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Menkää Turkuun!
Kuka olisi uskonut, että kulttuurista tulee kevään vaalien kuuma puheenaihe?

Myös Akava on mukana keskustelussa. Akavan julkaisemasta kulttuuripoliittisesta ohjelmasta kerrotaan lisää lehden sisäsivuilla. Ohjelma tarttuu ansiokkaasti siihen, mitä kiire työpaikoilla tekee luovuudelle. Uutta ajattelua syntyy
vain, jos on sopivasti aikaa. Tarvitaan joutilaisuuden hetkiä, jolloin ajatus voi
lähteä lentoon. Ihan liian usein työssä aika menee tulipalojen sammuttamiseen
muillakin kuin palomiehillä. Kellään ei ole aikaa miettiä, miten töitä voisi tehdä fiksummin. Sillä sitähän innovointi on: tapoja tehdä asioita uudella tavalla, paremmin.
Liittomme Vuoden Yhteiskuntatieteilijä on Turun kulttuuripääkaupunkisäätiön toimitusjohtaja, VTT Cay Sevón. Kuten hänen tekemänsä työ Turun
kulttuuripääkaupungissa osoittaa, kulttuuri kuuluu kaikille. Sitä ei saa kahlita, määritellä itsessään hyväksi tai pahaksi. Se ei ole vain laitoksiin sidottua
korkeakulttuuria, vaan myös katukulttuuria, kaupunkikulttuuria, vaihtoehtoiskulttuuria. Turun mielettömän laajaan tarjontaan kannattaa tutustua tänä
vuonna.
Luovat alat ovat kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä kulttuuriala. Kyse on prosessista, jossa kulttuuriin, muotoilun sisältöihin ja median sisältöihin
liittyvät prosessit leviävät muuhunkin talouteen. Luovilla aloilla on runsaasti
kasvumahdollisuuksia. Moni yhteiskuntaosaaja työskentelee luovan työn parissa tai sitä tukevilla toimialoilla. Yhä useampi löytää itsensä yrittäjänä tällä saralla.
Tässä lehdessä ja liiton nettisivuilla voit tutustua eduskuntavaaleissa ehdolla
oleviin liittomme jäseniin. Kysyimme heiltä muunmuassa mitä työelämän osaaluetta pitäisi kehittää. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on monelle ehdokkaista tärkeitä. Myös työelämän tasa-arvossa ja mahdollisuuksissa yhdistää työ
ja perhe joustavasti on selvästi edelleen parannettavaa.
Elina Moisio
Puheenjohtaja
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On kiinnostava nähdä, missä suhteessa
galluplukemat ovat lopullisen vaalituloksen kanssa.
Tuloksen pohjalta selviää sekin, millaista hallitusta
jatkossa edustaa ja kuka on oman ministeriön ohjaksissa.
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[ lyhyesti ]

Akavalainen yrittäjä on tyytyväisempi kuin palkansaaja
Akavan tuoreen yrittäjätutkimuksen mukaan

akavalaiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat ovat tyytyväisempiä sekä yksityis- että työelämäänsä kuin
akavalaiset palkansaajat.
Akavalaisista yrittäjiä on noin 24 000. Valtaosa heistä toimii yksinyrittäjinä ja ammatinharjoittajina. Kokopäiväinen yrittäjyys on yleistynyt
verrattuna vuoteen 2006, jolloin Akava julkisti edellisen yrittäjätutkimuksensa. Akavalaisista
yrittäjistä 88 prosenttia toimii täysipäiväisesti.
Naisten osuus on selvästi suurempi akavalaisessa yrittäjäyhteisössä kuin maan kaikkien yrittäji-

Oletko työn imussa?

4

Valtiotieteilijä 2–2011

en keskuudessa. Maamme yrittäjistä on naisia noin
kolmannes, kun taas akavalaisista yrittäjistä naisia on
yli puolet.
Akavan tutkimus Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa on jatkoa keskusjärjestön edelliselle yrittäjätutkimukselle vuodelta 2006. Tutkimusraportti on luettavissa Akavan nettisivuilla www.
akava.fi/tutkimukset.
Akavan yrittäjäesite Yrittäjän Akava on myös uusittu, ja sen verkkojulkaisu löytyy Akavan nettisivuilta
osoitteesta www.akava.fi/julkaisut.

Oletko innostunut ja hyvällä mielellä uuden työpäivän
alkaessa? Kuluuko aikasi työn parissa kuin huomaamatta?
Saatko työstäsi nautintoa? Oletko onnellinen työssä?
Koetko työn imua?

Sanssi-kortista hyötyä myös
korkeakoulutetulle nuorelle

Työterveyslaitoksella on kattava nettisivusto, jossa käsitellään työhyvinvointia. Työn imu on yksi tärkeä työhyvinvoinnin mittari. Työn imu on työhön liittyvää innostumista
ja iloa kuvaava käsite. Sillä tarkoitetaan myönteistä tunne- ja
motivaatiotilaa työssä.
Sivustolla on myös testi, jonka avulla on mahdollista arvioida omaa tämänhetkistä hyvinvointia työssä. Testi antaa
palautteen koetun työn imun yleisyydestä. Lisäksi testaaja saa
erikseen palautteen työn imun kolmesta ulottuvuudesta: tarmokkuudesta, omistautumisesta ja
uppoutumisesta työssä.
Palautteessa käytetty vertailuryhmä koostuu yli 16 000 työntekijästä, jotka ovat osallistuneet
Työterveyslaitoksen tutkimuksiin
ja jotka edustavat monipuolisesti
eri ammattiryhmiä ja toimialoja.
Tutustu sivustoon osoitteessa www.ttl.fi/tyonimu ja kokeile, mitä testi kertoo työhyvinvoinnistasi tällä hetkellä!

kortti on ollut käytössä vajaan
vuoden. Kortti on tarkoitettu nuorten työllistämisen tukemiseen, ja vuoden loppuun
mennessä kortin oli saanut yhteensä 18 500 alle 30-vuotiasta työtöntä vastavalmistunutta. Heistä lähes joka kuudes oli
työllistynyt.
Sanssi-kortilla työnantaja saa tukea palkkakustannuksiin, ja nuori työnhakija saa työehtosopimuksen
mukaisen palkan. Tukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Työnantaja voi olla kunta, yritys tai muu työnantaja, kuten järjestö, yhdistys, säätiö ja sosiaalinen yritys,
mutta ei valtio. Tuki työnantajalle voi olla enimmillään
jopa 550 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan. Sanssikortin saamiseksi työnhakijan pitää ottaa yhteyttä
TE-toimistoon.
Sanssi-kortti-hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Lisätietoja kortista osoitteessa www.sanssi.fi.

Työ- ja elinkeinoministeriön lanseeraama Sanssi-

[ haloo ]
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Voit hakea alennusta
jäsenmaksuusi, jos…

Vain sinulla on ajantasaisin tieto
– kerro se meillekin!

...et ole ollut ansiotyössä vähintään kolmeen kuukauteen. Alennettua jäsenmaksua kannattaa hakea heti, kun
olet saanut esimerkiksi äitiys- tai vuorotteluvapaapäätöksen. Sinulla on oikeus alennettuun maksuun myös silloin,
kun et voi täysimääräisesti hyödyntää jäsenetuja (muun
muassa ulkomailla asuminen, yrittäjäjäsen, eläkeläinen).

Ei auta päivitellä, jos postilaatikosta
kolahtaa Kuntatiimi, vaikka olet töis-

Alennus on vähintään
puolet normaalista jäsenmaksusta:
• Yrittäjien työttömyyskassaan liittyneet yrittäjäjäsenet, apurahalla tai stipendillä työskentelevät, ulkomailla EU- tai ETAmaissa työskentelevät, ulkomailla kansainvälisen järjestön
palveluksessa työskentelevät 138 €/v.
• Työttömät, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevat, eläkeläiset, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat, EU-/ETA-maiden ulkopuolella työskentelevät sekä ulkomailla ilman työtä oleskelevat 56 €/v.
Alennettua jäsenmaksua voidaan myöntää takautuvasti kuluvan vuoden alusta, ja hakemus on lähetettävä SVAL:n toimistoon
vuoden loppuun mennessä. Hakemukseen täytyy liittää todistus
oikeudesta alennettavaan jäsenmaksuun. SVAL lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen oikeudesta alennettuun jäsenmaksuun.
Lisäohjeita ja hakemuslomake löytyvät nettiosoitteesta
www.sval.fi/jasenyys.

sä valtiolla. Tai jos saat järjestösektorin
uutiskirjeen, vaikka olet rahoitusalalla.
Tai vielä pahempaa, jos et saa ollenkaan
uutiskirjettä.
Yleensä päivittelyyn löytyy looginen syy: päivityksen puute. Jäsenrekisteri on täynnä
vanhoja tietoja työnantajasta, toimimattomia sähköpostiosoitteita…
Tartu toimeen ja päivitä tietosi saman tien ajan
tasalle. Näin helposti se käy:
• Kirjaudu sähköiseen asiointiin osoitteessa www.sval.fi. Käyttäjätunnus on jäsennumero (löytyy jäsenkortista
ja laskusta), salasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla
syntymäaika. Voit selailla tietojasi ja tehdä tarvittavat
päivitykset.
• Lähetä sähköpostia osoitteeseen sval@sval.fi ja kerro,
mitä tietoja haluat muuttaa.
• Soita numeroon 010 231 0350 arkisin klo 8.30–16.

Ajantasaisesta jäsenrekisteristä saa enemmän tietoa
irti, ja eniten hyödyt sinä itse. Pystymme parhaiten
valvomaan etujasi, kun tiedämme, mitä teet työksesi
ja mistä sinut tavoittaa.
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[ ura putkessa ]

Teksti: Lauri Haapanen Kuva: Susanna Kekkonen

Kehitysmaatutkijasta työttömien edunvalvojaksi
Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestö TVY

ry:n kehittämispäällikkö Jukka Haapakosken, 32, elämä ei ole
edennyt suoraviivaisesti – edes maantieteellisesti. Haapakoski
vietti lapsuutensa Oulussa mutta kävi ala-asteen Singaporessa,
jonne perhe oli isän työn perässä muuttanut. Yläasteajaksi perhe palasi Suomeen, mutta lukion Haapakoski kävi, jälleen isän
töiden vuoksi, Malesiassa. Siviilipalveluksen jälkeen Haapakoski suuntasi taas ulkomaille, tällä kertaa Englantiin.
Miten päädyit opiskelemaan Yorkin yliopistoon?
Olin kirjoittanut hyvät ylioppilaspaperit, joten halusin hyödyntää niitä. Kävin järjestyksessä läpi yliopistorankingeja: Cambridgen ja Oxfordin hauista myöhästyin, joten pyrin London
School of Economicsiin ja Yorkiin. Siihen aikaan minulla ei
ollut käsitystä, mikä tarkalleen olisi oma suuntaukseni – olin
avoin kaikille yhteiskuntatieteille.
Opiskelin Politics, Philosophy, Economics
-koulutusohjelmassa, joka oli kolmivuotinen
kanditason kokonaisuus. Sekä sisällöltään että aikataulullisesti se oli hyvin tiukka paketti. Enemmän siinä oli töitä, kuin kukaan oikeasti pystyi tekemään. Kaiken kaikkiaan
Yorkin yliopisto oli todella hyvä paikka, yhtään tylsää kurssia siellä ei ollut.
Miksi valitsit Suomeen palattuasi
kehitysmaatutkimuksen?
Kiinnostus heräsi jo Yorkissa: politiikan
laitoksen tohtori Adrian Leftwich oli
mukaansatempaava henkilö. Kehitys-

6

Valtiotieteilijä 2–2011

maatutkimukseen oli ulkomaankokemustenikin vuoksi helppo
tarttua, koska siinä yhdistyivät taloustiede, etiikka ja politiikka.
Kehitysmaatutkimuksen laitoksen ajattelumaailma ja kriittinen ilmapiiri oli erilaista kuin mihin olin tottunut. Englannissa
ajattelu lähti liikkeelle olettamusten, eri yhteiskunta- ja talousteorioiden kautta, kun taas täällä tarkastellaan asioita enemmän
reaalipolitiikan ja historian näkökulmasta. Itselläni oli tuossa
historiapuolessa paikattavaa, joten luin paljon, ja mitä enemmän luin, sitä vähemmän huomasin tietäväni – ja sitten luin lisää. Nautin kovasti opiskeluajastani, ja kaiken kaikkiaan maisteriopintoni kestivät viisi vuotta.
Miten päädyit nykyiseen työpaikkaasi?
Koska minulla ei ollut juuri työkokemusta ja oman alan työpaikkoja oli vain harvakseltaan avoinna, tein valmistumisen jälkeen muutamia pätkätöitä.
Ratkaiseva tekijä oli, kun hain tuloksetta Aid of Tradea koskevaa työelämävalmennuspaikkaa Nepaliin. Tuli sellainen olo, että jokin tässä
systeemissä mättää. Minulla on kaksoistutkinto ja olen aiheen asiantuntija,
mutta sittenkin tällaiseen työmarkkinatukipaikkaan on näin kova kilpailu. Silloin päätin, että voin tehdä oman
alan ulkopuolisiakin hommia.
TVY tuntui mielenkiintoiselta,
koska olin itsekin joutunut kokemaan
työttömyyttä kandin tutkintoni jälkeen. Yhdistysasioiden lisäksi tartuin
heti myös edunvalvontaan, ja kol-

[ ura putkessa ]

men kuukauden koeajan jälkeen tittelini vaihtui
järjestösihteeristä kehittämispäälliköksi.

hyvin laaja-alainen ongelmapiiri. Sen arvoa vain
on vaikea mitata.

Millä tavoin opintosi tukevat työtäsi?
Ihmiset perustavat toimintaansa usein oletuksille,
joiden taustalla ei välttämättä ole todellista tietoa.
Yliopistossa oppi kyseenalaistamaan ja etsimään
tietoa. Myös tekstin tuottaminen ja jäsentely kehittyivät opiskeluaikana. Varmaan tärkeintä on
kuitenkin ollut yleissivistys, yhteiskuntatieteet kun ovat

Olisitko osannut ennustaa nykyistä työuraasi?
En tosiaankaan, koska yliopistoaikana rakensin
paljon odotuksia kauppa-, taloustiede- ja kehitysasioihin. Mutta ei tämä työni loppujen lopuksi aivan eri maailmasta ole.
Kehitysmaatutkimuksessa köyhyyden vähentäminen on keskeinen kysymys, ja työttömyyden
hoito on köyhyyden hoitoa, sillä suomalaisessa
yhteiskunnassa hyvinvointi perustuu palkkatyön
tekemiselle. Vaikka ongelmat ovat kehitysmaissa
paljon silmiinpistävämpiä, eriarvoisuus kasvaa
myös Suomessa. Kyllä tässä ollaan hyvinvointiyhteiskuntaa puolustamassa. n

Jukka Haapakoski
• Syntynyt Oulussa 1978.
Asuu Helsingin Sörnäisissä
avopuolison kanssa.
• Ylioppilas (IB) Kuala Lumpurin
kansainvälisestä koulusta
Malesiasta 1998
• Kandidaatti Yorkin Yliopistosta
Englannista 2002 (Politics,
Philosophy, Economics)
• VTM Helsingin yliopistosta 2008
(pääaine kehitysmaatutkimus).

Työkokemus
• Siviilipalvelus kansainvälisten
asioiden assistenttina Oulun
seudun amk:ssa 1998–1999
• Tutkijaharjoittelija (2 kk) UM:n
kauppapoliittisella osastolla 2006.
Selvitys EU:n Generalised
System of Preferences (GSP)
-järjestelmän toimivuudesta.
• Tutkimusavustaja (9 kk) kehitysmaatutkimuksen laitoksella
2006–2007. Tekemässä UM:lle
selvitystä ”Aid for Trade: from
Policies to Practice, the cases
of Mozambique, Tanzania,
Vietnam, and Zambia”.
• Työttömien valtakunnallisen
yhteistoimintajärjestö TVY ry:n
järjestösihteeri (3 kk) ja kehittämispäällikkö elokuusta 2009 alkaen
• Työskennellyt kehitysmaatutkimuksen laitoksen
opiskelijalehti Kehotuksen
päätoimittajana 2003–2005 ja
opiskelijajärjestö Kehon
talousvastaavana 2004–2005.
• Harrastaa musiikkia (säveltäminen,
kitaran ja basson soitto yhtyeissä),
kirjallisuutta ja urheilua
(kuntosali, Ultimate-frisbee,
pyöräily, tennis, sulkapallo).
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[ pykälät ]

Veronkiertämistä vai verosuunnittelua?
Hyvän verojärjestelmän tunnusmerkkeihin kuuluu korkea
oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden taso. Näiden tunnusmerkkien voidaan katsoa tarkoittavan erityisesti verovelvollisen tulevan verokohtelun ennustettavuutta. Toisaalta kun verotuksen ankaruus vaihtelee esimerkiksi saadun tulon lajin eli
sen suhteen, saako verovelvollinen ansiotuloa vai pääomatuloa,
verovelvollisella on kannustin muokata käyttäytymistään ankarasti ja vähemmän ankarasti verotettujen toimintamahdollisuuksiensa puitteissa.
Veroulottuvuus on läsnä jokseenkin aina, kun varallisuusarvoa omaava hyödyke siirtyy verovelvolliselta toiselle esimerkiksi kaupan, vaihdon, lahjan tai perinnön nojalla. Näin ollen lain
sallima mahdollisuus verosuunnitteluun tai veron minimointiin on usein hyvin merkityksellinen, tapauskohtaisesti jopa ratkaiseva seikka verovelvollisen suunnitellessa toimiaan.
Lähtökohtaisesti verovelvollisella on oltava oikeus määrätä varallisuudestaan parhaaksi ja taloudellisesti edullisimmaksi
katsomallaan tavalla. Verovelvollisella on oltava oikeus asettaa
tavoitteensa siis myös siten, että hänen kokonaisverorasituksensa on mahdollisimman ”kevyt”. Verovelvolliselle on näin ollen
sallittava se, että tämä pyrkii selvittämään ne mahdolliset veroseuraamukset, jotka saattavat liittyä kulloinkin käsillä oleviin
toimintavaihtoehtoihin. Tässä kappaleessa esitetyn hyväksyessämme myönnämme verovelvolliselle oikeuden verojen minimointiin tähtäävään verosuunnitteluun.
Veron kiertämisellä tarkoitetaan tapauskohtaisesti määrittyvää oikeudellista toimea, joka sisältää verovelvollisen veronvälttämistarkoituksen, (ainoana) tavoitteenaan sovellettavalle
verolaille asetetun ”hengen” sivuuttaminen verohyödyn mak-
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simoimiseksi. Sallitun ja kielletyn rajanvedossa pätee seuraava:
verojen minimointiin johtava verosuunnittelu on sallittua, veron kiertäminen on vastoin verolain tarkoitusta, ja veropetos on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko.
Edellisessä kappaleessa mainittujen käsitteiden erojen ymmärtäminen on tärkeää siksi, että käytännössä mainitut käsitteet verovelvollistaholla usein sekoitetaan keskenään ja jopa samastetaan toisiinsa. Mainitusta sekaannuksesta johtuen sallitun
verosuunnittelun ja siten lain mukaisten toimien piiriin luettavissa olevat toimet saatetaan nähdä jopa yhteiskunnallisesti tai
moraalisesti kielteisinä tai paheksuttavina. Lisäksi käsite-erottelu edellä kuvatulla tavalla on tärkeää oikeudellisten tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi ja verovelvollisen toimien lainmukaisuuden ennakoimiseksi.
On selvää, että täysin verottomassa maailmassa ei esiintyisi
verosuunnittelua tai veronkiertämistä lainkaan. Julkisuudessa
runsaasti huomiota osalleen saanut niin sanottu lääkäriyhtiötapaus, eli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu kysymys
työntekijäosakkaiden oikeudesta nostaa määrätyin edellytyksin
pääomatulona verotettavaa osinkotuloa, on toisaalta tyyppiesimerkki verosuunnittelun, ellei peräti tapauskohtaisesti veronkiertämisen valossa arvioitavasta kokonaisuudesta. Perimmäinen ”ongelma” on se, että lainsäätäjä ei koskaan saavuta yhtäältä
verolainsäädännölle asetettavien tavoitteiden ja toisaalta talouden reaalimaailman vastaavuutta. Näistä lähtökohdista, keskustelu verojuristin kanssa on usein paikallaan.
Jouni Weckström
asianajaja, osakas
Asianajotoimisto Bützow Oy
www.butzow.com

[ lyhyesti ]

Akava julkaisi kulttuuripoliittisen ohjelman

Tehokkuusvaatimukset uhkaavat luovuutta työelämässä
Kulttuurin ja luovuuden vahvistaminen on suomalaisen yh-

teiskunnan kehittämistä, painottaa Akava helmikuussa julkaistussa kulttuuripoliittisessa ohjelmassaan. Kulttuuri on
merkittävä työllisyyden ja hyvinvoinnin lähde. Se kuuluu peruspalveluihin ja on keskeinen tekijä koulutuksessa ja sivistyksessä.
– Akava haluaa kulttuuripoliittisella ohjelmallaan herättää
keskustelua kulttuurin ja luovien alojen merkityksestä, tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi tuomme esiin
luovuuden merkitystä akavalaisten alojen toiminnassa ja akavalaisten työntekijöiden arjessa, toteaa lakimies Jaana Meklin.
– Luovan osaamisen hyödyntäminen on välttämätöntä Suomen kilpailukyvylle. Luovat alat synnyttävät uutta

itsenäistä liiketoimintaa ja auttavat muita aloja parantamaan liiketoimintaansa. Työyhteisöjen innovatiivisuutta on kehitettävä. Luovuuteen kannustaminen pitää
Ohjelma on luettavissa
ottaa osaksi työelämän kehittämistä,
Akavan verkkosivustolla
korostaa edunvalvontajohtaja Minosoitteessa
na Helle.
www.akava.fi/
– Akava on huolissaan työelämän
kiristyneistä tehokkuusvaatimuksista,
kulttuuripolitiikka.
jotka ovat ristiriidassa luovuuden kanssa. Äärimmilleen viety tehokkuus vie
pohjan pois luovuudelta ja uhkaa pidemmän päälle jaksamista. Suomen kilpailukyvylle
ratkaisevan tärkeää on kuitenkin, että pystytään löytämään uusia tapoja tehdä asioita.
Akava painottaa, että luovuus edellyttää taukoja työnteossa
sekä yksittäisen työpäivän että työuran aikana. Erilaisilla työaikojen joustoilla voidaan myös pidentää työuria.
Kulttuurialat ennakoivat usein tulevaa ja toimivat edelläkävijöinä ja yhteiskunnan heikkojen signaalien tunnistaminen tapahtuu usein juuri kulttuurialoilla. Akava toivoo, että kulttuurialojen edelläkävijyyttä ja tutkimustietoa hyödynnetään uusilla
tavoilla, ja kannustaa työnantajia rohkeasti palkkaamaan eri
alojen osaajia myös totutusta poikkeaviin tehtäviin. n
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Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua
Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
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1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi /lukijakyselyt.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse numerosarja 082288.
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta.
Onnea arvontaan!

Arvottava pa
lkinto on no
in 800 euron
arvoinen iPad
.

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 2011. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 1.8.2011.
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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[ pykälät ]

Vaadi kirjallinen työsopimus
– myös kesätyössä
Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai säh-

köisesti. Suullisesti solmittu työsopimus on siis sinällään yhtä pätevä ja velvoittava kuin kirjallinen.
Jos kuitenkin työntekijän ja työnantajan välillä syntyy
erimielisyyttä sopimuksen ehdoista, suullisen sopimuksen solmineen työntekijän asema on käytännössä selvästi heikompi kuin kirjallisen sopimuksen tehneen. Jos
työsopimus on tehty suullisesti, on riitatilanteessa usein
vaikea näyttää toteen, millaisista ehdoista on sovittu.
Tästä syystä työntekijän edun mukaista on vaatia työsopimus aina kirjallisena – myös lyhytkestoisissa työsuhteissa kuten kesätöissä. Sopimus tulee tehdä ennen työnteon aloittamista ja siihen on syytä sisällyttää kaikki ehdot, joista työntekijän ja
työnantajan välillä sovitaan. Osaakaan ehdoista ei siis kannata
jättää suullisen sopimisen varaan tai myöhemmin sovittaviksi.
Jos ei ymmärrä kaikkien sopimusehtojen merkitystä tai jos
jokin sopimuskohta ei ole yksiselitteinen, työnantajalta kannattaa pyytää täsmennystä siihen ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Työsopimuksen tulee sisältää
ainakin seuraavat ehdot:
• Työnantajan ja työntekijän nimi
sekä koti- tai liikepaikka
• Työnteon aloittamisajankohta
• Työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste,
jos työsopimus on määräaikainen
• Koeajan pituus, jos sovitaan koeajasta
• Työntekopaikka
• Työtehtävät
• Sovellettava työehtosopimus,
jos sellainen alalla on
• Palkan suuruus ja mahdolliset
luontoisedut sekä palkanmaksukausi
• Työaika

Jos edellä mainitut ehdot eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta, työnantajan on annettava niistä kirjallinen selvitys
työntekijälle vähintään kuukauden kestävässä työsuhteessa.
Monet työsuhteen ehdot määräytyvät lain mukaan siten, että työsopimuksessa ei voida pätevästi sopia työntekijän kannalta epäedullisemmista ehdoista. Esimerkiksi vuosilomaa on
lain mukaan annettava vähintään tietty määrä. Lyhytkestoisessa
työsuhteessa vuosilomat maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä, ellei erikseen sovita lomien pitämisestä työsuhteen aikana.
Työajan osalta työnantaja saattaa tarjota sopimusta, jonka
mukaan viikoittaiset työtunnit vaihtelevat
nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään. Tällaisen sopimuksen solmimista työntekijän on syytä harkita tarkkaan, sillä se antaa työnantajalle
oikeuden päättää yksipuolisesti työtuntien määrästä. Tällöin saattaa käydä niin, että työn tekemiselle ei välillä
olekaan tarvetta esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi ja työntekijä
jää kokonaan vaille palkkaa kyseiseltä jaksolta.
Jos on syytä epäillä, että työnantaja pyrkii sisällyttämään sopimukseen lain
vastaisia
ehtoja tai jos ei
ymmärrä jonkin ehdon merkitystä, kannattaa ottaa yhteyttä
SVAL:n palvelussuhdeneuvontaan ennen sopimuksen hyväksymistä. Neuvontapalvelut
ovat myös opiskelijajäsenten
käytettävissä.
Jukka Nohteri
lakimies
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[ pykälät ]

Työsopimuksen purkaminen työntekijän puolelta
Arto Vainio
varatuomari ja asianajaja, erikoistunut työoikeuteen
Työsopimus päättyy tavanomaisesti irtisanomalla tai
purkamalla. Molemmat päättämistavat ovat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä sekä työntekijän että työnantajan käytössä. Työntekijän suorittama purku ei ole kovin
yleinen, minkä vuoksi sen perusteita ja menettelytapoja ei
usein tunneta. Oikeuskäytäntöä työntekijän purusta on vähän. Saatavilla oleva tieto aiheesta on vähäistä. Pahimmassa
tapauksessa pelkästään väärä menettely voi johtaa oikeudenmenetyksiin. Mainituista syistä tässä artikkelissa käsitellään työntekijän suorittamaa purkua ja siihen liittyvää
menettelyä.

Työntekijän purkuoikeus ja purkuperusteet
Työntekijä saa työsopimuslain mukaan purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti
vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä
ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Jos työsopimus puretaan, työsuhde päättyy välittömästi eikä irtisanomisaikaa
noudateta.
Työsopimuksen purkaminen on poikkeuksellinen ja irtisanomista järeämpi tapa päättää työsopimus, minkä vuoksi se
edellyttää erittäin painavaa syytä. Purkuperusteena voi tulla kyseeseen esimerkiksi työnantajan työntekijään kohdistama väkivalta, työnantajan törkeä turvallisuudesta piittaamattomuus ja
työturvallisuuden vaarantaminen työpaikalla tai muut vastaavat työntekijää loukkaavat syyt kuten esimerkiksi sopimuksen
mukaisen palkan maksamatta jättäminen tai palkanmaksun
huomattava myöhästyminen tai se, että työntekijälle ei anneta
ollenkaan tai riittävästi töitä.
Määräaikainen työsopimus ei pääsääntöisesti ole irtisanottavissa, mutta purun edellytysten täyttyessä se voidaan purkaa. Työsopimus voidaan purkaa myös koeaikana, mutta tällöin
purku on puolin ja toisin suoritettavissa edellä selostettua huomattavasti kevyemmin perustein.
Menettely
Purkaminen on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun työntekijä on saanut tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos

purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa 14
päivän kuluessa esteen lakkaamisesta.
Ennen purkua työntekijän on varattava työnantajalle tilaisuus
tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Käytännössä tämä tehdään kirjallisesti, koska osapuolten välit ovat tässä
vaiheessa varsin tulehtuneet. Tilanteessa on hyvä käyttää apuna
avustajaa esimerkiksi luottamusmiestä tai liiton juristia.
Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle (esimiehelle) henkilökohtaisesti tai
mikäli se ei ole mahdollista, kirjeitse tai sähköisesti.
Oikeus korvaukseen
Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen ja työsopimuksen purku on johtunut työnantajan tahallisesta menettelystä, työnantaja on velvollinen maksamaan
korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä vähintään kolmen ja enintään 24
kuukauden palkan.
Korvauksen suuruutta määrättäessä
otetaan huomioon työtä vaille jäämisen
arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen
kesto, työntekijän ikä ja
hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan
ja koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan
menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama
aihe työsopimuksen
päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot
yleensä sekä muut
näihin rinnastettavat
seikat. n
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[ jäsenjärjestöt ]
Hidas Oy esiintyi
Jyväskylässä
viimeistä kertaa
Iiro Rantala (vas.)
pianistinaan.
Kokoonpanon
muut jäsenet ovat
Jukka Perko
(seur. vas.), Jouko
Paananen ja Mikko
Kuustonen.

Oodi hitaudelle saapui Jyväskylään
Jyväskylän seudulla asuvat SVAL:n jäsenet saivat tammikuun alussa kutsun sähköpostitse Oodi hitaudelle -tilaisuuteen, joka järjestettiin 10. helmikuuta Jyväskylän yliopiston
tiloissa. SVAL oli mukana yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamassa koulutuksessa. Iltapäivän työhyvinvointitilaisuuden ohjelmasta vastasi Hidas Oy.
Hidas Oy:n esiintyjiä olivat muusikko Mikko Kuustonen,
saksofonisti Jukka Perko, pianisti Iiro Rantala ja liikkeenjohdon konsultti Jouko Paananen. He pohtivat rennosti tarinoiden ja musiikin keinoin työelämän mielekkyyttä ja mielettömyyttä. Teemoina olivat muun muassa arjessa hidastaminen,
luovuus ja yhteisöllisyys työelämässä. Lähes 400-päinen yleisö vaikutti tyytyväiseltä ja silminnähden nautti korkeatasoisesta musiikista ja esiintyjien viihdyttävästä show´sta.
Liiton jäseniä tilaisuudessa oli parisenkymmentä, ja liiton
edustaja oli myös paikalla. Palaute tilaisuudesta oli voittopuolisesti erittäin hyvää:
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”Pidin tilaisuudesta paljon, esiintyjät olivat ammattilaisia
ja se näkyi. Juttu luisti ja herätti ajatuksia.”
”Kiitos, tilaisuus oli aivan mahtava. Oli asiaa, mutta mukavasti huumorilla ja musiikilla höystettynä. Todella onnistunut
tilaisuus. Iso kiitos SVAL:lle kutsusta.”
”Vuoden verran svallilaisena olleena oli todella mukava
saada ennakkotietoa ”Oodista” ja vielä mukavampaa, kun sain
siihen kutsun. Olin jo aiemmin saanut tuttaviltani kiittävää palautetta Hidas Oy:n produktiosta. Kehut eivät olleet turhia. Nautin kovasti kiireettömästä iltapäivästä, joka avasi uusia ajatuskulkuja ja näkökulmia (työ)elämään.”
”Eilinen oli varmaan parhaita ja antoisimpia (työ)hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia, joihin olen ikinä osallistunut, kiitos
vinkistä. Mielestäni on hyvä, että liitto on mukana paikallisissa
tilaisuuksissa ja näkyy niissä.”

[ jäsenjärjestöt ]

Pääsyn keväässä tapahtuu
Pääsyn kevääseen on kuulunut japanilainen kokkauskurssi,
vierailu Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus
SASK ry:hyn ja vierailu eduskuntaan Johanna Sumuvuoren johdolla.
Ennen kesää järjestämme vielä seuraavaa:
ma 11.4. klo 18 Pääsyn vuosikokous
ja SVAL:a koskeva keskustelutilaisuus
la 21.5. Ekskursio Jyväskylään Yläkaupungin yöhön
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät PÄÄSY ry:n toimintaan
ovat tervetulleita mukaan erityisesti kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat
SVAL:n jäsenet, mutta myös muut kiinnostuneet.
Tarkempaa tietoa toiminnasta saa liittymällä Pääsyn jäseneksi
tai seuraamalla järjestön tiedotuskanavia.

Tervetuloa mukaan!
Pääsyyn liittyminen:
http://www.sval.fi/liitto/jasentoiminta/jasenjarjeston_jasenhakemus/
Facebook: Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät – Pääsy
Blogi: http://svalpaasy.blogspot.com/

Kuopio

Jyväskylä

Pääkaupunkiseutu

Kotimaan korvana
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Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: Christian T. Joergensen

Petri Hakkarainen ajautui vitsin varjolla valtsikkaan.
Tie johti väitöskirjaan ja sittemmin diplomaattikunnan jäseneksi
Berliiniin. Tulevaisuus on auki, mutta paikka maata kiertävällä
radalla vaikuttaa todennäköiseltä.
Petri Hakkarainen kävelee joka päivä mennen tullen 20-minuuttisen
työmatkansa Tiergartenin puiston läpi Suomen Berliinin lähetystöön.
Arkkitehtuurisesti vaikuttavassa rakennuskompleksissa ovat edustettuina kaikki Pohjoismaat.
– Lähetystömme on työpaikkana suomalainen, mutta työympäristönä pohjoismainen, 35-vuotias valtiotieteiden maisteri ja filosofian tohtori kertoo.
Hakkaraisen titteli suurlähetystössä on ulkoasiainsihteeri. Vastuusektoreina ovat energia-, ilmasto- ja maatalouspolitiikka sekä itäaiheet Venäjästä Itämeren alueeseen ja Keski-Aasiaan.
– Berliinin lähetystö on suomalaisittain varsin suuri ja olemme voineet jakaa vastuualueita kollegojen kesken. Suurvaltojen lähetystöillä on
aivan eri luokan resurssit erikoistua yksittäisiin aiheisiin, mutta itse pidän työkentän monipuolisuutta sen suolana.
Menestyksellistä huulenheittoa
Hakkaraisen sukujuuret vievät Savonlinnan suunnalle, mutta hän itse on
syntyisin pääkaupunkiseudulta.
– Kolmannelta luokalta ylioppilaaksi asti kävin Helsingin Saksalaista
koulua. Heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen pääsin niukin naukin Helsingin valtiotieteelliseen. Pääsykoerima taitaa heilua vieläkin.
– Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut maailman tapahtumista. Yläaste- ja lukioiässä, 1980- ja 90-lukujen taitteessa, niistä ei juurikaan ollut
pulaa, joten kiinnostus sai hyvää nostetta. Luokkakaverini kanssa vitsailimme, että haetaan valtsikkaan lukemaan kansainvälistä politiikkaa, sittenhän voi aina mennä johonkin lämpimään maahan diplomaatiksi.
Kumpikaan nuorista miehistä ei myöhemmin myöntänyt olleensa tosissaan, mutta valtsikkaan molemmat päätyivät. Ja Hakkarainen myöhemmin vielä diplomaatin uralle.
Vitsistä lähtenyt valtiotieteilijän ura oli maisterin papereiden jälkeen
vasta aluillaan. Gradun ohjannut professori näki vastavalmistuneessa jotain erityistä ja houkutteli hänet mukaan Etyk-aiheiseen tutkimusprojektiin.
– Tartuin aihe-ehdotukseen – Länsi-Saksa ja Etyk –, mutta samalla tuntui luontevammalta kokeilla siipiään muualla kuin tutuissa ympy-
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röissä. Hain parin muun brittiyliopiston ohella Oxfordiin ja pääsin! Toivon edelleen, että professorini
ei kanna kaunaa siitä, että karkasin aiheen kanssa
muualle, Hakkarainen naurahtaa.
Kovien kansien välissä
Hyppyä tuntemattomaan seurasi neljä vuotta päätoimista tutkimusta apurahan turvin: osa ajasta Oxfordissa, osa Helsingissä ja loput arkistojen perässä
eri maissa.
– Ehdin aloittaa työt ulkoministeriössä ennen valmistumista, joten loppupuserrus jäi töiden
oheen. Olin todella helpottunut, kun sain jätettyä
kaksoiselämän taakseni keväällä 2008, Hakkarainen kertoo.
Kova työ johti helpotuksen lisäksi myös kansainväliseen menestykseen. Entisen Länsi-Saksan liittokanslerin nimeä kantava puolueista riippumaton
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung-säätiö (BWBS) jakaa joka toinen vuosi palkinnon korkeatasoiselle nuoren tutkijan väitöskirjalle, joka koskettelee Brandtin poliittista toimintaa. Hakkarainen
heittäytyy vaatimattomaksi, kun hän kuvaa WillyBrandt-palkinnon rajattuja aihekriteereitä suhteessa saamaansa julkisuuteen.
– Kilpailu ei varmaan mitään mielettömän laajaa ollut, mutta olihan palkinto mukava huomionosoitus omasta työstä. Itse en ollut aktiivinen
osapuoli, vaan joku oli vinkannut väitöskirjastani tälle berliiniläiselle säätiölle.
Hakkaraisen osalta prosessi päättyy loppuvuonna 2011, kun brittiläis-amerikkalainen
Berghahn Books kustantaa väitöskirjan.
– Oxfordin yliopiston pääkirjastossa oleva kirjastoversio saa sitten seurakseen ihan
oikean kirjan. Palkinto oli hyvä kannuste
väitöskirjan julkaisuun etenkin, kun brittiyliopistosysteemissä se ei ole mikään itsestäänselvyys.
Hakkaraisella on edelleen kiinnostusta
yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan, mutta ainakin toistaiseksi tutkimustyö on hautautunut työlastin alle.
Sattumien urapolku
– Valtsikassa sanottiin, että varsinkin
meissä poliittisen historian opiskelijoissa on kolme arkkityyppiä: yksistä tulee

toimittajia, toisista tutkijoita ja kolmansista diplomaatteja tai muita virkamiehiä. Minä taidan olla
harvinaisen mielikuvitukseton, kun on pitänyt kokeilla järjestyksessä kaikkia.
Opiskeluaikana työkokemusta Hakkaraiselle kertyi teksti-tv-urheilutoimittajan hommista jääkiekkojuniorien valmentamiseen. Yksi kesä meni perinteisessä poliittisen historian opiskelijoiden työpaikassa,
vahtimestarina Urho Kekkosen museossa Tamminiemessä.
– Myöhemmin tein pari harjoittelupätkää Ulkopoliittisessa instituutissa ja Berliinin suurlähetystössä. Reilu vuosi ennen valmistumistani aloitin
työt Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä päivittäisten
menovinkkien parissa. Seuraavaksi siirryin Hesarin
ulkomaantoimitukseen kesätoimittajaksi ja jatkoin
siellä satunnaisesti vähän pidempäänkin.
Berliiniin Hakkaraiset tulivat keväällä 2007. Kun
pesti päättyy kesällä 2012, seuraava kohde on todennäköisimmin Helsinki. Nyrkkisääntönä diplomaattimaailmassa on ollut, että ulkomailla voi olla
korkeintaan kahdessa paikassa peräkkäin ja korkeintaan seitsemän vuotta yhteensä, sen jälkeen
vauhtia haetaan taas kotimaasta.
– Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Veikkaisin,
että kaikki ulkoministeriön virkamiehet eivät enää
automaattisesti ajattele diplomaattiuraa eläkepäiviin asti. Itselleni työuran jatko ulkoministeriössä
on joka tapauksessa nyt todennäköisin vaihtoehto.
Glamouria vai kaikkea muuta
Diplomaattiuralle tullaan Kavakun eli kansainvälisten asioiden valmennuskurssin kautta. Kursseja
on järjestetty vuodesta 1970. Hakuprosessi on monivaiheinen; yleistietokokeita, soveltuvuustestejä ja
haastatteluja. Muodollisina vaatimuksina on ylempi
korkeakoulututkinto ja riittävä kielitaito.
– Valintaprosessissa vaakakupissa painavat monet tekijät, joista hakijana ei aina tiedä. Aiempi työkokemus, sosiaaliset taidot, soveltuvuus erilaisiin
työtehtäviin ja paineensietokykykin vaikuttavat lopulliseen päätökseen, Hakkarainen toteaa ja selventää, että mielikuva diplomatiasta on usein kaukana
todellisuudesta.
– Työnkuva vaihtelee merkittävästi paikasta ja
tehtävästä toiseen. Esimerkiksi työ osana suurta, monenkeskistä EU-edustustoa Brysselissä on hyvin erilaista kuin pienemmissä lähetystöissä. Nyky-Berlii-

nissä ei ole aavistustakaan siitä, millaista
työ on kriisialueella, viime aikoina vaikkapa Pohjois-Afrikassa. Mutta siinä piilee myös tämän uran iso houkutus: vaikka
työnantaja pysyy samana, tehtävät ja ympäristöt vaihtuvat säännöllisesti.
Nykyään ollaan kaukana stereotyyppisestä asetelmasta, jossa diplomaatti
on aina mies ja häntä seuraa
maailmalle edustusrouva. Viime vuosina valtaosa Kavakun käyneistä
on ollut naisia. Sukupuoleen katsomatta puolisot
ovat usein vähintään yhtä
korkeasti koulutettuja kuin
diplomaatitkin.
– Monet perheelliset kollegani ovat päätyneet asumaan eri maissa puolisoidensa kanssa. Itse en sitä haluaisi.
Meillä on ollut onnea, kun vaimoni on saanut omat työnsä
pyörimään Berliinistä käsin. Koko työuran mittaisten, puolison asemapaikan
vaihtoihin soveltuvien ratkaisujen löytäminen on taatusti vaikeaa. Olisi sääli, jos
ulkoministeriöstä tulisi ainoastaan sinkuille soveltuva työpaikka, Hakkarainen
painottaa.
Kotimaan käyntikortti
Saksassa asuu suomalaisia pienen kaupungin verran. Osa heistä pitää yhteyttä
toisiinsa, osa taas ei. Suurlähetystölle tehtävänkuva sen sijaan on selvä.
– Olemme käytettävissä kaikenlaisten käytännön asioiden hoitamisessa ja
jalkaudumme suomalaisyhteisöjen tilaisuuksiin eri puolella Saksaa. Tehtävänämme on tuoda suomalaisuutta esille sen kaikissa muodoissa.
Toisen EU-maan pääkaupungissa olevassa lähetystössä valtaosa raportoivan
virkamiehen työtehtävistä liittyy tavalla
tai toisella EU-asioihin.
– Olemme eräänlaisia viestinviejiä
Suomen ja Saksan välillä. Selitämme ja

välitämme Suomen näkemyksiä saksalaisille. Toiseen suuntaan pureskelemme ja
analysoimme Saksan politiikkaa suomalaisiin tarpeisiin. Asemamaan tapahtumia seuraamme tietysti myös tiedotusvälineiden avulla, mutta syventävää tietoa
saa vain luomalla itselleen mahdollisimman laajan kontaktiverkon.
Kevään eduskuntavaaleja Hakkarainen seuraa
mielenkiinnolla. Asetelma
on jännittävämpi kuin aikoihin.
– On kiinnostava
nähdä, missä suhteessa galluplukemat ovat
lopullisen vaalituloksen kanssa. Erityisen
kiinnostavaa se on
näin valtion virkamiehenä. Tuloksen
pohjalta selviää sekin, millaista hallitusta jatkossa edustaa ja kuka
on oman ministeriön ohjaksissa.
Pieni pala Berliiniä,
iso osa sydäntä
Vapaahetkinään Petri Hakkarainen lukee
mielellään. Yöpöydän kirjapinossa tasapainosta kilpailevat fakta ja fiktio.
– Olemme vaimoni kanssa dvd-sarjojen suurkuluttajia, dubatusta saksalaisesta televisiosta olemme pysyneet kategorisesti erossa. Käyn myös usein elokuvissa.
Berliinissä elokuvien tarjonta on aina
laajaa, mutta aivan omaa luokkaansa helmikuisten Berlinale-elokuvafestivaalien
aikaan. Uusi juttu elämässämme on ystäväpariskunnan kanssa hankkimamme
siirtolapuutarha. Odotamme jo malttamattomana kevään tuloa, jotta pääsemme kylvöhommiin. Suunnittelemme
uutta mökkiä purkukuntoisen vanhan
rotiskon tilalle. Tarkoituksena on saada
pikkumökkiin mahdutettua saunakin,
Hakkarainen huokaa.
Kesämökki keskellä kaupunkia, lyhyen fillarimatkan päässä kotoa. Jo nyt

Petri Hakkarainen
• 35 vuotta
• valtiotieteiden maisteri,
filosofian tohtori
• väitöskirja ”Amplifying
Ostpolitik: The Federal
Republic of Germany
and the Conference on
Security and Cooperation in
Europe, 1966–72”
• ulkoasiainsihteeri Berliinin
suurlähetystössä
• kielitaito: suomi, ruotsi,
englanti, saksa, ranska,
espanja
• naimisissa, perheeseen
odotetaan kahta lasta
Kolumbiasta

Hakkaraiset ovat tietoisia tulevasta luopumisen tuskasta, kun Berliinistä lähdön
aika koittaa.
– Onneksi tontti jää ystäviemme haltuun, ellemme sitten pidä kiinni omasta
osuudestamme. Pieni pala Berliiniä olisi
houkuttelevaa säilyttää. n
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Työmääränsä jatkuvasti
liian suureksi kokeneiden osuus
oli suurin kuntatyöntekijöillä.
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Poimintoja

työmarkkinatutkimuksesta

2010

– SVAL:n jäsenkunnan työmäärä ja -taakka
Erot työmäärän kokemisessa
ovat kaventuneet eri työnantajasektoreilla mutta sukupuolten välillä erot ovat aiempaa selvemmät.
Naiset pitävät työmääräänsä sopivana harvemmin kuin miehet. Noin joka neljäs tekee ylitöitä,
ja lähes neljännes heistä jää kokonaan vaille korvauksia. Työaikaa valvotaan useimmiten kellokortilla.

Kokoaikatyötä tekevien keskimääräinen viikkotuntimäärä

oli lokakuussa 2010 tehdyn selvityksen mukaan keskimäärin 39,7
tuntia. Työtuntien määrä on ollut laskussa vuodesta 1998 lähtien,
joka oli viikkotuntimäärällä mitattuna jäsenkunnan rankin vuosi (44,6 tuntia/viikko) työmarkkinatutkimusten historiassa. Vuodesta 2009 viikkotuntimäärän keskiarvo laski 6 minuuttia.
Työmarkkinatutkimuksessa kysyttiin sovittujen ja toteutuneiden viikkotuntimäärien lisäksi vastaajien arviota nykyisestä
työmäärästä sekä muun muassa työajan seurannasta ja työajan
ulkopuolisesta tavoitettavuusvelvoitteesta.
Todellinen työaika ja piilotyöt
Jäsenkunnasta noin joka neljännellä (23 %) keskimääräinen todellinen viikkotyöaika ylitti 40 tuntia. Toisaalla kysyttäessä ylitöiden korvaamisesta vain 20 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei tee lainkaan ylitöitä.
Vanhimpien ikäluokkien (50–59- ja yli 60-vuotiaiden ryhmät) keskuudessa ja yksityisellä sektorilla tehdään enemmän yli-

töitä kuin koko vastaajajoukossa. Nuorempien ikäluokkien (alle
30- ja 30–39-vuotiaat) sekä valtio- ja yliopistosektorien vastaajien parissa tilanne oli puolestaan päinvastainen. Myös sukupuolten välillä oli jonkin verran eroa ylitöitä tehneiden osuuksissa. Jakaumat on esitetty kuviossa 1. Koko vastaajajoukon keskuudessa
tyypillisin ylityön puolelle venynyt viikkotyöaika oli 45 tuntia.
Huomionarvoista on, että edelleenkään 24 prosenttia ylitöitä tehneistä ei saanut tekemistään ylitöistä mitään korvausta. Ylitöitä
tehneistä vastaajista 25 prosenttia sai niistä työaikalain mukaisen
korvauksen ja lopuille vastaajista ylityökorvaus suoritettiin muilla tavoin, joista yleisin oli ylitöitä vastaava tuntimäärä vapaa-aikaa
niin sanotulla 1:1-periaatteella.
Hieman useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti, että pystyi pääsääntöisesti pitämään vapaina annetut ylityökorvaukset. Joka kymmenennelle vastaajalle näiden vapaiden pitäminen aiheutti puolestaan ongelmia, eli ne jäivät pääsääntöisesti
pitämättä. Vajaa viidennes ylityövapaita saaneista vastaajista ilmoitti, että ylityövapaat kerätään ylityöpankkiin, josta niitä voi
myöhemmin pitää. Vastaajien kokemuksissa on edelleen mel2–2011  Valtiotieteilijä  19
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Tyhjäkäyntiä ja suoranaista
kansantaloudellista tuhlausta sisältyy
pitkittyneeseen kitkatyöttömyyteen
opiskelijan siirtyessä työelämään.

koista hajontaa, ja tältä pohjalta tuntuisi olevan melko vaikea
löytää yhtä ainutta toimintamallia, joka soveltuisi kaikkien työpaikkojen tarpeisiin.
Jäseniltä kysyttiin myös mahdollisesta velvoitteesta olla tavoitettavissa työsopimuksessa sovitun työajan ulkopuolella.
Noin puolet vastanneista (52 %) totesi, ettei tällaista velvoitetta
ole koskaan. Kolmella prosentilla vastanneista oli tästä sovittu
kirjallisesti työsopimuksessa ja loput 45 prosenttia vastanneista ilmoitti, että se on joko työnantajan edellyttämä toimintatapa
tai että se on töiden sujumisen edellytys. Näin tehtyjen työtuntien määrää ei kysytty, mutta todellista työaikaa tällainen piilotyöjärjestely tietysti kasvattaa. Kuviossa 2 on esitelty puolestaan
sitä, miten vastaajien työaikaa seurataan.
Kokemukset työmäärästä
Kuviossa 3 on esitetty vastaajien jakauma työmäärän kokemisen perusteella. Vastausvaihtoehdot olivat ’Jatkuvasti liian suu-

ri’, ’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 asiantuntija- ja johtamistyön luonteeseen liittyvänä ”kausivaihteluna”.
Ennakko-oletuksiin nähden suuria yllätyksiä tulokset eivät
tuoneet esille. Kaikista vastaajista joka kymmenes koki työmääränsä jatkuvasti liian suureksi. Osuus on kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2009 kyselyssä. Vastaajista 46 prosenttia koki työmäärän ajoittain liian suureksi ja puolestaan
41 prosenttia vastanneista sitä mieltä, että työmäärä on sopiva.
Näiden kahden ryhmän ero kasvoi vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin ne olivat keskenään melkeinpä samalla tasolla (44 %
ja 42 %). Kaksi prosenttia kaikista vastaajista olisi halunnut tehdä enemmänkin töitä. Sukupuolten välillä on aiempaa selvemmät erot työmäärän kokemisen suhteen. Naisten vastaukset painottuivat miesten vastauksia enemmän liian suuren työmäärän

1. Säännöllisesti ylitöitä tehneiden osuus, %
Kaikki vastaajat

77

23

Alle 30

86

30–39
40–49

76

50–59

23

68

yli 60

36
35

60

Naiset

79

Miehet

21

73

Yritys

27

67

Järjestö

33
25

75

Kunta

78

22

Valtio

83

17

Yliopisto

82

18

n Ei ylitöitä n Ylitöitä
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15
19

80

2. Miten työaikaasi seurataan

20

15

n Oma kirjanpito
n Kellokortti tms. järjestelmä
n Ei seurata

65

vaihtoehtoihin ja kun miehistä lähes joka toinen (48 %) piti työmääränsä sopivana, niin vastaava osuus naisilla oli runsas kolmannes (37 %).
Työmääränsä sopivaksi kokevien osuudessa ei ole enää
mainittavia eroja yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Yksityisellä sektorilla tämä osuus laski vuoden takaisesta 10 prosenttiyksikköä 40 prosentin tasolle ja julkisella sektorilla näin
kokeneiden osuus nousi noin viidellä prosenttiyksiköllä jopa
hieman ylittäen 40 prosentin tason. Työmääränsä jatkuvasti liian suureksi kokeneiden osuus oli ehkä hieman yllättäen
suurin kuntasektorin vastaajilla, 12 prosenttia. Jos työmäärän
jatkuvasti ja ajoittain liian suureksi tuntevien osuudet lasketaan yhteen, kärkeen nousee yrityksien palveluksessa työskentelevien ryhmä, jossa yhteenlaskettu osuus on 58 prosenttia.
Toimiasemittaisessa tarkastelussa ei myöskään ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Sekä johto- että asiantuntijatehtävissä työskentelevillä jat-

kuvasti työmääränsä liian suureksi kokevien osuus on hieman
pienentynyt.
Ikäryhmittäin vastauksia tarkasteltaessa on havaittavissa iän
ja työelämäuran pituuden vaikutus työmäärän kokemiseen.
Alle 30-vuotiaat vasta työelämään tulleet kokevat työmäärän
kautta linjan kohtuullisemmaksi kuin pidempään työelämässä
olleet ikäryhmät. Selittäviä tekijöitä – kuten vanhempien ikäryhmien vaativammat tehtävänkuvat, esimiestyön vastuut, iän
vaikutus yksilön suorituskykyyn ja niin edelleen – on varmasti löydettävissä useita. Tosiasia kuitenkin on, että keskusteluissa
eläkkeellesiirtymisiän nostamisesta täytyisi vielä aiempaa aktiivisemmin miettiä myös työmäärän mukanaan tuomaan kuormitukseen liittyviä haasteita – unohtamatta myöskään sitä tosiseikkaa, että tyhjäkäyntiä ja suoranaista kansantaloudellista
tuhlausta sisältyy pitkittyneeseen kitkatyöttömyyteen opiskelijan siirtyessä työelämään.
Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

3. työmäärä
10

Kaikki vastaajat
Alle 30
30–39
40–49
50–59
yli 60
Naiset
Miehet
Järjestö
Yritys
Kunta
Yliopisto
Valtio
Asiantuntijat & opetus
Johtotehtävät

41

46

3

39

42

45

12
13
11

49
41
48

37
48

9

47

10
12
10

48
45
45

39
43
43
42

46
48

3 1
2

42
40

45

14

1
11

48

42

8

38
34

51

11

8

3
4

55

9

8

3

2
2
3 1
11
3 1
3 1
1

n Jatkuvasti liian suuri n Ajoittain liian suuri n Sopiva n Liian pieni n Eos
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Nyt vaikutetaan
hallitusohjelmaan
Risto Kauppinen, Akavan järjestöyksikön johtaja

Akava on vahvasti mukana kevään eduskuntavaaleihin liittyvässä keskustelussa
ja vaikuttamistyössä. Rahallista tukea ei anneta puolueille eikä ehdokkaille.
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Työmarkkinajärjestöjen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa eduskuntavaa-

lit ovat yksi tärkeimpiä virstanpylväitä.
Akava osallistuu aktiivisesti vaalikeskusteluun ja tuo siihen omat keskeisimmät
teemansa. Akavan hallitusohjelmatavoitteet vahvistettiin jo viime kesäkuussa ja
sen jälkeen kärkitavoitteita on nostettu
onnistuneesti esiin ennen vaaleja käytävässä poliittisessa keskustelussa.
Viestintä ja henkilökohtaiset vaikuttajatapaamiset ovat tässä työssä pääosassa. Vaikuttamisen tahti vain kiihtyy, mitä
lähemmäksi vaalit ja hallitusohjelmaneuvottelut tulevat. Jokainen edunvalvontajärjestö haluaa omat tavoitteensa tulevan
hallituksen hallitusohjelmaan.
Edunvalvontajärjestöiltä tiedustellaan tiuhaan – ymmärrettävästi – niiden mahdollisesti antamasta vaalituesta. Akava jatkaa näissä vaaleissa samalla
linjalla kuin aiemminkin. Yhtään ehdo-

kasta tai puoluetta ei tueta rahallisesti,
ei edes tuki-ilmoituksin. Keskusjärjestö osallistuu yhteen kunkin eduskuntapuolueen järjestämään maksulliseen seminaariin, kun niihin kutsuja saadaan.
Seminaarit antavat mahdollisuuden verkostoitua ja seurata yhteiskunnallista
keskustelua.
Palkansaajakeskusjärjestöt järjestivät
eduskuntapuolueiden puheenjohtajien
vaalipaneelin Helsingin Marina Congress Centerissä 10. maaliskuuta. Paneelissa keskityttiin palkansaajille tärkeiden
asioiden esille nostamiseen ja kuultiin,
mitä mieltä eri puolueet ovat niistä.
Liitoilta palstatilaa
jäsenehdokkaille
Kysyimme akavalaisilta liitoilta näiden
aikeista kerätä ja julkaista tietoja eduskuntavaaliehdokkaiksi asettuneista jäsenistään. Yleisin vastaus oli, että tietoja ollaan

keräämässä, ja että jäsenistöön kuuluville
ehdokkaille tarjotaan mahdollisuutta esittäytyä lyhyesti sekä liittolehdessä että liiton
verkkosivuilla.
Lähes kaikki kyselyyn vastanneista
23:sta liitosta keräävät tietoja, mutta osa
ei mainitse tarkemmin, millä tavalla tiedonkeruu tapahtuu. Monet tarjoavat ehdokkaille tilaisuutta ilmoittautua itse ja
lähettää aineistoa julkaistavaksi liittolehden ja verkkosivujen ehdokaskoosteissa.
Muutamat puolestaan keräävät ehdokastietoja ja heidän esittelyaineistojaan puoluetoimistojen kautta.
Useimmilla akavalaisilla liitoilla on
aikomus julkaista omaan jäsenkuntaansa kuuluvien kansanedustajaehdokkaiden tietoja lehdissään,verkkosivuillaan
tai molemmissa.
Artikkeli on julkaistu Akavalainen-lehdessä
numero 1/2011.

Hallitusohjelmatavoitteisiin SVAL vaikuttaa keskusjärjestö Akavan kautta.
Akavan keskeiset hallitusohjelmatavoitteet ovat:
•

Palkka omiin menoihin – työstä ei enempää veroihin

•

Kunnon työolot – pitkät työurat

•

•

koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Koko koulutusketjun voimavarat ja laatu turvataan. Koulutusjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena, sillä koulutusjärjestelmän yksittäisiä osia koskevat päätökset vaikuttavat koko koulutusjärjestelmään.

Palkansaajien ansiotulojen verotusta ei kiristetä millään tulotasolla. Siten tuetaan uutta kasvua, korkeaa osaamista ja työllisyyttä.

Työuria pidennetään ensisijaisesti huolehtimalla työntekijöiden
hyvinvoinnista, luomalla kannusteita työikäisten osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, estämällä ikääntyvien työntekijöiden syrjintä ja varmistamalla vastavalmistuneiden työnsaanti.

•

Tutkimus saa maksaa – talous kasvaa

•

Kuntiin vahva ohjaus – palveluiden pelastus

Eroon työelämän laittomuuksista – reilulla pelillä tulosta

Järjestöille säädetään kanneoikeus työntekijöiden oikeusturvan
ja työelämän vakauden parantamiseksi.

Rahaa koulutukseen – Suomi kukoistukseen

Korkeakoululaitoksen kehittämisessä tavoitteeksi on otettava
maailman huippuluokkaa oleva koulutus. Korkeakoulujen perusrahoitusta kasvatetaan niin, että opiskelijamäärien suhde opettajien määrään saadaan kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle.
Korkeakoulujen rahoitus uudistetaan palkitsemaan korkeasta laadusta ja sen parantamisesta. Yhdeksi rahoituskriteeriksi nostetaan aikuiskoulutustarjonta ja vastavalmistuneiden työllistyminen

Julkista tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta nostetaan tuntuvasti niin, että maan kokonais-panostukset niihin ovat vähintään neljä prosenttia BKT:sta koko hallituskauden aikana. Hyvin
resursoitu tiedepolitiikka painottuu perustutkimukseen. Tutkimustulosten taloudellinen hyödyntäminen perustuu markkinaehtoiseen innovaatiopolitiikkaan.

Valtion taloudellista ohjausta kunnista lisätään kuntien menojen kasvun hallitsemiseksi ja palvelutuotannon kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Informaatio-ohjauksesta siirrytään
laatuohjaukseen, jossa palvelujen vähimmäislaajuus ja -laatu
määritellään sitovasti.

Akavan tavoitteet kokonaisuudessaan löytyvät nettiosoitteesta
www.akava.fi kohdasta hallitusohjelmatavoitteet.
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Svallilaiset
ehdokkaat esittäytyvät
ja kertovat näkemyksiään työelämästä
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SVAL

on tarjonnut vaaleissa ehdokkaina oleville jäsenilleen mahdollisuuden esittäytyä sekä liiton nettisivuilla että vaalisivuilla Valtiotieteilijässä. SVAL arvostaa
yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneiden
osaamista ja haluaa tukea jäseniään tällä tavoin
vaalityössä. Yhteiskuntaosaajille on tarvetta päätöksenteon kaikilla tasoilla. Määräaikaan mennessä ilmoittautui 41 ehdokasta.
Liiton nettisivuilla www.sval.fi/vaalit2011 on ehdokkaista laajempi esittely, jossa he ovat vastanneet
työelämäaiheisiin kysymyksiin. Ehdokkaita pyydettiin kertomaan, mikä työelämän teema heille on
erityisen tärkeä ja miten sitä pitäisi kehittää. He vastasivat myös eri väittämiin aiheista yhteiskuntatieteiden koulutusmäärät, valtion tuottavuusohjelma,
alueellistaminen, paikallinen sopiminen, eläkeikä
ja työmarkkinajärjestöjen kanneoikeus.
Mitä SVAL vastasi samoihin kysymyksiin ja
väittämiin?

Mikä työelämän teema on SVAL:lle
tärkeä? Miten sitä pitäisi kehittää?

Perusteettomiin määräaikaisuuksiin on tartuttava.
Esimerkiksi pelkän taloudellisen epävarmuuden
ei pitäisi olla määräaikaisuuden peruste eikä työntekijälle tule vyöryttää yrittäjäriskiä.
Työaikapankki on kirjattava lakiin. Yhteistoimintalain noudattamista on valvottava nykyistä paremmin ja lain rikkominen sanktioitava tiukemmin.
Naisten urakehitystä on edistettävä muun muassa perhevapaamallia uudistamalla ja työaika24  Valtiotieteilijä 2-2011

joustoja kehittämällä. Selittämätöntä palkkaeroa
on kavennettava kaikin keinoin.
Uusi hallitus tulee päättämään
koulutuksen määrällisistä tavoitteista. Koulutusmääriä yhteiskuntatieteissä on vähennettävä noin
viidenneksellä nykyisestä.

Vapautuvat opetusresurssit on käytettävä opetuksen laadun ja opiskelija-opettajasuhteen parantamiseen. Näin tutkinnon suorittaminen tehostuu.
Tuottavuusohjelma on vähentänyt
valtion henkilöstöä noin 10 000
henkilötyövuoden verran. Mitä
mieltä olet tuottavuusohjelmasta
henkilöstöpolitiikan osalta?

Tuottavuusohjelma on palautettava alkuperäiseen
ideaansa eli yksityisen sektorin työvoiman takaamiseen. Nyt se on itsearvoisesti hallinnon supistamisen väline ja henkilöstön vähentämisohjelma.
Tuottavuutta ja tehokkuutta voi parantaa myös
muutoin kuin henkilöstöä vähentämällä. Valtionhallinnon toimia ja tehtäväalueita on arvioitava
kriittisesti muun muassa eläköitymisen yhteydessä.
Nykyinen hallitus on osana alueellistamistoimenpiteitä siirtänyt muun
muassa Lääkelaitoksen. Mitä mieltä
olet virastojen alueellistamisesta?

Alueellistamistoimia on arvioitava tarkoituksenmukaisuusperusteella. Pelkkä kaavamainen

Vaalipiirit

siirtäminen ei edistä asiantuntemusta,
työelämän laatua ja virastojen toimintamahdollisuuksia.
Paikallinen sopiminen on
yleistymässä. Mitä mieltä olet
paikallisesta sopimisesta?
Paikallisen sopimisen pelisääntöjä on kehitettävä parantamalla neuvotteluasetelman
tasavertaisuutta. Henkilöstön edustajien toimivaltuuksia, tiedonsaantioikeutta ja asemaa
on parannettava lainsäädännön keinoin.

01 Helsinki
02 Uusimaa
03 Varsinais-Suomi
04 Satakunta
05 Ahvenanmaa
06 Häme
07 Pirkanmaa
08 Kymi
09 Etelä-Savo
10 Pohjois-Savo
11 Pohjois-Karjala
12 Vaasa
13 Keski-Suomi
14 Oulu
15 Lappi

Eläkkeelle jäännin
alaikäraja on 63 vuotta.
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SVAL:n mielestä todellista eläköitymisikää
on pyrittävä nostamaan ensisijaisesti työelämää kehittämällä, luomalla kannusteita työikäisten osaamisen jatkuvaan kehittämiseen,
estämällä ikääntyvien työntekijöiden syrjintä
ja varmistamalla vastavalmistuneiden työnsaanti. Eläkejärjestelmän kantokykyä on arvioitava kriittisesti.
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Työmarkkinajärjestöille tulee
säätää ryhmäkanneoikeus.

Tuomioistuinmenettelystä yksittäiselle työntekijälle aiheutuvia haittoja voitaisiin vähentää säätämällä työmarkkinajärjestöille oikeus
ajaa kannetta jäsentensä puolesta yhteisesti.
Tämä vähentäisi työehtojen tietoista rikkomista.
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Tässä he ovat, valitse omasi
Ei liene yllätys, että hyviä ja asiansa osaavia yhteiskuntaosaajia
on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa. Tässä liitteessä heitä on monta.

02 | Uusimaa

01 | Helsinki

2

1

Puolue: Keskusta
Nimi: Rossi Mika
Ikä: 38
Koulutus: VTM
Ammatti: Valtiosihteeri
Luottamustoimet
SVAL:ssa: Liittovaltuuston
jäsen 2010–2013
Nettisivu:
www.mikarossi.ajatukset.fi

Puolue: RKP
Nimi: Mackiewicz Janina
Ikä: 26
Koulutus: VTM
Ammatti: Public Affairs -konsultti
Nettisivu: www.janina2011.fi

Puolue: RKP
Nimi: Sandberg Johanna
Ikä: 30
Koulutus: PM
Ammatti: Riksdagsassistent
Luottamustoimet
SVAL:ssa: Medlem av
fullmäktige 2010–2013
Nettisivu:
www.johannasandberg.fi

Puolue: Vihreät
Puolue: Vihreät
Nimi: Sumuvuori Johanna
Nimi: Vesikansa Sanna
Ikä: 34
Ikä: 38
Koulutus: VTM
Koulutus: VTM
Ammatti: Kansanedustaja
Ammatti: Kansainvälisten
Luottamustoimet SVAL:ssa:
asiain koordinaattori
Liittovaltuuston jäsen 2010–2013 Luottamustoimet SVAL:ssa:
Nettisivu: www.sumuvuori.net
Liittovaltuuston jäsen 2010–2013
Nettisivu:
www.sannavesikansa.fi
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Puolue: RKP
Nimi: Murto Armi
Ikä: 27
Koulutus: Valtiot. yo, BBA
Ammatti: Opiskelija
Nettisivu: www.armimurto.fi

Puolue: Keskusta
Nimi: Koivunen Meeri
Ikä: 64
Koulutus: YTM
Ammatti: Tiedottaja-toimittaja
Nettisivu:
http://j9i8.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Puolue: Perussuomalaiset
Nimi: Jääskeläinen Pietari
Ikä: 63		
Koulutus: VTM
Ammatti: Kansanedustaja
Nettisivu: www.peruspietari.fi

Tulevalla vaalikaudella päätetään liitollemme tärkeistä asioista. Työelämän laatua voidaan parantaa suosituksilla, lailla ja työpaikkojen hyviä käytäntöjä levittämällä. Koulutusmääristä tullaan päättämään tuleville
vuosille. Laadun varmistamiseksi yhteiskuntatieteissä koulutusmääriä tulisi vähentää noin viidenneksellä.
Myös eläköityminen ja eläkeikä tulevat olemaan kuumia aiheita.

Kriittisinä äänestäjinä emme halua ostaa sikaa säkissä,
joten teimme ehdokkaille kyselyn näistä liitollemme tärkeistä asioista. Mitä ehdokkaat vastasivat? Käy kurkkaamassa liiton vaalisivustolta: www.sval.fi/vaalit2011
Tutustu, valitse omasi ja äänestä!
Elina Moisio
Puheenjohtaja

03 | Varsinais-Suomi

3

Puolue: Kokoomus
Nimi: Erämaja Elias
Ikä: 23
Koulutus: VTK
Ammatti: Opiskelija,
kaupunginvaltuutettu
Nettisivu: www.eliaseramaja.fi

Puolue: Kokoomus
Nimi: Katainen Jyrki
Ikä: 39
Koulutus: YTM
Ammatti: Valtiovarainministeri,
puheenjohtaja
Nettisivu:
www.jyrkikatainen.fi

Puolue: Kristillisdemokraatit
Nimi: Jääskeläinen Jouko
Ikä: 59		
Koulutus: VTT
Ammatti: Talousjohtaja		
Nettisivu:
www.joukojaaskelainen.com

Puolue: Kokoomus
Nimi: Hollmén Kimmo
Ikä: 31		
Koulutus: Valtiot. yo
Ammatti: Pääsihteeri
Nettisivu: www.hollmen.fi

Puolue: SDP
Nimi: Alatalo Juuso
Ikä: 28
Koulutus: VTK
Ammatti:
Kansanedustajan avustaja
Nettisivu:
www.juusoalatalo.com

Puolue: Vasemmistoliitto
Nimi: Uusikumpu Maarit
Ikä: 50
Koulutus: VTM, laskentatoimen merkonomi
Ammatti:
Päätoimittaja-tiedottaja
Nettisivu:
www.maarituusikumpu.fi

Puolue: Vasemmistoliitto
Nimi: Varmavuori Marissa
Ikä: 25		
Koulutus: VTK
Ammatti: Opiskelija
Nettisivu:
www.varmatapaus.com

Puolue: Vihreät
Nimi: Hiilamo Heikki
Ikä: 46		
Koulutus: VTT, FT
Ammatti:
Tutkimusprofessori
Nettisivu: www.hiilamo.fi

Puolue: Vapauspuolue (sit.)
Nimi: Puttonen Lisbet
Ikä: 41		
Koulutus: VTM, liiketalouden
tradenomi
Nettisivu:
www.lisbetputtonen.net

Puolue: Vasemmistoliitto
Nimi: Laitinen Elias
Ikä: 25
Koulutus: Valtiot. yo
Ammatti: Opiskelija
Nettisivu:
www.aivoruokaa.vas.fi
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07 | Pirkanmaa

04 | Satakunta

4

7

Puolue: Vihreät
Nimi: Väkiparta Maria
Ikä: 33		
Koulutus: KTM, FM
Ammatti: Yhteyspäällikkö
Nettisivu: www.satakunnanvihreat.net/
mariavakiparta

Puolue: Keskusta
Nimi: Kähkölä Katariina
Ikä: 32
Koulutus: YTM
Ammatti: Lastenkodin
kasvatusjohtaja
Nettisivu:
www.katariinakahkola.com

Puolue: Kokoomus
Nimi: Helin Matti
Ikä: 43
Koulutus: VTT
Ammatti: Tampereen
diakoniajohtaja
Nettisivu: www.mattihelin.fi

Puolue: Kokoomus
Nimi: Jaskari Harri
Ikä: 46
Koulutus: HTL
Ammatti: Kansanedustaja
Nettisivu: www.harrijaskari.fi

Puolue: Kokoomus
Nimi: Vikman Sofia
Ikä: 27
Koulutus: VTM
Ammatti:
Kansanedustajan avustaja,
kaupunginvaltuutettu		
Nettisivu: www.sofiavikman.fi

Puolue: Piraattipuolue
Nimi: Koivula Jaakko
Ikä: 27		
Koulutus: YTM
Ammatti: Koti-isä
Nettisivu:
http://jaakkokoivula.fi

Puolue: Vihreät
Nimi: Olkanen Emilia
Ikä: 30
Koulutus: Yhteiskuntat. yo,
sähkötekn. kand.
Ammatti: Opiskelija,
kaupunginvaltuutettu
Nettisivu: www.olkanen.net

06 Häme

6

Puolue: Kokoomus
Nimi: Grahn-Laasonen Sanni
Ikä: 27		
Koulutus: VTM
Ammatti: Ulkoministerin
avustaja
Luottamustoimet SVAL:ssa:
SVOL:n puheenjohtaja 2006,
SVAL:n liittovaltuuston jäsen
2006–2009,
Akavan opiskelijavaltuuskunnan
ja työjaoston jäsen 2006–2007
Nettisivu: www.sanni2011.fi
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Eduskuntavaalit toimitetaan
sunnuntaina 17.4.2011 klo 9–20.
Ennakkoäänestys kotimaassa: 6.–12.4.
Ennakkoäänestys ulkomailla: 6.–9.4.

08 | Kymi

09 | Etelä-Savo

9
8

Puolue: Kokoomus
Nimi: Myllärinen Tarja
Ikä: 52
Koulutus: YTM
Ammatti: Sosiaalialan
osaamiskeskuksen
toimitusjohtaja
Nettisivu: www.tarjamyllarinen.fi

10 | Pohjois-Savo

10

Puolue: Keskusta
Nimi: Auvinen Toni
Ikä: 32
Koulutus: Yhteiskuntat. yo
Ammatti: Yrittäjä,
projektipäällikkö
Nettisivu: www.toniauvinen.fi

Puolue: Kristillisdemokraatit
Nimi: Peuhkuri Laura
Ikä: 35
Koulutus: VTM
Ammatti: Opiskelija
Nettisivu: www.peuhkuri.fi

Puolue: Vihreät
Nimi: Kantele Martta
Ikä: 26
Koulutus: Hallintot. yo
Ammatti: Opiskelija
Nettisivu: www.marttakantele.net

11 | Pohjois-Karjala

11

Puolue: Vihreät
Nimi: Heikka Minna
Ikä: 36
Koulutus: YTM
Ammatti: Toiminnanjohtaja
Nettisivu: www.minnaheikka.fi

Puolue: Keskusta
Nimi: Sallinen Jussi
Ikä: 25
Koulutus: YTK
Ammatti: Opiskelija
Nettisivu: www.jussisallinen.fi

Puolue: Vihreät
Nimi: Tahvanainen Roope
Ikä: 23
Koulutus: Yhteiskuntat. yo
Ammatti: Opiskelija,
kaupunginvaltuutettu
Nettisivu:
http://roopetahvanainen.net

Puolue: Vasemmistoliitto
Nimi: Turunen Jaakko
Ikä: 27
Koulutus: Yhteiskuntat. yo
Ammatti: Opiskelija
Nettisivu: http://jaska.vas.fi

Puolue: Vihreät
Nimi: Anttonen Taru
Ikä: 25
Koulutus: YTM
Ammatti:
Koulutussuunnittelija
Luottamustoimet SVAL:ssa:
Liittovaltuuston jäsen
2010–2013
Nettisivu:
www.taruanttonen.net
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12 | Vaasa

13 | Keski-Suomi

12

15 | Lappi
15

13

Puolue: Kokoomus
Nimi: Koski Susanna
Ikä: 25
Koulutus: HTM
Ammatti: Palveluneuvoja
Luottamustoimet
SVAL:ssa: Liittovaltuuston
jäsen 2010–2013
Nettisivu:
www.susannakoski.fi

Puolue: Kristillisdemokraatit
Nimi: Lahtinen Helena
Ikä: 51
Koulutus: HTM
Ammatti: Perusturvajohtaja
Nettisivu:
www.helenalahtinen.net

Puolue: Kristillisdemokraatit
Nimi: Ruotsala Aki
Ikä: 25
Koulutus: HTK
Ammatti: KD Nuorten
puheenjohtaja
Luottamustoimet
SVAL:ssa: Liittovaltuuston
varajäsen 2010–2013
Nettisivu: www.akiruotsala.com

Puolue: Vihreät
Nimi: Saarela Eppu
Ikä: 26
Koulutus: Hallintot. yo
Ammatti: Opiskelija
Luottamustoimet
SVAL:ssa: SVOL-Vaasan
hallituksen jäsen
Nettisivu: www.eppusaarela.fi
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Puolue: Vihreät
Nimi: Aalto Touko
Ikä: 26
Koulutus : YTK
Ammatti: Opiskelija
Luottamustoimet
SVAL:ssa: SVOL:n hallituksen
varajäsen 2009,
SVOL-Jyväskylän hallituksen
vpj/mentorointivastaava 2009
Nettisivu: www.toukoaalto.com

Puolue: Kokoomus
Nimi: Autto Heikki
Ikä: 26
Koulutus: HTM
Ammatti: Elinkeinopoliittinen
asiamies
Luottamustoimet
SVAL:ssa: Liittovaltuuston
jäsen 2010–2013
Nettisivu: www.heikkiautto.fi
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Työtä hakiessa on ensimmäiseksi mietittävä, minkälaista

työtä on halukas tekemään.
– Hakemus on kirjoitettava kyseistä paikkaa koskevaksi.
Paljon näkee valmiisiin pohjiin tehtyjä hakemuksia. Ei kerrota, miksi haluaa paikkaa ja mitkä ovat siihen liittyvät omat vahvuudet, kertoo Työnhakupalvelu Monster Oy:n toimitusjohtaja
Marja Pylkkänen.
Pylkkänen vinkkaa, että työpaikkailmoituksia kannattaa lukea jo opiskeluvaiheessa. Kursseja, kesätyö- ja harjoittelupaik-

koja ja lopputyön aihetta valitessa voi miettiä, mistä on hyötyä
myöhemmin työtä hakiessa.
Hakemus vastaa ilmoitukseen
Kun sopiva työpaikkailmoitus löytyy, Pylkkänen kehottaa toimimaan nopeasti.
– Monesti hyviä hakemuksia tulee heti ensimmäisinä päivinä paljon. Työnantajat alkavat hyvissä ajoin valita haastateltavia
ja pyytävät meitä ottamaan ilmoituksen pois sivuiltamme. Jos2–2011  Valtiotieteilijä  31

”

On selvää, että haastatteluun on tultava ajoissa,
oltava asianmukaisesti pukeutunut
ja käyttäydyttävä kohteliaasti alusta loppuun.

Oho, tulipa mokattua!
Ns. kardinaalimunauksia ovat
• Toisen firman tiedot hakemuksessa.
• Edellisen työnantajan haukkuminen.
• Haastattelusta myöhästyminen
tai ilmoittamatta pois jääminen.
Ei myöskään kannata flirttailla haastateltavan kanssa, alkaa kiistellä voimakkaasti
tai käyttäytyä ylimielisesti.
Näissä tositilanteissa
haastateltava ei tullut valituksi:
• Eräs hakija oli ollut pitkään lastensa
kanssa hoitovapaalla ja selitti sillä aukkoja työhistoriassa. Hän toi vahvasti esiin sen olevan ainoa oikea valinta
naiselta, silloin kun lapset ovat pieniä.
Ura ei äideillä saisi mennä lasten edelle.
Yksi haastattelija oli niin sanottu uraäiti, ja koki tämän hyökkäyksenä hänen
tekemää valintaa vastaan.
• Yksi hakija totesi tietoteknisiä taitoja
kysyttäessä: ’Minä olen niissä huono,
mutta mieheni on niissä tosi hyvä.’
Emmehän me sitä miestä olleet palkkaamassa!
• Siskoni oli hakemassa matkaoppaaksi, ja haastattelussa kysyttiin, onko
hän kiinnostunut historiasta ja kulttuurista. ’No en sitten pätkääkään’,
oli siskoni vastannut, rehellinen kun
on. Matkaoppaan ura taisi kaatua sitten siihen.
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kus käy niinkin, että hakemus poistetaan
sivuilta jo ennen hakuajan päättymistä.
Hyvä työhakemus on lyhyt ja ytimekäs, korkeintaan sivun mittainen. Hakemuksessa vastataan siihen, mitä ilmoituksessa haetaan.
– Alku on tärkeä, jos haluaa erottua ja
herättää työnantajan kiinnostuksen. Siitä
tulisi selvitä, kuka on, miksi hakee juuri
tätä paikkaa ja miksi näkee itsensä siinä
tehtävässä, Pylkkänen listaa.
Hakemuksessa voi perustella lyhyesti sopivuuttaan tehtävään kertomalla työhistoriasta ja koulutuksesta. Pääosin niistä
kerrotaan vasta ansioluettelossa eli CV:ssä.
Hakemus on syytä kirjoittaa huolellisesti. On hyvä antaa jonkun toisen lukea se ennen lähettämistä, koska omalle
tekstilleen tulee helposti sokeaksi. Muutoin ansiokas hakemus menee harvoin jatkoon, jos se vilisee virheitä.
CV kertoo
koulutus- ja työtaustan
CV:hen listataan haetun paikan kannalta oleellinen työkokemus ja koulutus. Jos
työkokemusta ei ole ehtinyt karttua, voi
luetella harjoittelupaikkoja ja kesätöitäkin.
– Työkokemukseen kannattaa kirjoittaa, mitä konkreettisia työtehtäviä kuhunkin työhön on liittynyt. Jos koulutuksen kohdalla lukee vain valtiotieteilijä, se
ei kerro tarpeeksi. Jos siitä ilmenee pääaine, sivuaineet ja gradun aihe, saa työnantaja jo paremman kuvan hakijasta,
Pylkkänen täsmentää.
Suosittelijoiksi voi laittaa esimiesten
lisäksi myös asiakkaita, opettajan tai gradun ohjaajan, jos hakija on tehnyt hei-

dän
kanssaan
tiivistä yhteistyötä. On hyvän tavan mukaista kysyä
henkilöltä, voiko tätä
käyttää työnhaussa suosittelijana.
Työ- ja koulutushistoriassa olevat pitempikestoiset aukot on hyvä selittää viimeistään haastattelussa. Aukot
ovat Pylkkäsen mukaan täysin hyväksyttäviä; kenellä ei olisi ollut pätkätöitä, sapatti- tai hoitovapaita.
– Jos haluaa laittaa CV:hen kuvan, tulee sen olla valmiiksi pienennetty, ettei se
tuki vastaanottajan sähköpostia. Kuvan
on myös sovittava toimenkuvaan. Biletyskuva Kreikan lomalta ei sovi CV:hen,
Pylkkänen naurahtaa.
Valmistaudu
haastatteluun huolellisesti
Pylkkänen neuvoo ottamaan ilmoitukset
ja niihin tehdyt hakemukset talteen. ”Anteeksi mistä sä soititkaan, olen hakenut
niin moneen paikkaan” -vastaus ei anna
hyvää kuvaa hakijasta. Hyvä on kirjoittaa
ylös myös, missä on ilmoituksen nähnyt.
Hyvä valmistautuminen lieventää
jännitystä. Ennen haastattelua voi vielä lukea ilmoituksen läpi ja miettiä miksi hakee paikkaa sekä miksi minut pitäisi
valita. Muutenkin on hyvä miettiä, mitä
haastattelussa mahdollisesti kysytään ja
miten niihin voisi vastata haetun tehtävän kannalta. Haastattelua voi harjoitella esimerkiksi ystävän kanssa.
Valmistautumiseen sisältyy tiedon
hankinta yrityksestä. Pylkkänen kehottaa

miettimään valmiiksi haastattelijoille esitettäviä kysymyksiä yrityksestä ja työnkuvasta.
– Hyviä kysymyksiä ovat myös, millaisessa tiimissä tulee työskentelemään sekä
millaiset koulutus- ja kehitysmahdollisuudet yrityksessä on. Muistiinpanoja kannattaa ehdottomasti tehdä haastattelun aikana.
Näin hakija vaikuttaa olevansa tosissaan ja
kiinnostunut juuri tästä tehtävästä.
Haastattelussa työnantajan edustajat
tarkkailevat, onko hakija sopiva ja motivoitunut tehtävään ja miten hän pärjää
erilaisissa tilanteissa. Haastattelussa voi
olla useita henkilöitä, joille on annettu
erilaiset roolit.
– On selvää, että haastatteluun on tultava ajoissa, oltava asianmukaisesti pukeutunut ja käyttäydyttävä kohteliaasti alusta
loppuun. Jo aulan vastaanottovirkailija on
voitu valjastaa rekrytointiprojektiin, ja hän
saattaa antaa lausuntonsa kustakin haastateltavasta, Pylkkänen huomauttaa.
Jos haastattelun jälkeen tulee tieto, ettei paikka tällä kerralla irronnut, on järkevää kiittää ja pyytää palautetta siitä,
missä voisi vielä parantaa.
Avoimet haut,
vahdit ja CV-pankit
Jos haastattelukutsuja ei kuulu, on syytä pysähtyä miettimään, mitä voisi tehdä toisin.
Internetin aikakaudella työnhaku on
nopeutunut. Työ- ja elinkeinotoimistolla sekä rekrytointiyrityksillä on ilmoitusvahdit, joihin voi määritellä, millaista
työtä on hakemassa. Sopivista paikoista
tulee ilmoitus sähköpostiin heti niiden
tultua hakuun. Näin pääsee hakemaan

töitä ensimmäisten joukossa ja mahdollisuudet haastattelukutsuun paranevat.
Työpaikkailmoituksien lukeminen ja
niihin vastaaminen on vain yksi tapa hakea töitä. Monien yritysten Internet-sivuilla on sähköisiä lomakkeita avoimille
hakemuksille. Avoimen hakemuksen voi
laittaa myös esimerkiksi yrityksen HRosastolle. Verkostoitumalla ja työpaikan
etsimisestä kertomalla voi saada tietoa
avoimeksi tulevista tehtävistä jo niin sanotun hiljaisen haun aikana.
CV-pankkien käyttö on yleistymässä.
CV-pankkiin voi tallettaa ansioluettelonsa työnantajien nähtäväksi joko avoimena
tai niin, ettei siitä näe hakijan nimeä eikä
nykyistä työnantajaa. Työnantajille palvelu
on maksullinen, työnhakijoille maksuton.
– Suosittelen CV-pankin käyttöä
työnhaussa. Työnhaussa kannattaa olla kaikki kanavat käytössä. Työnantajat etsivät nykyään uusia työntekijöitä
aktiivisesti CV-pankin kautta. Esimerkiksi Monsterin CV-pankissa on 10 000
avattua hakua kuukausittain, Pylkkänen
kertoo.
Kun laatii ansioluetteloa CV-pankkiin, on tärkeä kirjoittaa työkokemuksesta ja koulutuksesta konkreettisesti.
– Mitä paremmin sen kirjoittaa auki,
sitä paremmin työnantajat löytävät hakijan. Kyse on hakusanaoptimoinnista siinä missä Googlen toimintakin.
Pylkkänen kehottaa vastavalmistuneita tai opintojensa loppusuoralla olevia hyödyntämään koulujen uraneuvojia ja opinto-ohjaajia. Vinkkejä saa myös
liitoilta ja Internetistä. Apua löytyy ihan
varmasti, kunhan on itse aktiivinen. n

Työnhakijan
muistilista
• Hyödynnä kaikki kanavat,
myös ilmoitusvahdit ja CV-pankit.
• Ole aktiivinen ja nopea.
• Muista, mihin olet hakenut.
• Valmistaudu haastatteluun huolellisesti.
• Ole ajoissa.
• Pukeudu tehtävän mukaan:
jos työtehtävä vaatii pukua,
tule haastatteluun puku päällä.
Jos kyse ei ole asiakastyöstä,
kauluspaita ja siistit farkut riittävät.
Naisilla mekko on aina varma valinta.
• Ole oma itsesi ja käyttäydy kohteliaasti.
• Esittäydy reippaasti, katso silmiin
kätellessä ja ole läsnä tilanteessa.
• Ota muistiinpanovälineet mukaan
ja käytä niitä.
• Pyydä palautetta, jos valinta
ei kohdistunut sinuun.
Vinkit: Marja Pylkkänen, Monster Oy

Käy katsom
assa
sopivia työ
paikkoja
Monsterin
työpaikkap
ortaalista
liiton jäsensi
vuilta kohd
asta
jäsenpalvelu
t ja -edut/u
ranhallinta.
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VUOROIN
VAPAALLA

Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: iStockphoto,Seija Anttonen ja Finanssialan Keskusliitto

Työelämän vaatimukset vaativat veronsa: moni uupuu, kun tulevaisuus on epävarma tai voimat eivät vain
riitä. Työssä jaksaminen on edellytys sille, että työmotivaatio ja -hyvinvointi kestävät eläkeikään asti.
Vuorotteluvapaa on yksi ratkaisu nykyelämän haasteisiin. Moni tarvitsee breikkiä väsymykseen, yhtä usea
itsensä toteuttamiseen.

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä vapautuu työnan-

tajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Vapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää.
Ajan voi hyödyntää yhtämittaisena tai jaksotettuna vapaana. Jokaisen jakson on kuitenkin kestettävä vähintään 90 kalenteripäivää. Kokonaisuudessaan jaksotettu vapaa on hyödynnettävä kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta.
Työntekijä voi käyttää vapaansa haluamallaan tavalla – opiskeluun, omaan tai perheen yhteiseen aikaan, lepoon tai elämysten kokemiseen. Vuorotteluvapaalle jäävän tilalle on palkattava työtön
työnhakija, mutta ei välttämättä samoihin tehtäviin. Työttömälle
määräaikainen palvelussuhde antaa mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää omaa osaamista. Myös jatkotyöllistyminen saa uutta nostetta työkokemuksen ja verkostoitumisen myötä. Pitkäaikaistyöttömän
palkkaavalle yritykselle voidaan myöntää palkkatukea.
Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen,
joka on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan. Jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuoden työhistoria, vuorottelukorvauksen määrä on 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta.
Vuorotteluvapaan perimmäisenä tarkoituksena on edistää työssä jaksamista ja antaa lain suoma mahdollisuus hengähtää hetkeksi. Kahden vuorotteluvapaan välillä tulee olla vähintään viisi vuotta kestänyt uusi työhistoria. Järjestelmä vakinaistettiin vuoden 2010
alusta.
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Akava on nostanut hallitusohjelma
tavoitteissaan esille keinoja työurien
pidentämiseen ja sitä kautta työssä jaksamiseen. Keskeinen viesti on ”kunnon
työolot – pitkät työurat”.
Tulevan hallituksen tulisi Akavan mielestä huolehtia siitä, että
Jukka Ahtelan vetämän työelämätyöryhmän esitykset työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja työhyvinvoinnin
lisäämiseksi toteutuvat.
Yksi keino työurien pi
dentämiseksi akavalaisten keskuudessa on vuorottelu- tai sapattivapaa.
Akavan TNS Gallupilla
marraskuussa 2009 teettämän kyselyn mukaan 48
prosenttia vastanneista piti vuorottelu- tai sapattivapaata tärkeänä elementtinä
työssä jaksamisessa. Vuorotteluvapaalla on parinkymmenen
vuoden aikana ollut yli 160 000 palkansaajaaja.

”

Vuorotteluvapaan
perimmäisenä tarkoituksena
on edistää työssä jaksamista.

Vuorotteluvapaalle aikovan
kannattaa hyvissä ajoin ottaa
yhteyttä lähimpään TE-toimistoon vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi. Lisätietoja vuorotteluvapaasta muun
muassa:
• www.mol.fi
• www.kela.fi
• www.tem.fi
• www.vuorotteluvapaa.fi
• www.etk.fi
• www.opintoluotsi.fi
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Vain hetki kerrallaan
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija Rajakangas oli ollut
jo pitkään työelämässä. Vuosien varrella katkoa rutiineihin ei
ollut tullut sen enempää työttömyyden, äitiysvapaiden tai sairauslomien muodossa. Jo nuorena alkanut työputki oli vienyt
mennessään; ensin kesätöissä, sittemmin opiskelujen ohella
ja heti valmistumisen jälkeen kokopäivätyössä. Työn ohessa
Rajakangas oli vielä suorittanut tiedottajan sekä viestintä- ja
henkilöstöpäällikön tutkinnot. Kiinnostus pidemmästä lomasta ja huoli omasta jaksamisesta syntyi pikkuhiljaa. Nyt, vuorotteluvapaan jälkeen, Rajakangas voi paremmin kuin koskaan.
– Halusin pidemmän breikin kuin se tavanomainen neljän
viikon kesäloma. Ajattelin myös, että jos ja kun työelämässä
pitää jaksaa vielä lähes 20 vuotta, tällainen pätkä on välttämätön muodossa tai toisessa.
Jaksamisen edellytys
Rajakangas jäi vuorotteluvapaalle Finanssialan Keskusliitosta (FK) yhteiskuntasuhteista ja hallinnosta vastaavan johtajan paikalta.
– Työnantaja suhtautui ehdotukseeni
myönteisesti, mutta tehtäväni huomioiden vuorottelun pituus lähenteli maksimiaan. Laki määrää, että vuorotteluvapaalle lähtevän tilalle on palkattava
työtön työnhakija vastaaviin tai muihin tehtäviin. Minun vuorottelusijaiseni tuli taloon ensin muihin hommiin. Nyt hänet on vakinaistettu.
Koska vuorotteluni osui pääosin kesäkuukausille, kollegani ja tiimini pystyivät hiljaisempana ajankohtana hoitamaan myös minun leiviskäni, Rajakangas
kertoo. Hän jatkaa, että tieto vuorotteluvapaasta
sai ystäväpiirin ensin ihmettelemään, mutta kommentit muuttuivat hyvien perustelujen jälkeen pian ymmärrykseksi.
Rajakangas antaa puolestaan positiivista palautetta vuorotteluvapaasysteemille.
– Toivottavasti päätöksentekijät säilyttäisivät etuudet vähintään samalla tasolla ja ymmärtäisivät vuorottelun yhtenä
työuraa pidentävänä elementtinä. Vaatimukset työelämässä
ovat nykyään melko kovat samoin kuin odotukset työssä jaksamiselle. Täytyy olla syy, miksi jatkaa ja se jokin, että jaksaa
jatkaa. Työnantajille haluan lähettää terveiset, että myönteinen
suhtautuminen vuorotteluvapaisiin antaa varmasti eväitä työssä jaksamiseen ja viihtymiseen.
Olemisen siedettävä keveys
Kun Ulla-Maija Rajakangas jäi vuorotteluvapaalle kesäkuussa
2010, hän ei asettanut itselleen suuria suunnitelmia tai tavoitteellista toimintaa.
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– Halusin vain olla tekemättä mitään tai tehdä sitä, mitä milloinkin huvitti. Alkukesästä, vielä työvire päällä, opiskelin hieman intensiivisemmin
espanjaa. Aloitin ohjatun treenaamisenkin, joka on ilokseni jatkunut töihin palattuani. Vietin paljon aikaa
kesämökillä ja äitini kanssa, koska
isäni kuoli äkillisesti heti vuorottelun alkupäivinä. Ehkä tällä ajalla oli
myös tämä tarkoitus.
Rajakangas palasi vuorotteluvapaalta entisiin tehtäviinsä.
Alussa hän oli huomaavinaan pieniä uudelleenkäynnistymisvaikeuksia, sen verran hulppeaa ja huoletonta elo vapaalla oli ollut.
– Töistä irrottautuminen kyllä sujui yllättävän
helposti, jo parissa viikossa unohdin FK:n,
Rajakangas nauraa.
– Paluuni jälkeen olen käynyt
esimieheni kanssa keskusteluja tehtävieni sisällöstä ja niiden edelleen kehittämisestä. Esimieheni on moderni
johtaja ja se näkyy myös
työn tekemisen itsenäisyydessä. Olen esimerkiksi
saanut pitkälti itse määritellä omat työtapani, -paikkani
ja -aikani.
– Vuorotteluvapaa – vaikka
olikin lyhyt – antoi ja antaa edelleen uutta näkökulmaa työhön ja elämään ylipäätänsä. Opin myös ymmärtämään aiempaa kirkkaammin, että työelämän ohella
ihminen tarvitsee aikaa itselleen ja läheisilleen. Olen pyrkinyt, ja aika hyvin onnistunutkin, raivaamaan kalenterista
aikaa juuri espanjan opiskelulle, kuntoiluun ja vain olemiseen. Työtehojakin on omasta mielestäni tullut lisää. Kokonaisuutena jaksaminen on tällä hetkellä ehdottomasti plussan puolella.
Omaan kokemukseensa vedoten Rajakangas suosittelee
vuorotteluvapaata kaikille pitkään työelämässä olleille, mutta
myös omaa tulevaisuuttaan miettiville tai maailmanympärysmatkasta haaveileville.
– Uskaltakaa rohkeasti heittäytyä vapaalle ja nauttikaa elämästä. Minulle parasta oli, kun aamulla heräsin, eikä ollut mitään suunnitelmia tai aikatauluja, Rajakangas muistelee.
Vajaan viiden vuoden kuluttua hän aikoo ottaa uusiksi, jos
työnantaja suo.

Haaveista totta
Seija Anttonen on filosofian maisteri Oulun yliopistosta vuosimallia -97. Työkokemusta on sittemmin kertynyt EU-projektihallinnon parissa, Kansainvälisen vaihdon keskus CIMOssa
sekä Helsingin yliopistossa. Opiskelu- ja työputken päälle vuorotteluvapaa tai vastaava ”breikki” oli ollut Anttosen mielessä jo
pidemmän aikaa. Kun sopivantuntuinen hetki tuli eteen, suunnitelmat olivat valmiina. Vuorotteluvapaalle hän lähti Helsingin
yliopiston kansainvälisen vaihdon palvelupäällikön tehtävistä.
Lukuvuosi vapaalla
Elokuusta elokuuhun kestävän vuorotteluvapaan sijaisratkaisut järjestyivät Anttosen työpaikalla päällikkökiertoa hyödyntämällä: tehtäviä tuli tekemään kollega sisaryksiköstä. Lakisääteinen sijainen palkattiin puolestaan hänen yksikköönsä.
– Otan ajasta kaiken irti ja olen vapaalla koko sallitun ajan.
Ajankohtaa pohdimme yhdessä esimieheni kanssa, jotta se
sopisi mahdollisimman hyvin yliopiston työrytmiin. Esimieheni, kollegani ja Helsingin yliopisto ylipäätään ovat suhtautuneet asiaan todella positiivisesti. Meitä vuorotteluvapaalaisia
on useampia, joten ihan pioneerina en tässä ole.
Kannustusta Anttonen sai myös perheeltä ja ystäviltä.
– Muutama tuttuni on ollut vuorotteluvapaalla ja heidän
vinkkinsä ovat olleet suureksi avuksi. Ja toisaalta muutamat
ovat innostuneet pohtimaan vapaata minun esimerkkini innoittamana.
Vieraalla maalla
Vuorotteluvapaalla Seija Anttonen pääsee toteuttamaan pitkäaikaista haavettaan vapaaehtoistyöstä kehitysyhteistyön
parissa.
– Hain vapaaehtoistyöhön ”Voluntary Service Overseas”
-järjestön kautta. Monimuotoisen haku- ja haastatteluprosessin jälkeen minut hyväksyttiin ohjelmaan ja asemapaikakseni
vahvistui Mosambik. Vapaaehtoispestini alkua odotellessa vietin vielä pari kuukautta Lissabonissa, portugalia – tulevaa käyttökieltäni – opiskellen. Maputoon, Mosambikin pääkaupunkiin
saavuin marraskuun alussa.
Anttonen on omassa työssään vuosikausia lähettänyt opiskelijoita maailmalle vaihtoon ja vastaanottanut heitä Suomeen. Jo
nyt hän uskoo, että omakohtaiset kokemukset toisessa kulttuurissa asumisesta ja
työskentelystä auttavat jatkossa ymmärtämään omaa työtään paremmin.
– Olen vastikään lopettanut orientaatio- ja kielikoulutusjakson ja aloittanut
työt paikallisen Nuoriso- ja kulttuuriministeriön leivissä. On palkitsevaa pystyä hyödyntämään omaa ammattitaitoa ja huomata, mitä kaikkea sitä

onkaan jo tullut oppineeksi! Maailma on pieni, myös ammatillisessa mielessä. Yksi ensimmäisistä työtehtävistäni oli olla mukana järjestämässä malawilaisen partneriryhmän tutustumisvierailua Maputoon. Olen ollut mukana järjestämässä samanlaisia
benchmarking-vierailuja monessa suomalaisorganisaatiossa.
Kv-vaihtojen ammattilainen taitaa olla sitä missä tahansa, tai ainakin päätyä samoihin hommiin ympäristöstä riippumatta.
Kokemukset kantavat pitkälle
Vuorottelujärjestelmä on Anttosen mielestä toimiva. Erityisesti hän iloitsee siitä, että se on nyt vakinaistettu. Sen sijaan
vuorottelukorvaus on Anttosen kokemusten mukaan varsin
pieni. Hän toteaa, että asuntovelkaisena ja ilman säästöjä
vapaata voi olla vaikea toteuttaa, mikä on kyllä aikamoinen
harmi, jos mahdollisuus kariutuu taloudellisista syistä.
– Suosittelen vapaata kaikille, joilla siihen on mahdollisuus.
Mielestäni on hyvä ottaa sopivin välein hieman etäisyyttä tuttuihin
työympyröihin; kokeilla uutta tai muuten vain ottaa aikaa itselleen.
Anttosen vuoden mittainen vapaaehtoispesti jatkuu marraskuulle 2011. Näillä näkymin edessä on keskustelu työnantajan kanssa pienestä lisävapaasta elokuussa päättyvän vuorotteluvapaan jälkeen.
– Tähänastisten tuntojen perusteella vuorottelujakso on tehnyt minulle hyvää ja auttaa varmasti myös työssä jaksamisessa. En tiedä johtuuko se kulttuurierosta, mutta itse olen päässyt
irtautumaan kotimaan työkuvioista todella hyvin. Ja toki eläminen yhdessä maailman köyhimmistä maista pistää pohtimaan
omia tottumuksia ja arvoja melkoisen uudesta näkökulmasta.
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Irlanti
Nautti pitkään EU:n jäsenyyden
taloudellisesta tuesta ja rakensi
yhteiskunnallista järjestelmäänsä, joka karahti raskaaseen kriisiin. On kytkenyt jäsenyytensä
kansanäänestyksiin, jotka ovat
tuottaneet harmaita hiuksia EU:n
piirissä.

Britannia
On kärsinyt identiteettikriisistä
koko ajan ja rakentanut suhteensa EU:hun ja USA:han
hankalaksi. Pallotellut jatkuvasti taloudellisen ja poliittisen
integraation välillä. Venkoilu on
kostautunut monta kertaa.

Eu-keskustelu
on mustavalkoista
Teksti Jari Jokinen Kuvitus iStockphoto

Euroopan unionia ja talouskriisiä koskeva keskustelu
eduskuntavaalien alla on liian vähäistä ja mustavalkoista.
Puolueet ovat varovaisia kannoissaan, etteivät menetä
perusäänestäjiään.

E

urooppalaisen Suomen toiminnanjohtajan Arto Aniluodon työpöydän yläpuolella on Pierre Krollin belgialaiselle Le Soir
-lehdelle piirtämä pilapiirros, joka kuvaa
EU-perustajamaiden Belgian, Hollannin,
Italian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan
edustajien kokousta. Kun vuonna 1957 tarjoilija kysyy
kuudelta kokousedustajalta, ottavatko nämä kahvia, vastaavat kaikki kyllä.
Nykyisessä 27 maan kokouksessa tällaista konsensusta ei helposti löydy ja tilaus on baristan unelma tai painajainen: kaikkea mahdollista espressosta cappuccinoon
ja pyytääpä joku vodkaakin. Vääräleuat väittävät, että tuo
kirkasta haluava olisi suomalainen.

Portugali
Nyt suurennuslasin alla taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Maassa
viedään finanssikriisin jäljiltä läpi talousuudistusta. Jäänyt vähän Espanjan varjoon. Suomen kokoinen
ja myös ulkorajamaa.
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Ranska
On EU:n suunnannäyttäjä, ja Saksan tehtävä on huolehtia, että muut
pysyvät mukana. Vahva kansalaisyhteiskunta. Vaikka vastustaakin
angloamerikkalaista kulttuuria, on
joutunut tekemään kompromisseja
sen suhteen.

Espanja
Vahva EU:n jäsen, joka on
ajautunut taloudelliseen
ahdinkoon. On ajanut läpi parlamentaarisen uudistuksen diktatuurin jälkeen
ja vienyt perustajajäsen
Italialta Välimerellisen ulottuvuuden.

Suomi

Ruotsi

Taloutensa hyvin hoitanut ja hyvämaineinen Suomi on pannut täytäntöön
lupauksensa. Toiminta EU:ssa ollut
rakentavaa, mutta ei kritiikitöntä. Erilaisissa hyvinvointitilastoissa jatkuvasti
kärkisijoilla, mutta jotenkin mallimaasanalla on ruma kaiku.

On pärjännyt kohtuullisen hyvin yhteisvaluutan ulkopuolella ja viime
vuosina jopa erinomaisesti. Hyvin monikulttuurinen maa. Hakee
EU:n puitteissa selvästi näkyvyyttä,
eräänlaista ”pikkusuurvallan roolia”.

Viro
Neuvostoliiton jälkeen haki nopeasti turvaa Natosta, mutta suhtautui EU:hun aluksi penseästi.
Pääsi nopeasti tiukan poliittisen
ja taloudellisen muutosprosessin
jälkeen EU-kuntoon ja liittyi yhteisvaluuttaan.

Belgia
Ollut aina tärkeässä roolissa eikä pelkästään Brysselin takia. Ehkä unionin
federalistisin maa poliittisesti, kulttuurisesti ja etnisesti pysyäkseen kasassa.
Talous on tiukoilla eikä maassa ole ollut
toimivaa hallitusta vuosiin.

Kreikka
Ajautunut syvään kriisiin suurimmaksi osaksi omaa syytään: huonoa taloudenpitoa, huonoa talouskuria ja huonoa
suunnittelua. Ja siihen päälle vielä tietojen vääristelyä. Kupla puhkesi ja nyt
edessä raju talouskuuri.
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Eurooppaa
ravisteleva
talouskriisi

Suomen vaalien alla käytävässä EUkeskustelussa suurin osa puolueista pitäytyy linjauksissaan kahvipohjalla, mutta perussuomalaiset ovat tiukasti miestä
väkevämmän kannalla. Tämän osoittaa
myös Eurooppalaisen Suomen eduskuntapuolueille tekemä Eurooppa-kysely.
Keskustelua käydään – usein jopa
väärillä termeillä – hyvin mustavalkoisena, koska harmaan sävyt ovat tylsiä. Tahallaan tai tahattomasti esiin nostetaan
kärjistyksiä huithapelien velkojen maksamisesta, yhteisestä verotuksesta tai liittovaltiosta. Talouskriisi on tuonut keskusteluun syvemmän ja synkemmän
perussävyn, määrätynlaisen solidaarisuuskriisin.
Suomalainen keskustelu kiertää pientä kehää, kun ympärillä tapahtuu valtavia
asioita. Kehittyvät taloudet Kiina, Intia ja
Brasilia pyyhkäisevät Euroopan ohi ja yli.
Pohjois-Afrikan ja arabivaltioiden tapahtumat vaativat esimerkiksi EU:n yhteisen
pakolaispolitiikan osalta merkittäviä linjauksia.

E

uroopan unionista on
Suomessa keskusteltu viimeisen parin vuoden
aikana enemmän kuin
aikaisemmin. Ilta toisensa jälkeen olohuoneisiin
on välittynyt kuvaa Brysselin kokouksista, joissa väännetään kättä kymmenien ja
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satojen miljardien eurojen tukipaketeista. On syntynyt mielikuva, että nyt maksetaan rilluttelijoiden velkoja.
–Jokainen kadunmieskin alkaa tällaisten uutisointien myötä vähitellen ymmärtää, mitä on tapahtunut ja etteivät
tapahtumat ole siitä kiinni, mitä täällä
Suomessa puuhataan. Uutiset eivät aina
ole olleet myönteisiä eikä myöskään faktoja ole aina esitetty asiallisesti tai oikein,
toteaa Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Arto Aniluoto.
Samaa mieltä on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hänen
mielestään asioista ei puhuta vieläkään
riittävästi. Ja kun puhutaan, keskustelu
on turhan yleisluontoista ja se kannustaa
vastakkainasetteluun.
–Olen koko urani jankuttanut tästä
sekä puolueille että medialle. Jos asioita
käsitellään helpoimman kautta, seuranta
on pirstaleista ja riittämätöntä. Pitäisi puhua siitä EU:n arkisesta päätöksenteosta
ja sen Brysselissä käytettävän vallan sisällöstä, asettelee Tiilikainen sanojaan.
EU-asioita profiloivat kannanotot jäävät puolueilta tekemättä tai ne ovat vaisuja. Ongelma pohjautuu EU-vaalien luonteeseen. Kotimaan vaaleissa tähdätään
hallitusvaltaan, mutta eurooppalaisella
tasolla ei ole sellaisia vaaleja, koska komissiota ei valita europarlamenttivaalien tuloksen voimasuhteiden mukaisesti.
–Keskustelu on mustavalkoista. Ei ko-

timaassakaan puhuta siitä, onko Suomi
hyvä vai huono. Valtaa pitävät on valittu
sitä varten, että he loisivat paremmat elämän edellytykset. Koska suurta osaa julkista valtaa käytetään EU:ssa, eduskuntaan valittavat kansanedustajatkin ovat
osaltaan vaikuttamassa EU-politiikkaan,
jatkaa Tiilikainen.
EU-jäsenyyden kirjaamisesta perustuslakiin on tullut vaaleissa poliittinen
vääntö. Perustuslaki on kansalaisten tahdon ilmaisu siitä, miten julkista valtaa
käytetään ja miten valtiota hallitaan.
–Tällaisessa tilanteessa, jossa ollaan
poliittisessa ja taloudellisessa unionissa, näen jäsenyyden kirjaamisen välttämättömyytenä. Siellä kuitenkin määritellään jo monia muita EU:hun liittyviä
asioita esimerkiksi sen suhteen, kuka Suomea kokouksissa edustaa. Nykyisen hallituksen esittämän perustuslain muutoksen
seurausvaikutuksia ei pidä liioitella, toteaa
Tiilikainen.

E

urooppaa ravisteleva talouskriisi on kuumentanut tunteita niin kotimaisessa politiikassa kuin
olohuoneiden sohvilla.
Kreikka narahti holtittomasta taloudenpidosta ja maan talouden
tilasta kertovien tilastojen vääristelystä.
Irlanti puolestaan kuukahti avokätisiin
pankkitakauksiin. Molempia maita on

niin
kotimaisessa
politiikassa

on
kuumentanut
tunteita

tuettu erilaisilla tukipaketeilla ja pulassa
on moni muukin Euroopan maa.
–Suomi ei ole kuitenkaan maksanut
minkään muun maan velkoja. Rahaa
on lainattu ja ne ovat periaatteessa hyvin tuottoisia sijoituksia. Tietysti tukeen
liittyy myös taloudellinen riski, joka ei
ainakaan vielä ole realisoitunut, nostaa
Aniluoto esiin kotimaisessa poliittisessa
retoriikassa olevan vääristymän.
Talouskriisin myötä myös Eurooppaneuvosto on nostanut profiiliaan komission ja parlamentin suhteen. EU-maiden
pääministerit ja valtiovarainministerit
ovat tärkeässä roolissa, kun tuki- ja vakauspaketteja väännetään. Teija Tiilikainen ei kuitenkaan näe tässä suurempaa
ongelmaa. Kriisiaikojen tunnuspiirre on,
että valta palaa jäsenvaltioiden käsiin.
–Toivoisin kuitenkin, että tämä on
ainoastaan siirtymävaihe. Kun rahaliitto
perustettiin, kuviteltiin kevyen ohjailun
ja koordinaation riittävän. Aina ei ole haluttu käyttää edes sitä valtaa, minkä sopimukset mahdollistaisivat kuten sanktioita. Kreikka ja Irlanti ovat kuitenkin
osoittaneet, että tarvitaan jykevämpää
ohjailua, toteaa Tiilikainen.
Aniluoto korostaa myös, että suuri valiokunta ja sen myötä eduskunta on
hyvin informoitu vaihtoehdoista, joista
Brysselissä neuvotellaan.
–Talousasioilla on yleensä kiire, koska päätökset vaikuttavat markkinoihin.

kuin
olohuoneiden
sohvilla.

Neuvotteluissa olevat ministerit eivät ehdi kesken kokouksen hakea päätöksiin
suuren valiokunnan kantaa. Ministereillä pitää olla mahdollisuus reagoida ja toiminta perustuu luottamukseen, korostaa
Aniluoto.
Saksan ja Ranskan aktiivinen rooli on
myös herättänyt närää, sitä pidetään sanelupolitiikkana: muiden on tultava mukaan, koska ongelmiin on pakko löytää
ratkaisu. Ehdotukset ja esille nousevat
asiat ovat oikeita, mutta menettelytapa
on väärä ja tämän vuoksi erityisesti pienet maat ovat olleet varpaisillaan.

S

uomessa on paljon puhuttu myös siitä, että Euroopan unioni on
menossa kohti liittovaltiota, joka puuttuu
kansalliseen itsemääräämisoikeuteen esimerkiksi eläkeiän
noston, verotuksen ja julkisen talouden
osalta.
–Liittovaltio-sanasta on tullut poliittinen lyömäase ja sillä on paha kaiku suomen kielessä. Olemme kuitenkin eläneet
yli 15 vuotta eräänlaisessa liittovaltiossa,
jossa on pyritty suojaamaan myös kielelliset ja kulttuurilliset erot, harmittelee
Tiilikainen.
–Liittovaltio on väärin ymmärretty termi. Tietyssä mielessä Suomikin
on liittovaltio, sillä Ahvenanmaalla on

eurooppalaisessa vertailussa täysin poikkeuksellisia erityisoikeuksia. EU:ssa on
piirteitä, joita on pakko kehittää yhteiseen suuntaan. Liittovaltio voisi myös lisätä kansalaisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia ylikansallisen tason
asioihin. Henkilökohtaisesti en näe sitä
niin pahana asiana, arvioi Aniluoto.
Aniluoto kaivaa esiin toisen pilapiirroksen, joka kuvaa määrättyjen yhteisten
pelisääntöjen tärkeyttä erityisesti silloin,
kun ajaudutaan kriisiin. Piirroksessa
Eurooppa-laiva on myrskyisellä merellä
eikä kukaan ole tarttunut airoihin, koska
miehistö eli jäsenmaat rakentavat ympärilleen omia suojamuureja myrskyä vastaan. Jos laiva eli EU uppoaa, siinä eivät
suojamuurit auta.
Euroopan yhteisvaluutta on perustunut yhteiseen rahapolitiikkaan, mutta ei
yhteiseen talouspolitiikkaan ja tässä on
sen niin kutsuttu valuvika. Nousukauden
aikana kukaan ei tähän suuremmin kiinnittänyt huomiota. Euroopan vakaus- ja
kasvusopimuksen määrittämät kolmen
prosentin budjettialijäämä tai julkisen
velan 60 prosentin velkakatto mainitaan
sopimuspaperissa, mutta suurin osa EUmaista ei ole niitä noudattanut eikä rikkeitä ole sanktioitu.
–Rahasta ja taloudesta on puhuttu tekniseltä pohjalta, mutta Saksalle ja
Ranskalle yhteisvaluutta on ensisijaisesti arvovalinta, toteaa Aniluoto, joka pitää
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esimerkiksi markan palauttamista Suomen valuutaksi lähinnä science fictionina.
Yhteisvaluutasta eroaminen
tai erottaminen johtaisi helposti kyseisen maan taloudelliseen konkurssiin. Ulkomainen pääoma pakenisi maasta,
pankkijärjestelmä ajautuisi
sekasortoon, korot nousisivat
taivaisiin eikä kukaan pystyisi määrittämään, mihin arvoon
esimerkiksi markka tai drakhma
arvostettaisiin.
–Tulevien eduskuntavaalien suuri kysymys on, olemmeko kansainvälinen Suomi ja
suuntaudummeko ulospäin vai emme? Tsekin puheenjohtajakauden graafinen tunnus kertoo kaiken: Suomi on jo maantieteellisesti eristettynä Euroopan peränurkkaan, kiteyttää Aniluoto ja lisää, että suurin osa puolueista oli vaalikyselyssä sitä
mieltä, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä.
Talouskriisi on muuttanut myös EU:n sisäisiä valta-asetelmia. Yhteisvaluutan piirissä olevat maat ovat jakautuneet asiansa hoitaneeseen pohjoiseen ja holtittomaan etelään. Teija
Tiilikainen ei halua ylikorostaa taloudellista näkökulmaa, esimerkiksi ympäristö- ja maatalouspolitiikkaan liittyvät asiat
ovat edenneet normaalisti.

Kuinka pitkälle
ollaan valmiita
venymään

T

alouskriisi on tuonut esiin myös solidaarisuuskriisin sekä Euroopassa että Suomessa: kuinka
pitkälle ollaan valmiita venymään ja ottamaan
riskiä heikompien auttamisessa.
–Suomi on perinteisesti ollut oikeudenmukainen ja heikompia on autettu kehitysavun ja
YK:n puitteissa, mutta nyt talouskriisi tuo tähän poikkeaman.
Eikö vilpillisesti toiminutta Kreikkaa tarvitse auttaa? Johtuuko solidaarisuuden puute siitä, että ongelmiin on ajauduttu
”väärin perustein”? Euroopan tasolla auttaminen on jopa vähän väärä sana, koska lainat ja takaukset ovat vastikkeellisia,
kysyy Tiilikainen.
Arto Aniluoto on samoilla linjoilla. Hänen mielestään
esiin nousee kyvyttömyys nähdä Euroopan yhteistä etua.
–Rikkaat maksavat Suomessa enemmän veroja kuin köyhät ja isot kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu tukevat maaseudun köyhiä kuntia. Mutta sama
näkökulma kyseenalaistetaan, kun puhutaan Euroopasta ja
Kreikasta, hämmästelee Aniluoto.
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ja
ottamaan
riskiä

heikompien
auttamisessa?

On myös kysytty, onko politiikassa enää päätöksenteon varaa, kun taloudelliset seikat vaikuttavat kaikkeen. Aniluodon
mukaan tätä varaa on: jos päätöksiä tehtäisiin pelkästään talouden pohjalta, tekisimme kaikki töitä 16 tuntia päivässä 14-vuotiaasta lähtien.
Eurooppa on saanut näperrellä omien asioidensa parissa
vuosikymmeniä. Itälaajentumisen myötä läntinen Eurooppa
venyi ottamaan vastaan huomattavan määrän uusia jäsenmaita.
Nyt solidaarisuus nousee esiin myös Pohjois-Afrikan valtioiden
kansannousujen myötä. Heikon talouden maat Kreikka, Italia ja
Espanja toimivat pakolaisvirran puskurina.
–Jos verrataan EU-maiden ja Pohjois-Afrikan hyvinvointia, ero
on valtava. Etelä-Euroopassa maahanmuutto on ollut jo pitkään aivan eri tasolla kuin pohjoisessa. Nyt on ajatusten tasolla siirryttävä
eteenpäin globaaliin asetelmaan, muistuttaa Tiilikainen.
Sekä Tiilikainen että Aniluoto ovat sitä mieltä, että EU:n on
löydettävä yhteinen sävel talouskriisin keskellä. Yksikään jäsenvaltio ei menesty yksinään. 27 jäsenmaan koosta, vauraudesta ja
yhteistyöstä on hyötyä, kun maailma ympärillä muuttuu vauhdilla. n
Suomen EU-politiikan suunta -kyselyn vastaukset
löytyvät osoitteesta: http://www.eurooppa-paiva.fi/assets/
vaalikyselyn_vastaukset_kaikki.pdf

Pohjola Vakuutuksen edut Suomen
Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n
jäsenille vuonna 2011
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n
jäsenilleen kustantamat vakuutukset
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto on vakuuttanut sinut Pohjolassa ja sinulla on kaksi hyvää ja
hyödyllistä vakuutusta, jotka sisältyvät jäsenmaksuusi.
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutettuina ovat liiton ammatissa toimivat jäsenet, mukaan lukien opiskelijajäsenet. Liiton toimihenkilöt ja luottamusmiehet ovat vakuutettuina asioissa, jotka liittyvät ko. toimihenkilön työhön tai luottamusmiehen toimeen. Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä
ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.
Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutuskauden aikana liittoon liittyneet jäsenet ovat vakuutettuja liittoon liittymisestä lähtien.
Oikeusturvavakuutuksen käyttö edellyttää kussakin tapauksessa liiton Pohjolalle lähettämää kirjallista puoltoa.
Järjestövakuutus on voimassa Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa kaikkialla maailmassa.

Alennusta omista kodin ja perheen vakuutuksistasi

Lisäksi saat Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton jäsenenä etuja vakuutuksiin, joita otat itse Pohjolasta. Saat keskittämisalennusten
lisäksi 20 %:n alennuksen esimerkiksi kotivakuutuksen sekä perheenjäsentesi tapaturma- ja matkavakuutusten ensimmäisen
vuoden maksusta. Toisena vuonna alennus on 15 % ja kolmantena 5 %.

Alennusta myös moottoriajoneuvovakuutuksiin

Myönnämme Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton jäsenille yksityiskäyttöisen henkilö-, paketti- ja matkailuauton sekä matkailuperävaunun uusiin vapaa-ehtoisiin autovakuutuksiin (Superkasko, Kevytkasko ja Isokasko) 20 % alennuksen 1. vuonna sekä
60 % starttibonuksen.

Henkivakuutus varmistaa perheen toimeentulon

OP-Henkivakuutus Oy antaa Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton jäsenelle ja samassa taloudessa asuvalle puolisolle ilmaisen
summankorotuksen Järjestön Perushenkivakuutukseen. Liiton jäsen ja hänen puolisonsa saavat Järjestön Perushenkivakuutuksen
naisille 69 % ja miehille 56 % normaalia suuremman vakuutussumman vakiomaksuilla.

Lisäetuja OP-bonusasiakkaalle

OP-Pohjola-ryhmän asiakkaana sinulla on mahdollisuus saada myös muita rahanarvoisia etuja, kun keskität pankkiasiointisi
Osuuspankkiin ja vakuutukset Pohjolaan. OP-bonusasiakkaana saat vielä 3 %:n lisäalennuksen useimmista vakuutuksista.

OP-bonuksilla voit maksaa vakuutusmaksuja!

OP-bonuksia kertyy ihan tavallisesta pankkiasioinnista ja vakuutusmaksuista. Mitä enemmän keskität, sitä enemmän bonuksia
kertyy. Bonusten kertymisellä ei ole ylärajaa. Lisätietoja OP-bonusasiakkuudesta saat Osuuspankeista, OP 0100 0500 puhelinpalvelusta tai osoitteesta www.op.fi/bonus

Lisätietoja

Lisätietoja Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton ottamista vakuutuksista ja Pohjolan tarjoamista vakuutuseduista saat soittamalla
palvelunumeroomme 0303 0303 tai käymällä lähimmässä konttorissamme.
Kumppanuutemme on luotu sinua varten, käytä se hyväksesi!

Yhdessä hyvä tulee.

Osasairauspäiväraha
pehmentää paluuta töihin
Osasairauspäiväraha on yksi keino tukea sairaudesta kuntoutuvan työhön paluuta.
Sen käyttö on sujuvinta silloin, kun toimintatavoista on työpaikalla sovittu etukäteen
eri henkilöstöryhmien kanssa.
Teksti: Päivi Haavisto Kuva: iStockphoto

Etuuden käyttö mahdollistaa pehmeän laskun työpaikalle

siten, että työaikaa on lyhennetty ja työntekijän tehtäviä muokattu työkyvyn mukaan.
– Monissa tapauksissa välttämättömän sairausloman jälkeen
sopiva työ edistää kuntoutumista paremmin kuin sairausloman
jatkaminen. Esimerkiksi masentuneen toimintakyky palautuu
vähitellen, mutta pitkään jatkuva sairausloma yksin kotona ei
aina tue toipumista parhaalla tavalla, sanoo Mehiläinen Oy:n
työterveyden kehitysjohtaja Kari-Pekka Martimo.
Osasairauspäivärahan käyttö on lisääntynyt vuoden 2010
alusta tehdyn uudistuksen jälkeen. Osasairauspäiväraha voidaan nyt aloittaa vajaat kaksi viikkoa kestävän työnantajan
omavastuuajan jälkeen, kun ennen lakimuutosta etuus voitiin
myöntää vasta sen ja 60 sairauspäivärahapäivän jälkeen.
Yhdessä neuvotellen työyhteisö sitoutuu
Osatyökykyisen työkaverin mukana olo työpaikalla on uusi ja
iso asia työyhteisölle ja esimiehelle.
– Siksi työpaikoilla on tärkeää pohtia, millaisia toimia ja
käytännön järjestelyjä tämä työyhteisöissä vaatii. Eri henkilöstöryhmien kanssa pitäisi neuvotella näistä asioista ja laatia selvät pelisäännöt, joihin työyhteisötkin sitoutuvat, Martimo toteaa.
Jos yhteistyön mallit on luotu yhdessä luottamushenkilöiden
ja työsuojeluväen kanssa, niissä ovat varmimmin mukana kaikki tarpeelliset käytännön asiat.
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– Pelisäännöt tukevat myös etuuden käyttäjää. Hänen ei tarvitse kantaa huonoa omaatuntoa siitä, että tekee lyhyempää päivää kuin muut, kun tilanne on kaikille selvä, sanoo Martimo.
Työpaikoilla sairauspoissaolojen hallintaa koskeva yhteinen
tahto ja toimintatapa pitäisi kirjata myös työterveyshuollon toimintasuunnitelmiin. Yhdessä sovitut menettelytavat varmistavat työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.
Monilla työpaikoilla toimintatapana on järjestää pitkän sairausloman jälkeen tai loppupuolella työterveysneuvottelu, jossa ovat edustettuna työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto.
Joskus mukaan kutsutaan luottamushenkilö tai työsuojeluvaltuutettu.
Työterveysneuvotteluissa voidaan sopia esimerkiksi osasairauspäivärahaa haettaessa työjärjestelyistä, työkykyä tukevista
toimista ja työhön paluun seurannasta. Samalla sovitaan, miten
työyhteisölle kerrotaan osasairauspäivärahakauden ajalle tehtävistä järjestelyistä.
Osa-aikatyöstä sopimus työnantajan kanssa
Osasairauspäiväraha on tarkoitettu 16−67-vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai yrittäjälle. Järjestely on vapaaehtoinen, ja siihen tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Osasairauspäivärahaa voidaan myöntää
12−72 päiväksi. Etuisuuden saaminen edellyttää, että työntekijä siirtyy osasairauspäivärahalle välittömästi sairausloman
jälkeen.

Monissa tapauksissa sopiva työ
edistää kuntoutumista paremmin
kuin sairausloman jatkaminen.

Hakemusta varten tarvitaan lääkärinlausunto, jonka
on kirjoittanut työpaikan työterveyslääkäri tai muu hakijan
työolot tunteva lääkäri. Lausunnosta käy ilmi, että työntekijä on työkyvytön, mutta pystyy kuitenkin terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan tehtävistään.
Hakemuslomakkeen liitteeksi tulee myös työnantajan
ja työntekijän välinen sopimus osa-aikatyöstä. Työaika on
40−60 prosenttia normaalista työajasta. Työn vähentyminen voi olla esimerkiksi päivittäistä tai viikoittaista. Palkka
voi olla täysi palkka tai työaikaa vastaava palkka.
Osasairauspäivärahan suuruus on puolet sairauspäivärahasta ja se voidaan ohjata työnantajalle silloin,
kun tämä maksaa osa-aikaisen työskentelyn ajalta täyttä
palkkaa. n
Lisätietoa:
www.kela.fi > Sairastaminen > Osasairauspäiväraha
www.ttl.fi > Terveys ja työkyky > Sairauspoissaolo
Artikkeli on tuotettu osana sosiaali- ja terveysministeriön
koordinoimaa MastDo-kampanjaa. Se on julkaistu
Akavalainen-lehdessä numero 1/2011.
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YHTEYSTIEDOT

[ SVAL ]

Suomen Valtiotieteilijöiden
Liitto SVAL ry
Toimisto on auki klo 8.30 – 16.00

Toiminnanjohtaja
Simo Pöyhönen
puhelin 010 231 0362
simo.poyhonen@sval.fi

Edunvalvonta
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen
puhelin 010 231 0357
nuutti.pursiainen@sval.fi
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta
Asiamies Arja Laine
puhelin 010 231 0355
arja.laine@sval.fi
• julkisen sektorin ja yliopistojen
neuvottelutoiminta
Lakimies Petri Toiviainen
puhelin 010 231 0354
petri.toiviainen@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat
Lakimies Jukka Nohteri
puhelin 010 231 0353
jukka.nohteri@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat

Järjestötoiminta

Koetko olevasi
yhteiskuntaosaaja?
Olet yhteiskuntaosaaja, jos
olet opiskellut tai opiskelet
yhteiskunnallisia aineita yliopistossa
voit työskennellä asiantuntija-, koulutustai esimiestehtävissä millä tahansa sektorilla
olet aidosti ylpeä yhteiskunnallisen alan koulutuksestasi
ymmärrät, että yhteiskunta tarvitsee kaltaisiasi
laaja-alaisia osaajia
Jos vastasit yhteenkin kohtaan myöntävästi, olet
yhteiskuntaosaaja ja olet aivan oikeassa seurassa.
SVAL on ainoa yhteiskunnallisen alan osaajiin keskittynyt liitto.
Onnittelut valinnasta! Jos työelämä askarruttaa ja tarvitset
asiantuntevaa apua, ota yhteyttä!
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Asiamies Kati Ahtiainen
puhelin 010 231 0359
kati.ahtiainen@sval.fi
• viestintä
• Valtiotieteilijä
• järjestötoiminta
Asiamies Aki Reinimäki
puhelin 010 231 0356
aki.reinimaki@sval.fi
• järjestötoiminta
• opiskelijatoiminta
Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

Jäsenasiat
Hallintopäällikkö Marjut Soininen
puhelin 010 231 0360
marjut.soininen@sval.fi
• taloushallinto
Toimistonhoitaja Helka Ahlström
puhelin 010 231 0350
helka.ahlstrom@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
• lomaviikkovaraukset
Jäsensihteeri Pia Ruuska
puhelin 010 231 0361
pia.ruuska@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut

[ tätä mieltä ]

Kuva: Ulf Sirborn

LEHTIKUVA

Hallinto- ja
kuntaministe-käytännöt laahaavat aikaansa jäljessä
Oppimisen
ri Mari KiviKirsti Lonka
niemi
19. huhprofessori,
Helsingin
yliopisto
tikuuta 2007.
Olemme kovin huolissamme häkkieläinten kohtelusta, gian käytössä ja kehityksessä jäänyt pahasti jälkeen. Meillä
mutta monille
ihmisiä koskeville arkielämän käytännöille on tässä suhteessa yksi suurimmista kuiluista OECD-mais||| Ministeri
olemme melko sokeita. On vaikeaa kyseenalaistaa sellaista, sa: vapaa-ajalla nuorista noin 95 prosenttia käyttää erilaisof Public Adjota pitää itsestään selvänä. Yksi kiveen hakattu itsestään- ta teknologiaa, lähinnä viihdekäytössä. Sen sijaan kouluissa
selvyys ministration opiskeluun liittyvä, passivoiva pitkästyminen. vain 35 prosenttia käyttää teknologiaa oppimisen palvelukOppimisen
käytännöt
eivät viimeisten vuosikymmenien sessa. Arjen käytännöt ja oppimisen käytännöt eivät kohtaa.
on and
Local
Jokaisen kontaktiopetustilanteen pitäisi sytyttää opiskelun
aikana ole juuri muuttuneet. Työelämän vaatimukset, tekGovernment
nologian
kehitys ja sosiaaliset käytännöt sen sijaan ovat intoa ja kiinnostusta. Nuoren ihmisen (ja vanhemmankin)
muuttuneet
melko
radikaalisti. Tämä ristiriita kuormittaa pitäisi saada käyttää oppimisen tukena niitä teknologioita ja
Mari
Kiviniesosiaalisia käytäntöjä, jotka ovat hänelle tuttuja ja luontevia.
sekä ihmisten muistia että tunne-elämää.
mi in HelsinKirjoitin vuonna 1998 Helsingin Sanomiin kirjoituksen ot- Parhaimmillaan kasvokkain tapahtuvat tai uusien teknologiki onopiskelijoita
April 19,käytetään kopiokoneina?” Voisin oiden välittämät yhteisölliset kohtaamiset ovat kuin bensaa,
sikolla ”Miksi
tässä julkaista
saman
kirjoituksen hieman päivitettynä. Yhä jotka sytyttävät itseopiskelun ja uteliaisuuden roihuamaan.
2007.
edelleen yliopistojen luentosalit täyttyvät nuorista ihmisistä,
jotka pinnistelevät pysyäkseen hereillä ja nuokkuvat kirjastoissa. Oppimisen peruskäytännöt eivät juuri ole kehittyneet niistä
ajoista, kun kirjapainotaito keksittiin. Aikoinaan esilukijan piti
lukea ainoaa olemassa olevaa kirjaa, ja opiskelijat kopioivat sitä sulkakynillä. Kyllähän nykyään netistä saa luentomateriaalit, mutta opiskelu perustuu kuitenkin ihan samaan vanhaan
oppimiskäsitykseen: oppiminen nähdään pelkästään olemassa
olevien asioiden mieleen painamisena. Miten tällainen lähestymistapa auttaa ihmistä suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan toimintaansa, puhumattakaan innovatiivisuudesta?
Muistitutkimus on osoittanut, että muisti ei toimi kuten
skanneri: pikemminkin aivot ovat hypoteesia testaava elin,
joka jatkuvasti tuottaa oletuksia ja päätelmiä. Oppimistutkimus osoittaa hyvin vakuuttavasti, että passiivinen kuuntelu
ei ole kovin tehokas menetelmä edes muistamisen kannalta, puhumattakaan oppimaan oppimisesta tai uuden tiedon
luomisesta. Tiedon aktiivinen prosessointi ja sosiaalinen
vuorovaikutus ovat tehokkaan oppimisen keskeisiä ehtoja.
On sanottu, että meidän tulisi hyödyntää uusia teknologioita oppimisessa. Suomi on kuitenkin oppimisteknolo-

Kokeneet pedagogit tietäisivät kyllä miten toimia, mutta koko koulutuskoneisto on suunniteltu muinaisten tietokäytäntöjen pohjalta. Opettajalle annetaan ainoa aktiivinen
rooli, nuoret nuokkuvat liian usein koomassa. Sitten ihmetellään, miksi ihmiset eivät jaksa olla yhteiskunnassa aktiivisia toimijoita!
Ihminen on luonnostaan utelias ja luova olento, joka tarvitsee haasteita ja sosiaalista tukea näiden haasteiden kohtaamiseksi. Nuoren ihmisen käyttäminen kopiokoneena on
toimintaa, joka pitäisi estää ihmisensuojelulaissa. Aika pitäisi käyttää johonkin muuhun kuin yksilökeskeiseen pänttäämiseen. Aktivoivat, tutkivat ja osallistavat työtavat eivät
vaadi suuria investointeja, mutta tekevät oppimisen sekä tehokkaaksi että miellyttäväksi. Niitä voi vielä tukea teknologian avulla. Vastaavien työtapojen soisi siirtyvän myös työpaikoille ja kokouksiin!
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että hyvinvointi
opiskeluaikana ennustaa työhyvinvointia lähes 20 vuoden
päähän. Tämä on hätkähdyttävää. Olisiko meidän todella jo
aika lisätä opiskelun intoa ja opiskeluhyvinvointia? On vihdoin aika panna tutkimustulokset käytäntöön. n
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Keväällä alkaa kampanja

Näetkö yhteiskuntaosaajia
ympärilläsi?

Yhteiskuntaosaajia tarvitaan kaikkialla,
ja kaikkialla meitä totta tosiaan onkin!
Liiton jäsenmäärä on pian 11 000. Ei enää mikään
pieni liitto mutta potentiaalia olisi enempäänkin.
Mitä enemmän jäseniä liittoon saadaan, sitä enemmän
liitolla on vaikutusvaltaa ja neuvotteluvoimaa.
Keväällä alkaa jäsenhankintakampanja,
jossa tavoitteena on saada lisää yhteiskuntaosaajia
saman katon alle. Sinä olet avainasemassa tässä kampanjassa!
Etsi yhteiskuntaosaajia ympäriltäsi ja suosittele liittoa heille:
tutuillesi, ystävillesi ja työkavereillesi. Jos suosituksesi johtaa
jäsenyyteen, sinä ja avustuksellasi liittynyt uusi jäsen palkitaan.
Seuraa liiton nettisivuja ja uutiskirjeitä, joissa
kampanjasta kerrotaan tarkemmin kevään aikana.

Yhteiskunta tarvitsee yhteiskuntaosaajia – meitä!

