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Pääkirjoitus

Hyvä, paha lobbaaminen?
Minulla on jokin tavoite, jonka kannalle toivoisin sinut saavani, koska sinul-

la on valta toteuttaa se. Sitä on mielestäni lobbaaminen. Sana on saanut pahan
kaiun, vaikka perusteiltaan lobbaaminen on ihan perinteistä ihmisten välistä
vuorovaikutusta. Ääriään täynnä ollut tämänvuotinen yhteiskuntatieteilijäseminaari pohti lobbauksen syvintä olemusta marraskuussa.
Itse olen ollut lobbari. Opiskelijajärjestöissä ja nyt SVAL:n puheenjohtajana.
On ollut asioita, joita järjestössä olemme halunneet saada läpi. Opintotukeen
korotusta, lisää opiskelija-asuntoja, yhteiskuntatieteellisen aloituspaikat vastaamaan työmarkkinoiden tarvetta. Järjestöllä on ollut asia, ja jollakulla muulla
valta toteuttaa se.
Olen ollut myös lobbaamisen kohde. Koen, että lobbaaminen on hyödyllistä. Päättäjä ei vain voi tietää kaikesta kaikkea. Hyvä lobbaaja osaa vakuuttaa
tiedoilla, joita päätöksenteon tueksi tarvitaan. Se on uusia tapoja tehdä, ideoita
ja tarpeita. Hyvä lobbaaminen on pyyteetöntä, eikä se odota vastapalvelusta. Se
on kohteliasta ja on selvää, millä asialla lobbari on. Tärkeää on, ettei tilanteeseen liity mitään vaatimusta vastavuoroisuudelle. Homma alkaa haista, jos se
menee ”maksulliseksi arvovalintavaikuttamiseksi”.
Hyvä lobbari on vuorovaikutteinen ja kuunteleva. Sellainen, joka osaa räätälöidä viestinsä kohderyhmänsä mukaan. Pitää olla sitkeä ja sinnikäs ja hyvä
verkostoituja. Sitkeä siksi, että joskus asia saattaa toteutuakseen vaatia vuosikymmeniä. Ja jossain on varmasti toteutumattomien lobbausten valtameri.
Vastuu lobbauksesta onkin kuulijalla. Ottaessaan vastaan lobbausta, päättäjän on arvioitava, miten ehdotetut asiat sopivat minun arvoihini, ajatuksiini ja
muihin argumentteihin, joita minulla on asiasta. Joskus mielipide voi muuttua,
joskus vähän tarkentua ja joskus voi vain vakoilla vastapuolen argumentointia,
että osaa paremmin vastata siihen jatkossa.
Me yhteiskuntaosaajat olemme hyviä lobbareita ja edunvalvojia. Me tiedämme, miten ja missä päätökset tehdään ja kuka ne tekee – sekä politiikassa
että yrityselämässä. Meillä on kyky muotoilla viesti ja viedä se perille. Ja usein
meillä on myös pääsy vallan lähteille, kontakteja. Ja moni meistä on päätösten
valmistelija, jolla on todellinen valta hallussaan.
Elina Moisio
Puheenjohtaja
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Duunitalkoista väline työhyvinvointiin
Työterveyslaitoksen kehittämä palvelusivusto auttaa työntekijöitä ja esimiehiä luomaan työpaikoille hyvän keskusteluilmapiirin ja osallistumiskulttuurin. Sivusto toimii selkeänä ja helppokäyttöisenä ikkunana työtä ja työntekoa käsittelevään tutkimustietoon,
hyviin käytäntöihin, käyttökelpoisiin kehittämismenetelmiin ja
konsulttipalveluihin. Sivustoa voi hyödyntää maksutta esimerkiksi viikkopalavereissa, tyky- ja kehittämispäivillä, kehityskeskustelun tukena ja ilmapiirikyselyn tulosten purkuun.
Palvelusivusto on jaettu viiteen osaan, joista jokaisella tavoi-

tetaan eri ihmiset työpaikoilla aina työntekijöistä johtoon saakka. Työntekijöille tarkoitettujen käytännönläheisten tehtävien
tavoitteena on saada työpaikalla kaikki pohtimaan oman työnsä
ja työhyvinvointinsa tilannetta sekä keksimään parannusehdotuksia. Esimiessivusto on tarkoitettu esimiestyön apuvälineeksi.
Myös yrittäjille on oma osionsa.
Sivusto löytyy osoitteesta www.ttl.fi/duunitalkoot. Työterveyslaitoksen palvelun tuottamista ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriön Veto-ohjelma ja Työsuojelurahasto.

Tutkittua tietoa työelämästä
– maksutta netissä
Telma on Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen

Neuvoja pätkätyöstä
selviytymiseen
Pätkätyössä! Selviytymisen opas antaa neuvoja pätkätyötä tekevälle, hänen esimiehelleen ja työkavereilleen.
Se sopii muun muassa perehdytyksen tueksi. Opas sopii
hyvin myös henkilöstön edustajien ja ammattijärjestöjen
toimijoiden käyttöön. Pätkätyöopas perustuu VTT Sikke Leinikin väitöstutkimukseen aiheesta ja TJS Opintokeskuksen työelämähankkeisiin.
Kirjaa voi tilata TJS Opintokeskuksesta
www.tjs-opintokeskus.fi/aineistot. TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen
koulutus- ja palveluorganisaatio, joka tukee toimihenkilöiden osaamisen kehittämistä.

Osallistu kansalaiskeskusteluun
Otakantaa.fi-sivusto on valtionhallinnon sähköinen
kansalaisfoorumi, jossa kansalaiset voivat kommentoida
hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita
ja lainsäädäntöuudistuksia.
Keskustelun päämääränä on saada hallinnon hankeja valmistelutyöhön kansalaisten näkemyksiä, asiantuntemusta ja mielipiteitä. Samalla halutaan lisätä kansalaisten ja hallinnon välistä vuorovaikutusta ja parantaa
hankevalmistelun laatua. Sivuston ylläpidosta vastaa
oikeusministeriö.
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julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti. Telma kertoo
elävin esimerkein siitä, mitä työelämässä on tutkittu ja miten
uusin tieto hyödynnetään käytännössä työpaikoilla. Telman tavoite on parantaa työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyötä ja yhteistoimintaa työpaikoilla. Telma
jaetaan maksutta työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi
myös esimiehille ja luottamushenkilöstölle sekä työelämätutkijoille ja viestinnän ammattilaisille.
Jos työelämän ajankohtaiset aiheet kiinnostavat, käy lukemassa maksuton verkkolehti www.digipaper.fi/telma.

[ haloo ]
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Jokaista jäsentä koskevaa asiaa jäsenmaksuista
Liittovaltuusto hyväksyi syyskokouksessaan 20.11.2010 talousarvion ensi vuodelle. Osaan jäsenmaksuista tuli pieniä korotuksia. Opiskelevien jäsenten maksut pysyivät ennallaan.

Vuoden 2011 jäsenmaksut:
• työssä olevat tutkinnon suorittaneet jäsenet ja vakituisesti
työssä käyvät opiskelijat 276 €
• yrittäjät, apurahalla tai stipendillä työskentelevät, EU/ETAmaissa työskentelevät ja ulkomailla valtioiden välisissä järjestöissä työskentelevät 138 €
• työttömät, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevat, eläkeläiset, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat sekä EU/ETA-maiden ulkopuolella työskentelevät tai ulkomailla ilman palkkatuloja oleskelevat 56 €
• opiskelijajäsenet 24 €
• opiskelijajäsenet, jotka ovat 1–4 kk töissä 60 €
• opiskelijajäsenet, jotka ovat 5–11 kk töissä 100 €

Mentoreita kaivataan
SVAL:n mentorointiohjelman on tarkoitus päästä käyntiin vuoden alussa. Hake-

muksia aktoreiksi on tullut peräti kaksikymmentä kappaletta, mutta mentoreista
on edelleen pulaa. Olisitko kiinnostunut
vuoden mittaisesta ohjelmasta, jossa auttaisit valmistumisvaiheen opiskelijaa työelämään orientoitumisessa?
Jos mentorointi kiinnostaa, ota yhteyttä mahdollisimman pian ja viimeistään 17.12. Lisätietoja
Kati Ahtiaiselta p. 010 231 0359 tai kati.ahtiainen@sval.fi.
Hakemuslomake on mahdollista täyttää nettisivuilla
www.sval.fi kohdassa jäsenpalvelut ja -edut / uranhallinta /
mentorointi.

Jäsenmaksulomakkeet postitetaan tammikuun alussa. Käy
tarkistamassa netissä, ovatko tämänvuotiset maksusi kunnossa.
Pääset kirjautumaan sähköiseen asiointiin liiton nettisivuilta.
Jos olet työssäkäyvä opiskelija ja et ole varma maksamistasi
eristä, käänny toimiston puoleen sval@sval.fi tai p. 010 231 0350.
Huomioithan: liiton jäsenyys edellyttää, että rästissä olevat jäsenmaksut pitää olla maksettuina vuoden loppuun mennessä.
Oletko tullut ajatelleeksi, että oman liittosi jäsenmaksu on
edullinen suhteessa moniin liittoihin? Useimmissa liitoissa on
nimittäin käytössä prosenttimääräinen jäsenmaksu. SVAL:n
kuukausimaksu on 23 euroa, mikä 1 prosentin jäsenmaksussa tarkoittaisi 2300 euron kuukausipalkkaa. Jos jäsenmaksu
olisi 1,5 prosenttia palkasta, pitäisi palkan olla alle 1900 euroa, jotta jäsenmaksu olisi yhtä pieni kuin SVAL:ssa,
Hyvä hinta-laatusuhde, voisi joku sanoa.

Sähköisille välineille
hyvä vastaanotto
Sähköinen asiointi ja uutiskirje otettiin käyttöön loppusyksys-

tä, ja ne saivat tervetulleen vastaanoton. Sähköisessä asioinnissa
on vierailtu ahkerasti, ja jäsenet ovat päivittäneet siellä jäsenrekisteritietojaan. Moni on varmaan ihmetellyt, kun on löytänyt
rekisteristä vanhentunutta tietoa. Tosiasia kuitenkin on, että jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla vain, jos jäsen muistaa ilmoittaa muutoksistaan liiton toimistoon. Tai nyt vielä
helpommin, päivittämällä itse.
Myös uutiskirjeen vastaanotto on ollut myönteistä. Uutiskirjettä on kehuttu selkeäksi, ytimekkääksi ja sisällöltään runsaaksi. Ilmestymistiheys
noin kerran kuukaudessa on koettu riittäväksi.
Ainoastaan visuaalinen ilme sai risuja – tähän
yritämme saada parannusta jatkossa.
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Teksti: Lauri Haapanen Kuva: Susanna Kekkonen

Akateemikko ruohonjuuritasolla
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ICT ja E-demokratia ovat turkkilaisen Itir Akdoganin uran

avainsanoja, joita hän on lähestynyt monista eri näkökulmista.
Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistolla.
Helsingin yliopiston jatko-opiskelija ja opettaja on tyytyväinen: täällä on tilaa ajattelulle, työnteolle, itselle.
– Muualla työnteko ja kaikki siihen liittyvä sosiaalinen elämä
on paljon kiireisempää.
Akdoganilla jos kenellä on vertailukohtia. Hänen kosmopoliittielämänsä alkoi jo 1990-luvun alussa, kun vanhemmat lähettivät Länsi-Turkissa Izmitissä varttuneen tytön 10-vuotiaana
Istanbuliin.
– Opiskelu ranskankielisessä huippukoulussa avasi minulle
ovia muuhun maailmaan, ja halusin tarjota tämän saman kokemuksen myös nuorille kotikaupungissani, Akdogan muistelee.
Akdoganin taidot huomattiin, ja erinäisten järjestötehtävien
kautta hän päätyi Turkin suurimpaan nuortenjärjestöön, kansainväliseen Youth for Habitatiin. Uusi viestintäteknologia eli
ICT teki juuri tuloaan, ja Habitat ryhtyi kouluttamaan turkkilaisia nuoria internetin käytössä.
Vuonna 1999 Prahassa järjestetyn Globalisaatiokonferenssin
yhteydessä Akdogan tapasi brysseliläisen yliopistoprofessorin,
joka kutsui hänet maisteriohjelmaansa opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa.
Rahoittaakseen opintonsa Akdogan työskenteli sähköiseen eli E-demokratiaan perehtyneessä konsulttiyrityksessä.
– E-demokratia oli
siihen aikaan hyvin uusi asia.
Olin tehnyt siihen liittyvää työ-

tä ruohonjuuritasolla Turkissa ja nyt pääsin tarkastelemaan samaa asiaa konsultoinnin ja tutkimusraporttien kautta.
Optimistista skeptikoksi
Vuonna 2002 Habitat pyysi Akdogania projektikoordinaatoriksi nuorten yhteiskunnallista osallistumista vahvistavaan projektiin köyhässä ja poliittisesti epävakaassa Kaakkois-Turkissa. Vuosi oli kiireinen, sillä samaan aikaan Akdogan osallistui
Habitatin edustajana YK:n World Summit on the Information
Society -prosessiin.
– Lobbauksessa, konsultoinnissa ja ruohonjuuritason aktivismissa asetelma on lähtökohtaisesti optimistinen. Akateeminen maailma on sille vastakohta: skeptinen, kyseenalaistava
ja etäisyyttä ottava. Halusin tarkastella asioita vuorostaan tästä
toisesta näkökulmasta ja edistää akateemista uraani, Akdogan
kertoo.
Vuonna 2005 aika oli kypsä oman tutkimuksen aloittamiselle. Kollega, johon Akdogan oli tutustunut – yllätys yllätys –
eräässä konferenssissa, suositteli Helsinkiä.
– En ollut koskaan käynyt Suomessa, mutta ajattelin, että ok,
miksipä ei.
Teknologia ei tee ihmeitä
Vielä vuosituhannen vaihteen tienoilla ICT:n povattiin uudistavan demokraattisen päätöksenteon.
– ICT:n myötä julkinen palvelu on parantunut, tai ainakin
helpottunut. Mutta ei tekniikka itsessään tee ihmeitä demokratialle, Akdogan valottaa vielä keskeneräisen väitöskirjansa löydöksiä. Tapaustutkimuksena on Istanbul, mutta tulokset ovat
sovellettavissa muuallekin.
– Sähköiset palautelomakkeet ja keskustelufoorumit luovat
illuusiota E-demokratiasta, joka toteutuu kuitenkin
vasta, jos poliittisella eliitillä on tahtoa ottaa
kansalaiset mukaan päätöksentekoon. Toistaiseksi niin ei useinkaan ole, hän sanoo.

[ ura putkessa ]

Itir Akdogan
• Synt. 1977 Izmitissä Länsi-Turkissa.
• Asuu Suutarilassa Helsingissä.

Myönteistäkin kehitystä on Akdoganin mukaan kuitenkin
nähtävissä. Esimerkiksi Turkissa paikallisdemokratia on
tiukan keskushallinnon vuoksi ollut perinteisesti vähäistä.
– Sähköisten viestimien ja sosiaalisten
medioiden myötä ihmiset ovat huomanneet, että heillä on tekniset
mahdollisuudet vaikuttaa. Niinpä he ovat ryhtyneet vaatimaan mukaanpääsyä päätöksentekoon.
Kun väitöskirja ensi keväänä valmistuu, on Akdoganin taas aika lähteä.
– Minulla on haave, että matkustan kehitysmaihin opettamaan ICT:tä ja
E-demokratiaa, hän kertoo. On taas ruohonjuuritason vuoro. n

Opinnot:

• Ylioppilaaksi 1995
• Journalismin ja viestinnän kandidaatiksi
2000 Istanbulista.
• Kansainvälisen politiikan maisteriopinnot
2001 Belgiassa.
• Väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, aiheena
ICT:n poliittiset vaikutukset 2006–.
Vapaaehtoistyö:

• Association of High Education KYOD
1993–2000.
• Humanitaarinen työntekijä Turkin 1999
maanjäristyksen lapsiuhrien auttamisessa.
• Perustajajäsen Izmitin Nuorten
parlamentissa.
• Isännöi Habitatin järjestämän nuorten
konferenssin Izmitissä 1998
• Habitatin julkaisujen päätoimittaja ja kouluttaja 1998–2000.
Työ:

• Polpit-konsulttiyritys Brysselissä
2001–2006.
• Kirjoittanut ja puhunut E-demokratiasta kansainvälisissä yhteyksissä vuodesta 2002.
• Habitatin projektikoordinaattori KaakkoisTurkissa 2002–2003.
• Opettajan assistentti (Istanbul Bigli
University) 2003–2006.
• Tuntiopettaja (Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta) 2006–.
Harrastukset:

• Laulu Kassandra-naiskuorossa.
• Valokuvaus.
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Liitossa on nyt kaksi lakimiestä
Liiton palvelussuhdeneuvontaa on vahvistettu nimittämällä
varatuomari Jukka Nohteri lakimieheksi. Liitolla on nyt kaksi
lakimiestä, sillä myös varatuomari Petri Toiviainen jatkaa edelleen samoissa tehtävissä.
Helsingin yliopistossa työoikeuteen erikoistunut Nohteri tuli monille liiton jäsenille tutuksi jo 2008 toimiessaan Toiviaisen
sijaisena tämän ollessa suorittamassa tuomioistuinharjoittelua.
Sijaisuuden jälkeen Nohteri puolestaan kävi auskultoimassa Espoon käräjäoikeudessa. Siellä vietetyn vuoden jälkeen liiton jäsenmäärä olikin kasvanut niin suureksi, että liittoon tarvittiin
toinen lakimies.

Jäsenten auttaminen etusijalla
Lakimiesten keskeisin tehtävä on liiton jäsenten neuvominen
työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Myös julkisen ja yksityisen sektorin asiamiehet neuvovat jäseniä erityisesti
virka- ja työehtosopimuksiin sekä palkkaukseen liittyvissä asioissa. Useimmissa tapauksissa jäsenet saavat ongelmat selvitettyä neuvottelemalla itse työnantajiensa kanssa saatuaan liitosta
neuvoja sähköpostitse tai puhelimitse.

Jos tilanne ei ratkea työpaikan sisällä omin voimin tai edes
luottamusmiehen avustuksella, liitosta voidaan tarvittaessa ottaa
suoraan yhteyttä jäsenen työnantajaan. Ellei sekään auta, asia voidaan viime kädessä viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Liiton lakimiehet eivät hoida oikeudenkäyntejä itse, vaan siinä vaiheessa asia siirretään liiton yhteistyöasianajotoimiston
hoidettavaksi oikeusturvavakuutuksen turvin.
– Oikeuteen asti on jouduttu viemään keskimäärin vain 10–
15 tapausta vuosittain. Yleensä työnantajat ovat valmiita sopimaan asioista välttääkseen pitkäkestoisen ja kalliiksi tulevan
oikeudenkäynnin, Nohteri kertoo.
Lakimiesten neuvoja hyödyntämällä monet ongelmatilanteet voidaan myös välttää kokonaan.
– Esimerkiksi ennen uuden työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa selvittää tarkasti sopimuksen ehtojen merkitys. Jos
on epävarma oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, niin koko sopimuksen voi lähettää meille tarkistettavaksi. Paljon kysytään
myös yleisiä neuvoja esimerkiksi vuosilomiin sekä perhe- ja
muihin vapaisiin liittyen. Kannattaa käydä myös liiton jäsensivuilla, joille on koottu kattavasti tietoa monista työsuhteisiin
liittyvistä asioista.
Monipuolinen tehtäväkenttä
SVAL:ssa työskentelemisen tekee Nohterin mielestä kiinnostavaksi ja haastavaksi se, että liiton jäsenet työskentelevät hyvin laajalti erilaisissa tehtävissä ja erilaisten työnantajien palveluksessa.
– Saman päivän aikana saatan selvitellä esimerkiksi johtajasopimuksen ehtoja, opiskelijajäsenen lomakorvauksia kesätyöstä ja perhevapaisiin liittyviä asioita. Määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyvät asiat ovat paljon esillä liitossa, jonka jäsenten
keski-ikä on alle neljäkymmentä. Määräaikaisuuksiin liittyviin
ongelmiin puuttuminen onkin yksi toimintamme painopistealue, hän toteaa.
Neuvontatyön lisäksi lakimiesten tehtäviin kuuluu muun
muassa Akavan ja neuvottelujärjestöjen kautta tehtävää edunvalvontatyötä, akavalaisten luottamusmiesten kouluttamista,
liiton lehteen ja uutiskirjeeseen kirjoittamista sekä liiton jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa esitelmöintiä.
Helsingin Hakaniemessä valtiotieteilijävaimon ja kahden
kissan kanssa asuva Jukka viihtyy vapaa-ajallaan liikunnan ja
luonnon parissa.
– Helsingin parhaita puolia on mielestäni se, että kantakaupungissa asuvallakin upeat ulkoilumaastot ovat lyhyen matkan
päässä. Esimerkiksi Vanhankaupunginlahdelle ja keskuspuiston metsiin on helppo poiketa rentoutumaan työpäivän jälkeen.
Pidemmälle retkelle lähtiessäni suuntaan yleensä polkupyörällä Haltialan tilan ja Vantaanjoen maisemiin Pohjois-Helsingissä
tai bussilla Nuuksion kansallispuistoon. n
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SVAL onnittelee Pinjaa, Satua, Jenniä,
Elinaa, Marjo-Riittaa ja Emiliaa

Valtuusto äänesti
nimenvaihdoksesta

Stipendihakemuksia tuli runsaasti, yhteensä 24 kappaletta.
SVAL:n hallitus myönsi stipendin kuudelle hakijalle:

Liiton nimenvaihdoksesta on puhuttu jo

• Pinja Hakala, pro gradu / Monitieteisen koulutuksen työelämävastaavuus. Vertaileva tutkimus kulttuuripolitiikan maisteriohjelman koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaavuudesta.
• Satu Koivisto, väitös / Johtajuus ryhmäilmiönä: koettu oikeudenmukaisuus, epävarmuus ja ryhmään kuuluminen – yhteyksien tarkastelu
sosiaalisen identiteetin viitekehyksessä.
• Jenni Nissinen, pro gradu / Yliopisto-opintojen työelämärelevanssi valmistuneiden näkökulmasta
• Elina Perttula, pro gradu / Ikäluokat ja henkinen hyvinvointi työssä
• Marjo-Riitta Poutanen, pro gradu / Valtiotieteilijöiden siirtyminen työelämään. Mitä työurille pääsy vaatii 2000-luvun muuttuvissa työoloissa?
• Emilia Tolonen, pro gradu / Millä perusteella ammattiliiton jäsenyys valitaan
Stipendit jaettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivillä Helsingissä 19.11.

vuoden 2009 kesästä lähtien, kun Valtiotieteilijä-lehdessä julistettiin nimikilpailu. Liittovaltuuston kokouksessa päästiin ensimmäistä
kertaa äänestämään liiton nimen muuttamisesta syyskokouksessa 20. marraskuuta.
Valtuusto äänesti nimen muuttamisen ja
vanhan nimen säilyttämisen välillä. Hallitus ei
saanut esittämiensä nimivaihtoehtojen taakse
liiton sääntöjen edellyttämää ¾ määräenemmistöä, joten hallituksen esitys ei mennyt läpi.
Valtuusto halusi kuitenkin jatkaa liiton nimenvaihdoksen valmistelua ja perusti nimityöryhmän sitä varten. Valtuuston puheenjohtaja Timo Koskimäki toimii ryhmän
koollekutsujana.

Lisää lomamahdollisuuksia

jäsenhinnoin
Nyt on mistä valita! Akavalainen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ tarjoaa
lomahuoneistojaan kaikkien akavalaisten jäsenten käyttöön. Tasokkaat huoneistot sijaitsevat Levillä,
Rukalla, Ylläksellä, Tahkolla ja Meri-Teijossa. Valittavana on yhteensä 41 huoneistoa.
Viikot on jaettu kolmeen sesonkiin, joista kakkos- ja kolmossesonkia
voivat varata kaikki akavalaiset. Ykkössesongista jakoon tulevat vain
vapaiksi jääneet tai peruutetut paikat.
Ykkössesonki: viikot 1, 8–16 ja 51–52 pohjoisen ja
Tahkon kohteissa ja viikot 23–32 Meri-Teijossa.
KAKKOSSESONKI: viikot 2–7, 36–38, 48–50 pohjoisen kohteissa
ja viikot 1–22 ja 33–52 Meriteijossa.
KOLMOSSESONKI: muut mainitsemattomat viikot

Tutust
uk
nettios ohteisiin
www. oitteessa
levira
kka.fi
.

Hintatiedot ja varustus kuvineen esitellään kohteiden tiedoissa.
Kaikissa pohjoisen ja Tahkon kohteissa on kaksi yrityshissikorttia.
Esitepyynnöt, hintatiedustelut ja varaukset Kiinteistö Oy Myyntimiesten Levirakasta, Hannele Tamminen,
puhelin (09) 4780 7733, faksi (09) 4780 7730 tai sähköposti: levirakka@smkj.fi tai hannele.tamminen@smkj.fi
Kakkos- ja kolmossesongin varaukset myös netissä osoitteessa www.levirakka.fi.
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Katso Perhelomakohteet ja hae lomalle

www.a-lomat.ﬁ

Perheen kanssa talvilomalle
A-lomien edullisilla perhelomilla riittää tekemistä isoille ja pienille lomalaisille.
Tarjolla on monia hyviä lomakohteita kylpylöissä, hotelleissa, urheiluopistoilla
ja lomakeskuksissa.
Haettavina ovat talven ja kevään lomaviikot 8–21. Hakuaika päättyy 13.1.2011.
Perhelomiin saa lomatukea
:: Perhe- ja virkistyslomat: 170 euroa/aikuinen, lapset 6–16-vuotta
85 euroa, alle 6-vuotiaat maksutta.
:: Nuoret perheet -lomat: omavastuu 100 euroa/aikuinen,
lapset 6–16-vuotiaat 80 euroa, alle 6-vuotiaat maksutta.
:: Koululaisperheiden ryhmäperheloma: omavastuu 120 euroa/aikuinen,
lapset 6–16-vuotta 90 euroa, alle 6-vuotiaat maksutta.
A-lomat ry | Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki | puh. 020 111 2770 (arkisin 9–12) | info@a-lomat.ﬁ

Anna palautetta lehdestä ja voita MacBook!
Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua
Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi /lukijakyselyt.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse numerosarja 082288.
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta.
Onnea arvontaan!

Arvottava pa
lkinto on no
in 1

000 euron ar
voinen MacBo
ok.

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 2010. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 10.1.2011.
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

[ pykälät ]

Työpaikkakiusaamisesta
Arto Vainio
Viime aikoina on julkisuudessa uutisoitu useita tapauksia,
joissa on ollut kyse työpaikkakiusaamisesta. Työuupumuksen,
stressin ja työpaikkojen pahan olon on väitetty lisääntyneen.
Syyksi on sanottu jatkuvaa työn tehostamista ja työntekijöiden
määrän vähentämistä sekä yrityksen heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuvaa pelkoa tulla irtisanotuksi.
Mistä työpaikkakiusaamisessa on juridisesti kysymys?
Lakikirjasta ei löydy termiä työpaikkakiusaaminen. Kyse onkin
työturvallisuuslain 28 §:stä, joka on otsikoitu ”Häirintä” ja joka kuuluu: ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen
terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan
käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan
poistamiseksi.”
Oikeudelliset käsitteet pyrkivät olemaan täsmällisiä, jotta niiden ilmeneminen on selkeää todeta, esimerkiksi tuomioistuimissa. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat kuitenkin varsin subjektiivisia kokemuksia. Siinä kun toinen työntekijä kertoo
mielestään hyvän vitsin, toinen kokee sen loukkaavaksi ja samankaltaisia vitsejä jatkuvasti kuultuaan kokee tulleensa kohdelluksi
epäasiallisesti. Työpaikkakiusaamisen tulkinnassa täytyykin lähteä siitä, että aina kun työntekijä kokee tulleensa kiusatuksi, on
tämä kokemus hänelle todellinen ja asia tulee selvittää.
Voiko sitten kuka tahansa työntekijä olla kiusaamisen kohteena? Useimmiten kiusaajana on esimies tai usean työntekijän
ryhmä. Alainen harvemmin työturvallisuuslain mielessä kiusaa
esimiestään, vaikka esimiehen kokemus kiusatuksi tulemisesta
olisikin todellinen. Alainen on esimieheensä nähden alistussuhteessa ja sen vuoksi kiusaaminen ilmenee juuri työnantajavallan väärinkäyttämisenä, nöyryyttämisenä, alistamisena, simputtamisena. Tavallista on, että kun kiusaamistapaus tulee esille,
osapuolet syyttävät toisiaan kiusaajiksi ja esimies väittää alaisen
olevan pahin kiusaaja koko työyhteisössä. Kiusaajana toimiva
alainen provosoi tilanteita ja väittää sitten itse tulleensa kiusatuksi. Toinen tyyppitapaus on epäterve työyhteisö, jossa vallitseva pelkotilanne aiheuttaa sen, että aina joku, useimmiten uusi työntekijä, joutuu koko ryhmän kiusaamaksi.
Koska kiusaamisen kokemus on subjektiivinen, pitää epäasiallisen käytöksen olla muiden työntekijöiden havaitsemaa,
järjestelmällistä alistavaa käyttäytymistä tai myös vaikenemista, tervehtimättä jättämistä, jopa elein osoitettua halveksuntaa
tai muuta sellaista. Kiusaamisesta on erotettava tavanomai-

set työtehtäviin liittyvät erimielisyydet, jotka esimies ratkaisee hänelle suodun työnjohto-oikeuden nojalla, vaikka sitten
alaisten mielestä miten tyhmästi tahansa. Myöskään asiallisten huomautusten ja varoitusten antaminen ei ole kiusaamista. Raja epäkelvon esimieskäyttäytymisen ja kiusaamisen välillä on kuitenkin häilyvä. Jos esimies ei esimerkiksi useista
pyynnöistä huolimatta selvitä uudelle alaiselle, mitä tämän
työtehtäviin kuuluu ja järjestä perehdytystä, niin ettei alainen
osaa oikein ryhtyä mihinkään, kysymys saattaa olla epäasiallisesta käyttäytymisestä.
Erittäin tärkeää on henkilöstöhallinnon nopea puuttuminen kiusaamistilanteeseen. Lainsäätäjä velvoittaa työnantajan
asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin
ryhtymään toimiin epäkohdan poistamiseksi. Laki ei
kerro, mitä nämä keinot ovat. Koska tilanteet vaihtelevat, ovat myös keinot erilaisia eri tilanteisiin. Ensin selvitetään, mitä on tapahtunut, ja ehkä myös, mitä ei ole
tapahtunut haastattelemalla kiusaajaksi nimettyä ja
kiusaajaa erikseen. Sitten voidaan pitää sisäinen yhteinen palaveri, jossa mukana on luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu sekä
-päällikkö. Jos asia ei tällä etene positiiviseen suuntaan, voidaan kutsua asian käsittelyyn mukaan ulkopuolinen, esimerkiksi työterveydenhuollon
ammattilainen.
Valitettavan usein
kiusaamistapauksia ei
osata eikä haluta hoitaa. Tällöin työntekijä kääntyy työsuojeluviranomaisen puoleen,
joka pyrkii kyllä ohjeistamaan työnantajaa mutta ei kykene
toimimaan riittävän nopeasti, jolloin
onnistuminen on
hyvin harvoin
enää mahdollista. n
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Liitto sai uuden hallituksen

Moisiot hallituksen johtoon
Liittovaltuusto valitsi syyskokouksessaan liitolle uuden hal-

lituksen. Hallituksen toimikausi kestää vuodet 2011–2012.
Puheenjohtajana jatkaa Elina Moisio, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna Moisio.
Hallituksen muut jäsenet
(suluissa varajäsenet)
Risto Alatarvas (Katariina Suomu)
Milla Halme (Markus Siltanen)
Hannu-Pekka Huttunen (Sari Niemi)
Matti Simpanen (Tuomas Järvinen)
Alexandra Vartiainen (Maria Ranta)
Onnea hallitustyöhön!

Oikaisu
Valtiotieteilijän 4–2010

Kuvassa ylh. vasemmalta Hannu-Pekka Huttunen, Risto Alatarvas, Sari Niemi,
Matti Simpanen, Katariina Suomu, Tuomas Järvinen, Maria Ranta, Milla Halme,
Johanna Moisio ja Elina Moisio.

juttuun ”Nuoret pelkäävät
juuttuvansa uraputkeen” oli
lipsahtanut väärää tilastotietoa.
Vuonna 2005 nuorisotyöttömyys
ei suinkaan ollut 4,8 prosenttia,
vaan alle 25-vuotiaiden
työttömyysaste oli
kaksikymmentä prosenttia.

Liittovaltuusto:

Yliopistojen kannettava paremmin vastuuta
yhteiskuntatieteilijöiden työllistymisestä
Yhteiskuntatieteellinen koulutus antaa valmiudet työllistyä

hyvin erityyppisiin tehtäviin. Koulutusalan sisällä kuitenkin vain
muutamista pääaineista valmistuneilla työllistymispolut ovat
selkeitä. Työllistymispolkujen laaja kirjo korostaa oman osaamisen tiedostamisen tärkeyttä. Tässä opintojen ohjaus
ja koulutusjärjestelyt ovat avainasemassa.
Tieteellisen osaamisen lisäksi opiskelijat hankkivat työmarkkinoilla
tarjottavia käytännön valmiuksia esimerkiksi suorittamalla
työelämälähtöisiä opintojaksoja. Yliopistojen tulee kiinnittää huomiota

12  Valtiotieteilijä 5-2010

opintojen ohjaukseen, laadukkaaseen työharjoitteluun, aiemmin
hankitun osaamisen tunnustamisprosesseihin sekä liittää uraohjauksen saatavuus osaksi opintojen ohjausta.
Viime kädessä yliopistot päättävät aloituspaikkojen määrästä.
Vain hölmöläismaailmassa yliopistot eivät seuraa työelämän tarpeita. Yhteiskuntatieteellisillä aloilla yliopistojen sisäänottomäärien ja koulutuksen sisällön on vastattava työmarkkinoiden tarpeita entistä enemmän ja paremmin.
Yliopistosta valmistuneiden työllistyminen olisi syytä ottaa
yhdeksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjaon kriteeriksi. Koulutustaan vastaaviin töihin työllistyminen tarkoittaa sitä, että yliopisto on onnistunut koulutustehtävässään. Siitä olisi syytä palkita.

[ jäsenjärjestöt ]

Pirkanmaa juhlii
ensi vuonna
Pirkanmaan yhdistys SVALP toivottaa jäsenilleen mukavaa ja rauhallista Joulua sekä antoisaa
Vuotta 2011!
Ensi vuonna yhdistyksellä on juhlavuosi. Luvassa on mielenkiintoisia ja juhlavia tapahtumia. Seuraa ilmoittelua tässä lehdessä, sähköpostilistoilla ja yhdistyksen blogissa
http://svalpir.blogspot.com/.

Kuopion jatkoilla
glögiä ja Agoraa
Kuopion alueen svallilaiset jatkavat yhteistä keskustelua ”Korkeasti koulutettujen loppusijoituspaikka” -tilaisuuden teemoista jouluglögin
siivittäminä 14.12. klo 18.00 alkaen tunnelmallisessa Ravintola Kummisedässä (Minna Canthin
katu 44, Kuopio). Samalla suunnittelemme vuoden 2011 toimintaamme.
Tilaisuudella pyrimme myös käynnistämään
Kuopion alueen svallilaisten yhteiskuntatieteilijöiden ja -osaajien säännöllisten Agora-tapaamisten tradition. Agora-tapaamisissa keskustelemme ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista
ja ilmiöistä. Samalla pyrimme laajentamaan tietoisuuttamme niihin sisältyvistä merkityksistä,
mahdollisuuksista ja haasteista, jotka koskettavat
jäseniämme.
Lisätietoa muun muassa vuoden 2011 Agoratapaamisista ja muusta paikallisesta SVAL:n toiminnasta lähetämme sähköpostilistamme kautta. Sähköpostilistalle voi liittyä (mikäli ei siellä jo
ole) lähettämällä viestin Päivi Kiiskiselle osoitteeseen: paivi.kiiskinen@dnainternet.net.

Tervetuloa mukaan!
Päivi Kiiskinen & Alexandra Vartiainen
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Vuoden Yhteiskuntatieteilijä Cay Sevón luotsaa
Turkua kohti kulttuuripääkaupunkivuotta.
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Kulttuurin
suurlähettiläs
toist puolt jokkee

Valtiotieteiden tohtori Cay Sevón on syntyjään pääkau-

punkilainen, mutta hengeltään vahvasti turkulainen. Paluu
Varsinais-Suomen sydämeen olikin hänelle hyvin mieluinen, kun hänet vuonna 2008 nimitettiin nykyiseen virkaansa Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin toimitusjohtajaksi.
– Turku on ainutlaatuinen suomalainen kaupunki. Moni helsinkiläinen tuttavani on Turkuun tullessaan sanonut,
että on kuin tulisi ulkomaille. Ilmapiirissä tuntuu monin
tavoin lähes kuusi vuosisataa Ruotsin valtakunnan itäisen
osan keskuksena. Turku on ollut, ja on jossain määrin edelleen, portti länteen ja etelään. Erityisesti minua viehättää,
että Turussa on aina elänyt rinnakkain porvarillinen, hienostunut korkeakulttuuri ja ala- tai vastakulttuuri. Nämä
näkyvät vieläkin vahvasti turkulaisuudessa. Tämä on oikeaa
urbaania elämää, Cay Sevón hehkuttaa.
– Turun kulttuuripääkaupunkivuonna pyrimme siihen,
että kaikki kaupunkilaiset ja Turussa kävijät kokisivat kulttuurin omalla tavallaan. Erilaisia projekteja toteutetaan päi-

väkodeissa ja kouluissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja
vankiloissa. Annamme tuhansia lippuja näyttelyihin ja esittävään taiteeseen kaupungin terveydenhuollon lääkärien
jaettavaksi. Lääkärit siis kirjoittavat kulttuurireseptejä muiden toimenpiteidensä ohessa. Jokainen kaupunginosa saa
myös oman nimikkoviikkonsa.
Cay Sevón myöntää, että projekti on valtava joka suhteessa: mukana olevat ihmiset, erilaisten sidosryhmien moninaisuus, budjetin koko, kansainväliset suhteet, mediakiinnostus…
– Hallitseva tunne on kuitenkin, että homma on hanskassa. Tiedän jo nyt, että vuodesta tulee hyvä.
Vaikuttavaa työrupeamaa
Kannuksensa työmarkkinoilla Cay Sevón hankki jo hyvän
aikaa ennen nykyisiä haasteitaan. Seitsemän vuoden aikana hän hallitsi osaamiskentän ensin sisäasiainministeriön ja
myöhemmin valtiovarainministeriön palveluksessa.

Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: Vesa-Matti Väärä

Valtiotieteilijä onnittelee Vuoden Yhteiskuntatieteilijää, Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin
toimitusjohtaja Cay Sevónia. Palkinnonsaaja on sekä pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja
että kulttuurin armoton puolestapuhuja.
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”

Minulla on aina välillä ikävä tenttejä.
Rakastin jännitystä tiedekuntatenttien aamuna.

– Nämä olivat mielenkiintoisia ja työntäyteisiä vuosia. Pääsin näkemään ja vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan
avainpaikalta. Uskon, että työssäni minua
on auttanut määrätietoinen ja pelkäämätön asenteeni. Niin työssäni kuin sen ulkopuolella pyrin aina olemaan luotettava.
Edellä mainituista luonteenpiirteistä
on kiistatta ollut hyötyä myös luottamustoimien hoitamisessa.
– Niitä on kieltämättä vuosien varrella ollut paljon ja hyvin erilaisia. Nykyisin
olen jäsen Turun yliopiston ja Turun musiikkijuhlien neuvottelukunnissa.
Ennen ministeriön leipiin siirtymistä
Cay Sevón oli Turun kaupungin yhteyspäällikkö runsaan neljän vuoden ajan. Tehtävänkuvaan kuului vastata kaupungin
viestinnästä ja kansainvälisistä suhteista, markkinoinnista ja tapahtumakoordinaatiosta – muun muassa.
– Paluu takaisin oli siis helppo, sillä
minut tunnettiin Turussa ja minä tunsin
Turun.
Sevón tuntee myös hieman laajemmat
piirit, sillä Turun ja vuonna 1996 valmistuneen väitöskirjan välissä hän toimi
Euroopan parlamentin ryhmäkoordinaattorina.
Valtsikasta eväitä
tiedon jyville
Edes opiskeluaikana pelkkä tentteihin luku ja opiskelijaelämä eivät riittäneet täyttämään Sevónin kunnianhimoa, vaan hän
oli mukana niin HYY:n hallituksessa kuin
sosiologian opiskelijayhdistyksen Kontakti ry:n puheenjohtajana. Sittemmin pääaine vaihtui poliittiseen historiaan.
– Kaikki eivät välttämättä heti löydä omaa alaansa – minäkään en sitä tehnyt. Jos oman pääaineen kanssa ei viihdy,
kannattaa miettiä vaihtoehtoja, mutta ei
liian monta kertaa.
Uusi pääaine tuntuikin sitten enemmän omalta ja opinnot saivat jatkoa aina
tohtoritasolle asti. Väitöskirjan aihe oli
”Visionen om Europa. Svensk neutralitet och europeisk återuppbyggnad 1945–
1958”.
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Vuoden 2010
Yhteiskuntatieteilijä
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on valinnut Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi Turun kulttuuripääkaupunkisäätiön toimitusjohtajan,
VTT Cay Sevónin. Valinta julkistettiin
liiton Yhteiskuntatieteilijäpäivillä Helsingissä perjantaina 19. marraskuuta 2010.
Sevón toimii tällä hetkellä Turun
kulttuuripääkaupunkisäätiön toimitusjohtajana. Tämänvuotisella valinnallaan SVAL haluaa korostaa kulttuurin tärkeyttä ihmisille monipuolisen
itsensä ilmaisun ja tunteiden välittämisen muotona. Kulttuuri toimii usein
ihmisten elämässä vastapainona
työlle. Kulttuuripääkaupunkiprojektissa Sevón on osoittanut, että kulttuuri kuuluu kaikille eikä se ole vain laitoksiin sidottua korkeakulttuuria vaan
myös katu- ja kaupunkikulttuuria.
Cay Sevón on laaja-alainen yhteiskuntaosaaja, joka on pitkällä urallaan
vaikuttanut monissa vastuullisissa
tehtävissä valtiolla, kunnissa ja järjestöissä. Ennen nykyistä tehtäväänsä
hän työskenteli ylijohtajana ja osastopäällikkönä sisäasiainministeriössä ja
valtiovarainministeriössä. Ministeriöön
hän siirtyi Turun kaupungin yhteyspäällikön tehtävästä. Kielitaitoinen Sevón on toiminut myös Euroopan parlamentissa ryhmäkoordinaattorina.
Valitsemalla Sevónin Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi SVAL haluaa antaa tunnustusta myös kaikille yhteiskuntatieteilijöille, jotka vaikuttavat
kulttuurin parissa.
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto
SVAL ry on valinnut Vuoden Yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien.

– Väitöskirja käsitteli jälleenrakennusta ja taloudellisen integraation esivaiheita heti toisen maailmansodan jälkeen, Cay Sevón selventää ja jatkaa:
– Minulla on aina välillä ikävä tenttejä. Rakastin jännitystä tiedekuntatentin aamuna. Mutta oppiminen jatkuu,
ilman tenttejäkin. Olen väitöskirjatyön
jälkeen aloittanut ranskan opinnot ja
nautin siitä, että tulen kielellä jo arjessa toimeen.
Valtiotieteellisen eduiksi Cay Sevón
mainitsee oppimisen jäsentämisen ja kokonaisuuksien ymmärtämisen.
– Koen tärkeänä, että informaation palaset loksahtavat edes jossain määrin paikoilleen, ettei päässä vallitse vain pelkkä
jatkuva kaaos. Samanaikaisesti on kyettävä
pitämään mieli avoimena uudelle ja tekemään rankkojakin uudelleen arviointeja.
Perustat kunnossa
Vuoden Yhteiskuntatieteilijän tittelistä
Sevón on aidosti ilahtunut.
– Olen viime vuosina käynyt useissa
opiskelijoiden tilaisuuksissa ja nauttinut
keskusteluista heidän kanssaan. Haluan
vakuuttaa nuorempia yhteiskuntatieteilijöitä, opiskelijoita ja vasta valmistuneita
siitä, että yhteiskuntatiede valmentaa hyvin monenlaisiin ja kiinnostaviin tehtäviin työelämässä. Erityisesti haluan rohkaista nuoria naisia, vaikka tasa-arvon
kannattaja olenkin.
Suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet ja -arvot ovat Sevónin mielestä
vahvat: oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeudet.
– Silti säröjä on, jopa näissä perusasioissa. Ja yhä enemmän taloudellisessa
eriarvoisuudessa. Päähuolenaiheeni on
kuitenkin kasvava vieraskammo.
Mutta pysytään positiivisella puolella:
suomalainen koulutus ja erityisesti erinomaiset opettajat saavat tohtori Sevónilta
hyvät arvosanat.
– Koulutus on maamme parhaita
puolia. On suuri lahja saada nauttia hyvästä koulutuksesta. Opiskeluaikana ja
työuran alussa kannattaa itse määrätie-

Cay Sevón
• Syntynyt Kauniaisissa, 1949
• Ylioppilas Grankulla
Samskola, 1969
• VTT Helsingin yliopisto, 1996
• Toimitusjohtajana Turku 2011
-säätiössä, jonka tehtävänä
on vastata Turun Euroopan
kulttuuripääkaupunkivuoden 2011
valmistelusta ja toteutuksesta,
15.5.2008–31.12.2012.
• Sisäasianministeriön kuntaosaston osastopäällikkö ja
ylijohtaja, samoissa tehtävissä
myös valtiovarainministeriössä
02/2001–05/2008
• Naimisissa, perheeseen kuuluu
kaksi aikuista bonustytärtä ja
kaksi bonuslapsenlasta, sisaria
ja veljiä ja heidän perheensä.

toisesti rakentaa verkostoja, tulla tutuksi,
olla aktiivinen. Opiskelukavereista tulee
parhaimmillaan lähes sisaria ja veljiä, joihin voi myöhemmin nojata ja joille voi itse tarjota tukea. Ilman verkostoja työelämässä ei pärjää. Kaiken A ja O on, ettei
siltoja pidä koskaan polttaa. Vaikka olisi
kuinka eri mieltä, on tärkeää pitää asiat ja
ihmiset erillään. Suomi on pieni maa, ja
maailma on kylä. Jos olet jotain loukannut, tulee se jossain vaiheessa väistämättä
vastaan. Hyvät ihmiset auttavat toisiaan,
siitä hyötyvät kaikki.
Kulttuuri elää
kaikessa ja kaikille
Cay Sevónin uralle leimansa ovat antaneet yhteiskunnalliset teemat. Keskiössä ovat nyt kulttuurin elämälle antamat
raamit ja mahdollisuudet.
– Kulttuurin ytimessä on taide, mutta kulttuuri on paljon laajempi käsite.

Kulttuuri vahvistaa yhteenkuuluvuutta
ja samalla antaa tilaa erilaisuudelle. Se
vaikuttaa yksilöön, niin psyykeen kuin
fysiikkaan. Parhaimmillaan kulttuuri
avaa mielen johonkin uuteen, joka on
hyödyksi mille tahansa elämän alueelle,
vaikkapa innovatiivisuudelle.
Sevón tähdentää, että kynnyksen
nauttia kulttuurista pitää olla matalimmista matalin ja sen eri muodot tulee
hyväksyä: katukulttuuri ja ooppera, päiväkotilasten muurahaispolkujen tutkiminen tai kansainvälinen tieteellinen keskustelu kvanttifysiikasta.
– Kulttuuriin kuuluvat myös suuret
yhteiset kokemukset, festivaali- ja showpuoli. Taiteessa kaikki on sallittua – paitsi muiden vahingoittaminen fyysisesti tai
psyykkisesti.
Cay Sevónin elämään kulttuuri on tullut kodinperintönä ja tätä lahjaa hän vaalii edelleen.

– Lapsuudestani muistan teatteri- ja
musikaaliesityksiä, elokuvia ja kirjoja.
Olen ollut onnekas, koska minulla oli aina
mahdollisuus harrastaa kulttuuria. Kääntöpuolena oli aikamoinen suorituspaine, myös kulttuurituntemuksen suhteen.
Näin jälkikäteen voin sanoa jääneeni voiton puolelle, Sevón muistelee.
– Olen vieläkin kulttuurin suurkuluttaja – paitsi juuri nyt, kun aika ei millään
tahdo riittää harrastuksiin. Mutta aina,
kun olen ulkomailla, pyrin käymään taidemuseossa, mielelläni modernin taiteen
näyttelyissä. Musiikin suhteen olen lähes
kaikkiruokainen. Nykyisen työni myötä
olen löytänyt jopa konemusiikin.
Kulttuuripääkaupunkiprojekti loppuu
aikanaan, mutta Cay Sevónin virta tuskin
pysähtyy siihen.
– En ole päättänyt, mitä haluan tehdä
vuoden 2013 alusta ja sen jälkeen, keksin
kyllä jotakin. n
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Uusi toiminnanjohtaja
uskoo yhteiskuntaosaajiin
Liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin 42 hakijan joukosta yhteiskuntatieteiden maisteri
Simo Pöyhönen. Valinnassa hallitus painotti edunvalvonnan tuntemusta, näkemyksiä liiton kehittämisestä ja
kokemusta työskentelystä eri organisaatioissa. Pöyhönen on vasta kolmas päätoiminen toiminnanjohtaja liiton
yli 60-vuotisessa historiassa. Hän aloitti uudessa tehtävässään itsenäisyyspäivän jälkeen.
Teksti: Kati Ahtiainen, asiamies Kuvat: AJ Savolainen

Vaikka Simo Pöyhönen tuli valituksi liittoon sen päivittäisen toiminnan ulkopuolelta, ei liitto ole hänelle suinkaan vieras. Hän liittyi SVAL:iin jo opiskeluaikanaan vuonna 1997 ja on
sen jälkeen ollut enemmän tai vähemmän aktiivinen liiton toiminnassa. Pöyhönen on kaikin puolin innokas yhdistysihminen, hänen ansioluettelossaan on yhden tiiviin A4:n verran erilaisia hallitusjäsenyyksiä.
Miten hän sitten aikanaan päätyi järjestöalalle?
– Vahingossa. Yläasteen alussa ajauduin sellaisten tyyppien
seuraan, jotka olivat aktiivisia muun muassa oppilaskuntakuvioissa. Minulle on luonnollista toimia asioiden puolesta, joita pidän tärkeinä. Näihin järjestökuvioihin kasvaa.

Järjestöaktiivi henkeen ja vereen
Pöyhönen ei tyytynyt opiskeluaikana tekemään putkitutkintoa,
vaan oli koko ajan mukana opiskelijatoiminnassa. Hän toimi
SVAL:n opiskelijajärjestössä SVOL:ssa ja oli perustamassa Jyväskylään ensimmäistä paikallista opiskelijajärjestöä.
– Järjestimme jo silloin opiskelijoille työelämäiltoja, joihin
tuli paljon väkeä. Nykyisin monet liitot järjestävät samanlaisia
tilaisuuksia, ja kysyntä on edelleen kovaa, Pöyhönen kertoo.
Ylioppilaskuntatoiminta veti yhdistysaktiivia puoleensa. Pöyhönen oli jonkin aikaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan
hallituksen jäsenenä vastuualueenaan sosiaalipolitiikka. Siitä tie
vei saman ylioppilaskunnan sosiaalisihteeriksi ja myöhemmin
pääsihteeriksi. Luottamustoiminta SVAL:ssa kulki koko ajan
rinnalla, Pöyhösestä tuli SVAL:n ensimmäisen liittovaltuuston
valtuutettu vuosiksi 2002–2005. Hallituksen varajäsenyys ajoittui vuosille 2005–2006. Ennen valintaansa toiminnanjohtajaksi
hän toimi jälleen valtuutettuna.
Akavan koulutuspoliittiseksi asiamieheksi hänet valittiin
vuonna 2006. Tässä tehtävässä yhdistyivät Pöyhösen kokemus
ylioppilaskunnasta ja toiminta Akava-yhteisössä. Lähes viisi
vuotta Akavassa asiantuntijatehtävissä ja johtajakokemus ylioppilaskunnassa valmistivat uusiin haasteisiin. Oliko tämä tarkkaa urasuunnittelua?
– En ole koskaan uskonut omalla kohdallani suoraviivaiseen
urakehitykseen vaan olen aina hakenut paikkoja, jotka ovat
kiinnostavia. SVAL on tuttu järjestö, olen toiminut sen eri tasoilla ja vähintäänkin koko ajan seuraillut sen toimintaa. Tuntui
siltä, että tämä olisi mielenkiintoinen kuvio, johon tarttua. Olen
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jo valmiiksi mukana näissä samoissa verkostoissa.
Pöyhösen monipuolinen kokemus järjestöistä ja koulutuspolitiikasta sekä näköalapaikka keskusjärjestö Akavassa ovat akavalaisen jäsenjärjestön johtajalle tärkeää pääomaa.
Yhteiskuntaosaajissa on potentiaalia
Yhteiskuntaosaajia työskentelee kaikilla työelämän sektoreilla,
ja erilaisia ammattinimikkeitä on satoja. Akavalainen tutkintopohjainen järjestäytyminen ei ole välttämättä tälle heterogeeniselle joukolle itsestäänselvyys. Pöyhösen mukaan juuri jäsenistön monipuolisuus on liiton voima.
– Tutkintopohjainen järjestäytyminen on arvokasta. Liitolle on hyötyä, että ihmiset ovat erilaisissa paikoissa töissä, koska
monipuolisuus avartaa näkökulmaa. Mielestäni tämä järjestäytymismalli on arvokas.
Liitto on nykyisellään hyvin erilainen kuin 90-luvun lopulla,
jolloin Pöyhösestä tuli liiton jäsen.
– Liiton jäsenmäärä on tuplaantunut tänä aikana. Liittoon
on tullut uusia rakenteita kuten valtuusto, ja sukupolvenvaihdoskin vaikuttaa. On tapahtunut ”ammattiliittoistumista”, on
menty hallinnollisesti organisoidumpaan suuntaan, mikä on
ehdottomasti hyvä asia toiminnan suunnittelun kannalta.
Pöyhösen mukaan liiton kasvu on huomattu myös Akavassa,
ja sen painoarvokin on kasvanut mutta:
– Siinä on kyllä vielä varaa kasvaa. SVAL voisi näkyä enemmänkin Akava-yhteisössä. SVAL:n toimistolla ja luottamusportaalla on eniten tekemistä siinä, että yhteiskuntatieteilijöiden
painoarvo ja profiili saadaan kasvamaan. Tässä on vaikuttamisen paikka.
Pöyhönen ottaa esille mielenkiintoisen erityispiirteen liiton
jäsenistössä.
– Jäsenkunnassa on paljon vaikutusvaltaisia jäseniä. Kun puhutaan, ketkä maata pyörittävät, niin aina puhutaan ekonomeista ja juristeista. En etsi vastakkaisasettelua eri ryhmien välille,
mutta yhteiskuntatieteilijät ovat myös tärkeä voima. Esimerkiksi taloustaantuman aikana, kun talousopit menevät uusiksi, on
tärkeää, että merkittävillä paikoilla on ihmisiä, jotka ymmärtävät yhteiskunnan rakenteita ja prosesseja.
Hän korostaa, että liiton kannattaisi hyödyntää nykyistä
enemmän tätä olemassa olevaa verkostoa ja potentiaalia jäsenistössä.

1990-luvun lopulla Urpo Hakalasta tuli SVAL:n toiminnanjohtaja ja Simo Pöyhösestä liiton jäsen.
Nyt, liiton jäsenmäärän tuplaannuttua, Pöyhösen on aika aloittaa toiminnanjohtajana.

– Monet heistä ovat kiireisiä ihmisiä, mutta he voivat viedä
asioita eteenpäin, jos heihin ollaan ensin yhteydessä.
Kaikki liiton jäsenet eivät kuitenkaan ole yhteiskunnan ”isokenkäisiä”. Ajankohtaisessa keskustelussa yhteiskuntaosaajien
tarpeellisuus on kyseenalaistettu. Tarvitaanko meitä oikeasti?
– Tarvitaan, eikä meidän ole syytä tuntea mitään alemmuutta. On jo jonkin aikaa ollut suuntaus erityisesti yritysmaailmassa, että asioita pitää ymmärtää laajemmin, pitäisi tuntea vaikkapa
kulttuuria. Meidän ei tarvitse osata laskentatoimea, mutta meidän pitää ymmärtää, mitä sen taustalla on. Tässä yhteiskuntatieteilijät ovat keskeisessä asemassa. Yhteiskuntatieteilijöitä yhdistää
tietty ajattelutapa, vaikka toimisimmekin eri tasoilla yhteiskunnassa.
Työllistymiseen ja koulutuspolitiikkaan Pöyhösellä on myös
selkeä näkemys.
– Yhteiskuntatieteilijät työllistyvät paljon paremmin, kuin
yleinen mielikuva on. Meidän pitää liittona käydä rohkeasti keskustelua ja lyödä faktaa pöytään väärien mielikuvien poistamiseksi. Pitää ruveta puhumaan todellisuudesta. SVAL:lla on syytä
olla rohkeita mielipiteitä myös koulutuspolitiikasta. Yhteiskun-

tatieteilijöiden koulutus on suhteellisen halpaa, ja siksi koulutusta on paljon tarjolla. Liiton pitää ottaa kantaa, missä ja miten
yhteiskuntatieteilijöitä pitää kouluttaa. Liitossa on jäseniä eri
puolilta, mutta se ei saa johtaa siihen, ettei sanota mitään.
Pöyhösen mielestä liiton pitäisi olla aktiivisempi luomaan
yhteyksiä opiskelijoiden ja työelämän välille. Myös yhteydet
yliopiston ja liiton välillä ovat tärkeitä. Yhteiskuntatieteilijöillä
työelämäyhteydet ovat vähäisiä ja rajoittuvat lähes pelkästään
korkeakouluharjoitteluun.
– Kaikilla liitoilla riittää tässä työsarkaa, Pöyhönen toteaa.
Sanottava pitää olla kunnossa
Ensi vuoden alussa liitolla on sekä uusi hallitus että uusi toiminnanjohtaja. Pöyhönen suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti.
– Tuskin mitään hirvittävän dramaattista tapahtuu. En tee
ratkaisuja yksin vaan yhdessä muiden kanssa. Sanoisin, että liiton toimiston, hallituksen ja minun siinä välissä tulee yhdessä
pohtia tulevia tavoitteita. Kun viisaat ihmiset lyövät ajatuksensa yhteen, siitä syntyy jotain viisasta. Pitää uskoa tavoitteisiin
ja antaa tilaa ajatuksille ja toiminnalle. Haluan kannustaa poh5-2010  Valtiotieteilijä  19

Urheilullinen yhdistysaktiivi
harrastaa Venäjää ja tietovisailuja
• 34-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri
• kotoisin Joensuusta
• avoliitossa
• asuu Pohjois-Helsingissä
• harrastaa liikuntaa, erityisesti suunnistusta, pitkänmatkanjuoksua,
hiihtoa, jalkapalloa (sekä katsomossa että kentällä), luonnossa liikkumista, yhteiskunnallisten asioiden seuraamista, musiikkia, teatteria, ruoanlaittoa, venäläistä kulttuuria, järjestötoimintaa, tietovisailuja, lukemista ja matkailua

timiseen ja strategian luomiseen. Kun keskeiset asiat ovat koossa,
niitä viedään joukolla eteenpäin.
Johtajalla odotetaan aina olevan näkemyksiä ympäröivästä maailmasta. Miten Pöyhönen näkee ay-liikkeen 2010-luvun Suomessa?
– Tähän kuuluu kai vastata, että se on murroksessa, mutta niinhän aina ollaan. Tupoilla on arvonsa, mutta myös nykyisten tupottomien kausien aikana voidaan vaikuttaa. Pitää olla voimaa ja kykyä
viedä eteenpäin niitä viestejä, jotka ovat meille tärkeitä. On aika olennainen juttu, tekemättä vastakkainasettelua, että palkansaajaliike on
muutakin kuin SAK.

Opinnot
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus
KOHA, 40 op), Tampereen yliopisto (koulutus kesken)
2008 Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden maisteri,
pääaine valtio-oppi / Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus,
sivuaineet yhteiskuntapolitiikka, kansantaloustiede, multimedia
Olennaisimmat työtehtävät
2006–2010 Akava ry, koulutuspoliittinen asiamies
2004–2006 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri
2002 Jyväskylän yliopisto, ma. opintotukisihteeri, opintotukihakemusten käsittely- ja ratkaisutehtävät, asiakasneuvonta
1997–2002 (useita jaksoja) Kelan opintotukikeskus, Jyväskylä,
ma. toimistovirkailija
1998–2000 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, sosiaalisihteeri
2003 CIMO:n harjoittelu ja korkeakouluharjoittelu Pietarissa
2009 vierailija palkansaajakeskusjärjestöjen
EU-edustustossa, FinUnions, Bryssel
Joitakin luottamustoimia
2010 SVAL ry, liittovaltuuston jäsen
2007– Koulutusrahasto, hallituksen jäsen,
hallituksen varapuheenjohtaja 2010
2007– Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT ry,
hallituksen jäsen
2005–2006 SVAL ry, hallituksen varajäsen
2003–2006 Akava ry, Keski-Suomen aluetoimikunnan jäsen
2002–2005 SVAL ry, liittovaltuuston jäsen, sääntötyöryhmän
jäsen 2002–2003
2000–2003 SVOL ry, hallituksen jäsen
2000–2002 Suomen valtiotieteitä opiskelevien
Keski-Suomen järjestö Valoke ry, hallituksen jäsen
1997–2006 luottamustoimia Jyväskylän yliopistossa
ja ylioppilaskunnassa
Lisäksi lukuisia jäsenyyksiä erilaisissa mm. ministeriöiden,
Opetushallituksen ja järjestöjen työryhmissä ja valmisteluelimissä.
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Pöyhönen ei halua lähteä arvailemaan palkansaajakeskusjärjestöjen tulevaa kehitystä ja rakennetta. Meneillään oleva sukupolvenvaihdos vaikuttaa painotuksiin työmarkkinakentälläkin. Mutta
siihen Pöyhönen uskoo, että ihmiset haluavat jatkossakin kuulua
ammattiliittoon.
– Ihmiset kuuluvat liittoon, jos kokevat, että heillä on jokin
pointti kuulua. Jäsenpalvelut vaikuttavat, mutta uskon, että myös
liiton näkyvyys ja painoarvo ovat keskeisiä. Kun on enemmän tietoisuutta liitosta, on enemmän insentiiviä kuulua. Ay-liikkeen pitäisi olla paras asiantuntija sen joukon asioissa, joita se edustaa. Jos
näin ei ole, sitten ei ole edes toiminnan paikka. Siihen koko homma
perustuu. Näen, että SVAL:lla geneerisenä akavalaisena järjestönä
on paljonkin sanottavaa maailmassa, jossa terävä yhteiskunnallinen vaikuttaminen korostuu. Kun on oikeita kontakteja ja viisaita sanoja, jotka esittää ja perustelee hyvin, saa viestinsä läpi. Uskon,
että SVAL:n tyyppisellä järjestöllä on mahdollisuuksia pärjätä hyvin muutoksissa, jos vain sanottava on kunnossa.
Pöyhönen on kiinnostunut toiminnanjohtajana edunvalvonnasta ja yhteiskuntatieteilijöiden aseman ja sitä kautta koko yhteiskunnan parantamisesta. Hän näkee olennaisina keinoina näkyvyyden ja
vaikuttamisen lisäämisen avaintahoihin päin. SVAL ei pysty vaikuttamaan massalla, vaan reseptinä on ”oikeiden ihmisten kontaktoiminen ja järkevien viestien kohdistaminen oikeisiin paikkoihin”.
– Minulla riittää virtaa viedä juttuja eteenpäin. n

Hyvillä mielin eläkkeelle
Urpo Hakala aloitti työnsä Valtiotieteilijöiden Liiton toiminnanjohtajana
30.11.1998 päivänä, jolloin talvisodan syttymisestä oli kulunut 59 vuotta. Rupeama liitossa on ollut talvisotaa pitempi ja pääosin sitä rauhallisempi… Nyt kuitenkin siintävät eläkepäivät ja on aika palata samoihin
kysymyksiin, joihin hän vastasi Valtiotieteilijässä 1/1999.
Aloitan kyselemällä, millaiselta liitto näyttää tänään lähtijän silmissä.
Tuolloin yli kaksitoista vuotta sitten jäsenmäärä oli vuoden lopussa vajaat 5 300 ja tällä hetkellä yli 10 750.
– Jäsenmäärä on tosiaan tuplaantunut, toteaa Urpo Hakala. Sen
mukana myös liiton henkilökunnan määrä on kasvanut parista hengestä tusinaan. Ja koska vaihtuvuus toimistossa on ollut pientä, ovat rekrytoinnit varmaankin onnistuneet ja työpaikan henki ollut hyvä!
– Liitto on noussut Akavassa pienistä liitoista vakaaseen keskikastiin ja olemme aktiivisesti mukana edunvalvonnassa. Kaikki viittaa siihen, että kuva SVAL:sta on positiivinen. Olemme rakentava ja yhteistyökykyinen kumppani.
Työtä riittää edelleenkin
– Liiton edustavuus ei kuitenkaan ole tarpeeksi kattava. Emme ole vieläkään koonneet kaikkia yhteiskuntatieteilijöitä yhteen. Jäsenrekrytointia on entisestään tehostettava ja siihen meillä alkaa olla tarpeeksi resursseja, joten liiton lisääntyvään kasvuun on hyviä mahdollisuuksia.
– Kun jäsenmäärä kasvaa ja sopimustoiminnassa noudatetaan yhä
enemmän jatkuvaa neuvottelumenettelyä, tarvitaan taustalle monenlaisia painostuskeinoja. Siksi jäsenten työtaisteluvalmiuden parantaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, huomauttaa Urpo Hakala.
Hän muistaa myös, että yhteiskuntatieteilijöiden matrikkelikin on yhä tekemättä!
Historiikki saatiin aikaan viisi vuotta sitten, mutta jäsenistöstä tulee aina silloin
tällöin vaatimuksia uuden matrikkelin
tarpeesta. Vinkkinä hän ehdottaa, että
sen tekeminen voisi onnistua lahjoitusrahoituksella.
Jäsenmaksua peritään
vain oleelliseen
Mutta vielä kerran, miksi
kannattaa liittyä SVAL:iin?
– Se on ainoa yhteiskuntatieteilijöiden edunvalvontaan keskittynyt
ammattiliitto ja sillä on
erinomaiset palvelut
ja kilpailukykyinen jäsenmaksu. Emme
kerää rahaa mihinkään epäoleelliseen

vaan ainoastaan niihin ydintehtäviin, jolla parannetaan jäsenten asemaa työelämässä.
Liitto tukena työelämän kaikissa vaiheissa
Järjestäytyminen ammattiliittoihin on Suomessa laskenut viime vuosikymmenen aikana. Akavan liittojen, samoin kuin SVAL:nkin jäsenmäärä on sen sijaan ollut kasvava. Mikä on ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus? Miten pärjätä tässä individualistisessa maailmassa?
– Ay-liikkeen pitää entistä tehokkaammin skarpata yksilön koko
työelämän kaaressa, toteaa Urpo Hakala. On löydettävä uusia palvelupaketteja tukemaan erilaisia jäsenryhmiä vaihtuvissa tilanteissa.
– Akavalaisessa edunvalvonnassa on eletty ja eletään yhä etsikkoaikaa. Korkeasti koulutettujen asemaa on viime vuosina parannettu,
mutta moni asia on yhä lähtökuopissa. Jotta tämä työ onnistuu, on kehitettävä rohkeammin sekä liittoja että keskusjärjestöjä. Tulevaisuudessa neuvottelujärjestöjen asema korostuu yhä enemmän.
Hakala kehottaa katsomaan yhtenä mahdollisuutena Ruotsin mallia. Mallia, jossa löydetään yhteinen talouspohja, joka linjoittaa, muttei
rajoita yksittäisiä aloja. Tällaisen mallin rakentamiseen pitäisi pyrkiä.
Työpaikkojen aktiivit liiton voimavara
Väistyvän toiminnanjohtajan mieltä ilahduttaa erityisesti se, kuinka jäsenistömme on oppinut yhä enenevässä määrin hyödyntämään liiton
palveluja. Hän kuitenkin toivoo, että jatkossa löytyy myös yhä enemmän aktiivisia jäseniä hoitamaan yhdessä yhteisiä asioita.
– Aktiivit jäsenet ovat liiton suuri voimavara. Liitto ei ole vain toimiston väki, vaan ennen kaikkea työpaikkojen aktiivit ja luottamusmiehet.
Lopputoteuma pitkästä työrupeamasta on:
– Liiton kehittyminen on ollut parempaa, kuin uskalsin alussa
odottaakaan. Olen tosi tyytyväinen näin hyvään kehitykseemme! Hallintoa on uudistettu, jäsenrekisteri- ja moni muu järjestelmä on otettu käyttöön aikanani.
– Kehitys on ollut mahdollista hyvän yhteistyön vallitessa hallinnon
ja henkilöstön välillä koko kahdentoista vuoden aikana. Myös monet
yhteistyökumppanimme ansaitsevat kiitoksen liiton kehitystyössä. Voin
kiitollisin mielin jättää liiton toimiston ammattimaisen ja motivoituneen
henkilöstön käsiin.
Kuusamoon kalastamaan
Silloin ensimmäisessä haastattelussa kysyin, mitä olet elämässäsi tehnyt ennen SVAL:ia ja nyt sitten odotan vastausta, että mitä teet SVAL:n jälkeen.
Urpo toteaa heti alkuunsa, ettei suunnittele mitään erityisohjelmaa.
Omakotitaloa pitää toki remontoida ja kirjoitushommatkin kiinnostavat.
Johonkin ukkokööriinkin on jo kutsuttu…
Mielessä siintää kuitenkin ennen kaikkea luonnossa samoileminen
ja sen kuvaaminen. Ja Kuusamoon pitää päästä saunomaan ja kalastamaan! Mikä sen parempaa olisi, kuin istuskella mökin terassilla ja kokea tabula rasan jännittävä tila!
Arja Laine, asiamies
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Uudenlaista kysyntää yhteiskuntaosaajille

– ei vain virkamiehiksi
Vielä 1980-luvulla valtiotieteellistä pidettiin valtiohallinnon virkamiehiä tuottavana opiskelupaikkana.
Nykyisin sieltä valmistuvien yhteiskuntaosaajien monipuolisuutta hyödynnetään kaikilla sektoreilla.
Teksti: Ari Rytsy Kuvat: iStockphoto

Osana

yhteiskuntatieteelliseltä

alalta

valmistuneiden

ammatti-identiteetin vahvistamista SVAL on ottanut käyttöön termin yhteiskuntaosaaja. Vaikka perinteiset tutkintonimikkeet säilyvät ennallaan, kiteyttää sana aikaisempaa paremmin yhteiskuntatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ammatilliset vahvuudet.
– Valtiotieteilijä on siinä mielessä harhaanjohtava termi, että läheskään kaikki yhteiskuntaosaajat eivät toimi valtion palveluksessa tai tieteen parissa. Me olemme käytännön osaajia, joilla on vahva akateeminen tausta, SVAL:n puheenjohtaja Elina
Moisio muistuttaa.
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Viimeaikainen keskustelu yhteiskuntaosaajista ja heidän
merkityksestään suomalaisessa yhteiskunnassa on ulottunut
lehtien yleisönosastoille saakka. Saatu huomio on herättänyt
monia pohdintoja, joissa yleisesti korostuu yhteiskuntaosaajien
laadukas ja monialainen koulutus.
– Yhteiskuntaosaajat ovat eräänlaisia yhteiskunnan insinöörejä, jotka hahmottavat ympäröivää maailmaa ja kehittävät yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteita. Kyse ei ole mistään
putkitutkinnosta, joka valmistaisi yhteen ja tiettyyn tehtävään.
Opintojen laaja-alaisuus voi olla yksi syy siihen, miksi oman

Omaa uraa etsimässä
Valtiotieteilijä-lehti esitti Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelevalle Katariina Peltoselle, 24, kysymyksiä opiskelusta, yhteiskuntaosaajien arvostuksesta ja tulevaisuuden uratoiveista.
1. Miten päädyit opiskelemaan valtiotieteelliseen?
– Paikka kuulosti mielenkiintoiselta. Koin myös tarvetta olla yhteiskunnallisesti valveutunut. Olin tuolloin
aika idealistinen ja uskoin ratkaisevani kaikki syrjäytymiseen ja köyhyyteen liittyvät ongelmat opiskelemalla
valtsikassa.

ammatti-identiteetin muodostaminen tuntuu joskus vaikealta, vaikka juuri se on vahvuutemme, Moisio
pohtii.
Moision mukaan nimiasian käsittely
jatkuu edelleen SVAL:n liittovaltuustossa. On todennäköistä, että liitto vaihtaa nimensä paremmin jäsenkunnan osaamista ilmentäväksi.
Työelämän tarpeet muuttuneet
Työnantajapuolella havaittu yhteiskuntaosaajien laaja tarttumapinta on Moision mielestä osoitus työelämän tarpeiden uudistumisesta ja yhteiskuntaosaajien ammatillisen arvostuksen kasvusta.
– Yhteiskuntaosaajat sopivat erinomaisesti erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Heillä on kyky ottaa asioita nopeasti haltuun ja muodostaa näkemys erilaisista kehittämistarpeista. Yrityssektori on myös kiinnostunut heidän osaamisestaan muun
muassa politiikan, sosiaalipolitiikan ja talousasioiden saralla.
Yritysten kasvanut mielenkiinto yhteiskuntaosaajia kohtaan
on monen tekijän summa.
Yritysten äärimmäisen kilpailuhenkisessä toimintaympäristössä korostuvat nykyisin palvelunäkökulma, kuluttajien tarpeet
ja vastuullisuus. Kriittisten kuluttajien, eettisyyden ja yhteiskuntavastuun ristipaineessa käytävä kilpailu edellyttää uudenlaisten
arvojen ja toimintamallien tuomista entistä lähemmäs yritysten
ydintoimintaa.
– Kiinnostuksen mukaan valitut sivuaineet ovat yhteiskuntaosaajalle tärkeä asia. Niiden ansiosta erot muiden tiedekuntien tarjoamaan osaamiseen ovat selvästi kaventuneet, Moisio
arvioi.
Opintojen lisäksi on olennaista, että opiskelijat tarttuvat aktiivisesti työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksiin, jotka lisäävät kontaktipintaa työelämään. SVAL pyrkii omalta osaltaan tukemaan yhteiskuntaosaajia mentoroinnin ja henkilökohtaisen
urapalvelun avulla.

2. Pääaineesi on sosiaalipolitiikka.
Mikä siinä kiehtoo?
– Hyvinvointivaltiomallit ja noiden mallien ympärille rakennetut järjestelmät herättivät aikoinaan kiinnostukseni. Tällä hetkellä olen näiden järjestelmien sisällä
kiinnostunut erityisesti hyvinvointitutkimuksesta ja koulutuspolitiikasta. Sosiaalipolitiikan kysymykset elävät
jatkuvasti ja ne ovat aina ajankohtaisia.
3. Millaisena pidät valtiotieteellisestä valmistuneiden
yhteiskuntaosaajien ammatillista asemaa?
– Se on mielestäni ihan hyvä. Kysymys kannattaa suhteuttaa siihen mitä osaamme. Suurin osa yhteiskuntaosaajista on generalisteja, joiden osaaminen muodostuu vasta pidemmän ajan kuluessa, jolloin ammatillinen
asemakin paranee. Uskoisin myös, että arvostus on
organisaatiokohtaista. Joillekin organisaatioille yhteiskuntaosaajat ovat elinehto.
4. Millaisiin tehtäviin haluaisit työllistyä?
Kuinka todennäköisenä pidät niiden toteutumista?
– Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä suunnitteluja kehittämistehtävissä. Olen erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveyspalvelujen tai eläkejärjestelmän kehittämisestä.
– Olen valmistautunut pätkätyöläisen elämään, johon esimerkiksi projektityö sopisi hyvin. Uskon ennen
pitkää pääseväni vaativaan, sosiaalipolitiikkaan liittyvään työhön. Pätkittäinen työelämä pakottaa olemaan
avoin ja tarttumaan sellaiseenkin, mikä ei vastaa omia
toiveita. Omalla tavallaan se on kauhistuttava ajatus,
omalla tavallaan jännittävä.
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– SVAL kehittää jatkuvasti jäsenpalveluitaan, joten otamme
mielellämme vastaan uusia ideoita. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä yliopistojen ja Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liiton SVOL:n kanssa, joka tekee jo nyt hyvää työtä opiskelijoiden
työelämävalmiuksien parantamiseksi.
Työnantajat arvostavat yhteiskuntaosaajia
Tohtorikoulutettava Outi Sirniö toimi syyskuun loppuun saakka Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan työelämäyhteyshenkilönä. Hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa
opiskelijoiden työelämäyhteyksien parantaminen, työharjoittelun suunnittelu ja siitä raportoiminen sekä työelämäorientaatiokoulutuksen järjestäminen. Alun perin osa-aikaisen työelämäyhteyshenkilön toimen muuttuminen kokopäiväiseksi
työelämäyhteyssuunnittelijan tehtäväksi on seurausta työelämäyhteyksien merkitysten kasvusta.
– Uuteen toimenkuvaan lisättiin myös opiskelijavalinnat ja
viime vuosina päätään nostaneen alumnitoiminnan koordinointi, Sirniö täydentää.
Hänen kokemustensa mukaan yliopiston ulkopuoliset toimijat suhtautuvat valtiotieteellisen opiskelijoihin erittäin vastaanottavaisesti. Yhteiskuntaosaajia on helppo markkinoida sekä erilaisiin yrityksiin että julkiselle sektorille. Monessa tapauksessa
työnantajilla on selkeä kuva siitä, millaisia tehtäviä opiskelijat voivat heidän organisaatiossaan tehdä.

Esimerkkejä yhteiskuntaosaajien
ammattinimikkeistä
• amanuenssi
• analyytikko
• asiantuntija
• kaupungin-, kunnanjohtaja
• konsultti
• neuvotteleva virkamies
• sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä
• suunnittelija
• tiedottaja, viestintäpäällikkö, -johtaja
• tutkija
• ulkoasiainsihteeri
• yliaktuaari
• ylitarkastaja
• eri johtajanimikkeet
• eri päälliköt (mm. koulutus-, kehitys-,
hallinto-, projekti-, osasto-)
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– Työharjoittelun suurimpana ongelmana on yleensä raha.
Opiskelijoiden taidoille olisi monessa tapauksessa ollut käyttöä,
mutta rahoituksen puute estää työharjoittelun aloittamisen, Sirniö pahoittelee.
Vaikka työnantajien kuva yhteiskuntaosaajista on kohdallaan,
tilanne ei ole välttämättä yhtä hyvä opiskelijoiden keskuudessa.
Oman osaamistuntemuksen kehittäminen onkin tärkeä prosessi
ennen kokonaisvaltaista siirtymistä työmarkkinoille. Tilannetta ei
helpota se, ettei työharjoittelupaikkoja riitä kaikille halukkaille.
Lisätaitoja oman osaamisen markkinointiin
Julkisella sektorilla on pitkä perinne yhteiskuntaosaajien työllistämisessä, mutta Sirniön tekemien havaintojen mukaan vastaava ilmiö on valumassa myös yksityiselle puolelle. Esimerkiksi viestintä- ja tiedotustehtävät on mielletty luontevaksi osaksi
yhteiskuntaosaajien osaamiskenttää.
– Monella aloittelevalla valtiotieteellisen opiskelijalla saattaa
olla hieman abstrakti kuva siitä, mitä tuleva työelämä pitää sisällään. Erilaiset tehtävänimikkeet ovat osittain tuttuja, mutta
monet asiat konkretisoituvat vasta opiskelujen loppupuolella.
Oman osaamisen hahmottamisessa helpottavat valtiotieteellisen tiedekunnan järjestämät kurssit ja työpajat, jotka
täydentävät opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Sirniö näkee
perinteisen tiedeyliopiston haasteena ammatillisen itsetuntemuksensa kehittämisen.

Työpaikat sektoreittain:

40 40
20

40 % yrityksissä
ja järjestöissä

20 % kunnissa

40 % valtiolla

– Opintojen päättyessä moni opiskelija on jo oman alan töissä. Tämä kertoo siitä, että työmarkkinoilla riittää kysyntää yhteiskuntaosaajille. Toisaalta yhteiskuntaosaajien rahallinen arvostus
on erityisesti työuran ensimmäisinä vuosina alhainen. Alumnien kohdalla on kuitenkin hauska huomata, että valtaosa heistä on
löytänyt mielenkiintoisen ja osaamistaan vastaavan työtehtävän.
Sijoittuminen sopivaan toimeen vaatii hieman enemmän
resursseja kuin joillakin muilla aloilla.
Yhteiskuntaosaajien ammatti-identiteetin vahvistamiseksi Sirniö ehdottaa koulutukseen sopivien tehtävien korostamista. Samaan aikaan
opiskelijoita tulisi rohkaista oman osaamisensa markkinointiin. Myös työelämäyhteistyö voisi olla konkreettisempaa.
– Tutkimuspuolella tehdään jo
paljon yhteistyötä yliopiston ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.
Selkeitä ja vastuullisia yhteistyökumppaneita kaivattaisiin myös
opiskelijoiden tueksi. Tällaiset
toimijat voisivat esimerkiksi tarjota joka vuosi sovitun määrän
työharjoittelupaikkoja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. n

”

Yhteiskuntaosaajien rahallinen arvostus on
erityisesti työuran ensimmäisinä vuosina alhainen.
Outi Sirniö

Jäsenhankintakampanja alkaa
ensi vuonna
Tunnistatko yhteiskuntaosaajan itsessäsi?
Olet yhteistyökykyinen moniosaaja, analyyttinen asiantuntija, innovatiivinen kokonaisuuksien hallitsija ja sanavalmis
viestintätaituri. Ehkä kaikkea tätä ja paljon muuta? Tittelisi
voi olla vaikkapa suunnittelija, ylitarkastaja, päällikkö, asiamies, tiedottaja… Mitä selkeämmin tunnistat itsessäsi yhteiskuntaosaajan erityispiirteitä, sitä helpommin löydät heitä
myös työkavereistasi tai muista verkostoistasi.
”Näetkö ympärilläsi yhteiskuntaosaajia?” -jäsenhankintakampanja pyörähtää käyntiin vuoden alkupuoliskolla.
Toimi suosittelijana ja hanki uusia jäseniä, lahjat odottavat
sinua ja avustuksellasi liittyneitä uusia jäseniä. Pidä silmät
auki ja seuraa liiton nettisivuja. Lähetämme myös uutiskirjeen, jossa kerromme kampanjasta enemmän.

Yhteiskunta tarvitsee
yhteiskuntaosaajia – meitä!
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Täydennyskoulutus,
pärjäämisen edellytys – vai mahdollistaja?
Akateeminen loppututkinto on edelleen avain moneen mahdollisuuteen, eikä vähiten yksilön itsensä kehittämiselle.
Osaaminen syntyy laadukkaan koulutuksen tuloksena. Työelämä ja kansainvälinenkin kilpailu
asettavat kuitenkin omat vaateensa osaajille. Onneksi suomalaiselta koulutusjärjestelmältä
löytyy vastaus tähän haasteeseen.
Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: iStockphoto

Monelle akateemisen opintien valinneelle itsensä kehittäminen on yhtä tärkeää kuin opintojen loppuunsaattaminen
tai koulutuksen tarjoama ammatillinen viitekehys. Työkokemus ja elämä itsessään opettavat meitä jatkuvasti, mutta aina
se ei riitä tyydyttämään omia tai ympäristön vaateita. Akateemisen tutkinnon omaavalle lisäkoulutus saattaa olla jonkin tietyn osa-alueen syventäviä opintoja ilman tutkintoon tähtäävää
opintosuunnitelmaa. Mutta toki joukossa on myös heitä, jotka
haluavat lisäopinnoilleen konkreettisen päätöksen.
– Keskeisintä on, että erilaisiin tilanteisiin sopivaa, korkeakoulutettujen tutkintojen jälkeistä koulutusta on tarjolla riittävästi. Koulutuksen tulee myös olla hinnaltaan sellaista, että
sitä voi suorittaa omalla rahalla. Nykyinen yliopistojen tarjoama täydennyskoulutus on markkinaehtoisesti hinnoiteltua, eikä käytännössä ole kouluttautujien itsensä maksettavissa, haastatteluhetkellä vielä Akavan koulutuspoliittisena asiamiehenä

toimiva Simo Pöyhönen sanoo. Joulukuussa Pöyhönen siirtyi
SVAL:n uudeksi toiminnanjohtajaksi.
Osana kokonaispalettia Pöyhönen alleviivaa yliopistojen kykyä hyödyntää olemassa olevaa osaamista täydennyskoulutuksen osaksi.
– Kaikkea täydennyskoulutusta ei tarvitse järjestää erikseen,
vaan perustutkintoon annettavaa opetusta voidaan suurelta
osin hyödyntää myös tähän tarpeeseen. Yliopistoihin tarvitaan
selkeä vastuutaho, jonka tehtävänä on yhdistää täydennyskoulutus yliopiston muuhun osaamiseen ja opetustarjontaan, Pöyhönen muistuttaa.
Yhteisen edun tavoittelua
Viime vuosina keskustelua on riittänyt työssä jaksamisesta ja
työurien pidentämisestä. Opiskelijat halutaan työmarkkinoille nopeammin ja toisessa päässä työntekijöiltä odotetaan jaksa-

5-2010  Valtiotieteilijä  27

Palmenia
kuuntelee alumneja
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia tarjoaa koulutusta akateemisille aikuisopiskelijoille. Palmeniassa
pyörii vuosittain jopa 450 erilaista kurssia. Näistä noin
puolet on kestoltaan parivuotisia, asiakkaalle räätälöityjä ja työn ohessa suoritettavia täydennyskoulutuksia. Toimipisteitä organisaatiolla on Helsingissä, Lahdessa, Hyvinkäällä, Kotkassa ja Kouvolassa.
– Tavoitteemme on auttaa yksilöitä ja yrityksiä ylläpitämään ammatillista osaamista, johtaja
Kauko Hämäläinen kertoo Palmenian toiminnasta.
– Vahvistamme alumniyhteistyömme osuutta,
mikä auttaa kohdentamaan tarjontaamme entistä tarkemmin todellisiin tarpeisiin. Myös paikallisilta työnantajilta saamme tärkeää tietoa työmarkkinoiden tilanteesta.
Hämäläinen mainitsee, että koulutuksen suunnittelussa parhaaseen lopputulokseen pääsee,
kun opintosuunnitelman tekoon osallistuu työnantaja, koulutettava henkilö ja Palmenian henkilöstö
sekä alan tutkijat, jotka tuovat suunnitteluun
uusimman tiedon näkökulmaa.
– Tällöin huomioon voidaan ottaa työelämän
tarpeet, uusin tutkimustieto ja aikuisten oppimisen
edellytykset.
Yliopistojen aikuiskoulutusverkoston pääsihteeri
Kirsi-Marja Varjokorpi antaa lisää käytännön vinkkejä mistä ja milloin -kysymyksiin:
– Yliopistojen tutkinnon jälkeisestä täydennyskoulutuksesta tietoa löytyy yliopistojen www-sivuilta. Sieltä löytyvät faktat myös avoimen yliopistoopetuksen tarjonnasta, johon hakeudutaan kaksi
kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä – alkaviin ohjelmiin. Yliopistojen täydennyskoulutusyksiköt tarjoavat julkisrahoitteista tai maksullista koulutusta,
jonka tarjonta selviää niin ikään yksikköjen kotisivulta. Täydennyskoulutusohjelmat eivät ole sidottuja yliopiston lukukausiin ja niihin haetaan koulutusohjelmakohtaisesti.
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Paitsi läsnäoloa ja osallistumista,
koulutuksessa tarvitaan
suunnitelmallisuutta ja sitkeyttä.

mista pidempään. Siinä välissä työntekijältä odotetaan uusiutumista ja kykyä venyä jatkuvasti parempiin suorituksiin.
Toisaalta työnantajat tietävät osaavien työntekijöiden arvon
ja haluavat omalta osaltaan olla mukana kehittämässä avainhenkilöidensä pätevöitymistä ja motivoitumista tehtävissään.
Hyviä työntekijöitä ei ole varaa menettää ja sitouttaminen yritykseen eri keinoja hyödyntämällä on usein kummallekin osapuolelle suotuisa lopputulos.
– Täydennyskoulutusaikeet kannattaa hyvissä ajoin käydä
läpi esimiehen kanssa. Työnantajan tuki ja yhdessä tehdyt suunnitelmat auttavat kumpaakin osapuolta ymmärtämään, mistä
lisäopinnoista on kyse ja mitä se kummaltakin vaatii, Yliopistojen aikuiskoulutusverkoston pääsihteeri Kirsi-Marja Varjokorpi sanoo.
– Työn ohessa opiskelu on aina iso satsaus ja siitä on syytä
sopia työnantajan kanssa siinäkin tapauksessa, että työnantajalle ei koidu koulutuksesta kustannuksia.
Kokonaisvaltaista laatutyötä
– Koulutusjärjestelmämme tulee nähdä kokonaisuutena. Oppiminen ja osaaminen eivät lopu kandin tai maisterin paperien
saamiseen. Kaikille tulisi taata mahdollisuus hankkia tarpeitaan
vastaavaa täydennyskoulutusta, mikäli siihen on halua, edellytyksiä ja tarvetta. Elinikäiseen oppimiseen tarvitaan kuitenkin
enemmän kannusteita niin yksilöille, työnantajille kuin koulutuksen tarjoajille, Pöyhönen tähdentää.
Lisäopinnot ovat monella innokkaalla tyssänneet taloudelliseen mahdottomuuteen. Pöyhönen onkin erityisen tyytyväinen
siihen, että nykyhallitus korotti aikuiskoulutustukea, vaikka tällä ei ratkaistakaan koulutuksen hinnan aiheuttamia ongelmia
opintoihin hakeutumisessa.
– Olemme jo pitkään kärsineet mielivaltaisesta tilanteesta. Oletusarvona on, että ihmisiä pitäisi kannustaa kouluttautumaan lisää, mutta käytännössä aikuiskoulutustuki on jäänyt
ansiopäivärahaa pienemmäksi. Korotuksen ansiosta myös korkeakoulutetut voivat nyt käyttää aikuiskoulutustukea laajemmin. Tämän lisäksi on kuitenkin selvitettävä erilaisia malleja
ammatillisen kehittymisen rahoittamiseksi henkilökohtaisilla rahastotileillä, johon osallistuisivat työnantajat, työntekijät ja
julkinen valta.
Pöyhönen painottaa yliopistojen erikoistumisen merkitystä
osaamisen ja kilpailukyvyn turvaamisessa.
– Emme voi lähteä oletuksesta, että jokainen yliopistomme
tarjoaa samaa koulutusta samoilla eväillä jokaiselle opiskelijal-

Korkeakoulutetut kalakukkokaupungissa
Yhteiskuntatieteilijäpäiviä järjestettiin tänä vuonna Helsingissä,
Tampereella, Turussa, Lahdessa, Vaasassa ja Kuopiossa. Pohjois-Savon akavalaiset ja Kuopion alueen svalilaiset kokoontuivat kalakukkokaupunkiin tiistaina 9.11. teemana Korkeakoulutettujen loppusijoituspaikka.
Myös Kuopion seudulla työelämän vaatimukset puhuttavat.
Akavan Pohjois-Savon aluetoimikunta haluaa nostaa ytimeen ihmisten resurssit ja jaksamisen.
– Haluamme herättää keskustelua siitä, miten yhteiskunnan
työurien pidennystä koskevat suunnitelmat, työelämän vaatimukset ja korkeasti koulutetun työväestön kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin perusedellytykset ovat sovitettavissa yhteen. Haluamme myös korostaa korkeasti koulutettujen nuorten ja työreservissä olevien henkilöiden huomioimista ja heidän työllistymismahdollisuuksiensa parantamisen merkitystä, Akavan
Pohjois-Suomen aluetoimikunnan jäsen ja tapahtuman koordinaattori Alexandra Vartiainen kertoo.
Iltapalan merkeissä pidetyssä tilaisuudessa puheenvuoroja jaettiin alustajien ja osallistujien kesken. Akavan tutkija Ulla
Aitta kertoi, missä mennään työurien pidentämisen suunnitel-

missa ja miten Akava ottaa suunnitelmiin kantaa.
– Akava pitää työllisyysasteen nostamista ja työelämän laadun
kehittämistä keskeisinä keinoina, joilla voidaan vaikuttaa työurien
pidentämiseen. Työurien pidentämiseksi tarvitaan myös elinkeinoja työvoimapolitiikkaa, joilla luodaan ja ylläpidetään työpaikkoja.
Yritysten ja työpaikkojen tulee puolestaan kehittää työoloja siten,
että ne edistävät työntekijöiden työhyvinvointia ja terveyttä.
Oman näkökulmansa tematiikkaan ja tervehdyksen tapahtumaan toivat kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajat.
– Paljon on asioita, joita voidaan tehdä, jotta opiskelija
pääsisi nopeammin työelämään. Prosessi lähtee peruskoulun
ja toisen asteen opinnonohjauksesta ja uraohjauksesta. Muita mahdollisia toimenpiteitä ovat joustavien opiskelumahdollisuuksien lisääminen, tutkintojen arvostuksen parantaminen
työelämän näkökulmasta, aloituspaikkojen vähentäminen,
opiskeluhyvinvoinnin parantaminen, opintokokonaisuuksien
järkevöittäminen (ei kursseja, joista vain kolmasosa pääsee
läpi) sekä paljon muuta, Itä-Suomen Yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Jukka Mähönen sanoi puheessaan.

le. Esimerkiksi Aalto-yliopistosta voi kehittyä yhteisö, jossa yhdistyvät laadukas osaaminen, lahjakkaat opiskelijat, tutkijat ja
opettajat sekä monipuolinen ja monitieteellinen tutkimus.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Paitsi läsnäoloa ja osallistumista, koulutuksessa tarvitaan suunnitelmallista ja sitkeyttä. Työn ohessa kouluttautuminen vaatii pitkäjännitteisyyttä, mutta palkitsee kasvavana osaamisena,
verkostoina, ammatti-identiteetin kehityksenä ja laajempina
kehittymismahdollisuuksina omassa työyhteisössä.
– Ammatillinen täydennyskoulutus on yleensä suunniteltu
ja mitoitettu työn ohessa suoritettavaksi, vaikkakin lähijaksot
järjestetään usein arkipäivinä. Tutkintojen osien suorittaminen erillisinä opintoina tarkoittaa sopeutumista suunniteltuihin aikatauluihin. Jos opiskelun kykenee yhdistämään omaan ammatilliseen toimintaansa, siitä on
iloa koko työyhteisölle. Varsinkin työuran keskivaiheissa kannattaa tutkia opinto- ja vuorotteluvapaiden mahdollisuuksia, jos
haluaa reipasta laajennusta ammatilliseen osaamiseensa, Varjokorpi rohkaisee. n
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Päätöksenteon
pyörittäjät
Maailman toiseksi vanhimmalla ammatilla menee hyvin. Ammattikunta kasvaa jatkuvasti,
samoin asiakaskunnan tarpeet. Ammatti on tarkan sääntelyn alainen, mutta myös kritiikin
kohde. Ilman lobbareita moni asia jäisi toteuttamatta.
Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: iStockphoto
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Lobbareiden Euroopan ehdoton mekka on Bryssel.
EU pyörittää Eurooppaa ja lobbarit EU:ta. Onko näin?
– Voisi kai sanoa, että EU-lobbarin tavoitteena on parempi eurooppalainen lainsäädäntötyö. Meidän tehtävämme on saada yritykset ja päättäjät keskustelemaan keskenään,
jotta poliitikot ymmärtäisivät paremmin päätöstensä vaikutukset eri toimijoihin, EU-asiantuntija, vaikuttajaviestinnän ammattilainen Ukko Metsola, 37, kiteyttää.
Lobbarin päivään kuuluu tapaamisten järjestelyjä viranomaisten ja poliitikkojen kanssa, mutta pääasiallisesti työ pyörii
sääntelyn alkulähteillä.
– Tämä edesauttaa asioihin vaikuttamista sekä asiakkaan
mahdollisuuksia sopeutua uuteen lainsäädäntöön kustannustehokkaasti. Toimimme siis julkisten ja yksityisten intressien sillanrakentajina ja tulkkeina kahteen suuntaan:
usein lobbaamme asiakkaitamme muuttamaan nykyisiä käy5-2010  Valtiotieteilijä  31

Tietämättömyys on helpompaa
pukea negatiivisuuden verhoon,
kuin ottaa asioista selvää.

täntöjään. Ja yhtä usein kerromme asiakkaillemme, mitä heidän ei ainakaan kannata tehdä suhteessa päättäviin tahoihin.
Näin toimimalla säästämme kaikilta aikaa, vaivaa ja vältämme mahdollisia väärinkäsityksiä.
Lobbarit käyttävät huomattavasti vähemmän aikaa poliitikkojen tapaamiseen kuin usein kuvitellaan.
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– Jos meillä tai asiakkaillamme on tarvetta lobata kansanedustajia tai meppejä, tämä on yleensä merkki siitä, että joku on
jo mennyt asiakkaan näkökulmasta pieleen.
Alkuajoista ikuisuuteen
Lobbaamista on ollut ja tapahtunut kautta aikojen. Vain keinot
ja vaikuttajaviestinnän kanavat ovat vaihdelleet ajasta ja poliittisesta järjestelmästä toiseen.
– Keskiajan hoveissa narrit saattoivat leikin varjolla sanoa
kuninkaasta ääneen sen, mistä muut olisivat joutuneet giljotiiniin. Voi olla, että negatiiviseen oletusarvoon liittyy alitajuinen
käsitys hännystelijästä, jonka toimintaa ei oikein ymmärretä.
Suomessa naureskellaan usein, että kun Säätytalossa laaditaan
hallitusohjelmaa, niin lobbarit huutelevat puskista ohjeita puolueiden edustajille. Tämä on äärettömän koomista, eikä elämän – saati politiikan – aina tarvitsekaan olla niin vakavaa, Ukko Metsola heittää.
Negatiivista oletusarvoa lobbausta kohtaan
Metsola puolustaa sillä, että ihmisillä on tapana vaistonvaraisesti vierastaa uusia, tuntemattomia asioita.
– Kohde saattaa olla lobbaus siinä missä
maahanmuuttajat tai eriuskontoiset. Tietämättömyys on helpompaa pukea negatiivisuuden verhoon, kuin ottaa asioista
selvää.
EU:ssa epäilevää suhtautumista ja toisaalta epäkorrektia käytöstä pyritään vähentämään edunvalvojien rekisteröimisellä. Valtaosa Brysselin Public Affairs
-yrityksistä on jo liittynyt komission pari
vuotta sitten avaamaan vapaaehtoiseen rekisteriin. Nyt kuka hyvänsä voi käydä tarkistamassa netistä, mille firmoille lobbarit tekevät töitä.
Rekisteröityä toimintaa tai ei, kenenkään tahallinen harhaanjohtaminen ei ole hyväksyttyä,
eikä keskenään kilpaileville intresseille voi tehdä
samanaikaisesti töitä. Metsolan mukaan ”oleellista on,
että asialla oleva ilmoittaa aina avoimesti ja rehellisesti,
mitä yrityksiä ja tahoja kulloinkin edustaa, jotta vastapuoli
osaa laittaa viestin oikeaan kontekstiin”.
– EU:ssa tapahtuvan lobbauksen säännöissä on vielä kehitet-

tävää. Mutta jos ja kun lobbarit noudattavat vallitsevien lakien lisäksi omia ja viranomaisten laatimia ohjeita, niin perusasiat ovat
kunnossa, Metsola pohtii.
“What to say, when to say it,
and whom to say it to”
Mitä, milloin ja kenellä – siinä lobbaus pähkinänkuoressa. Ukko
Metsola avaa käsitettä myös hieman laveamman selityksen kautta.
– Kaikkiin elinkeinoelämän toimialoihin kohdistuu jotain
sääntelyä – toisiin enemmän, toisiin vähemmän. Mutta vähänkään isompien yritysten on järkevää huolehtia siitä, että yhteiskuntasuhteet ovat hallussa. Kansainvälisillä areenoilla monet
yritykset ulkoistavat funktion ulkopuolisille, poliittiseen päätöksentekoon perehtyneille asiantuntijoille. Tehtävään palkatut lobbarit pitävät asiakkaita ajan tasalla siitä, mitä politiikassa ja sääntelyputkessa tapahtuu.
Strategiseksi neuvonanto muuttuu silloin, kun lobbari jakaa asiakkaansa kanssa oman näkemyksensä siitä, kannattaako pyrkiä vaikuttamaan johonkin lainsäädäntöhankkeeseen. Jos tämä on sitä, mitä asiakas haluaa, lobbarilta tulee löytyä vastaus kysymykseen miten.
Tavoitteena yhteinen hyvä
Parhaimmillaan lobbaus on sitä, että julkisten ja yksityisten intressien välille löytyy win-win-win-tilanne, jossa poliittiset intressit, asiakkaan intressit ja lobbarin omat arvot kohtaavat.
– Lobbari voi olla mukana poliittisessa prosessissa, joka kasvattaa asiakkaan taloudellista tavoittelua samalla, kun edesautetaan itse asian eteenpäin viemistä. Käytännössä usein on niin, että asiakkaat tulevat meidän luoksemme vasta, kun heillä on jokin
ongelma, Metsola harmittelee.
Pelkkä asioiden ajaminen tai muutoksen vastustaminen ovat
Metsolan mielestä huonoa lobbausta.
– Oleellisempaa on löytää kompromisseja ja vaihtoehtoisia
ratkaisuja, joiden kanssa kaikki osapuolet voivat elää. Hyvältä
lobbarilta edellytetään yhteiskunnallista valveutuneisuutta ja moraalista selkärankaa ohjata asiakkaan ajattelua. Tämä on osa lobbarin tuomasta lisäarvosta.

Mitä on lobbaus?
Lobbaus nähdään usein jonain hieman epämääräisenä ja elitistisenä omien etujen vaikuttamiskeinona. Lobbaaminen eli käytäväpolitikointi
on kuitenkin paljon muuta. Ja eihän omien etujen ajamisessa sinänsä ole mitään väärää tai
vastuutonta. Sitähän me teemme huomaamatta lähes päivittäin: tavalla tai toisella vaikutamme
toisten tekemisiin ja mielipiteisiin tavoitteenamme oma etu tai hyöty.
Merkittävää on – niin valtakunnan kuin yksilön tasolla – että lobbaus tapahtuu hyväksyttäviä keinoja ja käyttäytymiskoodeja noudattaen.
Milloinkaan ja missään yhteydessä lobbaus ei
ole lahjontaa, kiristystä, mielistelyä, uhkailua tai
henkilökohtaisen aseman hyväksikäyttämistä.
Lobbaus on virallisesti(kin) erilaisten eturyhmien pyrkimystä vaikuttaa poliitikkoihin ja muihin valtaapitäviin. Toiminnan tavoitteena on ajaa
oman ryhmän tai kokoonpanon asioita ja saada
näkyvyyttä ja asemaa yhteiskunnassa tai muissa foorumeissa. Suomessa lobbaus on erityisen
aktiivista vaalien jälkeen hallitusohjelman kirjoituksen yhteydessä.
Joukossamme liikkuu myös asiantuntijalobbareita, joiden meriitteihin kuuluvat merkittävän
tiedon ja osaamisen hallinta. Heillä on valmiit
kontaktit päätöksentekijöihin ja he pystyvät antamaan tärkeää lisäinformaatiota kyseisen asian
eteenpäin viemiseen.
Kun lobbaus sujuu yhteisymmärryksessä,
kaikkia osapuolia kunnioittaen, lopputulos on
win-win kaikille siihen osallistuneille.

Valtakunnassa kaikki hyvin
Suomessa on perinteisesti uskottu eduskunnan poliittisesti lahjomattomaan päätöksentekoon. Kuluvan hallituskauden aikana
kansa on valitettavasti saanut tuta aivan uudenlaisesta poliittisesta
uskottavuudesta. Metsola heittää ilmaan kysymyksen, onko Suo5-2010  Valtiotieteilijä  33

men poliittisessa järjestelmässä
vallinnut ”maan tapa” paremLobbaaminen oli
pi vaihtoehto demokratian
aiheena myös marraskuun
kannalta kuin avoin ja amValtiotieteilijäseminaarissa,
mattitaitoinen lobbaus.
johon osallistui runsas 100
– Meillä yritysten yhyhteiskuntaosaajaa. Tutustu
teiskuntasuhteista
on
onnistuneen seminaarin tunnelmiin
toisen maailmansodan
sanoin ja kuvin osoitteessa
ajoilta huolehtinut hyväwww.sval.fi.
veli-verkosto, joka ei ole
koskaan joutunut turvautumaan ulkopuolisiin lobbareihin. On kyseenalaista, onko tämä
tapa ollut kansanvallan etu.
Median rooli sen sijaan on suuri etenkin loanheitossa ja
syyllisten osoittamisessa. Metsola on kuitenkin tyytyväinen,
että Suomessa on onneksi melko korkealuokkaista ja riippumatonta journalismia.
– Olisi tietysti ollut toivottavaa, että Suomen poliittisen
järjestelmän kriisissä olisi syntynyt hieman analyyttisempää keskustelua lobbauksesta. Vaalirahakohun yhteydessä
jäi vaikutelma, että ”muutama tunari pilasi koko ammattikunnan maineen”. Ikään kuin ammattitaitoisella lobbauksella olisi jotain tekemistä vaalirahoituksen kanssa, Metsola harmittelee oman ammattikuntansa puolesta.
Tässä yhteydessä jäi Metsolan mielestä pohtimatta, mitä
myönteisiä asioita ulkoistetusta vaikuttajaviestinnän hoitamisesta voisi olla myös yhteiskunnallisesti.
– Voisiko tyhmyys tiivistyä hieman vähemmän, jos yksityisen ja julkisen sektorin intressi- ja arvoristiriitojen välissä

huseeraisi Suomessakin nykyistä useammin vaikuttajaviestinnän ammattilainen, lobbari, hän pohtii.
Narrit ja herrat
Tehokas ja aikaansaava päätöksentekijä osaa toimia lobbareiden kanssa, mutta uskaltaa myös muodostaa oman näkemyksensä. Poliitikot elävät melkoisessa informaatiotulvassa, ja hyvältä lobbarilta he saavat aitoa lisäarvoa: faktoja ja näkemyksiä
keskenään kilpailevista näkemyksistä, joiden joukosta päättäjä
voi muodostaa oman näkemyksensä.
– Lobbaamisessa on yllättävän pitkälle kysymys pehmeästä vallankäytöstä: hyvistä argumenteista ja perusteluista, ei milloinkaan
kenenkään pakottamisesta tai kiristämisestä, Metsola sanoo.
Metsola kertoo tapauksen muutama vuoden takaa, kun EU
hyväksyi niin sanotun Electro Magnetic Fields -direktiivin. Tarkoituksena oli suojella työtekijöitä säteilyn vaaroilta. Myöhemmin huomattiin, että jo hyväksytty direktiivi tekisi sairaaloiden magneettikuvauslaitteet laittomiksi. Lopulta
komissio joutui myöntämään virheensä ja vetämään direktiivin takaisin siinä vaiheessa, kun jäsenmaat olivat jo ottamassa sitä käyttöön.
– Tämä oli tyypillinen tilanne, joka syntyy, kun lainsäädäntöä valmistellaan kiireellä, ilman kunnollista vaikutusten
arviointia ja lobbausta. Hyvällä lobbauksella autetaan päättäjiä tekemään parempaa lainsäädäntötyötä ja välttämään ”vahinkoja”.
Pärjääkö huipulla sitten ilman lobbausta? No ei ainakaan
EU:ssa. Läheltä seuraavan Metsolan kokemukset kertovat, että parlamentti, neuvosto ja komissio ovat itse Brysselin kovimpia lobbareita! n

Suvi-Anne Siimes: lobbaus on tiedonsaantia
Omien kokemusten pohjalta lobbauksesta kertoo Vuoden Yhteiskuntatieteilijä 2008, Lääketeollisuuden toimitusjohtaja, entinen ministeri ja
kansanedustaja Suvi-Anne Siimes:
– Puhun ehkä mieluummin edunvalvonnasta. Sen ydin on jakaa oikeaa ja ajantasaista tietoa sekä hyvin perusteltuja näkemyksiä
omasta alasta ja sen kannalta olennaisista asioista. Etujärjestön, kuten Lääketeollisuus ry:n, näkyvä työ – jäävuoren huippu – muodostuu viestinnästä ja keskusteluun osallistumisesta. Pääosa jäävuorta
on kuitenkin vahva ja monipuolinen omaan alaan liittyvä asiantuntemus ja siitä kumpuava, ajattelemaan haastava näkemys alan kannalta tärkeistä asioista.
Edunvalvontatyötä Siimes katsoi vastaanottajan puolelta toimiessaan kansanedustajana ja ministerinä.
– Lobbaus oli minulle tiedonsaantia ja tutustumista erilaisiin näkökantoihin. Suomessahan virkamiesten valmisteluvalta on vahvaa ja lakien sisältö muuttuu enää harvoin eduskunnassa. Siksi virkamiesten
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näkökulman haastaminen on olennaisen tärkeää politiikassa. Siihen
työhön saa eväitä hyviltä tiedonjakajilta kuten lobbareilta. En itse koskaan kohdannut epäasiallisia vaikuttamiskeinoja, vaan nimenomaan
hyvin ammattitaitoista tiedon ja perusteltujen näkemysten jakamista.
Toisaalta en ottanut vastaankaan kaikkia tapaamaan pyrkineitä tahoja.
Oikean ja väärän arvioiminen on monesti veteen vedetty viiva. Mutta
onko joitain keinoja, joilla pesänjakoa voi lobbauksen suhteen tehdä?
– Mielestäni oikeaa toimintaa on kaikki se, minkä kehtaa kertoa
julkisesti ja mistä ei aiheudu ongelmia kenellekään, vaikka tapaamiseen liittyvät tiedot ja puheet tulisivat julkisiksi. Oikeaan toimintaan
kuuluu myös tieto siitä, ketä tai mitä tahoa lobbaaja edustaa. Tässä
suhteessa etujärjestöjen toiminta on hyvin läpinäkyvää. On erittäin
helppo selvittää, mistä niiden rahat tulevat. Vääränlaista lobbaamista on kaikenlainen painostaminen, mustamaalaaminen ja taloudellisten etuuksien tarjoaminen, samoin se, että valehtelee tai jakaa virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Pohjola Vakuutuksen edut
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto ry:n jäsenille
Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset
• Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvakuutus
- Vastuuvakuutuksesta korvataan se määrä toiselle aiheutetusta
henkilö- tai esinevahingosta, josta vakuutettu vahingonkorvaus- ja
työsopimuslakien tai muuten voimassa olevan oikeuden mukaan
on korvausvastuussa, kun tämä vastuu perustuu vakuutuskauden
aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Vakuutuksesta ei
korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon (varallisuusvahinkoa) eikä sakkoa tai muuta
senkaltaista seuraamusta
- Liiton jäsenyyteen kuuluu kattava oikeusturvavakuutus, jollaista ei
yksityiselle vakuutuksenottajalle ole yleisesti saatavilla. Vakuutuksen
tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa. Vakuutettuja ovat Suomen
Valtiotieteiden Liitto SVAL ry:n ammatissa toimivat jäsenet, mukaan
lukien opiskelijajäsenet. Liiton toimihenkilöt ja luottamusmiehet ovat
vakuutettuina asioissa, jotka liittyvät ko. toimihenkilön työhön tai
luottamusmiehen toimeen. Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat
itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Oikeusturvavakuutuksen käyttö edellyttää kussakin tapauksessa Liiton Pohjolalle lähettämää kirjallista puoltoa
- Vastuuvakuutuksessa ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutuskauden
aikana liittoon liittyneet jäsenet ovat vakuutettuja liittoon liittymisestä lähtien. Jos oikeusturvavakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta,
tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus, kiistäminen, työ- tai virkasuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty
rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

• Järjestövakuutus
- Liitto on vakuuttanut jäsenet myös järjestötilaisuuksissa tapahtuvien
vahinkojen varalta. Järjestövakuutus kattaa vahingot, jotka sattuvat
liiton tai sen jäsenjärjestön järjestämissä järjestötehtävissä tai -tilaisuuksissa. Vakuutettua järjestötoimintaa ovat esimerkiksi toimielinten kokoukset, kesä- ja talvipäivät, liiton urheilutapahtumat
(golf, tennis, squash), koulutustilaisuudet, seminaarit ja teatterimatkat jne. Vakuutettuun toimintaan eivät sisälly päivittäiset työmatkat tai työskentely työpaikalla eivätkä lomanviettoon tai muuhun vapaa-aikaan liittyvät tilaisuudet. Tilaisuudesta tai matkasta
pitää tarvittaessa löytyä päätös kokouksen pöytäkirjasta tai vastaavasta asiakirjasta.

LIITON NEUVOTTELEMAT EDUT JÄSENTEN ITSE
MAKSAMIIN VAKUUTUKSIIN
Kodin ja perheen vakuutukset
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n jäsenet saavat alennusta uusista Pohjolan kodin ja perheen Mittaturvan seuraavista vakuutuksista:
- omakoti-vakuutus
- vastuuvakuutus

- oikeusturvavakuutus
- arvotavaravakuutus
- pienvenevakuutus
- tapaturmavakuutus
- matkatavaravakuutus
- matkustajavakuutus
Alennus koskee vain uusia vakuutuksia:
1.
2.
3.
4.

vuosi
vuosi
vuosi
vuosi

20%
15%
5%
normaalihintaisia.

Moottoriajoneuvovakuutukset
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry:n jäsenet saavat alennukset
uusiin yksityiskäyttöisiin henkilö-, paketti- ja matkailuauton sekä matkailuperävaunun vapaaehtoisiin autovakuutuksiin, joita ovat:
- Superkasko, - Kevytkasko, - Isokasko
Alennus on 1. vuotena 20 %. Toisena vuotena hinta on normaalin tariffin mukainen. Lisäksi 60 % starttibonus tulee heti voimaan. Edut koskevat järjestön jäseniä ja samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä.
Liikennevakuutukset ovat normaalihintaisia.

Järjestön perushenkivakuutus
Järjestön jäsenenä tai puolisona saat vakuutukseesi ilmaisen lisäedun.
Lisäetuna vakuutusturvaasi korotetaan veloituksetta. Järjestöetuna korotus vakuutusmääriin on naisille 69 % ja miehille 56 %.

KESKITTÄMÄLLÄ VAKUUTUS- JA PANKKIASIAT
OP-POHJOLAAN SAAT MERKITTÄVIÄ ETUJA
OP-Pohjola-ryhmä tarjoaa ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalvelukokonaisuuden helposti saman katon alta. Keskittämällä pankkiasiointisi Osuuspankkiin ja vakuutuksen Pohjolaan saat parhaimmat edut.
Pankkiasiointi Osuuspankissa kartuttaa Sinulle OP-bonuksia heti, kun
oma tai perheesi yhteinen asiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa. Bonukset kertyvät kuukausittain ja halutessasi niitä käytetään
automaattisesti pankkipalveluiden ja Pohjolan vakuutusmaksujen maksuun. Muistathan, että saat keskittäjän edut jäsenetujen lisäksi. Aika
ajoin on syytä tarkistaa, että vakuutusturvasi on ajan tasalla ja varmistaa, että olet keskittäjäasiakkaan etujen piirissä..
Tule käymään Osuuspankissa tai soita palvelunumeroomme
0303 0303, niin saat parhaan mahdollisen pankki- ja vakuutuspaketin. Lisätietoja vakuutuseduista saat myös liiton verkkosivuilta
www.sval.fi
Pohjolan verkkopalvelussa näet ajan tasalla olevat vakuutustietosi, voit
hakea korvausta ja katsella ilmoittamiesi vahinkojen tietoja. Juuri silloin
kun sinulle sopii.

Luovuutta, tutkimusta
vai bisnesosaamista
Millä taidoilla yhteiskuntatieteilijät pärjäävät tulevaisuudessa?
Työelämän nopeat muutokset asettavat kovia haasteita yhteiskuntatieteilijöiden osaamiselle.
Erilaiset työn ohessa tapahtuvat koulutukset ja työssä oppimisen tavoille on yhä enemmän kysyntää.
Erityisosaamista peräänkuulutetaan.
Teksti: Kirsi Rimpisalo, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus,
Anu Kokko, Fountain Park Oy

rittaneilla ja heitä työllistävillä. Hankkeessa on haluttu myös
tarjota verkostoille tilaisuus pysähtyä pohtimaan tätä tärkeää
mätaidot? Jos taas pelkillä yleisillä taidoilla teemaa sekä jakaa siihen liittyviä ajatuksiaan ja ehdotuksiaan.
”Esiintyminen liittyy
Hankkeen ensimmäinen verkkohaastattelu toteutettiin syysei pärjää, mitä ovat ne erityisosaamistartänä päivänä työhön kuin
peet, joista juuri yhteiskuntatieteilijät kuun alussa yhteiskuntatieteellisen tutkinnon suorittaneille.
työhön. Mikäli et osaa
hyötyisivät. Näihin kysymyksiin vas- Mukaan kutsuttiin Valtiotieteilijöiden Liiton jäsenet teemakysymyksellä ”Millaista osaamista ja taitoja tarvitset työelämässä
taa Yhtis GE -hanke.
esiintyä, vaikuttaa se työn
Opetusministeriön tavoitteena on nyt ja tulevaisuudessa?” Nopeassa ajassa mukaan ideointiin saavaikuttavuuteen, vaikka työn
rakentaa korkeakoulututkinnon jäl- tiin yli 1 500 osallistujaa, jotka tuottivat yhteensä yli neljätuhatmuutoin tekisitkin hyvin.”
keisiä osaamiskokonaisuuksia, erityis- ta omasanaista vastausta.
Eniten yhteiskuntatieteilijät kokevat tarvitsevansa yleisiä
pätevyyksiä. Ne luodaan työelämän
tarpeisiin ja niiden tulee kytkeytyä kor- työelämätaitoja. Yhteistyötaidot, kansainvälistymisvalmiudet ja
keakoulujen tutkimukseen ja osaamiseen. viestintätaidot keräsivät eniten mainintoja. Yksimielisesti tärErityispätevyydet eivät tuota muodollisia kel- keimpinä osaamisalueina pidettiin muun muassa kokonaisuuksien hallintaa, esiintymistaitoja sekä kykyä hallita muutosta.
poisuuksia.
Nämä kaikki – sinänsä tärkeät osaamisalueet – ovat
Korkeakoulut ovat saaneet rahoitusta erityiserityispätevyyksien määrittelyn kannalta kuitenpätevyyksien selvitys- ja määrittelytyöhön.
kin haaste. Näin yleisten teemojen ympärille
Käynnissä on neljä alakohtaista hanketta:
”Tarvitaan rohkeutta
ei ole helppoa rakentaa selväpiirteisiä eritekniikassa, kulttuurialoilla, ympäristömuuttua ja muuttaa.
tyispätevyyksiä.
alalla ja yhteiskuntatieteissä.
Esiin nousi toki myös monta varsin
Tampereen, Turun, Vaasan ja JyEpäonnistumista ei saa
konkreettista, mahdollisesti erityispäteväskylän yliopistojen yhteisen Yhtis
pelätä. On osattava ja
vyyskoulutuksen sisällöksikin sopivaa osaaGE -hankkeen tavoitteena on määuskallettava laittaa itsensä
mistarvetta kuten johtaminen, juridiikka,
ritellä yliopistojen, työelämän ja sialttiiksi ja muuttaa
tietotekniikka, EU-asioiden tuntemus, prodosryhmien yhteistyönä yhteiskunjektiosaaminen ja ympäristöosaaminen.
tatieteellisen, valtiotieteellisen tai
tarpeellista.”
Taloudellisesta osaamisesta puhuttiin
hallintotieteellisen alan ei-ammatillisespaljon. Alumnien haastatteluaineisto sisälsi
ti suuntautuneiden generalistien valmislähes 350 kommenttia, joissa kerrottiin osaamistumisen jälkeistä erityisosaamisen tarvetta.
tarpeista esimerkiksi budjetointiin, taloudellisten
Tuhansia näkemyksiä
tunnuslukujen, rahoitusjärjestelmien ja kansantalouden
tulevaisuudesta
kokonaisuuden ymmärtämiseen liittyen.
Yhtis GE -hanketta on viety eteenpäin sidosryhmiä aktiivisesti kuunnellen ja osallistaen. Tavoitteena on ollut kuulla kenttää Työelämän näkökulma esiin
aidosti, sillä paras asiantuntemus työelämässä tarvittavista tie- Alumnien vastausten pohjalta käynnistettiin verkkohaastattedoista, taidoista, osaamisista ja valmiuksista on tutkinnon suo- lun toinen vaihe, jossa mukaan pohdintaan kutsuttiin työnantaOnko niin, että työelämässä kaikkein tärkeintä erityisosaamista ovat yleiset työelä-
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Millaista osaamista ja taitoja tarvitset työelämässä
nyt ja tulevaisuudessa
kokonaisuuksien hallinta
yhteistyötaidot

- Importance +

esiintymistaidot
moniosaaminen
muutoksenhallinta

jaksaminen työssä
uuden oppiminen

projektiosaaminen

tiedonhallinta

viestintätaidot

johtaminen

innovatiivisuus
talousosaaminen

tietotekniikan
osaaminen
kansainvälisyys

tutkimusosaaminen

juridinen
osaaminen
- Disagreement +

Korkea merkittävyys

Tulisi ehdottomasti ottaa
huomioon suunnittelussa

Vähiten tärkeät asiat

Vastaajat yhtä mieltä asioiden
vähäisestä tärkeydestä

Potentiaaliset asiat
Voidaanko näistä löytää
uusia lähestymistapoja?

Heikot signaalit

Suuri hajonta

Vahvat signaalit,
yhteinen näkemys
Arvioitu merkittävyys

jien, yliopistoväen ja muiden alan asiantuntijoiden edustajia. He
saivat tehtäväkseen miettiä, millaista osaamista he arvostavat ja
millaisella erityisosaamisella työmarkkinoilla erottuu.
Myös tämä kohderyhmä arvotti tärkeimmiksi liudan varsin
yleisiä työelämävalmiuksia kuten valmiuden jatkuvaan uuden
oppimiseen sekä viestintä- ja esiintymistaidot. Alumneja enemmän työnantajat korostivat kuitenkin ongelmanratkaisukyvyn
ja osaamisen monipuolisuuden merkitystä.
Molemmat pohdintoihin osallistuneet kohderyhmät nostivat esiin myös luovuuden ja innovatiivisuuden merkityksen.
Innovatiivisuuden nähtiin toisaalta liittyvän työyhteisön tai
organisaation piirteisiin, mutta yhtä hyvin myös yksilöiden
omiin tapoihin toimia. Vastaajien mukaan yhteiskuntatieteilijät
tarvitsevat yhä useammin uskallusta jalostaa ja kokeilla hullujakin ideoita. On tärkeää osata koetella toimintatapoja ja tarvittaessa innostaa muita työyhteisön jäseniä uusien ajatusten kehittelyyn.
Kiinnostavan näkökulman yhteiskuntatieteilijöiden tuleviin
osaamistarpeisiin tarjoavat myös ne asiat, jotka eivät verkkohaastatteluissa ideoiden määrän tai tärkeysarvioinnin suhteen
nousseet tulosten keskiöön. Löytyisikö myynti- ja markkinointitaitojen, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen joukosta niitä
osa-alueita, joiden hallitsemisesta hyötyisi tulevaisuudessa yhä
useampi yhteiskuntatieteilijä?
Saadut tulokset herättivät paljon jatkokysymyksiä. Kuinka
yleistä erikoistuminen voi olla? Ja toisinpäin: kuinka erikoistunutta koulutusta voi riittävän laajoina toteutuksina järjestää?

Uusia ideoita ja visionäärisiä
ajatuksia. Kuinka otetaan
huomioon suunnittelussa?

Näkemysten hajonta

Yhtis GE-hanke jatkaa erityispätevyyksien hahmottamista kerättyjen aineistojen,
”Monialaisuutta
asiantuntija- ja sidosryhmäkeskustelujen
tunnutaan vaativan koko ajan
ja haastattelujen perusteella. n
Verkkohaastattelut toteutti
Fountain Park Oy. Alumnien
verkkohaastattelun tuloksiin voi tutustua
vuorovaikutteisessa raportissa
osoitteessa www.fountainpark.fi/yhtisge.
Halutessasi siellä voi jatkojalostaa
jo annettuja ideoita edelleen.

lisää. Enää ei voi olla kapean
alueen syvällinen asiantuntija,
vaan pitää kyetä hallitsemaan
ainakin pinnallisesti laajempia
kokonaisuuksia.”

[ SVAL ]

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

Toiminnanjohtaja

YHTEYSTIEDOT

Simo Pöyhönen
puhelin 010 231 0362
simo.poyhonen@sval.fi
Urpo E. Hakala
puhelin 010 231 0352
urpo.hakala@sval.fi

Edunvalvonta

Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen
puhelin 010 231 0357
nuutti.pursiainen@sval.fi
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta
Asiamies Arja Laine
puhelin 010 231 0355
arja.laine@sval.fi
• julkisen sektorin ja yliopistojen
neuvottelutoiminta

Liiton jäsenyydestä

Lakimies Petri Toiviainen
puhelin 010 231 0354
petri.toiviainen@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat

hyötyä myös vapaalla
Elämä ei ole pelkkää työntekoa. On tärkeää myös levätä
ja saada uusia virikkeitä. Olemme SVAL:ssa apunasi
ensisijaisesti työelämän kiemuroissa, mutta jäsenyys
ei rajoitu vain työasioihin. Tarjoamme sinulle erilaisia
mahdollisuuksia kohentaa hyvinvointia ja virkistäytyä.
Miten liiton jäsenyys näkyy vapaa-ajallasi?

Lakimies Jukka Nohteri
puhelin 010 231 0353
jukka.nohteri@sval.fi
• palvelussuhdeongelmat

Kats
o tar
jäsen
k
palve emmin
lu
t ja e
www
dut
.s

• Jäsenyys sisältää matka- ja matkatavaravakuutuksen,
joka on voimassa sekä kotimaan- että ulkomaanmatkoilla.
• Olet vakuutettu vapaa-ajan tapaturmissa.
• Saat lomahuoneistoja edullisesti käyttöösi muun muassa
Rukalla, Ylläksellä ja Tampereella. Tutustu myös laajempaan
mökkitarjontaan www.levirakka.fi.
• Sinulla on mahdollisuus hakea A-lomien kunto-, perhe- ja tsemppilomille.
• Saat alennuksia muun muassa hotelleissa ja laivoilla.
• Voit tilata monia aikakauslehtiä jopa puoleen hintaan.
• Tutustu myös autonvuokraus- ja polttoainealennukseen.
• Liiton paikallistoimintaan osallistumalla tapaat muita yhteiskuntaosaajia.
Huvia ja hyötyä samalla kertaa!
Tutustu vapaa-ajan jäsenetuihin tarkemmin liiton nettisivuilla
www.sval.fi kohdassa jäsenpalvelut ja -edut.
Katso myös www.jasenedut.fi, jossa tietoa vaihtuvista
yhteisakavalaisista jäseneduista.

SVAL:n jäsenyys kannattaa aina!
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val.fi

.

Järjestötoiminta

Asiamies Kati Ahtiainen
puhelin 010 231 0359
kati.ahtiainen@sval.fi
• Valtiotieteilijä
• järjestötoiminta
Asiamies Aki Reinimäki
puhelin 010 231 0356
aki.reinimaki@sval.fi
• järjestötoiminta
Opiskelija-asiamies Aura Pylkkänen
puhelin 010 231 0358
• opiskelijatoiminta
Järjestösihteeri Hanna Meriluoto
(perhevapaalla)

Jäsenasiat

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

[ tätä mieltä ]

LEHTIKUVA

Hallinto- ja

”Lautakunta
on paitsi muuta, mistä nyt ei ole kyse, hylännyt valituksen.”
kuntaministe-

– Kompastuitko
kapulakieleen?
ri Mari Kivi-

Marsaniemi
Luukkonen
19. huh-

Suomen kielen ja kirjoittamisen kouluttaja

tikuuta 2007.
Kun asiantuntija
kirjoittaa, hänellä on yleensä kolme ”perus||| Ministeri
ongelmaa”: Ensiksikin hän tuntee asiansa niin hyvin, ettei hän
of Public Adhuomaa, milloin esimerkiksi määrite, sanajärjestys, sana tai
ministratimuoto voi
välittää myös toisenlaisen tulkinnan kuin oli tarkoitus; asiantuntijahan
itse tulkitsee tekstiä vankan tietonsa peruson and Local
teella. Toiseksi asiantuntija yrittää usein olla pikkutarkka ja ilGovernment
maista asiansa
niin täydellisesti ja aukottomasti, että maallikko
putoaa kärryiltä
ja kyllästyy. Kolmanneksi asiantuntija (viranMari Kivinieomainen) vakuuttelee erilaisiin lakeihin ja pykäliin vetoamalla,
mi in Helsinettä hän on taatusti oikeassa ja oikealla asialla.
ki on April 19,
”Viranomaisten kompostointia
2007.
koskevat ohjeet”
Otsikko on lainaus muutama vuosi sitten ilmestyneen ohjekirjasen nimestä. Kömmähdys nimessä kirvoittaa aina makeat naurut. Nimen pitäisi tietysti olla ”Viranomaisten ohjeet
kompostoinnista”. Harkitsemattomista määritteistä ja määriteketjuista saattaa syntyä outoja ja hauskoja tulkintoja:
”Laillisella viivästyskorolla tarkoitetaan kunakin vuonna voimassa olevan ministeriön vahvistamaa viitekorkoa.” >
Laillisella viivästyskorolla tarkoitetaan ministeriön kunakin
vuonna vahvistamaa viitekorkoa.
”Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskus käynnistää
Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä Euroopan yhteisön Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella toteutettavan
Lapin läänin korkea-asteen opetusmenetelmien kehittämishankkeen.” > Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskus
käynnistää hankkeen Uudet oppimisympäristöt opettajan
työssä. Kyseessä on Lapin läänin korkea-asteen opetusmenetelmien kehittämishanke, ja rahoitus siihen tulee Euroopan sosiaalirahastosta Euroopan yhteisöstä.
”Poliisi puhallutti lauantaiaamuna Alkon pihassa 1953
syntyneen miehen.” > Poliisi puhallutti 1953 syntyneen miehen lauantaiaamuna Alkon pihassa” (otsikko lehdessä).
”Naula löytyi hampurilaisesta”
Hienoa, että naula löytyi, koska sitä oli varmaan etsitty kovasti, kun siitä kannatti tehdä uutinen iltapäivälehteen. Jos

näet sanajärjestyksen tarjoamaan oikeaan tulkintaan on uskomista, naulaa on etsitty, eikä se ole löytynyt yllättäen hampurilaista haukatessa. ”Hampurilaisesta löytyi naula” antaisi
asiasta ihan toisenlaisen käsityksen. Siinä sanajärjestyksestä
ilmenisi yllätys, uutinen.
”Suomalaiset vanhemmat eivät laiskuuttaan laita lapsiaan päivähoitoon.” > Suomalaiset vanhemmat eivät laita
lapsiaan päivähoitoon laiskuuttaan.
”Tilaisuudessa esiintyy Rasputin aiheenaan filosofian
maisteri Mikko Marjanen.” > Tilaisuudessa esiintyy filosofian
maisteri Mikko Marjanen aiheenaan Rasputin.
”Vuorovaikutuksesta on kummassakin kyse.” > Kummassakin on kyse vuorovaikutuksesta.
Asiantuntijasta substanssiosaajaksi
ja ongelmasta haasteeksi
Jotta tiedonvälitys julkisuudessa ja tiedonhallinta tietoverkoissa toimisivat tarkoituksenmukaisesti, myös sanojen ja muiden ilmausten on oltava sellaisia, että lukija
ymmärtää ne yksiselitteisesti ja muistaa lukemansa. Vältä siis turhia vierassanoja, muotisanoja ja kapulakielisiä
termejä.
”Verkkosivujen sisällön valvontaa harjoittaisivat edelleen vain yleiset laillisuusvalvontaviranomaiset.” (Ketkä siis
käytännössä?)
”Tarkastusten ja mittausten suorittajat ja vastuuhenkilöt mainitaan; mittausten suorittajia ei tarvitse välttämättä
kuitenkaan nimetä.” (Maallikko saattaa kyllä ihmetellä, mitä eroa tässä on mainitsemisella ja nimeämisellä.)
”On myös tietokoneohjelmia, joilla testituloksia voidaan
analysoida automaattisesti ja nopeasti.” (Missä, minkä nimisiä ja niin edelleen?)
”Valitus on jätettävä 15.12. mennessä.” (Voiko valituksen jättää vielä 15.12.? Korjaa: Valitus on jätettävä viimeistään 15.12. klo 16:een mennessä. TAI Valitus on jätettävä
viimeistään 15.12.)
Lopuksi annettakoon vielä motto kaikille tekstintekijöille:
TEKSTI ON AINA KIRJOITTAJAN LAHJA LUKIJALLE! n
5-2010  Valtiotieteilijä  39

Uusi vuosi on jo ovella. Sitä ennen on hyvä hiljentää tahtia ja
keskittyä joulunviettoon. Sytyttää kynttilä ja viettää aikaa läheisten kanssa.

SVAL ja Valtiotieteilijä-lehti toivottavat kaikille yhteiskuntaosaajille

rauhallista joulumieltä
ja onnea vuodelle 2011!
Tänä vuonna SVAL lahjoittaa joulutervehdyksiin ja lahjoihin tarkoitetut varat Punaisen Ristin katastrofirahastoon Pakistanin tulvien uhrien auttamiseen.

