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Tavoitteeksi
hyvä työpäivä
Kiusana
pätkätyöt

Vuoden yhteiskuntatieteilijä on

kuntapolitiikan
moniottelija

Pääkirjoitus

Vähemmän on enemmän
Liittovaltuusto vaati syksyn kokouksessaan, että yhteiskuntatieteellisen koulutuk-

sen aloituspaikkoja on vähennettävä noin viidenneksellä nykyisestä. Sain aiheesta palautetta, että eikö tämä ole oman oksansa sahaamista. Jos maailmassa olisi vähemmän
suomalaisia yhteiskuntatieteilijöitä, olisi se paljon nykyistä ikävämpi paikka.
Ikävyydestä en tiedä, mutta tilastot koulutuksemme tilasta kertovat karua kieltään.
Opiskelijoiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, kun taas opettavan henkilöstön
määrä junnaa paikallaan. Aloituspaikkojen vähentämisestä vapautuvat opetusresurssit pitäisikin käyttää täysimääräisesti opetuksen laadun ja opiskelija–opettajasuhteen
parantamiseen. Ne eivät saa valua mihinkään muuhun. Jokaiseen opiskelijaan voidaan
kiinnittää enemmän huomiota, mikä tarkoittaa sitä, että valmistuneita olisi jopa nykyistä enemmän. Me emme siis vähenisi.
Kannan liittovaltuuston tavoin huolta myös yhteiskuntatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta Suomessa. Vetoankin yhteiskuntatieteellistä opetusta antaviin yliopistoihin: profiloitukaa yhteiskuntatieteisiin. Ainakin muutaman yliopiston
Suomessa pitäisi valita yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja koulutus painopistealueekseen aivan yliopiston yleisen strategian tasolla. Vain siten voimme säilyttää korkealuokkaisen opetuksen ja tutkimuksen Suomessa.
Tuleva kevät näyttää edunvalvonnan kannalta erittäin haastavalta. Yksityisellä sektorilla neuvotellaan kiivaasti EK:n asettamaa 0,5 prosentin palkka-ankkuria vastaan.
Kuntien ja valtion sopimukset päättyvät tammikuun lopussa, mutta molemmissa on
suuria haasteita edessä. On syytä nyt levätä ja ladata akkuja tulevalle vuodelle.

Toivotan rauhaisaa joulunaikaa kaikille.
Elina Moisio
Puheenjohtaja
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[ lyhyesti ]

Elina Poikoselle stipendi
Viisi liiton jäsentä haki tänä vuonna stipendiä tutkimusta varten,

ja hallitus myönsi stipendin yhdelle hakijoista. Hän on Elina Poikonen, joka tekee pro gradu -tutkielmaa aiheesta ”Maahanmuuttajien kokemuksia työelämästä Suomessa”.
Onnittelut stipendistä!

Svallilainen Eurocadresin
varapuheenjohtajaksi
Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen,
46, on nimitetty marraskuussa Euroopan koulutettujen ja ylempien
toimihenkilöiden neuvottelukunnan Eurocadresin varapuheenjohtajaksi. Luottamustoimi kestää neljä vuotta.
Eurocadres edustaa korkeasti koulutettuja työntekijöitä Euroopan
unionin alueella ja muutamissa sen ulkopuolisissa jäsenmaissa. Suomesta sen jäseninä ovat Akava ja STTK. Jäsenmäärä on noin viisi miljoonaa.

Vanhan liittovaltuuston
viimeinen kokous

Liiton nimen muuttaminen etenee

Nimikilpailun palkinnot jaettiin
Valtiotieteilijä numero 3:ssa julistettiin kilpailu liiton uudesta
nimestä. Ehdotuksia tulikin paljon, ja niiden pohjalta on hyvä jatkaa ideointia eteenpäin.
Pääpalkinnon eli kahden hengen Pariisin-matkan nimityöryhmä päätti antaa Leena Seppälälle. Emme vielä tässä vaiheessa paljasta hänen tekemiään ehdotuksia, koska ne toimivat pohjana jatkotyöskentelyssä.
Kymmenen yllätyspalkintoa menivät seuraaville kilpailuun
osallistujille: Pirkko Aro, Henna Classen, Jesper Fogelholm, Lotta Harju, Jouko Holopainen, Anja Kortesaarikko, Lauri Kultti,
Risto Leskinen, Markku Rusanen ja Hannu Saarinen.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille ideoijille! Informoimme
jatkossa työn edistymisestä.

?

Apua arkielämän lakipulmiin

SVAL:n jäsenenä saat maksutonta puhelinneuvontaa muissa
Liittovaltuuston syyskokous hyväksyi liitolle toiminta-

suunnitelman vuodeksi 2010. Toiminnan painopisteitä tulevana vuonna ovat sopimusneuvottelut ja liiton toimintastrategian
uudistaminen. Teemallisiksi painopisteiksi nousivat pätkätyötä
tekevien aseman parantaminen, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sekä täydennyskoulutus.
Liittovaltuusto keskusteli myös vilkkaasti hallituksen valmistelemasta koulutuspoliittisesta ohjelmasta, jota myös valtuuston
antama julkilausuma käsitteli.
Liittovaltuusto sai kokouksen päätteeksi ansaitsemansa kiitokset ja kuohuviinit nelivuotisurakan päätteeksi. Käytäväkeskusteluissa olikin jo puheenaiheena uuden valtuuston koostumus.
Toimintasuunnitelma ja julkilausuma ovat kokonaisuudessaan luettavissa liiton internetsivuilla.
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kuin työsuhteeseen liittyvissä lakiasioissa Asianajotoimisto Bützow
Oy:n juristeilta. Voit kysyä neuvoa esimerkiksi perinnöistä, testamenteista, avioehdoista, osituksista ja lahjoista. Edellytyksenä on,
että lakimies voi selvittää asian puhelimitse asiakirjoihin perehtymättä. Omien asioittesi lisäksi voit selvittää maksutta myös samassa taloudessa asuvien perheenjäsentesi asioita.
Käytössäsi ovat neljän eri toimipisteen puhelinnumerot arkisin
klo 10–16:
Helsingissä puh. (09) 431 531
Hämeenlinnassa (03) 612 1944 ja (03) 612 5501
Tampereella (03) 3138 2800
Turussa(02) 274 2000.
Soittaessasi palveluun tarvitset jäsennumerosi. Jos puhelinneuvot eivät riitä, voit ottaa yhteyden Bützowin lähimpään toimistoon
(www.butzow.com) ja sopia toimeksiannosta. Toimeksiannot maksavat erikseen.

§

?

!

[ huomio ]

Muutoksia jäsenmaksuihin 2010

Jäsenasioiden TOP 3 -muistilista:

Liittovaltuusto päätti syyskokouksessa 28.11.2009 tarkistaa jäsenmaksuja seuraavasti:
• työssä olevat tutkinnon suorittaneet jäsenet ja vakituisesti työssä
käyvät opiskelijat 264 €
• yrittäjät, apurahalla tai stipendillä työskentelevät, EU/ETA-maissa työskentelevät ja ulkomailla valtioiden välisissä järjestöissä työskentelevät 132 €
• työttömät, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevat, eläkeläiset,
ase- tai siviilipalvelusta suorittavat sekä EU/ETA-maiden ulkopuolella työskentelevät tai ulkomailla ilman palkkatuloja oleskelevat 54 €
• opiskelevat jäsenet 24 €
• opiskelevat jäsenet, jotka ovat 1–4 kk töissä 60 €
• opiskelevat jäsenet, jotka ovat 5–11 kk töissä 100 €
• yhteisöjäsenet 0 €.
Jäsenmaksulomakkeet postitetaan jäsenille tammikuun alussa.
Suoraveloitus on kätevin tapa hoitaa jäsenmaksut. Kun maksat jäsenmaksua, muista käyttää aina viitenumeroa. Ilmoitathan myös muutokset yhteys- ja työnantajatiedoissasi.

1) Jäsenmaksut kuntoon

Huomio opiskelijat!
Suurin muutos jäsenmaksuissa koskee opiskelevia jäseniä. Opiskelijoiden jäsenmaksua on porrastettu työssäolokuukausien mukaan. Perusmaksu pysyy samana eli 24 eurossa. Perusmaksussa ei ole työttömyyskassajäsenyyttä.
Jos opiskelija käy työssä 1–4 kuukautta vuodessa, hänen maksamansa vuosimaksu 60 euroa (sis. työttömyyskassan) on edullisempi
kuin tänä vuonna (88 euroa). Liitto haluaa uudistuksella kannustaa
opiskelevia jäseniään liittymään aiempaa enemmän jo opiskeluaikana työttömyyskassaan. Jos työssäoloehto täyttyy, kannattaa opiskelijan alkaa hyvissä ajoin kerryttää ansiosidonnaiseen päivärahaan vaadittavaa työssäoloaikaa.
Lisätietoja työttömyysturvan perusteista ja työssäoloehdon yksityiskohdista löytyy liiton kotisivuilta www.sval.fi, Erkon kotisivuilta
www.erko.fi tai Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi .
Lisää tietoa kaikista jäsenmaksuista löydät kotisivuilta www.sval.fi tai
kysymällä liitosta sähköpostilla sval@sval.fi tai puhelimitse 09–6850 800.

Onko jokin jäsenmaksueristäsi jäänyt maksamatta? Jäsenmaksu kokonaisuudessaan pitää olla maksettu 31.12.2009
mennessä. Erissä maksetun jäsenmaksun viimeisen eli
neljännen erän eräpäivä on ollut 31.10.2009.
Liiton sääntöjen mukaan jäsenyys raukeaa,
ellei jäsen ole suorittanut jäsenmaksuja vuoden
loppuun mennessä. Erääntyneet maksut pitää
joka tapauksessa maksaa liitolle.

2) Ohjeistusta alennetun
jäsenmaksun hakuun
Saat alennusta jäsenmaksuusi, kun et ole
ollut ansiotyössä tai tiedät, ettet mene ansiotyöhön vähintään kolmeen kuukauteen.
Alennettua jäsenmaksua kannattaa hakea heti, kun olet saanut
esimerkiksi äitiys- tai vuorotteluvapaapäätöksen. Hakemuslomakkeita voit tilata liiton toimistosta tai tulostaa kotisivuilta.
Tätä vuotta koskevat alennushakemukset liitteineen pitää
toimittaa liiton toimistoon vuoden loppuun mennessä. Alennettua jäsenmaksua vuodelle 2009 ei voida myöntää, jos hakemus on tullut liittoon vasta vuoden 2010 puolella.

3) Päivitä myös muutokset sähköpostissa
Moni muistaa päivittää osoitetietonsa viimeistään siinä
vaiheessa, kun jäsenlehti ei enää kolahda luukusta. Yhtä tärkeää
olisi ilmoittaa myös uusi sähköpostiosoite, koska tiedottamista
ollaan siirtämässä yhä enemmän sähköiseen muotoon. Sähköpostitukset eivät onnistu, jos osoitteet eivät ole ajan tasalla.
Lisätietoa jäsenasioista saat liiton kotisivuilta www.sval.fi ja
sähköpostitse sval@sval.fi tai soittamalla numeroon 09–6850 800.
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[ ura putkessa ]

Teksti: Anna-Maria Stenius Kuva: AJ Savolainen

Kuntahallinnon johdossa
hallitaan kokonaisuuksia
Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kari-Pekka MäkiLohiluoma on neljän vuoden pestinsä aikana päässyt haastavien tehtävien pariin kuntahallinnon kehittämisessä ja uudistamisessa. Ensi
vuoden alussa Kuntaliiton toimitusjohtajana aloittavalle Mäki-Lohiluomalle työ monipuolisessa ympäristössä sopii.
– Kun aamulla kahvilassa kiertää pöydästä toiseen, tietää, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu. Täällä ollaan todella eri
sektoreiden kehityksen ytimessä. Jos on kiinnostunut minun laillani kokonaisuuksista, tällaista paikkaa ei ole muualla Suomessa,
Mäki-Lohiluoma kehuu Kuntatalolla Helsingissä sijaitsevaa työpaikkaansa.
Hänen vastuualueinaan varatoimitusjohtajana ovat olleet sosiaali- ja terveys-, opetus- ja kulttuuri- sekä alue-, elinkeino- ja EU-asiat.
Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon hallintorakenteen uudistus, koulujen ryhmäkoot sekä lukioiden
ja ammattikoulujen välinen suhde.
Näitä asioita Mäki-Lohiluoma pohtii päivittäin ministereiden,
kansanedustajien, alan asiantuntijoiden ja erilaisten toimijoiden, kuten Tekesin ja Sitran kesken. Viikoittain hän kiertää kunnissa puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa. Monipuolinen työ asettaa myös tekijälleen vaatimuksia.
– Alakohtaisen asiantuntemuksen lisäksi asiat pitää osata sijoittaa oikeaan viitekehykseen. Pelkkä teoreettinen tieto ei riitä, vaan
täytyy löytyä myös välineet ongelman ratkaisuun, Mäki-Lohiluoma
sanoo ja peräänkuuluttaa ongelmakeskeistä oppimista Suomen kouluihin ja yliopistoihin.
Kuntataloon Mäki-Lohiluoma asteli ensimmäisen kerran parikymmentä vuotta sitten aloittaessaan työt tutkimuspäällikkönä. Niistä päivistä kuntapuolen hallinto on muuttunut paljon – puhumattakaan ajasta sitä ennen.
– Muutoksia tehtiin 1980-luvulla suurissa hankkeissa. Nyt työtä
tehdään pienissä erissä pitkäjänteisesti. Hierarkkisesta järjestelmästä ollaan menty verkostuneempaan suuntaan ja hallinnosta on tullut
avoimempaa, Mäki-Lohiluoma kertoo. Hän kuvailee nykyistä työtään
ennen kaikkea yhteistoiminnaksi ja kompromissien teoksi.

Rajapinnat kiinnostavat

Ehdota
Ura putkessa
-haastateltavaa
osoitteessa
www.valtiotieteilija.fi
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Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma sai ensimmäisen kosketuksensa kuntahallintoon opiskeluaikoinaan,
jolloin hän teki projektitehtäviä Porin kaupungille. Sittemmin hän on työskennellyt julkishallinnon parissa sekä Suomessa että ulkomailla.
Belgiassa hän suoritti lisensiaatin tutkintoon
liittyneitä jatko-opintoja ja oli harjoittelussa Euroopan unionin komissiossa. Euroopan julkisen
hallinnon kehittämiskeskuksen EIPA:n asiantun-

tijana hän uudisti julkisen hallinnon johtamis- ja kehitysjärjestelmiä.
– Olen kiitollinen, että olen päässyt toteuttamaan monia haaveitani ja tekemään kansainvälistä ja kuntapuolen työtä. Sain todeta, ettei
kansainvälinen hallinto ole sitä, mitä haluan tehdä koko loppuelämäni. Jos kuntahallinnossa päätöksenteko jossain asiassa vie kuukauden
ja valtionhallinnossa vuoden, kansainvälisessä ympäristössä päätöksenteko vie kolme vuotta, Mäki-Lohiluoma vertaa.
Hän pitää ulkomailta hankittua kokemusta kuitenkin tärkeänä nykyisten tehtäviensä kannalta. Julkishallinnon seuraaminen muissa
Pohjoismaissa on työssä keskeistä, ja ulkomailla käydäänkin säännöllisesti päivittämässä tietoutta.
Vuoden vaihteen jälkeen alkavan toimitusjohtajan pestin MäkiLohiluoma katsoo olevan luonnollista jatkumoa hänen työlleen Kuntaliitossa. Vaikka Mäki-Lohiluoma viihtyy kuntahallinnon parissa, ei
hänellä ole lukkoon lyötyjä suunnitelmia tulevaisuuden varalle.
– Olen suunnannut aina sinne, missä on näkynyt kiinnostavia
asioita. Halunani on ymmärtää, kuinka systeemit ja järjestelmät toimivat. Viihdyn politiikan, hallinnon ja tutkimuksen rajapinnoilla.
Niissä myös uudet ajatukset syntyvät kaikkialla maailmassa.

Haasteena hyvinvointivaltion turvaaminen
Tulevan toimitusjohtajan vastuualueina Kuntaliitossa ovat kaupunki- ja kuntapolitiikka sekä kehittämis- ja tutkimustoiminta.
Sektorijohtamisen vähentyessä kokonaisuuksien yhteensovittaminen ja yleisten linjojen hallinta korostuu entisestään.
Kuntaliitoksia ja kuntien järjestämiä palvelumalleja on mietitty lähes viiden vuoden ajan kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, Parashankkeessa, joka on myös yksi keskeisimmistä tulevista työsaroista.
– Haasteena on, miten Kuntaliitto pystyy palvelemaan kuntia
uudistusprosessissa ja kuinka pystymme toteuttamaan valtioneuvoston vaatimukset seuraavan kymmenen vuoden aikana. Monien muiden nykyisten työyhteisöjen tapaan tuloksia pitäisi saada yhä
pienemmällä porukalla.
Mäki-Lohiluoma katsoo, että valtioneuvoston ehdottamat ratkaisut ovat riittämättömät, mikäli kuntien palvelutaso halutaan säilyttää
nykyisellään. Esimerkiksi ikääntyvän väestön hoitomallimuodot tarvitsevat tulevaisuudessa suuria muutoksia, jotta tilanne säilyisi siedettävänä. Tiukkojen puitelakien ja ylhäältä päin tulevien ohjeiden sijaan
Mäki-Lohiluoma toivoisikin kunnille enemmän vapauksia toimenpiteiden toteuttamiseen.
Oli kyse sitten laajemmista yhteiskunnallisista muutoksista tai
oman organisaation kehittämisestä, Kuntaliiton uusi toimitusjohtaja
uskoo harkittuihin tekoihin.
– Mitään vallankumousta en lähde Kuntaliitossa tekemään. Töitä
tehdään tavoitteellisesti ja yhdessä 250 Kuntatalon asiantuntijan kanssa, Mäki-Lohiluoma toteaa. n

[ ura putkessa ]

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
•
•

•
•
•
•
•

syntynyt vuonna 1962 Kauhajoella
valmistunut hallintotieteiden maisteriksi
Vaasan yliopistosta v. 1989, valtiotieteiden lisensiaatiksi
Åbo Akademista v. 1992
työskennellyt Kuntaliitossa varatoimitusjohtajana
vuodesta 2005 ja tutkimuspäällikkönä vuosina 1993–1996
sisäasianministeriön pääsihteerinä
valtio–kunta -neuvotteluryhmässä vuosina 1999–2000
asiantuntijana EIPA:ssa (European Institute of Public
Administration) Maastrichtissa vuosina 1996–1999
kehitysjohtajana Sitrassa vuosina 2000–2005
vapaa-aikanaan liikkuu säännöllisesti ja on aktiviisesti
mukana 15-vuotiaan poikansa jääkiekkoharrastuksessa
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UUSI LIITTOVALTUUSTO
Liiton historian kolmannet liittovaltuustovaalit järjestettiin marraskuussa. Äänestysprosentti oli 25,6,
joka on 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisissä vaaleissa. Uusien sääntöjen mukaan liittovaltuustossa on nyt 40 jäsentä.

Valtuustokaudelle 2010 – 2013 tulivat valituiksi:
Ahonen Hanna
Aniluoto Arto
Anttonen Taru
Autto Heikki
Eronen Milla
Eskola Mikko
Gröhn Irene
Haahtela Johanna
Hagelstam Axel
Huttunen HannuPekka
Kiiskinen Päivi
Kinkku Markus
Kinnunen Aarne
Koskela Jaana

Koski Susanna
Koskimäki Timo
Kyhä Henna
Kylä-Harakka Paula
Lammi Kati
Launonen Reima
Lepikkö Laura
Marttinen Kirsi
Moisio Elina
Niemi Sari
Nokela Katri
Puoskari Pentti
Rajakangas Ulla Maija
Rossi Mika

Koska Hanna Ahonen, Mikko Eskola, Johanna Haahtela, Päivi

Kiiskinen, Elina Moisio, Sari Niemi ja Matti Simpanen ovat hallituksessa vuonna 2010, heidän tilalleen liittovaltuuston v. 2010 nousevat
Katariina Suomu, Anni Siitonen, Mikael Seppälä, Simo Pöyhönen,
Janne Mikkonen, Soili Saikkonen ja Tiina Rajala.
SVAL kiittää kaikkia vaaleihin osallistuneita äänestäjiä ja ehdokkaita. Onnittelut uusille valtuutetuille!

Äänestäjien kesken arvottiin
Barcelonan-matka,
jonka voitti
Piia Lehtimäki.
Onnea voittajalle!
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Rättilä Tiina
Rönnholm Antton
Salonranta Jussi
Sandberg Johanna
Seppä Sisko
Sievänen Noora
Simpanen Matti
Sirniö Outi
Sironen Jiri
Sumuvuori Johanna
Vesikansa Sanna
Vilén Janina

Yliopistoihin työsuhteet
ensi vuoden alussa
Yliopistojen virkasuhteinen henkilöstö siirretään uuden yliopistolain nojalla
työsuhteisiin ensi vuoden alusta alkaen.
Kaikkien virkasuhteisten kanssa tullaan tekemään kirjallinen
työsopimus. Sopimusluonnokset tulostetaan suoraan henkilötietojärjestelmästä ja käsin lisättäväksi jäävät pääsääntöisesti vain allekirjoitukset. Ennen sopimuksen allekirjoittamista se kannattaa kuitenkin tarkistaa huolella, sillä työsopimus on työsopimussuhteen
perusta (päinvastoin kuin virkasuhde, jonka oikeusperustana ei ole
sopimus).
Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen SYTYn ja Yksityisen
Opetusalan liiton YOL:n valmistelemasta työsopimuslomakemallista käytiin neuvotteluja palkansaajajärjestöjen kanssa. Kaikkia järjestöjen esittämiä tavoitteita ei ole työsopimusmallissa otettu huomioon.
Työnantaja on vedonnut muun muassa “suureen massaan”. Työsopimusmallissa on esitetty kaikki erilaiset ehtovaihtoehdot. Kunkin henkilön omaan työsopimuslomakkeeseen tulostuvat kuitenkin vain ne

kohdat, jotka häntä koskevat. Esimerkiksi työaikakohdasta tulostuu
vain se työaikamuoto, joka henkilöä koskee.
Yliopistojen työsuhteiden erityispiirteenä voidaan mainita uuden
yliopistolain 32§:n 3 momentti. Sen mukaan työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa laissa säädetyn tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. Yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstöön kuuluvan työntekijän työsopimusta ei myöskään saa
irtisanoa tai purkaa perusteella, johon vetoaminen loukkaisi tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.
Lomakemalli ja sitä koskevat tarkemmat soveltamisohjeet ovat
saatavissa SVAL:n www-sivuilla olevasta Valtiotieteilijän verkkoversiosta sekä jäsensivuilta. n
Petri Toiviainen
lakimies

Meiltä saat molemmat.
Olemme vakavarainen asiantuntijapankki, jolla on myös
erittäin kilpailukykyiset hinnat. Keskitä asiointisi meille, saat
henkilökohtaisen pankkineuvojan sekä rahanarvoisia etuja.
Liity Etuohjelmaan ja hyödynnä asiantuntemuksemme.
Soita Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20 ja kysy lisää. Samalla voit varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Nordea Pankki Suomi Oyj

nordea.fi /tutustumeihin

5-2009  Valtiotieteilijä  9

jäsenjärjestöt

Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien
Liitto SVOL ry tiedottaa
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry järjesti
liittokokouksensa 14.11.2009 Vaasassa. Liittokokouksessa valittiin
hallitus vuodelle 2010 sekä suunniteltiin liiton toimintaa. Vuoden
2010 aikana liitto keskittyykin entistä terävämpään edunvalvontatoimintaan esimerkiksi harjoittelukäytäntöjen yhtenäistämisen
puolesta ja kehittää edelleen SVOL:n ja yliopistojen välistä alumnitoimintaa. Alumnitoiminta koetaan tärkeäksi sillanrakentajaksi
opiskelijoiden ja jo valmistuneiden välillä.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Markus Siltanen Lapin yliopistosta. Siltanen on toiminut liiton puheenjohtajana jo 12.9.2009 järjestetystä ylimääräisestä liittokokouksesta lähtien. Lisäksi hänellä on
kokemusta sekä paikallisyhdistystoiminnasta että liiton hallituksesta.
Puheenjohtaja näkee edunvalvontatyössä tärkeimpänä tehtävänään
vaikuttamisen yliopistoihin, jotta harjoittelukäytänteitä yhtenäistetään.
Lisäksi tärkeää on aktiivinen työelämätietouden jakaminen, jotta
opiskelija jo valmistuessaan tietää työmarkkinoiden pelisäännöt ja ammattiliittojen tarjoaman tuen.
– Harjoittelukäytännöt eri yliopistoissa luovat opiskelijoiden välille epätasa-arvoa. Harjoittelu antaa arvokasta työkokemusta ja helpottaa näin opintojen suunnittelua, kun kokemusta opiskelujen jälkeisistä
työtehtävistä kertyy jo opiskeluaikana. On erittäin outoa, ettei kaikissa
yliopistoissa edes 300 opintopistettä riitä harjoittelurahaan, kun toisissa
yliopistoissa harjoittelurahan saavat kaikki. Lisäksi epätasa-arvoa lisää
kohtuuttoman paljon se, että joidenkin yliopistojen harjoitteluraha riittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon täyttämiseen,
joidenkin ei, Markus Siltanen toteaa.
Liittokokouksessa järjestölle valittiin myös uusi hallitus, jossa on
edustettuna laajaa asiantuntemusta ja osaamista jokaisesta Suomen yliopistosta, jossa opetetaan yhteiskuntatieteellisiä oppiaineita.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jaakko Poikonen, Otto Kivinen
ja Johanna Laakso Helsingin yliopistosta, Joel Rouvinen ja Riikka
Viitala Tampereen yliopistosta, Sanna Vähänen Turun yliopistosta,
Rasmus Rantanen Åbo Akademista, Hennamari Toiviainen Jyväskylän yliopistosta, Maria Röykkä Joensuun yliopistosta, Hannele Lahtinen Lapin yliopistosta, Noona Wilskman Vaasan yliopistosta ja Saara
Hanhela Kuopion yliopistosta. Lisäksi varajäseniksi valittiin Timo Häivälä Helsingin yliopistosta, Milla Halme ja Eveliina Kuusela Tampereen yliopistosta, Piritta Jokelainen Turun yliopistosta sekä Heini Wiik
ja Henri Hiltunen Jyväskylän yliopistosta.
Uusi hallitus aloittaa toimikautensa 1.1.2010.
Lisätietoja: Markus Siltanen 050 505 1987 (Puheenjohtaja)
Aki Reinimäki (09) 6850 8013 (Pääsihteeri)

SVAL:n jäsenjärjestöt toivottavat
kaikille jäsenilleen hyvää joulua
ja aktiivista uutta vuotta
Liitolla on paikallistoimintaa usealla paikkakunnalla. Aloita

uusi vuosi aktiivisesti ja ota yhteyttä lähimpään paikallisjärjestöön.
Liity omiesi seuraan!
Pääkaupunkiseudulla: mikko.nikula@metalliliitto.fi
Pirkanmaalla: hannahonen@hotmail.com
Varsinais-Suomessa: merja.anteroinen@tuakk.fi
Päijät-Hämeessä: marko.t.helin@uta.fi
Kuopiossa: paivi.kiiskinen@dnainternet.fi
Vaasassa: marja.huovari@vaasa.fi
Opiskeleville svallilaisille on oma valtakunnallinen opiskelijajärjestö SVOL, jolla on yliopistopaikkakunnilla runsaasti toimintaa. Lisätietoa löydät www.svol.fi.
SVAL:n nettisivuilta löydät lisää tietoa paikallistoiminnasta ja
linkit paikallisjärjestöjen omille sivustoille. Jäsenhakemuksen voit
täyttää netissä. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Päijät-Hämeessä katse
kohti ensi vuotta
Perinteiseen tapaan Päijät-Hämeen Valtiotieteilijöiden ”pikkujoulut” järjestetään kevätriehana alkukeväästä. Tapahtumasta
kerrotaan lisää seuraavassa Valtiotieteilijässä sekä yhdistyksen sähköpostilistalla.
Seuraavat aamukahvit pidetään tiistaina 12.1. klo 7.30 Lahdessa
Mariankadun Sinuhessa. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!
Tiedotamme kaikista tapahtumista sähköpostilistallamme. Listalle voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeri Marko Heliniin, marko.t.helin@uta.fi.

[ pykälät ]

Onko työnantajalla oikeus lukea
työntekijän sähköposteja?
Arto Vainio
Sähköpostin käyttöä työpaikalla sääntelee usea laki. Työnantajan oikeudesta hakea ja avata työnantajalle kuuluvia mutta työntekijälle osoitettuja sähköposteja on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Se turvaa työntekijälle kuuluvien, luottamuksellisten
sähköpostiviestien salaisuuden eikä työnantajan oikeus hakea ja avata työntekijän sähköpostiviestejä koske työntekijän yksityisiä viestejä. Työntekijän yksityisten viestien ja viestintäsuhteiden luottamuksellisuus perustuu viime kädessä perustuslakiin eikä työnantajalla ole
edes työnjohto-oikeutensa perusteella oikeutta loukata tätä yksityisyyttä. Laki kuitenkin mahdollistaa tietyin edellytyksin työnantajalle välttämättömien työviestien saamisen työnantajan käyttöön työntekijän ollessa estyneenä.
Ensimmäinen edellytys on laissa asetetun huolellisuusvelvoitteen
täyttäminen. Työnantaja täyttää lain edellyttämän huolellisuusvelvoitteensa tarjoamalla työntekijälle tämän sähköpostiviestinnän suojaamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä, kuten sähköpostijärjestelmän automaattistavastaustoimintoa tai mahdollisuutta ohjata työntekijälle
tulevat viestit toiselle. Riittävää on, että työnantaja tarjoaa lain mukaisia vaihtoehtoja työntekijälle.
Mikäli työntekijä antaa toiselle henkilölle oikeuden viestiensä lukemiseen, ei työnantaja
saa hakea ja avata työntekijän sähköposteja.
Työnantaja ei voi koskaan saada tietoja
työntekijän sähköpostiviesteistä tämän ollessa paikalla. Työnantajan ja työntekijän
olisikin pyrittävä sopimaan sähköpostiviestien avaamisesta jo ennen työntekijän mahdollista poissaoloa. Säännösten lähtökohtana on, että viestien
selville saaminen ja avaaminen
perustuisivat työntekijän suostumukseen. Työnantajalla on
työsuhteen aikana kuitenkin
mahdollisuus tarkastaa liiketoimintaansa liittyvät viestit
työntekijän poissaolon aikana silloinkin, kun työntekijän suostumusta ei
ole saatu etukäteen,
jos tiedonsaanti on
välttämätöntä työnantajan toiminnan
jatkumisen turvaamiseksi.

Työnantajalla on oikeus saada tietoja vain sellaisista työnantajalle
kuuluvista työntekijän sähköpostiviesteistä, jotka ovat tulleet työntekijälle sen jälkeen, kun tämän poissaolo on alkanut sekä välittömästi
ennen tämän poissaoloa lähettämistä tai vastaanottamista viesteistä.
Arvio siitä, kuuluko sähköpostiviesti työnantajalle, on tehtävä viestin
lähettäjää ja vastaanottajaa koskevien tunnistamistietojen tai viestin
otsikkokentästä ilmenevien tietojen perusteella.
Työnantajan oikeus ryhtyä työnantajalle kuuluvien työntekijän
sähköpostiviestien hakemiseen edellyttää lisäksi, että työntekijä hoitaa itsenäisesti tehtäviä työnantajan lukuun eikä työnantajan käytössä
ole järjestelmää, jonka avulla työntekijän hoitamat asiat ja niiden käsittelyvaiheet kirjataan tai saadaan selville. Viestien hakemiseksi vaaditaan edelleen, että työntekijän tehtävien ja vireillä olevien asioiden
vuoksi on ilmeistä, että työnantajalle kuuluvia viestejä on lähetetty tai
vastaanotettu. Lisäksi työntekijän on oltava tilapäisesti estynyt suorittamasta työtehtäviään eikä asian selvittäminen ei kestä viivytystä.
Viestin avaamisen edellytykset ovat peruspiirteiltään samat kuin
viestin esille hakemisen edellytykset. Ennen avaamista työnantajan
on pyrittävä saamaan yhteys työntekijään tai viestin lähettäjään, ja
saamaan tätä kautta tieto viestin sisällöstä. Jos tämä ei ole mahdollista, työnantaja voi avata viestin, mikäli viestin tunnistetietojen perusteella on ilmeistä, että kyseessä on työnantajalle kuuluva viesti. Viestin avaamiseen osallistuneet ja viestiä käsitelleet henkilöt eivät saa
ilmaista viestin sisältöä sivullisille. Avattu viesti on säilytettävä, jotta jälkeenpäin voidaan arvioida, ovatko viestin avaamisen edellytykset täyttyneet. Viestin esille hakemisesta ja viestin avaamisesta on laadittava selvitys.
Työnantaja ja työntekijä voivat työsuhteen aikana sopia noudatettavasta sähköpostikäytännöstä työntekijän poissaolon aikana.
Paljon julkisuudessa ollut, Lex Nokiaksi kutsuttu tietosuojalaki antaa työantajalle oikeuden käsitellä tietoverkkonsa ja alaistensa sähköpostien tunnistamistietoja. Laki sallii työantajan selvittää tunnistamistiedot silloin, kun työntekijää epäillään tietoverkon luvattomasta,
haitallisesta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä. Laissa työnantajan tiedonsaantioikeus on arvioitu niin tärkeäksi, että työantajan tiedonsaanti- ja
viestien käsittelyoikeus on ulotettu koskemaan myös työntekijän yksityisiä viestejä. Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta työntekijän viestiliikenteen jatkuvaan seurantaan. Seuranta on sallittua vain ongelmatapauksissa. Lakia ei toistaiseksi ole käytännössä sovellettu.
Työpaikan sähköposti ja sen käyttämisen periaatteet kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Työnantajan on ennen asiaa koskevaa
päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi ja päätöksenteon jälkeen tiedotettava työntekijöille työpaikan sähköpostin käyttöön liittyvistä asioista. n
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[ pykälät ]

Työttömyysturvaan useita muutoksia
vuoden 2010 alusta lukien
Työttömyysturvajärjestelmää on tarkoitus uudistaa monilta
osin vuoden 2010 alusta lukien. Ehdotetut muutokset ovat osa sosiaaliturvan uudistamiskomitean ehdotuksia sosiaaliturvan uudistamisen keskeisistä linjauksista. Tätä kirjoitettaessa asiaa koskeva
hallituksen esitys on vielä eduskunnan käsittelyssä, joten lakiuudistuksen lopullista sanamuotoa ei ole vielä lyöty lukkoon. Ajantasaiset tiedot on mahdollista saada vuodenvaihteen tienoilla esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteistyöjärjestön kotisivuilta osoitteesta
www.tyj.fi.
Työttömyyspäivärahan saamisen yleisenä ehtona on työssäoloehdon täyttäminen ennen työttömyyden ja lomautuksen alkua. Vuoden
2010 alusta lukien tarkoituksena on siirtyä yhteen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoon lyhentämällä ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavan työssäoloehto 43 viikosta 34 viikkoon. Myös yrittäjien työssäoloehtoa ehdotetaan vastaavasti lyhennettäväksi 24
kuukaudesta 18 kuukauteen. Ansiosidonnaista päivärahaa saadakseen työttömän tulee olla edelleen ollut työttömyyskassan jäsen työssäoloehdon kertymisaikana.
Työttömyyspäivärahan tasoa ehdotetaan korotettavaksi muuttamalla ansiopäivärahan ja korotetun ansio-osan laskentakaavaa sekä
maksamalla 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä peruspäivärahassa korotusosaa ja ansiopäivärahassa korotettua ansio-osaa. Ansiopäivärahan
korotuksen johdosta luovuttaisiin lisäpäiviltä maksettavasta korotetusta ansioosasta. Samalla myös
nykyistä korotusosan
ja korotetun ansio-osan
enimmäismaksuaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi

150 päivästä 100 päivään. Muutosten vaikutus omaan työttömyyspäivärahaan kannattaa tarkistaa työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön
kotisivulla olevasta päivärahalaskurista.
Työllistymistä edistäviin aktiivitoimenpiteisiin osallistumisen kannustamiseksi ehdotetaan, että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettaisiin enintään 200 päivältä korotusosaa tai korotettua ansioosaa. Korotusosan maksaminen koskisi myös työmarkkinatuen saajia.
Myös muutosturvan enimmäismaksuaikaa pidennettäisiin 185 päivästä 200 päivään. Korotettuihin etuuksiin oikeuttavat työllistymistä edistävät palvelut määritellään nykyistä laajemmin, jolloin niiden piiriin tulisi muun muassa omaehtoinen koulutus.
Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen aikuiskoulutustuki ja koulutuspäiväraha aiotaan puolestaan yhdistää yhdeksi etuudeksi. Työtön saisi samansuuruista etuutta siitä riippumatta,
osallistuuko hän työ- ja elinkeinotoimiston hankkimaan koulutukseen vai itse hankkimaansa koulutukseen. Samalla omaehtoiseen koulutukseen osallistumisen ehtona olevasta 10 vuoden työhistoriavaatimuksesta luovuttaisiin. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta
maksettava tuki laskettaisiin mukaan työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisaikaan.
Työurien pidentämiseksi työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden alkamisikää on tarkoitus nostaa 59 vuodesta 60 vuoteen. Muutos koskisi työnhakijoita, jotka ovat syntyneet vuonna 1955 tai sen
jälkeen. Ikärajan noston vuoksi kuntien velvoitetta työllistää ikääntyneitä työntekijöitä laajennetaan koskemaan niitä työttömiä, jotka
lainmuutoksen vuoksi eivät enää olisi lisäpäiviin oikeutettuja. Samalla
palkanmäärittelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että velvoitteen perusteella järjestetty työ ei alenna työn päätyttyä
maksettavaa työttömyyspäivärahaa.
Petri Toiviainen
lakimies

Vuorotteluvapaajärjestelmä
vakinaistetaan
Vuoden 1996 alusta lähtien määräaikaisena voimassa ollut vuorotteluvapaajärjestelmä vakinaistetaan vuoden 2010 alusta lukien. Vakinaistamisen yhteydessä
vuorotteluvapaajärjestelmän sisältöön ei tehty muutoksia, vaan se säilyy muodossa, jollaisena se on ollut vuoden 2008 alusta lukien.
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Toimintaohjeita työttömyyden kohdatessa
Ilmoittaudu oman kotikuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työnhaun pitää olla voimassa, jotta työttömyyskassa
voi maksaa päivärahaa.
SVAL:n palkansaajajäsenenä kuulut Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon.
TE-toimistosta saat ansioturvan päivärahahakemuslomakkeen.
Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan ainoastaan hakemuksen perusteella. Täytä lomake huolellisesti ja liitä mukaan lomakkeessa vaaditut liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.
Lomakkeen tulostettava versio löytyy työttömyyskassan kotisivujen
www.erko.fi lisäksi muun muassa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi.
Hae päivärahaa kirjallisesti jälkikäteen neljän viikon/kalenterikuukauden jaksoissa. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen 2–3
viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Erko huomioi seitsemän arkipäivän mittaisen omavastuuajan ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät kuten esimerkiksi karenssit, lomakorvauksen jaksotuksen
jne. työsuhteen päättymisestä lukien.
Hakemuslomakkeen lisäksi tarvitset seuraavat liitteet:
• alkuperäinen palkkatodistus työnantajalta vähintään 43:lta tai
34:ltä työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset
korvaukset (kuten esimerkiksi tukipaketti, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot

• mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut
viikoittain, tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen sekä työsopimus/määräyskirja.
• kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta
• kopio työtodistuksesta
• alkuperäinen muutosverokortti sosiaalietuutta varten (jos haettu)
• jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä tai maksuilmoituksesta
• erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi
lapsista
• palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista.
Lähetä päivärahahakemus liitteineen Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon, osoite Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki. Tarvittaessa kassa pyytää täydentämään hakemustasi.
Huolehdi, että jäsenmaksusi ovat ajan tasalla myös työttömänä
ollessa.
Muista lähettää päivärahahakemuksesi ajoissa kassalle, sillä hakemus vanhenee kolmen kuukauden kuluttua. Jokainen hakemus vanhenee erikseen. Päivärahan suuruudesta saat alustavan arvion käyttämällä työttömyyskassan nettisivujen päivärahalaskuria.
Tarkista myös oikeutesi muutosturvaan.
Lisätietoja saat liitosta sval@sval.fi ja työttömyyskassasta.
Lähde: Erityiskoulutettujen Työttömyyskassa Erkon kotivut

Vastaa kyselyyn ja voita upea kamerapaketti!
Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön.
Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa
www.mcipress.fi/lukijapalvelu

Vastaaminen on helppoa.
1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi/lukijapalvelu.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse tilaajanumero-kohtaan numerosarja 082288.
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla tutkimukseen-painiketta.
Ja sitten vain onnea arvontaan!
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
2009. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.12.2009. Voittajalle ilmoitetaan
sähköpostitse tai kirjeitse.

Arvottava palkinto on Canonin järjestelmäkamerapaketti,
jonka arvo on noin 1 000 euroa.
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Kuntapolitiikan moniottelija

luottaa hyvään
henkilöstöjohtamiseen
Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi valittu Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko korostaa työssään
prosessien ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä. Johtajuuden ohjenuorana toimivat puolestaan
järkevä henkilöstöpolitiikka sekä ihmisten kuunteleminen.
Teksti: Ari Rytsy Kuvat: Susa Junnola

Lapin maakunnan luoteisosissa sijaitsevasta Muonion kunnas-

ta kotoisin oleva Antti Rantakokko tutustui kunnallispolitiikkaan jo
varhaislapsuudessa. Paikallista kyläkauppaa pyörittäneen perheen isä
oli aktiivisesti mukana alueen yhteisten asioiden hoidossa. Sitä tapahtui sekä puodin puolella että kauppiaan pirtissä. Tapahtumia vierestä seurannut Rantakokko kertoo osallistuneensa keskusteluihin puhtaasta uteliaisuudesta.
– Isä oli kyläläisten omistaman yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu ja koulun johtokunnan puheenjohtaja. Muitakin asioita käytiin läpi kyläläisten kanssa. Niihin liittyvän
päätöksenteon seuraaminen oli kiinnostavaa. Toiminta oli erittäin sosiaalista. Kyseessä oli eräänlainen yhdistelmä paikallishallintoa ja lähidemokratiaa, Rantakokko muistelee.
Koulussa nuorta muoniolaista kiinnostivat historia sekä siihen
liittyvät yhteiskunnalliset ilmiöt. Tampereen yliopistossa Rantakokko asetti tähtäimeksi kunnallistutkinnon ja hallintotieteiden maisterin paperit.
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– Historia kiinnosti enemmän, mutta en uskonut sen elättävän.
Lopullinen valinta ei ehkä tapahtunut täysin näin rationaalisesti. Kuntapuoli vain tuntui silloin omalta jutulta.
Rantakokko pääsi opiskeluaikoinaan matkustamisen makuun.
Harjoittelua tapahtui Muoniossa ja Suomusjärvellä, mikä avasi kuntasektorin uraputken. Ennen siirtymistä Saloon Rantakokko on toiminut kunnanjohtajana Suomusjärvellä, Sallassa ja Jalasjärvellä sekä
kaupunginjohtajana Kauhajoella.
– Jalasjärvellä vietin yhteensä 16 vuotta, mikä on uudistumista ajatellen kymmenen vuotta liikaa. Siinä vaiheessa kunnanjohtaja alkaa
olla kehityksen jarruna, hän naureskelee.

Elinkeinorakenne kaipaa monipuolistamista
Nykyisessä tehtävässään Salon kaupunginjohtajana Rantakokko pyrkii toteuttamaan strategista ajattelua. Kaupungin punaisena lankana
on yhdessä kehrätty visio, jossa tähdätään kymmenen vuoden päähän. Suomen suurimman kuntaliitoksen myötä noin 55 000 hen-

Antti Rantakokko toimi Kauhajoella kaupunginjohtajana
maata ravistelleiden koulusurmien aikana.

Antti Rantakokko
• Syntynyt 11.6.1952 Muoniossa.
• Salon kaupunginjohtaja vuoden 2009
alusta lähtien.
• Toiminut kaupunginjohtajana Kauhajoella, kunnanjohtajana Suomusjärvellä, Sallassa ja Jalasjärvellä sekä apulaistalousjohtajana Lapin keskussairaalassa.
• Suorittanut Tampereen yliopiston kunnallistutkinnon sekä yhteiskunnallisen ja hallintotieteiden
maisterin tutkinnon. MBA Jyväskylän yliopiston
AVANCE-johtamiskoulutuksesta. Lisäksi osallistunut Tampereen yliopiston Kunnallistieteiden
laitoksen tohtorinkoulutukseen (jatko-opinnot,
40 ov).
• Rantakokko on toiminut valtakunnallisessa PARAS-hankkeen yhteistoiminta-alueiden verkostossa kuntien edustajana, Kaupunkipoliittisen
neuvottelukunnan varajäsenenä sekä 40 kaupungin muodostaman Seutukaupunkiverkoston
puheenjohtajana. Parin viime vuoden aikana hän
on toiminut aktiivisesti Suomen ja Vietnamin välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Erityisenä
painopisteenä on ollut pysyvän työperäisen maahanmuuton käynnistäminen, jonka pilottina toimivat Kauhajoen kaupunki ja sen yrittäjät.
• Neljän lapsen isä, joka harrastaa kuntoliikuntaa,
mökkeilyä sekä elinikäistä oppimista ja opiskelua.
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”

Jos joku esittää kritiikkiä, on hyvä miettiä,
mikä ajatus siinä piilee.

gen kaupungiksi kasvanut Salo on mielenkiintoinen kehitettävä niin
uuden kokonsa kuin elinkeinorakenteensa ansioista. Kaupungin suurimpana työntekijänä tunnetun Nokian asema on vain korostunut
vuonna 2007 suljetun sokeritehtaan myötä. Ei siis ihme, että Rantakokko kaipaa alueelle lisää tuoreita toimijoita. Toinen prioriteetti liittyy kuntalaisille tarjottaviin peruspalveluihin.
– Kuntaliitoksen seurauksena olemme sulauttamassa useita eri organisaatioita yhdeksi kokonaisuudeksi. Haasteena on rakentaa niihin
liittyvät prosessit mahdollisimman toimiviksi. Suuren kuntakoneiston on pelattava hyvin yhteen, Rantakokko kiteyttää.
Hän myöntää, että suuresta koosta huolimatta rakennemuutos
on purrut myös Saloon. Työpaikkojen menettäminen pakottaa kaupungin miettimään elinkeinorakenteen ohella talouden asettamia
reunaehtoja.
– Painopiste on tehokkaassa kokonaisohjauksessa. Vaikka vyötä
kiristetään, on myös panostettava ennaltaehkäisevään työhön. Pää on

pidettävä koko ajan kylmänä. Lyhytnäköisiä ratkaisuja ei kannata tehdä, Rantakokko sanoo.
Kuntasektorin epäkiitollinen tehtävä on tuottaa laadukkaita palveluja olemattomilla taloudellisilla resursseilla. Taantuman myötä kunnilla on edessään kovia haasteita. Äänenpainot kuntien velvollisuuksista ovat koventuneet niin valtion johdossa kuin tavallisten ihmisten
parissa. Rantakokko myöntää, että kuntiin ja kaupunkeihin kohdistuu kovia paineita useammalta eri suunnalta.
– Mielestäni kovassa kiireessä tilanteen rauhoittaminen on kaikkein tehokkain ja nopein toimintatapa. Kokemukseni mukaan näin
selvitään monesta vaikeasta paikasta.

Tragedia testasi organisaation toimivuutta
Rantakokko tietää mistä puhuu, sillä hän toimi Kauhajoen kaupunginjohtajana maata ravistelleiden koulusurmien aikana. Järkyttävän
tilanteen keskellä nopean reagoinnin mahdollisti kaupungin poik-

Vuoden yhteiskuntatieteilijän kaupunginjohtaja
Antti Rantakokon mielestä hyvä johtaja kuuntelee ja kannustaa.
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keusoloja varten kokoama organisaatio, jonka toimivuus oli testattu
aikaisemmin mittavan sähkökatkon yhteydessä.
– Olimme harjoitelleet erikoistilanteita varten vain vuotta aikaisemmin. Johtoryhmässä työnjako oli kaikille selvä. Yhteydet terveydenhoitoon, pelastuslaitokseen ja poliisiin pelasivat moitteettomasti.
Saimme myös tukea ja neuvoja vastaavassa tilanteessa aikaisemmin
olleelta Tuusulan kunnalta, Rantakokko muistelee.
Hyvän alueellisen toimintakyvyn lisäksi Kauhajoella onnistuttiin tiedottamisessa kiitettävästi. Medioille annettiin lisätietoa määräajoin ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Tilanteeseen
vaikuttivat kunnan tilat ja toimijat, jotka sijaitsivat fyysisesti lähellä toisiaan.
– Valtakunnallinen tukiorganisaatio tuli nopeasti mukaan kuvioihin. SPR ja paikallinen sairaanhoitopiiri saivat kriisiavun pystyyn
muutaman tunnin sisällä, Rantakokko kiittelee toimintaan osallistuneita tahoja.

Hyvä johtaja kuuntelee ja kannustaa
Rantakokko on tunnettu strategisena johtajana, joka painottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja aitoa läsnäoloa. Johtajuus on hänelle tiettyjen peruslinjausten tekemistä, mutta myös muiden kuuntelemista ja heidän mielipiteidensä arvostamista.
– Ei pidä olla liikaa äänessä. Jos joku esittää kritiikkiä, on hyvä
miettiä, mikä ajatus siinä piilee. Pintavaahdon alta voi löytää ongelman ytimen.
Henkilöstöjohtamiseen liittyy luonnollisesti myös vaikeiden päätösten tekemistä. Nykyisessä taloustilanteessa henkilöstökulujen
leikkaaminen on monelle kunnalle ja kaupungille välttämätön paha. Kuntaliitoksen myötä Salossa ei ole tapahtunut irtisanomisia tai
lomautuksia. Sen sijaan malttia on otettu sijaisten palkkaamiseen ja
määräaikaisten työsuhteiden jatkamiseen.
– Tässäkin on mahdollista hyödyntää prosesseja. Nykyiset toimintatavat käydään läpi ja sen kautta vähennetään turhaa tekemistä. Esimerkiksi vanhainkoti voidaan muuttaa tuetun asumisen yksiköksi.
Tuolloin asiakaspalvelun laatu ei huonone, mutta työsuhteet saattavat muuttua sisällöltään toisenlaisiksi. Tämä puolestaan vaatii työntekijöiden koulutusta ja valmennusta, johon haluamme muutenkin panostaa, Rantakokko kertoo.
Hän satsaa jatkuvasti myös omaan oppimiseensa. Loppututkintojen
ohella Rantakokko on suorittanut liikkeenjohdon MBA-tutkinnon, kunnallisalan tohtorikoulutukseen liittyviä opintoja Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamana sekä hallintotieteiden tohtorin tutkintoon liittyviä jatko-opintoja. Monipuolisen täydennyskoulutuksen joukosta löytyy
lisäksi muun muassa kieliä, viestintää sekä muutoksen johtamista.
– Kokeilen mielelläni kaikkea uutta, sillä johtaminen tapahtuu
etulinjasta käsin, luonnehtii Rantokokko omaa filosofiaansa. n

Vuoden Yhteiskuntatieteilijä
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on valinnut
Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi kaupunginjohtajan, HTM
Antti Rantakokon. Valinta julkistettiin liiton Yhteiskuntatieteilijäpäivillä Helsingissä perjantaina 27. marraskuuta
2009. Hallintotieteiden maisteri Antti Rantakokon valinnalla SVAL nostaa tänä vuonna esille kunnissa työskentelevät yhteiskuntatieteilijät. Kuntakentällä on tapahtunut paljon uudistuksia ja muutokset jatkuvat tulevinakin
vuosina.
Hyvä johtaminen ja henkilöstön huomioiminen muutoksessa ovat ensisijaisen tärkeitä ihmisten jaksamisen kannalta. Rantakokko on työssään osoittanut näitä ominaisuuksia. Antti Rantakokko on toiminut jo lähes
kolmen vuosikymmenen ajan kunnallishallinnon johtotehtävissä, nykyisin kaupunginjohtajana Salossa. Hän
työskenteli ennen Saloon siirtymistään kaupunginjohtajana Kauhajoella sekä Suomusjärven, Sallan ja Jalasjärven kunnanjohtajana 1980-luvun alusta lähtien. Viime
vuosina Rantakokko on toiminut ansiokkaasti vetovastuussa monissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa, joissa hän on hyödyntänyt laajaa elinkeinoelämän tuntemustaan ja verkostoitumistaan.
Rantakokon työn painopisteet ovat viime vuosina
olleet muutosjohtamisessa sekä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja erityisesti työperäisissä maahanmuuttoasioissa. Johtajana Rantakokko on uudistushaluinen ja strategisesti suuntautunut. Rantakokko
on merkittävällä urallaan kunnallishallinnon kehittäjänä
ja strategisena muutosjohtajana osoittanut yhteiskuntatieteellisen tutkinnon taitavaa hyödyntämistä. Tutkinto on tukenut hänen työtään nykyisissä kuntahallinnon
muutoksissa ja samaan aikaan vaikuttavassa haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa.
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Teksti: Jari Jokinen Kuvat: Valtteri Kantanen

Mikä on
kulutusyhteiskunnan
tulevaisuus?
Valtiotieteilijäseminaari ja sen teema Kulutusyhteiskunnan tulevaisuus
osuivat sopivasti Älä osta mitään -päiväksi.

Valtiotieteilijäseminaarin puhujat toimittaja Mirja Pyykkö, Sampo Pankin pääekonomisti Lauri Uotila, Tilastokeskuksen erikoistutkija Kirsti Ahlqvist ja Demos
Helsingin tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen
olivat kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että
kuluttaminen kannattaa. Näin toimimalla talouden pyörät pyörivät. Globaalissa
maailmassa kotimaisuuden suosiminen on
hankalaa protektionismin näkökulmasta,
mutta sen työllistävä vaikutus on kiistaton.
Voiko kuluttaminen olla kestävää?
Siihen ei saatu selkeää vastausta, mutta toimittaja Mirja Pyykkö esitteli iltalaukkunsa, joka on tehty oluttölkkien
repäisykorkeista. Aleksi Neuvonen puolestaan puhui vertaisyhteiskunnasta, josta on toimiva esimerkki Helsingissä sijaitseva ikääntyvien ihmisten asumismuoto.
Siellä työt tehdään yhdessä jaksamisen ja
osaamisen pohjalta.
Kirsti Ahlqvist kiteytti osuvasti, että kuluttamisella on kansan suussa tuhlaileva merkitys. Se liitetään helposti shoppailuun, mitä
se ei missään nimessä ole. Kuluttamisesta 30
prosenttia liittyy asumiseen, 16 liikenteeseen
ja 12 elintarvikkeisiin. Seuraavaksi tulevat
kulttuuri ja liikunta.
– Viimeisten vuosien aikana tietoliikenteen ja viestinnän osuus on kasvanut eniten
teknisestä kehityksestä johtuen. Suhdanne-
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poliittisesti herkimmät alueet ovat investoinnit kuten autot ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut. Kun raha on tiukalla, näistä säästetään,
selvitti Ahlqvist.
Ahlqvistin mukaan tilastot osoittavat
myös, ettei 1980-luvun niin kutsuttu kulutusjuhla ollut kevytmielistä shoppailua. Rahaa
käytettiin tavanomaiseen kulutukseen kuten
asumiseen ja palveluihin. Juuri tätä toivotaan
myös tällä hetkellä.
– Kulutustavat ja erot ovat kasvaneet,
mutta kyse on laadullisista muutoksista, ei
siitä mihin rahaa käytetään.

Uotila perää asiantuntemusta
Sampo Pankin pääekonomisti Lauri Uotila on
palkittu vuoden ekonomistiksi. Uotila on jo
pitkään perännyt talouskeskusteluun asiantuntemusta ja ymmärrystä.
– Päättäjät puhuvat osin potaskaa eikä
heillä ole kansantaloudesta tai sen termistöstä käsitystä. Olen jo pitkään kerännyt eri
medioista esimerkiksi poliittisten päättäjien
asiantuntemattomia lausuntoja. Käsittämättömiä lausahduksia on pitkä lista, Uotila nauratti kuulijoita.
Makrotalousmiehen katsaukset kulutukseen ovat aina ratkiriemukkaita. Vaikka
esityksessä käppyrät vilisevät silmissä, vangitsee Uotila kuulijansa osaamisellaan ja
hauskuudellaan.

– Koko kansantalous tähtää kulutukseen
tai palvelee sitä. Kysymys on suurista asioista.
Yksityisen sektorin kulutus oli viime vuonna
95,7 miljardia euroa ja julkinen kulutus 41.1
miljardia, Uotila lateli.
Uotila korosti myös, että säästäminen ei
ole kulutuksen kannalta missään nimessä
hyvä. Hän muistutti, että Suomen ulkomaankauppa on ollut viimeiset 15 vuotta ylijäämäinen ja elämme velattomassa Suomessa.
Valtiolla oli vielä viime kesänä yhtä paljon
rahaa kuin oli velkaakin.
– Yritykset säästävät investointeja varten,
mutta ylisäästäminen on virhe. Suomalaiset yritykset ovat edelleen hyvässä kunnossa.
1990-laman aikana kotitaloudet säästivät liikaa ja se syvensi lamaa. Nyt kotitaloudet eivät
ole säästäneet riittävästi, mutta säästäväisyys
on lisääntymässä tilastojen mukaan, Uotila
listasi tosiasioita.
Uotila toteaa, että tällä hetkellä alijäämäisen julkisen sektorin tilanne ei ole huolestuttava. Hänen mielestään valtionvelan suhteen
voi ottaa vielä muutaman vuoden rennoin
rantein.
– Nyt olisi tärkeämpää tehdä selviytymissuunnitelma, että velkaantuminen saadaan
tasapainoon muutaman vuoden kuluttua.
Mutta ei sitä valtion velkaa tarvitse takaisin
maksaa. Ajatus velattomasta valtiosta on käsittämätön.

Valtiotieteilijäseminaarissa pohdittiin kulutusyhteiskunnan tulevaisuutta ja palkittiin vuoden yhteiskuntatieteilijä Antti Rantakokko.
Kuvissa vasemmalta Aleksi Neuvonen, Elina Moisio, Antti Rantakokko, Lauri Uotila, Mirja Pyykkö ja Kirsti Ahlqvist.

Uotilalla on myös selkeä käsitys, miten
valtion talous tasapainotetaan. Hän ei suostu kuitenkaan esittelemään säästölistaansa
osittain sen vuoksi, että se ei hänen nykyiseen työnkuvaansa kuulu. Liian moni voisi
suuttua.
– Voin niitä joskus jollekin pienelle porukalle kabinetissa esitellä. Se on kuitenkin
selvää, että joitakin julkisen sektorin menoja
pitää karsia vaikkapa viiden vuoden kuluttua.
Tällaisia voisivat olla vaikkapa saappaanheittoliiton vuosittaiset valtionavustukset, hän totesi.
Uotila myöntää, että työttömyys on kasvanut ja kasvaa vielä ensi vuonnakin, mutta
sen jälkeen tapahtuu muutos.
– Kuulun itsekin niihin suuriin ikäluokkiin, jotka vuoden 2011 aikana ja sen jälkeen
siirtyvät joukolla eläkkeelle. Työikäinen väestö
vähenee pian nopeasti ja jos emme pysty nostamaan työhön osallistuvien astetta, ei myöskään kulutus kasva, hän muistuttaa.
Kuluttajien luottamus omaan talouteensa
on pysynyt koko talouskriisin aikana selkeästi plussalla, vaikka tilastoihin lievä notkahdus
tulikin juuri seminaaripäivänä.
– Kuluttajien luottamusta ei saisi tärvellä
väärin ymmärretyillä talouden luvuilla, joita jopa ministeritason ihmiset esittävät. Vielä
tänä vuonna kulutus supistuu ja ensi vuonnakin se pysyy ennallaan, mutta sen jälkeen alkaa taas tapahtua.
– Täytyy muistaa, että tänä vuonna työssä käyvien palkat ovat nousseet yli neljä prosenttia ja eläkeläisten käteen jäävä raha yli
viisi prosenttia. Kun samanaikaisesti inflaatio on pudonnut nollaan ja sen alapuolelle-

kin, on ihmisillä rahaa kulutukseen, Uotila
muistuttaa ja lisää vielä, että hän uskoo inflaation nousevan plussalle viimeistään ensi
vuoden helmikuussa.
Eurobarometrin mukaan suomalaiset
ovat tyytyväisiä elämäänsä. Tanskalaiset ovat
listan kärjessä, mutta heti perässä tulevat
Suomi, Ruotsi ja Hollanti.
– Ja tanskalaiset ovat kotitalouksien velkatilastoissa kärjessä ja Hollanti tulee heti
kakkosena. 70 prosentilla suomalaisista kotitalouksista ei ole euroakaan asuntovelkaa.
50 prosentilla ei ole kulutusluottojakaan
eli ei tässä mitään suurta hätää ole, Uotila
korostaa.

Suhde kulutukseen
on muuttunut
Demos Helsingin tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen esitteli neljä visiota vuodesta
2023. Suomen päättäjillekin tulevaisuuden
kuvia maalaillut Demos on vuonna 2005 perustettu ajatushautomo.
Neuvosen näkemykset perustuvat pitkälti hänen ja Roope Mokan kirjoittamaan kirjaan ”Olimme kuluttajia”.
– Ostamalla erilaisia tavaroita voimme
muuttaa käsitystä, keitä me olemme. Kulutuksen osalta olemme kuitenkin jonkinlaisessa kulminaatiopisteessä, Neuvonen pohti.
Maapallon fyysiset ja ekologiset rajat
tulevat vastaan. Vuonna 2008 luonnonvarojen kulutus oli 1,4-kertainen ja mikäli
globaalisti kulutettaisiin kuten Suomessa,
ylitettäisiin maapallon kestokyky jo nelinkertaisesti.

– Energiantuotanto on yhä kalliimpaa ja
periaatteessa yhtälö energia=ruoka=vesi toteutuu. Vedestä on pulaa jo monilla alueilla
ja sen tekemiseen käytetään energiaa, Neuvonen totesi.
Neuvonen uskoo, näiden asioiden ratkominen demokraattisen päätöksenteon mallilla on vähintäänkin haasteellista. Perinteisen nelikentän ratkaisevat tekijät ovat säätely
ja yhteiskunnan ohjausmallit ja niiden vastakohdat.
Neuvosen mielestä asiat kiteytyvät pitkälti siihen, mitä olikaan liberalismi.
– Se pitää sisällään suuret yksilönvapaudet, mutta myös vastuun kokemisen. Ja tämä
vastuu-puoli on nyt ainakin osittain kateissa.
Britannian ulkoministeriä David Millibandia siteeraten Neuvonen uskoo, että
2010-luvun ihmisillä korostuu vertaisyhteiskunta. Miten henkilökohtainen osaaminen ja
vapaus kohdennetaan? Voidaanko länsimaista hyvinvointia tuottaa myös muutoin kuin
perinteisin keinoin? Voidaanko valtio, työ,
yksilö ja hyvinvointi yhdistää innovatiivisesti, vaikka lopputulos olisi sama eli yhteinen
hyvinvointi?
– Monet kulutukseen liittyvät ongelmat
pohjautuvat politiikkaan ja talouteen. Mitä
tapahtuu globaalisti, kun 1980-luvulla syntyneet pääsevät päättämään ja rakentamaan tätä maailmaa. Nyt johdossa ovat 1950-luvulla syntyneet.
– Toivottavasti ilmastokysymyksiin löytyy
ratkaisu seuraavan kymmenen vuoden aikana, ettei päätöksiä jouduta tekemään katastrofin kautta, Neuvonen kiteytti. n
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Pätkätyöläinen on kuin
jatkuvalla koeajalla

Teksti: Sari Alhava Kuvat: iStockphoto

Viidesosa työsuhteista Suomessa on pätkätöitä. Euroopan ykkösiä olemme
pätkätöiden vastentahtoisuuden määrässä sekä julkisen sektorin osuudessa.
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Ei-tyypillisiksi eli tuttavallisemmin pätkätöiksi mielletään
yleensä määräaikaiset ja osa-aikaiset työt, projektiluontoiset työt,
vuokratyöt, työ palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa sekä apurahojen turvin tehtävät työt.
Pätkätöiden määrä on lisääntynyt selvästi 1990-luvun puolivälistä alkaen.
– Toisaalta viime vuosina pätkätöiden määrä on vähentynyt, kun
työsuhteita ei ole jatkettu, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Pekka Ylöstalo huomauttaa.
Pätkätyöt kohdistuvat useammin naisiin kuin miehiin. SVAL:n jäsenistölle vuonna 2008 tehdyssä työmarkkinatutkimuksessa naisista
määräaikaista työtä teki 27 prosenttia ja miehistä 19.
Ei liene yllätys, että pätkätöitä tekevät tutkimuksen mukaan useammin nuoret kuin vanhemmat. Osittain nuoret tekevät niitä omasta halustaan esimerkiksi opiskelujen lomassa. Toisaalta vakituisia työsuhteita
on tarjolla harvemmin kuin edelliselle sukupolvelle.

Ennen pätkätöitä tekivät lähinnä vähän koulutetut sesonkityöntekijät, nyt suuri osa on akateemisesti koulutettuja.
Yksityissektorilla eniten pätkätöitä on kaupan alalla ja maa- ja
metsätaloudessa. Opiskelijat muodostavat palvelualalla merkittävän
osan ilta-, viikonloppu- ja loma-aikojen työvoimasta. Yksi syy pätkätöiden lisääntymiseen onkin koulutustason nousu: tarjolla on valtavasti opiskelijatyövoimaa.
Suomalainen erikoisuus on pätkätöiden yleisyys valtion ja kunnan
työsuhteissa, joissa näitä ei-tyypillisiä työsuhteita on jopa yksityissektoria enemmän.
Vuokratyön osuus pätkätöistä on edelleen pieni: vain runsas prosentti työssä olevista. Vuokratyötä välittäviä yrityksiä on paljon, ja kokemukset niissä työskentelystä ovat ristiriitaisia.
– On ainakin satoja yrityksiä, jotka ovat keksineet, että kyseessä
on mukava ja tuottoisa bisnes, mutta meno voi olla käsitykseni mukaan villiäkin. Kannattaa tarkistaa, että firma on ollut pitkään pystys-

sä ja kysyä, maksaako yritys työntekijänsä vakuutus- ja sotu-maksut,
Ylöstalo vinkkaa.
Vuokratyö on Ylöstalon sanoin kuitenkin yksi mahdollinen väylä
työelämään: osa sijoittuu vuokrasuhteessa olevaan firmaan myöhemmin pysyvään työsuhteeseen ja pahassa työttömyysloukussa olevalle
vuokratyöyritykset voivat tarjota työtä pikaisestikin.

Työssäoloehdon tarkastelujakso muuttuu
Yleinen harhakäsitys on, että pätkätöiden jälkeen työntekijä joutuu
kärsimään muutaman päivän tai jopa usean viikon karenssin.
Kun työn loppumisen syynä on määräaikaisuuden päättyminen,
karenssia ei tule. Omavastuuaika, joka on seitsemän työttömän työpäivän pituinen, tulee toki kaikille ensimmäistä kertaa työttömäksi
jäädessä.
Eduskunnassa on parhaillaan vireillä lainmuutoksia työttömyysturvaan liittyen. Työssäoloehdon tarkastelujakso lyhenee, jolloin pätkätöissäkin on helpompi täyttää työssäoloehto. Vuoden alusta alkaen
työssäoloehto täyttyy, mikäli on 34 kalenteriviikkoa työssä edeltävien
28 kuukauden aikana.
Lomat maksetaan pätkätöissä yleensä rahana.
– Pätkätyöläisille tämä on ongelmallista. Jos tekee esimerkiksi kolmen kuukauden pätkiä ja ottaa aina lomat rahana, ei pääse viettämään
lomia, joita jokainen tarvitsisi oman jaksamisen kannalta. Lisäksi pitäisi pystyä ylläpitämään ja kehittämään omaa ammattitaitoaan lukemalla ja käymällä kursseilla, mikä ei peräkkäisiä pätkätöitä tekemällä
onnistu, Pekka Ylöstalo huomauttaa.
Hän näkee hankalaksi myös työsuhteisen ja yrittäjyyden välimaastossa olevat ”puolifreet”, jotka myyvät omaa osaamistaan ja joiden pitäisi pystyä laskuttamaan niin paljon, että pystyisivät hoitamaan oman
työterveyshuoltonsa ja pitämään kunnollisen palkallisen vuosiloman.

Eläke karttuu aina
Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen lakisääteinen eläke on karttunut kaikille työsuhteessa oleville samoilla perusteilla. Eläke karttuu
aina töitä tehdessä – huolimatta siitä, onko työssäoloa vuoden aikana
pari päivää vai koko vuosi.
– Lakisääteinen eläke karttuu myös työttömyysjaksoilta. Eläke lasketaan iän mukaisin prosentein summasta, joka on 75 prosenttia ansiosidonnaisen päivärahan pohjana olevasta tulosta. Eläkkeen karttumiseen
ei siis tule täysin tyhjää jaksoa. Vaikka eläke karttuu niin pätkätöistä
kuin työttömyysjaksoltakin, se perustuu kuitenkin ansioihin ja jää vähäisemmäksi kuin jatkuvaa työtä tekevillä, eläkevakuutusyksikön johtaja Heli Backman sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.
– Tuore ilmiö on, että myös apurahoista saa eläkettä muutama
vuosi sitten tehdyn lain muutoksen ansiosta, Ylöstalo lisää.
Pätkätyöläisten ongelma onkin ennen muuta tulojen epäsäännöllisyys ja ennalta-arvioimattomuus, ei sen perusteella määräytyvä työttömyys- tai sosiaaliturva.
Osa pätkätyöläisistä on valinnut työsuhteen laatunsa itse. Opiskelu, eläke- ja osa-aikaeläke, lähestyvä varusmiespalvelus tai muu

velvollisuus sekä lasten hoitojärjestelyt ovat yleisimpiä syitä pätkätyön valintaan. Monien mielestä pätkätyöt tuovat mielekkyyttä, vaihtelevuutta ja vapautta työuraan. Esimerkiksi eläkeläisille ja
opiskelijoille pieni lisäansio riittää, ja aikaa jää opiskeluun tai vapaa-aikaankin.
Lain perusteella syitä työsuhteen määräaikaisuuteen tai osa-aikaisuuteen ovat työntekijän oman aloitteen ohella sijaisuus, työn luonne
kuten esimerkiksi projektiluontoinen työtehtävä, tehtävän liittyminen
koulutukseen tai oppisopimukseen sekä työn kausiluonteisuus.

Euroopan ennätys
Pätkätyöt eivät ole ongelma, jos niitä tehdään omasta halusta ja ne
sopivat kulloinkin kyseessä olevalle alalle luontevasti. Suomessa noin
puolet pätkätöistä on kuitenkin vastentahtoisia, mikä on Ylöstalon
mukaan ”Euroopan ennätys”.
Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa pätkätöiden tekijöistä kaipaa vakituisen työsuhteen turvallisuutta. Yli
puolet vastasi epävarmuuden rasittavan ja hankaloittavan tulevaisuuden suunnitelmien tekoa, esimerkiksi pankkilainan saamista.
Yli kolmasosa on sitä mieltä, että saisi mielipiteensä paremmin
kuuluviin ja uskaltaisi puuttua enemmän epäkohtiin, jos olisi vaki-

Ajauduin pätkätöihin
Manja Örmark on tyypillinen pätkätyöläinen: nuori akateemisesti koulutettu nainen. 28-vuotiaan naisen kaikki työsuhteet
ovat tähän mennessä olleet määräaikaisia. Örmark on kesätöiden lisäksi työskennellyt Pauligilla vuoden kirjanpitäjänä sekä puoli vuotta SAP-projektin projektityöntekijänä, 9 kuukautta Stockmannilla kanta-asiakaspalvelun toimihenkilönä sekä
hieman yli vuoden Volvolla äitiysloman sijaisena. Pesti Volvolla
päättyy vuodenvaihteessa.
Aktiivisena opiskeluaikana määräaikaisuudet ovat sopineet
hänelle hyvin. Sittemmin hän on etsinyt vakituista työpaikkaa,
mutta toistaiseksi tuloksetta.
– Olen oikeastaan ajautunut määräaikaisiin työsuhteisiin.
Vakituisia töitä ei ole paljon tarjolla, ja tietenkin niihin on vaikeampi päästä, ennen kuin on valmistunut, opintojensa loppuvaiheessa oleva Örmark kertoo.
Vakituista työtä hän etsii monestakin syystä.
– Haluan kehittyä työssäni. Olen huomannut, etteivät firmat panosta määräaikaisten koulutuksiin ja kurssituksiin.
Uusia haasteita ei juuri ole tarjolla, vaan koko määräaikaisuuden ajan saa tehdä niitä tehtäviä, joihin alun perin on palkattu. Taloudellinen turvallisuus painaa vaakakupissa myös.
Kunnolliset lomat helpottaisivat esimerkiksi lastenhoitoa kesäisin, 5-vuotiaan Julianna-tytön äiti perustelee. n
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nainen työntekijä. Pätkätyöt saattavat heikentää myös motivaatiota
ja sitoutumista työnantajaan. Olo on kuin jatkuvalla koeajalla.
– Määräaikaiset eivät pääse osallistumaan koulutuksiin samoin
kuin vakituiset työntekijät. Heille ei myöskään makseta tulosbonuksia, vaikka he olisivat vaikuttaneet tuloksen syntyyn vähintään
siinä määrin kuin vakituisetkin. Määräaikaiset työsuhteet ovat valtaväylä pätkittyneeseen työttömyyteen: miltei puolet työttömistä
tulee määräaikaisista työsuhteista, Ylöstalo listaa.

Joustoturvaa työntekijöille
EU:n komissio hyväksyi yhteiset joustoturvaperiaatteet vuonna
2007. Periaatteiden mukaan työmarkkinoita ja työelämää tulee
pitkällä aikavälillä kehittää työllistymiseen ja työllistämiseen kannustavasti siten, että kaikkien työmarkkinoilla toimivien oikeudet
ja velvollisuudet ovat tasapainossa. Työelämässä käynnissä olevaan rakennemuutokseen vaikuttavat maailmantalouden globalisoituminen sekä meneillään oleva syvä taloudellinen taantuma.
Työ- ja elinkeinoministeriön kolmivuotisen Joustoturvahankkeen tavoitteena on parantaa työmarkkinoiden toimivuutta ja nostaa työn tuottavuutta. Hanke toteuttaa yhtä hallitusohjelman keskeistä tavoitetta: luodaan uutta jouston ja turvan
tasapainoa suomalaisilla työmarkkinoilla, joka vastaisi nykyistä paremmin niin työnantajien kuin työntekijöidenkin tarpeita.
Hanketta ohjaa kolmikantainen työryhmä puheenjohtajanaan
työministeri Anni Sinnemäki.
Lisätietoa Joustoturvahankkeesta www.tem.fi
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Ongelmana julkisen sektorin pätkätyöt
Suurin ongelma pätkätöiden suhteen ei Ylöstalon mukaan ole kuitenkaan niiden määrä vaan se, että niitä on ”väärillä aloilla”.
– Suomi poikkeaa muista EU-maista sen suhteen, että määräaikaisuuksia on erityisen paljon julkisella sektorilla. On hämmästyttävää, että meillä säädetään lakeja henkilöstömäärästä terveydenhuolto- ja hoiva-aloille ja sitten pyöritetään sitä rumbaa
määräaikaisten voimin. Työ on luonteeltaan pysyvää eivätkä noissa tapauksissa määräaikaiset työsuhteet edes tule yhteiskunnalle
halvemmaksi, Ylöstalo puuskahtaa.
Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksissa teetetään tutkimustyötä paljolti pätkätyöläisten voimin.
– Usein yhtä tutkimusta tai projektia tehdessä on suunniteltava
jo seuraavaa, jottei jäisi projektien välissä tyhjän päälle. Toivoisin
johdolta sitoutumista pysyviin työsuhteisiin silloin, kun työ on jatkuvaa, jotta tutkijat pystyisivät keskittymään tutkimuksiinsa rauhassa, itsekin yli 20 vuotta pätkätöitä yliopistolla tehnyt Ylöstalo
sanoo. n

Teemallinen painopiste vuonna 2010

Pätkätyötä tekevien
aseman parantaminen
Olen raskaana ja määräaikainen työsuhteeni, johon on jo suullisesti luvattu jatkoa,
on päättymässä. Uskallanko nyt kertoa työnantajalle raskaudestani?
Olen ollut viisi vuotta määräaikaisissa työsuhteissa ja työnantajani tarjoaa jälleen
uutta määräaikaisuutta. Saako niitä näin ketjuttaa?
Tällaisia pätkätyötä koskevia ongelmia ratkaisee lakimiehemme viikoittain.

SVAL:n viimeisimmän työmarkkinatutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaista jäsenistä 52 prosenttia työskenteli määräaikaisessa
palvelussuhteessa. Naisista toimii määräaikaisissa palvelussuhteissa 27 prosenttia, miehistä 19 prosenttia. Kyseessä on ennen kaikkea
nuorten naisten ongelma. Pätkätöitä tarjoamalla työnantajat pystyvät
välttämään työnantajan maksettaviksi tulevia perhevapaiden kustannuksia. Pätkätyöt ovat siis merkittävä sukupuolten välistä tasa-arvoa
heikentävä tekijä.

Edunvalvontaa pätkätyöläisten hyväksi

iStockphoto

Usein kuulee väitettävän, että ay-liike hoitaa vain vakituisissa palvelussuhteissa olevien asioita. Liikkeen sisällä
ollaan täysin eri mieltä. Edunvalvontatyöstä suuri osa käytetään paitsi
pätkätyöläisten yksilöllisten ongelmien ratkaisemiseen, myös
sellaisten tavoitteiden ajamiseen, jotka parantavat juuri
heidän asemaansa työelämässä. SVAL on myös vuosien aikana stipendein tukenut useita
tutkimuksia, joissa pätkätyöproblematiikkaa on valaistu erilaisista näkökulmista. Lisäksi tämän syksyn
työmarkkinatutkimuksessamme oli aiheeseen
liittyviä kysymyksiä.
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Määräaikaisia työ- ja virkasuhteita on aina ollut ja tulee vastedeskin olemaan; osa niistä täyttää lain vaatimukset, mutta silti niissä työskentelevät ovat monessa suhteessa epätasa-arvoisessa asemassa vakituiseen henkilöstöön verrattuna. Osa pätkätöistä on sen sijaan
selvästi laittomia. Niissä määräaikaisuuden peruste ei täytä lain vaatimuksia, ja lain rikkomiseen pitää pystyä puuttumaan.

Harvoin vapaaehtoinen valinta
Pätkätyöläiset eivät ole yksi yhtenäinen joukko. Akateemiset pätkätyöläiset ovat kaukana siitä prekariaattijoukosta, joka ei halua tehdä
”paskatöitä”. Osa on valinnut työmuodon vapaaehtoisesti, suurin osa
tahtomattaan. Molemmat ryhmät osaavat itse kertoa, mistä heidän
työasioissaan ei tarvitse kantaa huolta.
Kuitenkin molemmilla ryhmillä on ongelmia, joita voidaan ratkaista, mikäli tahtoa riittää sekä lainsäädännön että sopimustoiminnan kautta. Epätyypilliset palvelussuhteet voivat olla käyttökelpoisia, jos ne joustavat myös työntekijöiden tarpeiden mukaan. Toisaalta
määräaikaisuus heikentää usein työntekijän palkkatasoa ja vaikeuttaa työn ja perheen yhteensovittamista. Akateemisten työntekijöiden
kannalta määräaikaisuus sopii huonosti pitkäjänteistä sitoutumista
vaativiin tehtäviin ja vaikuttaa jopa urakehitykseen.
SVAL sekä avustaa yksityisten jäsenten ongelmissa että vaikuttaa
Akava-yhteisön elimissä lainsäädännön kehittämiseen pätkätyötä tekevien aseman parantamiseksi. Määräaikaisongelmiin voidaan puuttua myös neuvottelujärjestöjen kautta, kun neuvotellaan työ- ja virkaehtosopimuksista. Sukupuolivaikutusten arviointi ”suvaus” on pyritty
valtavirtaistamaan kaikessa lainsäädännössä ja sopimusten tekemisessä. Nyt tarvitaan vastaavaa arviointia myös pätkätöiden osalta.
Liittovaltuuston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan pätkätyötä tekevien aseman parantaminen onkin ensi vuonna tärkeä osa
SVAL:n edunvalvontaohjelmaa. n
Arja Laine
asiamies

””

Työn imu voi helposti imaista,
ja silloin tauot unohtuvat.
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Tavoitteena
paras mahdollinen
työpäivä
Toimistotyö ei ole fyysisesti raskasta eikä vaadi suurta lihasvoimaa,
mutta pitkään jatkunut staattinen lihasjännitys rasittaa.
Teksti: Irja Ketola Kuvat: iStockphoto

Ergonomian avulla työtä on mahdollista säätää ihmiselle sopivam-

maksi. Parempien järjestelyjen, oikeanlaisten työvälineiden ja mahdollisten apuvälineiden avulla työn tekemisen haitat vähenevät ja
hommat sujuvat sutjakammin.
– Fyysiset puitteet täytyisi muokata sellaisiksi, etteivät ne aiheuta
epämukavuutta eivätkä vaikeuta työtä, Työterveyslaitoksen vanhempi
asiantuntija Martti Launis sanoo.
Päätetyöskentely on tämän päivän juttu, ja sen myötä monelle tutuksi ovat tulleet myös erilaiset liikuntaelinten vaivat. Tietokonetyössä
niskan lihakset kiristyvät, kun päätä tulee pidettyä samassa asennossa.
Myös hartian ja käsivarren lihakset jännittyvät, kun yläraajaa täytyy
pitää lähes liikkumattomana näppäimistöä ja hiirtä käytettäessä.
Pitkä paikallaanolo täytyy Launiksen mukaan keskeyttää tauoilla. Jaloittelemisen täytyisi kuulua myös toimistossa puurtavan työpäivään. Liikkeelle tulisi lähteä, tai ainakin selkää oikaista ja jäseniä verrytellä, vähintään parinkymmenen minuutin välein.
– Työn imu voi helposti imaista, ja silloin tauot unohtuvat. Asentokin kääntyy helposti etukumaraksi, kun uppoutuu työhönsä ja koettaa käsitellä näppäimistöä mahdollisimman tehokkaasti.
Erityisen tärkeää asiantuntijan mukaan on, että tekemisiään pystyy organisoimaan ja säätelemään omien tuntemustensa mukaan.

Liika mukavuus huonosta
Tuoli on perustyökalu, jonka täytyy olla sopiva ja koko vartaloa tukeva. Mutta voiko se olla jopa liian mukava?

– Joissakin tapauksissa kyllä. Paraskin asento on huono, jos se on
täysin paikallaan pysyvä. Jos epämukavuuden tunnetta ei synny, vaarana ovat ylipitkät työjaksot.
– Ergonomia ei ole sitä, että kaiken täytyisi olla käden ulottuvilla. Esimerkiksi kopiokone kannattaa sijoittaa kauemmas työpisteestä.
Silloin tulee pakosti lähdettyä hetkeksi pois työpöydän äärestä.
Ihminen tarvitsee ympärilleen riittävästi tilaa myös työpöydän
ääressä työskennellessään. Päätetyössä on erityisen tärkeää, että
pöydän reunalla on tilaa enemmän kuin näppäimistö vaatii. Silloin
näppäimistön paikkaa säätelemällä voi hakea parhaan mahdollisen
tuen kyynärvarsille.
Myös hiiren tulee olla käteen sopiva eikä sen käyttö saa vaatia tarpeetonta lihasten jännittämistä.
– Hiirtä on syytä opetella käyttämään molemmilla käsillä. Sitä täytyy siis mahtua käyttämään näppäimistön molemmilla puolilla. Joillekin sormien päissä käsiteltävä perushiiri on hyvä, mutta jotkut voivat
tarvita kämmenen muotoista hiirtä, joka kannattelee kättä ja vielä kallistaa sitä sivulle. Tällaisen hiiren avulla voidaan löytää työtapa, jossa
sormilihasten jännittäminen on vähäisempää.

Silmäoireista vaivoja
Jos päätetyöskentelijällä on silmäoireita, päänsärkyä ja niska-hartiavaivoja, syynä voivat olla myös näkemisen ongelmat. Aika ajoin kannattaa tarkastaa muun muassa valaistuksen sopivuus ja kuvaruudun
säädöt sekä sijoitus. Tavallinen ongelma on ikkunan kautta tulevan
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valon heijastuminen ruudulla. Näkemistä vaikeuttaa usein myös liian
pieneksi säädetty tekstin koko, minkä seurauksena työntekijä kallistuu ruudun puoleen ja lysähtää kumaraan asentoon.
– Myös ikänäkö tuo tullessaan säätämisen tarvetta, Martti Launis
sanoo.
Hän tähdentää, että lasit ja ruudun sijainti on sovitettava toisiinsa niin,
ettei tarvitse työskennellä leuka pystyssä ruudun puoleen kallistuen.
Joillekin riittävät halvat lukulasit ruudun etäisyyden mukaan sovitetulla voimakkuudella, jotkut voivat selvitä tavallisilla moniteholaseilla asettamalla ruudun riittävän alas ja lähelle. Osa ihmisistä tarvitsee kuitenkin erityiset näyttöpäätelasit, jotka on tehty ruudun parhaan
sijoituksen mukaisesti.
Hyvät fyysiset puitteet ovat työn tekemisen perusedellytyksiä, ja
niiden täytyy olla kunnossa. Martti Launis kuitenkin muistuttaa, että
tärkeintä hyvässä työpäivässä on itse työ.
– Hyvinvoinnin kannalta on merkityksellistä, että työ on sopivan
haastavaa, siinä voi käyttää osaamistaan ja voi tuntea saaneensa aikaan jotain merkittävää. n
Lisätietoja: http://www.ttl.fi/Suomi/Aihesivut/Ergonomia.
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Apuvälineet tukena
Tuettu työasento löytyy usein ilman apuvälineitä työpöytiä uudelleen järjestämällä ja sijoittamalla työvälineet toimivaan järjestykseen.
Jos nämä toimenpiteet eivät riitä, apuvälineillä voidaan parantaa
työasentoa ja vähentää staattista kuormitusta. Kokeilemalla erilaisia apuvälineitä saa selville, onko niistä hyötyä omassa työssä.
Ranne- ja hiiritukien avulla vähennetään käden kuormitusta silloin, kun käsi ei saa pöytätasosta riittävää tukea. Kannattaa kokeilla
materiaaliltaan ja korkeudeltaan erilaisia tukia.
Jalkatuki on tarpeen, kun työpöytä on käyttäjälle liian korkea eikä siinä ole korkeussäätöä. Jalkatuen avulla voi myös saada vaihtelua työasentoihin. Tuen tulee olla riittävän laaja ja paikallaan pysyvä.
Jalkatuki voi olla vaakatasossa tai 10–15 asteen kulmassa.
Irralliset selkätuet voivat olla apuna, jos lanne-ristiselkä ei saa
riittävää tukea tuolin selkänojasta, eli jos selkänojaa ei saa oikealle
korkeudelle tai tuki tuntuu selkäkuopassa liian pieneltä.
Lähde: Työterveyslaitos

Oikeanlainen tuoli helpottaa työskentelyä
Hyvä tuoli on päätetyöskentelijän perustyökalu. Sen täytyy sopia käyttäjälleen ja tehtävään työhön. Erityyppisiä tuoleja kokeilemalla löytää itselleen parhaan. Joskus voi olla hyödyllistä hankkia kaksi erilaista tuolia ja vaihdella niitä tuntemustensa mukaan.
Perustyötuoli matalalla ristiselän tuella on kätevä tuoli fyysisesti monipuolisiin töihin, joissa liikutaan eri työpisteiden välillä.
Korkeaselkänojainen työtuoli keinumekanismilla on suosittu työtuoli töissä, joissa istutaan pitkiä aikoja paikallaan. Korkea selkätuki tukee
yläselkää ja helpottaa staattista lihastyötä niska-hartiaseudussa.
Niskatuellisia työtuoleja kannattaa kokeilla, jos työn luonteeseen
kuuluu mietiskely ja taaksepäin nojaava työasento. Niskatukea täytyy
pystyä säätämään.
Satulatuoli tai muu vastaava lähes seisomakorkeudelle säädettävä
työtuoli antaa vaihtelua työasentoihin. Tuoli avaa lantiokulmaa ja kuormittaa siten selkää tasaisemmin.

Polvituolissa istuja tukee polvitukeen sääret eikä jaloilla ole
kosketuspintaa lattiaan. Polvituolin kanssa on vaikeampi liikkua työkohteesta toiseen kuin
satulamallisen istuimen kanssa. Siihen on myös melko hankala asettua
ja nousta pois. Polvituolissa istuessa
jalkojen liikuttelu ja asennon vaihtaminen ovat tärkeitä jalkojen verenkierron
kannalta.
Satula- ja polvituoleja käytetään usein
rinnan tavanomaisen istuimen kanssa.
Lähde: Työterveyslaitos
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Köyhyys lisääntyy Suomessa

Köyhyys syö

mahdollisuuksia
Köyhyysrajan alapuolella elää Suomessa runsaat 700 000 henkeä.
Lisäksi köyhyysrajan tuntumassa on joukko kansalaisia, joiden tulot juuri ja juuri
ylittävät rajan. Köyhyystutkijat ennustavat, että köyhyys lisääntyy lähitulevaisuudessa.
– Myös nämä ihmiset kärsivät pienituloisuudesta. Pienituloisuuden
ja tuloilla selviämisen ongelma koskeekin huomattavasti suurempaa
joukkoa kuin edellä mainittu 700 000 hengen ryhmä, Kangas laskee.
Kun maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksesta työttömyys
on vielä kasvanut nopeasti, voidaan Kankaan mukaan odottaa, että
toimeentulotukea saavien määrä kasvaa yhtä suureksi kuin 1990-luvun laman yhteydessä; pahimpana vuonna 1996 toimeentulotukea sai
kaikkiaan 610 000 suomalaista.
– Tämä merkitsee köyhien määrän lisääntymistä. Veikkaukseni
on, että köyhyysrajan alapuolella elää pian 720 000–750 000 suomalaista, minkä lisäksi toimeentulovaikeuksien kanssa kamppailevia on
vielä tätäkin enemmän.

Teksti: Heidi Gedik Kuvat: iStockphoto

Köyhyys ja erityisesti lapsiköyhyys lisääntyy Suomessa. Vuonna 1987 lapsiköyhyysaste oli Suomessa kuusi prosenttia, kun vuonna
2004 oli jo saavutettu kymmenen prosentin rajan.
– Lapsiköyhyys liittyy köyhyyden sukupolviseen periytymiseen ja
yhtälaisten mahdollisuuksien kaventumiseen, Kansaneläkelaitoksen
tutkimusosaston osastopäällikkö Olli Kangas toteaa.
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna suomalaisten köyhyysluvut
ovat erittäin matalia, kun rajana käytetään 40 prosentin köyhyysrajaa eli köyhiksi lasketaan ne, joiden tulot jäävät alle 40 prosenttia koko väestön keskitulosta. Tällä kriteerillä laskettuna köyhiä on noin
kolme prosenttia suomalaisista.
Jos köyhyysraja nostetaan yleisesti käytettyyn 60 prosenttiin, köyhien määrä kasvaa jo 13 prosenttiin väestöstä. Viimeisimmän tilaston
mukaan köyhyysrajan alapuolella elääkin runsaat 700 000 suomalaista. Tämän lisäksi köyhyysrajan tuntumassa on joukko kansalaisia, joiden tulot juuri ja juuri ylittävät rajan.

Perusturva jälkijunassa
Erikoistutkija Pasi Moisio Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta uskoo, että köyhyyden kasvaminen 1990-luvun puolivälin jälkeen se5-2009  Valtiotieteilijä  29

Työ on parasta sosiaaliturvaa.

littyy pääosin perusturvaetuuksien jäämisellä jälkeen yleisestä tulokehityksestä.
– Perusturvaetuudet ovat jääneet jo noin 20–30 prosenttia yleisestä tulokehityksestä, Moisio laskeskelee.
Hän kuitenkin muistuttaa samalla, että köyhyyden mittaamistavat ovat hyvin moninaiset. Niin sanotulla absoluuttisella mittarilla –
kiinteä rahasumma – mitattuna köyhyys laski aina 2000-luvun puoliväliin saakka.
– Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka köyhyysaste laski, ei
köyhyysrajan alapuolella olevien asema ole välttämättä parantunut,
Moisio painottaa.
Hän toteaa, että esimerkiksi toimeentulotukitilastoissa on vähemmän kotitalouksia ja henkilöitä kuin aikaisemmin.
– Mutta ne jotka ovat toimeentulotuen asiakkaita, ovat sitä yhä pidempään. Ennen lamaa pitkäaikaisia toimeentulotukiasiakkaita oli
kaikista toimeentulotukea saajista 12 prosenttia, nyt jo neljäsosa.

Köyhyys vähentää mahdollisuuksia
Köyhyys syö mahdollisuuksien tasa-arvoa. Jos yhteiskunnan palvelujärjestelmät eivät ole kunnossa, tuloksena voi olla syrjäytymiskierre –
varsinkin jos koulu ja esikoulu eivät pysty kompensoimaan kodin köyhyyden aiheuttamia ongelmia. Tällaisessa ympäristössä elävän lapsen
edellytykset näyttävät heikoilta.
Köyhyys tuo myös mukanaan sosiaalista syrjäytymistä, jolla voi
olla pitkät seurausvaikutukset ennen kaikkea lasten myöhemmälle
kehitykselle. Tämän vuoksi erityisesti lapsiköyhyyden lisääntyminen
on huolestuttavaa.
Perinteisesti tuloerot ovat olleet Suomessa pieniä, mutta vuodesta 1985 lähtien erot ovat kasvaneet täällä nopeammin kuin muissa
OECD-maissa.
– Edelleenkin Suomen tilanne näyttää kansainvälisessä vertailussa kohtuulliselta, mikä ei tietenkään suomalaista köyhää lohduta, Olli
Kangas toteaa ja korostaa työn merkitystä.
– Työ on parasta sosiaaliturvaa, mutta koska sitä ei ole tarjolla kaikille eivätkä kaikki pysty sitä tekemään, perusturvasta huolehtiminen
on yksi tehokkaimpia lääkkeitä köyhyyttä vastaan, Kangas lisää.
Pasi Moisio pitää huolestuttavana myös sitä, että köyhyys heijastuu
sosiaaliseen liikkuvuuteen.
– Maissa, joissa on paljon suhteellista köyhyyttä ja tuloeroja, sosiaalinen liikkuvuus ja sosiaalisten asemien periytyminen yli sukupolvien on laajempaa. Kun suhteellinen köyhyys ja tuloerot kasvavat, on lapsilla yhä pidempi matka ponnisteltavana kohti keski- tai
yläluokkaista elämäntapaa.
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Esimerkiksi Yhdysvalloissa vanhempien tulotaso selittää 50–60
prosenttia heidän lastensa tulotasosta aikuisena. Suomessa ja muissa
Pohjoismaissa tämä luku on 10–20 prosenttia.
– Pohjoismaissa lasten omat kyvyt ja ponnistelut vaikuttavat paljon enemmän kuin monissa muissa maissa.

Raha antaa asemia
Suomessa köyhyyden periytyminen on kansainvälisesti katsottuna
vähäistä. Pienituloisten ja toimeentulotukea saavien perheiden lapsilla on kaksinkertainen riski päätyä samaan kohtaloon muuhun väestöön verrattuna. Yhdysvalloissa puhutaan jo nelin–viisinkertaisesta riskistä.
Mistä tällainen köyhyyden periytyminen sitten johtuu?
– Paremmassa asemassa olevat vanhemmat pystyvät siirtämään
lapsilleen varallisuutta, sosiaalista pääomaa eli suhteita ja inhimillistä pääomaa eli oikeanlaista kunnianhimoa ja koulutusmyönteisyyttä.
Tällöin hyvässä asemassa olevien vanhempien jälkikasvu on paremmassa tilanteessa yhteiskunnan sosiaalisista asemista kilpailtaessa,
Pasi Moisio toteaa ja kertoo sosiaalisten asemien periytyvyyttä löytyvän kaikista tunnetuista yhteiskunnista.
Moision mukaan on puhuttu myös älykkyyden periytyvyydestä,
mutta tämän osuus sosioekonomisesta periytymisestä on kuitenkin
vain muutama prosentti.
– Tätä suurempi osuus tulee kuitenkin lapsuudenkodin inhimillisestä pääomasta, myönteisistä asenteista ja puhtaasta riihikuivasta rahasta. Esimerkiksi varakkaiden perheiden lapsilla on enemmän koulutusmahdollisuuksia kuin varattomien perheiden lapsilla.

Suomessa ei ole slummeja
Köyhyys on perinteisesti ollut Suomessa ennen kaikkea syrjäseutujen ongelma, mutta 1990-luvun laman aikana köyhyys yleistyi myös
kaupungeissa. Monissa maissa kaupunkien sisäiset erot köyhyyden ja
muun huono-osaisuuden keskittymisessä ovat polttavia kysymyksiä, ja
aiheesta on puhuttu myös Suomessa yhä enemmän. Varsinaisia slummeja Suomessa ei ole, ja esimerkiksi pääkaupunkiseutua on pidetty
kansainvälisestikin katsoen hyvin tasapainoisena kaupunkiseutuna.
– Täälläkin on kuitenkin alueellisia eroja esimerkiksi väestön koulutusrakenteessa, työllisyydessä ja tulotasossa. Nämä erot perustuvat
ennen kaikkea asuntokannan alueellisiin eroihin; pienet tulothan kaventavat valinnanvaraa asumisen suhteen, erikoistutkija Timo Kauppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pohtii.
Helsingissä onkin jo vuosikymmenten ajan pyritty harjoittamaan
niin sanottua sosiaalisen sekoittamisen politiikkaa, jossa tähdätään

Köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen torjunnan
teemavuosi
Vuosi 2010 on julistettu Euroopan unionissa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi.
Teemavuoden tavoitteena on
• tunnustaa köyhyydessä elävien ja syrjäytyneiden
oikeus ihmisarvoiseen elämään ja osallistuminen
yhteiskunnalliseen toimintaan
• korostaa kaikkien vastuuta köyhyyden ja
syrjäytymisen torjunnassa
• edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja
• vahvistaa eri viranomaisten sitoutumista
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.
Suomessa pääaiheeksi on valittu osallisuus ja yhteenkuuluvuus. Teemavuoden tapahtumilla ja hankkeilla halutaan muun muassa poistaa osallisuuden
sosiaalisia ja kulttuurisia esteitä.
Tapahtumissa ja hankkeissa puheenvuoro annetaan köyhille ja syrjäytyneille sekä heidän kanssaan työskenteleville vapaaehtoistyöntekijöille, järjestöille ja sosiaalityöntekijöille.

uusien asuntoalueiden asuntokannan monipuolisuuteen. Tällä yritetään välttää köyhyyden liiallista alueellista keskittymistä.
– Kaupungin vuokra-asunnot ovat yksi instrumentti, jolla voidaan
vaikuttaa keskittymiseen. Koska moni huono-osainen on näiden
asuntojen varassa, asuntojen sijoittaminen tasaisesti ehkäisee huonoosaisuuden keskittymistä. Keskittymiä on silti, mutta usein puhutaan
köyhyystaskuista, joilla viitataan siihen, että keskittymät ovat yleensä
varsin pieniä, Kauppinen toteaa.
Laajempia matalan tulotason alueita on siellä, missä asuntokanta
on muodostunut yksipuoliseksi, sekä asuntomarkkinoilla epäsuosiossa olevilla alueilla.
– Slummeista tai ghetoista ei kuitenkaan ole kyse, Kauppinen korostaa.

Maahanmuuttajistako slummiväestöä?
– Tuskin tarvitsee olla ennustaja arvatakseen, että suuri osa niistä maahanmuuttajista, joita oma älymystömme niin innokkaasti on

maahan haalimassa, tulee muodostamaan tulevien slummiemme
kantaväestön, professori Timo Vihavainen kirjoittaa tuoreessa kirjassaan Länsimaiden tuho.
– Meillä on hurskaasti kuviteltu, että maahanmuuttajat tulevat hoitamaan vanhuksia, tekemään muita pienipalkkaisia töitä ja palvelemaan kulutusyhteiskuntaa itse pahemmin kuluttelematta. Ellei maahanmuuttaja opi kunnolla kieltä, hän jää toisen luokan kansalaiseksi ja
katkeroituu. Seurauksena voi olla lähiömellakoita Ranskan tai Ruotsin
tyyliin, Vihavainen totesi Helsingin Sanomien haastattelussa.
– Maahanmuuttajia on hyvin monenlaisia, joten mielestäni heistä
ei voi koko ryhmänä tehdä johtopäätöksiä. Suomeen tullaan edelleen
eniten lähialueilta, koska suurimmat ryhmät ovat venäjän-, viron- ja
ruotsinkieliset muuttajat. Tärkeimpiä maahanmuuton syitä ovat edelleen perhesyyt ja työhön liittyvät syyt. Vasta sen jälkeen tulee niin sanottu humanitäärinen maahanmuutto, johon Vihavaisen kommentti viittaa, opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta painottaa
ja jatkaa:
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Köyhyys tuo mukanaan
sosiaalista syrjäytymistä.

– Opetushallituksen selvitys on osoittanut, että EU:n ulkopuolelta tulleilla, ensimmäisen polven maahanmuuttajilla on
haasteita saavuttaa sellaista koulutustasoa, jolla on helppo työllistyä. Mutta ei sovi unohtaa, että meillä on myös hyvin menestyviä maahanmuuttajia.
Nissilän mielestä erilaisten tulijoiden koulutuksesta onkin huolehdittava hyvin myös tulevaisuudessa varsinkin, kun
tulijoiden määrät kasvavat. Muutoin syrjäytyneiden määrä lisääntyy.
Timo Kauppinen kertoo, että maahanmuuttajien työttömyys on selvästi korkeampaa kuin kantaväestön, ja maahanmuuttajille tyypilliset työpaikat ovat jatkuvuudeltaan epävarmempia ja pienipalkkaisempia kuin työpaikat keskimäärin.
– Tällaisten työpaikkojen positiivinen puoli on, että niiden
kautta voi päästä pysyvämmin työuralle. Suuri ongelma onkin siinä, jos maahanmuuttajilla ei ole mahdollisuuksia edetä
vakaampiin ja paremmin palkattuihin töihin esimerkiksi työmarkkinoilla esiintyvän syrjinnän vuoksi. Myöskään tiettyjen
alojen leimautuminen maahanmuuttajien töiksi ei ole toivottavaa, Kauppinen sanoo.
Myös Leena Nissilästä on tärkeää, etteivät maahanmuuttajat ole yli- tai aliedustettuina joissain tietyissä koulutusmuodoissa tai ammateissa.

Kantaväestön asenteet tärkeitä
Timo Kauppinen lisää, että muiden kuin länsimaisten maahanmuuttajien asuminen on keskittynyt kaupungeissa usein
samoille alueille kuin kantaväestön huono-osaisuus. Tämä alueellinen keskittyminen ei johdu ainakaan yksinomaan
maahanmuuttajien omista toiveista, vaan muun muassa heikko työmarkkinatilanne, puutteelliset tiedot ja syrjintä kaventavat valinnanvaraa.
– Keskittymien syntyyn ja kehitykseen vaikuttaa luonnollisesti myös kantaväestön toiminta. Jos alueita, joilla on paljon
maahanmuuttajia aletaan vältellä, edesautetaan keskittymien
muodostumista. Tällaisesta käyttäytymisestä on jo viitteitä Helsingissä, Kauppinen toteaa.
Hänen mielestään slummiutumista voidaankin ehkäistä muun muassa aktiivisen asuntopolitiikan keinoin. Myös
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Miten köyhyyttä mitataan?
Köyhyyden mittaamisessa yleisimmin käytettävät mittarit ovat absoluuttinen ja suhteellinen mittari. Absoluuttisessa mittauksessa asetetaan köyhyysrajaksi jokin tietty rahamäärä, jolloin kaikki kyseisen rajan
alla jäävät luokitellaan köyhiksi.
– Absoluuttinen köyhyysmääritelmä lähtee liikkeelle ajatuksesta, että on olemassa jokin tulojen minimi, jolla ihmisten fyysinen
olemassaolo pystytään juuri ja juuri turvaamaan, Kelan tutkimusosaston osastopäällikkö Olli Kangas toteaa.
Esimerkiksi monet kansainväliset järjestöt käyttävät kyseistä
määrittelytapaa arvioidessaan kehitysmaiden köyhyyttä. Afrikan
köyhyyttä arvioidessaan YK ja Maailman Pankki käyttävät absoluuttisen köyhyyden mittana yhtä tai kahta dollaria päivää kohden.
Etuna on mittarin selkeys ja yksiselitteisyys.
Absoluuttisen mittaamisen ongelmana on kuitenkin se, että myös
tämä mittari on lopulta suhteellinen ja vaihtelee muun muassa paikallisesti tai ajallisesti. Tahitilla elämisen kannalta välttämättömyydet
ovat toiset kuin Lapissa. Voidaan myös kysyä, onko sellainen juuri
ja juuri hengissäpysyminen, joka oli hyväksyttävää Suomessa 1900
mahdollista vuonna 2010. Lisäksi törmätään kysymykseen siitä, kuka saa päättää absoluuttisen köyhyysrajan määrän.
Suhteellisen köyhyyden mittauksen lähtökohtana on ajatus siitä,
että kehittyneissä yhteiskunnissa ilmenevässä köyhyydessä on kyse sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuudesta. Tämän rajoittuneisuuden syynä on taloudellisten resurssien puute.

– Sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä ei ole mahdollisuutta elää ympäröivässä yhteiskunnassa vallitsevalla tavalla. Köyhyyden poissaolo ei siis merkitse
pelkästään fyysisen toimintakyvyn takaamista, vaan se edellyttää
myös mahdollisuuksia osallistua, Kangas sanoo.
Ajatukseen sisältyy se tausta-ajatus, että myös köyhien on
päästävä osalliseksi yhteiskunnan vaurauden kasvusta.
Suhteellisen määrittelyn ongelmaksi nousee liiallisen suhteellistamisen vaara, jolloin yhteys väestön näkemyksen ja relatiivisen
määritelmän välillä katoaa.
Köyhyyttä voidaan mitata myös muuten kuin rahan avulla.
Voidaan kehittää lista yhteiskunnassa tarpeellisista välttämättömyyksistä ja kysyä ihmisiltä, puuttuuko heiltä nämä välttämättömyydet.
– Tulomittauksessa Suomi on kuulunut pienen köyhyyden maihin
muiden Pohjoismaiden kanssa. Sen sijaan eurooppalaiset vertailut
osoittavat, että Suomessa on välttämättömyyksiksi katsottujen asioiden omistamisen suhteen enemmän köyhyyttä kuin tulomittarilla
laskettuna. Lisäksi: vaikka Suomessa koko väestön tasolla ei koetakaan merkittävästi enemmän toimeentulovaikeuksia kuin muissa
Pohjoismaissa, heti kun siirrytään tarkastelemaan sellaisia ryhmiä,
jotka ovat riippuvia tulosiirroista – kuten pitkäaikaissairaat, työttömät, eläkeläiset – Suomen asema läntisiin naapurimaihin heikkenee
merkittävästi, Olli Kangas sanoo.

alueiden palvelurakenteisiin pystytään vaikuttamaan, jolloin tärkeiksi kysymyksiksi nousevat esimerkiksi päivähoidon ja koulujen laatu.

Myös Timo Kauppinen uskoo, että koulutustason ongelma on erityisesti ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien ja heidän lastensa ongelma.
– Tulevissa sukupolvissa ero ei välttämättä ole yhtä selvä.

Erot tasoittuvat
Tilastojen valossa suurempi osa maahanmuuttajia kuin kantaväestön
nuorista jää vaille toisen asteen koulutusta. Tämä johtaa myös työpaikkojen eriytymiseen vastaavalla tavalla.
– Suomessa maahanmuutto on nuorta ja ensimmäisen polven
muuttajat eivät välttämättä saavuta korkeakoulutuksen vaatimia valmiuksia. Toisen polven muuttajissa on kuitenkin niitä, jotka voivat
saavuttaa jopa kantaväestön parempia tuloksia. Tilanne siis korjaantuu ajan myötä, Leena Nissilä ennustaa.
– Pidän haasteellisimpana perusopetuksen päättövaiheessa Suomeen tulevia maahanmuuttajanuoria, jotka eivät perusopetuksen
aikana ehdi saada sellaisia valmiuksia, joita suomalainen koulutusja työelämä vaatii, Nissilä vielä jatkaa.

Köyhyys aisoihin
Onko köyhyyden purkamiseen yleisesti sitten olemassa lääkkeitä?
– Absoluuttisen köyhyyden purkaminen on helppoa, koska biologisten tarpeiden huolehtiminen kaikille ei ole mahdotonta varakkaille
yhteiskunnille, Pasi Moisio uskoo.
Sen sijaan suhteellisen köyhyyden aisoissapitäminen on hänestä
paljon vaikeampaa. Tämä edellyttäisi, että myös tulonjaon häntäpääkin pysyisi kehityksessä mukana.
– Tämä vaatii, että meillä on mahdollisimman paljon maksajia suhteessa perusturvalla tai tulonsiirroilla eläviä kohden. Lisäksi meillä on
oltava hyvin korkea työllisyysaste ja hyvin vähän ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolella, Moisio korostaa köyhyyden purkamisen reseptiä. n
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Nokialaisena

Intiassa

Suomalaisyrityksen arvostus yllätti ja liikutti
Lonely Planetin South India -teoksessa valmistellaan matkailijaa näin:
”Intia on virkistävä rynnäkkö kaikkia aistejasi kohtaan, kokemus, jota on vaikea määritellä,
koska se on niin uskomattoman erilainen kaikille. Se on antautumista tuntemattoman edessä.
Intiaa varten on vaikeaa valmistautua, koska sen perusolemus on niin salaperäinen.” .

Lähdin rohkeasti kokemaan uutta ilmoittautumalla vapaaeh-

toiseksi kolmen kuukauden työkeikalle keskelle Intiaa. Tuotekehitykseen keskittyvässä Nokian Bangaloren toimipisteessä oli tarvetta
Human Resources -tuelle. Bangaloressa oli sitoutunut ja osaava henkilöstöasiantuntijoiden tiimi, jonka edelleen kehittämiseksi toivottiin emämaasta Nokian arvojen ja kulttuurin tuntijaa. Yli kahdeksan vuotta henkilöstötehtävissä Nokiassa antoi minulle hyvät eväät
tälle matkalle. Kulttuurin ja toimintatapojen lisäksi oli tarkoitus hi-
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oa globaalien HR-prosessiemme ja työkalujemme käyttöä. Työkeikkani aikana myös viimeisteltiin 350 henkilöä käsittävän yritysoston integraatiotoimia. Pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan tuon
yrityksen henkilöstöosaston perehdytystä sekä koko henkilöstön
orientoimista Nokiaan.
Nokia Oy:n henkilöstö Intiassa on kasvanut vuoden 2004 alle 500:stä lähes 10 000:een. Yli puolet näistä työntekijöistä valmistaa
matkapuhelimia Chennain tuotantolaitoksessa. Bangaloren toimipis-

”

Tuntui uskomattomalta, että juuri
suomalaisyritys on miljardin asukkaan
Intian luotetuin brändi.

teessä on noin 1500 intialaista työntekijää sekä lukuisia suomalaisia
komennuslaisia ja keikkatyöntekijöitä.

Slummeja ja miljonäärejä
Bangalore on Intian IT-keskus, jonne kiiltäväseinäisiä toimistorakennuksia on syntynyt viime vuosina vieri viereen. Se on yksi Aasian nopeimmin kasvavista kaupungeista, jossa on noin kahdeksan
miljoonaa asukasta. Turisteja näkyi harvoin, eivätkä he näyttäneet
erityisemmin nauttivan olostaan. Infrastruktuuri ei ole pysynyt nopean kasvun tahdissa. Energiasta on pulaa ja sähkökatkokset tavallisia. Tiet ovat monesti huonokuntoisia. Rakennustyömaiden kylkeen
on syntynyt rakentajien ja heidän perheidensä asuntohökkeleitä;
sellaisen sivuitse omakin työmatkani kulki. Aamulla saatoin nähdä,
kun perheen isä kävi aamupesulla saavilla ja suuntasi kulkunsa aamiaiselle kojuravintolaan. Oma asuntoni oli kerrostalossa vilkkaan
intialaisen elämän keskellä. Siellä oli turvallista liikkua, kunhan
vaan pysytteli pois liikenteen tieltä.

Nokialainen liikuttuu Intiassa
Oli paikoin jopa liikuttavaa kokea Nokian maine ja merkitys Intiassa.
Tuntui uskomattomalta, että juuri suomalaisyritys on miljardin asukkaan Intian luotetuin brändi. Myydyistä kännyköistä kaksi kolmesta
on nokialaisia, ja jakeluverkko kattaa yli 110 000 jälleenmyyntipistettä. Onko tämä se sama pikku-Nokia, joka syntyi Nokianvirran varrelle vuonna 1865?
Nokia tunnetaan kaikkialla. Kun jonkin pikkukylän asukas kuuli, että olen Nokiasta, sain osakseni ihastusta ja ylistystä. Se sai minut
tuntemaan itseni liikuttuneen ylpeäksi Suomesta ja Nokiasta. Työntekijöillemme Nokian historia ja siihen liittyvät tarinat tuntuivat merkitsevän paljon. Eri tilaisuuksissa näytettiin mielellään videoita, joissa
kerrottiin yrityksen tarina kalosseista kännyköihin.

Kerrostaloelämää palvelijan avustamana
Perheelliset komennuslaiset asuvat suojatuilla omakotitaloalueilla,
joilla asuu enimmäkseen eri maiden expatriaatteja. Itse asuin Tampereen Hervantaa ulkonäöllisesti muistuttavassa isossa kerrostaloyhtiössä. Muutamaa ulkomaalaista lukuun ottamatta asukkaat olivat
intialaisia. Monet aikanaan maailmalle lähteneet intialaiset ovat nyttemmin investoineet Intiaan rakentamalla ja vuokraamalla asuntoja.
Oma vuokraisäntänikin oli selvästi ottanut mukaansa USA:sta paitsi varallisuutta myös sikäläisen vuorovaikutustyylin. Keikkatyöntekijöille tarjotaan kerrostaloasunnon lisäksi palvelupaketti, johon kuuluu aamiainen, siivous, tiskaus, pyykinpesu ja -silitys. Tämä vaikutti
olevan yleinen tapa maassa. Moni suomalainen koki tämän ylitsevuo-

tavaksi ja hämmentäväksi ja pyysikin huonontamaan palvelua eli laskemaan palvelutasoa. Toiset suomalaiset taas nauttivat siitä, kun kaikkea ei tarvinnut tehdä itse ja aikaa sekä voimavaroja jäi työn jälkeen
harrastuksiin, opiskeluun ja perheelle.

Holistista toimistoarkea
Kun jututin intialaisia työntekijöitämme, he kuvasivat Nokian työkulttuuria avoimeksi, joustavaksi ja sellaiseksi, jossa voi toteuttaa
omia ideoitaan. Suomi ei ennen Nokiaa ollut monellekaan tuttu. Nyt
moni intialainen työntekijämme on päivittäin tekemisissä suomalaisten kanssa ja jopa käynyt Suomessa. Se tuntui hetkittäin jopa epätodelliselta, mutta lienee arkipäivän globalisaatiota.
Tullessani töihin ennen yhdeksää aamulla konttori oli vielä melko
tyhjä. Ruuhkien takia töihin tultiin yleensä kello 9–10 aikaan, mutta työpäivä kesti usein kello 17–18 asti. Viikoittainen säännöllinen
työaika toimipaikassamme on 42,5 tuntia. Erilaista oli se, että palavereissa vastattiin kursailematta omiin puheluihin, niitä järjestettiin ja
peruttiin viiden minuutin varoajalla. Ja tauoilla ei isoilta TV-ruuduilta katsottukaan hiihtoa tai jääkiekkoa vaan krikettiä! Intialaiset tuntuivat olevan joustavia ja valmiita muutoksiin eivätkä uudet tilanteet
hätkähdyttäneet.
Länsimaiselle ajattelulle tyypillinen lineaarinen aikakäsitys ja
kausaalinen logiikka näkyvät työelämässä tehtäväorientoitumisena
ja aikataulusidonnaisuutena. Aasiassa ajattelu on enemmän holistista, jolle tyypillistä on syklinen aikakäsitys ja ei-kausaalinen logiikka. Työelämässä prosessiorientaatio on projektiorientaatiota voimakkaampi. Multitasking (”moniajo”) on luonnollinen tapa toimia.
Siksi suunnitelmienkin muuttaminen tuntui olevan kivuttomampaa kuin Suomessa. Eräs
haastava hanke sai minut huolestumaan ja stressaamaan. Kun
huokasin tästä intialaiselle
työtoverilleni, hän totesi:
”Don´t worry, things will
happen.” Ja näin kävikin.
Keski-ikä Banga
loren toimipistees
sämme on noin 26
vuotta, kun se Suomessa on yli 10 vuotta enemmän. Suurin osa työntekijöis
tä on uransa toisessa
työpaikassa. Työnhakijoi5-2009  Valtiotieteilijä  35
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Intialainen suurkaupunkiliikenne on juuri
sellaista kuin usein kuvitellaankin: moottoripyöriä,
kuorma-autoja, lehmiä, polkupyöriä sopuisassa
kaaoksessa.

den massat ovat niin suuret, että seulontaan käytetään ulkopuolisia
konsulttifirmoja. Ammatillisen osaamisen lisäksi työhaastattelussa
keskustellaan arvoista: pyrkimyksenä on palkata työntekijöitä, jotka
viihtyvät yrityksen kulttuurissa, jossa hierarkiaa on vähemmän kuin
tyypillisissä intialaisissa yrityksissä. Arvo-workshopit ovat osa perehdytystä, ja keskustelu arvoista vaikutti olevan erittäin luontevaa.

Mahdollisuuksien markkinat
Huomasin, että itsensä kehittäminen on monelle intialaiselle tärkeää.
Kirjakaupoissa on hyllymetreittäin kirjallisuutta ”self-improvement”
-kyltin alla. Koulutusta arvostetaan suuresti, ulkomailla hankittua tutkintoa vielä enemmän. Opiskelijoita ja oppilaitoksia laitetaan paremmuusjärjestykseen. Sanomalehdissä on lähes päivittäin artikkeleita
opiskelusta, urasuunnittelusta ja elämänhallinnasta. Urakehityksen
halutaan olevan ripeää. Tämä tuo paineita työnantajalle tarjota riittävästi kasvun ja etenemisen mahdollisuuksia.
Voimakas talouskasvu ja markkinatalous ovat tuoneet nuorille ja
koulutetuille runsaasti työmahdollisuuksia. Vastavalmistuneet pääsevät heti vaativiin tehtäviin. Työpaikkoja on tarjolla runsaasti eikä yhden työnantajan palvelukseen välttämättä jäädä yli viideksi vuodeksi.
Suku tuo lisäksi paineita: on tärkeää osoittaa, että on edennyt, saanut uuden tittelin ja palkankorotuksen. Oikeanlainen työnantaja lisää
menestyksen mahdollisuuksia jopa avioliittomarkkinoilla.
Länsimaalainen elämäntyyli ja markkinatalous ovat alkaneet hiipiä
Intiaan vasta 1980-luvulla. Neuvostoliiton vaikutusvalta alkoi silloin
vähetä. Intialaisia lähti runsain joukoin opiskelemaan erityisesti Yhdysvaltoihin. Monet sukupolvet olivat uskoneet askeettiseen elämäntapaan, kunnes avoimet markkinat, vapaampi talous ja säännöstelyn
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purku aloittivat kulutuskeskeisemmän aikakauden. Luova energia on
nyt vapautunut satojen vuosien ulkomaisen riiston ja vaikutusvallan
jälkeen. Intian menestykseen myös jatkossa uskotaan: väitetään, että se ohittaa USA:n bruttokansantuotteen vuonna 2050. Intiassa on
maailmaan suurin populaatio nuoria ihmisiä, joilla on ostovoimaa
kiinalaisia enemmän. Kiinaan verrattuna Intian etuina pidetään yhtymäkohtia USA:n kanssa: englannin kielen taitoa, yritteliäisyyttä, ilmaisunvapautta, monikulttuurisuutta ja vapaata markkinataloutta.

Terrori-iskuja ja muita rynnäköitä
Mumbain terrori-iskut sattuivat matkani aikana. Bangalore on kaukana
Mumbaista, mutta huoli turvallisuudesta levisi kaikkialle. Isojen kansainvälisten kaupunkien pelättiin olevan uusien iskujen kohteena. Valvonnan lisääntyminen näkyi työpaikallani ja asuntoalueeni portilla ja
lentokentillä. Uutiset huolestuttivat, mutta en kokenut pelkoa tai suunnitellut aikaistettua kotiinpaluuta. Arki kuitenkin jatkui suhteellisen
normaaliin tapaan. Eteläisemmässä Intiassa on aina ollut rauhallisempaa, selkkaukset ovat enimmäkseen tapahtuneet Pohjois-Intiassa.
Seikkailuni aikana opin paljon Intian kulttuurista, historiasta, uskonnosta, ihmisistä; ne kaikki ovat niin värikkäitä ja monisäikeisiä,
että niitä on vaikea saada haltuun. Mutta ehkä se ei olekaan tärkeintä,
vaan oman ymmärtämyksen lisääminen. Matkaoppaan kuvaus virkistävästä rynnäköstä aisteja kohtaan oli todellakin osuva. n

Kati Lammi
Kirjoittaja työskenteli
Intiassa kolme kuukautta viime vuonna.
Hän on SVAL:n liittovaltuutettu.
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Uravalmennus on SVAL:n sinulle tarjoama jäsenetu
Valmennus on sinulle, kun haluat:
• Saavuttaa kilpailuetua työelämässä
mm. työnhaku (cv, hakemus, haastattelu), kehitys-tai palkkakeskustelu

• Vaikuttaa paikkaasi työelämässä
mm. ura, työhyvinvointi tai työn ja muun elämän yhteensovittaminen

• Kehittyä työelämässä
keskustelut valmentajan kanssa käydään puhelimitse. lähtökohtana on sinun
tilanteesi ja kysymyksesi. Lyhytneuvonta on maksutonta. Uravalmennuspakettia voit hyödyntää edulliseen jäsenhintaan, työskenteleviltä jäseniltä 40 € ja
muilta jäseniltä 20 €. lisätietoja meistä löydät sval:in sivuilta.

Varaa aika henkilökohtaiseen puhelin
keskusteluun suoraan netistä:

www.urapalvelut.fi/sval
aika varataan jäsennumerollasi, jonka löydät jäsenkortista,
tilisiirrosta, nettipalvelusta tai soittamalla liittoon.
tee arvio oman urasi tilanteesta yhdessä asiantuntevan
uravalmentajan kanssa!

teetkö pätkätöitä?
Pätkätöillä moni aloittaa uransa.
Joskus töitä on pitempäänkin tarjolla vain pätkissä.
Liitosta saat turvaa työurasi eri vaiheissa.
Tutustu jäsenetuihin – huomaat saavasi jäsenyydestä paljon irti.
SVAL:n jäsenyys kannattaa aina.

Katso
tarkemmin
www
.sva
l.fi

Ota yhteyttä, kun työelämä askarruttaa.
Liiton asiantuntijat ottavat asiasi hoitaakseen.

Liityin SVAL:n jäseneksi valmistumiseni jälkeen vuonna 1999. Erityisesti valmistumisen jälkeen ollessani määräaikaisissa työsuhteissa töiden jatkumisesta tai uuden työn löytämisestä ei aina voinut olla varma. Oli turvallista tietää, että liiton jäsenenä minulla olisi tarvittaessa käytettävissä liiton palvelut (esim.
lakimiespalvelut) ja ansiosidonnainen työttömyysraha turvaamaan taloudellista tilannettani mahdollisen
työttömyyden uhatessa.
Valtiotieteilijä-lehteä lukemalla pysyin hyvin selvillä esim. määräaikaisten työntekijöiden oikeuksista.
Edelleen luen mielelläni liiton jäsenlehteä. Siinä on aina ajankohtaista ja mielenkiintoista luettavaa. Lisäksi
matkustelen jonkin verran enkä tarvitse erillistä matkavakuutusta, sillä sellainen on tarjolla liiton puolesta.
Arvostan myös sitä, että liitto tekee työmarkkinatutkimuksia, joilla pyritään valvomaan jäsenten etuja.
Jos mahdollista, jäsenetuina voisi olla myös kulttuurietuja esim. alennuksia elokuva-, teatteri-, konsertti- tai oopperalippuihin.
Kirsi Lehto, pätkätöissä vuosina 1999–2005, nykyisin vakinaisessa virkasuhteessa
Liityin SVAL:iin vuonna 2006. Liitosta on ollut minulle eniten hyötyä palvelussuhdeneuvonnan kautta.
Olen saanut erittäin hyvää henkilökohtaista palvelua liiton lakimieheltä työsuhteeseeni liittyvissä kysymyksissä. Liiton jäseneduista arvostan eniten palvelussuhdeneuvontapalvelua sekä vakuutusetuja esim.
vapaa-ajan matka- ja matkatavaravakuutusta.
Uutena jäsenetuna itseäni kiinnostaisi koulutustuki lisäkoulutukseen esim. avoimessa yliopistossa tai
muissa täydennyskoulutuskeskuksissa.
Maija, pätkätöissä reilut neljä vuotta, seuraava työsopimus sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi
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Suomen Valtiotieteilijöiden
Liitto SVAL ry
Toimisto on auki klo 8.30–16.00

• Liitosta saat aina asiantuntevaa neuvontaa työsuhdeasioissa.
Oma lakimiehemme ottaa hoitaakseen vaikeimmat työsuhdeongelmat.
• SVAL:n jäsenenä kuulut akavalaiseen edunvalvontaan, ja voit ottaa yhteyttä
työpaikkasi luottamusmieheen.
• Olet samalla Erikoiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsen, ja työttömyysturvasi on kunnossa.
•  Jäsenmaksu sisältää ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.
• Työelämän oppaita ja työmarkkinatutkimuksia pääset jäsenenä lukemaan netissä jäsensivuiltamme.
Siellä pääset selaamaan myös liiton jäsenistölle sopivia yhteiskunnallisen alan työpaikkoja.
•  Urapalvelu tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa työnhakuun, urasuunnitteluun
ja työssä kehittymiseen. Erinomainen keino hahmottaa uran suuntaa ja omaa osaamista.
• Liitto kokoaa yhteen yhteiskunnallisen tutkinnon suorittaneita.
Paikallistoimintaan osallistumalla pystyt samalla verkostoitumaan.
• Saat rahanarvoisina jäsenetuina matka- ja matkatavaravakuutuksen
sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.
• Jäsenenä voit osallistua TJS Opintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin.
• Valtiotieteilijä-lehdessä ja sektorikohtaisissa tiedotteissa saat tietoa
edunvalvonnasta ja työelämän muutoksista.
Muistathan, että jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen!
Ilmoita liittoon työsuhteissasi tapahtuvista muutoksista mahdollisimman
pian. Näin pystymme parhaiten valvomaan etujasi työmarkkinoilla.
Saat lisätietoja sinulle kuuluvista jäseneduista liiton kotisivuilta tai soittamalla liiton toimistoon.
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[ SVAL ]

Toiminnanjohtaja Urpo E. Hakala
puhelin (09) 6850 8030
urpo.hakala@sval.fi
Toimistonhoitaja Helka Ahlström
puhelin (09) 6850 8025
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• jäsenmaksut
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Asiamies Kati Ahtiainen
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Tehokas arvonlisäverojärjestelmä perustuu
yhteen verokantaan ja on mahdollisimman
laajapohjainen.

Mihin tarvitaan alennettuja arvonlisäverokantoja?
Timo Rauhanen
KLT, erikoistutkija VATT

Erilaiset arvonlisäverokannat lisäävät yritysten hallinnollista taakkaa, verohallinnon kustannuksia ja tekevät järjestelmän
alttiiksi väärinkäytöksille. Ongelmia syntyy myös rajatapauksissa,
kun joudutaan päättämään, minkä verokannan piiriin tietty hyödyke kuuluu. Alennetut verokannat kasvattavat poliittista painetta yhä uusiin poikkeuksiin eivätkä ole myöskään tulonjaon kannalta järkeviä.
Verotutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että tehokas arvonlisäverojärjestelmä perustuu yhteen verokantaan ja on mahdollisimman laajapohjainen. Tämän perussäännön ulkopuolelle voivat mahdollisesti jäädä vain kotityön kanssa kilpailevat palvelut.
Harva poliitikko kuitenkaan allekirjoittaa tämän näkemyksen,
sillä tuon tuostakin vaaditaan erilaisten tavaroiden tai palvelujen
verotuksen keventämistä. Tästä ovat tuoreita esimerkkejä kaupparuoan ja ravintolapalveluiden arvonlisäverokannan alentamispäätökset. Myös niin sanotuille terveysvaikutteisille elintarvikkeille on vaadittu veroetua.
Usein esitettään, että joihinkin hyödykkeisiin tulisi kohdistaa
muita alempi verokanta tulonjakosyistä – siis siksi, että pienituloiset käyttävät niihin tuloistaan suuremman osan kuin parempituloiset. Tulonjakoperuste on kuitenkin kestämätön. Ensiksi arvonlisävero on yleinen kulutusvero, jonka tarkoitus ei ole ohjata
kuluttajien käyttäytymistä. Toiseksi tulonjakoon vaikuttaminen
arvonlisäverotuksella on hyvin kallista, koska suurituloiset kuluttavat euromääräisesti enemmän kuin pienituloiset. Kolmanneksi
hyvin toimiva tulonsiirtojärjestelmä hoitaa tulojen uudelleenjakoa paljon tehokkaammin ja edullisemmin.
Alennettua 12 prosentin alv-kantaa sovelletaan Suomessa elintarvikkeisiin ja 8 prosentin verokantaa majoituspalveluihin, kirjoihin, joukkoliikenteeseen, lääkkeisiin, TV-lupamaksuihin, kulttuurija viihdetilaisuuksiin sekä liikuntapalveluihin. Lisäksi tilatut lehdet
ovat nollaverokanan piirissä. Suomen arvonlisäveron kertymä oli
vuonna 2007 noin 15 miljardia euroa ja alennettujen verokantojen
verotuki noin miljardi euroa. Jos alennetut alv-kannat poistettaisiin,
22 prosentin vakioverokanta voitaisiin alentaa 19,5 prosenttiin.
Periaatteessa tällaisesta uudistuksesta hyötyisivät kotitaloudet, jotka kuluttavat paljon vakioverokannan piirissä olevia hyö-

dykkeitä. Häviäjiä olisivat ne kotitaloudet, jotka kulutuskorissa
on runsaasti hyödykkeitä, joihin sovelletaan alennettuja verokantoja. Kuluttajien koreissa on kuitenkin melko tasaisesti hyödykkeitä molemmista ryhmistä. Kulutuksesta yli puolet kohdistuu
asumiseen, liikenteeseen ja ruokaan. Asumisen osuus on keskimäärin kolmannes, mutta siitä vain osa on verollista 22 prosentin mukaan. Joukkoliikenteen kulutusosuus on ainoastaan yksi
prosentti, mutta yksityisautoilun ja matkailun noin 14 prosenttia. Matkaliput ulkomaille ovat kuitenkin verottomia. Elintarvikkeiden kulutusosuus on keskimäärin 13 prosenttia. Suurimmista
kulutuseristä siis vain joukkoliikenne ja elintarvikkeet ovat alennettujen alv-kantojen piirissä, muut ovat verottomia tai verotetaan 22 prosentin vakiokannalla.
Pienituloisten ruokamenojen osuus koko kulutuksesta on
selvästi suurempi kuin suurituloisten, mutta samoin on asumismenojen kohdalla. He siis kärsivät elintarvikkeiden alv-kannan
korotuksesta, mutta hyötyvät asumisen verokannan alenemisesta. Joukkoliikenteen kulutusosuus on taas kaikilla tulonsaajilla
pieni, joten sen korottaminen painaa melko vähän. Suurituloiset käyttävät suhteellisesti enemmän kulttuuri- ja liikuntapalveluja ja häviävät niiden verokannan noustessa. Toisaalta he
voittavat, kun yksityisautoilun ja ulkomaanmatkojen verokanta alenee.
Lopputulos yhtenäisestä alv-järjestelmästä on, että verokantojen laskut ja nostot kumoavat toistensa vaikutuksia kaikissa tulonsaajaryhmissä. Tällöin on oletettu, että uudistus ei aiheuta
muutoksia kulutustottumuksissa. Myös tulosaajien väliset kulutuserot ovat tasaantuneet vuosien mittaan, ja erityisesti elintarvikkeiden kulutusosuudet ovat lähentyneet voimakkaasti. Tämänkään vuoksi arvonlisäverokantojen muutoksella ei ole enää
kovin suuria tulonjakovaikutuksia.
Suomen arvonlisäverojärjestelmä voitaisiin melko kivuttomasti muuttaa nykyistä yksinkertaisemmaksi, tehokkaammaksi ja tasapuolisemmaksi. Yhtenäinen 19,5 prosentin alv-kanta
tuottaisi likimain sama verokertymän kuin nykyjärjestelmä eikä
muuttaisi mainittavasti tulonjakoa. Lievä muutos tapahtuisi pienituloisimpien eduksi. n
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Vuosi 2009 on kohta lopuillaan. Vuoden aikana talous sukelsi syvälle, ja monilla aloilla koettiin vaikeitakin hetkiä.
Joitakin valontuikahduksia on kuitenkin jo näkyvissä. Me svallilaiset lähdemme uuteen vuoteen luottavaisina.
Yhteiskunnallista osaamista tarvitaan jatkossakin.
Valtiotieteilijä-lehti toivottaa uusille
ja vanhoille lukijoilleen sekä yhteistyökumppaneilleen

rauhaisaa joulunaikaa

ja valoisaa vuotta 2010!

SVAL on lahjoittanut tänä vuonna joulukorttirahat
Suomen Pakolaisavun Parempi Lahja -keräykseen.
Lahjoittamallamme summalla koulutetaan paikallishallinnon virkamiehiä
kehitysmaiden yhteiskunnallisen kehityksen turvaamiseksi.

