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Vanhempien koulutus ennustaa vahvasti nuoren tulevaa ammatillista asemaa,
toteaa tuore tutkimus. Tämä vahvistaa käsitystäni siitä, että tietynlainen säätykierto on Suomessa pysähtynyt. Koulutus on ollut mahdollisuus sosiaalisen
aseman nostamiseen. Yhä useammin korkeakoulutukseen valikoituu kuitenkin vain koulutettujen vanhempien lapsia. Paljon lahjakkuutta jää saamatta yliopistoihin.
Opintojen ohjaus nouseekin arvoon arvaamattomaan. Nykyiset opintojen
ohjaajat ovat varmasti oman aikani opoja valveutuneempia. Pohjalaislukiossa
näytettiin video levyseppähitsaajakoulutuksesta ja lyötiin käteen korkeakoulujen valintaopas. Opaskin oli hieman vaikeaselkoinen: yhteiskuntatieteellisestä koulutuksesta valmistui sen mukaan asiantuntija- ja johtotehtäviin. Hieman
tarkempi erittely olisi ehkä ollut paikallaan. Tosin, jos ennustaa tulevaa palkkatasoa, olisi kannattanut valita se levyseppähitsaajakoulutus.
Koulutusjärjestelmässämme on hyvää se, että aikaisemmat valinnat eivät
sulje pois jatkokoulutusmahdollisuuksia. Kun työurista tulee pirstaleisempia,
yhä tärkeämpää on varmistaa jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet.
Tässäkin lehdessä puhutaan aikuiskoulutuksen uudistamistarpeista. Siirtymät
koulutusasteiden välillä pitää olla mahdollisia myös aikuisena.
Saman tutkimuksen mukaan nuoren koulutuksen tasoon vaikuttaa myös
perheen eheys. Se onkin mutkikkaampi juttu. Selvää kuitenkin on, että työn
muuttuminen kiireisemmäksi ja vaativammaksi on syönyt aikaa perheeltä.
Perheen hyvinvointi ja eheys tarvitsee juuri aikaa. Erityisesti vaativa asiantuntijatyö ja esimiestyö pitää saada inhimillisemmäksi. Se sataisi suoraan lasten ja
nuorten hyvinvoinnin laariin.
Tässä lehdessä käsitellään työpaikan menetystä. Jos muistan oikein näkemäni arvion, jokainen työikäinen kohtaa ainakin noin kolme kuukautta työttömyyttä työuransa aikana. Onneksi työttömyyteen liittyvät häpeän ja epäonnistumisen tunteet ovat väistyneet. Niitä ei ole mitään syytä tuntea. Työmarkkinat
ovat epävarmemmat, eikä työttömyyden kohtaaminen johdu omasta osaamisesta tai tekemisistä.
Lähes jokainen kokee työttömyysjaksoja elämässään. On hyvä muistaa, että
oma liitto on juuri tätä tilannetta varten. Et ole yksin.
Elina Moisio
Puheenjohtaja
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[ lyhyesti ]

Oppisopimustyyppinen koulutus

tuli korkeakouluihin

Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on hyvä lisä korkeakoulutettujen
koulutustarjontaan. Yksilöllisiin täydennyskoulutustarpeisiin se ei kuitenkaan vastaa.
oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ei nimestään huolimatta tarkoita koulutusta vaan pikemminkin sen järjestämis- ja rahoitustapaa. Se muistuttaa
läheisesti ammatillisella toisella asteella käytössä olevaa oppisopimuskoulutusta. Koulutuksesta vähintään puolet tapahtuu
työpaikalla ja työssä oppien.
Merkittävänä erona ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen on kuitenkin se, ettei korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa voi suorittaa tutkintoa. Siinä suoritetaan niin sanottuja korkeakoulujen erityispätevyyksiä.
Vastuullinen koulutuksen järjestäjä ja laadusta vastaava taho on
korkeakoulu – ei työnantaja, kuten perinteisessä oppisopimuskoulutuksessa. Työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta vastaa
kuitenkin työnantaja.
Erityispätevyydet ovat 30–60 opintopisteen kokonaisuuksia, jotka määritetään yhteistyössä työelämän ja korkeakoulujen
kesken. Kokonaisuudet voivat olla monialaisia ja ne perustuvat
työelämän tarpeisiin, mutta eivät tuota muodollista kelpoisuutta tai tutkintoa. Tavoite on tarjota lisäosaamista korkeakoulutetuille. Tarkoitus ei esimerkiksi ole muuttaa tai lisätä muodollisia
kelpoisuusehtoja, eikä korvata työnantajan velvollisuutta henkilöstönsä kouluttamiseen.

Korkeakoulutettujen

AKKU nosti esiin korkeakoulutettujen
täydennyskoulutusvajeen
Oppisopimustyyppisen koulutuksen soveltumista yhdeksi korkeakoulutettujen täydennyskoulutusmuodoksi on selvitetty joitakin
vuosia. Koulutusmuodon käyttöönotosta sovittiin ammatillisesti
suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU)
yhteydessä, ja ensimmäiset koulutukset alkoivat syksyllä 2009. Tavoitteena on ollut erityisesti korkeakoulujen pitkäkestoisen täydennyskoulutustarjonnan parantaminen, mikä vähentänee painetta
useisiin päällekkäisiin tutkinnonsuoritusoikeuksiinkin.
Opetusministeriö pyysi keväällä 2009 korkeakouluilta ehdotuksia oppisopimustyyppisiksi täydennyskoulutuksiksi. Lisätalousarviossa 2009 osoitettiin toimintaan miljoona euroa, jonka
avulla käynnistettiin syksyllä 2009 yhteensä kymmenen koulutusta. Hakemuksia tuli ensimmäisellä kierroksella yli sataan
koulutukseen. Kuluvan vuoden talousarviossa varoja osoitettiin
neljä miljoonaa euroa, jolla voidaan kouluttaa hieman toista tuhatta opiskelijaa.
Vuonna 2009 käynnistyneet koulutukset liittyivät muun
muassa kasvuliiketoimintaan, erikoissairaanhoitoon, talous- ja
velkaneuvontaan, kuntapalveluihin sekä kansainväliseen yritysviestintään. Ensimmäisen vaiheen koulutusten palautteita
ja kokemuksia hyödynnetään oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen jatkokehityksessä.
Oppisopimuksesta
puhtia urakehitykseen
Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on
hyvä lisä korkeakoulutettujen koulutustarjontaan, mutta se ei ratkaise kaikkia ongelmia. Akavalaisten erityispiirteenä täydennyskouluttautumisessa on se, että he hakevat koulutuksesta
myös suuntautumista ja etenemistä urallaan –
eivät pelkästään parempaa suoriutumista nykyisessä tehtävässä.
Jatkossa on yhä parannettava mahdollisuuksia nykyisen korkeakoulujen koulutustarjonnan suorittamiseen tutkinnon jälkeen. Oppisopimustyyppisellä täydennyskoulutuksella ei voida
korvata omaehtoisen koulutustarjonnan puutteita. Lisäksi yksilöllisiin osaamistarpeisiin räätälöidyn korkeakoulutasoisen täydennyskoulutuksen tarjontaa pitää parantaa. Hintatason on oltava kohtuullinen, jotta tämä koulutus on
maksettavissa omasta kukkarosta. n
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[ haloo ]
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Yhteiskuntatieteilijäpäivät
marraskuussa
Ennakkotietona ja kalenteriin merkittäväksi: SVAL:n Yhteis-

kuntatieteilijäpäivät järjestetään marraskuun puolivälissä eri
puolella Suomea.
Liitto järjestää päivien yhteydessä perinteiseen tapaan myös
lyhyitä puolenpäivän koulutuksia. Koulutusten aiheet ilmoitetaan syksymmällä.
Viikko huipentuu valtakunnalliseen Valtiotieteilijäseminaariin, joka pidetään perjantaina 19.11.2010 klo 14 alkaen Helsingissä hotelli Presidentissä. Seminaarissa julkistetaan myös Vuo-

Jäsenpalveluun
sähköinen asiointi syksyllä

den Yhteiskuntatieteilijä ja jaetaan
liiton stipendit.
Ohjelma ja lisätietoja tapahLue l
isää
tumista kerrotaan seuraavassa
seuraa
Valtiotieteilijässä, joka ilmesvasta
Valtiot
tyy 23.9. Lehden ilmestymisen
ieteilijä
stä!
aikoihin tiedotetaan Yhteiskuntatieteilijäpäivistä
myös
nettisivuilla.

Tutkimustietoa svallilaisista
ja akavalaisista netissä

SVAL siirtyy sähköiseen asiointiin syksyn aikana. Tämä tarkoit-

taa, että jäsenet voivat itse päivittää netissä henkilö- ja yhteystietojaan. Omia tietojaan voi selailla ja muuttaa itse. Järjestelmästä
näkyy myös jäsenmaksutilanne, ja itse jäsenmaksunsa maksava jäsen voi pankkilinkillä siirtyä haluamansa pankin verkkopankkisivulle maksamaan. Käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin alkusyksystä.
Muista päivittää:

• osoitetiedot
• työnantajatiedot
• valmistuminen
p. (010) 231 0350
sval@sval.fi
www.sval.fi

!

• SVAL:n työmarkkinatutkimus 2009
on luettavissa kokonaisuudessaan
netissä www.sval.fi/jasensivut.
Kirjautumiseen tarvitset tunnukset, jotka lähetettiin kaikille jäsenille
vuoden alussa. Jos olet unohtanut
tunnukset, saat ne soittamalla toimistoon (Huom. uudet puhelinnumerot!) tai lähettämällä sähköpostia
sval@sval.fi.
• Keskusjärjestö Akava julkaisee kahdesti vuodessa
Akavaaka-tutkimuksen,
johon on kerätty ajantasaista tilastotietoa akavalaisista
työelämässä. Tuore julkaisu löytyy Akavan nettisivuilta
www.akava.fi kohdista Julkaisut / Tutkimukset.
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[ ura putkessa ]

Teksti: Anna-Maria Stenius Kuva: Valtteri Kantanen

Politiikka vetää puoleensa
Valtiosihteeri Mika Rossin CV ei ole tavanomaisin: hän astui vastavalmistuneena maisterina vajaan parin tuhannen asukkaan kunnanjohtajaksi, ja tämän jälkeen ura on jatkunut kutsuttuna ministeriöiden eri tehtävissä. Poliittisen uransa varhain
aloittanut Rossi toivoo löytävänsä itsensä ensi vuonna Arkadianmäeltä.
Onko urasi enemmän suunnitelmaa vai sattumaa?

Aika paljon sattumaa, tie on vienyt. Se, että olen ollut poliittisesti aktiivinen jo nuorena, on viitoittanut asioita. Opiskeluaikoina
toimin kansanedustajien avustajina sekä Keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana.
Olin vuonna 1999 juuri valmistunut, kun huomasin Kyyjärven kunnanjohtajan työpaikkailmoituksen. Lähetin hakemuksen ja tulin valituksi. Projektipäälliköksi sisäasiainministeriön
kuntaosastolle päädyin, kun Hannes Manninen pyysi minut
erään hankkeen vetäjäksi. Myöskään pääministerin avustajaksi tai nykyiseen työhöni ei pyritty, vaan tehtäviin pyydettiin.
Jos uraa ryhtyy liiaksi suunnittelemaan etukäteen, se vaikuttaa omaan työhön. Olen pyrkinyt tekemään työni mahdollisimman hyvin ja lojaalisti, niin asiat kehittyvät luonnollisesti.
Varmaa kuitenkin on, että olen ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä. Haluan tässä elämänvaiheessa olla aktiivisesti politiikassa mukana.
Mitä kuuluu työhösi hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemen valtiosihteerinä?

Valtiosihteeri kuuluu ministeriön ylimpään johtoon. Valvon
ministerin ja puolueen etua, sitä että asiat menevät poliittisesti niin kuin pitääkin. Sijaistan ministeriä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tapahtumissa, sekä johdan ja ohjaan erilaisia
prosesseja. Työpäivät ovat pitkiä, keskimääriin 10–11 tuntia.
Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat kunta- ja palvelurakenteen uudistus, aluehallintouudistuksen toimeenpano sekä
kansainväliseen rahoituskriisiin liittyvät toimenpiteet ja yleiset
talouspolitiikan asiat.
Mikä on työssäsi haasteellisinta ja hauskinta?

Haasteellisinta on politiikan artikulointi julkisuuteen, se että
asiat viestitetään oikein ulos. Homman rikkaus on vuorovaikutus ihmisten kanssa ja asioiden vieminen eteenpäin. Mukavinta on tehdä vaikuttavaa ja omaan yhteiskunnalliseen

6  Valtiotieteilijä 3-2010

näkemykseen perustuvaa työtä. Olen valtavan mielenkiintoisen
tiedon äärellä koko ajan. Se on suuri etuoikeus.
Mitkä ovat hyvän valtiosihteerin ominaisuudet?

Avoimuus ja luottamus ministerin välillä. Ministerin on voitava luottaa, että hänen näkemyksensä minun kauttani menee
täällä päässä läpi. Työ vaatii kykyä johtaa prosesseja avoimellakin valtakirjalla. Lisäksi on osattava sovittaa yhteen poliittisesti
ristiriitaisia tilanteita.
Miten opintosi ovat tukeneet työtäsi?

Valtio- ja yhteiskuntatieteellisen geneerinen koulutus antaa valtavan hyvät valmiudet tämäntyyppiseen työhön. Se opettaa etsimään syy–seuraus-suhteita ja asettamaan ne kontekstia vasten
sekä poimimaan valtavasta tietomäärästä oikeita asioita. Yhteiskuntatieteellisen tutkinnon arvonnoston eteen pitäisi tehdä
maassamme töitä.
Viestini valtiotieteiden opiskelijoille oman kokemukseni
pohjalta on, että varmimmin uran edistymistä auttaa järjestöaktiivisuus, verkostoituminen ja toimiminen opiskelijapolitiikassa. Kovat arvosanat eivät pelkästään riitä erottautumaan joukosta. Tämä on pieni maa. Poliittisella puolella ratkaisee luottamus
ja oikeiden ihmisten tuntemus.
Mitä eri työsi ovat opettaneet sinulle?

Kyyjärven kunnanjohtajana minulla oli yli sata alaista ja työssä
oltiin oikeasti kädet savessa yhteiskunnan peruspalvelujen ytimessä. Eteen tuli koviakin henkilöstöhallinnon paikkoja, kuten
leikkaamisia ja säästötoimia. Se oli käytännön korkeakoulu johtamiseen ja julkisen talouden osaamiseen. Esimerkiksi nykyisissä tehtävissä ja pääministerin neuvonantajan työssä
tämä on merkittävä etu.
Yleisesti olen oppinut tiettyä pitkämielisyyttä asioiden suhteen. Jos työelämässä
haluaa pärjätä, on voitava sovittaa erilaisia näkökantoja yhteen. Aina ei voi saada
sitä, mitä itse haluaa, mutta jos toimii loogisesti, pitkässä juoksussa
omankin käden jälki näkyy. n

[ ura putkessa ]

Mika Rossi
• Syntynyt Helsingissä 1972, kasvanut ja käynyt
koulunsa Oulussa
• Valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta
1999 pääaineena sosiaalipolitiikka
• Kyyjärven kunnanjohtaja 1999–2003
• Projektipäällikkö ja neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriön kuntaosastolla 2003–2007
• Pääministeri Matti Vanhasen talouspoliittinen
neuvonantaja helmikuusta 2008 syyskuuhun
2009
• Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen poliittinen valtiosihteeri lokakuusta 2009
• Keskustan puoluehallituksen jäsen ja Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja. Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton liittovaltuuston jäsen
• Asuu Helsingissä vaimon ja 9-vuotiaan tyttären kanssa
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[ lyhyesti ]

Tekes rahoittaa myös
työorganisaatioiden
kehittämistä
Tekesin uusi TYKE-rahoitus on jatkoa Työelämän kehittä-

misohjelman (Tykes) aiemmalle toiminnalle. Hakijoina voivat olla kaiken kokoiset ja eri toimialoja edustavat työpaikat, kuten pk-yritykset,
suuret yritykset sekä julkishallinnon
organisaatiot ja järjestöt.
TYKE-rahoitteisten hankkeiden tulee edistää samanaikaisesti toiminnan tuloksellisuutta ja
työelämän laatua työpaikalla.
Hankkeet tulee toteuttaa johdon ja henkilöstön yhteistoimintana. Rahoitusta
voi hakea jatkuvasti.
Lisätietoja rahoituksesta ja hakuprosessista
saa Tekesin verkkosivuilta
www.tekes.fi tai työelämän
kehittämisen asiantuntijoilta Tekesistä (p. 010
191 480) avainsanalla
”TYKE-rahoitus”.

Uusi tietopaketti
netissä kunniaan
liittyvästä väkivallasta
MLL:n Uudenmaan piiri on tehnyt seitsemän vuoden ajan

kunniaan liittyvän väkivaltailmiön ennaltaehkäisytyötä ja julkaissut aihetta käsittelevät uudet nettisivut. Uudet ja entistä
laajemmat sivut julkaistaan osana RAY-rahoitteista Amoral-hanketta, joka päättyy kesällä 2010. Nettisivujen kohderyhmään kuuluvat sosiaalityöntekijät, opettajat, oppilashuoltohenkilöstö, nuorisotyöntekijät, poliisit ja näiden alojen
opiskelijat sekä muut aiheesta lisätietoa tarvitsevat kuten päättäjät ja median edustajat. Tutustu uusiin sivuihin osoitteessa:
uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/amoral-hanke_2007-2010/

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

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

[ pykälät ]

Vakituinen vai määräaikainen työsuhde?
Arto Vainio
Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä
tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua
syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina.
Vakiintuneesti säännöstä on tulkittu siten, että kun solmitaan useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia, pidetään
työsuhdetta automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Merkittävä ero vakituisen ja määräaikaisen työsuhteen välillä on se,
että vakituisessa on irtisanomissuoja ja -aika, kun taas määräaikainen päättyy, kun määräaika umpeutuu ilman mitään oikeussuojaa päättymisperusteen suhteen.
Nyt on korkein oikeus antanut ennakkopäätöksen (KKO
2010:11), jonka jälkeen ero vakituisen ja määräaikaisen työsopimuksen välillä on entistä epämääräisempi. Siinä päiväkotipalveluja tuottava osakeyhtiö oli solminut
lähes 10 vuoden ajan yhden vuoden mittaisia määräaikaisia työsopimuksia henkilökuntansa kanssa.
KKO katsoi tämän lailliseksi, koska yhtiö oli tehnyt aina vuoden pituisen ostopalvelusopimuksen
kaupungin kanssa. Kun tämä
osto-palvelusopimus oli vuoden pituinen kerrallaan eikä ollut varmuutta sen
jatkumisesta, yhtiöllä oli
oikeus tehdä tällä perusteella myös vuoden
pituiset työsopimukset henkilökuntansa
kanssa.
Ennen KKO:n
tuomiota määräaikaiset työsopimukset,
joita on perusteltu budjettisidonnaisuudella
erityisesti

julkisella sektorilla, on yleensä katsottu laittomiksi. Siinä tapauksessa, että kyse on aloittavan yrityksen palvelujen vakiintumattomuudesta tai satunnaisesta palvelusta, on määräaikaisuus hyväksytty, kun työnantaja ei ole varmuudella tiennyt tulevalla kaudella
henkilökuntansa määrän tarvetta. Mutta tässä tapauksessa ei ollut
kysymys palvelun vakiintumattomuudesta, koska päiväkotiyhtiö
tarvitsi tietyn määrän henkilökuntaa toimintaansa samanlaisena vuodesta toiseen. Koska taloudelliseen toimintaan liittyy aina
tietty epävarmuus, työsuhteiden määräaikaisuutta on vaikea perustella määräaikaisilla ostopalvelusopimuksilla etenkin, kun ne
toistuvat vuodesta toiseen.
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen perusteluissa kiinnitetään huomiota ensinnäkin siihen, että yhtiö on voinut suunnitella toimintansa taloudellisen perustan vain vuodeksi kerrallaan. Tähän voidaan todeta, että nykyisinä hektisinä
aikoina taloussuunnitelmissa puhutaan enemmänkin kvartaalitalouksista kuin vuositason suunnitelmista. Vuoden ostopalvelusopimus lienee hyvin tavanomainen yhtiön toiminnan edellytys, mutta jatkuessaan vuodesta toiseen on työsopimusten
määräaikaisuutta vaikea perustella tällä seikalla. Asiaan lienee
vaikuttanut yhtiön toiminnan luonne (päiväkotitoiminta).
Korkein oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, ettei työnantajan toimintaa voida pitää näissä olosuhteissa irtisanomissuojan kiertämisenä. Olosuhteilla korkein oikeus lienee
tarkoittanut juuri yhtiön ”pakkoa” solmia vuoden pituisia ostopalvelusopimuksia kaupungin kanssa. Ratkaisussa on painotettu työnantajan tarpeita ja siirretty syrjään periaate useiden toisiaan seuraavien määräaikaisten työsopimusten muuttumisesta
vakituisiksi.
Korkein oikeus on katsonut, ettei työnantaja ole tahallaan
solminut määräaikaisia työsopimuksia irtisanomissuojaa kiertääkseen, vaan ollut siihen ikään kuin pakotettu ulkoapäin kaupungin eli asiakkaan taholta.
Vakituinen vai määräaikainen työsuhde -problematiikka
on hyvin tavanomainen riidan aihe erityisesti julkisella sektorilla. Olisi toivottavaa, että ongelma ratkaistaisiin riittävän selkeällä uudella lainsäädännöllä. Kuvaavaa on, että yllä siteerattu
tapaus ratkaistiin käräjäoikeudessa yhden tuomarin kokoonpanossa työntekijän hyväksi, hovioikeudessa äänin 2–1 työnantajan hyväksi ja KKO:ssa äänin 3–2 niin ikään työnantajan hyväksi vähemmistön perustellessa tapausta samoin argumentein,
mutta päätyen eri lopputulokseen. n
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[ jäsenjärjestöt ]

Päijät-Hämeen uusi hallitus
suunnittelee tulevaa
Päijät-Hämeessä aloitettiin uusi toimintakausi 2010–2011
sääntömääräisellä vuosikokouksella 6.4.2010. Vuosikokouksen
aluksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimitusjohtaja Arvo
Ilmavirta esitteli konsernin toimintaa koulutuksen järjestäjän
näkökulmasta.
Yhdistyksen puheenjohtajisto valittiin uudelleen tehtäviinsä:
puheenjohtajana jatkaa Sari Niemi ja varapuheenjohtajana Soili Saikkonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Birgitta Suomalainen (rahastonhoitaja), Marko Helin (sihteeri), Petri Honkanen
ja uutena jäsenenä Merja Siltanen. Varajäseniksi valittiin Timo
Ahonen, Venla Hirvikoski, Meeri Koivunen ja Virpi Sorsa.
Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kuuluu perinteiseen
tapaan muun muassa teatteri- ja yhteiskuntatieteilijäilta. Tämän vuoden suunnitelmissa on myös vierailu eduskuntaan.
Kerromme tarkemmin tulevasta toiminnasta kotisivuillamme
www.phsval.blogspot.com/.
Hyvää ja rentouttavaa kesää! Tavataan syksyllä lukuisissa tapahtumissa!
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijöiden psta Sari Niemi, pj.

Pääsy sai uuden hallituksen
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät Pääsy ry. piti vuo-

sikokouksensa 28.4. SVAL:n toimistolla. Vuosikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Milla Eronen, varapuheenjohtajaksi Mikael Seppälä ja jäseniksi Paula Kyläharakka, Jiri Sironen,
Sarianne Karikko, Sirpa Laurikainen ja Tuomas Järvinen.
Tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotetaan sähköpostilistalla sekä Pääsyn blogissa svalpaasy.blogspot.com. Syksyn toimintasuunnitelma on työn alla. Toivomuksia ja ideoita
ensi vuonna järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista otetaan mieluusti vastaan.
Lähetä vinkkisi osoitteeseen milla.eronen@iki.fi
SVAL:n jäsenenä voit liittyä ilmaiseksi myös Pääsyn jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuksen SVAL:n nettisivuilla.

Kuopion jäsentoimintaa
kehitetään – onko ideoita?
Kuopion alueen jäsentoiminnassa on muodostunut jo vakiintuneeksi käytännöksi kokoontua loppuvuodesta viettämään yhteistä yhteiskuntatieteilijäiltaa. Olemme pohtineet, miten toimintaa
voisi kehittää. Onko sinulla toiveita tai ehdotuksia alueellisen jäsentoimintamme suhteen? Kerrothan niistä meille.
Tule mukaan toimintaan! Voit liittyä sähköpostilistallemme
osoitteessa paivi.kiiskinen@dnainternet.net
Hyvää kesää toivottaen Päivi ja Alexandra
paivi.kiiskinen@dnainternet.net, alexandra.vartiainen@gmail.com
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[ jäsenjärjestöt ]

Turussa tapahtuu, tule mukaan!
Varsinais-Suomen Valtiotieteilijöiden hallitus sai maaliskui-

sessa vuosikokouksessa yhden uuden jäsenen. Nykyisessä hallituksessa toimivat Erja Paukkala (pj), Henna Kyhä, HannuPekka Huttunen, Sanna Sundqvist, Kimmo Lemmetyinen,
Kirsi Paasikoski, Anne Wilenius ja Merja Anteroinen.
SVAL:n Parempaa työpäivää -kiertue tuli Turkuun huhtikuussa veteraanipäivänä, joten liput liehuivat kevättuulessa toivottaen valtiotieteilijät tervetulleiksi. Nelisenkymmentä osallistujaa saapui kuuntelemaan ja pohtimaan, mistä löytää eväitä
työssä jaksamiseen. Toivottavaa on, että jatkossa saamme yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin yhtä runsaasti osallistujia.
Maaliskuussa järjestimme yhdistyksen jäsenille opastetun kierroksen Forum Marinumin Merikaupunki talvisodassa -näyttelyyn, mutta paikalle ilmestyi vain kourallinen kiinnostuneita.
Oppaan johdolla tuli paljon uutta tietoa Turun ja saariston tapahtumista toisen maailmasodan ajoilta.
Torstaiksi 17.6.2010 on sovittu tutustuminen Piikkiön Arboretumiin alppiruusujen kukkimisaikaan. Opas kierrättää meitä kasvien valtakunnassa puolisentoista tuntia. Perjantai-illaksi
10.12.2010 on varattu lippuja Turun kaupunginteatteriin Anna Karenina -esitykseen. Syksyn muu ohjelma on vielä avoinna. Yhdistyksen jäsenet saavat sähköpostitse tarkempaa tietoa
lähempänä kyseisiä ajankohtia. Tiedot löytyvät myös yhdistyksen nettisivuilta. SVAL:n pääsivujen kautta voi hakea jäsenyyttä
Varsinais-Suomen Valtiotieteilijöihin, jos toiminta kiinnostaa.
Hakemuslomake löytyy kohdasta liitto/jäsentoiminta.
Merja Anteroinen

Kutsu SVOL:n ylimääräiseen
liittokokoukseen 11.9.2010
Aika: Lauantai 11.9.2010 klo 12.30
Paikka: SVAL ry:n toimisto, Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Kokouksessa käsitellään liittohallituksen kokoonpanon
muuttaminen.
Pyydämme kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan
etukäteen puheenjohtajalle tai pääsihteerille, jotta osaamme varata kokousasiakirjat kaikille osallistujille. Paikallisyhdistysten on ilmoitettava äänivaltaiset kokousedustajansa viimeistään 4. syyskuuta mennessä. Kokouspaikalla on esitettävä
jäsenkortti ja virallinen henkilötodistus.
Tervetuloa kokoukseen!
Lisätietoja ylimääräisestä liittokokouksesta
saa seuraavilta henkilöiltä:
Markus Siltanen, puheenjohtaja,
msiltane@ulapland.fi, 050-505 1987
Aura Pylkkänen, pääsihteeri,
aura.pylkkanen@sval.fi, 045-773 10370
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Olli-Pekka Karjalainen on

huippu-urheileva
valtiotieteilijä

Moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen elää haastatteluhet-

kellä, toukokuun alussa kiireistä aikaa. Takana on parin viikon
harjoittelumatka Portugaliin ja menossa on muutto Helsingistä Seinäjoelle.
– Palaamme kymmenen vuoden reissulta takaisin Pohjanmaalle, hän toteaa.
Paluumuuttoa vanhoille kotiseuduille vauhditti vajaan vuoden ikäinen Paavo-poika, jolle Seinäjoen suunnalta löytyy isovanhemmista lisää hoitoapua.
Myös Karjalaisen omaan urheilu-uraan asuminen Pohjanmaalla sopii pääkaupunkiseutua paremmin, sillä pääharjoittelupaikka – Kuortaneen urheiluopisto – sijaitsee vain 25 minuutin matkan päässä uudesta kodista.
Uravalinta ajan kanssa
Urheilu-uransa ohessa Olli-Pekka Karjalainen on valtio-opin
opiskelija Helsingin yliopistossa. Opinnoista on tekemättä vielä
muutama tentti sekä gradu. Tavoitteekseen Karjalainen on asettanut gradunteon ja valmistumisen Lontoon olympialaisten jälkeen keväällä 2013.
Valtiotieteellinen ura ei ollut Karjalaiselle mikään lapsuuden
haave, ja vielä lukioaikanakin mielessä siinsivät luonnon- ja lääketieteet tai farmaseutin opinnot.
– Armeijan jälkeen aloin tosissani miettiä, mikä olisi minulle
sopiva ala. Tämä vei jonkin aikaa. Menin ensin avoimeen yliopistoon kokeilemaan, olisiko valtiotieteellinen todellakin minun juttuni ja vasta sen jälkeen aloin lukea pääsykokeisiin.
Pääsykokeisiin Karjalainen panosti sitten täysillä.

– Ajattelin, että en jaksa yrittää päästä sisälle montaa kertaa.
Siksi otin pääsykokeet heti tosissani ja pääsinkin sisälle ensimmäisellä yrittämällä.
Tuolloin Karjalainen oli 23-vuotias.
Karjalaisen itsensä mukaan iästä ja elämänkokemuksesta oli
hänelle hyötyä alaa valitessa.
– Olenkin kummeksuen seurannut keskustelua siitä, että yliopistoon pitäisi päästä sisälle pelkän ylioppilastodistuksen perusteella, lukion ainevalintojen perusteella. Käytännössä nämä
valinnat tehdään 15–16-vuotiaana. Harvalla tuonikäisellä on jo
niin täydellinen kokonaiskuva elämästään, että hän pystyy tekemään loppuikänsä kannalta ratkaisevia päätöksiä, Karjalainen
pohtii ja jatkaa:
– Jos itse olisin joutunut tekemään uravalintani lukion ainevalintojen perusteella, olisin tällä hetkellä aivan väärässä paikassa.

Teksti: Heidi Gedik Kuvat: Inka Porttila

Moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalaisen kalenterissa siintävät päätavoitteena Lontoon olympialaiset vuonna 2012.
Ainakin siihen asti hän on päättänyt omistautua täysillä urheilulle. Urheilu-uran rinnalla hän on kuitenkin
vienyt eteenpäin myös valtio-opin opintojaan Helsingin yliopistossa.

Politiikka ilmiönä kiinnostaa
Valintaansa Olli-Pekka Karjalainen on tyytyväinen.
– Tämä on juuri minun tarpeisiini soveltuva koulutus, joka
ei suoranaisesti kouluta juuri mihinkään ammattiin, mutta toisaalta antaa mahdollisuuksia lähes kaikkeen.
– Elämäni on tällä hetkellä monella tavalla aktiivista ja eteeni tulee monia sellaisia vaihtoehtoja, joita voisin tehdä urheiluurani jälkeen ja joissa juuri tästä koulutuksesta on hyötyä.
Karjalainen kertoo olleensa kiinnostunut politiikasta ilmiönä ja yhteiskunnallisena tapahtumana jo pitkään.
– Valtiotieteet auttavat näiden prosessien ymmärtämisessä
paremmin.
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riintuntuvaa, sellaista, josta olisi hyötyä
myöhemminkin.

Olli-Pekka Tapio
Karjalainen
•
•
•
•
•

Synt. 1980 Töysä
Asuinpaikka: Seinäjoki
Ammatti: Moukarinheittäjä
Seura: Töysän Veto
Opiskelee: Valtio-oppia,
Helsingin yliopisto
• Saavutuksia:
EM-hopea 2006
Olympialaisten 4. sija 2008
19-vuotiaiden MM-kultaa 1998
19-vuotiaiden EM-kultaa 1999
12 Suomen mestaruutta
Suomen ennätyksen haltija
tuloksella 83,30 (2004)
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Karjalainen kuitenkin korostaa, ettei hän itse ole koskaan ollut poliittisesti aktiivinen, vaikka hänellä on jonkin
verran luottamustoimia urheilun saralla: hän toimii tälläkin hetkellä olympiakomitean urheilijavaliokunnan jäsenenä
sekä olympiakomitean valtuuskunnassa
urheilijaedustajana.
– Valtiotieteiden puolelle minut sai
halu ymmärtää asioita ja prosesseja entistä paremmin. Lähestymistapani on aina
ollut aika pragmaattinen: siksi varmasti
valitsin valtio-opissakin hallinnon ja organisaation suuntauksen.
Siinä vaiheessa kun Karjalainen haki valtiotieteelliseen ja silloiselle valtioopin laitokselle, opiskelijat saivat valita
toisena opiskeluvuotena, suuntautuvatko hallinnon ja organisaation, kansainvälisen politiikan tai politiikan tutkimukseen.
– Valitsin ensimmäisen, koska halusin opiskella nimenomaan jotain kou-

Urheilun ehdoilla
Olli-Pekka Karjalaiselle moukarinheitto
on tällä hetkellä päätyö, ja opinnot kulkevat tämän rinnalla. Tämä merkitsee
myös valmistumista myöhemmin kuin
muut samaan aikaan aloittaneet opiskelukaverit.
– Tämä on hinta urheilijan urasta,
Karjalainen toteaa.
Hän muistuttaa, että opiskeleminen
täysillä vaatisi urheilu-uran rinnalla liikaa, eikä kahden uran ylläpitäminen samanaikaisesti ole mahdollista.
– Olenkin tehnyt sen päätöksen, että
etenen kaikessa urheilun ehdoilla.
Karjalaisen mukaan opintojen ja urheilu-uran yhdistäminen on onnistunut
hyvin. Suuri kiitos tästä kuuluu hänen
mukaansa joustavalle tiedekunnalle.
– Yliopistossa urheilu-uraani on suhtauduttu myönteisesti. Siellä on ymmärretty, että en suinkaan laiskottele, vaan
teen täysillä toista työtäni.
Monista asioista ja opintojen suoritustavoista on voinut sopia opettajien kanssa ennakolta.
– Kun kertoo opettajille aidon halunsa
opiskella kunnolla, korvaava tapa ja aikataulu on yleensä löytynyt.
Karjalainen kertoo kantavansa usein
leirimatkoilla tenttikirjapaketteja mukanaan. Myös kirjallisia esseitä ja raportteja
pystyy laatimaan ulkomailla.
– Ongelma ei olekaan siinä, ettenkö
pystyisi opiskelemaan, vaan siinä, että en
pysty olemaan luennoilla läsnä. Urheilu
vie muutaman tunnin päivästä, ja loppuajan voi käyttää, miten itse parhaaksi näkee, Karjalainen toteaa.
Tulevaisuus
urheilun parissa?
Olli-Pekka Karjalaisen pitkäntähtäimen tavoitteena siintävät tällä hetkellä Lontoon olympialaiset vuonna 2012,

”

Olli-Pekka Karjalaisen tähtäimessä on menestys
Lontoon olympialaisista vuonna 2012.
mutta vuoden 2016 olympialaiset Rio
de Janeirossakaan eivät ole hänelle täysi
mahdottomuus.
– Minun lajissani pystyy urheilemaan
huipputasolla yli 30-vuotiaanakin. Valmiit suunnitelmat on tehty vuoteen 2012
asti, ja sen jälkeen katsotaan, jatkanko.
Jos urheilu tuntuu tuolloin yhä mukavalta, mikään ei estä sen jatkamista, Karjalainen toteaa.
Oman aktiiviuran päättymisen jälkeen Karjalainen pitää mahdollisena
ja pienenä haaveenakin sitä, että tuleva ammatti liittyisi jollain tavalla urheiluun.
– Olen nähnyt paitsi urheilun fyysisen puolen myös sen taustalla olevat prosessit. Tätä ammattitaitoa toivoisin voivani hyödyntää jossain vaiheessa.
Valmentajan uraa Karjalainen ei ole
juurikaan miettinyt.
– Valmennus vaatii enemmän insinööriluonnetta, ja minä olen siihen vähän liian kärsimätön. Olen luonteeltani
räiskyvä, mikä sopii urheilijalle, mutta
valmentajalla pitää olla jalat maassa.
Karjalainen kertoo kasvaneensa urheilijan ammattiin koko lapsuutensa,
sillä 10-vuotiaasta lähtien niin kesät
kuin talvetkin ovat kuluneet urheilun
parissa. Nykyisenkaltaiseksi ammatiksi urheilu muodostui noin 16–17-vuotiaana.
– Tuolloin alkoi jo olla täysin selvää,
että kannattaa katsoa kaikki kortit loppuun asti. 18-vuotiaana osallistuin ensimmäisiin aikuisten arvokisoihin, Karjalainen toteaa ja muistelee olleensa
aikoinaan kaikkein aikojen nuorin miesten arvokisaedustaja.
Omien rajojen hakemista
Miten Karjalainen sitten päätyi valitsemaan juuri moukarinheiton lajikseen?
Hän itse kertoo harrastaneensa lapsena
monipuolisesti eri urheilulajeja kuten
jääkiekkoa, pesäpalloa, uintia ja yleisurheilun lähes kaikkia lajeja.

– Lajin valinta oli eräänlainen evoluutio. Ensin valikoimasta putosivat joukkuelajit, sillä aika pian oli selvää, että olen
pikemminkin yksilöurheilija. Pikku hiljaa yleisurheilussa heittolajit alkoivat olla vahvoilla, mutta uinti kulki rinnalla
13–14-vuotiaaksi asti. 14-vuotiaana piti valita uinnin ja moukarinheiton väliltä, ja päätös oli aika helppo. Pääsyy oli se,
että moukarinheitto vaan on niin mielettömän kivaa.
Valintaa tämän lajin suuntaan käänsivät myös useat Suomen mestaruudet
nuorten sarjoissa.
Karjalainen on kerännyt menestystä
myös nuorten kansainvälisissä arvokilpailuissa.
– Kävin kaikkiaan kolmissa alle
19-vuotiaiden arvokilpailuissa. 17-vuotiaana olin kolmas, 18-vuotiaana voitin nuorten maailmanmestaruuden ja
19-vuotiaana nuorten Euroopan mestaruuden, Karjalainen muistelee.
22-vuotiaanakin hän saavutti vielä
hopeaa nuorten sarjoissa, vaikka oli jo
silloin siirtynyt aikuisten arvokisamaailmaan. Ensimmäisissä aikuisten sarjan
kilpailuissaan Karjalainen sanoo olleensa lähinnä kokeilemassa, mutta jo seuraavana vuonna hän ylsi finaalipaikkaan.
Paras saavutus on vuoden 2006 EM-kilpailujen hopea. Pekingin olympialaisista
2008 saavutuksena oli neljäs sija.
Olli-Pekka Karjalaisen mukaan nuorten ja aikuisten arvokisojen välinen ero
on huikea.
– Aikuisten kilpailuissa meno on paljon kovempaa. Joku on aina huippukunnossa, eikä mitään saa anteeksi. Kaikki
sijoitukset pitää pystyä ottamaan, niitä ei
kukaan anna ilmaiseksi.
Karjalainen muistuttaa samalla, että
vuosittain kausi huipentuu yhteen parin
tunnin kilpailuun, jolloin on oltava parhaimmillaan.
– Jos tähän tilanteeseen sattuu esimerkiksi flunssa, kaikki on siltä vuodelta ohi.

Barcelonasta
haetaan kultaa
Tämän kauden päätavoitteena OlliPekka Karjalaisella ovat Barcelonan
EM-kilpailut heinäkuun lopussa.
– Edellisissä EM-kilpailuissa 2006
olin hopealla, nyt halajaisin vielä vähän korkeammalle. Voittoa näistä kilpailuista lähdetään hakemaan.
Valmistautuminen Barcelonaan on
sujunut Karjalaisen mukaan kohtalaisen hyvin, ja tärkein valmistautumisvaihe ennen EM-kisoja on vielä edessä, sillä kovia kansainvälisiä kilpailuja
täytyy saada nyt alle.
Karjalaisen kilpailukausi alkaa toukokuun lopussa Ostravasta, Tsekistä
ja jatkuu aina Euroopan mestaruuskilpailuihin asti. Pääasiassa kalenterissa on kansainvälisiä Grand Prix -kilpailuja, mutta myös muutama kilpailu
Suomessa on edessä.

Karjalainen myöntää, että tämä tuo
urheilijalle lisäpaineita, joita hän kuitenkin uskoo oppineensa hallitsemaan.
– Näin vanhempana osaa jo ottaa rennommin. Kaikki on urheilussa niin hirveän pienestä kiinni, jolloin ei voi ajatella,
että koko elämä riippuu yhdestä kilpailusta. Menneitä ei auta jäädä kauhean
kauan murehtimaan.
Karjalaisen lajissa myös loukkaantumisriski on koko ajan läsnä ja miehellä itselläkin on ollut ongelmia erityisesti selän kanssa.
– Tässä lajissa etsitään koko ajan rajoja,
ja välillä lipsahdetaan sen yli, jolloin seurauksena on ongelmia. Huippua ei kuitenkaan voi saavuttaa, jos koko ajan urheilee
rajan turvallisella puolella eikä ota itsestään kaikkia tehoja irti. Tämä työ on kirjaimellisesti omien rajojen hakemista. n
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Uuden valtuuston ensimmäinen kevätkokous takana

Kuvat Kati Ahtiainen

Uusi valtuusto
aloitti nelivuotiskautensa
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Liiton uusi valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa 17. huhti-

kuuta 2010 kevätkokoukseen Helsingissä. Paikalla oli 39 valtuutettua ja varavaltuutettua eri puolelta Suomea. Liiton varapuheenjohtaja Päivi Kiiskinen avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen
liiton ajankohtaisista asioista. Hän myös luki puheenjohtaja Elina
Moision kirjallisen tervehdyksen. Puheenjohtaja ei päässyt osallistumaan kevätkokoukseen tuoreen perheenlisäyksen vuoksi.
Kokous järjestäytyi valitsemalla keskuudestaan valtuuston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikaudeksi päätettiin kaksi vuotta. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Koskimäki. Varapuheenjohtajasta äänestettiin,
ehdolla olivat Heikki Autto ja Kirsi Marttinen. Varapuheenjohtajaäänestyksen voitti Kirsi Marttinen.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi vuoden 2009 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja
muille tilivelvollisille vastuuvapaus. Toimintakertomus on luettavissa liiton nettisivuilla.
Päätettiin myös perustaa vaalivaliokunta, joka valmistelee
syyskokouksessa tapahtuvaa hallituksen valintaa. Valiokuntaan
valittiin yksi jäsen jokaisesta vaaliliitosta.
Valtuusto päätti julkilausumasta ”Lakko-oikeutta ei voi rajoittaa”. Muita käsiteltäviä asioita olivat muun muassa tilannekatsaus nimitoimikunnan työstä ja koulutuspoliittisen ohjelman laadinnasta.
Seuraavan kerran liittovaltuusto kokoontuu syyskokoukseen
20. marraskuuta.

Liiton uusi
koulutuspoliittinen
ohjelma
Liiton hallitus hyväksyi 20.4. kokouksessaan SVAL:n uuden koulutuspoliittisen ohjelman. Koulutuspoliittinen ohjelma linjaa ja tuo esiin liiton
yhteiskunta-, hallinto- ja valtiotieteellistä koulutusta koskevat tavoitteet ja
näkemykset. Ohjelma on liiton koulutuspoliittisten lausuntojen pohjana ja
tukee liiton koulutuspoliittista edunvalvontaa. Ohjelman tavoitteena on erityisesti edistää yhteiskunnallisen koulutuksen hankkivien asemaa tutkinnon
jälkeisillä työmarkkinoilla. Ohjelma on
luettavissa liiton nettisivuilta kohdasta
Edunvalvonta-Koulutuspoliittinen
edunvalvonta.

Hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kiiskinen toivotti
uuden valtuuston työlle onnea ja menestystä.

SVAL:N LIITTOVALTUUSTO:
LAKKO-OIKEUTTA EI VOI RAJOITTAA
Suomessa ei ole lakkoiltu huvin vuoksi ja lakkojen määrä on
jatkuvasti vähenemässä. Vuoden aikana käydyillä neuvottelukierroksilla on työtaisteluun tai sen uhkaan jouduttu turvautumaan, jotta vanhoja työehtosopimuksia on saatu uusittua.
Korkeasti koulutetut henkilöstöryhmät ovat myös joutuneet
taistelemaan siitä, että muiden tapaan saavat omat sopimukset työehdoistaan.
Sopimuksen teossa samoin kuin työtaistelutilanteeseen
ajautumisessa on aina kaksi osapuolta. Neuvottelujen onnistumisesta samoin kuin epäonnistumisesta kantavat vastuuta
molemmat osapuolet. Työtaistelu on laillinen keino puolustaa
omia oikeuksia.
Lakko-oikeus on perusoikeus, jota ei kevyin perustein voi

rajoittaa, toteaa Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton liittovaltuusto
kevätkokouksessaan 17.4.2010.
Kevättalven aikana on esitetty näkemyksiä siitä, että lakkooikeutta pitäisi rajoittaa. Lakot leimataan välillä vanhanaikaisiksi, vaikkei niiden tilalle ole tarjottu uudenaikaisempia keinoja.
Työtaisteluoikeus on sekä ILOn järjestäytymisvapautta koskevan yleissopimuksen valvontakäytännössä perusoikeus että
Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaaman ammatillisen järjestäytymisvapauden suojan piiriin kuuluva. Nämä kansainväliset sopimukset sitovat myös Suomea.
Työtaistelut ovat olleet yksi keino, jolla Suomea on rakennettu hyvinvointiyhteiskunnaksi. Muutaman vaikean neuvotteluprosessin takia ei tätä tärkeää oikeutta tule rajoittaa.
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Valtuuston uudet
puheenjohtajat esittäytyvät
1. Millaisen puheenjohtajan liittovaltuusto
on sinusta saanut?
2. Mitä SVAL sinulle merkitsee?
3. Millainen SVAL on sinun visiossasi
kymmenen vuoden kuluttua?
Miten aiot omalla panoksellasi vaikuttaa
liiton kehitykseen?
4. Mitä aiot tehdä tulevana kesänä lomallasi?

Valtuuston puheenjohtaja Timo Koskimäki, 51, työskentelee
Tullihallituksessa tilastojohtajana vastuullaan Suomen ulkomaankaupan tilastointi. Ammattijärjestötoimintaan hänet imaistiin aikoinaan mukaan edellisessä työpaikassa Tilastokeskuksessa. Siellä toimi ja toimii
edelleenkin vireä akavalainen yhdistys, jossa on mukana paljon myös
SVAL:n jäseniä. Koskimäen järjestöuraan kuuluu myös SVAL:n puheenjohtajuus vuosina 2001–2006 ja Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry:n (Pääsy) perustamistoimet.

1. Kokeneen ja sovittelevan.
2. Pitkäaikainen hyvä harrastus, jonka parissa olen tavannut paljon fiksuja ja mielenkiintoisia ihmisiä. Vaikuttamispaikka suomalaiseen työelämään ja järjestömaailmaan.
3. Kymmenen vuotta on pitkä aika nykyisissä murroksissa. Koska edunvalvontaa ja työelämän taitekohtiin liittyviä palveluja tarvitaan yhä enemmän, liiton tulevaisuus näyttää valoisalta. Pitää
kuitenkin fokusoitua tarkasti omaan koulutus- ja ammattialaan.
Varsinaisen liittovaltuustotyöskentelyn lisäksi aion aktiivisesti
osallistua liiton toimintastrategioiden valmisteluun.
4. Perheemme tukikohtana on kesämökki Lopella. Joutilaan
oleskelun lisäksi olen lähdössä poikani kanssa purjehdusretkelle Maarianhaminasta Tukholmaan. Savonlinnassa on tarkoitus käydä, ehkä myös kaupunkilomalla jossain päin Eurooppaa.
Valtuuston varapuheenjohtaja Kirsi Marttinen, 31, on ”helsinkiläistynyt savolainen”. Hän on kotoisin Kangasniemeltä mutta asunut
ja opiskellut Jyväskylässä. Tällä hetkellä Marttinen toimii Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnassa pääsihteerinä ja suorittaa samalla opintojaan eteenpäin tavoitteenaan filosofian maisterin paperit tänä syksynä
ja YTM-tutkinto parin vuoden sisällä. Tärkeimmiksi harrastuksikseen
hän nimeää järjestötoiminnan ja musiikin.

1. Keskustelevan ja kehittämishaluisen. Haluaisin, että liittovaltuusto osallistuu aktiivisesti liitossa käytävään keskusteluun ja
on perillä siitä, mitä liitossa tapahtuu ja mitä hallitus tekee. Uskon, että voin liittovaltuuston varapuheenjohtajana yhdessä
puheenjohtajan kanssa olla edesauttamassa tätä.
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Valtuuston uusi puheenjohtaja Timo Koskimäki ja varapuheenjohtaja
Kirsi Marttinen kukitettiin kokouksen lopuksi. (kuva: Kati Ahtiainen)

2. Tukea, turvaa ja edunvalvontaa. Jos SVAL olisi talo, tuntuu
kuin olisin astunut eteiseen ja seison eteisessä ihmettelemässä, mitä kaikkea talosta löytyykään. Olen ollut SVAL:n jäsen
vasta vuoden, mutta huomaan, että se on vahvistanut omaa
yhteiskuntatieteilijän identiteettiäni.
3. Kymmenen vuoden kuluttua SVAL on vieläkin tunnetumpi ja
vaikuttavampi toimija sekä koko jäsenistölleen läheinen. Jäsenmäärä, erityisesti opiskelijajäsenten osalta, on noussut tasaisesti. Tieto kulkee liiton eri toimijoiden välillä hyvin ja paikallistoiminta on aktiivista ja yhteistyötä tehdään paljon eri
toimijoiden kesken. Omalta osaltani haluan pitää tiiviisti yhteyttä muihin opiskelijoihin ja pitää huolta siitä, että opiskelijoiden
ääni kuuluu liitossa. Uskon myös, että jokainen liiton jäsen voi
olla viemässä liittoa ja sen toimintaa eteenpäin. Havaitsemiensa epäkohtien aiheuttama turhautuminen tai suuttumus kannattaa kanavoida toimintaan.
4. Kesäkuussa kirjoitan englannin graduni loppuun, heinäkuussa
lomailen Suomessa mökillä ja ystävien luona Englannissa, Kroatiassa ja Sloveniassa. Minulla on ensimmäinen palkallinen kesäloma ja tuntisaldo reilusti plussalla, joten lomailen noin kaksi
kuukautta! Tarkoituksena on gradun jälkeen olla mahdollisimman paljon tekemättä mitään.

Onko irtisanominen

Teksti: Sari Alhava Kuvat: iStockphoto

kriisi vai
mahdollisuus?
Joukkoirtisanomiset ovat ajan ilmiö: organisaatioita muutetaan, kuluja säästetään
ja väkeä vähennetään. Työpaikan menetys on useimmille kova isku, josta selviää
parhaiten olemalla aktiivinen ja ottamalla tarjolla olevaa tukea vastaan.
Irtisanominen tulee työntekijälle yleensä jonkinasteisena

shokkina. Useimmille työ ja toimeentulo ovat elämän perusasioita, joilla on suuri merkitys jopa ihmisarvolle. On hankala olla rauhallinen ja kokea hallitsevansa itseä ja elämää, jos perusturvallisuuden tunne järkkyy ja on vaarassa menettää elämän
perusasiat.
– Monet eivät halua kohdata todellisuutta siinäkään vaiheessa, kun yrityksessä on YT-neuvottelut käynnissä. Irtisano-

mista voi seurata ensireaktiona epäuskoa ja jopa tiedon virheellisyyden pohtimista. Ihmisillä on taipumus tehdä työnsä
hyvin, ja pettymys on kova, jos työpaikkansa menettää siitä
huolimatta. Tämä liittyy yleisesti vallalla olevaan illuusioon, että ”eivät irtisanomiset minua voi koskea”, aiheesta kaksi kirjaakin kirjoittanut kriisipsykologi Soili Poijula sanoo.
Kun irtisanottu pystyy kohtaamaan todellisuuden, seuraa monenlaisia tunteita. Jos ihminen ei ole aiemmin kohdan3-2010  Valtiotieteilijä  19

”

Kaikkien perheenjäsenten tulee saada tietää
mahdollisimman pian ja avoimesti, mitä on
tapahtunut, miten se vaikuttaa kaikkien
elämään ja mistä on mahdollisesti luovuttava.

nut suuria menetyksiä tai kriisejä, voi reaktioiden voimakkuus
yllättää.
Poijula kertoo kolmasosan irtisanotuista selviytyvän kutakuinkin oireettomina, mutta suurimmalle osalle työn menetyksestä seuraa jotakin kielteistä, kuten pahaa oloa, ruokahaluttomuutta, unihäiriöitä, ärtymystä ja ailahtelevaisuutta. Irtisanottu
voi tuntea häpeää, epävarmuutta ja epätoivoa.
– Tieto tällaisten reaktioiden mahdollisuudesta auttaa tunnistamaan oman tilanteen. On tärkeää, että ihminen ei tuolloin lamaannu. Itselle on annettava aikaa ja ymmärrystä. Asiaa ei pidä
sivuuttaa, muttei tilannetta pidä myöskään jäädä yksin liian pitkäksi aikaa murehtimaan tai katkeroitua, mikä kääntyy aina itseä
vastaan. Kannattaa ajatella, että ”näin voi käydä” ja kääntää yllättävä tilanne mahdollisuudeksi tehdä elämässään jotakin uutta.
Kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin
Ensijärkytyksen väistyttyä Poijula kehottaa suunnittelemaan
mahdollisimman nopeasti, miten tästä voisi kohtuullisesti selviytyä.
– On huolehdittava omasta jaksamisesta ja perusasioista, kuten unen ja ravinnon riittävästä määrästä ja laadusta. Työnhakuun riittää 8 tunnin päivä, siitä ei tule stressata vuorokauden
ympäri. On analysoitava, mitä on tehtävä ja mitä kaikkea muuta mahdollisesti menettää kuin työpaikkansa: joutuuko työllistyäkseen esimerkiksi muuttamaan toiselle paikkakunnalle.
Konkreettista tukea ja neuvoja käytännön asioihin saa yleensä työnantajilta tai työvoimatoimistoista. Niiden järjestämiin
kursseihin Poijula rohkaisee osallistumaan aktiivisesti. Julkisel-

Yhteiskunnallisen koulutusalan
työllisyystilanne
Yhteiskunnallisen alan koulutuksen saaneiden työllisyystilanne
näyttää tuoreiden tilastotietojen valossa melko hyvältä. Vaikka
työttömien määrä alalla on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noussut noin 5,5 prosenttia (TEM 4/2010),
on koulutusalan arvioitu työttömyysaste edelleen kuitenkin alle
4 prosenttia. SVAL:n jäsenten työttömyysaste on samansuuruinen ja -suuntainen.
Taantuman aikaista työllisyystilannetta voidaan pitää hyvänä
verrattuna moniin muihin korkeasti koulutettuihin ryhmiin esimerkiksi tekniikan alalla.
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la puolella erilaista apua on tarjolla muun muassa sosiaalitoimistoissa, seurakunnilla, järjestöillä, perheneuvoloilla ja vaikeisiin oireisiin mielenterveyspalveluilla.
Puolison tai muun lähipiirin tuki on erittäin tärkeää, ettei arjesta tarvitse selvitä yksin. Työn menetyksen jälkeinen aika on
rankkaa, ja kyseessä on perheen yhteinen selviytymistilanne.
– Kaikkien perheenjäsenten tulee saada tietää mahdollisimman pian ja avoimesti, mitä on tapahtunut, miten se vaikuttaa kaikkien elämään ja mistä on mahdollisesti luovuttava:
onko vähennettävä esimerkiksi harrastuskuluja, ostoksia tai jopa vaihdettava asuntoa. Joskus aikuiset eivät halua huolestuttaa lapsia ja jättävät siksi kertomatta heille ikävistä asioista. Jos
lapsille ei kerrota, he havainnoivat jotakin kuitenkin, ja se vaikuttaa heihin vielä enemmän. Tärkeää on se, miten aikuiset tilanteesta kertovat, ja että lasten kanssa keskustellaan myös siitä,
miten tilanteesta yhdessä selvitään.
Yksinhuoltajien on tärkeää tukeutua tuttuun aikuisverkostoon tai hakea tukea työnantajan kriisiryhmistä tai julkisen
puolelta. Kriisin kohdatessa yksin jääminen lisää kurjuuden kumuloitumisen riskiä.
Asenne ja aktiivisuus auttavat eteenpäin
Poijula huomauttaa yksilöiden olevan hyvinkin erilaisia sen
suhteen, kuinka nopeasti he pääsevät jaloilleen ja kykenevät rakentamaan uutta.
Viime aikoina on tutkittu, miksi jotkut näyttävät selviytyvän
”mistä vaan”. Parhaiten ja nopeimmin kriiseistä selviytyvät tutkimusten mukaan ulospäin suuntautuneet, sosiaaliset ja aktiiviset ihmiset, jotka eivät ota uhrin roolia eivätkä jää yksin murehtimaan tilannettaan vaan pyrkivät löytämään keinoja ratkaista
ongelmat.
– Ei pidä toki vaatia, että kaikki ihmiset olisivat tuollaisia
tai niin kovia, ettei mikään tunnu missään, mutta on hyödyllistä tietää, millä keinoin voi yrittää päästä yli vaikeista tilanteista. Kriisitilanteissa monet ovatkin huomanneet voivansa oppia
uusia keinoja toimia ja selviytyä niiden avulla aiempaa helpommin, Poijula huomauttaa.
Korvaavaa tekemistä ja kontakteja
Työn menetyksen tuottaman kriisin suuruuteen vaikuttavat
muun muassa irtisanotun ikä, työsuhteen kesto sekä työskentely-/asuinpaikkakunta.
– Pitkään samassa yrityksessä olleille työ on jo osa identiteettiä, liikkumavara uusien töiden suhteen on pienempi, osaamisja kehittymismahdollisuudet vähäisempiä ja työllistyminen on

Miten toimia?
• Ilmoittaudu kotikuntasi TE-toimistoon työttömäksi
työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä.
• Täytä ansioturvan päivärahahakemuslomake
huolellisesti ja liitä mukaan lomakkeessa
vaaditut liitteet.
• Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät nettisivuilta:
Erityisalojen Työttömyyskassa www.erko.fi
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö www.tyj.fi
• Hyödyllistä lisätietoa muun muassa työsuhteen
päättymisestä, työttömyydestä ja työpaikan
yhteistoiminnasta löydät SVAL:n jäsensivuilta
kohdasta Lakitietoa ja oppaita.
• Käytännön asioissa ota yhteys liiton jäsenpalveluihin
sähköpostitse sval@sval.fi tai soita toimistoon
(huom! uudet numerot).
• Jos tilanteessasi on ongelmia, kannattaa kääntyä
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liiton
lakimiehen puoleen.
• Muista myös liiton nettisivujen kautta
työnvälitysportaali.

vaikeaa. Irtisanominen voikin olla surullinen päätös työuralle.
Poijula lisää, että korvaavaa tekemistä voi työttömänä
löytää esimerkiksi harrastus- ja järjestötoiminnasta. Niistä moni on löytänyt itselleen mielekkään tekemisen lisäksi ystäviä ja kontakteja, joiden kautta voi löytyä jopa uusia
työmahdollisuuksiakin.
Nuoremmat sukupolvet suhtautuvat työhön vanhempiaan rennommin ”työ on vain työtä” -asenteella. Toisaalta heillä rahan tarve voi olla edellistä ikäpolvea suurempi,
kun siirrytään isompaan asuntoon ja on ehkä valtaisat velat ja lapsia elätettävänä. Tällöin irtisanominen voi tarkoittaa pakkomuuttoa koko perheelle.
Mitä pienemmällä paikkakunnalla asuu, sen hankalampaa irtisanotun on yleensä työllistyä uudelleen.
– Lisäksi paikkakunnalla, jossa ihmiset tuntevat toisensa, on suurempi riski kokea häpeää ja eristäytyä. Siksikin on tärkeää, että työnantaja järjestäisi kriisiapua, jossa
irtisanotut voivat käydä tilannetta keskenään läpi ja huomata, etteivät he ole ainoita ja yksin. Samalla he näkevät
tiettyjen tunteiden kuuluvan asiaan, eikä niitä tarvitse pelätä tai hävetä. Tärkeintä on usko siihen, että tästäkin selvitään! n

Kerro tarinasi!
Onko sinulla omakohtaisia
kokemuksia irtisanomisesta ja sen
kääntämisestä voitoksi? Kerro tarinasi
muillekin. Lähetä tarinasi meille
(kati.ahtiainen@sval.fi).
Julkaisemme parhaita kertomuksia
Valtiotieteilijä-lehdessä.

Lisää aiheesta:
Soili Poijula: Miten selviytyä työpaikan
menetyksestä (opas irtisanotuille)
Riitta Ahonen – Soili Poijula: Irtisanotut – menetys,
muutos ja selviytyminen (taustatietoa työmarkkinoista,
globalisaatiosta ja irtisanomisista sekä kahdeksan
irtisanotun selviytymistarinaa).
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Hyvä CV
huomataan
Onnistuneen työhakemuksen ja ansioluettelon eli CV:n laatiminen ottavat aikansa,
mutta yleensä vaiva palkitaan. Helpota työnantajan valintaa laatimalla selkeä,
työtehtävään räätälöity työhakemus sekä ajan tasalla oleva CV.
Teksti: Riikka Hollo Kuvat: iStockphoto

Työnhaku on hyvin henkilökohtainen asia. Koska omien

vahvuuksien ja tavoitteiden löytäminen ei aina ole helppoa,
valmentaja, psykologi Nina Alijoki CareerStorm Urapalveluista valmentaa työpaikan vaihdosta suunnittelevia ja työtä hakevia SVAL:n jäseniä työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.
– Valmennamme jäseniä tunnistamaan omia vahvuuksiaan
ja kiinnostuksen kohteitaan, joiden avulla jokainen voi suunnata omaa työnhakuaan itselle parhaiten sopiviin työpaikkoihin. Kartoitamme yhdessä valmennettavan kanssa, mitkä hänen omat vahvuutensa ja kilpailuvalttinsa voisivat olla, Alijoki
kertoo.
Panosta CV:hen
CV:n eli ansioluettelon laatimiseen kannattaa käyttää aikaa. Ennen CV:n laatimista on hyvä miettiä, minkälaiset työtehtävät
kiinnostavat ja minkälaiset uratavoitteet haluaa itselleen asettaa. Perustietojen lisäksi on hyvä olla myös lyhyt kooste CV:n
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alussa, josta ilmenee yhdellä silmäyksellä, miksi juuri tämä hakija olisi paras kyseiseen työtehtävään. Koska CV on usein tärkein kriteeri haastateltavia valittaessa, sen eteen kannattaa nähdä vaivaa.
– Kannustan valmennettaviani laatimaan aina ensin niin
sanotun master CV:n, joka on eräänlainen kivijalka ja kooste omista työtehtävistä, vahvuuksista ja erikoisosaamisalueista. Kun master CV on laadittu huolella, sitä voi tarpeen tullen muokata eri työnhakutilanteisiin sopivaksi, Nina Alijoki
kertoo.
Hyvä ja luettava CV on pituudeltaan noin kaksi sivua ja siinä
on yhteystietojen, koulutustaustan, kielitaidoin sekä IT-taitojen
lisäksi esitelty käänteisessä järjestyksessä mahdollisimman selkeästi hakijan kaikki viimeisimmät työpaikat ja -tehtävät. Myös
luottamustoimet on hyvä mainita. Suosittelijat annetaan yleensä
pyydettäessä ja ne mainitaan nimeltä vain suosittelijan luvalla.
– Työelämään liittyvät asiat ovat tärkeimmässä osassa CV:ssä,
joten perheasioiden ja harrastusten selostaminen kannattaa jät-

”

Hyvässä työhakemuksessa on
kerrottu hakijan vahvuudet ja
taustan hyödyt työnantajalle.
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”
”

Muista, että työhakemus
on “käyntikorttisi”.

tää kokonaan pois. Sen sijaan koulutus ja erilaiset itsensä kehittämisen osa-alueet ovat tärkeä
osa nykypäivän työelämää ja vahvuus hakijalle; ne on hyvä mainita, Nina Alijoki sanoo.

Tarkkuus tärkeää työhakemuksessa
Työhakemuksen laatiminen alkaa työpaikkailmoituksen huolellisella lukemisella. Mitä haetaan ja minne haetaan? Mitä edellytetään ja miksi? Lue tarkasti työpaikkailmoituksen sisältö ja

Hyvä CV (Curriculum Vitae):
1) CV eli ansioluettelo on positiivinen kokonaiskuva sinusta. Se kertoo työnantajalle nopeasti, mitä sinulla
olisi tarjota työnantajalle.
2) Hyvä CV kertoo ytimekkäästi, kuka sinä olet, mitä
osaat ja mitkä ovat erityiset vahvuutesi. Pyydä tarvittaessa apua uravalmentajalta. Muista päivittää CV
aika ajoin, niin vältyt noloilta tilanteilta.
3) Mainitse CV:ssä koulutus, kieli- ja IT-taidot sekä
kaikki työtehtävän kannalta oleellinen työkokemus.
Myös mahdolliset luottamus- ja järjestötoimet sekä vapaaehtoistyö on hyvä mainita. Merkitse työja koulutustiedot aikajärjestyksessä tuoreimmasta
aloittaen.
4) Suosittelijoiden mainitseminen kannattaa. Muista pyytää lupa suosittelijalta, ennen kuin käytät häntä!
5) Muista, että ansioluettelo ei saa olla liian pitkä! Maksimipituus on noin kaksi sivua. Voit halutessasi kertoa myös harrastuksistasi, mutta tärkeintä on esittää
aiemmat työtehtävät, meriitit ja toimenkuvat mahdollisimman selkeästi, niin työnantaja pystyy hahmottamaan, olisitko juuri sinä sopiva henkilö tähän tehtävään.
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yritä vastata parhaasi mukaan työnantajan esittämiin toiveisiin.
Huolella laadittu ja ytimekäs työhakemus herättää rekrytoinnista vastaavan mielenkiinnon.
– Hyvässä työhakemuksessa on kerrottu hakijan vahvuudet
ja taustan hyödyt työnantajalle. Kun hakija on ennen työhakemuksen laatimista tutustunut yrityksen taustoihin esimerkiksi internetin välityksellä tai soittamalla työpaikkailmoituksessa olleeseen lisätietoja-numeroon, osaa hän laatia täsmällisen
työhakemuksen työnantajan toiveiden pohjalta. Motivaatio ja
innostus työtehtävää kohtaan saa näkyä niin hakemuksessa ja
myöhemmin myös haastattelussa.
– Tee hakemuksestasi itsesi näköinen. Pohdi ennen hakemuksen tekemistä, missä asioissa olet hyvä, missä asioissa haluaisit kehittyä ja oppia uutta. Kerro sen jälkeen hakemuksessa,
miksi juuri sinä olisit hyvä valinta työtehtävään. Tuo vahvuutesi
reippaasti esille, mutta ole realistinen. Muista, että työhakemus
on “käyntikorttisi”, Nina Alijoki muistuttaa.
Ennen haastattelua
Työhaastatteluun valmistautuminen alkaa yritykseen tutustumisella. Selvitä kaikki mahdollinen yrityksestä, jossa tulevaisuudessa mahdollisesti työskentelet.
– Mieti valmiiksi muutamia napakoita tarinoita omista saavutuksistasi työelämässä haastattelutilannetta varten. Tuo vahvuutesi esille itsevarmana ja ole valmis kertomaan itsestäsi ja
aiemmista työtehtävistäsi. Pohdi, mitä lisäarvoa antaisit juuri
tälle yritykselle, Nina Alijoki kannustaa.
Älä myöhästy haastattelusta ja asennoidu työelämälähtöisesti. Haastattelutilanteessa ei kannata painottaa perheasioita ja
harrastuksia, ellei niistä ole oleellista hyötyä työtehtävään liittyen. Muista, että haastattelun tarkoituksena on löytää tehtävään sopiva työntekijä – kuuntele, kysy ja ole kiinnostunut.
– Uravalmentajaa voi myös hyödyntää haastatteluun valmistautumisessa.Vaikka aina ei pääsisi haastatteluun asti, on tärkeää tiedostaa, kuinka laajat verkostot voivat auttaa työpaikan
löytämisessä. Hyödynnä työnhaussa myös niin sanottuja piilotyöpaikkoja, jotka eivät ole avoimessa haussa. Listaa potentiaalisia yrityksiä ja sopivia työtehtäviä. Ole avoin, soita ja markkinoi itseäsi mielenkiintoisiin työtehtäviin. Työnhaussa verkot
kannattaa laskea mahdollisimman laajoille vesille, sillä koskaan
ei voi tietää milloin nappaa, Nina Alijoki rohkaisee. n

Näin valmistaudut
työhaastatteluun:
1) Perehdy yrityksen taustoihin niin hyvin kuin pystyt.
2) Pohdi omat vahvuutesi ja mieti, miten voisit ne ytimekkäästi kertoa. Mieti tyypillisiä haastattelukysymyksiä ja niihin vastauksia valmiiksi; esimerkiksi miten vastaat kysymyksiin: Mitä annettavaa sinulla on
tälle yritykselle? Missä näet itsesi 5 tai 10 vuoden
kuluttua?
3) Hyödynnä valmennusapua, niin saat haastattelutilanteesta kaiken irti.
4) Ole ajoissa ja muista ensivaikutelman tärkeys.
5) Kiinnitä huomiota myös ulkonäköösi, vireyteesi ja pukeutumiseesi.

Mikä CareerStorm
Urapalvelut?
CareerStorm Urapalvelut on Suomen Valtiotieteilijöiden
Liiton yhteistyökumppani. CareerStrorm Urapalveluiden uravalmentajat tarjoavat valmennusta muun muassa
työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Palveluista puhelimitse tapahtuva lyhyt neuvonta on SVAL:n jäsenille maksutonta, mutta tarjolla on myös maksullinen Uravalmennuspaketti jäsenetuhintaan.
Lisätietoja: SVAL:n nettisivuilta
kohdasta Jäsenpalvelut ja -edut.

3-2010  Valtiotieteilijä  25

Häirintäkierre
pilaa työyhteisön
Jos työpaikkahäirintä etenee oikeuteen asti, tapahtumat ovat jo vanhoja ja oikeudenkäynti
voi olla korkeintaan laastarilappu. Tärkeämpää olisi pysäyttää työyhteisön sisäinen
sopankeitto ajoissa ja ennakoiden, asianajaja, varatuomari Kaija Kess muistuttaa.
Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen Kuvat: iStockphoto

Työpaikkahäirinnän ongelmiin asianajaja, varatuomari Kaija Kess perehtyi törmätessään erittäin vaikeaan kiusaustapaukseen. Vaikka kiusaamista väitetään usein tyypilliseksi naisvaltaisilla työpaikoilla, Kess on nähnyt tosi rankkoja miesten välisiä
tapauksia.
Neljä asiantuntijamiestä, kaksi esimiestä ja kaksi alaista häiritsi toisiaan ristiin. Kierre paheni. Esimiesten esimies kuittasi
tilanteen, että aikuisten miesten on pystyttävä selvittämään itse välinsä. Lopulta kaikki joutuivat pois työelämästä, yksi kuoli,
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toiselta meni mielenterveys ja kaksi joutui eläkkeelle ennen virallista eläkeikää.
– Tässä tilanteessa autoritäärinen ylin esimies halusi pitää
omat kulissinsa pystyssä, eikä nähnyt tilanteen vakavuutta, vaikka työterveyshuolto ja juristi vetosivat toimenpiteiden puolesta.
Työoikeuteen työnantajan näkökulmasta erikoistunut
Kess alkoikin miettiä, miten tällaisia tragedioita voisi ehkäistä ennalta. Nykyään hän neuvoo ja konsultoi esimiehiä ennakkoon.

Miten toimia?

– Monilla työpaikoilla halutaankin ennakoida
asioita, vaikkei mitään akuuttia olisi menossa. Jos tilanne on akuutti, silloin
yleensä mukana on työterveyshuolto ja
myös minä.
Kess on huomannut, ettei organisaatiotyyppi sinänsä lisää ilmiötä tai suojele siltä.
– Enemmän asia on ihmisestä ja persoonista kiinni.
Joissain työyhteisöissä kiusaamista
työstetään kiusaamalla muita.
– Kaipaisin lisään neutraalia kohteliaisuutta työpaikoille.
Häirinnän motiiveja löytyy monenlaisia. On kateutta, halua kanavoida muihin
omaa elämäntuskaa tai peilata omia elämänkokemuksia.
– Tosin aina on niitäkin, joiden mielenrakenne ja tapa toimia tuottaa ongelmia, mutta heitä ei voi muuttaa. Joudummekin päättämään, suojaammeko häntä

vai työyhteisöä. Voikin edellyttää, että
johto hahmottaa tilanteen ja toimii topakalla otteella niin, että ilmiö saadaan
kuriin.
Työpaikkakiusaamista tai –häirintää on se, että työyhteisön jäsen
joutuu jatkuvan ja tarkoituksellisen häirinnän kohteeksi, siitä on
hänelle negatiivisia seuraamuksia tai hän syrjäytyy työyhteisöstä.
Kess painottaa sanaa jatkuva.
– Yksi vahinko tai kerran tapahtuva huono käytös ei vielä
ole häirintää. Aikuisten ihmisten pitää myös
osata antaa anteeksi, eikä alkaa
heti melskata. Meistä kullakin on omat tyylimme, taustamme ja erilaiset
päivämme. Satunnaiset ja tahattomat loukkaukset pitää ymmärtää ja
antaa anteeksi.
– Joskus joku ei kielloista huolimatta
lopeta, vaan saa siitä pikemminkin voimaa. Tiedän tapauksen, jossa tällainen
henkilö talutettiin poliisipartiossa pois
työpaikalta, koska hän hämmensi asiakkaita, eivätkä työt voineet jatkua, kun hän
oli paikalla.
Sairauslomien
pitäisi herättää
Pitkittyneen häirinnän merkkejä ovat sosiaalinen eristäminen, sanattomat loukkaukset, mustamaalaus, työtehtävien
hankaloittaminen ja fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen.
– Kun kostonkierre alkaa, vain hyvin vahva ihminen voi saada sen poikki.
Usein ihminen ei uskalla puolustautua ja
syrjäytyy. Tämä näkyy toistuvina, lyhyinä sairauspoissaoloina erilaisista psykosomaattisista syistä.
Auttaisi, jos esimies tai hänen esimiehensä kysyisi, onko työyhteisössä jotain,
mikä aiheuttaa sairausloman tarvetta.

Työpaikkahäirintään kannattaa puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä nopeammin asiaa ruvetaan selvittämään, sitä ovat paremmat
mahdollisuudet ongelman ratkaisemiseen. Lisäksi on myös tärkeää dokumentoida ja yksilöidä häirintätilanteet.
Ilman näitä yksilöityjä tietoja häirintätilanteita voi olla vaikea tunnistaa ja niihin puuttuminen on hankalaa.
Häiritsijälle kannattaa kertoa selvästi, että ei hyväksy tämän toimintaa
ja kehottaa häntä lopettamaan. Voit
myös pyytää työkaveria tai esimiestä
kertomaan asiasta. Voit pyytää vaikka, että en halua, että minulle huu-

detaan tai kiroillaan, minusta juoruillaan tms.

Tilanteesta voi kertoa omalle esimiehelleen tai jos hän on häiritsijä, hänen esimiehelleen. Työturvallisuuslainsäädännön nojalla työnantajalla
on velvollisuus puuttua häirintään siitä
hetkestä eteenpäin, kun työnantajan
edustaja saa tällaisesta häirinnästä tiedon. Jos esimies ei ryhdy toimiin tilanteen korjaamiseksi ja häirintä jatkuu,
vastuu siirtyy ylemmälle esimiehelle,
työnantajan edustajana toimivalle työsuojelupäällikölle tai henkilöstöpäällikölle.
Työpaikkahäirinnästä kannattaa ilman muuta olla yhteydessä työpaikan
työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen/luottamusvaltuutettuun. Joillakin työpaikoilla on myös niin sanottu häirintäyhdyshenkilö, jonka kanssa
voi jutella tilanteesta. Lisäksi apua saa
työterveyshuollosta.
Mikäli edellä mainituista työpaikan
sisäisistä toimista ei ole apua, kannattaa kääntyä työsuojeluviranomaisten puoleen. Vuoden 2010 alusta
lukien työsuojelusta vastaavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Tarvittaessa työpaikkahäirinnän tiimoilta voi olla yhteydessä myös
omaan liittoon.
Asiantuntija: lakimies Petri Toiviainen
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Työpahoinvointia ja siitä
aiheutuvaa sairastelua on
tilastojenkin valossa paljon.

Työpaikkasovittelu
antaa uuden työkalun
Sovittelu sopii kaikkiin työyhteisöjen konflikteihin, Lapin yliopistoon aiheesta väitöskirjaansa viimeistelevä Valion koulutuspäällikkö Timo Pehrman sanoo.
1980-luvun puolivälistä rikossovitteluja vapaaehtoisena tehnyt Pehrman on vuosien mittaan luonut mallin työpaikkasovitteluille ja kouluttanut sen pohjalta sovittelijoita.
– Sovittelu ei voi koskaan pilata tilannetta työyhteisössä. Sovittelu on dialogi, jonka lopputulos ei ole ennakolta
selvillä, vaan siinä mennään tilanteen ja osapuolten ehdoilla. He etsivät itse ratkaisun tilanteeseen.
Yhteys koulutettuihin työpaikkasovittelijoihin löytyy Sovittelufoorumin kautta.
– Työpaikkasovittelussa on käytössä järeämpi ja perusteellisempi lähestymistapa, vaikka muuten prosessin
luonne on samantapainen.
Pehrman harmittelee, että työpaikkasovittelu on työyhteisöissä vielä aika tuntematonta, vaikka se olisi turvallinen
keino yrittää katkaista häirintäkierre ajoissa.
– Tärkeää olisi saada jo varhaisessa vaiheessa osapuolet sovitteluun, koska siellä tärkeintä on oppimisen näkökulma eli ihminen muuttuu sovitteluprosessin aikana,
Pehrman korostaa.
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– Esimiehet voivat olla aina yleisesti kiinnostuneita työyhteisön tilasta, eikä silloin mennä yksityisyyden suojan puolelle.
Vaikeinta on saada kontakti hiljaisiin vetäytyjiin, jotka uupuvat ja oireilevat.
– Oireilu voi levitä, kun muut tietävät siitä ja pelkäävät joutuvansa itse uhriksi. Usein kiusaaja–kiusattu -asetelma lukkiutuu
ja sitä käytetään hyväksi pelkoa aiheuttamaan.
Kierteen voi katkaista häirintäilmoituksella.
– Puhtaisiin tunnepurkauksiin esimiehen on vaikea puuttua. Häirintäilmoituksessa kuvataan, kuka, mitä, missä, milloin
ja miten. Esimies voi sen pohjalta selvittää asiaa ottamatta kantaa. Toista osapuolta kuullaan ja tutkitaan, onko muutakin näyttöä. Lopulta tilanne ratkaistaan eli päätetään, tuleeko varoitus
vai sovitaanko asioille jokin seuranta.
Erilaisia sanktioita on useita. Häirinnästä voidaan antaa
suullinen tai kirjallinen varoitus. Kun yksi varoitus on annettu,
sitä voidaan myöhemmin käyttää irtisanomisen perusteena.
– Yksi kirjanpitäjä vaihtoi työpaikkaa vieden mukanaan hyviä asiakkaitaan. Uudessa yrityksessä asiakkaat annettiin muille
ja hän sai toisarvoisia tehtäviä. Lopulta esimies sanoi, että sinut
otettiin tänne vain vanhojen asiakkaiden vuoksi, tee siitä johtopäätöksesi. Henkilö joutui välittömästi psykoosiin, irtisanoutui
ja joutui pitkälle sairauslomalle. Henkilön katsottiin irtisanoutuneen työnantajasta johtuneesta syystä, ja hän palasi entiselle
työnantajalleen työhön.
Kess korostaa, että ihmiset ovat sikäli raadollisia, että myös
häirintäilmoituksia tehdään joskus häirintätarkoituksessa.

– Halutaan tuhota toisen ura. Esimerkiksi syytös seksuaalisesta häirinnästä on hyvin tehokas. On myös ihmisiä, joilla
on taipumus uhriutumiseen. He tekevät jatkuvasti ilmoituksia
saadakseen empatiaa, sympatiaa ja vaikka helpompia työtehtäviä, kun ´on muutenkin raskasta´. Ilmoitukset ovat kuitenkin epämääräisiä, eikä niissä ole sisältöä. Häirinnän selvittelyyn menee aikaa, ja henkilö pääsee keskipisteeksi.
– Leima voi olla todella raskas. Jos sen saa esimies, se voi torpetoida hänen työnsä.
Työ ei ole valtapeliä varten
Alaistaitoihin kuuluu ymmärtää, että esimiehen tehtävä on
antaa työkäskyjä ja valvoa, että sääntöjä noudatetaan. Uusi ilmiö on, että työkäskyistä on alettu tehdä häirintäilmoituksia.
Hoitolaitoksessa jaettiin maanantaisin keittiövuoro jokaiselle vuorollaan. Yksi hoitajista sai sen riideltyään viikonloppuna miehensä kanssa, piti sitä kiusaamisena ja ilmoitti jäävänsä sairauslomalle.
– Työnjohdollinen määräys ei oikeuta palkalliseen poissa-

oloon ilman sairautta. Jos työpaikka suostuu tällaiseen, muita
kohdellaan epätasa-arvoisesti.
2000-luvun puolivälissä voimaan tullut työturvallisuuslaki
toi fyysisen työturvallisuuden rinnalle työhyvinvoinnin, jonka
sisältö on vieläkin monille pitkään esimiehinä olleille vieras.
– Fyysinen työturvallisuus alkaa olla meillä suhteellisesti ottaen kunnossa. Työpahoinvointia ja siitä aiheutuvaa sairastelua
on tilastojenkin valossa paljon. Monet suomalaiset menettävät
myös mielenterveysongelmien takia työkykynsä.
Kaija Kess arvioi, että vaatimus tehokkuudesta on osaltaan
muuttanut työelämää.
– Tehokkuus on tullut myös julkiselle puolelle. Pysyvä tehokkuus voi kuitenkin kummuta vain hyvästä työyhteisöstä. Tehokkuuden jatkumo on meillä uusi asia.
Hän näkisi työelämässä myös enemmän kohteliaisuutta.
– Karuja tekoja ja kissan nostamista pöydälle selitetään sillä,
että jonkun on pakko ottaa asia esille. Tätä käytetään myös vallan välineenä sen sijaan, että asioista keskusteltaisiin kohteliaasti. Kun mukana on toista loukkaava elementti, silloin se muuttuu häirinnäksi.

Maisterilta luulot pois
Olin ollut määräaikaisessa työsuhteessa ennen esikoiseni syntymää, viihtynyt työssäni oikein hyvin ja saanut paljon positiivista palautetta. Palasin työelämään perhevapaan jälkeen, kun sain ensimmäisen vakituisen työpaikan eräästä sosiaalialan laitoksesta.
Ilo vakituisen, joskin matalapalkkaisen, työn löytymisestä
vaihtui pian äimistykseksi, kun huomasin joutuneeni osaston
esimiehen ja hänen sihteerinsä maalitauluksi. Työpaikkailmoituksessa haettiin korkeakoulututkinnon suorittanutta, mutta
osoittautuikin, että pelkkä luku- ja kirjoitustaito olisivat riittäneet. Päivästä toiseen tein rutiinimaisia toimistotehtäviä hammasta purren enkä purnannut, kun ajattelin työtehtävien kuuluvan perehdytykseen ja johdatuksena vaativampiin tehtäviin.
Tutkinnolleni ei annettu mitään arvoa - päinvastoin tuli tunne,
että tässä naisvaltaisessa yhteisössä asiasta kannatti olla ennemmin ihan hiljaa.
Esimies ei juuri koskaan edes tervehtinyt ja alusta alkaen
hän suhtautui minuun kylmäkiskoisesti ja vähättelevästi. Sihteeri puhui pahaa selkäni takana kollegoille, ja hänet esimies
laittoi sanansaattajaksi milloin mihinkin ikävään palautteeseen.
Milloin olin jäänyt lomalle väärään aikaan, milloin kävin syömässä väärään aikaan. Erehdyin hakemaan talon sisällä vaativam-

paan tehtävään. Kun esimieheni sai asiasta tiedon, hän otti minut puhutteluun ja kysyi suoraan, että millä lihaksilla kuvittelin
saavani paikan. Ensimmäinen ja viimeinen ”kehityskeskustelu”
sujui samassa hengessä.
Työssäkäynti alkoi muodostua henkisesti rankaksi, kun juuri
kenenkään kanssa ei voinut puhua kiusaamisesta. Onneksi toiselta osastolta löytyi vähän vastaavassa tilanteessa oleva uusi työntekijä, joka oli joutunut oman esimiehensä kiusaamaksi.
Etsimme molemmat kuumeisesti uutta työtä ja psyykkasimme
toisiamme jaksamaan siihen asti, kun uusi työ löytyy.
Voi sitä ilon päivää, kun sain uuden työpaikan ja kiikutin irtisanoutumislapun esimiehen pöydälle. Loppujen lopuksi sain
pönkitystä rytätylle itsetunnolleni, kun selvisin hienosti psykologisista testeistä ja pääsin valitsemaan kahden työpaikan välillä. Enpä olisi kuvitellut tulevani kiusatuksi mutta näköjään kaikki on elämässä mahdollista ja uuteen työpaikkaan mennessä ei
voi tietää, mihin käärmeenpesään astuu.
1,5 vuotta henkistä pahoinvointia työssään kokenut

Oletko sinä kokenut vastaavaa? Jatka keskustelua verkkolehdessä
osoitteessa www.valtiotieteilija.fi
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Hän toivookin enemmän keskustelua hyvistä esimies- ja
alaistaidoista.
– Esimiesten on vaikea kasvattaa työyhteisöä. Alaisten pitäisi
olla itse itseään kannattavia ja ymmärtää toinen toisiaan.
– Monet esimiehet valittavat, että heitä eristetään ja työtä
hankaloitetaan. Tästä voi tulla työyhteisön ajanvietettä, mutta
se laskee tehokkuutta ja voi saada asiakkaat
tai omistajan leimaamaan esimiehen taidottomaksi.
Yksi näin kohdeltu esimies oli siinä tilanteessa täysin avuton,

eikä ymmärtänyt ottaa yhteyttä omaan esimieheensä. Hän jäi
lopulta sairauslomalle, mutta kuntoutui ja ennen paluutaan
otti asian johdon kanssa esille. Johto teki henkilöstösiirtoja ja
esimies pystyi palaamaan tehtäviinsä 1,5 vuoden raskaan kauden jälkeen.
– Häirintäväite ei ole tuomio, vaan selvittämisen alku. Molempia osapuolia on kuultava. Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet tulevat työturvallisuuslaista ja ovat raskaita.
Jos työyhteisöstä tulee häirinnän ja valtapelin pelikenttä, se
on todella vakava paikka.
– Silloin myös tarkoitus eli asiakkaat kärsivät. Jos ongelma
on vaikkapa opettajakunnassa, nuoret kärsivät. Siksi oma sisäinen sopankeitto on saatava poikki.
Nuoret tuovat hyviä tapoja mukanaan
Myös määräaikaisia työntekijöitä pitää kohdella asiallisesti.
Häirintäkielto koskee myös sijaisia ja nuoria.
– Joissain laitoksissa on perinne, että nuorille annetaan
tympeimmät työt, kohdellaan ylimielisesti, eikä tervehditä. Se
on täysin vastoin lakia. Jos emme suojaa heikoimmassa osassa olevia, ja vakinaiset työntekijät antavat sen jatkua, luomme
kiusaamisen ytimen.
Kessa uskoo, että nuoret muuttavat työelämää kohteliaammaksi.
– He oppivat koulutuksessa asiakaspalvelua ja työyhteisötaitoja. Heistä raakuus ja epäkohteliaisuus on huonoa käytöstä. He oppivat käyttäytymään hyvin asiakkaita ja toisiaan kohtaan. Heillä on oikea ote.
Vaikka Euroopan työolotutkimuksessa 2008 Suomi nousi
työpaikkahäirinnän kärkimaaksi, Kaija Kess ei ole toivoton.
– Koska olen juristi, olen realisti. Olen nähnyt, että häirintäasioiden kanssa voidaan päästä eteenpäin, kun esimies on
liikkeellä varhaisessa vaiheessa. n

Reilu Peli
– koulutusta epäasialliseen kohteluun
Työpaikkakiusaaminen on valitettavan tavallinen ilmiö nykypäivänä. TJS Opintokeskuksen työelämän koulutuksissa aihe on noussut toistuvasti esille ja sitä on työstetty.
Niinpä TJS Opintokeskukselta on valmistunut nyt uusi koulutuskokonaisuus, Reilu Peli, epäasiallisen kohtelun käsittelyyn.
TJS tarjoaa aiheesta syksyllä 2010 koulutusta, jota saa
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myös tilauskoulutuksena. Koulutuksissa käsitellään epäasiallisen kohtelun tunnistamista ja ennaltaehkäisyä sekä tilanteiden selvittelyä työpaikoilla.
Ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille järjestetään syksyllä koulutuksia aiheesta. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: toimisto@tjs-opintokeskus.fi tai (09) 229 3030.

Parempi työpäivä

kiinnosti hulluista
päivistä huolimatta
Tampereelle saatiin ennätysyleisö
Kuvat Milla Halme, Kati Ahtiainen ja Futureimagebank

Parempaa työpäivää –kiertue vieraili Tampereella 15. huhtikuuta. Vaikka kaupungilla vilisi päivän aikana erityisen paljon kelta-mustia ostoskasseja, saavutettiin kiertueen puolivälissä uusi yleisöennätys sekä yliopistolla että iltatilaisuudessa.

Onginnan saaliina myös työelämätietoutta
Yhteiskunta- ja hallintotieteitä opiskelevien Tampereen paikallisjärjestö Hypyn aktiivijäsenet järjestivät aamupäivällä
ongintaa yliopiston Linnan ala-aulassa. Yllättävän moni uskal-

si heittäytyä lapsekkaaksi ja kokeilla onneaan. Päivän aikana
monille tuli SVAL, SVOL ja Hyppy tutuiksi. Työelämätietoutta jaettiin myös valmistumisvaiheen opiskelijoille suunnatussa
luentotilaisuudessa. Aiheesta Yhteiskuntatieteilijät työelämässä
olivat puhumassa Tampereen yliopiston Ura- ja rekrytointipalveluista yhteyskoordinaattori Reeta Eloranta ja uraohjaaja Terhi Erkkilä. SVAL:n asiamies Kati Ahtiainen kertoi opiskelijan
työstä, työelämän pelisäännöistä ja liitolta saatavasta avusta työelämään siirtymisessä.
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Työhyvinvointi on monesta kiinni

(Pätkä)työhyvinvointi muutoksessa

Iltatilaisuus veti salin täyteen kuuntelemaan asiaa työhyvinvoinnista. Keskustelu kävi vilkkaana molempien alustajien, Tuulikki Petäjäniemen ja Eeva-Marja Tervalan, aikana.
Työelämäasiantuntija, varatuomari Tuulikki Petäjäniemi
nostatti heti alkuun tunnelmaa tekemällä pienen yleisökyselyn työhyvinvoinnin tärkeimmistä tekijöistä. Hän kävi esityksessään läpi hyvän työyhteisön kriteereitä, joissa esimiestaidot
ovat avainasemassa.
-Esimiestaitojen lisäksi tarvitaan myös työyhteisö- ja alaistaitoja, Petäjäniemi korosti. Hän myös painotti, että elämässä on muutakin kuin työ. Työn ja perheen yhteensovittamisen
kanssa tuskailevia vastikään eläkkeelle siirtynyt Petäjäniemi
lohdutti vakuuttamalla, että ihmisen työuraan mahtuu eri elämänvaiheita. Yhteensovittamiseen vaaditaan vain enemmän
ajanhallintaa, priorisointia ja tehokkuutta ajankäyttöön työpäivän aikana.

Työterveyslaitoksen psykologi Eeva-Marja Tervala (kuvassa)
käsitteli organisaatioissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia
työhyvinvointiin. Yhdeksi merkittäväksi työsuhteen muutostilanteeksi hän nosti pätkätyön, jonka aikana useimpien elämänhallinta hankaloituu. Tervalan mukaan muutos on henkistä työtä, jossa joutuu läpikäymään monenlaisia tunnetiloja.
-Muutokseen liittyy aina epävarmuutta, epäilyjä, kyseenalaistamista, vanhasta luopumista ja uuden opettelua, Tervala sanoi. Miten ihminen parhaiten pärjää hankalaksi kokemassaan muutostilanteessa? Miten löytää energiaa jatkaa
muutoksesta huolimatta? Miten asennoitumalla pärjää parhaiten tilanteessa, jossa ei ole hyvää vaihtoehtoa tarjolla? Paljon
pohdittavaa jäi kotiin vietäväksi. n
Kati Ahtiainen, asiamies

Tampereen ja muiden paikkakuntien esitykset löytyvät netistä liiton jäsensivuilta kohdasta Liiton toimintaa. Tarvitset tunnukset
sisäänkirjautumiseen.

SVAL:n historian
ensimmäiselle
laajamittaiselle
maakuntakierrokselle
oli selvästikin tilausta.

Parempaa työpäivää!
SVAL:n kiertue sai hyvän vastaanoton
Liiton kevättalven kiertue päättyi Helsingissä 6.

toukokuuta. Kiertueen teemana oli työhyvinvointi,
ja kukin asiantuntija lähestyi aihetta hiukan eri näkökulmasta. Esityksissä tarkasteltiin muun muassa
työyhteisön muutoksia, johtamista, pätkätyösuhteita,
työyhteisötaitoja, motivaatiota asiantuntijan työssä,
stressin vaikutusta aivoihin, työelämän laadun kehittämistä ja esitettiin kysymys: Mihin työhyvinvointi
on menossa?
Aihe oli ajankohtainen mutta ilmeisesti ei kyllästymiseen asti, koska monilla paikkakunnilla oli kuulijoita ja keskustelijoita salin täydeltä. Moni oli otta-

nut myös työkaverinsa
mukaan. Niilläkin paikkakunnilla, joissa väkeä oli
paikalla vähemmän, osallistujat olivat aktiivisia ja kiittelivät tilaisuutta jälkeenpäin. Oli selvästikin tilausta SVAL:n historian ensimmäiselle laajamittaiselle maakuntakierrokselle.
Kiitokset kaikille alustajille ja osallistujille! Tästä on
hyvä jatkaa uuden kiertueen suunnittelua. Otamme
mielellämme palautetta vastaan, kehitysehdotuksia ja
vinkkejä mielenkiintoisista aiheista. Palautteet voi lähettää osoitteeseen kati.ahtiainen@sval.fi.
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Uusi asunto-osakeyhtiölaki

astuu voimaan
heinäkuussa

Uuden asunto-osakeyhtiölain yhtenä tavoitteena on parantaa tiedonkulkua taloyhtiön
ja osakkaan välillä erityisesti osakkeenomistajan suorittamissa kunnossapito- ja muutostöissä.
Ilmoitusvelvollisuus merkitsee muutosta aikaisempaan käytäntöön. Laki astuu voimaan 1.7.2010.
Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus
taloyhtiölle kunnossapitotyöstä
Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen. Tarkkaa määräaikaa ilmoituksen tekemi-selle ei laissa
ole ilmoitettu. Riittävä aika määräytyy tapauskohtaisesti työn
laadun ja laajuuden mukaan. Ilmoitus tehdään kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle ja ilmoitus on tehtävä aina silloin, kun
kunnos-sapitotyö voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston
osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Rajanveto siitä, milloin on kysymys lainkohdan tarkoittamasta tilanteesta, voi yksittäistapauksessa olla vaikeaa. Osakkeenomistajan kannalta on aina turvallisinta tehdä
ilmoitus, kun kunnossapitotöitä tehdään. Selvää kuitenkin
on, että esimerkiksi tavanomainen
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sisätilojen maalaus ei edellytä ilmoitusta. Mikäli ilmoitusvelvollisuuden alainen kunnossapitotyö aloitetaan ilmoitusta tekemättä, yhtiö voi vaatia työn keskeyttämistä.
Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi arvioida, noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko kunnossapidosta mahdollisesti va-hinkoa tai muuta haittaa. Tällainen
selvitys voi käsittää esimerkiksi suunnitelmia, työselityksiä ja
aikatau-luselvityksiä.
Yhtiö voi aina edellyttää, että työ tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti. Yhtiö tai toinen osakkeenomis-taja voi asettaa
ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen vahingon tai haitan
välttämiseksi taikka kor-vaamiseksi. Ehdot eivät kuitenkaan voi
koskea hyvän rakennustavan mukaisesti tehdystä työstä aiheutuvaa tavanomaista melua, pölyä tai hajua, joita muiden osakkeenomistajien on siedettävä tavanomaisissa rajoissa. Ehtojen tulee
aina olla tarpeellisia ja perusteltuja eikä niillä saa kohtuuttomasta
vaikeuttaa osakkeenomista-jan kunnossapitotyötä.
Jos osakkeenomistaja on aiheuttanut vahingon rikkomalla säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osak-

[ pykälät ]

Osakkeenomistajan on ilmoitettava
kunnossapitotyöstä etukäteen.
keenomistajan kunnossapitovastuusta, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita
menetelleensä huolellisesti. Säännösten vastainen toiminta aiheuttaa näin ollen va-hinkotapauksissa helposti osakkeenomistajan
vahingonkorvausvelvollisuuden.
Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus
muutostyöstä ja ilmoituksen käsittely
Ilmoitusvelvollisuus muutostyön yhteydessä määräytyy vastaavin tavoin kuin kunnossapitotyön yhtey-dessä. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ
voi vahingoittaa raken-nusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Ehtojen on oltava tarpeen
raken-nuksen vahingoittumisen tai muun haitan välttämiseksi
tai korvaamiseksi. Yhtiö tai toinen osakkeenomista-ja voi kieltää muutostyön, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun
otetaan huomioon aiheutuvan hai-tan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty.
Niissä tilanteissa, joissa yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on oikeus kieltää muutostyö tai asettaa sille ehtoja, muutostyötä
ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla
on ollut kohtuul-linen aika muutostyöilmoituksen käsittelemistä varten. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi hyväksyä työn
aloittamisen aikaisemmin.
Muutostyöilmoitus on käsiteltävä viivytyksettä. Saatuaan muutostyöilmoituksen on yhtiön tai toisen osakkeenomistajan viivytyksettä ilmoitettava muutostyöilmoituksen tehneelle osakkeenomistajalle työn sallimisesta ja työtä koskevista ehdoista tai työn
kieltämisestä taikka kohtuullisesta ajasta, jonka kuluessa ilmoitukseen vastataan. Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan on annettava
ilmoitus kannastaan kirjallisesti, jos osakkeenomistaja niin pyytää.
Kielteinen päätös on perusteltava.

Kustannukset, valvonta
ja isännöitsijäntodistus
Kunnossapito- tai muutostyön suorittava osakkeenomistaja
vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista.
Yhtiöllä on oikeus valvoa, että kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoit-tamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen yhtiön tai toisen
osakkeenomistajan asettamia ehtoja. Kunnossapitotyötä valvoessaan yhtiön on huolehdittava siitä, että valvonta on yhtiön ja
muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty.
Kunnossapito- tai muutostyön suorittava osak-keenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista.
Asunto-osakeyhtiön hallituksen on ylläpidettävä luetteloa yhtiölle toimitetuista kunnossapitoa ja muutos-töitä koskevista ilmoituksista. Ilmoitukset on säilytettävä luotettavalla tavalla osakehuoneistokohtaisesti. Osakkeenomistajalla on oikeus saada
jäljennös osakehuoneistoaan koskevista ilmoituksista. Sama oikeus on välitysliikkeellä, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuo-neiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto. Jäljennöksistä saa periä
yhtiön hallituksen hyväksymät kohtuulliset kulut.
Isännöitsijäntodistukseen on merkittävä tiedot osakehuoneistosta ja sen kuntoon liittyvistä yhtiön tiedossa olevista seikoista. Isännöitsijäntodistuksessa on näin ollen mainittava myös
yhtiölle ilmoitetusta kunnos-sapito- ja muutostyöstä, jonka osakkeenomistaja on suorittanut huoneistossa. Yhtiön tiedossa oleva huoneiston kunnossapitotarve on niin ikään merkittävä
isännöitsijäntodistukseen. n
Jukka Laakso
asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Bützow Oy
www.butzow.com
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Loppuvuoden lomaviikot

arvotaan elokuussa

Keskellä kesää hetkeksi katse syksyyn
Syksyn ruskaa ihailemaan….
Ensilumille hiihtelemään…
Joulua tai uutta vuotta juhlimaan…
Nämä kaikki ja paljon muuta voit kokea liiton kautta mökkilomalla tulevan syksyn aikana. Viikot 37–52 syyskuun
puolivälistä vuoden loppuun tulevat jakoon seuraavaksi.
Arvonta suoritetaan 2.8. ja arvonnassa lomaviikon saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikon sisällä. Vapaiksi
jääneet lomaviikot laitetaan liiton nettisivuille ja ne jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Varsinkin jos olet ensimäistä kertaa hakemassa lomaviikkoa, mahdollisuutesi ovat hyvät. Ensikertalaiset ovat nimittäin arvonnassa etusijalla.

Rukanjurmu

Lapinniemen kylpylä

• 70-neliöinen rivitalohuoneisto
kymmenelle hengelle Rukatunturilla
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 12
Haettavat viikot 37–40		
240 €
		
41–52		
430 €

• vuokra-aika perjantaista klo 16 perjantaihin klo 11
• n. 30-neliöinen huoneisto neljälle hengelle
• 69-neliöinen huoneisto kuudelle hengelle
Haettavat viikot 38, 44, 47–48
390 € (neljälle hengelle)
			
40		
515 € (kuudelle hengelle)

Kolarin Siepakka

Käytä jäsenetujasi lomalla – matkavakuutuskin on
kunnossa. Liiton jäsenyys kannattaa vapaallakin.

• 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle hengelle
Äkäslompolojärven rannan läheisyydessä
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 10
Haettavat viikot 46, 50		
240 €

Vuokrahakemus ajalle 11.9.2010–1.1.2011

Lisää tietoa lomaeduista ja hakuohjeista löydät nettisivuiltamme. Huom.! Jos lomailu talvella kiinnostaa, talvilomaviikot
vuonna 2011 (viikot 1–18) arvotaan lokakuun 18. päivä.

attaa
senyys kann
SVAL:n jä

lomallakin!

Hakijan nimi
n!
kstate
te
ti
s
selkeä
Lähiosoite
tiedot
Täytä
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Haen ensisijaisesti kohdetta (vain yksi)

Viikkoa

Haen toissijaisesti

Viikkoa

Päiväys ja allekirjoitus
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 30.7.2010. Voit postittaa sen osoitteeseen SVAL, Mikonkatu 8 A, 9. krs, 00100 Helsinki tai faksilla numeroon (09) 6850 8050.
Voit lähettää hakemuksen myös sähköisesti kotisivuiltamme. Ilmoitamme lomaviikon saaneille viikon kuluessa arvontapäivästä. Peruutuksesta veloitamme toimistokulut 17 euroa. Mikäli varaus perutaan alle kolme viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, veloitamme lisäksi puolet vuokrahinnasta.
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Teemme sen mahdolliseksi

Nordea Pankki Suomi Oyj

Oletko varmistanut, että sinulle jää rahaa asunnon oston jälkeen myös autoon?
Kartoitetaan yhdessä kokonaistilanteesi asuntolainan oton yhteydessä. Näin sinulle jää rahaa
nauttia elämästä myös asunnon oston jälkeen. Meiltä saat hyvät neuvot ja hyvät hinnat.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai tule käymään konttorissamme.
Löydä sinulle sopiva asuntolaina osoitteesta nordea.ﬁ/asuntolaina.

www.a-lomat.fi

Katso Perhelomakohteet ja hae lomalle

Perheen kanssa syyslomalle
A-lomien edullisilla perhelomilla riittää tekemistä isoille ja pienille lomalaisille. Tarjolla on
monia hyviä lomakohteita kylpylöissä, hotelleissa, urheiluopistoilla ja lomakeskuksissa.
Haettavina
Syksy I viikot 35–40, haku päättyy 13.8.2010. Syksy II viikot 41–52, haku päättyy 15.9.2010.
Lomille myönnetään lomatukea Ray-avustuksesta sosiaalisin ja taloudellisin perustein.
:: Perhe- ja virkistyslomat: 180 euroa/aikuinen, lapset 6–16-vuotta
90 euroa, alle 6-vuotiaat maksutta.
:: Nuoret perheet -lomat: omavastuu 100 euroa/aikuinen,
lapset 6–16-vuotiaat 80 euroa, alle 6-vuotiaat maksutta.
:: Koululaisperheiden ryhmäperheloma: omavastuu 120 euroa/aikuinen,
lapset 6–16-vuotta 90 euroa, alle 6-vuotiaat maksutta.
A-lomat ry | Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki | puh. 020 111 2770 (arkisin 9–12) | info@a-lomat.fi
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Suomen Valtiotieteilijöiden
Liitto SVAL ry
Toimisto on auki
klo 8.30–15.00 (kesällä 1.6.–31.8.)
klo 8.30–16.00 (1.9. alkaen)

Toiminnanjohtaja
Urpo E. Hakala
puhelin (09) 6850 8030
urpo.hakala@sval.fi

Edunvalvonta
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen
puhelin (09) 6850 8040
nuutti.pursiainen@sval.fi
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta

Liitto auttaa elämän
eri käänteissä
Alkoivatko yt-neuvottelut? Uhkaako työttömyys? Ei ole mikään uutinen, että työttömyys voi nykyisin
iskeä milloin tahansa ja keneen tahansa – riippumatta asemasta, työpanoksesta tai uran pituudesta.
Voit varautua työelämän ikäviin yllätyksiin liittymällä liiton jäseneksi hyvissä ajoin.

Työttömänä saat turvaa liitosta monin tavoin:
• Työttömyysturva auttaa selviämään työttömyysjaksosta taloudellisesti.
• Palvelussuhde- ja palkkaneuvonta perustuvat vankkaan asiantuntemukseen, jota liitolla
on yhteiskunnallisen alan osaajien asemasta työmarkkinoilla. Jos olet saamassa uuden
työpaikan ja tarvitset apua työsopimusasioissa, ota yhteyttä liittoon.
• Jos jokin asia yt-neuvotteluissa tai irtisanomisessa arveluttaa, ota viipymättä
yhteys liiton lakimieheen. Lakipalvelut ovat osa liiton jäsenpalveluja.
• Urapalveluista saat konkreettisia neuvoja työhakemuksen laadintaan ja
Kats
työhaastatteluun valmistautumiseen.
o
SVAL on yhteiskunnallisen osaajan oma
edunvalvontajärjestö – mukana ja tukena
työelämän eri vaiheissa.

tarke
mmi
n
www
.sva
l.fi

Jäin yllättäen työttömäksi syksyllä 2009 yt-neuvottelujen jälkeen. Tuntui, että maailma romahtaa siihen paikkaan. Onneksi olin liittynyt liittoon jo opiskeluaikana ja sain ansiosidonnaista
työttömyysturvaa. Taloudellisesti kestin työttömyyden hyvin. Työnhaku vaati henkistä jaksamista. Liiton lehdessä näin mainoksen urapalveluista ja päätin kokeilla. Se kannatti! Sain uusia ideoita urasuunnitteluun, ja valmentaja auttoi työhakemuksen valmistelussa ja cv:n päivittämisessä. Työttömyyteni ei
kestänyt kuin muutaman kuukauden, nyt olen onnellisesti uudessa työpaikassa.
Susanna, 32 vuotta, asiantuntijana yrityksessä
Tällaiselle työaddiktille kuin minä työttömyys oli kova pala. Takana on 20 vuotta monenlaisia asiantuntija- ja esimiestehtäviä sekä julkisella puolella että järjestöissä. En olisi uskonut, että työttömyys voi
kohdata tunnollista työmyyrää. Liittoon liityin työkaverin kehotuksesta kymmenisen vuotta sitten. Ei ole
tullut kovin tarkasti seurattua, mitä liitto puuhailee, mutta työttömyyden aikana liittokin tuli tutuksi – ironista kyllä. Ansiosidonnaista olen saanut, mutta olen myös kysellyt neuvoja liiton toimistosta, sitä vartenhan he siellä ovat. Moni asia on selvinnyt yhdellä puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Olen menossa
kohta työhaastatteluun. Palkkaneuvontaa sain liiton asiamieheltä ja huomasin olleeni vuosikaudet alipalkattu, nyt osaan vaatia osaamistani vastaavaa palkkaa.
Jyrki, 45 vuotta, työllistymässä uudestaan
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Asiamies Arja Laine
puhelin (09) 6850 8020
arja.laine@sval.fi
• julkisen sektorin neuvottelutoiminta
Lakimies Petri Toiviainen
puhelin (09) 6850 8011
petri.toiviainen@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat
Lakimies Jukka Nohteri
puhelin (09) 6850 8015
jukka.nohteri@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat

Järjestötoiminta
Asiamies Kati Ahtiainen
puhelin (09) 6850 8014
kati.ahtiainen@sval.fi
• Valtiotieteilijä
• järjestötoiminta
Asiamies Aki Reinimäki
puhelin (09) 6850 8013
aki.reinimaki@sval.fi
• järjestötoiminta
Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

Jäsenasiat
Hallintopäällikkö Marjut Soininen
puhelin (09) 6850 8010
marjut.soininen@sval.fi
• taloushallinto
Toimistonhoitaja Helka Ahlström
puhelin (09) 6850 8025
helka.ahlstrom@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
• lomaviikkovaraukset
Jäsensihteeri Pia Ruuska
puhelin (09) 6850 8012
pia.ruuska@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut

[ tätä mieltä ]

Kuva Laura Malmivaara

LEHTIKUVA

Hallinto- ja
kuntaministeHyvän
työelämän rakenteet
ri Mari KiviTarja Cronberg
Kirjoittajaniemi
on entinen19.
työministeri,
huhjoka on juuri julkaissut kirjan uuden työn politiikasta
tikuuta 2007.
||| Ministeri
män monimuotoisuutta ilman tuskaa ja byrokratiaa. TaiTulevaisuudessa työn mielekkyys korostuu. Samoin vaof Public Adlinnan vapaus ja työn ja muun elämän tasapaino. Työn uudet teilijat ovat työelämän ongelmien edelläkävijäjoukko. He
ministratiarvot vaativat
myös uusia rakenteita. Mitä nopeammin pys- tekevät taidetta vapaina taiteilijoina, eli työllistyvät omastymme on
uusimaan
sitä paremmin pystymme sa työssään. Harva taiteilija pystyy hankkimaan koko toiand työmarkkinat,
Local
meentulonsa taiteesta. He voivat olla väliaikaisesti työsuhtakaamaan suomalaisten hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn.
HyväGovernment
työ on mielekästä. Työntekijä sekä antaa että saa. teessa opettajina, luennoitsijoina tai vaikkapa siivoojina. Jos
Työltä vaaditaan
yhä ennemmän: haasteita, vaikutusmah- lisäksi kuvataiteilija myy töitään, katsotaan hänet yrittäjäkMari Kiviniedollisuuksia, hyvää työyhteisöä. Kun työ on arvostettua, sii- si. Mitkään työmarkkinoiden luokitukset eivät sovi heihin.
mi in Helsinhen on myös helppo sitoutua. Työ ei ole pelkkää työtä, eikä Heidän elämänsä on jatkuvaa taistelua byrokratiaa vastaan,
ki korvaus.
on April
19, juuri työn mielekkyyden ko- samanaikaisesti kun haluamme kehittää luovaa taloutta.
raha ainoa
Kuitenkin
Tulevaisuudessa joudumme yhä useammin vaihtamaan
kemus on
laskenut
huolestuttavasti
koko 2000-luvun. Yksi
2007.
tärkeimpiä tekijöitä matkalla hyvään työhön on esimiestyö
ja johtamiskulttuuri. Hyvän työn näkökulmasta hierarkkiset
organisaatiot ovat historiaa. Nyt edellytetään uutta avointa
johtajuutta ja vastuun jakamista. Esimiestyön heikkous onkin suomalaisen työelämän häpeäpilkku.
Epämääräinen turvattomuus on ominaista tämän päivän
työelämälle. Turvattomuutta eivät koe ainoastaan irtisanotut, lomautetut ja työttömät. Turvattomuutta kokevat myös
sadattuhannet pätkätyöläiset ja nuoret, jotka eivät ole edes
vielä astuneet työelämään. Työmarkkinoilla tyypillinen työsuhde on vakituinen, kokopäiväinen ja työtä tehdään yhdelle työnantajalle työpaikalla. Kun yhä useampi tekee pätkätöitä, toimeentulo hankitaan monesta lähteestä ja töiden
välinen työttömyys voi kohdata jokaisen meistä, on tässä
selkeä ristiriita. Joustoja tarvitaan, mutta vastaavasti on lisättävä myös turvallisuutta.
Työsuhdeturva ei ole ainoa turvallisuustekijä uudessa
työyhteiskunnassa. On myös kehitettävä työllisyysturvaa,
ja järjestelmän eri osien on pystyttävä käsittelemään elä-

työpaikkaa. Ammatit vanhenevat. Vaatimukset muuttuvat.
Se ei välttämättä ole huono asia. Se voi antaa mahdollisuuden nähdä elämää eri näkökulmista ja kehittää omaa tietotaitoa uusia haasteita vastaavasti. Mutta se vaatii muutoksia työelämän rakenteissa. Työstä työhön mahdollisimman
nopeasti on tavoite, jota näiden rakenteiden tulisi edistää.
Työttömyys on siten vain kahden työn välinen välitila. Työttömään ei tule lyödä työttömän leimaa, se voi kohdata ketä
tahansa. Luovassa taloudessa on välitilat ja hetken joutilaisuus hyödynnettävä hengähdystaukoina ja uudistumisena.
Järjestelmämme absurdein kysymys tänään on, koska taiteilija on työtön. Vastaus on ei koskaan, mutta taiteilijoille tulee turvata toimeentulo myös töiden välillä.
Kirjassani ”Uuden työn politiikka” olen hahmotellut tätä
työelämän rakenteiden perusremonttia. Uuden työn politiikan
punainen lanka on raja-aitojen murtaminen. Kynnys työstä sisään ja ulos matalammaksi! Jäykille työmarkkinoille lisää joustoa ja turvaa! Ennenkaikkea tarvitaan lisää luottamusta kaikilla
tasoilla. Sille on tehtävä tilaa, mutta se on myös ansaittava. n
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Puhelinnumeromme
muuttuvat kesäkuussa
SVAL:n vaihteen uusi numero on 010 231 0350.
Henkilökohtaiset numerot löytyvät nettisivujen yhteystiedoista heti,
kun numerot otetaan käyttöön.

Toivotamme Valtiotieteilijä-lehden lukijoille ja jäsenille
rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

