneistä vastaajista.

Työmäärät otettava vanhemmilla ikäluokilla
huomioon selkeänä kuormitustekijänä
Kuviossa 2 on esitetty vastaajien jakauma työmäärän perusteella. Vastausvaihtoehdot olivat ’Jatkuvasti liian suuri’, ’Ajoittain liian suuri’, ’Sopiva’, ’Liian pieni’ ja ’En osaa sanoa’. Uupumukselle altistavaksi, kuormittavaksi työmääräksi on luettava
’Jatkuvasti liian suuri’ -vaihtoehto, kun taas ’Ajoittain liian
suuri’ on pääsääntöisesti ymmärrettävä korkeasti koulutettujen työn luonteeseen liittyvänä ”kausivaihteluna”.
Ennakko-oletuksiin nähden suuria yllätyksiä tulokset eivät
tuoneet esille. Kaikista vastaajista noin joka kymmenes (12 prosenttia) koki työmääränsä jatkuvasti liian suureksi. Osuus on
täsmälleen sama kuin vuoden 2007 kyselyssä, jolloin asiaa edellisen kerran tutkimuksessa kysyttiin. Vastaajista 44 prosenttia
koki työmäärän ajoittain liian suureksi ja lähes yhtä usea vastaaja (42 prosenttia) oli puolestaan sitä mieltä, että työmäärä on sopiva. Näiden kahden ryhmän osuudet ovat lähentyneet toisiaan
kahden vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin vielä lähes puolet
vastanneista koki työmääränsä ajoittain liian suureksi ja runsas
kolmannes sopivaksi. Kaksi prosenttia kaikista vastaajista oli2-2010  Valtiotieteilijä  19

Kuvio 3
TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS TYÖURANI PIDENTÄMISEEN
Mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön

1,69

Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin

1,79

Mahdollisuus vaikuttaa oman työn vaativuuteen

1,8

Palkka vastaa työn vaativuutta ja työmäärää

1,8

Esimiestyön kehittäminen

1,97

Eläkeiän nosto lainsäädännöllä

3,01

Työyhteisön vapaa-ajan toimintojen kehittäminen

3,14
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1= erittäin suuri merkitys, 2= Suuri merkitys, 3= pieni merkitys, 4= erittäin pieni merkitys

si halunnut tehdä enemmänkin töitä. Sukupuolten välillä ei ilmennyt mainittavia eroja työmäärän kokemisessa.
Ikäryhmittäin vastauksia tarkasteltaessa on helposti huomattavissa iän ja työelämäuran pituuden vaikutus työmäärän
kokemiseen: alle 30-vuotiaat vasta työelämään tulleet kokevat
työmäärän kautta linjan siedettävämmäksi kuin pidempään työelämässä olleet ikäryhmät. Selittäviä tekijöitä – kuten vanhempien ikäryhmien vaativammat tehtävänkuvat, esimiestyön vastuut ja niin edelleen – on varmasti löydettävissä useita. Ne eivät
kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että mikäli työvoiman eläkkeelle siirtymisikää halutaan entisestään nostaa, työmäärän mukanaan tuomaan haasteeseen täytyy pystyä vastaamaan kuormittavuutta tasoittamalla.
Puolet yksityisellä sektorilla työskennelleistä vastaajista koki
työmääränsä sopivaksi, kun puolestaan julkisen sektorin vastaajien joukossa vastaava osuus jäi alle 40 prosentin. Julkisella sektorilla työmääränsä jatkuvasti liian suureksi kokeneiden osuus
oli 13 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 11 prosenttia. Jos näihin osuuksiin lisätään työmäärän ajoittain liian suureksi tuntevat, julkisella sektorilla liikutaan yli 60 prosentin osuudessa ja
yksityisellä sektorilla jäädään alle 50 prosenttiosuuteen.
Yleisenä positiivisena suuntauksena on havaittavissa – taustamuuttujasta riippumatta – pieni vähenemä työmääränsä jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi tuntevien osuudessa verrattuna kahden vuoden takaisiin lukuihin.
Työurien pidentäminen
ei ratkea eläkeikää nostamalla
Kyselyssä sivuttiin myös ajankohtaista työurien pidentämisen
tematiikkaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten toimen20  Valtiotieteilijä 2-2010

piteiden vaikutusta työuran pidentämiseen omalla kohdallaan.
Vastausvaihtoehdot oli lajiteltu neliportaiseksi asteikolla erittäin suuri – melko suuri – melko pieni – erittäin pieni merkitys.
Merkityksellisimmiksi keinoiksi vastaajat kokivat omaan työhönsä konkreettisesti vaikuttavat tekijät, kun taas kollektiivitason keinot ja lakisääteiset toimenpiteet – esimerkiksi eläkeiän
nosto – koettiin vähemmän vaikuttaviksi tekijöiksi.
Kuviossa 3 on esitetty vastausten perusteella lasketut keskiarvot merkityksellisimmästä ja vähiten merkityksellisistä toimenpidevaihtoehdoista. Loput noin 20 kuvattua toimenpidettä
saivat laskennallisen keskiarvon välillä 2,09–2,85. Laskennallisella keskiarvolla tärkeimmiksi luokitellut toimenpiteet olivat
samoja, jotka vastaajat arvottivat kyselyssä useimmin yksittäisellä vaihtoehdolla ’Erittäin suuri merkitys’.
Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa eläköitymisikäänsä nimenomaan omien suunnitelmien näkökulmasta. Arviot vaihtelivat 42 vuodesta aina 90 vuoteen saakka. Vapaiden
kommenttien joukosta oli luettavissa tyytymättömyyttä käytyyn
eläkeiän nostokeskusteluun ja toisaalta tervettä skeptisyyttä kulloistenkin eläkepäätösten pysyvyyttä kohtaan. Eläkkeellelähtösuunnitelmien keskiarvoksi muodostui 64 vuoden ikä. Tätä positiivisena
pidettävää havaintoa vahvistaa osaltaan lisäksi se tosiseikka, että 36
prosenttia vastaajista ilmoitti suunnitelmiensa mukaiseksi eläköitymisiäkseen 65 vuotta. Työurien pituudessa ei tästä näkökulmasta katsottuna pitäisi olla suurta ongelmaa. Olisikohan syytä siirtää
työurien pidentämiskeskustelun painopistettä eläköitymisiästä siihen, kuinka nuoriso saadaan nopeasti opintojen pariin ja vastavalmistuneet integroitua sujuvasti työmarkkinoille? n
Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

Työura joustaa

– entä työntekijä?
Eläkeasiat ja työurien pidentäminen ovat olleet tiiviisti median ja yleisen
keskustelun keskiössä. Akava ja muut työntekijöiden työmarkkinakeskusjärjestöt
ovat tyytyväisiä siihen, että keskustelun painopiste on siirtynyt työhyvinvoinnin
kehittämiseen, ja että siihen on löydetty kattava valikoima keinoja.
ta. Kun keskustelu ryöpsähti pintaan viime keväänä, työnantajajärjestöt painottivat jo alkumetreillä työssä jaksamista tukevia toimenpiteitä, vaikka julkinen keskustelu keskittyikin
puimaan työurien pidentämistä eläketurvan ja työttömyysturvan leikkausten avulla.
– Työurat pitenevät vain, jos työntekijöillä on intoa jatkaa
työssä, hyvä fyysinen ja henkinen terveys sekä työnantaja, joka
pitää työntekijöistään kiinni, Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle totesi.
Helle painotti, että työelämän laadulla on tärkeä merkitys
yksittäisen työntekijän elämässä, mutta työurien pidentämisen
kansantaloudellista puoltakaan ei tule väheksyä.
– Vaikka työhyvinvointi ja jaksaminen mielletään usein niin
sanotuiksi pehmeiksi asioiksi, ovat ne myös kivenkovia asioita.
Yhdessä menetetyssä työvuodessa haaskataan kolme miljardia
euroa vuodessa. Viimeistään nyt kaikkien on pakko ymmärtää,

että työhyvinvoinnista huolehtiminen on täysin välttämätöntä. Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen kahdella vuodella
toisi vain reilun puoli vuotta lisää työuriin, Helle totesi.
– Ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla: on panostettava hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työura- ja työaikajoustoihin. Tärkeitä keinoja työurien pidentämiseksi ovat muun
muassa työaikapankit ja osa-aikatyön mahdollisuudet, monipuoliset täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä entistä tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa.
Tukea tutkimuksista
Työhyvinvoinnin merkitys työn tuottavuudelle ja tuloksellisuudelle
sekä innovaatioiden syntymiselle on tutkittu ja tunnustettu tosiasia.
Työpaikkojen nykyiset käytännöt eivät siitä huolimatta tue työssä
jaksamista eivätkä myöskään ikääntyvien pysymistä työelämässä.
– Työurat voivat pidentyä vain, jos ikäsyrjintä loppuu. Nyt irtisanomi-
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Mediassa on käsitelty koko viime vuosi tiiviisti eläkeasioi-
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set ja lomautukset painottuvat iäkkäisiin työntekijöihin, vaikka heillä olisi
intoa ja halua sekä kykyä jatkaa työssä. Ikääntyneitä arvostetaan juhlapuheissa, mutta työelämän arki on heille karu. Ikäsyrjinnän estämiseen on
etsittävä keinoja kannusteista, mutta
jos muu ei auta, myös sanktioista. On Minna Helle, Akava
harkittava esimerkiksi toimia, joilla lisättäisiin työnantajan vastuuta irtisanomansa ikääntyneen työntekijän työllistymisestä.
Samoja asioita havaitsi KTM Monika von Bonsdorff syksyllä 2009 valmistuneessa väitöskirjassaan, jossa hän tutki työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tekijöiden yhteyttä työntekijöiden eläkeaikeisiin ja työssä jatkamisaikeisiin. Tutkimus
osoitti, että johtamisella on suuri merkitys työntekijöiden työssä jatkamisen kannalta, sillä työhyvinvointia ja työntekijöiden
terveyttä voidaan tukea hyvien johtamiskäytäntöjen avulla. Tutkimus osoitti myös, että työntekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tekijät ovat yhteydessä eläkeaikeisiin keski-iästä alkaen.
Tutkimukseen osallistuneet arvostivat palkitsemista, tunnustusta, mahdollisuutta kehittää itseään, joustavia työaikoja sekä työn jatkuvuutta. Työntekijät olisivat myös valmiimpia
kokeilemaan ja kiinnostumaan kaikesta uudesta, jos heille vain
tarjottaisiin siihen mahdollisuus.

Ahtelan työryhmän
toimenpide-ehdotuksia
Ahtelan työryhmä on esittänyt joukon toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää
suomalaisten työkykyä, parantaa työhyvinvointia, pidentää työuraa alkupäästä sekä
parantaa työllistämisedellytyksiä:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Työterveyshuollon ennakoivuuden ja tuloksellisuuden lisääminen.
Laadukkaan työterveyshuollon saatavuuden varmistaminen.
Varhaisempi puuttuminen pitkittyvään työkyvyttömyyteen.
Työhyvinvoinnin palvelukeskus tukemaan työpaikkojen toimia.
Työssä jatkamista tukeva toiminta osaksi työpaikkojen yhteistoimintaa.
Työkyvyn edistäminen osaksi johtamista.
Työeläkejärjestelmä tukemaan työpaikkojen työhyvinvointia.
Siirtymistä perusopetuksesta toiselle asteelle tehostettava.
Korkea-asteen koulutukseen pääsyä nopeutettava.
Työikäisten aikuisten osaamista kehitettävä jatkuvasti.
Työkykyyn kiinnitettävä enemmän huomiota koulutuksen aikana.

”

Yhdessä menetetyssä työvuodessa
haaskataan kolme miljardia euroa
vuodessa.

..ja tilastoista
Julkisessa keskustelussa on oltu huolissaan siitä, että ihmiset jäävät liian aikaisin eläkkeelle. Eläketurvakeskuksen tammikuussa
julkistamien lukujen valossa huoli on turha. Vaikka eläkkeelle siirtyi viime vuonna ennätysmäärä, lähes 80 000 henkilöä,
on suomalaisten keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä taantumasta ja työttömyydestä huolimatta noussut 59,8 vuoteen. Eläketurvakeskuksen mukaan siirtymisikä nousi, koska työkyvyttömyys vei väkeä eläkkeelle aiempaa harvemmin.
Taantuma ei myöskään heikentänyt ikääntyneiden työllisyyttä. Tilastokeskuksen työelämätutkija, kehittämispäällikkö Anna-Maija Lehto uskookin, että sama kehitys jatkuu. Keskeisenä syynä työurien pitenemiseen Lehto pitää koulutustason
nousua ja sitä, että työtehtävät ovat aiempaa mielenkiintoisempia ja fyysisesti vähemmän kuluttavia. Hän uskoo, että työoloja väljentämällä ja yhteistyötä parantamalla työtä halutaan tehdä jatkossakin pitkään.
Tukea nuorille opiskelijoille
Työuraneuvottelujen työelämäryhmä, niin sanottu Ahtelan ryhmä, on nyt saanut aikaan ehdotuskokonaisuuden, joka keskittyy
tarjoamaan välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikoilla. Ehdotukset huomioivat erityisen hyvin nuorten ammatillisten valmiuksien parantamisen ja nopeuttavat työmarkkinoille
tuloa. Ehdotukset lisäävät myös työelämässä jo olevien mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen parantamiseen ja helpottavat
näin selviytymistä työmarkkinoiden muutoksissa.
Ahtelan ryhmän raportti sisältää Akavan kannalta tärkeitä
asioita, kuten esimerkiksi vaatimuksen siitä, että korkeakoulujen rahoitusta tulisi järkevöittää. Ahtelan ryhmän ehdotuksen
mukaan korkeakoulujen rahoitus tulisikin määräytyä jatkossa
myös sen perusteella, miten hyvin vastavalmistuneet pääsevät
oman alansa töihin. Helle uskoo, että näin esimerkiksi insinöörien ja tradenomien suuret koulutusmäärät saataisiin vihdoinkin vastaamaan todellista tarvetta.
Ehdotuksessa halutaan myös tukea nuorten työllistymistä ja
samalla ikääntyvien työssä jaksamista kehittämällä osa-aikalisää. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos yli 50-vuotias siirtyy
osa-aikatyöhön, voidaan osa-aikaisuuden sijaistamiseen palkata työtön, vastavalmistunut nuori.
Laantuuko eläkekeskustelu?
Pääministeri Matti Vanhanen on ilmoittanut, ettei hallitus ryhdy eläkeheikennyksiin ja Ahtelan työryhmän esitykset etenevät

Taustaa
Suomessa toteutettiin vuonna 2005 poikkeuksellisen iso työeläkejärjestelmän uudistus. Se oli jatkoa 1990-luvulla alkaneille
uudistuksille, joiden tavoitteena oli työeläkejärjestelmän sopeuttaminen väestön ikääntymiseen. Vuoden 2005 uudistuksen tavoitteet olivat

• myöhentää keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää
2–3 vuotta
• sopeuttaa eläkejärjestelmä keskimääräisen
elinajan kasvuun
• hillitä työeläkemaksujen nousua
Miksi eläkkeelle tulisi siirtyä myöhemmin?
Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan suomalaisten
elinajanodote nousee jatkuvasti. Kun 63-vuotiaan jäljellä oleva elinajan odote oli 20,9 vuotta vuonna 2008, olisi vuoden
2009 väestöennusteen mukaan samanikäisellä 3,9 vuotta
enemmän elinvuosia vuonna 2025. Pitenevästä elinajasta ainakin osa voitaisiin käyttää työhön. Tällä olisi myönteisiä seurauksia eläkejärjestelmän, työmarkkinoiden ja julkisen talouden kannalta.
Työurat jatkuvat porkkanalla, ei kepillä
Suomalaisten mielestä parhaat keinot työurien jatkumiseen löytyvät työhyvinvoinnin kehittämisestä. Suomalaisten halukkuuteen jatkaa työssä pidempään vaikuttavat kaikkein eniten työn
mielekkyys (85 prosenttia), mahdollisuudet vaikuttaa työaikajärjestelyihin (77 prosenttia), lomapäivien lisääminen (74 prosenttia) ja johtamistapojen parantaminen (70 prosenttia). Vajaa
kolmannes suomalaisista arvioi jaksavansa työssä yli 63-vuotiaana. Suurin osa kansalaisista (43 prosenttia) arvioi, että jaksaminen ylettyy 61–63-vuotiaaksi. Arviot ovat yhteydessä koulutustasoon ja asemaan työelämässä. Korkeasti koulutetuista,
ylemmistä toimihenkilöistä, yrittäjistä ja akavalaisista yli 40 prosenttia uskoo jaksavansa yli 63-vuotiaaksi.
Lähde: TNS Gallupin tutkimus helmikuussa 2010.

toteutusvaiheeseen, kun hallitus on ne käsitellyt. Akavan hallitus on tähän ratkaisuun tyytyväinen, ja se on hyväksynyt Ahtelan
työelämätyöryhmän neuvottelutuloksen. Akavassa ollaan erityisen tyytyväisiä etenkin niihin esityksiin, jotka helpottavat nuorten työllistymistä, sillä ilman työtä työuraa on vaikea pidentää.
Julkisuudessa on myös esitetty arvioita, onko koko eläkekeskustelussa hieman kiirehditty asioiden edelle, sillä vuoden 2005
eläkeuudistuksen vaikutukset ovat vasta pikkuhiljaa alkaneet
näkyvä. Voisiko siis olettaa, että kuuma eläkekeskustelu alkaa
laantua? n
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Kun menee riittävän huonosti,
johtajat ovat nälkäisiä kaikelle
uudelle.
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Taantuma haastaa
johtajuuden
Uudet johtamisteoriat syntyvät yleensä taloustaantumien vanavedessä, kun vanhoilla opeilla ei enää pärjätä.
Johtamista ja jaksamista pitkään tutkineet Mikko Luoma ja Tuomo Alasoini odottavat
jo malttamattomina johtamisen uutta tulemista.
Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen Kuvat: iStockphoto

Suomalainen johtaminen näyttäytyy Johtamistaidon Opiston toimitusjohtajalle, KTT Mikko Luomalle hybridinä, johon
on otettu ripaus historiasta, toinen tarinoista ja valtaosa on valunut kahdenkymmenen vuoden aikana pohjoisamerikkalaisista teorioista.
– Meillä näkyivät vahvasti 1970-luvun energiakriisin jälkeen
organisaatiokulttuuriin mukaan tulleet yhteisöllisyys, laatu ja
tiimit. Seuraavalla vuosikymmenellä innostuimme osaamisesta ja oppimisen merkityksestä. Tämä vaihe on jäänyt päälle. Puhumme paljon osaamisen johtamisesta, vaikkei osata välttämättä määritellä, mitä se voisi olla.
Sanotaan, että maailma on taloudellistunut, ja siksi talouden
mittarit värähtävät aina, kun jotain merkittävää tapahtuu. Notkahdukset ovat kuitenkin aina myös mahdollisuus uuteen.
– Ennen kuin nousemme tästä lamasta, tulee johtamiseen jotakin uutta, joka pyrkii korjaamaan aiemman maailman tekemiä virheitä. Kun menee riittävän huonosti, johtajat ovat nälkäisiä kaikelle uudelle. Seuraavaksi väkevä johtajuus antaa piupaut
innovaatiohömpötykselle.
Luoma korostaa, ettei ole oikeaa tai väärää johtamisoppia.
– Viisas hyödyntää kulloinkin tarvittavia oppeja. Nyt voisi olla taas käyttöä 1950-luvun opeille. Eikä uudenlaista johtamista pitäisi rajoittaa vain yrityksiin, vaan käyttää laajasti yhteiskunnassa.

Työyhteisön neljä tunnetilaa
Luoma haluaisi nähdä enemmän johtamista työyhteisön tunnetilojen mukaan.
– Johtajan tehtävä on tunnistaa työyhteisön tunnetila ja vaikuttaa siihen positiivisella tavalla, sillä ihminen on aina notkein
osa kaikissa organisaatioissa.
Kaikkein raskainta työyhteisölle on pysähtyneisyyden tila, jossa ei ole suuntaa eikä halua uudistua. Johtajan tehtä-

vänä on kaivaa esille muutoshinku, jotta väki haluaa mennä eteenpäin.
– Tämä on äärimmäisen negatiivinen kierre ja silloin yleensä puuttuu luottamus. Haluaisinkin kysyä, hallitseeko tämä tila
nyt yhteiskunnallista ajatteluamme.
Toinen tunnetila on lepokitka-areena, eli suunta on kyllä selkeä, mutta hinku puuttuu ja haasteet saatetaan kokea suuriksi.
– Johtajan on johdettava silloin niin, että liikahdus tapahtuu.
Kiehuntatilassa hinku on kova, mutta suunta ei ole selkeä.
Tällainen tila saattaa yllättää, kun tapahtuu pitkään odotettu
johtajanvaihdos ja ollaan kärsimättömiä.
– Vallalla voi olla monia käsityksiä suunnasta, joten johtajalta tarvitaan malttia. Työyhteisö voi olla kuin painekattila, jonka
energia kanavoituu jopa sabotaasimaisesti.
Viime vuosina paljon ihannoitu flow-tila ei ole sekään pitkän päälle toivottava.
– Heittäytymisen tila on tavoittelemisen arvoinen, mutta pitkään jatkuessaan se on hyvin kuluttava. Johtajan onkin osattava
saattaa työyhteisö flow-tilaan ja taas pois siitä.
Johtaminen mukaan hallitusohjelmaan
Luoma pitää suomalaisen johtamisen kehittämistä niin tärkeänä, että hän nostaisi sen mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan.
– Hallitusohjelmaan pitäisi kirjata selkeä halu rakentaa Suomea paremmaksi johtamisen avulla. Silloin olisi myös pakko
pysähtyä miettimään toimia ja ymmärrettäisiin, että vastuu kehittämisestä on paitsi yksittäisillä johtajilla myös omistajilla.
Pessimistiksi hän ei tunnustaudu, päinvastoin.
– Olemme yksi EU:n kehitysmyönteisimpiä maita. Kuinka
hyviä sitten voisimmekaan olla johtamisen kehittäjinä? Yhteisillä julistuksilla ja kannusteilla pystymme saamaan aikaan sen, että organisaatiot innostuvat ja hyvästä johtamisesta voi tulla kansallinen voimavara.
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Johdatko asioita vai ihmisiä?
Kriisiajat nostavat esille Seth Godinin Tribes-kirjassa tekemän
karkean kahtiajaon kahdenlaiseen johtamistyyliin eli asioiden
johtajat säilyttävät pysyvyyttä ja ihmisten johtajat uudistavat,
useita kirjoja ja artikkeleita Mikko Luoman kanssa kirjoittanut
VTT Pauli Juuti uskoo.
Kriisiaikoina organisaatioissa valtaa saavat vakautta vaalivat asioiden johtajat. He alistavat ihmiset valtaansa ja ympäröivät itsensä hyvin palkatulla hovilla, jonka etuna on varmistaa, ettei mikään muutu. Näitä johtajia on pakko totella tai
siitä aiheutuu ikäviä seurauksia. Juutin mielestä tämäntyyppinen johtaminen on omiaan pahentamaan tilannetta.
Ihmisten johtajat puolestaan ovat uudistajia. He haluavat
edistää asioita ja muuttaa maailmaa uskomustensa mukaisiksi. He eivät usko muodolliseen valtaan tai tottelevaisuuteen vaan asioihin, joita haluavat palavalla innolla edistää.
Heitä ei seurata johtajina pakosta, vaan vapaaehtoisesti.
Johtamisen kivijalka taas on luottamus. Vain luottamusta herättävä ihminen saa vapaaehtoista kannatusta. Ihmisten johtaja on läsnä samassa tilanteessa ja ajassa kuin muutkin. Se taas on mahdollista vain, kun ihminen hyväksyy kaikki
tunteensa, niin myönteiset kuin kielteisetkin.
Johtamisessa keskeisintä on, mitä saa muut tekemään.
Asioiden johtaja saa jäykistymään ja jäämään puolustusasemiin. Ihmisten johtaja auttaa parhaimmillaan muita kehittymään ja uudistumaan, mikä on organisaatioiden uudistumisen välttämätön ehto.
Lähde: Pauli Juuti (toim.): Yllätyksellinen maailma – Miten
toimit ja löydät mahdollisuudet? JTO-Palvelut Oy 2009.
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Tekesin teknologiajohtaja, VTT Tuomo Alasoini veti projektipäällikkönä Työelämän kehittämisohjelmaa. Hänestäkin
1990-luvun lama uudisti työelämää ja ajattelumalleja, mutta sitten unohduttiin nyhräämään.
– Samoilla opeilla jatkettiin yksi vuosikymmen, eikä välttämättä enää pärjätä kovassa kilpailutilanteessa. Meillä jäätiin
nyhräämään prosessien kanssa, kun olisi pitänyt miettiä tulevaisuuden haasteita ja uudistaa liiketoimintaa tulevaa varten.
Innovaatiopuhe kyllästyttää Alasoiniakin.
– Kun uusia johtamiskirjoja lukee, haukotus pääsee aina,
kun innovaatioista puhutaan. Minua häiritsee se, että innovaatioista puhutaan aina huippuyksiköiden yhteydessä, eikä oppivana organisaationa, joka pystyy uudistumaan.
Voimattomuus uhkaa
Uudistumista kyllä tarvitaan, sillä suomalaisten mielestä työnteosta hävisi mielekkyys, vaikka tutkimusten valossa työolot eivät sinänsä ole huonontuneet.
– Ympäristö on ennakoimattomampi ja vaatimusten hallitseminen vaikeampaa. Jos esimiestyö ei ole tukevaa, valmentavaa ja kannustavaa, ihminen jää yksin ja siitä seuraa voimattomuutta.
Alasoini pelkää, että suomalaiselta on viety edellytykset tuntea onnistuneensa.
– Kun kontrollia lisätään eikä työntekoa tueta, ihmiselle tulee riittämättömyyden tunne. Jos positiivinen visio tulevaisuudesta katoaa, ihminen saattaa vain keskittyä miettimään, miten
voi edes jotenkin välttää totaalisen epäonnistumisen.

”

Kun kontrollia lisätään, eikä työntekoa tueta,
ihmiselle tulee riittämättömyyden tunne.

Alasoini uskoo, että jatkossa esimies ei voi enää auttaa isoa
joukkoa ihmisiä.
– Vaikka itseohjautuvuutta korostetaan, ihmiset tarvitsevat
esimiestukea työympäristössä, joka on vaikeasti hallittava, perustuu verkostoihin ja jossa tilanteet muuttuvat nopeasti.
Esimiestyöstä tulee haastavampaa, ja sen arvostuksen pitäisi nousta.
– Aiemmin arvostettiin esimiesten asiantuntijuutta ja ihmissuhdetaitoja. Nyt esimieheksi ei enää hakeuduta, koska ei haluta
uhrautua ja luopua omasta asiantuntijuudesta. Esimiehiksi voikin nyt hakeutua vääränlaisia ihmisiä.
Organisaatiot kaipaavat hänen mukaansa innostavia päämääriä, joihin voi sitoutua. Johtamisen Alasoini näkee muuttuvan dialogisemmaksi.
– Yhdessä mietitään, miten tavoitteista selvitään ja millä resursseilla. Tärkeäksi nousee pohtia pelisääntöjä, arvoja ja toiminnan tarkoitusta, kun etsitään yhteistä ymmärrystä.
Alasoinikin uskoo EU:n tuovan suomalaiseen työelämään
vakautta.
– Toisaalta kaipaan globaalia säätelyä, jonka avulla hyvä johtajuus voisi levitä.
Suomalainen työelämä näyttäytyy hänelle vuosikymmenen
päästä hyvinkin erilaisena.
– Nyt ajetaan alas julkisen sektorin työpaikkoja, ettei työvoimapula haittaisi aikanaan yrityksiä. Kuitenkin nuoret opiskelevat sellaista, minkä kysyntä on perinteisesti ollut julkisella
puolella. Selvimmin tämä koskettaa juuri yhteiskuntatieteilijöitä. n

Älykäs johtajuus vie eteenpäin
– Hyvä johtaja innostuu ja innostaa. On tärkeää, että johtaja
innostuu vähän itsekin, että voi luoda sellaisen ilmapiirin, jossa
asiat edistyvät, henkilöstökoulutuksen pitkäaikainen ammattilainen, kirjailija ja tutkija FT Pentti Sydänmaanlakka tiivistää.
– Perinteistä johtajuutta kuvasivat 3 k:ta. Käskevä, kontrolloiva ja korjaava johtajuus lähti siitä, että johtaja tiesi tismalleen, mitä alaiset tekivät. Nyt asiantuntijaorganisaatioissa tilanne on päälaellaan. Asiantuntijat tietävät joka tapauksessa
enemmän kuin johtaja.
Eivät k:t täysin romukoppaan jouda, mutta painopiste pitäisi siirtää kohti 3 i:tä.
– Innostu, innosta ja innovoi. K:t otetaan käyttöön sitten,
jos itseohjautuva tiimi taantuu tai ajautuu tilanteeseen, johon
ei löydy konsensusta.
Paljon puhuttu luovuus on Pentti Sydänmaanlakan kokemuksen mukaan kykyä nähdä asioita uusista näkökulmista ja
rakentaa sen pohjalta uutta, omaperäistä ja toimivaa.
Voidaankin puhua oikeastaan jo neljästä i:stä: ihmettele, innostu, innosta ja innovoi. Kaikki lähtee kyvystä ihmetellä asioita.
Luovuus ja innovatiivisuus taas eroavat hänen mielestään
siinä, että innovointi on enemmän tavoitteellista ja rajattua.
– Luovuutta on tärkeää ohjata organisaatiossa oikeaan
suuntaan, ettei synny kaaosta. Johtajan on käveltävä kuin
veitsen terällä ja pysyttävä siinä.
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Jatkossa menestyvien yliopistojen
tulee pärjätä hyvän strategisen
suunnittelun ja laadun avulla.

Mistä rahaa

Suomen
sivistyksen
kehdolle?
Yliopistojen rahoitus on noussut tuoreimman laman mukana kuumaksi ja suuria tunteita herättäväksi
puheenaiheeksi. Kärjistetysti se on suomalaisen sivistysvaltion kohtalonkysymys.
Teksti: Mika Kulju Kuvitus: Susanna Tuononen

Yliopistojen rahoitus muodostuu pääasiassa valtion talousarviossa osoitetuista määrärahoista. Perusrahoituksen määrärahat jaetaan yliopistojen kesken laskennallisella mallilla, joka
koostuu opetuksen ja tutkimuksen rahoituksen lisäksi strategiarahoituksesta.
Kolmasosan kokonaisrahoituksesta muodostaa täydentävä rahoitus muun muassa lahjoitukset, maksullinen toiminta ja
sponsorirahoitus. Täydentävästä rahoituksesta merkittävä osa
on kansallisesti kilpailtua tutkimusrahoitusta. Yliopistojen pe-

rustutkimusta rahoittaa ja arvioi opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva Suomen Akatemia.
Yleisesti tunnustettu tosiasia on, että vuonna 2010 suomalainen akateeminen koulutus- ja tutkimustoiminta on matkalla syvään kriisiin, jos rahoituksen ongelmia ei saada ratkaistua. Miten sitten nykyiseen kiperään tilanteeseen on päädytty?
Helsingin yliopiston kanslerin Ilkka Niiniluodon mukaan pitkällä aikavälillä tarkastellen yliopistojen perusrahoitus kääntyi suotuisaan nousuun 1980-lopulla kehittämislain
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Rehtori kiistää Oulun
yliopiston kriisin
Valokeilassa olevan Oulun yliopiston rahoitus on 8–9 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta rehtori Lauri Lajunen ei ole
kriisitunnelmissa. Lajunen nojaa optimistisuudessaan yliopiston rooliin alueellisena
edelläkävijänä.
Lajusen mukaan Oulun yliopistossa on Suomessa ensimmäisenä yliopistona tehty vuonna 1994 strategia, jota
on säännöllisesti päivitetty. Strategiaan
on liittynyt toimenpideohjelmat, joissa on
puututtu erityisesti siihen, missä yliopiston tulee parantaa toimintaansa.
– Oulun yliopisto tunnetaan esimerkiksi hyvänlaatuisesta opetuksesta, koska siihen on jo kaksi vuosikymmentä panostettu laajasti. Yliopistossa esimerkiksi
keskimääräiset valmistumisajat saatiin
10 vuodessa laskemaan 1,5 vuotta. Yliopisto otti käyttöön myös ensimmäisenä tutkimuksen painoalat ja on pystynyt
monitieteisenä yliopistona profiloitumaan
vahvuusalueilleen.
Lajusen mukaan Oulun yliopisto on
myös määrätietoisesti verkostoitunut sekä kansainvälisesti että kansallisesti, ja
se tunnetaan hyvistä yhteiskuntasuhteistaan.
– Yliopiston ansiosta Oulun seutu on
noussut 1990-luvulla yhdeksi merkittävimmistä teknologia- ja innovaatiokeskittymistä Euroopassa. Oulun yliopisto on jo kaksi
kertaa viimeisen 15 vuoden aikana läpivienyt talouden tasapainottamisohjelmat.
– Ilman näitä edellä lueteltuja toimia
Oulun yliopisto olisi nyt kriisissä. Nyt ei
olla, mutta yliopisto haluaa menestyä
kasvavassa kilpailussa ja lisätä kilpailukykyään rakenteellisella kehittämisellä ja
talouden mahdollisimman nopealla tasapainottamisella.
Lajusen mukaan talouden tasapainottamiskeinot vaikuttavat viipeellä ja täysi
hyöty niistä saadaan vasta ensi vuonna.
– Yliopisto selviäisi tämän ja seuraavan vuoden tilapäistoimin, mutta sitten tilanne olisikin huolestuttava. Kun rakenteet
on laitettu kuntoon, tulisi toimintarahoihin
saada selkeä tasokorotus, jos halutaan
menestyä kilpailussa maailman parhaiden yliopistojen kanssa.
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Suomen valitsema maksuttoman
koulutuksen ihanne edellyttää
hyvinvointiyhteiskunnan
kestävyyden turvaamista.

ansiosta, mutta taantui vuosikymmenen
ajaksi paikalleen 1990-luvun alun laman
vuoksi.
– Rahoituksen tiukkuuteen on vaikuttanut se, että määrärahojen kasvu ei ole
riittänyt kattamaan lisääntyviä tehtäviä ja
muun muassa tilavuokrista sekä uuden
palkkausjärjestelmän mukaisista palkoista johtuvaa kustannustason nousua, sanoo Niiniluoto, joka toimi vuosina 2003–
2008 Helsingin yliopiston rehtorina.
Niiniluodon mukaan myös valtion
tuottavuusohjelma on vähentänyt yliopistojen määrärahoja, vaikka toiminnan
tulokset ja tehokkuus ovat parinkymme-

nen vuoden perspektiivissä vahvasti lisääntyneet.
– Yliopistoille on ollut hyvä asia, että
kansalaiset ja poliitikot uskovat voimakkaasti tutkimuksen ja koulutuksen merkitykseen. Tämä on näkynyt siinä, että
kilpailtavaa julkista täydentävää tutkimusrahoitusta on ollut varsin hyvin tarjolla Suomen Akatemian ja Tekesin kautta, Niiniluoto toteaa.
Oulun yliopisto valokeilassa
Parin viime kuukauden aikana yliopistojen rahoituksen problematiikka on ollut
esillä varsinkin Oulun yliopiston yt-neu-

vottelujen ansiosta. Helmikuun puolivälissä alkaneiden yt-neuvottelujen tavoitteena on vähentää parisataa henkeä.
Oulun yliopiston rehtorin Lauri Lajusen mukaan valtakunnallisesti nykyiseen tilanteeseen on tultu pitkän kehityskaaren
päätteeksi.
– Suomessa korkeakoulutusta lisättiin runsaasti 1990-luvun
alusta lähtien. Erityisesti elinkeinoelämää lähellä olevilla tieteenaloilla, kuten informaatiotekniikassa, tietojenkäsittelytieteissä ja kauppatieteissä, opiskelijamäärät kasvoivat huomattavasti. Lisäksi uutena tehtävänä yliopistoihin tuli lakisääteiseksi
kolmanneksi tehtäväksi yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka
käsitti erityisesti innovaatiotoiminnan ja alueellisen toiminnan.
Lääkärikoulutusta ensin supistettiin ja sitten voimakkaasti kasvatettiin, Lajunen kertaa.
Lajusen mukaan perusmäärärahat eivät kuitenkaan kasvaneet samassa tahdissa opiskelijamäärien lisäysten ja uusien
tehtävien myötä. Julkinen tutkimusrahoitus siirtyi käytännössä valtion budjetin ulkopuolisen rahoituksen piiriin kuuluvaksi
ja siinä pääpaino siirtyi teknologiaohjelmiin ja soveltavaan tutkimukseen. Tekesistä tuli Suomen Akatemiaa suurempi tutkimuksen rahoittaja. 1990-luvun puolivälistä lähtien siirryttiin
opetusministeriön tulosohjaukseen ja määrärahat määräytyivät
laskennallisen mallin mukaan.

– Mallissa tutkintotavoitteet ja suoritetut tutkinnot tulivat
hallitsevaan asemaan. Eri koulutusalojen erilaiset kustannukset
otettiin huomioon koulutusalakohtaisilla kustannuskertoimilla.
Kertoimet ovat olleet hieman liian pienet kalleimmilla laiteintensiivisillä aloilla, kuten luonnontieteissä, tekniikassa ja lääketieteessä, Lajunen sanoo.
Lajusen karkean arvion mukaan yliopistojen välisessä määrärahojen uusjaossa menestyivät ne yliopistot, joissa oli suositut
ja edulliset koulutusalat.
– Nämä saavat parhaat ja motivoituneimmat opiskelijat,
he valmistuvat hyvin ja kustannukset ovat alhaiset, Lajunen
toteaa.
Muutosvaihe tuo ylimääräisiä kuluja
Kansleri Ilkka Niiniluoto muistuttaa, että yliopistouudistuksessa yliopistolaki vahvistaa, että valtio edelleen rahoittaa yliopistojen perustoimintoja ottaen huomioon indeksiin sidotun kustannustason nousun. Yliopistojen omistukseen on vuoden 2010
alussa siirretty melkein miljardin nettoarvosta kiinteistöomaisuutta.
– Muutosvaiheeseen on kuitenkin liittynyt myös maksuja ja
veroja koskevia ongelmia, kuten budjetista unohtunut työnantajan työttömyysvakuutusmaksu. Jatkossa menestyvien yliopisto2-2010  Valtiotieteilijä  31

jen tulee pärjätä hyvän strategisen suunnittelun ja laadun avulla. Aalto-yliopistoille nyt suunnattavia toiminnan lisärahoja on
luvattu panna kilpailtavaan uusjakoon alkaneen vuosikymmenen jälkipuoliskolla, Niiniluoto sanoo.
Niiniluoto muistuttaa, että jatkossa yliopistot joutuvat etsimään myös muuta täydentävää rahoitusta yksityiseltä sektorilta. Rahoituksen lähteitä ovat muun muassa yhteistyö yritysten
kanssa sekä lahjoitukset säätiöiltä ja alumneilta.
Rehtori Lauri Lajusen mukaan tänä vuonna syntynyt tilanne ei ole uuden yliopistolain syytä. Hänen mielestään lakimuutos oli välttämätön ja antaa nyt selkeästi paremmat
mahdollisuudet yliopistoille kehittää rakenteitaan ja saattaa
taloutensa tasapainoon nopeammin kuin vanhassa johtamisjärjestelmässä.
– Ensimmäinen syy yliopistojen tiukkaan rahoitustilanteeseen on se, että perustoimintoihin tarkoitetuissa toimintarahoissa on reaalista laskua (vuotuinen lisäys 17,3 miljoonaa euroa
ja valtion tuottavuusohjelmasta johtuen vähennystä
23 miljoonaa euroa).
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Jos toimintarahoihin lasketaan mukaan yliopistojen juridisesta
olomuodosta aiheutuvat lisäkustannukset, toimintamäärärahat
kasvavat, mutta ne eivät reaalisesti lisää rahoja, Lajunen laskee.
Lajunen nostaa esimerkiksi sen, että osa yliopistojen toiminnoista tulee arvonlisäverotuksen piiriin, jota varten budjettiin
on lisätty sata miljoonaa euroa. Tämä summa palautuu takaisin valtiolle ja on lisäksi arviolta noin kymmenen prosenttia
liian pieni.
– Toinen ja merkittävin syy on kohonneet kustannukset,
joista suurimmat ovat viime vuonna sovitut palkankorotukset. Lisäksi opetusministeriön palvelukeskukseen Vaasaan on
ulkoistettu osa talous- ja henkilöstöhallinon tehtävistä. Siirtymävaiheessa palvelukeskuksen asiakkaiksi siirtyneiden yliopistojen kustannukset näistä palveluista ovat noin kaksinkertaiset.
Sitä varten on oma henkilökunta sekä lisäksi tulevat palvelukeskuksen asiakasmaksut, Lajunen kertoo.
Ihmeitä aikaan niukoilla resursseilla
Kansainvälisesti katsottuna Suomi panostaa vahvasti tutkimusja kehittämistoimintaan, mutta yliopistojen perusrahoitus on
keskimääräisellä tasolla.
– Amerikkalaisten huippuyliopistojen ylivoimainen asema
rahoituksessa perustuu merkittävässä määrin yksityisiin rahastolahjoituksiin. Käynnissä oleva talouskriisi on joissakin maissa
johtanut yliopistojen määrärahojen ja opettajien palkkojen leikkauksiin, Ilkka Niiniluoto sanoo.
Hänen mukaansa maailmasta ei löydy sellaista maata, josta
Suomi voisi ottaa suoraan mallia.
– Esimerkiksi brittiyliopistoissa rahoituksen vajetta yritetään
paikata kasvavien lukukausimaksujen avulla. Suomen valitsema
maksuttoman koulutuksen ihanne edellyttää hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden turvaamista, missä riittää runsaasti talouspoliittista haastetta, Niiniluoto toteaa.
Rehtori Lajusen mukaan kansainvälisten kollegojen tapaamisissa yliopistojen rahan niukkuus on yleinen puheenaihe.
– Kaikkialla maailmassa yliopistoihin kohdistuu valtavasti
odotuksia ja paineita. Samalla niiden odotetaan saavan ihmeitä
aikaan niukoilla resursseilla. Tosin maailman parhailla tiedeyliopistoilla määrärahat ovat aivan omaa luokkaansa.
Lajunen luettelee, että Aasian maissa (Japani, Kiina, EteläKorea ja Intia) yliopistoja kehitetään voimakkaasti sekä niihin panostetaan myös rahallisesti, ja useissa Euroopan maissa
(Ruotsi, Itävalta, Tanska, Saksa) on samanlaista kehitystä nähtävissä. Lisäksi Lajunen kysyy retorisesti, miksi Yhdysvaltojen
yliopistot ovat ranking-listoilla pääsääntöisesti eurooppalaisia
edellä.
– Selityksenä on kaksi asiaa. Niillä on tehokas johtamisjärjestelmä ja runsaasti enemmän resursseja. Nyt Suomessa on

uusi moderni yliopistolaki, joka mahdollistaa tehokkaan johtamisen. Seuraavaksi pitää saada rakenteet kuntoon. Jokaisen
yliopiston tulee nyt ottaa rakenteellinen kehittäminen tosissaan,
keskittyä vahvuusalueilleen ja uskaltaa profiloitua. Seuraavaksi
tarvitaan toimintarahojen selkeää korottamista, Lajunen sanoo.
Valtion perusrahoitus hyvä lähtökohta
Mistä sitten löytyy viisastenkivi yliopistojen rahoituksen ongelmaan? Ilkka Niiniluodon mukaan edessä on todennäköisesti yhtä pitkä tie kuin nykyiseen tilanteeseen tultaessa. Pikavoittoja ei ole luvassa.
– Valtion turvaama perusrahoitus on hyvä lähtökohta, mutta pidän hyvänä, että rahanjakomalleihin tulee aiempaa enemmän tutkimuksen ja koulutuksen laatutekijöitä. On tärkeää

lisätä edelleen kilpailtavaa tutkimusrahoitusta Suomessa ja
Euroopassa.
– Koulutusviennin kehittäminen tuskin tuottaa voittoa, mutta voi auttaa suomalaisen koulutusjärjestelmän kaipaamaa kansainvälistymistä. Suomeen on myös luotava uudenlaista varainhankinnan kulttuuria, Niiniluoto pohtii.
Niiniluodon mukaan yliopistot opettelevat parhaillaan toimimaan itsenäisinä oikeushenkilöinä ja työantajina, mikä merkitsee uudenlaisia taloudellisia vastuita ja budjettitalouden käytäntöjä.
– On tärkeää, että tämä siirtymävaihe viedään onnistuneesti läpi ilman ennakoimattomia lisämaksuja. On hyvä, että ensimmäinen työehtosopimus yliopistojen ja henkilöstöjärjestöjen välillä on nyt saatu aikaan, Niiniluoto päättää. n

Yksityinen rahoitus ei ratkaise ongelmia
JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala
arvioi, että seuraavat vuodet ovat taloudellisesti vaikeita lähestulkoon
kaikissa yliopistoissa. Aalto-yliopistolle on luvattu kuitenkin valtion budjetista lisävoimavaroja.
– Yksityinen ulkopuolinen rahoitus riippuu olennaisesti taloudellisesta kehittymästä. Yksityinen rahoitus ei kohtele eri tieteenaloja samalla lailla.
Yliopistojen rahoituslähteet vaihtelevat eri maissa. Suomessa
ei ole yleisesti käytössä muualla maailmassa melko yleistä lukukausimaksua.
– En halua leimautua lukukausimaksujen kannattajaksi, mutta
mahdollisesti asiaa tulee esille seuraavissa hallitusneuvotteluissa,
Virkkala arvioi.
Virkkalan mukaan suomalaiselle yliopistomaailmalle on tyypillistä, että yliopistojen antama koulutuksen laatu on hyvin tasaista.
– Tilanne on päinvastainen esimerkiksi USA:ssa, jossa yliopistojen
tasot vaihtelevat. Saattaa olla niin, että Suomessa ei ole yhtään yliopistoa, joka täysin vastaisi USA:n huippuyliopistoja. Yhteen huippuyliopistoon (MIT ja Harvard) panostetaan suunnilleen yhtä paljon kuin
koko Suomen yliopistolaitokseen. Toisaalta Suomen kaikki yliopistot
yltävät tasoltaan selvästi korkeammalle kuin USA:ssa keskimäärin.
Virkkala muistuttaa, että Suomessa yliopistojen perustehtävät
ovat tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Yliopis-

tojen itsehallinto turvataan tässä suhteessa sekä perustuslaissa
että yliopistolaissa.
– Alumnitoiminnalla ja verohelpotuksilla voidaan jonkin verran
vaikuttaa yliopistojen kokonaisrahoitukseen. Ongelmien kokonaisratkaisuun ne eivät alkuunkaan riitä.
Virkkalan mukaan ulkoinen, kilpailtu rahoitus on hyvä asia.
– Tilanne on kuitenkin muodostunut sellaiseksi, että ulkoinen rahoittaja määrää käytännössä hyvin pitkälle, mitä yliopistossa tutkitaan ja mitä ei tutkita. Tässä saatetaan nähdä tietynlaista
kyseenalaisuutta yliopistojen itsehallinnon kannalta. Ulkoisen rahoituksen hankkiminen ja hallinnointi saattaa viedä huomattavan
määrän työpanoksesta.
Yliopistouudistukseen liittyen otetaan käyttöön yliopistoindeksi, jonka perusteella yliopistojen valtiolta tulevaa rahoitusta korotetaan palkankorotusten ja muiden kohonneiden kustannusten
perusteella. Virkkalan mukaan indeksi vaikuttaa kohtuulliselta ja
vakautta luovalta, mutta se ei kuitenkaan johda realisiin voimavaralisäyksiin.
Virkkalan oma ratkaisumalli on, että valtiolta tulee saada riittävä rahallinen panostus yliopistojen perustehtäviin. Rahan tulee olla korvamerkitsemätöntä.
– Myös yritysrahoituksen ja muun ulkoisen rahoituksen osalta tulee etsiä malleja, joissa korvamerkinnän merkitys vähenisi.
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VAIKEA JA POIKKEUKSELLINEN

NEUVOTTELU
Neuvottelukierros julkisella sektorilla oli tällä kertaa monella tapaa poikkeuksellinen ja hankala. Ensimmäisenä saatiin
aikaan sopimus kuntasektorilla ja ennen pääsiäistä hyväksyttiin myös valtio- sekä yliopistosektorien neuvottelutulokset.

Valtio uhkasi lomarahojen leikkaamisella
Jo syksyllä valtiotyönantaja esitti neuvottelujen aloittamista tarjoten palkkojen nollakorotusta ja lomarahojen leikkaamista eli
siis miinusmerkkistä sopimusta. Tähän asetelmaan jäätiinkin
paikalleen vuoden vaihteeseen asti. Pitkään valtiolla työskennelleiden mieleen tuli eittämättä edellinen lama ja sen yhteydessä menetetty kesätyöaika.
Vuoden alkupuolellakin neuvottelujen eteneminen oli hidasta, ja vanhan sopimuksen päätyttyä tarvittiin vielä aikaa ja
kovaa työtä, ennen kuin uusi neuvottelutulos oli valmis signeerattavaksi. Lakkovalmiutta jouduttiin nostamaan, ja siihen työhön osallistuivat kiitettävästi virastojen paikalliset lakko-organisaatiot.
Neuvottelutulos työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin lopulta maaliskuun 7. päivän iltana.
Sopimus on kaksivuotinen 1.3.2010–29.2.2012. Se on irtisanottavissa vuoden kuluttua.
Yleiskorotus on 1.3.2010 lukien 0,55 prosenttia ja virastoerä
1.9.2010 0,43 prosenttia. Neuvottelut erän osalta voidaan aloittaa välittömästi tai siirtää syksyyn.
Lisäksi sovittiin, että palkkausjärjestelmien valmistelu tulevissa valtion hallinnon uudistuksissa aloitetaan heti siitä tehdyn
hallituksen päätöksen jälkeen. Mikäli palkkausjärjestelmästä ei
saada sopimusta uuden viraston perustamiseen mennessä, sovitaan välitilanteen järjestelmästä. Mikäli uusi vpj on riittävän pitkällä, sovitaan sen käytöstä karkeana järjestelmänä.
Nyt kokeillaan myös kolmea uutta työaikamuotoa: pidennettyä, yksilöllistä ja tiivistettyä. Kokeilu on voimassa sopimuskauden.
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Kummallakaan osapuolella, työnantajalla ja virkamiehellä/työntekijällä, ei ole velvollisuutta eikä oikeutta sanottuihin järjestelyihin,
vaan niiden käyttöönotto perustuu keskinäiseen sopimukseen.
Pidennetyssä työajassa yksilötasolla voidaan sopia pidemmästä työajasta maksimissaan 40 tuntiin viikossa saakka.
Kuukausipalkkaus maksetaan viikoittaisen säännöllisen työajan ja sovitun viikoittaisen työajan mukaisella suhteella korotettuna.
Yksilöllisen työajan käytöstä voidaan sopia tehtävissä, joita tehdään pääosin muualla kuin varsinaisella virka- tai työpaikalla. Työnantaja täsmentää tätä varten asianomaisen virkamiehen tai työntekijän työn tavoitteet ja työtehtävät sekä seuraa
niiden toteutumista. Virkamies/työntekijä pitää työaikakirjanpitoa tekemistään työtunneista ja huolehtii työajan tasoittumisesta säännölliseksi viikoittaiseksi työajaksi.
Tiivistetyssä työajassa säännöllinen työaika voidaan järjestää
siten, että viikoittaisen säännöllisen työajan työtunnit tehdään
joko viikoittain tai sitä pidempänä ajanjaksona etukäteen siten, että esimerkiksi viikoittain yksi työpäivä voidaan antaa vapaaksi. Työtuntien kerryttämisessä ja vapaaksi antamisessa tulee käyttää työaikapankkia.
Niin sanottu isäkuukausi piteni 24 arkipäivään ja nyt
myös ottoisällä on oikeus palkalliseen kuuden arkipäivän
isyysvapaaseen ja palkalliseen, enintään 72 arkipäivää kestävään vanhempainvapaaseen. Lisäksi sairaan lapsen hoidon
järjestämiseen tarkoitettu palkallinen tilapäinen hoitovapaa
pitenee nykyisestä, enintään kolmesta työpäivästä enintään
neljään työpäivään.

KIERROS
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Hyvien tai kohtuullistenkin sopimusten
aikaansaaminen vaatii yhä enemmän työtä.

Yliopistot – annetut
lupaukset olivat unohtua!
Akavalaisessa neuvottelutoiminnassa yliopistosektori kuuluu
vuoden vaihteen muutoksen jälkeenkin julkisen sektorin neuvottelujärjestön JUKOn piiriin, vaikka työnantajatahoa edustaa
nyt EK:n jäsenjärjestö Yksityisen Opetusalan Liitto.
Uusimuotoisten yliopistojen työehtosopimuksesta alettiin
käydä neuvotteluja jo syksyllä. Neuvottelut venyivät kuitenkin niin pitkälle, että siirryttiin sopimuksettomaan tilaan, jossa ei edes jälkivaikutuksena ollut voimassa kollektiivisopimusta.
Uuden työnantajatahon tavoitteena oli, toisin kuin valtiovalta
oli lakia säätäessään luvannut, muuttaa sopimuksia ja huonontaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja radikaalisti. Tämän torjumiseksi nostettiin yliopistoissa työtaisteluvalmiutta ja ehdittiin
antaa työtaisteluvaroitus. Valtion neuvottelutuloksen syntyminen auttoi ratkaisua yliopistopuolellakin, ja sen jälkeen neuvottelutulokseen päästiin parin päivän sisällä.
Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa 1.3.2010–29.2.2012.
Vuodelle 2010 on sovittu 0,98 prosentin suuruisesta palkankorotuksesta 1.11.2010 alkaen. Se sisältää yleiskorotuksen 0,4 prosenttia sekä palkkausjärjestelmän kehittämiseen kohdistettavan
järjestelyerän 0,58 prosenttia. Lisäksi maksetaan kuukausipalkasta laskettava 5,5 prosentin suuruinen kertaerä marraskuun
palkanmaksun yhteydessä.
Vuoden 2011 palkankorotuksista neuvotellaan helmikuun
2011 loppuun mennessä. Jos korotuksista ei päästä sopimukseen, sopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2011.
Muun muassa työnantajan esittämät sairausajan palkan heikennykset ja työnantajan määräämät joustot yleiseen työaikaan
saatiin torjutuiksi. Palkkausjärjestelmä säilyy nykyisen kaltaisena. Neuvottelutulos mahdollistaa kuitenkin sen, että paikallisesti
palkkausjärjestelmästä voidaan ottaa käyttöön omia sovellutuksia. Sopimukseen saatiin myös valtion sopimuksen mukaisesti palkallinen isyysvapaa kuudelta päivältä sekä palkallisen tilapäisen hoitovapaan pidennys neljään päivään.
Tuloksen syntymiseen vaikutti ratkaisevasti kentältä saatu
tuki ja jäsenten varautuminen työtaisteluun.
Kunnat – yhdenvertaisuuden periaate
Kuntasektorin neuvottelujen poikkeuksellinen piirre oli niin
sanotun Tehy-pöytäkirjan olemassaolo, jossa tehyläisten palkoista oli sovittu vuoden 2011 loppuun. Pöytäkirja aiheutti jo
edellisen sopimuskauden aikana keskustelua työntekijöiden/
viranhaltijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Muun muassa
apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen oli todennut Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja tasa-arvovaltuutetun rikko-
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neen yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa Tehy-pöytäkirjan
valmistelun yhteydessä.
Vaikeiden neuvottelujen jälkeen päästiin neuvottelutulokseen kuitenkin jo helmikuun alussa. JUKO hyväksyi sen 10.2. ja
sopimus allekirjoitettiin 15.2.
Sopimuskausi on 1.2.2010–31.12.2011. Palkankorotuksista
sovittiin ainoastaan ensimmäiselle vuodelle. Vuoden 2011 korotuksista sovitaan kyseessä olevan vuoden alussa, ja jos tällöin
ei päästä yksimielisyyteen, sopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2011.
Neuvottelutulos ei sisällä yleiskorotuksia, vaan vuoden
2010 palkankorotukset ovat järjestelyerät samapalkkaisuuden ja tuloksellisuuden edistämiseksi. Erä samapalkkaisuuden
edistämiseksi tulee voimaan 1.2.2010. Samapalkkaisuuserän
mukaiset palkankorotukset ovat erisuuruisia eri ammattiryhmillä ja eri sopimusaloilla. Erään käytetään 0,4–0,8 prosenttia
sopimusalan palkkasummasta, KVTES:n osalta 0,8 prosenttia.
Koko kunta-alan palkkasummasta erän kustannusvaikutus on
0,75 prosenttia.
Hinnoittelemattomille ryhmille sovittiin 1.2.2010 lukien paikallinen järjestelyerä, joka on suuruudeltaan 0,5 prosenttia hinnoittelemattomien palkkasummasta.
Tuloksellisuuden edistämiseen liittyvä järjestelyerä maksetaan 1.9.2010. Se on suuruudeltaan 0,7 prosenttia. Sen käyttäminen päätetään paikallisesti, ja sen toteutuminen edellyttää
mukanaoloa tuloksellisuushankkeissa. Erä on vastaava kuin Tehy-pöytäkirjassa.
Sopimuskaudelle sovittiin kaksi KVTES-sopimuksen kehittämiseen liittyvää työryhmää. Toinen niistä käsittelee palkkausmääräyksiä ja toinen työaikamääräyksiä.
Mitä opittiin?
Tilanne julkisen sektorin neuvotteluissa on parin viimeisen
kierroksen aikana selvästi kiristynyt. Hyvien tai kohtuullistenkin sopimusten aikaansaaminen vaatii yhä enemmän työtä. Silloin siinä tarvitaan paitsi selkeitä tavoitteita ja hyviä neuvottelijoita, myös kentän taustatukea. Parhaimmatkaan voimat
neuvottelupöydässä eivät voi mitään, ellei heillä ole tarvittaessa
näyttää takanaan oleva painostusvoima. Nyt heillä sitä oli, joten
vielä kerran kiitos paikallisille työtaisteluorganisaatioille ja niiden rakentajille! n
Arja Laine
asiamies

Ajankohtaista tietoa www.sval.fi ja www.juko.fi
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sekä työssä että vapaalla.
SVAL on jo yli kuuden vuosikymmenen ajan hoitanut yhteiskunnallisen alan
osaajien asioita. Tunnemme jäsenistömme tarpeet ja työelämän haasteet.
Sinun ei tarvitse itse hallita kaikkia työelämän kiemuroita, jätä ne meidän
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SVAL kehittää jatkuvasti jäsenpalvelujaan ja -etujaan. Voit poimia kulloiseenkin tilanteeseen sinulle sopivimmat palvelut. Työurasi jokaisessa vaiheessa saat
tukea liitosta.
Käy tutustumassa jäsenetuihin netissä www.sval.fi!
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Hallinto- ja
kuntaministeSuuri
kertomus silloin
ri Mari KiviRené Nyberg
East Office
of Finnish
Industries
niemi
19.
huh-Oy:n toimitusjohtaja,
entinen Moskovan ja Berliinin suurlähettiläs.
tikuuta 2007.
Isäni kekkoslaisuus
teroitti kummasti nuoren miehen
||| Ministeri
mieltä helsinkiläisessä koulu- ja opiskeluympäristössä.
of Public AdSe herätti kiinnostukseni Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin jaministratilaajemmin kansainvälisiin asioihin. Vanhempani tilasivat Dagens Nyheteriä ja saksalaisen koulun oppion and Local
laana jäin Der Spiegelin koukkuun. Halusin myös lukea
venäjää,Government
mutta saksalaisen lukion kielivaihtoehdot olivat
ranska jaMari
latina. KivinieKoin Pariisin toukokuun 1968 hieman myöhästymi in Helsinneenä kesäkuussa,
mutta sitä intensiivisemmin ranskalaisenki
tyttöystävän
on Aprilkanssa,
19, ja vanhan valtaus vahvisti
perusskeptisyyteni ideologioita kohtaan. Ylioppilaspo2007.
litiikka vei minut opetusministeriöön, josta otin kesäk-

si 1971 palkatonta virkavapaata opiskellakseni venäjää
Leningradissa. Palasin kotiin vakuuttuneena siitä, että
Suomi ja Kekkonen tiesivät mitä tekevät.
Suomen selviytyminen, jota rajantakainen todellisuus niin vahvasti korosti, oli se Suuri kertomus, narratiivi, joka puhutteli nuorta miestä. Siksi hain ulkoministeriöön 1971.
Hyvältä esimieheltä oppii paljon, huonolta vielä
enemmän. Molempia on vuosien varrella riittänyt. Minulla oli onni saada työskennellä Keijo Korhosen alaisuudessa useaan otteeseen. Näin jälkeenpäin ajatellen Keijon tärkein opetus oli Kekkosen demystifiointi.
Se oli 1970-luvun Suomessa tarpeellista realismia, jota Keijo mielellään kutsui uusrealismiksi. Jari Tervon
”Myyrässä” Keijo virittää lauseenvastikkeita itärajalle
– laittamattomasti sanottu. Nämä opit mielessä lähdin
avustajana Moskovaan ja varakonsulina Leningradiin.
Erityisesti 1970-luvun Leningrad oli minulle ratkaiseva
kokemus, a formative experience. Sillä tiellä olen yhä,
nyt elinkeinoelämän palveluksessa.
Tullessani Moskovaan lähettilääksi loppuvuodesta
2000 puhe venäläisen kirjailijaystäväni kanssa kääntyi
sotaan ja hän kiteytti lopputuleman sanaleikkiin: ”My

ja nyt

pobedili, no vy vygrali!” (Me voitimme, mutta te voititte [rauhan]!) Venäjänkielessä, kuten ruotsissa on kaksi ”voittaa” -verbiä
– pobedit/segra ja vygrat/vinna – ”Vi segrade, men ni vann!”.
Neuvostoliiton hajottua ja rajan auettua silloinen rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Matti Autio totesi osuvasti, että nyt vasta meidän työmme alkaa. Suomi oli oppinut
mestarillisesti käsittelemään jähmettynyttä Neuvostoliittoa. Politiikassa Suomen oli pelattava Neuvostoliiton säännöillä, mutta
kaupassa Suomi nojasi omaan järjestelmäänsä ja rikastui.
Neuvostoliiton hajoaminen muutti tilanteen. Mutta
uuden Venäjän synty ei suinkaan muuttanut Suomen narratiivia, päinvastoin se terästi sitä. Nyt oli edettävä uudella tavalla
ja nopeasti, sekä Baltiassa että Brysselissä ja varmistettava asemat Moskovassa. Sitä ennen Suomi oli palauttanut Pariisin rauhansopimuksen rajoittaman suvereniteettinsa irtisanomalla yksipuolisesti rauhansopimuksen sotilaalliset määräykset syksyllä
1990, pari viikkoa ennen Saksojen yhdistymistä ja täysivaltaisuuden palautumista. ”Operaatio PAX” on esimerkki presidentti Mauno Koiviston johtajuudesta, kyvystä tehdä päätöksiä,
kun tilanne sitä vaatii.
EU-jäsenyys räjäytti tajuntamme ja laajensi horisonttiamme. Suomelle ja suomalaisille avautui ”vidare vyer” kuten Osmo Jussila luonnehti suomalaisen eliitin maailmankuvan avautumista keisarillisessa Pietarissa 200 vuotta sitten.
Geopoliittisen eristäytyneisyyden päättyminen oli vapauttavaa. Suuri kertomus voi tuntua menneisyyden tarinalta, kun
selviytymisen haaste ei enää ole eksistentiaalinen, mitä Suomen
kohtalo brutaalin Neuvostoliiton naapurina yhä oli nuoren miehen mielestä 1970-luvulla. Tämä on tietenkin harha. Haasteet
ovat uusia ja laajempia, mutta narratiivi on yhä sama.
Vaara on olemassa, että Suuri kertomus hukkuu Euroopan
rutiineihin, jolloin muoto ohittaa sisällön, proseduuri substanssin. Silloin byrokratia ottaa vallan ja työllistää itse itsensä – all
formula, no substance. Tätä on syytä kavahtaa. Siihen ei Suomella ole koskaan varaa. Immanuel Kantin lupaama Ikuinen
rauha ja sen mukana päättyvä historia kun ei ota tullakseen. n
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