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Yhteiskuntatieteilijä
Tänä vuonna liitto järjestää Yhteiskuntatieteilijäpäivien koulutukset ja seminaarin kahtena eri
päivänä ja kahdella eri paikkakunnalla. Koulutukset ovat maanantaina 14.11.2011 klo 16.30
alkaen Helsingissä, ja Valtiotieteilijäseminaari
pidetään Euroopan kulttuuripääkaupungissa
Turussa saman viikon perjantaina 18.11.2011
klo 14. Myös liiton jäsenjärjestöt järjestävät
paikallista ohjelmaa marraskuun aikana.

Koulutukset
I Reilu Peli
• Mikä on epäasiallista käyttäytymistä työpaikalla ja
kuinka ottaa epäasiallisuudet puheeksi?
• Ristiriitojen ennaltaehkäisy
• Ristiriitojen selvittely
Koulutuksessa käsitellään eri toimijoiden (kiusattu,
esimies, työtoveri, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies)
rooleja tilanteiden selvittelyssä. Samalla käydään myös
läpi, mitkä ovat viranomaisten tehtäviä ja miten työterveyshuolto ja ammattiliitot voivat auttaa.

II Pärjätään pätkissä
Koulutuksen tavoitteena on tukea pätkätyöläisten työelämän hallintaa ja ehkäistä ristiriitoja työyhteisössä, jossa on
sekä vakinaisessa työsuhteessa työskenteleviä että määräaikaisia työntekijöitä. Koulutuksessa käsitellään pätkätyön syitä ja luodataan keinoja jaksaa pätkätöissä.
Kouluttajat tulevat TJS Opintokeskuksesta, joka on palkansaajakeskusjärjestöjen Akavan ja STTK:n yhteinen
koulutus- ja palveluorganisaatio
Molemmat koulutukset järjestetään liiton toimistossa
(Aikatalo, Mikonkatu 8 A, 9.krs) maanantaina 14.11.2011
klo 16.30 alkaen. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Koulutukset kestävät n. klo 20 asti. Molempiin ryhmiin mahtuu 20
nopeimmin ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset 28.10.2011 mennessä
osoitteeseen sval@sval.fi tai numeroon 010 231 0350.
Huom! Jäsenille tarkoitetut koulutukset ovat maksuttomia mutta peruuttamatta jätetystä koulutuspaikasta peritään 30 euron maksu.

äpäivät 2011
Valtiotieteilijäseminaari

Vaasassa

Työ, valta ja asenteet
– mikä muuttuu?

Poliittisen viestinnän murros

Aika: perjantai 18.11.2011
Paikka: Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, Turku
14.00–14.30
14.30–14.35
14.35–14.45
14.45–15.05
15.05–15.15
15.15–15.25
15.25–15.45
15.45–16.00
16.00–16.10
16.10–16.30
16.30–16.40
16.40–17.00
n. 17.00

Kahvitarjoilu
Seminaarin avaus
Puheenjohtaja Elina Moisio
Alustus 1: Korkeakoulutettujen työelämä
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder
Paneelikeskustelu
Turun kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell
Alustus 2: Julkisuus ja vallankäyttö
Toimituspäällikkö Susanna Kuparinen
Paneelikeskustelu
Tauko
Alustus 3: Arvot ja asenteet
EVAn johtaja Matti Apunen
Paneelikeskustelu
Turku 2011
Toimitusjohtaja Cay Sevón
Vuoden Yhteiskuntatieteilijän julkistaminen
SVAL:n stipendien jako
Seminaarin päättäminen  ja kuohuviinitarjoilu

Ilmoittaudu mahdollisimman pian osoitteessa
sval@sval.fi tai soita numeroon 010 231 0350.
Seminaari on maksuton.

Helsingissä
Yhteiskuntatieteilijöiden työmarkkinat
– onko niitä?
Yhteiskuntatieteiden aloituspaikkoja yliopistoissa vähennetään ja oman alan löytäminen työelämässä tuntuu etenkin vastavalmistuneista todella vaikealta. Aihepiiriä ruoditaan
Pääsyn Yhteiskuntatieteilijäpäivien paneelikeskustelussa
keskiviikkona 16.11. lähiaikoina ilmoitettavassa paikassa.

Lahdessa
Akateemiset maahanmuuttajat
– käyttämätön resurssi?
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry järjestää päijäthämäläisen
yhteiskuntatieteilijäillan keskiviikkona 16.11. klo 17.
Tilaisuus järjestetään Oppimiskeskus Fellmanniassa,
os. Kirkkokatu 27. Tilaisuuden luennoitsija ja tarkemmat
tiedot tarkentuvat myöhemmin. Seuraa siis sähköpostilistaa
ja blogia osoitteessa http://phsval.blogspot.com/.

Tervetuloa
Yhteiskuntatiete
ilijäpäiville!

Yhteiskuntatieteilijäiltaa vietetään tiistaina
15.11.2011 klo 18 Käsityön talo Loftetissa,
os. Raastuvankatu 28.
Illan aiheesta alustaa Suomen Akatemian tutkijatohtori
Kim Strandberg Åbo Akademista otsikolla
” Hur har valkampanjer på Internet förändrat politiskt
beteende och har det ökat medborgarnas deltagande?”
Paikalla on myös SVAL:n hallituksen puheenjohtaja Elina
Moisio kertomassa liiton kuulumisia.
Tilaisuus on kaksikielinen. Lopuksi tarjotaan Iltapala.
Sitovat ilmoittautumiset 7.11.2011 mennessä aira.bragge@
kolumbus.fi, aira.bragge@puv.fi tai marja.huovari@vaasa.fi.
Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Kuopiossa
Työn imulla iloa ja mielekkyyttä arkipäivään
Tilaisuus järjestetään tiistaina 29.11. klo 17.30 alkaen Ravintola Kummisedän yläkerrassa, os. Minna Canthin katu 44.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, millaisesta ilmiöstä on kysymys ja miten organisaatio tai sinä itse työyhteisön jäsenenä / esimiehenä voit tukea ja vahvistaa työntekijän ja työn
välistä myönteistä sidettä. Alustajana tilaisuudessa on kehittämiskonsultti Jouni Sipponen Työterveyslaitokselta. Kevyen iltapalan jälkeen liiton toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen puhuu
aiheesta SVAL jäsentensä ja alueellisen toiminnan tukena.
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä osoitteeseen:
svalkuopio@gmail.com.
Halutessasi saat myös lisätietoja tilaisuudesta ja muusta
toiminnastamme. Postituslistallemme liittyminen / sähköpostimuutokset myös osoitteeseen svalkuopio@gmail.com.

Tampereella
Työelämän
murros:
tositarinoita
Tampereelta
Tilaisuus pidetään keskiviikkona 16.11.2011. Tilaisuuteen on lupautunut puhujiksi
useita huipputason osaajia. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan
sähköpostilistalla. Tarkkaile siis
sähköpostiasi! Jos et ole vielä
jakelussa mukana, lähetä viesti osoitteeseen svalpirkanmaa@
gmail.com.

Pääkirjoitus

Kohtuullisempi elämä ja työ
Tässä lehdessä käsitellään downshiftausta. Elämän hidastaminen, kohtuullistaminen, on varmasti käynyt itse kunkin mielessä aika ajoin. Aikam moni nuoren sukupolven ihminen vähentää varallisuutensa rajoissa työntekoa, vapauttaa aikaa työltä harrastuksille ja perheelle.
Työn oravanpyörä tempaisee huomaamatta mukaan. Asiantuntijatyössä
mielenkiintoiset projektit seuraavat toisiaan. On vaikea kieltäytyä, kun tarjotaan uusia haasteita ja oppimisen paikkoja. Aina pitäisi kuitenkin olla tarkkana
siinä, ettei kuormita itseään liikaa.
Moni on löytänyt vuorotteluvapaan keinona etsiä uudenlaista työssäjaksamista. Näillä näkymin vuorotteluvapaan ehtoihin saattaa olla tulossa heikennyksiä. Se on sääli, sillä vuorottelijat yleensä palaavat töihin tyytyväisinä. Heidän poissa ollessaan aina myös työtön saa työpaikan.
Aika moni akavalainen voisi aloittaa kohtuullistamisen yrittämällä pitää
edes työajoistaan kiinni. Ylityöt ovat svallilaisillakin kovin yleisiä. Matkatyöt ja
projektit venyttävät päivää. Myös työpäivän aikana akut latautuvat, jos voi hetken hengähtää. Juoda kupposen kahvia tai vaikkapa pistää silmät kymmeneksi minuutiksi kiinni.
Aika ajoin on syytä testata työn ja vapaa-ajan kokonaisuuden tasapainoa.
Hyvä testi on miettiä, millaista vapaa-aika ja kotielämä ovat. Jaksanko vielä
tehdä asioita kotona, harrastaa liikuntaa, leikkiä lasten tai lastenlasten kanssa
ja vaikkapa laittaa ruokaa. Vai haluaisinko kotona vain maata sohvalla tai nukkua. Välillä kannattaa kysyä itseltään, ovatko ystävät säilyneet yhteydessä ja näenkö koskaan sukulaisiani. Onhan minulla aikaa heille?
Kohtuullistaminen on helpompaa silloin, kun aineellinen toimeentulo on
turvattu. Kiireinen ihminen helposti tempautuu ylenmääräiseen kuluttamiseen mukaan. Kohtuullistamisen voi aloittaa myös kuluttamisesta. Tarvitsenko
todella kaikkea tätä tavaraa ympärilläni?
Moni kyseenalaistaa sen, miten kohtuullistamisen ajatus sopii yhteen yhteiskunnallisen työurien pidentämisen tavoitteen kanssa. Erittäin hyvin, sanon
minä. Ihminen voi olla työssään tuottava ja jatkaa pidempään vain jos elämä
on tasapainossa. Hinku eläkkeelle lepäämään vähenee, jos työelämä on inhimillistä ja vapaa-aikana riittää energiaa. Jaksamista riittää, jos eläke ei ole ainoa
tapa saada aikaa perheelle ja harrastuksille.
Elina Moisio
Puheenjohtaja
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[ lyhyesti ]
Kuva: Ida Pimenoff

Työpiste on tiedon ja arjen
kohtaamispaikka
Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti käsittelee moni-

puolisesti ja ihmisläheisesti työelämän eri puolia. Verkkolehdessä
on muun muassa työelämäuutisia, artikkeleita, Näkökulma-palsta ja Duunitohtori. Duunitohtorilta voi kysyä mitä tahansa työelämään liittyvää, ja kysymyksiin vastaavat Työterveyslaitoksen
asiantuntijat. Lukijat voivat kommentoida palstoilla käsiteltäviä
aiheita. Sivustolla on myös ajankohtaisia gallup-kyselyitä.
Käy katsomassa www.tyopiste.ttl.fi! Työpiste löytyy myös
FB:sta.

Akavalaiset ovat aiempaa
tyytyväisempiä edunvalvontaansa
Akava on yhdessä jäsen- ja neuvottelujärjestöjensä kanssa
onnistunut edunvalvonnassa viimeisten neljän vuoden aikana huomattavasti aikaisempaa paremmin. Jäsenkunta luottaa
Akavan vaikuttavuuden kasvuun enemmän kuin muiden palkansaajakeskusjärjestöjen. Tulokset käyvät ilmi Akavan järjestötutkimuksesta.
Lue tutkimus kokonaisuudessaan netissä: www.akava.fi/
jarjestotutkimus

Akavan uusi puheenjohtaja
on myös valtiotieteilijä
Akavan liittokokous valitsi toukokuussa keskusjärjes-

tölle uuden puheenjohtajan eläkkeelle siirtyneen Matti
Viljasen tilalle. Valituksi tuli Sture Fjäder, 53. Hänellä
on takanaan pitkä järjestökokemus, ja puheenjohtajaksi
hän siirtyi Suomen Ekonomiliitto Sefen edunvalvontajohtajan tehtävästä. Akavan puheenjohtajuus kestää neljä vuotta kerrallaan.
Fjäder on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri mutta hänellä on myös VTK-tutkinto. SVAL:n marraskuiseen Valtiotieteilijäseminaariin hän on lupautunut puhujaksi.

Työssä vai eläkkeelle?
Kirjoita siitä, mikä vaikuttaa työssä jatkamiseen
Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on vaadittu, et-

tä suomalaisten tulisi jatkaa työssä entistä pidempään. Työssä
jatkamiseen liittyviä päätöksiä tehdään kuitenkin erilaisissa elämäntilanteissa, joten myös ratkaisut ovat erilaisia.
Teen väitöskirjaa yli 50-vuotiaiden työssä jatkamista koskevista mietteistä. Kuullakseni asianomaisia itseään pyydän Sinua
jakamaan omat kokemuksesi ja ajatuksesi työssä jatkamisesta
sekä kertomaan
• mitkä asiat vaikuttavat/vaikuttivat Sinun kohdallasi
työssä jatkamiseen tai eläkkeelle siirtymiseen?
• miten kuvailet omaa työkykyäsi
ja työssä viihtymistäsi?
• millainen vaihtoehto työssä jatkaminen Sinulle on/oli?
Kirjoittamalla näistä kysymyksistä voit
saada äänesi kuuluville ja osallistua tutkimukseni kautta päivänpolttavaan keskusteluun eläkeiästä.
Kirjoitusmuoto on vapaa, samoin kirjoituk-
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sen pituus. Voit lähettää kirjoituksen nimimerkillä tai nimellä, mutta huolehdin siitä, että kirjoittajien henkilöllisyys ei käy
tutkimuksestani ilmi. Tulkintoja varten toivon Sinun kuitenkin
mainitsevan ikäsi, ammattisi ja koulutuksesi sekä kuvailevan lyhyesti koko työhistoriaasi. Joitakin kirjoituskeruuseen osallistuneita haastatellaan, joten halutessasi voit kirjata taustatietojesi
yhteyteen myös tarkemmat yhteystietosi.
Lähetä kirjoituksesi 31.1.2012 mennessä osoitteeseen:
Katri Halen, Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntapolitiikka,
PL 18, 00014 Helsingin yliopisto.
Laita kirjekuoreen tunnus ”Työssä jatkaminen”. Voit myös
lähettää kirjoituksen sähköpostiosoitteeseen: katri.halen@
helsinki.fi.
Ota kirjoituksesta itsellesi kopio tai pyydä palauttamaan se,
jolloin minä kopioin sen käyttööni. Vastaan mielelläni mahdollisiin kirjoituksia tai tutkimustani koskeviin kysymyksiin.
Ystävällisin terveisin,
Katri Halen
sähköposti: katri.halen@helsinki.fi, puh. 050 5640771

[ haloo ]
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SVAL tyrmää vuorineuvoksen
ehdotukset virkamiesten
palkanalennuksista
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on pöyristynyt
Metso-konsernin entisen toimitusjohtajan Jorma Elorannan
esittämästä virkamiesten palkanalennuksesta. Valtion virastoissa ja laitoksissa työskentelee yli 120 000 henkilöä ja koko
julkisella sektorilla yli 500 000 henkilöä. Tällaisen joukon palkanalennus vaikuttaisi ostovoiman pienenemisen kautta yksityiseen kulutukseen rajusti.
Valtion tuottavuusohjelma on vähentänyt henkilötyövuosia
eri virastoissa ja lisännyt jäljelle jääneiden työntekijöiden työtaakkaa. Elorannan ehdotus on täydellinen epäluottamuslause näitä virkamiehiä kohtaan. SVAL muistuttaa, ettei julkinen
sektori ole ollut palkkajohtaja aiemminkaan, vaan erityisesti kuntasektorin, mutta myös valtiosektorin palkat ovat vuosien varrella jääneet reilusti jälkeen yleisestä kehityksestä. Viiden prosentin leikkaus näihin syventäisi eroa entisestään.
Julkisen sektorin palkanalennukset eivät ole ratkaisu tuottavuuden nostamiseen, vaan tähän päästään muun muassa järkeistämällä työtehtäviä, uudistamalla toimintatapoja ja
parantamalla työhyvinvointia. Vuorineuvosten puolivillaiset
kommentit eivät edistä tätä kehitystä. Julkisen talouden tasapainottaminen on koko kansakunnan asia eikä voi olla niin, että asia ratkaistaan julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksia ja
palkkausta polkemalla.

Päivitä, päivitä, päivitä!
Jäikö uutiskirje tulematta?
Saatko edelleen entisen toimialasi tiedotteita?
Oliko laskussasi opiskelijan jäsenmaksu,
vaikka olet jo valmistunut?
Syy löytyy todennäköisimmin jäsenrekisterin vanhentuneista tiedoista.
Ratkaisu on yksinkertainen: Muista päivittää tietosi!
Käy katsomassa, mitä tietoja sinusta löytyy jäsenrekisterissä. Sähköisessä asioinnissa voit tehdä päivitykset samalla kertaa.
Kirjaudu sähköiseen asiointiin www.sval.fi. Kirjautumiseen tarvitset
käyttäjätunnuksen (jäsennumero, joka löytyy jäsenkortista tai laskusta)
ja salasanan (ensimmäisellä kirjautumiskerralla syntymäaika ppkkvv).
Päivityksiä voit tehdä myös lähettämällä sähköpostia sval@sval.fi tai
soittamalla numeroon 010 231 0350.

Kannanotto 12.8.2011

SVAL Facebookissa
– ”tykkääjiä” kohta 800
Liitolla on ollut FB-sivusto viime syksystä lähtien. Ryhmään liittyneitä
on tullut tasaisesti koko ajan lisää, ja 800 tykkääjän raja ylittyy varmasti syksyn aikana.
Sivustolle laitetaan mielenkiintoisia linkkejä ja keskustelunavauksia.
Käy katsomassa ja liity ryhmään!
www.facebook.com/SVALry
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[ ura putkessa ]

Teksti: Hanna Ojanpää Kuva: Susanna Kekkonen

Kahden maailman välittäjäagentti
Tanssiryhmä Tero Saarinen Company haluaa tanssin kautta edistää humaania maailmankuvaa ja inhimillisiä perusarvoja.
Vaikka kansainvälinen ryhmä toimii taiteen ehdoilla, myös taloudellinen ja tuotannollinen osaaminen ovat sille tärkeitä menestystekijöitä. Taiteellisen johdon rinnalla toiminnanjohtaja
Iiris Autio pitää yhteydet ulkomaailmaan kunnossa ja tuotannon rattaat pyörimässä.

paitsi taiteen myös yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta
ja vaihtamaan sanastoa kulloisenkin kohderyhmän mukaan.
Olenkin oman työni ohella toiminut asiantuntijana useissa luovan talouden ja kulttuuriviennin kehittämiseen tähtäävissä työryhmissä. Koulutuksen ja kansainvälisen perspektiivin ansiosta
koen, että minulla on ollut näissä asiantuntijarooleissa paljonkin annettavaa.

Miten valtiotieteilijästä tuli kulttuurituottaja?
Tiesin jo nuorena tyttönä, että haluan tehdä työtä sekä kulttuurin että kansainvälisyyden parissa. Halusin erikoistua taidejohtamiseen, vaikka 1980-luvulla opiskellessani sellaista oppiainetta kuin Arts Management ei Suomessa edes ollut olemassa.
Hain nimenomaan valtiotieteelliseen, sillä tiesin saavani sieltä laaja-alaisen ja monipuolisen akateemisen koulutuksen. Kiitos
yleissivistävien opintojen ymmärrän esimerkiksi, kuinka julkinen
sektori toimii ja millä perusteella poliittisia päätöksiä tehdään.
Suomessa ja myöhemmin myös Lontoossa erikoistuin taidejohtamiseen. Tämä yhdistelmä kantaa hedelmää joka päivä.

Kuinka työnteko luovien ihmisten
kanssa sujuu?
Ensinnäkin, pidän itseänikin luovana ihmisenä. Luovuus ei
suinkaan rajoitu taiteen tekemiseen, sitähän tarvitaan mitä suurimmassa määrin myös menestyvässä liiketoiminnassa. Aalto-yliopisto on oiva esimerkki siitä, kuinka eri alojen osaajia
kannattaa yhdistää saman katon alle. Niin syntyvät uudet innovaatiot. Työpaikassani toimintaa ohjaavat myös vahvat yhteiset
arvot sekä erittäin kurinalainen ja tavoitteellinen tapa tehdä töitä. Sanoisin, että meitä kaikkia yhdistää samanhenkisyys, työtehtävistä riippumatta. On turha luulo, että luovuus olisi synonyymi boheemisuudelle.

Miten päädyit juuri tanssin
ja Tero Saarisen joukkoihin?
Itsehän en osaa tanssia lainkaan. Porvarisperheen tyttärenä minut pantiin harrastamaan balettia, mutta siihen minulla ei ollut
mitään lahjoja. Sen sijaan tanssin liike, sen visuaalisuus ja ilmaisuvoima ovat aina koskettaneet minua syvästi katsojana. Silti nimenomaan tanssin pariin päätyminen oli puhdasta sattumaa,
onnellista sellaista.
Valmistumisen jälkeen hain ensimmäistä kulttuurisektorilla avoinna olevaa työpaikkaa ja se sattui olemaan tanssin alalta.
Tero Saariseen tutustuin työskennellessäni Tanssin Tiedotuskeskuksessa ja meillä synkkasi välittömästi. Lontoossa toteuttamamme yhteistyöprojektin aikana Tero kysyi minua tuottajakseen. Nyt olemme toimineet tiiminä – kaksinapaisena johtona
– vuosikymmenen ajan.
Mikä oma roolisi on
tanssiryhmän puikoissa?
Tehtäväni on mahdollistaa puitteet taiteen syntymiselle – yhdessä eri alojen osaajien kanssa. Toisena johtajana vastaan viime kädessä kaikesta muusta paitsi taiteellisista sisällöistä:
rahoituksesta, tuotannoista, hallinnosta ja brändinhallinnasta. Laajemmin katsottuna toimin ikään kuin välittäjänä kahden
maailman välillä. Ajattelen – ja pystyn argumentoimaan – asioita
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Olet ollut Suomessa nyt kymmenisen
vuotta. Kaipaatko suureen maailmaan?
Olemme kansainvälinen ryhmä, kiertueemme suuntautuvat
suurimmaksi osaksi ulkomaille ja myös tärkeimmät yhteistyökumppanimme toimivat Suomen ulkopuolella. Käytännössä
jokapäiväinen työni on hyvin kansainvälistä ja ulkomaanmatkapäiviä kertyy ihan riittävästi. Itse asiassa tänä syksynä toteutuva ensimmäinen Suomen-kiertueemme on harvinaista herkkua: Helsingistä Aleksanterin teatterista starttaava ilta nähdään
myös Oulun, Kuopion ja Jyväskylän kaupunginteattereissa. Ylipäätään toimintamme on niin kunnianhimoista, että oma työ
tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita.
Mikä on sitten se tanssin taian salaisuus?
Tanssi on kieleen sitoutumaton ilmaisumuoto. Olemme kiertäneet maailmaa ympäri – lähes 40 maassa – ja aina olemme
löytäneet yhteisen sävelen yleisön kanssa. On koskettavaa kerta
toisensa jälkeen huomata, miten teoksemme resonoivat eri yleisöjen kanssa, huolimatta maasta tai maanosasta.
Parasta palautetta on kuulla, kuinka esityksemme on jopa
muuttanut jonkun elämän suunnan tai kuinka elämästä löytyy
taas toivoa. Taiteella on merkitystä, monella eri tasolla! n

[ ura putkessa ]

Iiris Autio
•
•
•
•
•

•
•

•

Synt. 1966
Syntymäpaikka: Varkaus
Perhe: Kaksi lasta (s. 1994 ja 1999)
Nykyinen asuinpaikka: Helsinki
Koulutus ja kurssit: Valtiotieteen
maisteri (Helsingin yliopisto, 1992);
Arts Management PD (SibeliusAkatemian, Teatterikorkeakoulun ja
Taideteollisen korkeakoulun täydennyskoulutusohjelma, 1998–2002),
Master of Arts in Arts Management
and Criticism (London City University,
2002)
Harrastukset: Kulttuuri, ruoka,
matkailu
Keskeinen työkokemus:
Tanssin tuotanto-, markkinointi- ja
viestintätehtävissä vuodesta 1992
eri organisaatioissa
Nykyinen tehtävänkuva:
Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja vuodesta 2001
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Syksy ja neuvottelut alkoivat
Syksyn tullen myös sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet akavalaisissa neuvottelujärjestöissä YTN:ssä (yksityisen alan sopimuksia tekevä Ylemmät Toimihenkilöt
YTN ry) sekä JUKOssa (julkisen sektorin ja yliopistojen sopimuksia tekevä Julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry). SVAL on aktiivinen toimija neuvottelujärjestötyöskentelyssä.
Taloudellisesti epävarmassa ja heikosti ennustettavassa tilanteessa sopimusneuvottelut tulevat olemaan vaikeita. Parhaillaan etsitään myös työmarkkinajärjestöjen ja
maan hallituksen kesken raamimallia talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamiseksi. Tällaisen yhteisymmärryksen löytyminen helpottaisi ja nopeuttaisi sektorikohtaisia neuvotteluja.
Tietoa neuvottelujen edistymisestä löytyy mm. SVAL:n nettisivuilta ja sähköisistä uutiskirjeistä.

Ohessa tilanne tärkeimpien sopimusalojen osalta:
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SOPIMUSALA

TILANNE

Teknologia

Vuonna 2011 toteutettavasta palkantarkistuksesta ei päästy yksimielisyyteen toukokuun aikana ja YTN irtisanoi sopimuksen päättymään 30.9.2011. Neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä.

Suunnitteluala

Vuonna 2011 toteutettavasta palkankorotuksesta ei päästy yksimielisyyteen toukokuun 2011 aikana, joten YTN irtisanoi sopimuksen päättymään 30.9.2011. Neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä.

Finanssiala

Neuvottelut työehtosopimuksen jatkumisesta, 1.10.2011 yleiskorotuksesta ja 1.6.2012 toteutettavasta erästä sekä 1.1.2012
lukien toteutettavista tekstimuutoksista käydään syyskuun aikana.
Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, päättyy työehtosopimus
31.10.2011.
Neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä.

Kuntasektori

Sopimus on päättymässä 31.12.2011 ja neuvottelutavoitteita
asetellaan JUKOssa. Neuvottelut käynnistyvät syksyllä.

PTY-sektori

Sopimus on päättymässä 31.1.2012 ja neuvottelutavoitteita asetellaan JUKOssa. Neuvottelut käynnistyvät vuodenvaihteessa.

Valtiosektori

Sopimus on päättymässä 29.2.2012 ja neuvottelutavoitteita asetellaan JUKOssa. Neuvottelut käynnistyvät vuodenvaihteessa.

Yliopistosektori

Sopimus on päättymässä 29.2.2012 ja neuvottelutavoitteita asetellaan JUKOssa. Neuvottelut käynnistyvät vuodenvaihteessa.

[ jäsenjärjestöt ]

Pääsyn verkkoviestintä
uudistui
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatietelijät Pääsy ry järjestää
vapaaehtoisvoimin toimintaa alueella asuville SVALin jäsenille. Pääsyn syksyssä on taas luvassa mielenkiintoisia tapahtumia,
joihin kannattaa lähteä mukaan!
Pääsy uudisti kesällä verkkoviestintäänsä ja lanseerasi uudet
verkkosivut, joilta löytyy aina ajankohtaista tietoa Pääsyn toiminnasta, mielenkiintoisia linkkejä ja mahdollisuus liittyä
uudistuneelle sähköpostilistallemme. Kannattaa tallentaa sivusto oman selaimen kirjanmerkkeihin, liittyä sähköpostilistallemme ja/tai käydä tykkäämässä Pääsystä Facebookissa, että saatte
tuoreimmat päivitykset toiminnastamme.

Syksyllä ohjelmassa:
Sählyvuorot
Liikkumaan! Pääsy tarjoaa noin kerran kuussa mahdollisuuden tulla
pelaamaan sählyä yhteiskuntatietelijäporukassa. Tarkista ajankohdat
Pääsyn viestintäkanavien kautta.

Pikkujoulut
Marraskuun loppupuolella isketään perinteiseen tapaan tonttulakit
päähän Pääsyn porukalla: istutaan iltaa ja käydään katsomassa
esittävää taidetta.

SVOL: Tulevaisuuden Suomi
yhteiskuntaosaajan silmin
SVOL:n Syysseminaari järjestetään Helsingissä 8. lokakuuta teemalla Tulevaisuuden Suomi yhteiskuntaosaajan silmin. Puhujina ovat muiden muassa
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas, akateeminen yrittäjä Aku-Ville Lehtimäki, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen sekä Helsingin yliopiston professori Timo Aarrevaara.
Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset osoitteessa www.svol.fi/seminaari.
Ilmoittautumiset 30. syyskuuta mennessä.
SVOL:n liittokokous järjestetään 12. marraskuuta
Kuopiossa SVOL:n syyspäivien yhteydessä. Tarkempi
paikka ja aika varmistuvat myöhemmin. Kokoukseen
ja syyspäiville ovat tervetulleita kaikki SVOL:n jäsenet!

Lisäinfoa ja tarkemmat tiedot tapahtumista: www.paasy.info
Tykkää Pääsystä Facebookissa: www.facebook.com/paasyry

Vanha koulukunta pikkujouluilee
la 3.12.2011 Ravintola Sävelessä
Vanha koulukunta eli Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden
ja filosofian laitoksen alumnit huomio!
On aika taas aloittaa valmistautuminen vuoden päätapahtumaan
eli Vanhan koulukunnan pikkujouluihin, jotka järjestetään nyt neljättä
kertaa. Tänä vuonna juhlimme Vanhassa kunnon railakkaassa
seurueessa lauantaina 3.12. klo 18 Ravintola Sävelessä
(www.kallionsavel.fi/), jossa on mahdollisuus ruokailuun,
ja myöhemmin Kallion yössä, jos vanhat merkit pitävät paikkansa.
Tervetuloa mukaan!
Lisäinfoa & tietoa ilmoittautumisesta:
Tykkää Vanhasta koulukunnasta Facebookissa:
www.facebook.com/vanhakoulukunta
Sähköpostilista: lists.jyu.fi/mailman/listinfo/yfi-alumni

Päijät-Hämeen
valtiotieteilijät
menevät teatteriin
Syksyn perinteinen teatteri-ilta järjestetään 27.10.11.

Olemme varanneet 15 lippua Kotimaa@taakse.jai-näytelmään. Näytös alkaa klo 19. Ilmoittaudu teatteri-iltaan lähettämällä vahvistusviesti sähköpostiin phsval@
gmail.com ja maksamalla omavastuuosuus 15 euroa yhdistyksen tilille 421211-2133214 viimeistään 5.10. mennessä.
Omavastuuosuus sisältää teatterilipun lisäksi väliaikatarjoilun (pieni suolainen ja kahvi), joten ilmoitathan mahdollisen allergian/ruokavalion tai jos et halua
väliaikatarjoilua lainkaan.
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Harmaa talous – musta tulevaisuus
Akava mukana harmaan talouden
torjuntakampanjassa
Syyskuun alussa käynnistyi ”Harmaa talous – musta tulevaisuus” -kam-

panja. Kampanja kannustaa erityisesti nuoria pohtimaan harmaata taloutta ja
sen vaikutuksia omaan elämään. Kampanjan tavoitteena on kertoa harmaan
talouden ja talousrikollisuuden yhteiskunnallisista vaikutuksista ja yksilöille
aiheutuvista seurauksista. Kampanja painottaa ennen kaikkea sitä, miten jokainen voi omilla arkisilla valinnoillaan torjua harmaata taloutta. Esimerkkeinä arkisista valinnoista ovat työn tekeminen vain verokortilla ja työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen.
Akava on mukana kampanjassa ja nostaa esiin harmaat ylityöt osana
harmaata taloutta. Akavan nettisivuilla kerrotaan, mitä harmaa ylityö on
ja kehotetaan tutustumaan omiin oikeuksiin ja kieltäytymään palkattomasta ylityöstä. Akavassa on myös laskettu, mitä palkaton ylityö merkitsee vuositasolla ansiomenetyksinä työntekijälle ja tulomenetyksinä
yhteiskunnalle. Lue lisää Akavan näkökulmasta harmaaseen talouteen
nettisivuilta www.akava.fi.
Lue lisää kampanjasta: www.mustatulevaisuus.fi
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Kampanjassa ovat mukana poliisi, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Tulli, Verohallinto, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eläketurvakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Finanssialan Keskusliitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut
MaRa, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Palkansaajajärjestö Pardia, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, SAK, STTK, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Suomen Yrittäjät ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL.

Anna palautetta lehdestä ja voita kahviautomaatti!
Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua
Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
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1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi /valtiotieteilija.
2. Merkitse numerosarja 082288.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta.
Onnea arvontaan!
Arvottava palkinto on noin 1 000 euron arvoinen Jura-kahviautomaatti.

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 syyskaudella 2011. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 2.1.2012.
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Kevätkauden lukijapalkinnon iPadin voitti Impulssi-lehden lukija Seppo Rouvinen.

[ pykälät ]

Työaikakirjanpidon merkitys
Arto Vainio
varatuomari ja asianajaja, erikoistunut työoikeuteen
Palkkaepäselvyyksien ratkaisemisessa olennaisessa ase-

massa on työaikakirjanpito. Työaikakirjanpitovelvollisuus on
lain työnantajalle asettama vaatimus pitää kirjaa työntekijöittäin toteutuneista työajoista. Työnantajan on kirjattava totuudenmukaisesti työntekijöittäin kaikki tehdyt työtunnit ja niistä
suoritetut korvaukset. Kirjanpitoon on merkittävä säännöllisen
työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit ja niistä suoritetut rahalliset korvaukset tai annetut vapaat. Asianmukaisesti pidetty työaikakirjanpito onkin siitä ilmenevien tietojen vuoksi ensisijainen apu- ja todisteluväline palkkariidoissa,
erityisesti työaikaan perustuvia saatavia koskevissa oikeudenkäynneissä.
Työnantajan on vaadittaessa esitettävä työaikakirjanpito.
Näin käytännössä sen vuoksi, että työaikakirjanpito on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, koska työntekijöillä ei pääsääntöisesti ole hallussa ja pääsyä työantajan työaikakirjanpitoon.
Valitettavan usein työaikakirjanpito on kuitenkin kokonaan
tai osittain laiminlyöty tai siinä on merkittäviä puutteellisuuksia. Kun työantaja ei pysty esittämään asianmukaista ja luotettavaa työaikakirjanpitoa, oikeudenkäynnissä nousevat työntekijän esittämät selvitykset ja tekemät muistiinpanot tehdyistä
työtunneista tärkeään, usein jopa ratkaisevaan asemaan, sikäli kuin sellaisia on. Työntekijöillä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta kirjata työaikojaan. Usein työntekijät ovat kuitenkin
varmuuden vuoksi pitäneet omaa työaikakirjanpitoaan, esimerkiksi merkitsemällä päivittäiset työaikansa kalentereihin tai excel-taulukkoon. Työaikojen ylöskirjaaminen onkin suositeltavaa, sillä kun työnantajan työaikakirjanpito on laiminlyöty,
tuomioistuimet luottavat yleensä työntekijän esittämiin selvityksiin työtunneistaan.
Työaikasaatavia koskevissa jutuissa osapuolten välillä on
usein erimielisyyttä siitä, onko erilaisiin lisiin oikeuttavaa työtä,
esimerkiksi ylityötä, syntynyt ja kuinka paljon. Tehtyjen tuntien
määrät periaatteessa pitäisi selvitä asianmukaisesti pidetystä
työaikakirjanpidosta. Vaikka työntekijän tosiasiallisesti tekemä
työaika olisi riidaton ja lähtökohtaisesti esimerkiksi lisä- ja ylityökorvaukseen oikeuttavaa, riitaa voi kuitenkin olla siitä, onko
kyseessä olevassa tapauksessa työnantajan korvattavaa lisä- tai
ylityötä syntynyt.
Työaikalain perusteella korvattavuuden edellytyksenä on,
että lisä- ja ylityö on tehty työnantajan aloitteesta. Työnanta-

jan aloite voi olla nimenomainen määräys, pyyntö tai hiljainen
suostumus. Esimerkiksi kun työnantaja saattaa työntekijän työmäärän sellaiseksi, ettei työntekijän ole käytännössä mahdollista hoitaa töitä säännöllisen työajan puitteissa ja työnantaja
on tietoinen ylitöiden kertymisestä, ylityön tekemiselle katsotaan olleen työantajan hiljainen suostumus. Työnantajan hiljaista suostumusta ja tietoisuutta voi osoittaa se, että työntekijä
on maininnut työmääristään ja niiden synnyttämästä ylityötarpeesta työnantajalle tai tämän edustajalle, mutta nämä eivät ole
kieltäneet tai muutoinkaan puuttuneet asiaan. Kun ylitöiden
kertyminen on todistettavasti tuotu työnantajan tietoon, mutta
tämä ei ole asiaan puuttunut, työnantajan katsotaan hiljaisesti hyväksyneen lisä-/ylityöt. Tällöin työntekijällä
on oikeus säädettyihin ylityö- ynnä muihin lisiin. Jos
työntekijä sitä vastoin tekee ylitöitä oma-aloitteisesti ja
työnantajan tietämättä tai vastoin työnantajan asettamia kieltoja ja rajoituksia, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa ylityökorvauksia. n
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JÄSENKYSELY 2011
Liiton peruspalveluita arvostetaan eniten
Jäsenet kaipaavat enemmän näkyvyyttä ja profiilinnostoa

Teksti: Kati Ahtiainen asiamies

Maaliskuun lopulla jäseniä pyydettiin antamaan palautetta liiton toiminnasta sähköisellä kyselyllä.
Liiton toimintaan ollaan pääpiirteissään tyytyväisiä, mutta odotukset näkyvyyden nostamiseksi ovat korkealla.
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Avoimien vastausten pääviesti on: me osaamme ja meitä tar-

vitaan, mutta miten saisimme työnantajat ymmärtämään sen?
Liitolta kaivataan enemmän me-hengen luomista, jämäkkyyttä ja
keskustelunavauksia. Mitä näihin odotuksiin ja muuhun palautteeseen vastaa liiton toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen?

Jäsenpalvelut
tärkeysjärjestykseen
Kyselyssä pyydettiin arvioimaan liiton tarjoamien jäsenpalveluiden tärkeyttä. Vastauksissa näkyy selkeästi jako tärkeisiin ja
vähemmän tärkeisiin jäsenpalveluihin. Kolmen tärkeimmän jäsenpalvelun kategoriassa ansiosidonnainen työttömyysturva
pitää ykköspaikkaa ja seuraavaksi tärkeimmät ovat lakimiehen
apu palvelussuhdeongelmissa sekä työ- ja virkaehtosopimuksista neuvotteleminen.
Seuraavaan kategoriaan kuuluvat oikeusturva- ja vastuuvakuutus, palkkaneuvonta ja -suositukset, vapaaajan vakuutukset sekä oikeudellinen neuvonta
yksityisasioissa.
Vähiten tärkeiksi vastaajat mieltävät lomahuoneistot, koulutukset, urapalvelut ja
luottamusmiesten avun. Yllättävimpänä tuloksissa voidaan pitää työpaikkakohtaisten luottamusmiesten tai luottamusvaltuutettujen avun vähäistä arvostamista. Vaikka
urapalveluita ja liiton lomahuoneistoja käyttää
suhteellisen pieni joukko, käyttäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin jäsenetuihin.
– Jäsenpalveluiden arvostus osoittaa, että jäsentä ja hänen työelämäänsä lähellä olevia relevantteja palveluita arvostetaan. Ohjaus-, neuvonta- ja muita jäsenen avuksi toimivia
palveluita pyritään jatkossakin kehittämään samoin koulutuspalveluja on tarkoitus lisätä. Myös vakuutus- ja muu oheispalvelutarjonta pidetään korkeatasoisena, liiton toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen lupaa.
– Työpaikoilla akavalaisia liittoja edustaa neuvottelujärjestö JUKO, jonka toimintaa ja koulutusta on selvästi syytä terävöittää, Pöyhönen toteaa jäsenkyselyn tulosten perusteella.

Liiton rooli epäselvä
koulutusalan arvostuksen nostajana
Kyselyssä tiedusteltiin myös kantaa koulutusalan arvostukseen.
Vastaajista lähes kolme neljäsosaa pitää yhteiskuntatieteellisen
alan koulutuksen vastaavuutta työelämän vaatimuksiin erittäin
tai melko hyvänä. Melko huonona vastaavuutta pitää alle viidesosa. Kyselyn perusteella voidaan päätellä, että liitolta kaivataan
aktiivisempaa roolia yhteiskuntatieteellisen alan arvostuksen
parantamisessa. Liiton katsoo onnistuneen tässä tehtävässä hyvin vain alle neljä prosenttia ja melko hyvin runsas kolmannes.
Tietämättömiä liiton panoksesta on yli 40 prosenttia vastaajista.
Avoimia vastauksia koulutusalan arvostuksen kehittämiseen tuli runsas 1 100. Useissa vastauksissa toivotaan työelämäkontakteja jo opiskeluvaiheessa, käytännönläheisyyttä, työelämätaitoja opintoihin, osaamisen tuotteistamista, profilointia
ja enemmän työharjoittelua opiskeluaikana. Monet vastaajista
kehittäisivät alan arvostusta lisäämällä median kautta yhteiskuntatieteellisten tutkintojen tunnettuutta työnantajiin päin.
Nykyisellään moni kokee, että esimerkiksi insinöörit ja kauppatieteilijät jyräävät työmarkkinoilla, kun työnantajat eivät ole
riittävän hyvin tietoisia yhteiskuntatieteellisen koulutuksen
monipuolisuudesta. Liitolta kaivataan tässä alan tunnetuksi tekemisessä aktiivisuutta ja enemmän yhteistyötä tiedekuntien
kanssa.

Runsas kolmannes harkinnut
yrittäjäksi ryhtymistä
Kyselyssä selvitettiin myös jäsenien halukkuutta yrittäjyyteen.
Vastaajista alle kolme prosenttia toimi jo yrittäjinä ja hiukan yli
kolmannes on harkinnut sitä. Valtaosa eli lähes 64 prosenttia
vastaajista ei ollut edes harkinnut ryhtymistä yrittäjäksi.
Yrittäjyyttä harkitsevat kaipaavat liitolta eniten neuvoja yrityksen perustamiseen. Myös yritystoiminnan kursseista, työttömyysturvaneuvonnasta ja yritys-/ideahautomotoiminnasta
oltaisiin kiinnostuneita.

– Yhteistyötä yliopistojen kanssa tiivistetään. Jokaisen yhteiskuntatieteellisen alan koulutetun on voitava olla ylpeä koulutuksestaan, ja tutkintojen on vastattava paremmin työelämän vaatimuksiin. Myös lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia pitää
parantaa. Nämä onnistuvat vain liiton aktiivisella vaikuttamistyöllä yliopistoihin ja koulutusalan rakenteisiin, Pöyhönen linjaa.
Pöyhönen myös lupaa liiton panostavan mediavaikuttamiseen jatkossa enemmän.
Viestintä tavoittaa jäsenet,
medianäkyvyyttä kaivataan lisää
Viestintäkanavista nettisivut ja Valtiotieteilijä-lehti saavat kyselyssä parhaimmat arviot. Kysymykseen ”Miten SVAL:n viestintäkanavat palvelevat sinua?” vastaajista lähes 85 prosenttia arvioi Valtiotieteilijä-lehden palvelevan erittäin tai melko hyvin.
Nettisivuihin tyytyväisten määrä on lähes yhtä suuri. Myös sähköisen uutiskirjeen viestinnässä on enemmistön mukaan onnistuttu. Jäsenkorttipostituksen mukana jaetun jäsenetuoppaan
hyödyn kokee erittäin tai melko hyväksi runsas puolet vastaajis-

Mitä liitosta tulee
ensimmäisenä mieleen?
”Haluan olla sen jäsen!”
Vastauksia kyselyn ensimmäiseen avoimeen kysymykseen tuli
1517. Osalla mielikuva on myönteinen mutta osalla kriittisempi. Vastauksista saamme suoraan arvokasta palautetta, jotta
pystymme paremmin vastaamaan odotuksiin ja vaikuttamaan
mielikuvaan liiton toiminnasta.
iminnasta.
asiantuntijuus, oman alan ammattijärjestö, itsestään selvä valinta, profiililta suhteellisen tuntematon, vakaa vaihtoehto, kaikki tarpeellinen, lehti joka tulee kotiin, liitto on jäänyt etäiseksi,
fiksu järjestö, hyvin näkymätön toimija, SVAL on asiantuntijaliittoni, itsensä ja tarkoituksensa hitaasti löytävä akavalainen
liitto, laaja-alainen etujärjestö, pieni luotettava liitto, kuivakas
ja vanhanaikainen, yllättävän hyvä liitto, korkeasti koulutettujen yhteiskuntaosaajien etujärjestö, aliarvostettu, etujeni ajaja,
pieni ja ketterä, uskottava järjestö, sekalainen sakki mitä ihmeellisimmissä hommissa olevaa porukkaa, valtavan potentiaalin omaava, pönäkkä keski-ikäinen pukumies, Helsinki-keskeinen virkamiesliitto, ett mycket finskspråkigt förbund, hyvä
palvelu, ei nostata suuria tunteita, mukava kuulua joukkoon,
minun liittoni
– Liitto tunnetaan asiantuntevasta ja hyvästä palvelustaan mutta myös hyvin pidättyvästä ja etäisestäkin julkikuvastaan. Pyrimme jatkossa olemaan enemmän ja terävämmin esillä niin
Akava-yhteisössä kuin muuallakin, toiminnanjohtaja Pöyhönen
vastaa.

Näin kysely tehtiin:
•

•

•

•

Sähköpostikysely lähetettiin maaliskuun lopulla 2011
sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyselyn kysymyksiä ja
rakennetta oli uusittu edellisestä kyselystä, joka oli
tehty loppuvuodesta 2008.
Webropolilla tehty kysely lähetettiin kaikille jäsenille
(pl. opiskelijat), joilla on rekisterissä ilmoitettuna sähköpostiosoite (7 654 kappaletta). Kyselyyn vastasi
1 946 jäsentä. Vastausprosentti oli runsas 25.
Kyselyyn osallistuneet vastasivat hyvin jäsenkunnan sukupuoli-, toimiala- ja asemarakennetta. Kolme neljästä vastaajasta oli ollut jäsenenä viisi vuotta
tai kauemmin.
Kyselyyn vastanneet ja yhteystietonsa antaneet osallistuivat arvontaan.
Delicard-lahjakortin voittivat:
Tea Lindfors ja Minna Kuokkanen
Lahjakortin Suomalaiseen Kirjakauppaan voittivat:
Annemari Viinikka ja Heidi Jakara.

ta. Valtiotieteilijän nettilehteä ja sosiaalista mediaa (Facebook)
ei ole osattu tai katsottu tarpeelliseksi hyödyntää, sillä yli puolet
vastaajista ei osannut sanoa kantaansa.
Kyselyn tulokset osoittavat, että vastanneet jäsenet kokevat saavansa yleensä riittävästi tai kohtalaisesti tietoa edunvalvonnasta, jäsenpalveluista ja -eduista sekä SVAL:n toiminnasta.
Heikoksi tiedon määrän kokee noin kuusi prosenttia vastaajista.
Riittävintä tiedon saati on jäsenpalveluissa ja -eduissa, vain neljä prosenttia pitää saatavia tietoja heikkoina.
Vuosi sitten jäsenviestintäkanavaksi lanseerattu sähköinen
uutiskirje on otettu hyvin vastaan. Jäsenkyselyn mukaan lähes
puolet vastaajista haluaa ensisijaisesti tietoa sähköisenä uutiskirjeenä. Seuraavaksi suosituin viestintäkanava on nettisivut ja
kolmannella sijalla on jäsenlehti.
Runsas 80 prosenttia vastaajista on käynyt liiton jäsensivuilla netissä. Ne, jotka eivät olleet käyneet, eivät muistaneet kirjautumistunnuksiaan.
Useissa avoimissa vastauksissa toivotaan viestinnältä liiton
näkyvyyden lisäämistä mediassa.
– Jäsenviestintää on kehitetty viime vuosina, ja saadun palautteen perusteella suunta on oikea. SVAL on ollut takavuosina ehkä
turhankin varovainen ottamaan asioihin julkisesti kantaa. Jäsenistölle olennaisia asioita viestitään medialle aiempaa enemmän
ja pyritään nostamaan liiton näkyvyyttä, Pöyhönen sanoo.
Liitto sai ääntään kuuluviin elokuussa, kun toiminnanjohtajaa haastateltiin Ylen uutisissa ulkoasiainministeriön työelämävalmennettavien palkkauksesta. Tästä on hyvä jatkaa. n
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VTT Pekka Mattila pitää Aalto EE:n
toimitusjohtajan pestiä itselleen ihanteellisena:
samassa työssä hän pystyy yhdistämään
liikkeenjohtajan uran akateemiseen
tiedontuotantoon.
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Yhteiskuntatieteilijästä kuoriutunut

bisnesmies
– Minussa yhdistyy voimakkaasti liikkeenjohdon ja konsultin ammatillinen identiteetti ja toisaalta haavekuva
itsestäni tutkijana. Nykyinen työni on sikäli poikkeuksellinen, että voin yhdistää siinä nämä kaksi puolta,
Aalto EE:n toimitusjohtajana toukokuussa aloittanut VTT Pekka Mattila toteaa.

ura on menestystarina. 33-vuotias valtiotieteiden tohtori johtaa nykyään
Aalto yliopiston johtamiskoulutukseen keskittynyttä yhtiötä Aalto EE:tä
(Aalto University Executive Education), hoitaa puolipäiväistä professuuria
ei-kaupallisen kauppakorkeakoulun puolella ja osallistuu
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen muun muassa Helsingin juhlaviikkojen säätiön puheenjohtaja. Mattila itse tiivistää CV:nsä kolmeen sanaan: yhteiskuntatieteilijästä kuoriutunut kauppatieteilijä.
Pekka Mattila kirjoitti 1990-luvun lopussa ylioppilaskokeissa kuusi laudaturia ja kaksi eximiaa. Lukion
päästötodistuksen keskiarvo hipoi kymppiä. Nuori ylioppilas päätyi lukemaan kansantaloustieteitä
tavoitteenaan pankkiirin ura. Aika pian Mattila
huomasi, etteivät numerot olleet hänen vahvinta alaansa. Kun aikaa kului paljon myös työelämässä ja opiskelijapolitiikan pyörteissä,
opiskelu jäi lähinnä sivutoimeksi.
– Lopulta ryhdistäydyin ja päätin, että minun on pakko saada opintojani
eteenpäin. Silloin keksin, että haluan
sosiologiksi.
Tämän jälkeen opinnot etenivät
vauhdikkaasti.
– Olin päättänyt, etten gradun jälkeen enää ikinä opiskele mitään. Vain viikkoa
myöhemmin olin neuvottelemassa pääsystä tohtorinkoulutusohjelmaan.

Wikipedia apuna
Pekka Mattilan gradu- ja väitöstyöaiheet olivat soveltavina ja käytännönläheisinä poikkeavia valtiotieteellisen tutkimuksen kentässä. Gradussaan Mattila tutki brändien
merkitystä nuorille.
– Sittemmin sain konsulttikeikoillani hyvän tuoton
sille kaikelle kivulle ja särylle, mikä ei-niin-arvostettuun
graduaiheeseen liittyi.
Mattilan väitöskirja puolestaan paneutui organisaatiososiologiaan, muutoksen johtamiseen ja muutosvastarinnan
käytäntöihin. Tämän työn tuloksena Mattila julkaisi käytännön johtamisoppaita ja tuli tunnetuksi yhtenä ensimmäisistä
muutosvastarintaa käsitelleistä tutkijoista Suomessa.
Vuoteen 2008 Mattila työskenteli Fennia-ryhmässä
johtotehtävissä. Omat konsulttiyrityksensä Mattila perusti vuosina 2007 ja 2010.
– Mitään ongelmaa ei olisi ollut, jos olisin aikanaan ollut ahkerampi numeroiden kanssa. Kun johtoryhmässä
puhuttiin katteesta, minun piti katsoa wikipediasta, mitä
se tarkoittaa. Tajusin, että asialle pitää tehdä jotain.
Aika oli otollinen Executive MBA-tutkinnon suorittamiselle.
– Olin jo luennoinut Suomessa MBA-opiskelijoille tohtorina, ja siksi tuntui hassulta, että olisin itse opiskelijana
siinä samassa luokassa, jota opetin. Siksi lähdin hakemaan
tutkintoa ulkomaille.

Teksti: Heidi Hänninen Kuvat: Susanna Kekkonen

V

TT, toimitusjohtaja Pekka Mattilan,

Muotoiluymmärrystä ja tuotantotaloutta
Kun Pekka Mattila sai kutsun Aalto EE:n toimitusjohtajan
pestiin, ei hänen tarvinnut vastausta juurikaan miettiä.
– Tällaisia paikkoja tulee eteen vain kerran kymmenessä vuodessa. Missään muussa työpaikassa ei voi olla
jatkuvasti näin rikastavien asioiden äärellä. Täällä pystyy
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”

Meidän pitää olla riittävän
rohkeita sanoaksemme,
että haluamme olla erilaisia.

Pekka Mattila
–
–
–
–

s. 1978
VTM 2003, VTT 2006 Helsingin yliopisto
Executive MBA 2010, London Business School
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vieraileva
markkinoinnin professori 2010–
– Aalto EE toimitusjohtaja 2011–
– Helsingin juhlaviikkojen säätiön pj.

18  Valtiotieteilijä 4-2011

oppimaan tavattomasti teoriasta, käytännöistä ja siitä, mihin maailma ja maailman talous, johtaminen ja työpaikat ovat
menossa. Missään muualla ei ole samanlaista mahdollisuutta yhdistää liikkeenjohtajan uraa akateemiseen tiedontuotantoon.
Mattilan ensimmäisiä tehtäviä Aalto
EE:n toimitusjohtajana on organisaation
strategisen suunnan kirkastaminen.
– Meillä on täällä paljon hienoa osaamista, mutta emme ole vielä onnistuneet
kääntämään itseämme kokonaan Aaltomaailmaan.
Edessä onkin yrityksen kääntäminen
nopealle kasvu-uralle. Mattilan mukaan
tämä tietää muun muassa muotoilujohtamisen vahvistamista johtamiskoulutuksen osana.
– En puhu nyt tuotteiden muotoilusta vaan palvelujen muotoilusta johtamiskokemuksen muotoilusta ja yhteiskuntamuotoilusta. Mitä esimerkiksi tarkoittaa
se, että Suomi on pian geriatrinen maa?
Tämä ei ole pelkästään sosiaalipoliittinen haaste; kaikki alkaa peruskysymyksistä eli siitä, miten ruokakauppojen
parkkipaikat pitää sijoittaa tai miten isot
painikkeet pankkiautomaateissa pitää
olla. Emme selviydy siitä taloudellisesta kuormasta, joka meille kasaantuu, jos
ikääntyvät ja ikääntyneet passivoidaan.
Mattila puhuu myös johtamismuotoilusta.
– Kuluttajalähtöisyys pitäisi tuoda
myös johtamiseen. On aivan sama, mitkä minun tarkoitusperäni johtajana ovat,
jos johdettavana oleva kokee pyrkimykseni toisin. Hän on aina oikeassa.
Aalto-yliopiston alku merkitsee myös
tuotantotalouden painoarvon kasvua
johtamiskoulutuksessa.
– Loppujen lopuksi kyse on esimerkiksi siitä, mikä erottaa hyvän ravintolan
huonosta ravintolasta. Toisessa sekä ruokaa että laskua odottaa iäisyyden, toisessa molemmat tulevat silloin, kun asiakas
toivoo. Kyse ei ole hengenluomisesta tai
kannustinmalleista, kyse on tuotantotaloudesta ja prosessijohdosta; myös palvelutaloudessa on tärkeää ymmärtää, miksi toiset prosessit toimivat ja toiset eivät.
Kolmas kehittämishaaste Aalto EE:ssä
on metodinen osaaminen.

– Ei riitä, että opetetaan oikeita asioita, niitä pitää myös osata opettaa oikein.
Meillä puhutaan paljon laboratoriotyyppisistä, kokeilevista ja avoimen innovaation ratkaisuista.
Ei ylisuurta egoa
Haasteita johtamiskoulutusta tarjoaville
yrityksille tuo maailman talouden painopisteen siirtyminen kohti Aasiaa. Tähän asti johtaminen on ollut pitkälti angloamerikkalaisten ihanteiden viemistä.
– Emme voi enää viedä historiallisia
malleja kulttuurisesti hyvin erilailla virittyneisiin maihin. Pitää ottaa nöyrempi
asenne tekemiseen ja pyrkiä auttamaan
asiakkaitamme löytämään itselleen globaalisti oikea johtamisen malli.
Mattila uskoo, että Aalto EE on tässä etulyöntiasemassa verrattuna moneen kansainväliseen kilpailijaansa, joiden harteilla valkoisen miehen taakka on
edelleen voimakas.
– Meitä ei ole varustettu sellaisella ylisuurella egolla, jonka mukaan kaikki, mitä Suomessa on tehty, olisi ylivertaista.
Tulevaisuus tarkoittaakin Mattilan johtamassa organisaatiossa toimintarakenteen ja -strategian muuttamista sekä uusien tuotteiden tuomista markkinoille.
– Meidän pitää olla riittävän rohkeita
sanoaksemme, että haluamme olla erilaisia. Ei riitä, että käymme asiasta sivistynyttä pöytäkeskustelua, kaiken pitää näkyä siinä, mitä ja miten tehdään.
Tämä tietää myös koko organisaation
läpinäkyvyyden lisäämistä.
– Jokaisella työntekijällä on jatkossa
mahdollisuus ymmärtää, mitä toimintamme on syönyt ja mitä siitä syntyy,
mistä raha tulee ja minne se menee.
Self-management hukassa
Pekka Mattila uskoo, että suomalainen
johtajuus on pääosin hyvässä kunnossa.
– Pelaaminen ja oman edun tavoittelu sekä lyhyen aikavälin osaoptimointi
on suhteellisen harvinaista. Suomalaisella johtamisella on hyvä maine.
– Samaan aikaan meillä on tiettyä
jäykkäniskaisuutta, eräänlaista pessimismiä, joka sekoitetaan realismiin. Se
johtaa siihen, että emme uskalla kokeilla asioita tai uudistua.

Mattilan mukaan entistä useammin
kehittämispyrkimyksistä laistetaan vetoamalla kiireeseen.
– On lyhytnäköistä ja tyhmää tinkiä
oman osaamisen kehittämisestä. On myös
surullista, jos ihminen ei harrasta lainkaan
kulttuuria, lue tai altista itseään uudelle
työn piirin ulkopuolella. Se johtaa nopeasti myös huonompaan, vähemmän oivaltavaan johtamiseen. Jos ihmisellä on aina
liian kiire, hänellä on käsissään ensimmäisen tason johtamisen ongelma.
Lisää akrobatiaa
Mattilan omalle erikoisalueelle, muutosjohtamisen kouluttamiselle löytyy entistä enemmän kysyntää, sillä nykymaailmassa jatkuva muutos on pikemminkin
sääntö kuin poikkeus.
– Yleisjohtaminen ja muutosjohtami-

nen alkavat olla lähes synonyymejä toisilleen. Elämme jatkuvassa kriisissä ja
odotamme, kääntyykö maailman talous
uudelleen laskuun, tuleeko uusi lama tai
uusi poikkeustila. Ehkä meidän täytyisi
ajatella, että tämä on uusi normaali.
Johtamisessa tämä tarkoittaa sitä, että
on entistä vähemmän varaa luoda kiinteitä ratkaisuja.
– Pitää olla lisää akrobatiaa. Organisaation, toimintatapojen ja resurssien on
muokkauduttava sellaiseen muotoon, jota uudessa, koko ajan muuttuvassa tilanteessa tarvitaan, Mattila toteaa ja kysyy:
– Jos ulkoiset tekijät vaikuttavat meihin yhä voimakkaammin ja jos niiden ennustaminen on yhä vaikeampaa, pitäisikö
meidän pyrkiä luomaan sellainen malli,
jossa meillä itsellämme olisi kyky vaikuttaa näihin ulkoisiin tekijöihin? n

Poliitikon ura haaveena
Aalto EE:n toimitusjohtaja toivoo tekevänsä
joskus tulevaisuudessa ammatikseen myös politiikkaa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen sarallakin
Pekka Mattila haluaa toimia vahvana substanssiasiantuntijana.
– On kiinnostavaa seurata ammattijohtamisen,
luottamusmiesjohtamisen ja poliittisen johtamisen paineita. Ammattijohtaminen valtaa jatkuvasti lisää alaa; virastoista tulee liikelaitoksia ja lopulta
yhtiöitä, todetaan, ettei poliittinen hallitus enää riitä, vaan tarvitaan ammattilaisia hallitukseen.
Mattila uskoo, että valta siirtyy tulevaisuudessa
vielä entistäkin enemmän poliittisesti valituilta luottamushenkilöiltä substanssipohjalta valituille ammattijohtajille.
– Kun katsoo nykyisen eduskunnan koostumusta, on onni onnettomuudessa, että näin tapahtuu. Kapeakatseisuus, ahdasmielisyys ja
suvaitsemattomuus valtaavat helposti alaa epävarmoina aikoina. Silloin on onni, että on tietynlaista intohimotonta ammattijohtamista.
Mattila ei kuitenkaan ryhdy arvostelemaan vain
politiikkaa ammatikseen tehneitä päättäjiä.
– Onhan meillä lääkäreitäkin, joiden ainoa ammatti on lääkäri ja silti heitä arvostetaan. Politiikassa tarvitaan kuitenkin erilaisia arvoja ja taustoja. Poliittisten broilerien rinnalle tarvitaan myös
niitä, joiden ammattina on vaikkapa kirjanpitäjä tai
myyjä.
Mattilan mielestä eduskuntavaaleissa nähty

epäluottamuslause aiempaa politiikkaa kohtaan
on otettava vakavasti.
– Eduskuntavaalien tulos kertoo vakiintuneiden toimijoiden epäonnistumisesta vakauden ja
mielenrauhan tuomisessa kansalle.
Mattila ei kuitenkaan usko, että vaaleissa
noussut muutosvoima ratkaisisi orastavat ongelmat; pikemminkin se vain tuo ne näkyviin.
– Se tuo näkyviin sen kahtiajaon, että esimerkiksi itse en tunne yhtään sellaista ihmistä, joka olisi äänestänyt perussuomalaisia enkä välitä
edes tutustua.
Tästä huolimatta Suomi on Mattilan mukaan
edelleen vähemmän kahtiajakautunut kuin moni
muu maa.
– Tarvitsemme ehkä uudenlaisen yhteiskuntasopimuksen siitä, kuinka kauas erojen voidaan
antaa levitä. Tämä liittyy hyvin paljon siihen, minkälaiseen oikeudenmukaisuusteoriaan uskomme.
Mattilan mukaan on turhaa syyllistää yksinomaan eliittiä kuilujen leviämisestä.
– Miksi minun koulutettuna ja suhteellisen menestyvänä nettoveronmaksajana pitäisi hakeutua hyväntekeväisyyshenkisesti asumaan ankeille
asuinalueille? En ymmärrä, minkä takia minulla olisi velvollisuus kuroa kuilua umpeen omilla elämänvalinnoillani. Minun on vaikea keksiä yhtään hyvää
syytä siihen, miksi menestyvät ihmiset roikkuisivat
kulahtaneessa baarissa litkimässä keskikaljaa pitkäaikaistyöttömien kanssa.
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TYÖAJAN
sietämättömän vaikea hallinta
Työajan seuranta ei mittaa oikealla tavalla asiantuntija- ja esimiestyötä, jonka onnistumisesta kertovat saavutetut tulokset
enemmän kuin työpaikoilla vietetyt tunnit. Korkeasti koulutetut tekevät työtä myös omalla ajallaan kotona, työmatkoilla,
kesämökillä ja niin edelleen aina silloin, kun jokin asia on saatava nopeasti hoidettua, tai silloin, kun inspiraatio syntyy.
Kuvat: iStockphoto

Tilanteeseen on ajauduttu sekä työntekovälineiden teknisen kehittymisen että työtahdin koventumisen vuoksi. Näin
työntekijät joustavat ja tekevät usein harmaata ylityötä korvauksetta. Sitä työnantaja ei aktiivisesti huomioi, ja usein tekijäkään ei sitä kaikessa laajuudessaan huomaa.
Työn on tuotettava tuloksia, ja niiden
tuottamiseen tarvitaan aikaa. Työnantajan etu on tietää, kuinka paljon työaikapanosta jokin tietty työtehtävä tai hankekokonaisuus vaatii. Jo työntekijän oman
oikeusturvan ja työsuojelun näkökulmasta on välttämätöntä, että kaikki tehdyt työtunnit otetaan huomioon ja hän
saa niistä korvauksen.
Uudenlaiseen työn tekemiseen on kehitettävä sellaisia työaikajärjestelmiä, joiden avulla voidaan mitata työn edellyttämät todelliset työtunnit riippumatta siitä,
missä työ tehdään. Ja miksei seuranta olisi mahdollista työpaikan ulkopuolella,
kun työntekokin on!
Ohessa tietoa uusista työaikamalleista, joista löytyy niin hyviä kuin huonojakin puolia.

Valtion työaikakokeiluja
Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin kolmesta uudesta työaikakokeilusta ajaksi 1.3.2010–29.2.2012. Uudet työaikajärjestelyt ovat vapaaehtoisia ja niiden
käyttöönotto edellyttää sopimista työnantajan ja virkamiehen tai työntekijän välillä.
Pidennetyssä työajassa voidaan sopia
sovittua pidemmästä vuorokautisesta ja
viikoittaisesta säännöllisestä työajasta. Tällöin säännöllinen viikoittainen työaika voi
olla enintään 40 tuntia viikossa. Kuukausi20  Valtiotieteilijä 4-2011

palkkaus maksetaan viikoittaisen säännöllisen työajan ja sovitun viikoittaisen työajan
mukaisella suhteella korotettuna.
Yksilöllistä työaikaa noudatettaessa
työnantaja täsmentää asianomaisen virkamiehen tai työntekijän työn tavoitteet
ja työtehtävät sekä seuraa niiden toteutumista. Virkamies tai työntekijä huolehtii työajan tasoittumisesta keskimäärin
säännölliseksi viikoittaiseksi työajaksi, eikä korvattavaa lisä- tai ylityötä voi tällöin
syntyä. Virkamies tai työntekijä pitää työaikakirjanpitoa tekemistään työtunneista.
Tiivistetty työaika voidaan järjestää
siten, että viikoittaisen säännöllisen työajan työtunnit tehdään joko viikoittain
tai sitä pidempänä ajanjaksona etukäteen
siten, että viikoittain yksi työpäivä voidaan antaa vapaaksi tai vapaa annetaan
harvemmin tai vapaaksi annetaan vain
osa työpäivästä.
Järjestelyjen toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä niiden mahdollisia vaikutuksia työterveyteen ja jaksamiseen seurataan jatkuvasti, ja sitä tarkastellaan
työnantajan ja asianomaisen kesken vähintään puolen vuoden välein.
Vaikka uudet työaikakokeilut saatiin
valtion sopimukseen nimenomaan valtiotyönantajan aloitteesta, virastot ovat olleet
kuitenkin hyvin nihkeitä niistä sopimaan.
Näin ollen sopimuskauden lopussa tuskin
on tarpeeksi kokemusta näiden työaikamuotojen käyttökelpoisuudesta.
Yliopistoissa
kokonaistyöaika laajeni
Yliopistojen työehtosopimuksen mukaan
tutkimushenkilöstö siirtyi viime vuonna

Työaikalakia sovelletaan myös
useimmissa johto- ja asiantuntijatehtävissä
noudattamaan kokonaistyöaikaa. Aiemminhan vastaavaa työaikaa on sovellettu
opetushenkilöstöön. Tavoitteena on työaika-autonomia, joka mahdollistaa työjärjestelyjen joustavuuden lisäämisen ja
tutkimusedellytysten parantamisen, taiteellisen toiminnan edistämisen, tutkimuspohjaisen opetuksen kehittämisen
sekä uusien kannustavampien opetus- ja
opiskelumuotojen kehittämisen.
Työskentely kokonaistyöajassa antaa
vapauden päättää työajan käyttämisestä
ja sijoittelusta. Työnantajan kanssa sovitaan yleisesti, miten työajan käyttö jakautuu opetuksen, tutkimuksen ja muiden
tehtävien välillä. Muilta osin työajan
käyttö ja työnteon paikka on työntekijän
valittavissa. Myös vapaan käyttö perustuu omaan päätökseen. Vapaita ei anota
eikä niistä ole sopimispakkoa.
Järjestelmä on aiheuttanut paljon kysymyksiä, muun muassa määräaikaisten, alle vuoden pituisten työsuhteiden
ja esimerkiksi perhevapaiden osalta. Yliopistojen sopimuksessa ei ole näiltä osin
tarkkoja määräyksiä, eikä ainakaan vielä ole päästy työnantajan kanssa yhteisiin
soveltamisohjeisiin.
Tulevaisuudessa
Työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan
tulee yhä vaikeutumaan. Edellä mainitut kokeilut ja uudet työaikamuodot ovat
vasta siirtymävaihetta, jossa toivottavasti
löydetään kaikkia tyydyttäviä ja mahdollisimman oikeudenmukaisia järjestelmiä.
Paradoksi on siinä, että toisaalta työaikaa on seurattava, mutta toisaalta on
mahdollistettava myös sellainen työ, jossa tuntien tarkkailun sijasta painottuu
lopputuloksen tarkkailu ja palkka on silti suhteessa käytettyyn panokseen. Mistä
palikoista sitten löytyy ratkaisu? Siihen tarvitaan ainakin ennakkoluulottomia työaikakokeiluja, työaikapankkeja, uudenlaista johtajuutta, henkilöstön mukaan ottamista kehittämistyöhön ja työntekijöiden hyvää oman työn hallintaa.
Arja Laine
asiamies

Työnantajat ovat usein halukkaita lisäämään ylemmän toimihenkilön työsopimukseen ehdon, jonka mukaan toimihenkilön työsuhteessa noudatetaan kokonaistyöaikaa. Ehto tarkoittaisi sitä, että toimihenkilön työaikaa ei seurattaisi eikä hänelle maksettaisi ylityökorvauksia tai muita työaikalain mukaisia korvauksia.
Tällainen ehto on pätevä vain, jos toimihenkilön tehtävät ja asema täyttävät työaikalain 2 §:ssä säädetyn soveltamisalarajauksen edellytykset. Jos edellytykset eivät
täyty, ehto on mitätön ja työaikalain mukaiset korvaukset on maksettava.
Työaikalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen työsopimuksen tai virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, ellei toisin ole säädetty. Työaikalaki on pakottavaa lainsäädäntöä. Työ- tai virkaehtosopimuksella voidaan erikseen säädetyistä
työaikalain säännöksistä poiketa, mutta työsopimuksessa ei voida pätevästi sopia
työntekijän kannalta heikommista ehdoista kuin laissa on säädetty. Työntekijän kannalta edullisemmista ehdoista sen sijaan voidaan sopia työnantajan ja työntekijän
välillä laista poiketen.
Tietynlaiset johto- ja asiantuntijatehtävät on kuitenkin työaikalain 2 §:ssä rajattu kokonaan lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän poikkeussäännöksen mukaan
lakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen
osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä.
Soveltamisalaratkaisun tekeminen edellyttää säännöksessä mainittujen kriteerien perusteella tehtävää kokonaisharkintaa. Minkään yksittäisen kriteerin täyttyminen
ei siis sellaisenaan johda toimihenkilön jäämiseen lain soveltamisalan ulkopuolelle.
Tärkein arviointikriteeri on toimihenkilön tehtävien luonne. Nimikkeellä tai tittelillä ei ole merkitystä, vaan tosiasialliset tehtävät ratkaisevat. Arvioinnissa on otettava
huomioon se, missä määrin ja millaisin valtuuksin toimihenkilö osallistuu työnantajaorganisaation tai sen itsenäisen osan johtamiseen. Esimerkiksi toimihenkilöt, jotka
edustavat työnantajaa työsuhteita koskevissa asioissa suhteessa muihin ylempiin
toimihenkilöihin, jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Sen sijaan työnantajaorganisaation keskijohtoon kuuluvat ovat lain soveltamisalan piirissä, vaikka heidän tehtäviinsä saattaa sisältyä vaativiakin johtamis- ja suunnittelutehtäviä.
Toinen keskeinen kriteeri on toimihenkilön asema. Arviointiin vaikuttavat toimihenkilön työtehtävät, palkkaus, toimintaoikeudet, vastuusuhteet ja mahdollisuudet
vaikuttaa itse työaikaansa. Toimihenkilön työsuhteen ehtojen tulee olla kokonaisuutena tarkastellen selvästi hänen alaistensa työsuhteiden ehtoja parempia.
Myös työnantajayhteisön koolla on merkitystä arvioinnissa. Mitä pienemmästä
työpaikasta on kyse, sitä pienempi on työaikalain ulkopuolelle jäävien toimihenkilöiden joukko.
Sovellettaessa lainkohtaa työnantajayhteisön itsenäisen osan ylimpään johtoon
arviointikriteerit ovat samat kuin koko organisaation johdon osalta. Tällaisen osan
tulee olla toiminnallisesti itsenäinen ja kooltaan merkittävä suhteessa koko organisaatioon.
Johtotehtävien lisäksi myös johtamistehtäviin rinnastuvat asiantuntijatehtävät
voivat rajautua lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tällöin edellytyksenä on, että toimihenkilöllä on erityistä asiantuntemusta ja työssään johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa ja että hän voi itsenäisesti päättää työajoistaan. Pelkkä työn itsenäisyys ei siis ole riittävä edellytys.
Tarkempaa tietoa arviointikriteereistä erityyppisissä tehtävissä löytyy liiton jäsensivuilta kohdasta lakitietoa ja oppaita. Liiton lakimiehiltä voi pyytää tapauskohtaista arviota kriteerien täyttymisestä, jos esimerkiksi työsopimusta solmittaessa työnantajan näkemys tehtävän jäämisestä työaikalain ulkopuolelle herättää epäilyksiä.
Jukka Nohteri
lakimies
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Työaikalain kirjaus
matkustamisen osalta on
työntekijän näkökulmasta
monesti varsin karu.

Työmatka ja työaika
Työmatkat ovat nykyään merkittävä osa monen svallilaisen työtä. Työmatkaan käytetty matkapäivä voi olla matkustamiseen
käytetty aika huomioiden hyvinkin pitkä, vaikka varsinainen työsuoritus kestäisi vain muutamia tunteja. Kysymys työmatkoihin käytettävän
ajan korvaamisesta onkin yksi keskeisistä edunvalvonnallisista teemoista. Tässä artikkelissa keskitytään käsittelemään sitä, mitä työaikalaissa (605/1996) säädetään työmatkoihin liittyen.
Työmatkasta/virkamatkasta on ajankäytön osalta aina erotettava
kolme elementtiä:
1. Matkustamiseen eli liikennevälineessä
liikkumiseen kulunut aika.
2. Matkan kohteessa työtehtävien suorittamiseen
kulunut aika.
3. Mahdollinen vapaa-aika työkohteessa
(esimerkiksi majoittuminen).
Työaikalain mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika ja aika,
jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työaikaa on siis ensinnäkin aika, jonka työntekijä käyttää työsopimuksen mukaisten työtehtäviensä suorittamiseen. Työajaksi luetaan tällöin myös säännöllisen työajan lisäksi työnantajan aloitteesta ja
työntekijän suostumuksella tehtävä lisä- ja ylityö. Työskentelypaikalla ei
ole ratkaisevaa merkitystä. Toiseksi työaikaan luetaan mukaan se aika,
jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytet-
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tävissä. Tässä yhteydessä työpaikalla tarkoitetaan myös paikkaa, jossa työnantaja on työnjohto-oikeutensa perusteella määrännyt työntekijän olemaan työn tekemistä varten. Edellä esitettyjen seikkojen nojalla
on selvää, että työkohteessa tehty työ lasketaan työaikaan.
Pidemmillä työmatkoilla matkaan sisältyy yleensä myös erilaista vapaa-aikaa, jolloin ei siis tehdä työtä tai olla muuten velvollisia olemaan
työnantajan käytettävissä. Tyypillisin tällainen elementti on hotellimajoittuminen. Tällaista aikaa ei lueta työaikaan, eikä siitä ole työaikalain mukaan oikeutta saada mitään erillistä korvausta.
Kaikkein ongelmallisimmaksi elementiksi työmatkojen osalta on
muodostunut itse matkustamiseen käytetyn ajan huomioon ottaminen. Matkustamiseen voidaan katsoa kuuluvan niin erilaisissa liikennevälineissä (esimerkiksi juna, lentokone, bussi, taksi, raitiovaunu) liikkuminen kuin myös asemilla tapahtuva liikennevälineen odottaminen.
Työaikalain kirjaus matkustamisen osalta on työntekijän näkökulmasta
monesti varsin karu. Lain 4 §:n 3 momentin mukaan matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Matkustamisen lukeminen työajaksi on poikkeus pääsäännöstä
ja tämän vuoksi sitä on tulkittava suppeasti. Matka saa työsuorituksen piirteitä lähinnä silloin, kun työntekijä joutuu kuljettamaan moottoriajoneuvoa ja sen mukana työnantajan kuljetettavaksi määräämiä työn
tekemistä varten tarkoitettuja työvälineitä, tarvikkeita tai muita työntekijöitä. Siten esimerkiksi työsähköpostin lukua tai tulossa olevan kokouksen materiaaliin tutustumista vaikkapa junamatkan aikana ei työaikalain mukaan lueta työaikaan.
Työpäivän aikana tapahtunut matkustaminen ei yleensä muodostu ongelmaksi, sillä ilman selkeää lakikirjaustakin työelämässä on yleisesti katsottu, että matkustamisen vuoksi vajaaksi jäänyttä työpäivää
ei tarvitse tehdä myöhemmin takaisin tai muuten korvata työnantajalle. Tästä seikasta on toki myös monia työehtosopimuskirjauksia. Matkustamiseen käytetyn ajan ongelmallisuus ilmenee ennen kaikkea
vapaa-aikana tapahtuvassa työhön liittyvässä matkustamisessa. Vapaa-aikana tapahtuvasta matkustamisesta ei työaikalain nojalla saa
minkäänlaista korvausta. Siksi asiaan on pyritty puuttumaan työehtosopimuksiin tehtävillä kirjauksilla. Kirjauksia on monenlaisia, mutta
yhtenä varsin yleisenä mallina on vapaa-aikana tapahtuvan matkustamisen korvaaminen tunti tunnista -periaatteella rahana tai vapaana
kahdeksaan tuntiin saakka työpäivänä ja 16 tuntiin saakka vapaapäivänä. Mikäli työnantajan toimialalla ei ole työehtosopimusta tai TES vaikenee vapaa-aikana matkustamisesta, tulisi asiasta pyrkiä sopimaan
työsopimuksessa.
Voimassa oleva työaikalaki on säädetty 1990-luvun puolivälissä,
jolloin viestintäteknologia ei ollut vielä sillä tasolla, jolla se on tänä päivänä. Erilainen liikkuva ”mobiilityö” on jatkuvasti lisääntymässä ja on
toivottavaa, että tulevaisuudessa myös työaikalakia saataisiin tältä osin
uudistettua. Työaikalain avaaminen on aina toisaalta tietynlainen Pandoran lipas, koska myös työnantajapuolella on omia tavoitteita työajan suhteen.
Lopuksi on syytä korostaa ennakointia työmatkoihin liittyen. Työntekijän olisikin aina ennen matkaan lähtemistä hyvä keskustella esimiehen kanssa siitä, mitä eri elementtejä tulossa olevaan työmatkaan/virkamatkaan kuuluu ja miten ne tullaan ottamaan huomioon työajassa.
Tällöin ikävien yllätysten vaara pienenee ainakin jossain määrin.
Petri Toiviainen
lakimies

Tilastonäkökulmia työaikaan
Liiton vuosittaisessa työmarkkinatutkimuksessa kysytään
myös jäsenistön työaikaan liittyviä kysymyksiä. Vuodesta 1998 lähtien
jäsenistön keskimääräinen viikkotyöaika on ollut laskusuunnassa kuten kuviosta ilmenee.
Kokopäivätyötä tekevien keskimääräinen viikkotuntimäärä oli viimeisimmän kyselyn tekohetkellä (lokakuu 2010) 39,7 tuntia. Vuonna
2009 vastaava keskiarvo oli 39,8 tuntia. Vertailun vuoksi todettakoon,
että kaikkien akavalaisten keskiarvo oli Akavan tutkimusten mukaan
40,7 tuntia vuonna 2009. Huomionarvoista on, että 94 prosentilla kokopäivätyötä tekevistä vastaajista työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika oli 37,5 tuntia tai vähemmän.
Miesten ja naisten välillä on keskimääräisissä todellisissa viikkotyöajoissa vajaan tunnin ero. Miesten keskimääräinen toteutunut työaika
oli 40,2 tuntia viikossa ja naisilla 39,4 tuntia.
Myös toimiasema vaikuttaa luonnollisesti viikkotyöaikaan. Ylin johto teki keskimäärin 44 tuntia viikossa, lähes kuusi tuntia pidempää työviikkoa kuin alempi keskijohto. Eri asiantijaryhmien väliset erot työviikon
pituudessa asettuivat runsaan tunnin marginaaliin (38,5–39,7 tuntia).

Työmäärän kokeminen
Kaikista vastaajista joka kymmenes koki työmääränsä jatkuvasti liian
suureksi. Näin vastanneiden osuus laski kaksi prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Vastaajista lähes puolet koki työmäärän ajoittain
liian suureksi ja kaksi viidestä oli puolestaan sitä mieltä, että työmäärä
on sopiva. Kolme prosenttia kaikista töitä tehneistä vastaajista olisi halunnut tehdä enemmänkin töitä. Sukupuolten välillä ei ilmennyt mainittavia eroja työmäärän kokemisessa.
Ikäryhmittäin vastauksia tarkasteltaessa on helposti huomattavissa iän ja työelämäuran pituuden vaikutus työmäärän kokemiseen: Alle 30-vuotiaat, vasta työelämään tulleet, kokevat työmäärän kautta linjan siedettävämmäksi kuin pidempään työelämässä olleet ikäryhmät.
Nuorimmasta ikäryhmästä 55 % piti työmääräänsä sopivana. Selittäviä tekijöitä – kuten vanhempien ikäryhmien vaativammat tehtävänkuvat,
esimiestyön vastuut jne. – on varmasti löydettävissä useita. Ne eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että mikäli työvoiman eläkkeellesiirtymisikää halutaan entisestään nostaa, niin työmäärän mukanaan tuomaan
haasteeseen täytyy pystyä vastaamaan kuormittavuutta tasoittamalla.

Yksityisen ja julkisen sektorin kokemusten välisessä tarkastelussa ei tässä asiassa löydy suuria eroja. Ajoittain liian suureksi työmääränsä kokevien osuus asettuu 45 % tuntumaan kaikilla työntajasektoreilla. Jatkuvasti liian suureksi työmääränsä kokevien osuus ylittää 10
prosentin tason ainoastaan kuntasektroilla (12 %). Sopivimmaksi työmäärä koetaan valtiolla ja yliopistoissa, joissa molemmissa näin vastanneiden osuus oli 43 %.

Ylitöiden korvaaminen
Korvaustavoista yleisin oli edelleen ylitöiden korvaaminen vapaa-aikana ilman korotuksia (ns. 1:1). Tällaisen korvauksen sai 45 % ylitöitä
tehneistä. Joka neljännen vastaajan ylityöt korvattiin työaikalakien, virka- tai työehtosopimusten mukaisesti joko korotettuna rahana (12 %)
tai korotettuna vapaa-aikana (12 %). Saman suuruinen osa vastaajista
(24 %) ei saanut ylitöistään mitään korvausta tai niiden katsottiin kuuluvan peruspalkkaan. Vuonna 2005 kyseisen ryhmän osuus oli vielä
35 %, joten työaikakysymysten ja työaikakorvausten pitäminen esillä
akavalaisessa edunvalvontatyössä ei ole ollut turhaa.
Työaikaan liittyvä keskustelu ja uutisointi on asiantuntija- ja esimiestyön luonteen näkökulmasta pääsääntöisesti valitettavan vanhanaikaista. Hieman kärjistäen voisi käytettyjen puheenvuorojen sisällön
luokitella kvantitatiivisten kriteerien raskauttamaksi. Näissä puheenvuoroissa asetetaan jokin ideaaliviikkotyötuntimäärä ja kaikki sen alle
jäävä on laiskuutta, vinoutuneen yhteiskunnan aikaansaamaa rakenteellista ongelmaa tai yleistä typeryyttä. Kvalitatiivisiksi luonnehdittavat ulostulot painottavat puolestaan pääsääntöisesti sitä, minkä verran
työntekijät täyttävät työaikaansa tarpeettomilla asioilla ja toiminnoilla.
Hyvin harvassa ovat pohdinnat, joissa analysoidaan työn imua ja sitä
tuottavaa tilaa, jossa hyvään vireeseen päässyt työntekijä tuottaa panos-tuotos –mielessä moninkertaisen määrän oletusarvoon verrattuna. Kvalitatiivisten seikkojen pohdinta on tietysti vaativa tehtävä, mutta tuottavuuden näkökulmasta voisi olla järkevää miettiä perinteisten
kvantitatiivisten normien lisäksi myös työelämän laatuseikkoja.
Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

Työmarkkinatutkimuksissa
(1994–2010) ilmoitettujen
viikkotyötuntimäärien
keskiarvot
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TYÖ
Työtä tehdään ajasta ja
paikasta riippumatta työntekijän
ehdoilla vain siksi, että työnteolla voi
rahoittaa itselleen merkityksellisen elämänalueen
eli vapaa-ajan. Utopiaa vai lähitulevaisuutta?

Työelämässä odotettavissa

Teksti: Sari Alhava Kuvat: iStockphoto

Työelämä on muutoksen kourissa.

Toimenkuvat, tavat tehdä työtä ja asenteet työtä kohtaan eivät ole nuorilla aikuisilla samanlaisia kuin edeltävällä sukupolvella. EVAn tutkija Ilkka Haavisto
tutki raportissaan ”Työelämän kulttuurivallankumous”, miten nuorten ja vanhempien ajatukset työstä eroavat toisistaan ja mitä sitä kautta on odotettavissa
tulevaisuuden työelämältä.
Raportista on nähtävissä, että nuoret
aikuiset ajattelevat työstä eri tavalla kuin
vanhemmat eivätkä he tyydy vanhaan
malliin.
Työn merkitys vähenee
Ensimmäinen tutkimuksen löydöksistä oli,
että työ on yksinkertaisesti paljon tärkeämpää vanhemmille ikäluokille. Nuorempien
ikäluokkien vastauksissa perinteisen protestanttisen työn etiikka loisti poissaolollaan ja vapaa-ajan merkitys korostui.
– Vanhemmille ikäluokille työ on ihmisarvon mitta tai identiteetin keskeinen
rakennuspuu. Nuorille tällainen ajatus
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muutoksen
tuulia
tuntuu vieraalta. Ajattelu on muuttunut
siten, että ihminen voi nykyään päteä ja
lunastaa ihmisarvonsa muutoinkin kuin
olemalla ahkera puurtaja työelämässä,
Haavisto kertoo.
Tutkimuksessa ilmeni myös, että vanhemmille ihmisille työ merkitsi enemmän erilaisia asioita kuin nuoremmille.
Osittain tämä saattaa johtua vanhempien
ikäluokkien pitemmästä työhistoriasta,
jolloin mielekkäitä töitä on voinut päästä tekemään useammin.
Nuorten aikuisten vastauksissa korostui se, että työn merkityksenä katsottiin
olevan vain rahan saaminen. Työteon
tarkoituksena on itselle tärkeiden asioiden, kuten matkustamisen ja harrastamisen rahoitus.
Töissä täytyy viihtyä
Kaikki ikäluokat ovat yhtä mieltä siitä, että hyvä työpaikka on sellainen, jossa on
kunnollinen yhteishenki, viihtyisä työympäristö ja hyvä pomo. Mielellään työsuhde saisi olla vakituinen.

– Yllättävä havainto oli se, että statukseen tai palkkaukseen liittyvät asiat tulivat nuorilla häntäpäässä. Nuoret lähes
tyrmäsivät ajatuksen siitä, että työn tulisi olla sosiaalisesti arvostettua. Etenemismahdollisuudet kiinnostivat lähinnä
vanhempia ikäluokkia.
EVA julkaisi viime vuonna toisenkin työelämää koskevan raportin, ”Kuluttajakansalaiset”. Siinä Ilkka Halava ja Mika Pantzar pohtivat,
milloin työntekijä kokee tyytyväisyyttä ja mikä johtaa uupumiseen. He päätyvät siihen, että jokaisella työntekijällä on oltava työssään niin sanottua
minä-aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työt ovat nautittavia, niiden tekemiseen on riittävästi aikaa ja resursseja ja
työn tulokset ovat tunnistettavissa juuri tämän työntekijän tekemiksi. Jos tämä ei toteudu, työntekijä ei saa minäaikaa, jolloin hän pyrkii vapaa-ajallaankin pätemään. Vaarana on, että työntekijä stressaantuu molemmilla
saroilla ja voimat loppuvat.

Lisää asiantuntijoita
ja valtaa työntekijöille
Arvojen ja asenteiden lisäksi työvoimarakenne muuttuu. Suorittavan työn
osuus etenkin teollisuudessa vähenee
ja asiantuntijoiden, tutkijoiden ja ylempien toimihenkilöiden määrä lisääntyy.
Työnkuva on muuttunut tai muuttumassa monella alalla.
– Esimerkiksi terveydenhuollossa sairaanhoitajille annetaan yhä enemmän
vastuuta hoitopäätöksissä, ja he ovatkin
siirtyneet suorittavalta portaalta asiantuntijoiksi.
Myös työmarkkinoiden kokonaisdynamiikka on myllerryksessä, kun suuret
ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja pois
työelämästä. Työvoiman määrä alkaa supistua. Haavisto arvelee tämän aiheuttavan asiantuntijaportaalla voimasuhteiden heilahduksia työntekijöiden hyväksi.
Kun avautuvia vakansseja on aiempaa
enemmän ja työntekijöitä vähemmän,
voi työntekijän neuvotteluvoima kasvaa
paitsi palkan suhteen myös uudistuksia
läpi ajettaessa.
– Jos työnhakija ilmoittaa työhaastattelussa, että vaatii mahdollisuuden
tehdä kaksi työpäivää viikossa etänä tai
aloittaa vasta parin kuukauden kuluttua, koska Balin matka on jo varattu, on
työnantajalla mietittävää. Onko kaiken
jatkuttava kuten tähänkin asti vai halutaanko tämä ehdokas niin kipeästi, että
ollaan valmiit joustamaan talon toimintatavoista? Haavisto mainitsee.
Ei ole enää tavatonta, että nuoret
työnhakijat esittävät työhaastattelussa
aiempaa enemmän vaatimuksia työnantajalle. Haavisto kertoo tosielämän
esimerkin nuoresta työnhakijasta, joka halusi työsopimukseensa lisättäväksi
koeajan. Työnantaja totesi, ettei sitä tarvita, vaan he luottavat hakijan kykyihin
ja persoonaan. Hakija vastasi haluavansa
koeajan siksi, että hänellä on aikaa tarkkailla, ovatko firma ja esimies sellaisia,
jotka kelpaavat hänelle. Nuoret muuttavat työkulttuuria. Joidenkin mielestä se
kertoo heidän itsevarmuudestaan; toiset
pitävät sitä röyhkeytenä.

Mitä töitä Suomessa
tehdään?
Virginia Heffernan esitti NY Timesissa
artikkelissaan ”Education Needs a Digital-Age Upgrade” huolensa siitä, että länsimaissa koulutetaan opiskelijoita automaattisesti sellaisiin ammatteihin, joita
on aina ollut. Entä jos kaikkia ammatteja
ei tulevaisuudessa olekaan?
Kouluissa painotetaan kirjojen lukemisen ja esseiden kirjoittamisen tärkeyttä. Työelämässä oleellisempaa olisi
medialukutaito, tiedon hankinta ja analysointi, argumentointi ja tietokonetaidot. Monia vanhempia voi helpottaa ajatus siitä, että lapselle on jopa hyödyllistä
viihtyä kotona koneen ääressä. Kohtuus
toki muistaen.
Haaviston mukaan nämä ajatukset ovat
mukautettavissa myös Suomeen. Työtehtävät ja työskentelytaidot muuttuvat täälläkin jyrkemmin kuin nyt ajatellaan.
– Monen yrityksen tuotanto on siirretty ulkomaille, mutta Suomessa on yhä iso
joukko asiantuntijoita ja palvelualan ihmisiä. Aikaisemmin maat olivat erikoistuneet eri aloihin ja sama maa hoiti koko
ketjun raaka-aineesta vientiin saakka. Nykyisin maat erikoistuvat toimialan sijaan
eri työtehtäviin, ja yhden tuotteen valmistukseen kerätään panokset eri puolilta
maailmaa, Haavisto kuvaa muutosta.
Tehdäänkö työtä missä ja
milloin tahansa?
Tampereen sosiaalipolitiikan laitoksen
professori, dosentti Jouko Nätti kertoo,
että 1970-luvulla visioitiin lähitulevaisuutta, jossa lähes kaikki tekisivät työtä
etänä kotonaan. Ajatus ei sellaisenaan ole
toteutunut, mutta etätöiden tekeminen
lisääntyy hiljalleen koko ajan.
Vain kaksi prosenttia palkansaajista
tekee työtä muualla kuin työpaikalla kokopäiväisesti. Sen sijaan kolmasosa palkansaajista työskentelee osittain kotona.
– Tyypillisesti työnantajan kanssa on
sovittu tietty tunti- tai työpäivämäärä,
jonka työntekijä voi tehdä etänä. Kaikkein yleisintä etätyötä on kuitenkin palkaton ylityö: tämä voi olla esimerkiksi sähköpostiviestittelyä, raporttien ja

muistioiden kirjoittamista sekä koulutusten ja kokousten valmistelua. Yleisimmin
etätöitä tekevät ylemmät toimihenkilöt ja
asiantuntijat, Nätti toteaa.
Kyselyiden perusteella suomalaiset
haluavat, että töitä voisi tehdä juuri silloin, kun itse haluaa. Toisaalta he haluavat myös, että työt olisivat säännöllisiä eikä niitä tarvitsisi viedä kotiin.
– On tyypillistä, että jos esitetään kaksi positiivista vaihtoehtoa, ihminen valitsee niistä molemmat, vaikka ne sulkisivat
toisensa pois, Ilkka Haavisto naurahtaa.
Pitkään on jo ennustettu ja todistettu,
että perinteiset työajat menettävät merkityksensä ja töitä tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän silloin, kun se parhaiten itselle sopii.
– Laajamittaista keskustelua ei vielä
ole käyty, mutta käytännössä on vaikea
johtaa tällaista organisaatiota, ellei ole
kunnon keinoja varmistaa, että hommat
tulee hoidettua. Työaikojen vapauttaminen edellyttäisi sitä, että johtamisessa
voitaisiin ottaa radikaaleja askelia. Tämä
ei vaikuta vielä kovin realistiselta vaihtoehdolta kuin ehkä joillakin erityisaloilla.
Kasvokkain tapaamisen tarve ei Haaviston mielestä lopu koskaan. Esimerkiksi kauppaa tehtäessä on tavattava
henkilökohtaisesti jo luottamuksen ylläpitämiseksi. n

Tiimityötä etänä
Etätyön kasvua jarruttaa tarve pitää palavereja ja kokouksia sekä tiimityöskentely. Nuori sukupolvi ei anna
Ilkka Haaviston mukaan tämänkään olla esteenä, joten käytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa.
Tiimi voi toimia hyvin, vaikka työt tehtäisiin fyysisesti
kaukana toisistaan. Erityisesti IT-alalla on nähtävissä, että työt, tekijät ja työskentelytavat ovat erilaisia kuin ennen. Siellä on tiimejä, joissa on jäseniä eri puolilta Eurooppaa tai maailmaa.
– Tiimin jäsenet saattavat tavata kasvokkain kerran
kuukaudessa ja jutella ihan muita kuin työasioita. Tapaamisen lomassa voidaan puhua lyhyesti työasioistakin, mutta se ei ole pääsyy yhdessäoloon. Muun ajan
jokainen hoitaa oman tonttinsa ryhmän panoksesta itsenäisesti ja tiimin jäsenet ovat yhteydessä sähköisesti,
Haavisto antaa esimerkin uudenlaisista toimintatavoista.
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Työssä jaksaminen on aina henkilökohtainen asia, mutta sillä on vaikutuksensa
myös organisaation tulokseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. EK on lähtenyt
etsimään vastauksia työkykyjohtamisen mallin kautta.
Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: iStockphoto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK haastoi talvella 2011 yrityk-

”
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set mukaan työkyvyn ja -hyvinvoinnin parantamistalkoisiin.
Haasteen taustalta löytyy Työelämäryhmän raportti vuodelta
2010. ”Ahtelan työryhmän” loppuraportin mukaisesti työnantajaosapuoli sitoutui etsimään ratkaisuja työssä jaksamiseen ja sitä kautta työurien pidentämiseen. Syntyi työkykykyjohtamisen
malli. Sen tarkoituksena on antaa eväitä ja uutta näkökulmaa
siihen, mitä hyvinvoiva henkilöstö tarvitsee ja tarkoittaa – myös
yrityksen tuloksen kannalta.
– Olemme tilanteessa, missä työurien pidentäminen – niin
alku- kuin loppupäästä – on ainoa vaihtoehto yhteiskunnan rakenteiden ylläpitämiseksi. Erityisen tärkeää on löytää keinoja
uran keskivaiheessa olevien työntekijöiden työkyvyn ja -motivaation ylläpitämiseksi, mallin isä, EK:n ylilääkäri Jan Schugk
selventää.
Keinovalikoima työurien pidentämiseksi on laaja. Pitkällä
tähtäimellä tuloksena pitäisi näkyä eläkejärjestelmän ja kansantalouden varmistaminen sekä työpaikan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen. Johdon ja henkilöstön lisäksi tärkeää
roolia yhtälössä näyttelee osaava ja ennakoiva työterveyshuolto.
Aseta tavoitteita!
EK:n mallissa johtaminen on avainasemassa: työkykyä voi ja pitää johtaa.
– Kannustamme myös työterveyshuollon mukaan ottamista toiminnan suunnitteluun. Vastapainoksi yrityksiltä tarvitaan

omaa kontribuutiota asioiden edelleen viemiseksi, Schugk painottaa.
– Johdon avuksi työkykymalli sisältää matriisin, jossa nykytilaa ja tavoitetta voi verrata asteikolla.
Johtamisen tueksi esimiehet tarvitsevat tietoa, ja tietoa saa
sitä keräämällä. Työkykyjohtamisen mallissa työntekijöiltä halutaan tietää heidän osaamistasonsa, terveydentila, työtyytyväisyys ja työkyky. Näistä saatavien tulosten perusteella johto
yhdessä työterveyshuollon kanssa pystyy kartoittamaan mahdolliset riskitekijät, varautumaan ja ennakoimaan sekä tekemään ratkaisuja kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista niin yksittäisen henkilön kuin koko yhteisön kannalta.
Sitoudu ja ole mukana!
Työn suorittamiselle löytyy nykyään monia mahdollisuuksia:
etäpäivä, lyhennetty työviikko ja joustava työaika. Mutta edelleen kiirettä ihannoidaan, ja kahdeksasta neljään työntekijää ei
pidetä tarpeeksi sitoutuneena. EK kuitenkin korostaa, että kiireelle ei saa alistua. Suunnittelemalla, ennakoimalla ja tehostamalla työtapoihin voi löytää ratkaisuja, jotka vähentävät stressin hallitsematonta määrää. Välillä työ vie mennessään, mutta
vastapainoksi tarvitaan riittävästi palautumista: lepoa, unta ja
vapaa-aikaa. Sitoutumalla omaan hyvinvointiin, sitoutuu myös
työnantajaan.
– Ymmärrän sitä voimattomuuden ja riittämättömyyden
tunnetta, mitä voi syntyä globaalissa, rajattomassa maailmassa,
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missä sähköposti täyttyy viesteistä ympäri vuorokauden. Stressiä syntyy vähemmästäkin, Nokiasta EK:hon siirtynyt Schugk
toteaa, mutta peräänkuuluttaa myös omien rajojen tunnistamista.
– Entiseen aikaan ei ole paluuta, mutta moneen asiaan voi vaikuttaa. Ylipäätään on kyse pienistä valinnoista. Välillä on hyvä
ravistella olemassa olevia – joskus luutuneitakin – käytäntöjä ja
testata, onko sillä positiivista vaikutusta. Fyysisen hyvinvoinnin
kannalta muutos voi olla pullatarjoilun vaihtaminen hedelmäkoriin tai hissin vaihtaminen rappusiin. Työkäytännöissä se voi tarkoittaa pelisääntöjä vaikkapa sähköpostin oletettuihin vastaamisaikoihin. Työpaikoille tarvitaan rohkeita ahaa-elämyksiä.
Vaadi ja kannusta!
EK antaa julkaisuissaan itse kullekin ajattelemisen aihetta.
Asenne ratkaisee, niin myös työyhteisöissä. Avoin vuorovaikutus, yhteiset arvovalinnat ja kannustava ilmapiiri tukevat työn
mielekkyyttä ja lisäävät osaltaan myös sen tuottavuutta. Mallissa puhutaan vahvasta ammatillisesta itsetunnosta. Sen omaava
ihminen tietää, että hänen työllään on merkitystä. Vaikeatkin
tehtävät pystyy kääntämään henkilökohtaisiksi haasteiksi, kun
työ on palkitsevaa ja hyvin tehdystä työstä saa sille kuuluvat kiitokset.
Kolikon toisella puolella on hyväksyttävä, että hyvätkin työntekijät sairastuvat ja kaikki eivät jaksa menossa mukana. Näitä

”

Ylimmän johdon vahvempi
sitouttaminen ja ylipäätään
yhteistoiminnan tiivistäminen
työpaikoilla on tarpeen.

tilanteita varten malli kehottaa laatimaan selkeän sairauspoissaolojen ilmoituskäytännön, jolloin myös työterveyshuolto saa
tiedon kaikista tapauksista. Aivan yhtä tärkeää on tehdä kaikille
osapuolille tietoiseksi, kuinka sairauden takia poissa oleviin pidetään yhteyttä tai pidetäänkö lainkaan.
– Seuranta ei tarkoita kyttäämistä, eikä keneltäkään viedä
oikeutta sairastaa. Laajemmin katsottuna voisi kuitenkin pohtia, voisiko esimerkiksi työuran loppupäässä siirtyä mieluummin kevyempiin tehtäviin kuin työkyvyttömyyseläkkeelle. Kyse
on juuri asenteista: me elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa
osittaistakin työpanosta tarvitaan.
Näytä esimerkkiä!
Niin muutaman hengen työyhteisöissä kuin kansainvälisissä
suuryrityksissäkin johdon esimerkillä ja työilmapiirillä on mer-
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Työkyvyllä tarkoitetaan työelämässä olevien henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä suhteessa työn vaatimuksiin.
Työhyvinvointia syntyy, kun työolosuhteet
ovat kunnossa, työilmapiiri on hyvä, työ vastaa
sopivasti työntekijän osaamista ja työntekijä kokee olevansa fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja henkisesti kunnossa. Työhyvinvointi ei synny
pelkästään työhön liittyvistä asioista vaan kokonaiselämäntilanteesta. Jos esimerkiksi yksityiselämässä tapahtuu raskaita asioita, ne ovat läsnä
myös työssä ja kuluttavat ihmisen työssä tarvitsemia voimavaroja.
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kitystä koko porukan tekemiseen. Kun johtaja käy lounastunnillaan kuntosalilla tai kulkee työmatkat pyörällä, sanoma on
selvä läpi koko organisaation: on hyväksyttävää hyödyntää työaikaa liikuntaan, jos aikataulut sen sallivat.
Suomalaisissa työpaikoissa on jo tapahtunut huima kulttuurimuutos viimeisten vuosikymmenten aikana. Alkoholin käyttö ja erityisesti sen määrä ei enää korreloi hauskanpidon kanssa.
Sen sijaan yhteistä aikaa vietetään entistä useammin juoksutapahtumissa ja lumikenkäkävelyillä. Selväksi on tullut myös, että
fyysisesti hyväkuntoinen työntekijä jaksaa ja suoriutuu työtehtävästään myös yrityksen näkökulmasta paremmin.
– Lainsäädännöllä ja epäterveellisten tuotteiden oikeanlaisella hinnoittelulla yhteiskunta voi ohjata ihmisiä terveellisimpiin elämänvalintoihin. Toki jokaisella on oikeus tehdä omia
valintoja, mutta hyvinvoinnin kannalta suunta on nyt oikea,
Schugk tietää.
Työkykyjohtamisen priimusmoottori on tyytyväinen siitä,
että yrityksissä on syntynyt aitoa kiinnostusta mallia kohtaan.
Jalkauttamisvaihe etenee vauhdilla, ja Schugk kiertää maata
johdon ja työterveyshuollon edustajia tapaamassa.
– Työmme on vasta aluillaan. Toistaiseksi on liian aikaista
sanoa, mihin suuntaan mittarit liikahtavat, mutta viitteitä on
jo työurien pidentymisen puolesta. n
Väliotsikot ovat lainauksia EK:n työkykyjohtamisen mallin
kiteytetyistä viesteistä.

Työajanodote kasvussa
Eläketurvakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan (Working-life expectancy in Finland: development
in 2000–2009 and forecast for 2010–2015, a multistate
life table approach.) suomalaisten työajanodote on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut merkittävästi: naisilla
3,6 vuotta ja miehillä 2 vuotta. Samaan aikaan elinajanodote
nousi naisilla 2,4 vuotta ja miehillä 2,6 vuotta. Suhdeluku on
kansantaloudellisesti oikean suuntainen.

Järeät toimet tarpeen
Akavan edunvalvontayksikön asiamies Tarja Arkio
arvioi, että EK:n malli nostaa työkyvyn johtamisen keskeiseen asemaan koko yrityksen strategisessa johtamisessa.
– Tämä on tärkeä asia. Ylimmän johdon vahvempi sitouttaminen ja ylipäätään yhteistoiminnan tiivistäminen työpaikoilla on tarpeen. Malliin on kirjattu lukuisia konkreettisia tavoitteita, jotka toteutuessaan parantavat myös akavalaisten
työhyvinvointia.
Arkio toteaa työhyvinvoinnin perustan rakentuvan sille, että työelämän lakeja sekä työ- ja virkaehtosopimuksia
noudatetaan. Lisäksi tarvitaan tehokasta työpaikkatason yhteistoimintaa, jossa työterveyshuolto on aktiivisesti mukana.
Korkeasti koulutetuilla mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja yksilöllisen työuran rakentamiseen on myös tärkeää.
Akavalaisten työhyvinvointiin vaikuttavia isoja ongelmia
ovat edelleen palkattomat ylityöt, työhön liittyvä matkustaminen omalla ajalla ja oletus siitä, että työntekijät ovat jatkuvasti tavoitettavissa. Myös työn organisoinnissa ja esimiestyössä on puutteita. Kaikki tämä lisää henkistä kuormitusta, mikä
puolestaan vaikuttaa asiantuntijan työkykyyn.
– Akavalaisten ongelmien korjaaminen vaatii järeitä toimia
työnantajalta. EK:n malli esimerkiksi vasta ohjeistaa työyhteisöjä laatimaan pelisäännöt siitä, mihin aikaan lähetetään työhön liittyviä tekstiviestejä ja millainen vasteaika tehtävien suorittamiseen annetaan. Akava lähtee siitä, että työasiat – eivät
myöskään työhön liittyvät tekstiviestit tai sähköpostit – kuulu
vapaa-aikaan, Arkio painottaa.
Akavassa uskotaan, että työuria voidaan pidentää ensisijaisesti työhyvinvointia edistämällä. Avainasemassa ovat
yksilölliset työaikajoustot, esimiestyö, kokeneempien työntekijöiden arvostus, työterveyshuolto ja mahdollisuudet
osaamisen kehittämiseen. Työurien pidentämisessä tarvitaan kuitenkin toimia koko elämänkaaren ajan, pohja luodaan jo koulu- ja opiskeluaikana.
Akavan keinot työurien pidentämiseksi ja työelämän kehittämistavoitteet löytyvät www.akava.fi/julkaisut.

4-2011  Valtiotieteilijä  29

Downshifting
– työntekijän oma strategia selviytyä
Teksti: Jari Jokinen
Kuvat: Juha Tanhua ja iStockphoto
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Downshifting on vastaisku kiristyvälle työelämälle ja kasvavalle kulutukselle.
Sen sanotaan romahduttavan nyky-yhteiskunnan.
Kirjoittaessaan kirjaa ”Pakattu aika – Kiireen imusta hallittuun hidasteluun” kasvatustieteen professori Juha T. Hakala
oli yhteydessä Kelaan selvittääkseen, miten paljon suomalaiset
popsivat erilaisia mielialalääkkeitä jaksaakseen yhä kiivaampaa
tahtia vimpovassa työelämän hyrrässä.
– Sain tutkijalta tilastot: 740 000 ihmistä käyttää Kela-korvattavia lääkkeitä, Hakala huokaisee.

Paljon dramaattisemmaksi tilanne muuttui, kun kirja alkoi
olla valmis ja Hakala halusi vielä varmistaa, ovatko lukemat kovassakin kasvussa.
– Yritin soittaa kyseiselle tutkijalle, mutta hän olikin kuollut.
Törmäsin hänen nekrologiinsa lehdestä: tutkijaa pidettiin uutterana työntekijänä, joka vielä viimeisinä työviikkoinaan käynnisti uusia projekteja.

Äänestystä jaloillaan
Downshiftingille ei löydy oikein suomennosta, siitä puhutaan
elämän kohtuullistamisena tai vapaaehtoisena vaatimattomuutena. Tavoitteena on löytää mielekkäämpi työnteon rytmi ja panostaa sosiaaliseen elämään työntekoa ja kulutusta vähentämällä.
Juha T. Hakala ei kirjassaan käytä termiä downshifting.
– Voihan downshifting olla jonkinlainen muoti-ilmiö ja tällainen termi tarpeellinenkin, että aiheesta syntyy keskustelua.
Taustalla leijuu kysymys, voisiko pikkuisen hidastaa tahtia ja

keskittyä elämälle – joka on kuitenkin aika lyhyt – tärkeisiin
asioihin, Hakala toteaa.
– Ilmiö ei ole ehkä globaali, mutta ainakin länsimainen. Ihmiset ovat alkaneet äänestää työpaikoilla jaloillaan.
Downshifting on alun perin Yhdysvalloissa syntynyt, ylemmän keskiluokan ilmiö. Kovempien arvojen kannattajat pitävät sitä pelleilynä: vain taloudellisesti riippumaton ihminen voi
downshiftata. Niillä, jotka taistelevat jokapäiväisen leivän eteen
tekemällä pitkiä työpäiviä, niukkuus on arkipäivää.
– Downshifting ei ole hauska ilmiö, jos sitä joutuu tekemään
4-2011  Valtiotieteilijä  31

Marjut Villanen opiskelee
liikuntalääketieteitä avoimessa
yliopistossa.

Päättäjät puhuvat Suomen
tulevaisuudelle tärkeistä uusista
innovaatioista, mutta eihän
sellaisia synny, jos paahdetaan
koko ajan täysillä.

Marjut Villanen hyppäsi viime
keväänä työelämän oravanpyörästä sivuun.

Downshifting
Downshifting on Yhdysvalloissa 2000-luvulla syntynyt
aatesuuntaus ja elämänasenne. Tavoitteena on saavuttaa vähemmillä tuloilla mielekkäämpi elintaso ja elämä,
jossa perhe, ystävät, harrastukset ja sekä henkinen että
fyysinen hyvinvointi korostuvat.
Suuntaus on vastaisku materialistiselle ja suorittavalle ajattelulle, jossa elämä keskittyy työn ympärille.
Downshiftaaja näkee, että korkea stressitaso, jatkuva
pyrkiminen ja ylimitoitettu työtaakka johtavat ennen pitkää ihmisen romahdukseen, sairastumisiin, perhesuhteiden rakoiluun ja unettomuuteen.
Mikäli aate yleistyy, sen nähdään johtava yhteiskunnan rapistumiseen, peruspalveluiden ja elintason laskuun ja työttömyyden nousuun. Arvostelijoiden mielestä downshiftaus on ylemmän keskiluokan tavoite päästä
taloudelliseen riippumattomuuteen.
Downshiftaaminen on yleistä Y-sukupolvelle, jolle taloudellinen hyvinvointi on ollut itsestäänselvyys ja vanhempien avioerot ja burnoutit arkipäivää.
Lähde: Wikipedia
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Marjut Villanen lenkittää poikia ennen
uintitreenejä. Mukana myös oma
poika Harry edessä vasemmalla.

Marjut Villanen irrottautui projektiputkesta

”Jaksamisesta ei ole syntynyt
sisällöllistä keskustelua”
Marjut Villanen, 44, ei koe olevansa yhteiskunnan loinen, itsekäs tai moderni kommunisti, vaikka hän viime keväänä päätti
hypätä 12 vuotta kestäneestä projektimyllystä sivuun.
– Vaikka Sarasvuo ja Wahlroos ovat julkisuudessa tällaisia tuomioita antaneet, minulla ei ole huono omatunto. En
elä yhteiskunnan tuella vaan perheen säästöillä, Villanen sanoo topakasti.
– Mielestäni itse asiasta eli työhyvinvoinnista ja jaksamisesta ei ole syntynyt sisällöllistä keskustelua vaan lähinnä
tuollaisia heittoja ja halveksuntaa.
Marjut Villanen jäi kotiin kolmen lapsen kanssa ja miettii nyt, mitä haluaa tehdä jäljellä olevilla 20 työvuodellaan.

Oikea suunta työnteolle
Sosiologi Marjut Villasella on takanaan pitkä putki erilaisia EUprojekteja muun muassa elinikäisestä oppimisesta, työhyvinvoinnista ja sosiaalipalveluista. Projektit vyöryivät toinen toisensa
perään eikä väliin jäänyt hengähdystaukoja. Lopulta hän viime
syksynä alkoi pohtia omaa hyvinvointiaan: tätäkö hän haluaa
tehdä loppuelämänsä?
– Päätökseen ei vaikuttanut mikään yksittäinen asia vaan
yksi johti toiseen ja sitten kolmanteen. Projektit alkoivat kyllästyttää pahanlaatuisesti ja ajattelin, että voisin tehdä jotain
muutakin, toukokuun viimeisenä päivänä kotiin jäänyt Villanen kuvailee prosessia.
Hän ei pidä itseään varsinaisesti downshiftaajana, hän
ei koko termiä tai aatteen perusajatusta talvella edes miettinyt. Nyt kesän aikana tuo sanahirviö on osunut otsikoista
eri tavalla silmään.
– Mitä enemmän kuuntelee noita ihmeellisiä heittoja itsekkyydestä, sitä enemmän menee koko asiasta sekaisin.
Päättäjät puhuvat Suomen tulevaisuudelle tärkeistä uusista
innovaatioista, mutta eihän sellaisia synny, jos paahdetaan
koko ajan täysillä, Villanen toteaa rauhallisesti.
Marjut Villaselle jäi työpaikaltaan sellainen käsitys, että
työkaverit ymmärsivät hänen ratkaisunsa. Jotkut jopa tulivat sanomaan, että tekisivät samoin, jos pystyisivät. Villanen myöntää, että nyt hänellä oli siihen taloudellinen mah-

pakosta. Silloin nousee esiin Maslowin
tarvehierarkia: ihminen tarvitsee fyysistä
turvaa ja hyvinvointia, jota työ tarjoaa. Jos
työpaikka on koko ajan hakusessa tai epävarma, ei voi rakentaa tulevaisuuttaan pitkällä tähtäimellä, Hakala korostaa.
Jos downshifting leviää suuriin kansanjoukkoihin, edessä on yhteiskunnan
rapistuminen, elintason lasku ja perus-

dollisuus. Pari vuotta sitten tilanne oli vielä toinen. Eikä hän
nytkään aio pitkään kotona olla, hakee vain oikeaa suuntaa
ja motivaatiota työnteolleen.
– Työhyvinvointi kiinnostaa, ja viime syksynä aloitin liikuntalääketieteen opinnot avoimessa yliopistossa. Ehkä tulevaisuudessa teen jotain siihen liittyvää.
Marjut Villasen mielestä sekä työnantajat että yhteiskunta pitäisi saada ymmärtämään jatkuvasti kiristyvän työnteon
seuraukset. Masentavat tilastot ovat hänelle tuttuja.
– Jatkuvan piiskaamisen sijaan pitäisi suunnata energiaa
siihen, että mietittäisiin työoloihin joustoja esimerkiksi perheen perustamisen ruuhkavuosille, Villanen heittää pallon
takaisin päättäjille.
Nykyteknologia mahdollistaa helposti esimerkiksi etätyön.
– Entisessä työssäni ei sitä sallittu ja lyhennettyä päivää
en edes uskaltanut ehdottaa. Jos vähennän työpanokseni
puoleen, joku muu joutuu ne työt tekemään. Ja puolella palkalla joutuu tekemään 70 prosenttia töistä ja loppu jakaantuu työkavereille.

Uusi ura haaveissa
Kotiin jääneen projektiammattilaisen päivät ovat täyttyneet kolmen lapsen koulunkäynnistä ja harrastuksista.
– Lapset eivät ole vielä ehtineet kyllästyä siihen, että olen
aina täällä, Villanen naurahtaa ja myöntää, että myös kotityöt ovat painottuneet nyt enemmän hänen kontolleen. Samalla hän silti kiittelee miestään tämän aktiivisuudesta.
– Lisäksi olen liikkunut paljon. Ennen kuin mieli menee
solmuun, oireet näkyvät kehossa. Puolen tunnin päivittäinen
liikunta on meille kaikille välttämätöntä. On aivan uskomatonta, miten lenkillä päässä pyörii uusia ideoita ja ajatuksia.
Uuden työuran pariin Marjut Villanen aikoo palata ensi
vuoden alkupuolella. Hän on miettinyt myös yrittäjäksi siirtymistä.
– Tai sitten itken tammikuussa, että viime talven päätös
oli väärä. En usko, että näin kuitenkaan käy.

palvelujen romahtaminen. Yrittäjä ja
saarnamies Jari Sarasvuokin jyrähti kesällä, että downshifting on silkkaa itsekkyyttä. Suomalaiset on pakko saada
tekemään enemmän töitä, jotta yhteiskunnan rattaat pyörivät. Yhteiskunnan
näkökulmasta on tärkeää, että kaikki
osallistuvat talkoisiin, maksavat veroja ja
saavat sitä kautta palveluja.

Hakala muistelee, että valtiovarainministeriön Raimo Sailaskin sanoi reilu
vuosi sitten, että valitettavasti tämä systeemi on sellainen, että jos juoksemme
yhtä lujaa kuin viime vuonna, menemme taaksepäin.
– Kovassa bisneksessä downshiftingiä
pidetään rintamakarkuruutena ja leiritulilla istumisena. Eiköhän Sarasvuonkin
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perusajatus ollut ärsyttää ja tuoda esiin erilaisia näkemyksiä,
Hakala hymähtää.
Douppausta työkunnon
ylläpidoksi
Jutun alussa mainitut tilastot kertovat karusti sen, että työelämässä on ongelmia, joihin pitää suhtautua vakavasti. Nyt jo joka kuudes suomalainen eli noin 860 000 ihmistä syö mielialalääkkeitä jaksaakseen.
Yhä useampi myös ”douppaa” itsensä työkuntoon: saksalaisen tutkimuksen mukaan yli viisi prosenttia sikäläisistä työntekijöistä on ainakin kokeillut lääkitystä keinona nostaa tehoaan
työpaikalla. Puolet heistä popsii niitä säännöllisesti.
Suomessa mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat sairauspäivärahat ovat kasvaneet kymmenessä vuodessa 60 prosenttia,
naisten kohdalla jopa 106 prosenttia. Masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeellä on 40 000 ihmistä ja eläkemenot ovat noin
500 miljoonaa euroa.
Hakala siteeraa kirjassaan Michiganin yliopiston psykiatrian
professoria Randolph Nessea, joka on todennut, että masennus
on astunut elämäämme. Tällä hän kertoo, että on kerta kaikkiaan
aika pysähtyä pohtimaan tilannetta: hidastaa, arvioida elämäntapaa ja ehkäpä myös muuttaa sitä.
– Näissä kasvuluvuissa on kumulatiivinen luonne. Ilmiö alkaa koskea itse kutakin meistä. Jos ei vielä itseä niin ainakin lähipiiriä, Hakala huomauttaa.
Masennus on noussut työkyvyttömyyden aiheuttajana viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti eikä se koske ainoastaan meitä synkkiä ja suorittavia suomalaisia. Sama tilanne on
myös Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Saksassa, Itävallassa, Britanniassa ja Sveitsissä eli korkean elintason maissa.
– Työnantajienkin on myönnettävä tilanne ja nöyrryttävä
sen edessä.
Y-sukupolven ilmiö?
Downshiftingin sanotaan olevan Y-sukupolven eli 2000-luvulla
aikuistuvien ihmisten ilmiö. Nämä nuoret ovat tottuneet taloudelliseen yltäkylläisyyteen ja ovat nyt valmiita tinkimään materiasta oman hyvinvointinsa puolesta. Tai he eivät ainakaan halua raataa samalla tavalla kuin vanhempansa.
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Kilpailuun perustuvan elämäntavan kehtoina toimivat kaupunkien laita-alueille kasvavat omakotitalolähiöit. Siellä eläminen vaatii paljon rahaa ja sosiaalinen paine on kova. Naapurin
menestyminen näkyy helposti.
– Kaikki pitää saada nopeasti, ja se edellyttää kovaa työntekoa. Jos tällöin jostain kohtaa nitkahtaa, se nitkahtaa myös toisesta päästä ja parisuhde romahtaa. Tämä elämän korttitalo on niin
hutera, että jos pönkkä kaatuu, menee kaikki, Hakala kuvailee.
– On tervehdyttävää huomata, että nuorten keskuudessa on
kasvamassa omaleimainen linja suorittamista ja kilpailua vastaan. Me keski-ikäiset tuijotamme edelleen kiiltävän perään ja
olemme omaksuneet sen omilta vanhemmiltamme.
Y-sukupolven etuna on myös, että se on kasvanut nykyteknologian tarjoamaan informaatiotulvaan. Juuri tuo valtava tiedon määrä aiheuttaa vanhemmilla sukupolvilla tunteen, että
työn hallinta karkaa. Perehtymistä edellyttävät ja odottavat tehtävät uuvuttavat ahkerimmankin ihmisen.
Perinteisten organisaatioiden johdossa keski-ikäisten pomojen on vaikea ymmärtää ja omaksua nykytekniikan tarjoamia
työnteon mahdollisuuksia. Konttorille pitää raahautua, vaikka
työn pystyisi tekemään laiturin nokassa istuen.
– Nuoret kapinoivat perinteisiä työnteon malleja vastaan ja
työ sekä vapaa-aika sekoittuvat positiivisella ja luontevalla tavalla. He saattavat päivän aikana roikkua töissä netissä tai käydä siirtelemässä autoa ja tekevät työt silloin kun hyvältä tuntuu.
Vähempikin riittää
Juha T. Hakalan mielestä downshiftaamista voisi harrastaa
myös työsuorituksissa. Hän on vetänyt kymmenen vuotta niin
kutsuttua Maisterihautomoa, jossa autetaan opiskelijoita, joiden
opinnot syystä tai toisesta hiipuivat kalkkiviivoilla ja pro gradu
-tutkielma jäi tekemättä. Vuosien myötä suurelle osalle tuli rimakauhu ja he asettivat itselleen liian kovan tavoitteen.
Ongelmaa ja myös omaa työtään miettiessään Hakala kehitti turmarajan kaavion: jos kaikissa tehtävissä tavoittelette parasta mahdollista laatua, teidän käy huonosti. Uuvutte ennen lakisääteistä eläkeikää. Samalla voi mennä työkyky jopa pysyvästi.
– Kaikkia töitä ei tarvitse tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, vähempikin riittää. Turmaraja on se laatutaso, jonka alle
ei saa missään tapauksessa mennä, Hakala kuvailee.

Tätä metodia hän on esitellyt päätyössään kasvatustieteen
professorina tuleville ja nykyisille opettajille, joilla on erityinen
taipumus perfektionismiin. Moni on sanonut, että asian oivaltaminen on vapauttanut ajattelua. Kun ei lähde tekemään täydellistä, lopputulos saattaa sellainen olla.
– Olen työstäni puolikkaalla virkavapaalla ja kun oli vielä loma alla, työpöydällä oli puolentusinaa gradua, joiden tekijöille
piti vastata. Vastauksiin saattoi jäädä joitakin kirjoitusvirheitä
tai välillä caps lock päälle, mutta eihän niiden vastausten oikeakielisyyden viilaaminen ole opiskelijoille tärkeää vaan vastauksen sisältö, Hakala kuvailee omaa työskentelytapaansa ja lisää
vielä, ettei syntyisi väärinkäsityksiä.
– On myös työtehtäviä, joissa on heti alussa lähdettävä tekemään täydellistä.
Tällä tavalla työntekijä voi säästää aikaa ja myös itseään. Se
myös ehkäisee tehokkaasti työn hallinnan menettämistä.
– Uupunut työntekijä ei ole kaikkein tehokkain. Kun mieli
voi hyvin ja jos fyysinen kuntokin on kohdallaan, työt voi tehdä
tehokkaasti. Itse olen tähän opetellut, yritän tehdä ne lakisääteiset tunnit säpäkästi. Olen myös opetellut vapaa-ajan vietossa irti sähköpostista ja puhelimesta.
Kun puhutaan downshiftauksesta, puhutaan pitkälti ajan
käytöstä ja sen hallinnasta työn ja vapaa-ajan kesken.
Tietoa on pakattu jo pitkään, professori Hakala nostaa esimerkiksi Valittujen Palojen Kirjavaliot. Tietokoneiden myötä
erilaisten tiedostojen pakkaamisesta on tullut arkipäivää, silloin
otetaan niin sanotusti tyhjät pois.
Kun työelämä on mennyt ajan pakkaamiseen, kiristyvä tahti
ja tiiviit aikataulut ovat vieneet työpaikoilta joutilaisuuden, joka
on uusien ideoiden synnyn perusta. Ajattelu vaatii ehdottomasti pysähtymistä, lepoa ja rentoutumista.
– Tämä kiire tulee myös muuhun elämään. Huomasin sen
itse, kun poikani ehdotti, että ryhdymme yhdessä tekemään
puukkoja. Vuollaan visakoivun palasta kaikessa rauhassa kahva. Minun ehtoni oli, että hankimme vannesahan ja työ nopeutuu, Hakala kertoo.
– Vannesaha hankittiin ja puukkojakin syntyi, mutta vasta
myöhemmin heräsin: minkä takia halusin säästää aikaa jopa vapaa-aikanani? n

Kaikkia töitä ei tarvitse tehdä
parhaalla mahdollisella tavalla,
vähempikin riittää.
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Suomen Valtiotieteitä
Opiskelevien Liitossa eli
SVOL:ssa paikallistoimintaa
pyörittävät innostuneet
aktiivit yhdeksällä eri
yliopistopaikkakunnalla.
Joka vuosi opiskelijatoiminta
imaisee mukaansa uusia
aktiiveja. ”Sille tielle jäin”,
totea moni toimintaan
lähtenyt.

Miksi lähteä mukaan ja mistä löytää aikaa? Parhaiten toiminnan

taustat ja motiivit tuntevat siinä jo tiukasti mukana olevat paikallisjärjestöjen aktiivit eli ”paikkarit”, joten kysytäänpä heiltä.
Lotta Löfberg Lapin yliopistosta on ympyröissä mukana vasta
ensimmäistä vuotta. Hän on SVOL-Rovaniemen varapuheenjohtaja ja SVOL:n hallituksen jäsen.
– Minut houkuteltiin mukaan seuraamaan SVOL-Rovaniemen kokousta ja sivusta seurattuani toiminta vaikutti mielenkiintoiselta. Lähdin toimintaan siksi, että halusin ottaa enemmän irti
opiskeluajastani ja saada realistisemman kuvan työelämästä.
Eero Kallio Vaasasta, miksi sinä tulit mukaan SVOL:n toimintaan?
– Liityin jäseneksi, kun kaveri oli mennyt aktiiviseksi SVOLVaasan hallitukseen. Olin asiaa jo miettinyt aikaisemmin, kun
osallistuin SVOL-Vaasan työelämäiltoihin.
Eero on nykyisin SVAL:n valtuuston varajäsenenä. Hän on
myös toiminut aktiivisesti ylioppilaskunnan ja ainejärjestön hallitustoiminnassa.
Kaverin esimerkkiä seurasi myös Heidi Hurskainen Joensuusta.
– Ihan heti opintojen alusta en ole ollut jäsenenä, mikä nyt harmittaakin, kun kaikki kesätyöt eivät ole kerryttäneet työttömyyskassan työssäoloehtoa.
YTM Noora Sievänen oli vielä muutama vuosi sitten opiskelijatoiminnan aktiivi Kuopiossa. Hän oli perustamassa Kuopioon
SVOL:n paikallisyhdistystä.
– Oman osaston perustaminen nähtiin tarpeelliseksi, sillä
oman ammattiliittomme näkyvyys oli hyvin ohut opiskelijoiden
keskuudessa. Halusimme levittää työelämätietoutta yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijoille yliopistossamme, ja se on mielestäni
ollut kantava ajatus myös myöhemmin toiminnassa.
Heini Wiik Jyväskylän yliopistosta lähti mukaan toimintaan
muutaman vuoden opiskeltuaan.

– SVOL kiinnosti, koska se antoi mahdollisuuden erilaiseen
näköalapaikkaan järjestökentällä, ja osallistuttuani tapahtumiin
tiesin jo monta mielenkiintoista SVOL:n toteuttamaa projektia.
Heinin järjestöansioluettelo on vaikuttava: SVOL-Jyväskylän
hallituksessa, SVOL:n liittohallituksessa, liiton edustajana Akavan
opiskelijavaltuuskunnassa (AOVA) sekä opiskelijajäsenenä Akava
Keski-Suomen aluetoimikunnassa.
Helsingin paikallisjärjestön puheenjohtaja ja SVOL:n hallituksessakin vaikuttanut Otto Kivinen ei ole katunut lähtemistään
SVOL:n toimintaan.
– Tulin SVOL:iin aikoinaan hieman puolivahingossa. Fuksivuotenani tutorini oli Helsingin paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja ennen liittaria (liittokokousta) oli unohtanut rekrytä
uusia liittariedustajia Helsingistä. Olin ollut viimeisten joukossa
istumassa kaljalla SVOL-Helsingin uusien illassa, joten hän päätti
soitella minulle ja kyseli mukaan liittariehdokkaaksi. Hetken pohdittuani ajattelin, että mikäpäs siinä, kivahan se on kaikenlaisessa
uudessa olla mukana. Sille tielle jäin.
Sille tielle jäi myös Tampereen opiskelijajärjestön Hypyn puheenjohtaja Milla Halme.
– Sain ensimmäisen opiskeluvuoteni syksyllä puhelun ystävältäni, silloiselta SVOL:n pj:ltä, että Tampereella touhuaa sellainen
huippu paikkari kuin Hyppy, jonka syysyleiskokous pidettäisiin
piakkoin ja minun olisi syytä lähteä toimintaan mukaan.
Ainejärjestö Utopian puheenjohtaja Anna-Mari Österlund
opiskelee yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Porissa ei vielä viime vuonna ollut minkäänlaista SVOL-toimintaa.
– SVOL halusi tilanteen korjattavan, joten silloinen liittohallituksen puheenjohtaja otti yhteyttä ainejärjestöömme ja sanoi, että
heillä olisi liittohallituksessa varajäsenen paikka porilaiselle opiskelijalle. Innostuin haasteesta ja otin paikan vastaan.
Keskustelevaa vaikuttamista
Halu vaikuttaa ja olla mukana päätöksenteossa ovat saaneet monet alun perin lähtemään opiskelijatoimintaan.
Milla on toiminnassa nyt jo viidettä vuotta. Vuosiin on mahtunut tehtäviä Hypyn, SVOL:n ja vuoden alusta myös SVAL:n hallituksessa.
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kertaakaan. Jos on ollut intoa jotakin tehdä, on siihen aina ollut resursseja ja mahdollisuuksia.
Hiljattain toiminnassa aloittanut Anna-Mari on selvästi innostunut.
– Opiskelijatoiminnan hienoimpia puolia on, että kaikkien ajatuksia ja mielipiteitä pidetään yhtä tärkeinä ja jokaista kuunnellaan. Mikäli itseltä löytyy halua kehittää, parantaa tai viedä eteenpäin toimintaa, niin siihen saa varmasti toisten tuen ja avun.

Kuva:
Johannes
Kaarakainen,
Jyväskylän
Ylioppilaslehti
Jylkkäri

– SVOL:ssa toiminta on mukavan rentoa ja keskustelevaa.
Kaikki ideat ovat tervetulleita. Yhdessä voi pohtia, mitkä ideat ovat
toteuttamiskelpoisia ja miten ne toteutettaisiin.
Heidi on opiskelijatoiminnassa ns. aktiivinen rivijäsen mutta
kokee vaikuttamismahdollisuudet silti riittäviksi.
– Ei tarvitse olla hallituksen jäsen avatakseen suunsa ja esittääkseen toiveita tulevasta toiminnasta tai palautetta menneestä.
Jäsenenä voi osallistua siihen, mikä kiinnostaa ja aktiivisella mukana olollaan siinä kyseisessä tapahtumassa vaikuttaa toimintaan,
Heidi kertoo toimintatavastaan.
– Kaikilla toiminnassa mukana olevilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan niin paljon kuin vain pystyy ja jaksaa, kuvailee
Lotta tilannetta Rovaniemellä.
Samoilla linjoilla Lotan kanssa on myös Otto:
– En muista tilannetta, jossa jonkun idea olisi täysin tyrmätty

Akava Camp 2011
SVAL on taas mukana syksyn korkeakoulukiertueella
Akava jäsenliittoineen järjestää Camp-kiertueen nyt viidettä kertaa. Tavoitteena on
parantaa opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja varmistaa, että opiskelijat osaavat
pitää työpaikoillaan oikeuksistaan huolta. Kiertue tarjoaa myös tietoa eri alojen
ammattiliitoista ja niiden toiminnasta. Opiskelijatoiminnan aktiivit ovat mukana esittelemässä akavalaisten liittojen opiskelijatoimintaa.
Lisätietoja kiertueesta ja hyödyllistä työelämäinfoa löydät kiertueen omilta nettisivuilta www.akavacamp.fi. Sivuilla on myös kiertueblogi ja linkki FB:iin.
Tule tapaamaan SVAL:n edustajaa ständille!

6.10. Vaasa, Tritonia
11.10. Jyväskylä, Mattilanniemi
25.10. Tampere, Linnan yläaula
1.11. Turku, Educarium ja ÅA:n AS-talo
2.11. Turku, ÅA, Asa-huset
22.11. Helsinki, Porthania
23.11. Helsinki, Valtsikan kirjasto
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Työelämätaitojen oppimista,
verkostojen solmimista
Toimintaan vihkiytymättömälle opiskelijatoiminta voi näyttää lähinnä ajanhaaskaukselta, jossa pääasia eli opiskelu kärsii. Haastatellut aktiivit eivät väitteisiin yhdy.
– Pelkästään luennoilla istumalla ei opi mitään. Olemalla mukana järjestötoiminnassa joutuu suunnittelemaan tapahtumia ja
tekemään välillä vaikeitakin päätöksiä. Se on hyvää valmentautumista työelämään, Eero toteaa.
– Mielestäni opiskelussa parasta on sen oheistoiminta! Opiskeluaika on parasta aikaa luoda laaja kontaktiverkosto ja tutustua mielettömään määrään samanhenkisiä ihmisiä. Toimiessa oppii niitä taitoja, mitä yliopisto ei opeta. Tiimityöskentelyä, asioiden
organisoimista ja käytännön toimintaa. Ja eihän kukaan jaksaisi
opiskella, jos ei välillä puuhaisi jotain muutakin, vakuuttaa Otto.
Heini myöntää, että joskus toiminta vie mukanaan ja voi hiukan häiritä opiskelua.
– Käytännön tietotaito, mielenkiintoiset reissut, verkostoituminen ja uudet ystävät ovat esimerkkejä, joita ei pelkästään kirjastossa istumalla saa, Heini luettelee toiminnan plussia.
Myös Millalle opiskelijatoiminta tuo kaivattu vastapainoa.
– Kyllä opiskelijatoiminta antaa enemmän kuin ottaa. Muutamia tenttejä olen järjestötoiminnan vuoksi joutunut siirtelemään,
mutta muuten toiminta on ollut mukavaa vastapainoa teoriapainotteiselle opiskelulle. Esimerkiksi Hypyn Tuunaa tutkintosi -tapahtumien järjestäminen on aina ollut todella palkitsevaa.
Lotta ja Heidi muistelevat lämmöllä erityisesti Aktiivipäiviä,
jotka kokoavat vuosittain yhteen yhteiskuntatieteilijöitä ympäri
Suomea. Anna-Mari tuo esiin myös tärkeän edunvalvontanäkökulman.
– Meidän opiskelijoiden on pidettävä melua itsestämme ja vietävä eteenpäin meille tärkeitä asioita, jos haluamme parantaa asemaamme yhteiskunnassa. Varsinkin opiskelujen alkuvaiheessa
saattaa olla vaikeaa saada oman alan töitä, järjestötoiminnasta saatava kokemus lisää työelämävalmiuksia ja näyttää hyvältä CV:ssä.
Rohkeasti mukaan!
Oton neuvo tuleville aktiiveille on selkeä: lähtekää rohkeasti mukaan. Älkää välittäkö siitä, ettette tiedä kaikkea.
– Sitä varten SVOL:ssa ollaan, että opitaan työelämästä ja siitä
miten se toimii. Tekemällä oppii ja aina sopii kysyä!
Heini suosittelee lähtemään opintojen aikana mukaan johonkin järjestötoimintaan - oli se sitten SVOL, ainejärjestö, ylioppilaskunta tai muu järjestö.
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– Niissä oppii tuntemaan samanhenkisiä ihmisiä, pääsee käymään loistavia keskusteluja ja saa viettää unohtumattomia
hetkiä mielenkiintoisten projektien parissa, tehdä maailmasta pieni askel kerrallaan
parempi paikka.
Milla kehottaa laajentamaan toimintakenttää.
– Paikkaritoiminnan lisäksi kannattaa käydä SVOL:n yhteisissä tapahtumissa. Näin saa toiminnasta enemmän irti.
SVOL on pullollaan hyviä tyyppejä, joihin
kannattaa tutustua. Ennakkoluulottomasti
mukaan vaan!
Anna-Mari kannustaa uusia aktiiveja
pistämään itseään reippaasti likoon.
– Esitä rohkeasti mielipiteesi ja uskalla kysyä. Kukaan ei oleta, että tiedät ja ymmärrät valmiiksi kaiken, ainoastaan kysymällä ja tekemällä oppii.
– Kannattaa lähteä toimintaan mukaan
reippaasti, vaikka ei olisi mitään aiempaa
kokemusta siitä. SVOL-toiminnassa oppii
ja kehittyy monella tapaa. Se, jos mikä on
palkitsevaa, innostaa Lotta.
Nooran neuvossa kiteytyy koko järjestötoiminnan ydin: mitä enemmän, sitä
enemmän.
– Avoimin mielin toimintaan mukaan!
Mitä enemmän toimijoita, sitä vahvempi
SVOL!
Heidistä on hyvä kuunnella vanhojen
aktiivien kokemuksia mutta pitää uskaltaa
tehdä asioita rohkeasti eri tavallakin, jos
joku vanha tapa ei yksinkertaisesti toimi.
– Sen minkä tekee, tekee 100 prosenttisesti. Jos lupailee omiin voimiin nähden
liikoja, ei tule hyvä tulos.
Eeron neuvo uusille aktiiveille on lyhyt
ja ytimekäs:
– Ottakaa valta ja laittakaa laidat kii! n

Uusi opiskelijaasiamies
Piritta
Jokelainen
esittelyssä
Olen 23-vuotias turkulainen neljännen

Emil Kusnetsoff, Turku:
Jag kom med i SVOL:s verksamhet via
min styrelsepost som högskolepolitisk
ansvarig i SF-klubben vid Åbo Akademi.
Jag har nu varit med i två år. Första året
var jag den svenskspråkiga informationsansvarige för SVOL-Turku. Andra året
har jag fungerat som viceordförande för
SVOL-Turku och som reservmedlem i
SVOL:s förbundsstyrelse.
Jag har haft möjligheten att påverka verksamheten, speciellt på lokalnivå. Projektet som har gett mest åt mig
personligen har varit uppdateringen av
SVOL-Turkus svenskspråkiga hemsida.
När man har två universitet på samma
ort med olika språk tycker jag att studerande ska ha tillgång till all information
på båda inhemska språken.
Man ska absolut vara aktiv inom studerandeverksamhet. Nya vänner och en
chans att påverka saker helt konkret är
de bästa sakerna med studerandeverksamhet. Man har nog tid för studierna
också.
Jag anser att den största och bästa
förändringen inom SVOL:s studerandeverksamhet har varit närmare samarbete mellan lokalföreningarna och förbundsstyrelsen.
Jag skulle vilja
ge ett råd åt de
nya aktiva: kommunicera.

vuoden valtio-opin opiskelija. Kiinnostus
työelämäasioihin johdatti minut aikoinaan
SVOL:n Turun paikallisyhdistyksen toiminnan kautta SVOL:n liittohallitukseen, myöhemmin liittohallituksen puheenjohtajaksi
ja nyt opiskelija-asiamiehen saappaisiin. Kokemusta opiskelijatoiminnasta on kertynyt
SVOL:n lisäksi ainejärjestön hallituksesta
sekä yliopiston hallinnosta. Opiskelija-asiamiehen pesti on minulle työurani ensimmäinen oman alan työpaikka ja haaveissa
siintää pitkä ura liittosektorilla. Vapaa-aikani kuluu erilaisten järjestöaktiviteettien lisäksi liikunnan ja musiikin parissa.
Opiskelija-asiamiehen työssä tavoitteinani ovat liiton opiskelijatoiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden työelämätiedon kartuttaminen. Yliopisto-opinnot eivät aina tarjoa
riittäviä eväitä opiskelun jälkeiseen työelämään ja siellä pärjäämiseen. Tämän vuoksi oman työelämäosaamisen kehittäminen
jo opiskeluaikana antaa varmuutta vastavalmistuneen ensimmäisiin askeliin oman alan
työmarkkinoilla. Kun tukena on liiton tarjoama tieto oman alan työmarkkinoista ja
työelämän pelisäännöistä, ei siirtyminen
opintojen parista työelämään ole niin suuri askel. Toisaalta suurin osa opiskelijoista tekee töitä jo opiskelujen aikana. On hyvä tietää, että liitosta saa tukea myös kesä- ja
osa-aikatöiden sekä harjoittelun pulmiin.
Tärkeintä on muistaa, että kaikkea ei tarvitse
tietää tai osata itse!
Toivon, että tulevaisuudessa yhteiskuntatieteilijät olisivat yhä ylpeämpiä omasta osaamisestaan – ja samalla myös omasta
ammattiliitostaan.
Ota yhteyttä: sähköpostitse piritta.jokelainen@sval.fi tai puhelimitse 010 231 0358.
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Käytä jäsenetuasi
ja hae lomaviikkoa!
Olitpa sitten opiskelija, eläkeläinen tai tavallinen työssäkäyvä
jäsen, sinulla on oikeus päästä lomalle liiton lomahuoneistoihin. Liiton jäsenyydestä voi olla yllättävän suurta hyötyä,
kun suunnittelet hiihtolomaasi tai vaikkapa pääsiäisenviettoa
suosituissa pohjoisen hiihtokohteissa. Liitolla on useita lomanviettoon sopivia paikkoja Rukalla, Ylläksellä ja Pyhällä ja mikäs parasta, jäsenetuhintaan!
Seuraava arvontapäivä on 24.10. ja silloin arvonnassa ovat
mukana viikot 1–18 (ajanjakso 31.12.2011–5.5.2012).
Mitä, miten ja milloin?
• Käytä oheista lomaketta tai hae lomaviikkoa netin kautta.
• Jos samalle viikolle tulee useampia hakemuksia, vuokraoikeus arvotaan. Ensimmäistä kertaa hakiessasi mahdollisuutesi ovat hyvät, sillä ensikertalaiset ovat etusijalla.
• Jos onnistut haussa, saat puhelinsoiton ja kirjallisen
vahvistuksen viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
• Vapaiksi jääneet viikot tulevat uudelleen jakoon, joten
seuraa nettisivuja. Varauksia otetaan vastaan puhelimitse
tai sähköpostitse.
• Saat lisätietoja lomahuoneistoista nettisivuilta www.sval.fi
kohdasta jäsenpalvelut ja -edut.

Kolarin Siepakka
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle hengelle
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 10
Haettavat viikot 4		
290 €
8, 11
470 €
Pelkosenniemen Pyhänhovi	
• 48-neliöinen (+ parvi 31 m2) paritalohuoneisto
kahdeksalle hengelle
• vuokra-aika perjantaista klo 16 perjantaihin klo 11
Haettava viikko 6		
440 €

Vuokrahakemus ajalle 31.12.2011–5.5.2012

Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalohuoneisto kymmenelle
hengelle Rukatunturilla
• vuokra-aika lauantaista klo 16 lauantaihin klo 12
Haettavat viikot 1–6
440 €
7–18
520 €
Rukan lomakylä
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto kuudelle hengelle
• vuokra-aika lauantaista klo 17 lauantaihin klo 11
Haettavat viikot 17–18
390 €
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SVAL:n jäsen

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

Viikkoa

Haen toissijaisesti

Viikkoa

Päiväys ja allekirjoitus
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 23.10.2011. Voit postittaa sen osoitteeseen SVAL, Mikonkatu 8, 9. krs, 00100 Helsinki tai faksilla numeroon 010 231 0351. 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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Pohjola Vakuutuksen edut Suomen
Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n
jäsenille vuonna 2011
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n
jäsenilleen kustantamat vakuutukset
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto on vakuuttanut sinut Pohjolassa ja sinulla on kaksi hyvää ja
hyödyllistä vakuutusta, jotka sisältyvät jäsenmaksuusi.
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutettuina ovat liiton ammatissa toimivat jäsenet, mukaan lukien opiskelijajäsenet. Liiton toimihenkilöt ja luottamusmiehet ovat vakuutettuina asioissa, jotka liittyvät ko. toimihenkilön työhön tai luottamusmiehen toimeen. Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä
ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.
Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutuskauden aikana liittoon liittyneet jäsenet ovat vakuutettuja liittoon liittymisestä lähtien.
Oikeusturvavakuutuksen käyttö edellyttää kussakin tapauksessa liiton Pohjolalle lähettämää kirjallista puoltoa.
Järjestövakuutus on voimassa Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa kaikkialla maailmassa.

Alennusta omista kodin ja perheen vakuutuksistasi

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

Alennusta myös moottoriajoneuvovakuutuksiin

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

Henkivakuutus varmistaa perheen toimeentulon

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

Lisäetuja OP-bonusasiakkaalle

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

OP-bonuksilla voit maksaa vakuutusmaksuja!

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

Lisätietoja

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

Yhdessä hyvä tulee.
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YHTEYSTIEDOT

Suomen Valtiotieteilijöiden
Liitto SVAL ry
Toimisto on auki arkisin klo 9–16.

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

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

Lakimies käytettävissä,
ole hyvä!

Järjestötoiminta

Elämässä voi tulla eteen tilanteita, joissa jopa meidän yhteiskunta-alan osaajien on
hyvä turvautua lakimiehen asiantuntemukseen. Liiton jäsenenä saat oikeudellista
neuvontaa sekä palvelussuhdeasioissa että yksityiselämän oikeudellisissa kysymyksissä.
Voit ottaa yhteyttä liiton lakimiehiin, jos esimerkiksi:
• tarvitset neuvoja työsopimusta solmiessasi
• epäilet, että palvelussuhteesi määräaikaisuudelle ei ole
perusteita
• haluat varmistaa, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla
on palvelussuhteessa
• palvelussuhteesi uhataan päättää perusteettomasti.

Katso
l
yhtey isä- ja
stied
ot
w
kohd ww.sval.fi
ista jä
ja -ed senpalvelu
ut se
t
kä
yhtey
stied
ot!

Liiton lakimiehiin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.
Yhteydenotot ovat aina luottamuksellisia, eikä työnantajaasi koskaan
oteta yhteyttä ilman suostumustasi.
Voit ottaa yhteyttä asianajotoimisto Bützowiin, jos esimerkiksi:
• tarvitset neuvontaa perintö- ja testamenttiasioissa
• olet laatimassa avioehdon
• kyse on asunnon tai kiinteistön myynnistä
• haluat kysyä osituksista.
Neuvonta tapahtuu puhelimitse ja on liiton jäsenille ilmaista. Palvelu koskee vain
yksityiselämän oikeudellisia asioita eikä sisällä asiakirjojen laatimista. Palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa saat neuvontaa liiton omilta lakimiehiltä.
Lakimiehen neuvontapalveluita kannattaa hyödyntää
– ne ovat rahanarvoisia jäsenetuja!
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Asiamies Kati Ahtiainen
puhelin 010 231 0359
kati.ahtiainen@sval.fi
• viestintä
• Valtiotieteilijä
• järjestötoiminta
Asiamies Aki Reinimäki
puhelin 010 231 0356
aki.reinimaki@sval.fi
• järjestötoiminta
• opiskelijatoiminta
Opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen
puhelin 010 231 0358
piritta.jokelainen@sval.fi
• opiskelijatoiminta
Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

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

Jäsensihteeri Tiina Kuusi
puhelin 010 231 0361
tiina.kuusi@sval.fi
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
Jäsensihteeri Pia Ruuska
(perhevapaalla)

[ tätä mieltä ]

LEHTIKUVA

Hallinto- ja
kuntaministeTasapainoilua
– töissä ja kotona
ri Mari KiviMaija Lyly-Yrjänäinen
niemi
19.
huhResearch
Officer,
Eurofound
tikuuta 2007.
Työllisyysasteen
nostaminen ja työurien pidentäminen en apuun voi aina turvautua. Hoivavelvollisuudet puoles||| Ministeri
nähdään välttämättömyyksinä julkisen sektorin rahoitus- taan lisääntyvät, kun väestö ikääntyy.
of Public AdTyöajan jousto helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistävaikeuksien kanssa sinnittelevässä, ikääntyvässä Euroopasministratisa. Euroopan
komissio tavoittelee sekä miesten että nais- mistä. Yksi jouston muoto on osa-aikatyö, joka on etenkin
ten työllisyysasteen
nostamista nykyisestä 69 prosentista naisille yleinen keino sovittaa työ ja perhe yhteen. Hollanti,
on and Local
75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Koska yhä useam- Belgia, Saksa, Itävalta ja Ruotsi ovat osa-aikatyön kärkimaita
Government
man pitäisi
jaksaa tehdä töitä vähintään säädettyyn eläke- Euroopassa. Näissä maissa yli 40 prosenttia naisista on osaikään asti,
naisten
työelämään osallistumisesta ja työelämän aikatyössä. Hollanti erottuu joukosta, sillä siellä osa-aikaMari Kiviniekuormittavuudesta kannetaan huolta. Terveyttä tukevien työtä tekee jopa kolme neljäsosaa naisista ja neljännes miemija in
Helsintyöolojen
työssä
viihtymisen lisäksi työn, vapaa-ajan ja histä. Suomessa osa-aikatyö on harvinaisempaa. Vain noin
perhe-elämän
tasapaino
edistää työelämään osallistumista 20 prosenttia naisista tekee lyhennettyä työviikkoa. Pitkittyki on April 19,
essään osa-aikatyö voi kuitenkin osoittautua pulmalliseksi:
ja työssä jaksamista.
2007.
Vuoden 2010 Eurooppalaisen Työolotutkimuksen mu- ansiot, eläketurvan karttuminen ja uramahdollisuudet ovat
kaan viidennes eurooppalaisista työntekijöistä kokee, että
työajat eivät sovi hyvin yhteen perhevelvollisuuksien kanssa. Lisäksi 16 prosenttia tekee töitä vapaa-ajalla vähintään
kerran viikossa. Kolmanneksen on vaikea irtautua töistä muutamaksi tunniksi yllättävien perhevelvoitteiden takia. Etenkin miehet, kokoaikatyötä tekevät sekä lapsiperheiden vanhemmat kokevat, että työaika ja vapaa-aika eivät
ole tasapainossa. Tasapainoa tavoiteltaessa puntarissa ovat
perheen toimeentulo, työurat, tukiverkostot sekä sukupuoliroolit. Naiset jäävät monesti pois työelämästä tai siirtyvät
osa-aikatyöhön, jotta perhe-elämän harmonia säilyisi.
Miesten ja naisten työelämään osallistumisessa ja työajoissa on suuria eroja Euroopassa. Pohjois-Euroopassa ja
Baltian maissa miehet ja naiset ovat mukana työelämässä
lähes yhtä aktiivisesti, mutta monissa Etelä- ja Itä-Euroopan maissa naisten osallistuminen on kaukana komission
tavoitteesta. Kulttuuri ja sukupuoliroolit vaikuttavat valintoihin, mutta taustalla on myös käytännön elämän tekijöitä. Monelle ansiotyön ja työn ulkopuolisten hoito- ja hoivavelvoitteiden yhdistäminen on vaikeaa, koska julkinen tai
yksityinen tukiverkosto puuttuu. Useissa maissa lapsille ei
ole tarpeeksi päivähoitopaikkoja eikä sukulaisten ja ystävi-

heikommat kuin täyttä työpäivää tekevällä. Ja perheessä kokoaikatöissä olevan työpaineet saattavat kasvaa.
Jos miesten ja naisten pitkäjännitteistä osallistumista
työelämään halutaan edistää Euroopassa, työn- ja perheelämän yhteensovittamista olisi kehitettävä sekä töissä että kotona. Tasapaino työn ja perhe-elämän välillä on tärkeä
työtyytyväisyyden osatekijä. Se on useimmin kateissa miehiltä. He tekevät naisia useammin pitkiä työviikkoja, ja heillä on monesti epäsäännöllisiä työaikoja, joten heidän tasapainoiluaan on helppo ymmärtää. Toisaalta eurooppalaiset
naiset tekevät edelleen leijonanosan hoiva- ja kotitöistä, jolloin heille jää niukasti aikaa ja energiaa oman ammattitaidon rakentamiseen ja uran luomiseen.
Kokonaisvaltaisesti asiaa katsoen tasapainoinen työ- ja
yksityiselämä, hyvinvointi ja työelämään osallistuminen tukevat toisiaan. Työn ja perheen yhteensovittamista helpottavien päätösten tekeminen sekä työelämän kehittäminen
ovat kuitenkin yhä kesken monissa maissa ja monilla työpaikoilla. Yksilötasolla ansio- ja kotitöiden vastuiden jakaminen perheenjäsenten kesken voisi osaltaan helpottaa työja kotielämän yhteensovittamista. n
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Kasvata jäsenmäärää ja vaikuta edunvalvontaasi!
Suosittelen! -jäsenhankintakampanja jatkuu,
ja yhdentoistatuhannen jäsenen raja ylittyi kesällä.
Nyt pääset vaikuttamaan liiton jäsenmäärään
ja painoarvoon suosittelemalla liiton jäsenyyttä
sopivalle jäsenehdokkaalle – tutullesi, työtai opiskelukaverillesi.
Mitä enemmän meitä on, sitä paremmat ovat
vaikutusmahdollisuudet.
Tosiasia on, että edunvalvontaan tulee voimaa,
kun meitä on enemmän.
Tutustu kampanjaan www.sval.fi/suosittelen!
Palkinnot odottavat sekä suosittelijaa että uutta
jäsentä – nyt on oikea aika liittyä!

Näetkö ympärilläsi yhteiskuntaosaajia?

Yhteiskunta tarvitsee yhteiskuntaosaajia – meitä!
www.sval.fi/suosittelen

