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[Päätoimittajalta]

Aina väärä ikä?

E

nsin olet liian nuori, tai opinnot
liian kesken. Sitten olet ihan liikaa
perheenperustamisiässä. Ja ne
ruuhkavuodet! Mahdolliset lapsethan
saattavat sairastaa, poissaoloja voi
tulla. Koska nykyisin perhettä siunaantuu vasta myöhäisellä iällä, ruuhkavuosien
hellittäessä oletkin jo auttamatta liian vanha. Ja
kohtahan siellä jo eläkeikä kurkkii. Työelämässä
et voi olla oikean ikäinen.
Tutkin aikoinaan monimuotoisuutta työelämässä. Tiedättehän, sellaista pehmeää hilipatipippaa,
jolla ei pitäisi olla mitään tekemistä tuloksen
tekemisen kanssa yrityksissä. Työelämän tutkijat
ovat kuitenkin kerta toisensa jälkeen todistaneet,
että jos ihminen otetaan kokonaisuutena, hänen
ominaisuutensa ja elämäntilanteensa huomioidaan, hän voi paremmin työpaikalla. Kun hän
voi paremmin, hän sitoutuu työhönsä, tuottaa
paremmin ja on motivoitunut. Ikävällä asenteella
ei saa tietotyöläisen päästä puserrettua parasta
tulosta ulos.
Hyvä erilaisten ihmisten johtaminen tuottaa
tulosta. Itse asiassa eri-ikäiset eivät varsinaisesti
kaipaa puhdasta ikäjohtamista työpaikoilla. Pelkästään hyvää, ihmisten erilasuuden huomioivaa,
kokonaisvaltaista johtamista. Jotta aina olisi oikea
ikä, ajattelu pitäisi kääntää aivan toisin päin.
Nuori on innokas, osaava ja tuo uusia ajatuksia
tupaan. Jos perheenperustamisikäisellä on työ,
johon palata, hän tekee sen mielellään ja osaa
arvostaa sitä. Ruuhkavuosissa eläville työ on
henkireikä: saa olla tuottava aikuisten asioissa ja
käydä yksin vessassa sekä syödä lounasta rauhassa. Myöhemmin elämänkokemus on valttia
ja elämä rauhoittunut: aikaa työlle ja ajattelulle
on enemmän. Eläkeikää lähestyvän osaaminen ja tieto on huipussaan.

ELINA MOISIO
puheenjohtaja
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– Viestintä on hyvin pitkälle
verkostoitumista ja kontaktien
luomista, Ulrika Romantschuk
sanoo.
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[ VALOKEILASSA]

Ulrika Romantschuk on
yhteisöviestinnän järjestö
ProComin uusi puheenjohtaja.
Hänen mielestään viestin perille
menemiseksi tarvitaan oikean
kanavan lisäksi tietoa, nöyryyttä ja
aimo annos rohkeutta.

Vuorovaikutus

on tärkein

Teksti Nina Björklund Kuvat Susanna Kekkonen

V

iime syksynä Ulrika Romantschuk oli työmatkalla Ghanassa, kun hän sai mielenkiintoisen soiton. Fazer-konsernin
viestinnästä ja sidosryhmä
suhteista vastaava Romantschuk oli tutustumassa kaakaoviljelmiin,
kun pyyntö ProComin puheenjohtajaksi tuli.
– Linja oli huono, mutta ymmärsin kuitenkin, mistä oli kysymys. Halusin hetken
harkita, miten järjestön puheen
johtajuus
istuisi kokonaisuuteen ja kuinka voisin parhaiten palvella ProComia, Romantschuk
muistelee.
Valintansa jälkeen Romantschuk on nyt
muutaman kuukauden ajan ehtinyt luotsata
Suomen ja koko Euroopan oman alansa vanhinta järjestöä.
– Nyt tuntuu oikein hyvältä. Meillä on
ProComissa hyvä strategia ja erittäin hyvä
tiimi. Lisäksi koulutustoimintamme on
upeaa, Romantschuk kiittelee.

Erityisen iloinen hän on jäsenmäärän
nousujohteisuudesta, jäseniä on nyt 2 100.
– Viime vuosien jäsenmäärän kasvu on
hienoa ja kertoo mielestäni viestinnän alan
tilanteesta yleensäkin.
Verkostot kunniaan

ProComin tärkeitä toimintamuotoja ovat
koulutukset ja seminaarit. Näissä tilaisuuksissa ammattilaisille tarjotaan asia
tiedon
lisäksi verkostoitumismahdollisuuksia. Hän
muistuttaa, että viestinnällä on yhteiskunnassa ja yrityksissä aina vain tärkeämpi rooli.
– Kaikki perustuu vuorovaikutukseen,
niin yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuin
johtaminen ja viestintä. Lisäksi tämän päivän
yhteiskunnassa kaikki tapahtuu nopeasti.
Suomalaisten
vuorovaikutustaitoja
Romantschuk ei lyttää, vaikka kehittämisen
varaa löytyy.
– Emme ole välttämättä tunnettuja small
talk -taidoistamme. ProComin mielestä on
URA 2-2012

5

||
tärkeää, että suomalaiset pärjäävät niin kotimaassa kuin maailmallakin. Ja vuorovaikutusta voi aina kehittää, tarvitaan vain roh
keutta, Romantschuk kannustaa.
Hän tähdentää, että vuorovaikutus tarkoittaa itsensä esilletuomisen lisäksi muutakin.
– Pitää saada muut mukaan, tarvitaan
osallistamista. Viestinnällä on ratkaiseva
rooli: kuuntelu on yhtä oleellista kuin se, että
osaa puhua ja kertoa asioita eri kanavissa.

Työelämässä
oppii paljon
itsestään
ja muista
ihmisistä.

Johtaminen on viestintää

Romantschuk korostaa viestinnän tärkeyttä
yritysmaailmassa ja erityisesti johtamisessa.
– Ei ole olemassa johtamista ilman viestintää. Se edellyttää, että kaikilla johtoaseman
henkilöillä on hyvät viestintätaidot.
Hän vertaa viestinnän roolia liimaan, jolla
strategia tehdään ymmärrettäväksi.
– Puhutaan strategiadialogista. Yrityksen johto viestii, mikä yrityksen iso kuva on.
Millainen on se kartta, jonka avulla mennään
eteenpäin. Mutta yhtä tärkeää on, että työntekijä ymmärtää oman roolinsa. Mitä hänen
pitää tehdä, jotta päästäisiin yhdessä maaliin ja luotaisiin onnistumisia. Onnistuminen edellyttää aitoa vuoropuhelua. Tämän
vuoksi yrityksen sisäinen viestintä on strateginen työkalu.

palvelumme sosiaalisessa mediassa koostuu vuoropuhelusta ja tiedonantamisesta.
Haluamme kuulla, mitä meistä puhutaan
ja kertoa, mitä meillä on menossa. Lisäksi
vastaamme kysymyksiin Facebookissa,
Twitterissä ja muilla kanavilla.
Romantschuk kuitenkin muistuttaa siitä
kriittisyydestä, millä kaikkea verkossa liikkuvaa kohtaan pitää suhtautua.
– Asiat pitää tehdä harkiten ja suunnitellusti. Jos yritys lähtee palvelemaan verkkoon, pitää myös varmistaa, että on kyky
palvella. Eikä ihan kaikessa voi tietenkään
olla mukana.
Aktiiviset opiskelijat verkostoituvat

Nuoremmista sukupolvista puhuttaessa
Romantschuk sivuaa myös opintoja. Hänen
mielestään oleellista opiskeluissa on teoreettisen viitekehyksen saaminen ja ennen kaikkea sen suhteuttaminen ja hyödyntäminen
tulevaisuuden tekemisissä ja työpaikoissa.
– Jo opiskeluaikana kannattaa olla aktiivinen, esimerkiksi osakunnissa, verkostoituminen nimittäin alkaa jo siellä. Erilaisissa
toimikunnissa tapaa uusia ihmisiä, aina kansainvälisiä kontakteja myöten.
Hän oli itse opiskeluaikoina ylioppilaskunnassa ja osakunnassa ja pääsi ensimmäisen kerran vastuullisiin viestintätehtäviin.
– Ymmärsin viestinnän tärkeyden, kun
piti varmistaa, että kaikki jäsenet tietävät,
mitä tapahtuu.
Myös työskentelyä opiskeluaikana
Romantschuk suosittelee lämpimästi, jo tulevaisuuden työnantajaakin ajatellen.
– Työelämässä oppii paljon itsestään ja
muista ihmisistä.
Hän itse rahoitti opiskelunsa toimimalla
tarjoilijana, myöhemmin kesätyöksi valikoitui Fazerin 100-vuotisjuhlien järjestäminen. Sittemmin pankkimaailma vei nuo-

KuluttajaT sosiaalisessa mediassa

Romantschuk puhuu sosiaalisen median
mahdollisuuksista ja roolista viestinnässä.
– Sosiaalinen media ja online-maailma
ovat tuoneet viestinnän uuteen aikaan.
Maailmasta on tullut läpinäkyvä ja todella
nopea. Tämä on suuri haaste yrityksille ja
yhteisöille. Etenkään nuorempi sukupolvi ei
irrota online-maailmaa omaksi alueekseen,
heille forumilla ei ole merkitystä. On vain
vuoropuhelua eri kanavissa ja eri tilanteissa,
Romantschuk kuvaa ja kertoo Fazerin olevan
vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa.
– Haluamme olla siellä, missä kuluttajamme ovat. Viestintä on palvelufunktio ja
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ProCom

•
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•

ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry on 2 100 jäsenellään Suomen
suurin yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaisten järjestö
ProCom vastaa Suomessa viestintäalan eettisistä säännöistä ja
ohjeistuksista
ProCom tarjoaa jäsenistölleen muun muassa koulutusta, tutkimusta,
julkaisuja ja verkostoitumismahdollisuuksia
Lisätietoja osoitteessa www.procom.fi

Ulrika Romantschuk
• Syntynyt Helsingissä 1966
• Valtiotieteiden kandidaatti 1991,
Svenska social- och kommunalhögskolan
• Työskentelee Fazer-konsernin viestintäjohtajana.
Vastaa myös yritysvastuusta, sidosryhmäsuhteista
sekä yritys- ja brändi-identiteetistä
• ProComin puheenjohtaja vuoden 2012 alusta lähtien
• Perhe: aviomies ja kaksi lasta
• Harrastaa lukemista, liikuntaa, kokkausta ja
ratsastusta

ren viestintäalan ammattilaisen, kunnes työt
kutsuivat jälleen Fazerille.
Sydämen asia

Romantschuk on työskennellyt Fazer-konsernissa nyt kahdeksan vuotta. Hänen vastuullaan on yrityksen viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden lisäksi myös yritysvastuu sekä
yritys- ja brändi-identiteetti.
Brändin merkitystä Romantschukin mielestä ei voi korostaa liikaa.
– Brändin arvoa mitataan jatkuvasti. Meidän pitää onnistua jokainen päivä. Maine
koostuu niistä kokemuksista, jotka meidän
sidosryhmillä ja kuluttajilla on. Kaiken lähtökohta on, että tuotteemme ja palvelumme
ovat laadukkaita.
Tämä pätee myös kansainvälisesti, kulttuurierot huomioon ottaen. Fazer toimii kahdeksassa maassa ja on iso tekijä Suomen
lisäksi Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa.
Romantschuk muistuttaa, että Fazerin arvot:
asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö
toimivat ohjenuorana kaikessa toiminnassa.
– Sen vuoksi on tärkeää, että viestintä on
läsnä aina silloin, kun päätöksiä tehdään.
Olenkin ylpeä, että viestintä on edustettuna
kaikissa Fazerin johtoryhmissä.
Omaa työtään Fazerilla Romantschuk
kuvaa mahtavaksi.
– Fazer on yrityksenä upea. Ihmiset ovat
kaikki kaikessa, täällä on tekemisen meininki. Olen itse ulospäinsuuntautunut ja
nautin tiimityöskentelystä. Haluamme
onnistua tarjoamalla kuluttajille makuelämyksiä. Se on sydämen asia minullekin. B

– Viestinnän haaste on varmistaa,

että haluamamme viesti menee perille
oikealla tavalla jokaisella markkinalla,
Romantschuk sanoo.
URA 2-2012
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URAtieto
Seitsemän kultaista
henkilöstökäytäntöä

TIESITKÖ?
50 000 äänioikeutet
tua tarvitaan uuteen
kansalaisaloitteeseen.
Maaliskuun alussa
voimaan astunut laki
antaa kansalaisille
mahdollisuuden
saada aloitteensa
eduskunnan käsitel
täväksi. Tavoitteena
on edistää ja tukea
vapaata kansalais
toimintaa sekä vah
vistaa kansalaisyh
teiskuntaa, jossa eri
väestöryhmät osal
listuvat ja vaikuttavat
aktiivisesti yhteis
kunnan kehittämi
seen. Vuoden lopussa
avautuu oikeusminis
teriön verkkopalvelu
www.kansalaisaloite.fi.
Sitä ennen osoite
ohjautuu kansan
valta.fi-sivustolle.

900 000
henkilöä poistuu nykyisestä
työvoimasta
seuraavan 15
vuoden aikana,
mikä on noin
40 prosenttia
työvoimasta.
Samaan aikaan
uusia tulijoita
työelämään on
vain noin
650 000.
Lähde: Valtiokonttorin
nettisivut
8 URA 2-2012

8Kun työntekijät voivat hyvin, organisaatio tekee tulosta. Mutta
mitkä HR-käytännöt vaikuttavat positiivisesti organisaation tulokseen riippumatta toimialasta, organisaatiotyypistä ja kulttuurista?
Työterveyslaitoksen mukaan monet tutkimukset kertovat, että
seuraavien seitsemän HR-käytännön ja organisaation tuloksellisuuden välillä on selvä myönteinen yhteys:

Valtuustossa jatkavat
samat puheenjohtajat
Liittovaltuusto valitsi kevätkokouksessa
Helsingissä 14.4. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
vuosille 2012 – 2013. Puheenjohtajana jatkaa
Timo Koskimäki ja varapuheenjohtajana Kirsi
Marttinen. Kokouksessa valtuusto käsitteli
sääntömääräiset asiat ja antoi julkilausuman
Työurat eivät pitene syrjimällä (lehdessä s. 21).

1. Työsuhteen varmuus
2. Uusien työntekijöiden valikoiva rekrytointi
3. Itseohjautuvat tiimit ja hajautettu päätöksenteko
4. Palkkausjärjestelmä, joka on suhteutettu organisaation tulokseen
5. Henkilöstön laaja kehittäminen
6. Statuserojen ja -esteiden järjestelmällinen
vähentäminen
7. Organisaation taloutta ja tulosta koskevan tiedon
laaja levittäminen organisaation sisällä

Hyvinvointia ja terveyttä
palkansaajille

Anna itsellesi rokotus
työstressiä vastaan!

8Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
aloitti vuoden alussa. Uusi järjestö syntyi, kun
Akavan A-lomat, SAK:n SAL-lomat ja STTK:n
alainen T-lomat yhdistivät toimintojaan. PHT:lle
siirtyivät mm. A-lomien Raha-automaatti
yhdistyksen tukea saavat kuntoremontti- ja
perhekuntotoiminnat. Akavalainen A-lomat jatkaa
toimintaansa mm. vuokraamalla akavalaisille
mökkejä, tarjoamalla lomamuotona kodinvaihtoa
Intervacin kautta ja antamalla alennuksia Suomen Retkeilymajajärjestön hostelleista.
PHT:n uusista hyvinvointipaketeista toinen
on suunnattu aikuisille ja toinen lapsiperheille.
Palveluiden tavoitteena on edistää yksilöiden ja
perheiden terveyttä ja hyvinvointia mm. liikunnan
avulla. PHT toimii valtakunnallisesti työikäisten
kansalaisten hyvinvointia edistäen.
Lue lisää PHT:n palveluista www.pht.fi.
Tietoa A-lomien nykyisestä tarjonnasta www.alomat.fi.

8Stressaavissa tilanteissa sisäinen piiskurimme ottaa vallan
ja vaatii lisää parempia suorituksia. Työelämässä tarvitaan
kykyä pysähtyä arvioimaan stressaava tilanne uudelleen.
Työterveyshuollon erikoislääkäri ja kognitiivinen psyko
terapeutti Kirsi Räisänen on
kirjoittanut kirjan Työstressirokotus, jossa esitellään kaksi
työstressin hallintamenetelmää: työstressirokotus ja
henkinen kulutuskestävyys.
Hallintamenetelmät auttavat
tunnistamaan omat työstressille altistavat ajattelu- ja
toimintatavat. Kirjassa on
myös monia räätälöityjä
stressinhallintakeinoja.
Kirja tähtää esimiehen, työ
terveyshuollon ja työntekijän yhteistyöhön stressin
aiheuttajien vähentämiseksi.

Osaajatutka työnantajan
rekrytointiapuna
8Osoitteessa www.korkeakouluosaajat.fi on
avattu työnantajan tietopalvelu, jossa kuvataan Osaajatutkan avulla vastavalmistuneiden
reittejä koulutuksesta työelämään. Tavoitteena on
haastaa työnantajia rekrytoimaan osaajia uusilta
aloilta. Osaajatutkan pohjana on 16 yliopiston ja
ammattikorkeakoulun keräämä, valmistuneiden
työelämään sijoittumista selvittävä aineisto. Työnantajalle tarjotaan myös käytännönläheistä tietoa
muun muassa harjoittelijan palkasta ja opinnäytetöiden toimeksiannoista. Sivustolla esitellään
kokemuksia Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen
mentorointiohjelmasta.
Sivusto on tuotettu korkeakoulujen yhteistyönä
ESR-osarahoitteisessa Lähde työelämään -hankkeessa. Palvelun suunnittelu ja toteutus on tehty
Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenian sekä Turun yliopiston yhteistyönä.

Väitös rahoitustekijöiden
vaikutuksista suhdanteihin

Yhteiskunta-alan korkea
koulutettu ei vain ratko
vanhaa vaan luo uutta
parempaa maailmaa!
Liiton uusi nimi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
ry lanseerattiin 1. maaliskuuta 2012. Lanseeraus
tilaisuuteen ravintola Ostrobotniaan oli saapunut
lähemmäs 100 henkeä liiton aktiiveja ja yhteistyö
kumppaneita sekä väkeä Akava-yhteisöstä.
Liiton puheenjohtaja Elina Moisio
ja toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen esittelivät liiton uuden graafisen ilmeen ja kertasivat liiton lähes
65-vuotisen historian vaiheita otsikolla Valtiotieteilijöistä yhteiskuntaalan korkeakoulutettuihin – miksi ja
miten?
Uudella nimellä liitto siirtyi
uuteen aikakauteen. Vanha nimi,
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto
SVAL ry, ei kuvannut moninaista
ja monipuolista jäsenistöä, jossa on
yhä enemmän muitakin kuin valtiotieteilijöitä. Liiton jäsenistö ei
rajaudu valtiolla työskenteleviin tai

tutkijoihin – liiton tehtävä on toimia yhteiskunta-alojen kokoavana
voimana. Liitto haluaa nostaa alan
arvostusta ja edustaa korkeasti koulutettuja yhteiskuntaosaajia. Alan
koulutettu hallitsee yhteiskunnan
prosessit, rakenteet ja lainalaisuudet: jäsenkuntaa yhdistävä tekijä on
yhteiskunnan muutosten ymmärtäminen. Yhteiskunnallisten ilmiöiden analyyttista arviointia tarvitaan.
Powerpoint-esitys kokonaisuudessaan löytyy osoitteessa www.slideshare.net/yhteiskuntaala.
Lisää tunnelmia tapahtumasta ja
panelistien ajatustenvaihtoa sivulla 30.

8Suomen Pankissa työskentelevä Hanna
Freystätter väitteli 23.3. Helsingin valtiotieteellisessä aiheesta ”Essays on small open economy
macroeconomics”. Freystätter on Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:n jäsen.
Väitöskirjassa korostuu rahoitustekijöiden
merkitys Suomen taloudessa.
– Yllättävät muutokset rahoituskustannuksissa ovat olleet keskeinen syy sekä normaaleihin
suhdannevaihteluihin että talouden 1980-luvun
lopun ylikuumenemiseen. Rahoitustekijät myös
voimistivat 1990-luvun alun lamaa ja hidastivat
talouden toipumista.
Investointeihin tarvittavan rahoituksen hinta
vaihtelee Suomessa talouden suhdanteiden mukaan: kun taseet heikkenevät laskusuhdanteessa,
rahoituksesta maksettavat riskilisät kasvavat ja
investoinnit vähenevät.
URA 2-2012 9

URAtieto
Hyvinvointi
tuottaa tulosta
Teknologiateollisuu
den työmarkkina
järjestöjen Hyvä
työ – Pidempi työura
-hankkeen pilotti
vaihe on palkittu
kunniamainin
nalla tuottavuus
yhteistyöstä. Hank
keen tavoitteena on
mm. henkilöstön
työhyvinvoinnin
kehittäminen, työ
kyvyn ylläpitäminen,
sairauspoissaolojen
ennaltaehkäisy
sekä uudenlaisen
työpaikkakulttuurin
luominen. Lisätieto
ja hankkeesta: www.
tyohyvinvointi.info

Osa teistä lukijoista ehkä muistaakin minut, mutta
monelle olen varmasti uusi tuttavuus. Olen Hanna
Meriluoto ja palannut lähes kolmen vuoden perhevapaan
jälkeen takaisin liittoon töihin. Liitossa aloitin vuonna 2007
järjestösihteeri-nimikkeellä, nykyisin toimin täällä
asiamiehenä.
Työssäni suunnittelen teille jäsenille koulutuksia ja olen
yhteyshenkilö urapalveluihin. Liiton jäsenkyselyissä on
usein toivottu lisää panostusta jäsenten koulutukseen, ja
tarkoitus onkin kehittää uusia koulutuspalveluita. Toimin
yhteyshenkilönä myös paikallistoiminnassa. Näiden lisäksi
työhöni kuuluu paljon muitakin juoksevia asioita, kuten
järjestömaailmassa yleensä.
Poissaoloni aikana on ehtinyt tapahtua paljon, liiton
nimikin on vaihtunut. Takaisin tulin itse asiassa keskelle
nimenvaihdosrumbaa. Liiton jäsenmäärä on kasvanut,
samoin työntekijöiden määrä toimistossa. Jäsenistölle on
avattu uusia palveluita. Eteenpäin on menty kovasti. 
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On hauskaa hypätä taas vauhtiin mukaan!
Työn lisäksi minut pitää kiireisenä kolmevuotias poikani. Hänen kanssaan touhutessa aika ei käy pitkäksi ja
liikuntaakin tulee melkein huomaamatta. Mahdollisuuksien
mukaan yritän ehtiä muutenkin liikkumaan ja lukemaan ja
näin kevään tullen mökkeilemään.
Ottakaahan yhteyttä, jos tulee mieleen esimerkiksi
koulutustoiveita tai kehittämisideoita tai vaikka ihan
muuten vain!
hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi
p. 010 231 0352

Ansioituneita
jäseniä palkittiin

55+ ja ulos
Ikääntyneiden työn
tekijöiden irtisano
minen on työnanta
jille liian helppoa ja
halpaa. Näin tietävät
akavalaiset neuvot
telujärjestöjohtajat
Olli Luukkainen
ja Pertti Porokari.
Keskeinen työmark
kinoiden ja työurien
pituuteen vaikuttava
ongelma on työnan
tajien into saneerata
55 vuotta täyttäneitä
ulos työmarkki
noilta. Kokenutta
työvoimareserviä on
Suomessa jo lähes
satatuhatta.

Kuva: Aki Reinimäki

Hei kaikki!

Akava on myöntänyt vuoden 2012 ansiomerkkejä
tunnustuksena akavalaisten, Akava-yhteisön ja
yhteiskunnan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja ansiomerkin
saajista oli kolme:

Liitto SoMessa
Liitto näkyy sosiaalisessa mediassa
Facebookin lisäksi Twitterissä, YouTubessa ja
LinkedInissä. Verkostoidu muiden yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen kanssa! Facebookissa
on jo pitkälle yli 1000 tykkääjää.
www.facebook.com/Yhteiskuntaala
www.twitter.com/yhteiskuntaala
www.youtube.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/Yhteiskuntaalan-korkeakoulutetut-ry

• Marja Huovari (Vaasan kaupunki,
pääluottamusmies) hopeinen ansiomerkki
• Aune Turpeinen (sosiaali- ja terveysministeriö,
pääluottamusmies) pronssinen ansiomerkki
hopeisin lehvin
• Jyrki Hämäläinen (Maa- ja metsätalous
ministeriön tietopalvelukeskus, luottamusmies)
pronssinen ansiomerkki
Onnittelut tunnustuksen saaneille ansioituneille
jäsenille! Akavan nettisivuilla on luettelo kaikista
ansiomerkin saajista.

[TOIMINNANjOHTAJALTA]

Kysy työeläkkeestä
– työeläketietäjä vastaa
8Miten eläke kertyy? Miten vuorotteluvapaa
vaikuttaa työeläkkeen määrään, entä äitiysloma?
Täytyykö lapsenvahdille ottaa työeläkevakuutus?
Miten eläkettä haetaan?
Työeläketietäjältä voit kysyä Suomen työeläkeetuuksista, eläkkeen hakemisesta tai vaikkapa
eläkkeen määrään vaikuttavista seikoista. Hän
vastaa ensisijaisesti kysymyksiin, joista on hyötyä
mahdollisimman monelle. Työeläketietäjä päivystää palstalla arkisin kello 8–16 osoitteessa
www.tyoelake.fi. Kysy työeläkkeestä -palsta on
työeläkejärjestelmän yhteinen kokeilu. Palsta
on toiminnassa 15.3.–15.6.2012. Kysymyksiin
vastataan suomeksi.

Tositarinoita hyvästä
yhteistoiminnasta
8Yt-kirjainyhdistelmä kalskahtaa monen
korvissa pahaenteiseltä. On totuttu, että yhteis
toiminta on yhtä kuin lomautukset tai henkilöstön
vähentäminen. Mutta on olemassa myös hyvää
yhteistoimintaa. Tämän todistaa juuri ilmestynyt
kirja Samassa veneessä – tositarinoita hyvästä
yhteistoiminnasta. KTM Tero
Lahdes on koonnut kirjaan
esimerkkitapauksia, joissa
käsitellään johdon ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa eri
aloilla. Asiantuntijahaastattelut täydentävät näkökulmaa.
Kirja on tarkoitettu erityisesti johtajille ja luottamushenkilöille, mutta se sopii
hyvin myös työyhteisöjen
kehittäjille ja kaikille aiheesta
kiinnostuneille työyhteisöjen
jäsenille.

Nyt tarvitaan
toimeenpanoa

Simo Pöyhönen
toiminnanjohtaja

Työmarkkinakeskusjärjestöt kasasivat maaliskuussa työurasopimukseksi kutsutun toimenpide
kokonaisuuden, jolla suomalaisten työurat pitenisivät
laskennallisesti hieman toista vuotta. Sopimuksessa
on paljon hyviä tavoitteita ja toteuttamismalleja. On
rohkaisevaa huomata, että myös eläkejärjestelmää
halutaan tarkastella uudelleen. Toivottavaa on, että
tässä uudelleentarkastelussa pureudutaan niin
järjestelmän kantokykyyn kuin sen oikeudenmukaisuuteenkin työuran eri vaiheissa olevien kannalta.
Työttömyysturvan kehittäminen aktivoivampaan
suuntaan on myös tavoitteena kannatettava. On kuitenkin muistettava, etteivät pelkät kepit riitä, eivätkä
ne saa olla keinovalikoiman päällimmäisenä. Aktiivi
toimia – aidosti työllistymistä tukevia eikä pelkkiä
cv:n kirjoituskursseja – on oltava tarjolla myös korkeasti koulutetuille. Vaikka korkeakoulutettujen työllisyys on tilastollisesti muuta
väestöä korkeampi, yksilölle
työttömyys on aina samalla
tapaa hankala tilanne. Vailla
työtä olevaa on tuettava
työllistymisessä, kouluttautumisessa, kaikessa, mitä
hän työmarkkina-asemansa
parantamiseen tarvitsee. Korkeakoulutetun osaaminen vanhenee jopa nopeammin kuin vähemmän
koulutetulla, ja relevanttia lisäkoulutusta tarvitaan.
Tästä korkeakouluillakin on oltava vastuunsa!
Työurasopimus osoitti, että järjestöt pystyvät
edelleen yhteiseen tavoitteenasetteluun, kun riittävän tiukka paikka on edessä. Tulos ei vallitsevan
taloustilanteen myötä liene kenellekään hurraahuutojen arvoinen, mutta perusvire on oikea. Nähtäväksi
sen sijaan jää, miten sopimukseen kirjatut tavoitteet
työelämän kehittämisestä tulevat toteutuneiksi. Työryhmiä muun muassa työsuojelun ja ikäjohtamisen
parantamiseksi sekä tarpeettomien työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi on perustettu lukuisia.
Toteutumat ovat sen sijaan olleet laihoja.
Työhyvinvointi on kaikkien osapuolten asia – nyt
tarvitaan hyvien hankkeiden toimeenpanoa.B

Yksilölle työttömyys on
aina samalla tapaa
hankala tilanne.
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Mietipä hetki, ketä varten
henkivakuutus hankitaan.
Moni luottaa onneensa, eikä siksi hanki
henkivakuutusta. Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit yksin pitämään huolta
perheestäsi? Tee laskelma osoitteessa
henkivakuutuskuntoon.ﬁ. Summat voivat yllättää.

Onneksi suuriin riskeihin voi varautua
pienin panoksin. Tarkista heti, oletko
sinäkin oikeutettu Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen*. Testaa laskuria, katso hinta ja osta vakuutus
verkkokaupasta vaikka heti.

henkivakuutuskuntoon.fi

Tutustu ja voita!
Jaossa Veikkauksen
Jokeriarpoja, päävoitto

25000 €

010 19 19 19

* Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
FINEn tekemä hintavertailu 2011

Työ- ja virkasuhteen
laittoman päättämisen
seuraamuksista

T

yösuhde ja virkasuhde voidaan päättää purkamalla tai
irtisanomalla. Purkaminen tarkoittaa työn päättymistä
heti. Irtisanomisen seurauksena työ- tai virkasuhde
päättyy vasta irtisanomisajan kuluttua, vaikka käytännössä työntekijä vapautetaan usein työvelvoitteesta välittömästi. Purkaminen edellyttää työntekijän tai kunnallisen viranhaltijan kohdalla, että hän on rikkonut tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan
niin oleellisesti, ettei työnantajalla ole kohtuudella velvollisuutta
jatkaa työvelvoitetta edes irtisanomisaikaa. Valtion virkamiesten
kohdalla purkaminen edellyttää virkamieslain mukaan törkeää
virkavelvollisuuksien rikkomista tai laiminlyöntiä.
Irtisanomiselle tulee olla lailliset perusteet, joko henkilökohtaiset
tai tuotannollistaloudelliset (tuta). Jos työ- tai virkasuhteen päättäminen todetaan lain vastaiseksi, on työsuhteisilla oikeus saada 3
– 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Virkamiesten kohdalla
virkasuhteen katsotaan jatkuvan katkeamattomana ja hän voi palata
hoitamaan virkaansa, kun laittomuus on todettu. Virkamiehille on
tällöin maksettava oikeudenkäynnin ajalta saamatta jääneet palkat.
Tästä määrästä on kunnallisten viranhaltijoiden kohdalla vähennettävä em. aikana muualla työskentelystä saadut ansiot, joita
virkamies ei olisi saanut virkaa hoitaessaan ja vastaavalta ajalta
maksetut ansio- tai peruspäivärahat, työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuslain mukainen päivä- ja äitiysraha. Valtion virkamiesten
kohdalla ei ole vastaavia säännöksiä. Käytännössä vähennykset
ovat virkaehtosopimusten perusteella samat kuin kunnallisella
viranhaltijalla.
Laittoman irtisanomisen johdosta maksettava korvaus on
keskimäärin 8 kuukauden palkka. Työntekijälle maksettavasta korvauksesta vähennetään 75 % hänelle maksetusta työttömyyspäivärahasta, 80 % peruspäivärahasta tai työmarkkinatuki kokonaan.
Tuomioistuin voi sosiaalistaloudellisista syistä alentaa työntekijän
maksettavasta korvauksesta tehtävää vähennystä tai jättää sen
kokonaan tekemättä.
Työ- ja virkasuhderiitoja sovitaan paljon vielä sen jälkeen, kun
asia on viety oikeuteen. Sovintoon pyritään monista syistä: riitely
vie aikaa, rahaa ja henkisiä voimavaroja ja lopputulos on usein
epävarma. Sopimista vaikeuttaa se, että asioissa on muitakin osallisia: työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassa ja vakuutusyhtiö.
Nämä ulkopuoliset on sovinnossa otettava huomioon, muuten tulee
jälkeenpäin hankaluuksia.
Virkamiesten kohdalla voi riitely virkasuhteen päättämisen
laillisuudesta muuttua turhaksi, jos virkamies saa pian uuden työn
eikä hän halua palata takaisin virkaansa. Hänelle ei silloin synny
ansionmenetystä, jos tuomioistuin toteaisi päättämisen laittomaksi.
Tällaisissa tapauksissa jo viritetty riita pitää pyrkiä sopimaan, koska
jutussa on vain häviö- tai enintään 0-tulosmahdollisuus. B

lain mukaan

ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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URApolku
Mikko Salasuo

Positiivinen friikki
Teksti Hanna Ojanpää Kuva Paula Lehto

Mitä teet työksesi?
Olen vuodesta 2005 ollut tutkijana
Nuorisotutkimusverkostossa. Tällä
hetkellä teen kahta projektia: toinen
on opetus- ja kulttuuriministeriön
liikuntayksikön alainen tutkimus
huippu-urheilijoiden ja kulttuuriosaajien elämänkulusta; toinen Suomen Akatemian hanke aineettomien
pääomien siirtymisestä sukupolvien
yli. Tutkimusten lisäksi kirjoitan julkaisuja, osallistun yhteiskunnalliseen
keskusteluun sekä toimin talous- ja
sosiaalipolitiikan dosenttina Valtiotieteellisessä.

liset lähtökohdat mutta samalla nähnyt ympärilläni erilaisia ihmisiä. Tältä
pohjalta pystyn helposti samaistumaan muihin, elämäntilanteesta riippumatta. Olen myös vahvasti oma
itseni, minun ei tarvitse laittaa työroolia päälle, kun lähden tapaamaan
talonvaltaajia tai päihdeongelmaisia. Luulenpa jopa, että habitukseni
kääntyy eduksi siinä vaiheessa, kun
kohtaan nuorisokulttuurien tai marginaaliryhmien edustajia. Olen yksi
heistä, parhaimmillaan haastateltavien kanssa on syntynyt ystävyysulottuvuus.

Mitkä ovat merkittävimmät
käännekohdat työurallasi?
Osallistuin vuonna 1997 ”Salattu,
hävetty, vaiettu” -metodikurssille.
Kurssin vetäjä ohjasi sittemmin graduni ja väitöskirjani ja sai minut
ymmärtämään, mitä haluan tehdä.
Toinen merkittävä ajankohta oli
vuosi 2002, jolloin tein Stakesilla tutkimusta huumeiden viihdekäytöstä.
Tutkimus herätti laajasti keskustelua
ja jouduin melkoisen mediamyrskyn
silmään. Kokemus opetti, miten mustavalkoinen onkin harmaata. Tällä
hetkellä elän niinikään murrosaikaa: aloitin maaliskuussa vastaavana
tutkijana. Koko työuraani ajatellen,
minulla on ollut onni saada tuekseni
neljä ”oppi-isää” alan huipuista. Nyt
olen itse tilanteessa, jossa opastan
nuorempia tutkijoita urallaan eteenpäin.

Millainen on hyvä työyhteisö?
Meidän laajennettu työyhteisömme
(olemme vuokralla ArtLabin tiloissa).
Ylivoimaisesti tärkein voimavaramme on sosiaalinen yhteensopivuus. Meillä ei tunneta hierarkiaa,
vaan jokainen on tasa-arvoinen osa
tiimiä. Positiivinen ilmapiiri ja kannustavuus ovat paitsi mukavampi,
myös tuottavampi tapa tehdä töitä.
Uudessa esimiesasemassa joudun
asettamaan rajoja, jotta ihmiset tajuavat flow-tilastaan lähteä kotiin.

Mikä on ydinosaamistasi ja kuinka hyvin
pystyt hyödyntämään sitä työssäsi?
Olen Kontulan poikia; lukion lukuaineiden keskiarvo oli 6,7 ja vapaa-aika
kului palloa potkien. Vahvuuteni tulee
siitä, että olen saanut kotoa optimaa-
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Mainitse kolme tekijää,
joista työnilosi koostuu.
Elämäni kolme kivijalkaa ovat työ,
urheilu ja nukkuminen. Minusta
voisi helposti sanoa, että olen työhullu. Puolustaudun sillä, että tutkijan on vaikea erottaa työaika yleisestä
tiedontarpeesta ja -janosta. Elämän
tapaani kuuluu, että taustalla on
aina musiikkia. Kuunteleminen on
hyvä tapa reflektoida ympäristöä ja
keskittää ajatukset tekemiseen. Tärkein työnilon tuoja on kuitenkin toiset ihmiset: työtoverit sekä hengen
heimolaiseni. B

ANITA MALO
VMP Group

Kehityspäällikkö
VTM Anita Malo on nimitetty VMP
Groupin kansainvälisen rekrytoinnin
kehityspäälliköksi 1.1.2012 lähtien.
Aikaisemmin hän toimi samassa
yrityksessä projektipäällikkönä. VMP on
suomalainen yritys, joka on erikoistunut Euroopan alueella vastuulliseen
henkilöstöpalveluiden tuottamiseen
sekä yritysten kilpailuvoiman kasvattamiseen.
– Kehityspäällikkönä vastaan
palvelutuotteen konseptikehityksestä
kotimaassa ja lähtömaissa sekä toimin
kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijana asiakasrajapinnassa, Malo tiivistää
toimenkuvansa.
Malo valmistui Turun yliopistosta
vuonna 2007 pääaineenaan sosiologia.

MIKKO
SALA
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Sanna viitanen
Suomen Lääkäriliitto

Arto salmela
valtiovarainministeriö

Yhteiskuntasuhdepäällikkö

Neuvotteleva
virkamies

YTM Sanna Viitanen on nimitetty
Suomen Lääkäriliiton yhteiskuntasuhdepäälliköksi 1.3.2012 alkaen. Viitanen
vastaa liiton yhteiskuntasuhteiden ja
viestinnän kehittämisestä ja ylläpidosta
sekä sidosryhmätyöskentelyn rakentamisesta.
Viitanen on aikaisemmin työskennellyt tasavallan presidentti Tarja Halosen
erityisavustajana vuosina 2000–2012.
– Pääsin seuraamaan yhteiskunnallisia asioita “pääkallonpaikalta”.
Uskon, että pystyn hyödyntämään tuon
arvokkaan ja ainutkertaisen pääoman
erinomaisesti Lääkäriliitossa.
Viitanen on valmistunut Tampereen
yliopistosta pääaineenaan kansain
välinen politiikka.

Filosofian maisteri Arto Salmela on
nimitetty neuvottelevaksi virkamieheksi
valtiovarainministeriöön 1.4.2012
alkaen.Salmela on vuosina 1992–2011
toiminut sosiaali- ja terveysministeriös
sätutkijana, suunnittelusihteerinä,
finanssisihteerinä ja neuvottelevana virkamiehenä. Aiemmin hän on
työskennellyt muun muassa Sosiaalihallituksessa. Valmistumisen jälkeen
Salmela on suorittanut julkishallinnon
talouspäällikön tutkinnon sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).
– Haasteita riittää. Olemme juuri
käynnistämässä hallitusohjelman
mukaista valtio-osuusjärjestelmän
uudistamista, Salmela toteaa.

-alan
Yhteiskunta
korkeakoulkiutaletlatu! ja
on kaik

Ilmoita nimityksestä
Oletko siirtynyt uusiin haasteisiin? Tai onko tuttavasi saanut uuden
pestin? Ura esittelee niin lehdessä kuin verkkosivuillakin uusiin tehtäviin siirtyneitä yhteiskuntatieteilijöitä. Meitä on kaikkialla!
Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi. Kerro
tekijä, koulutustausta, uusi tehtävänimike ja työnkuva, alkamisaika ja
mahdollinen aiempi tehtävä, josta tekijä on siirtynyt uusin haasteisiin.
Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.
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Haasteellinen työ
55

56
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18
56

32
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T

yömarkkinajärjestöt hyväksyivät 22.3.2012 neuvottelutuloksen
työurien pidentämiseksi. Konkreettisia keinoja työssä jaksamiseen mietitään joka suunnalla.
Liitomme jäsenissä on kaksi
hyvää esimerkkiä pitkästä työurasta Aune
Turpeinen ja Erja Paukkala. Molemmat
ovat oman toimensa ohessa jaksaneet hoitaa myös työtoveriensa asioita luottamusmiehinä. Heiltä kannattaakin kysellä vihjeitä
niin työssä jaksamiseen, ikäjohtamiseen kuin
hiljaisen tiedon siirtoon.
KUN KAIKKI NATSAA

Kun utelen Aunelta ja Erjalta, mitkä seikat
ovat saaneet heitä jatkamaan työssä aina
eläkkeelle siirtymisen ylärajaan asti, vastaukset ovat hämmästyttävän samanlaisia:
haastava työ, kivat työkaverit ja terveys.
Haasteelliset työtehtävät ovat rutiineja
parempia. Aune kertoo, että tällaisiin tehtäviin ei aina löydy valmiita ratkaisuja, vaan
on mietittävä sellaisia ratkaisuja, jotka sopivat vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Välillä työ imaisee niin mukaansa, ettei
ajan kulumista huomaa, vaikka on istunut
päätteen ääressä kuusikin tuntia.
– Olen aina ollut valmis töihin, joita ei ole
ennen tehty. Olen halukas ottamaan riskin silläkin uhalla, että joku menee mönkään, sanoo Erja.
Ympärille tarvitaan myös kivoja työkavereita, jotka uskaltavat panna itsensä likoon. – Ei
16 URA 2-2012

auttaa jaksamaan
työelämässä
Työssä jaksaa, kun palaset ovat kohdallaan.
Hiljainen tieto on kykyä ratkaista asioita,
jotka esiintyvät harvemmin.
Kuvat Aki Reinimäki

aina tarvitse olla samaa mieltä, asiat riitelevät,
eivät henkilöt, toteaa Aune.
Erja vakuuttaa, että silloinkin, jos johtaminen ei ole ollut parasta mahdollista, työkaverit ovat kantaneet eteenpäin. Hyviä
esimiehiä on toki sekä Aunen että Erjan työurilla löytynyt paljon.
Oma terveys ja jaksaminen ovat perusta
työelämässä pysymiselle. Fyysisestä ja henkisestä kunnosta on pidettävä huolta. Erja
huomauttaa, että jos huono olo kasvaa,
ei niiden kanssa pidä jäädä yksin, vaan
ahdinko pitää ajoissa purkaa.
– Tietysti myös perhetilanne vaikuttaa asiaan, kun pohtii, kuinka pitkälle jatkaa työelämässä, toteaa Aune. – Jos yksikin
näistä seikoista rupeaa mättämään, niin silloin jaksaminen horjuu. Kun kaikki natsaa,
silloin jaksaa.
LUOTTAMUSMIES NÄKÖALAPAIKALLA

Kunnioitettavaa on myös se, että haasteellisen työn ohessa jaksaa vuosia hoitaa luottamusmiestehtäviä. Molemmat vakuuttavat
yhteen ääneen luottamustehtävien avanneen
hienon näköalapaikan sopimusasioihin, työlainsäädäntöön, työsuojeluun ja koko työmarkkinakenttään.
– Olen ollut hirveän ujo nuorempana
enkä ikinä olisi voinut kuvitella olevani luottamusmies, mutta tehtävä vain sattui kohdalleni. Ensin olin varaluottamusmiehenä
ja sitten saivat puhuttua pääluottamusmie-

heksi. Ei niihin hommiin tungosta ollut,
muistelee Aune.
Erja huomauttaa, että luottamusmiestyö
toi myös mielekästä vaihtelua varsinaiseen
leipätyöhön.
Neuvotteluyhteys työnantajaan päin
pelasi yleensä hyvin. – Tärkeää on, että
molemmat osapuolet suhtautuvat kunnioittavasti toisiinsa, sanoo Erja.
Vaikeista tilanteista hän muistaa palkkausjärjestelmän luomisen sekä valtion
talouden tarkastusviraston siirtymisen eduskunnan alaisuuteen. Viimeksi mainitussa
tilanteessa kyseenalaistettiin koko akavalainen edunvalvonta! Uusi sopimusoikeus saatiin kuitenkin solmittua perustetun yhdistyksen (nykyisin Eduskunnan akavalaiset
ry) kautta.
Aune kertoo kyllä joskus ajatelleensa, että
jos olisi valta, olisi kyllä ottanut muutamilta
esimiehiltä alaiset pois. Hyvä oman alansa
asiantuntemus ei aina takaa hyvää henkilöstöjohtamista. Silloin ovi käy, kun alaiset
äänestävät tilanteesta jaloillaan. – Sosiaalityöntekijän kokemuksesta on ollut hyötyä
luottamusmieshommissa, hän sanoo.
ASIANTUNTIJAT JA ALAISTAIDOT

Aune haluaa kiinnittää huomiota myös
asian
tuntijatyössä ilmeneviin ongelmiin.
Asiantuntijuus on nykyisin yhä syvempää ja eriytyneempää, mikä tekee sen johtamisen haasteelliseksi. Monet asiantuntijat

Aune Turpeinen
• toiminut mm. sosiaalityöntekijänä,
sosiaalijohtajana, tutkijana 
ja kehittäjänä
• nyt sosiaalineuvos sosiaali- ja
terveysministeriössä
• vuosia JUKOn luottamusmiehenä
ja pääluottamusmiehenä sosiaalija terveysministeriössä

omivat helposti itselleen oman spesiaalialueensa. Kuitenkin lainsäädäntö ja sopimukset
määräävät työn ja niitä on tehtävä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Jos on vahvasti oma projekti, ristiriitaa voi tulla työkuvan kanssa: mitä haluaisi tehdä ja mistä
maksetaan palkkaa.
Ministeriössä valmistelua tehdään hektisesti, mutta toki omaa näkökulmaa voi aina
tuoda esiin. Annettu tehtävä on hoidettava,
vaikkei lopputulos olisi aina oman etiikan
mukainen. Toisaalta taas joskus poliittinen
päätös voi määrätä mieleisen tuloksen heitettäväksi roskakoppaan. Vaikka tällaisessa
tilanteessa voi kokea turhautumista ja oman
työn mitätöitymistä, hyvää alaistaitoa on jaksaa eteenpäin.
–Kun on kiinnostunut monista eri asioista
ja pystyy näkemään työnantajan antamissa
tehtävissä aina myös oman projektin, jaksaa.
Tämä on ollut Aunen resepti.

Erja pohtii, että kaiken ikäisten pitää laittaa itsensä hiljaiselle tiedolle avoimeksi tarkkaillen, mitä ilmassa liikkuu: ”Ai, kuinka
osaat tehdä tuon noin fiksusti!” tai ”Miten
sinä teit sen?”
Aune toivoo, että jotenkin pystyisi viestittämään, mihin kaikkiin asioihin voi joutua
ottamaan kantaa. Hiljaisessa tiedossa on kyse
myös sellaisista asioita, joita on ollut joskus
yksi tai kaksi ja joihin ei ole syntynyt mitään
käytäntöä, mutta jonkinlainen näkemys.
– Olen yrittänyt koota tällaisia mahdollisesti esiin nousevia kysymyksiä mappiin.
Mitä on esimerkiksi jossakin vaiheessa lain
laadinnassa tarkoitettu. Vastausta ei aina
löydy hallituksen esityksestäkään.
– Myös verkostoituminen on hiljaista tietoa. Sen muistaminen, keiden kanssa on
käsitellyt mitäkin kysymyksiä, hän pohtii.
Ministeriössä hiljaisen tiedon jakamista
on autettu myös mentoroinnilla. Uuden

työntekijän on helpompi kysellä, kun hänellä
on nimetty mentori.
Myös Erja on toiminut mentorina sekä liiton että Turun yliopiston mentorointiprojekteissa. Niissäkin keskusteluissa välittyy hiljaista tietoa.
– Ja onhan siellä valtionhallinnossa sellaisiakin käytäntöjä hoitaa asioita, joita ei kyllä
kannata hiljaisena tietona viedä eteenpäin,
Erja toteaa.

[ EDUNVALVONTA]

Luottamusmiestoiminta
– näköalapaikka

LUOPUMISTA VAI HELPOTUSTA

Työura on nyt Erjalla ohitse. Toki hän jo
aiemminkin oli miettinyt eläkkeelle lähtöä, mutta miksi terve ihminen nyt työnteon lopettaisi! Kyselenkin, ottiko luopuminen koville.
– Ehkä hieman pelkäsin sitä, mutta tunnen nyt enemmänkin helpotusta ja se oli
kiva yllätys. Tämä sukupolvi ottaa työnteon
vakavasti ja nyt on sama tunne kuin ylioppilaaksi päästessä: on vapaa ilman rajoja.
Aune arvelee, että työstä luopuminen on
varmaan iso projekti. Kun esimies sanoi jossain vaiheessa tehtäviä jakaessaan, että säästää Aunea toisiin hankkeisiin, tuli kyllä mieleen, että Turpeista ei siis enää tarvitakaan.
Silloin joutui prosessoimaan asiaa. Toisaalta
hän itsekin tiesi sen olevan tärkeää, että
työntekoa pitää kohtuullistaa.
Nyt hän kuitenkin on taas entisten tärkeiden projektien keskiössä ja huomaa esimiehen suunnitelmissakin olleen kyse viisaasta ikäjohtamisesta, jossa pidempiaikaiset
valmistelut on niillä, jotka jäävät töihin. Ikäjohtamisessa onkin huomioitava, että myös
töiden oikea mitoittaminen ja työkuorman
helpottaminen ovat tärkeitä seikkoja, jotta
työurat saadaan pidentymään.
Arja Laine, asiamies

OSAAMISEN JAKAMISTA

Erja on juuri jäänyt eläkkeelle ja Aune eläköityy vuoden sisällä. Toiset henkilöt hoitavat heidän tehtäviään vastaisuudessa. Siksi
kiinnostaakin tietää, miten he määrittelevät
hiljaisen tiedon ja miten sitä välitetään.
Hiljainen tieto on kykyä ratkaista asioita, jotka esiintyvät harvemmin. Erja sanoo
sen välittämisen uusille työntekijöille olevan
oman erikoisosaamisen tai -taitojen jakamista.
Uusia työntekijöitä opetettaessa on usein
vaikea huomata, mitä asioita pitäisi toistaa.
Jos vanhempi työntekijä korostaa jotain asiaa
tärkeänä, muttei asia ole koskaan vielä tullut
uuden henkilön eteen, se ei aina jää mieleen.

Erja Paukkala
• toiminut mm. sairaanhoitajana,koulu
kuraattorina, sosiaaliattaseana ja aikuis
kouluttajana
• jäänyt eläkkeelle Valtiontalouden
tarkastusvirastosta johtavana tuloksellisuustarkastajana
• vuosia JUKOn ja Eduskunnan akavalaisten
luottamusmiehenä Valtiontalouden
tarkastusvirastossa
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huomioi kaikenikäiset
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käjohtamista alettiin kaivata 1990-luvun
puolivälissä, kun huoli työvoiman riittävyydestä lisääntyi ja varhainen eläköityminen yleistyi. Ikäjohtamisen syntyyn vaikuttivat myös ikäasenteet. Nyt
ikäjohtaminen on huomioitu hallitusohjelmassakin: ”ikäjohtamisen periaatteiden
toteutumista päivittäisessä johtamisessa työpaikoilla tulee edistää ja vahvistaa”. Monissa
yrityksissä ikäjohtaminen toteutuu menestyksellä ilman, että sitä kutsutaan ikäjohtamiseksi. Huonoin tilanne on silloin, kun ikäpolitiikka jää juhlapuheiden tasolle.
Mitä on ikäjohtaminen?

Ikäjohtaminen on ikäsidonnaisten tekijöiden huomioimista ja ikätietouden hyödyntämistä henkilöstövoimavarojen johtamisessa.
Ikä
johtamisella pyritään hyödyntämään
eri-ikäisten osaamista sekä ennaltaehkäisemään työkyvyn heikkenemistä ja työkyvyttömyyttä. Ikäjohtaminen ei ole muusta joh-

tamisesta erillinen johtamisoppi, vaan osa
arkipäivän johtamista. Ikäjohtamisen lähtökohtana voi olla vaikka osaamispääoman
säilyttäminen organisaatiossa. Tällöin on
mielekästä hyödyntää kokeneiden työntekijöiden osaamista tai huolehtia siitä, että eläkkeelle siirtyvien tieto siirtyy organisaatioon
jääville.
Mitä ovat
ikäsidonnaiset tekijät?

Ikäsidonnaisilla tekijöillä tarkoitetaan sekä
vanhenemiseen liittyviä terveyden ja toimintakyvyn muutoksia että elämänkulun aikana
tapahtunutta psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Fyysisten muutosten ohella voimavarojen kehittymiseen vaikuttavat työkokemus, työuran vaihe, psyykkinen kehitys ja
elämäntilanne.
Ikääntyminen voi johtaa työkyvyn heikkenemiseen, mutta seurauksena voi olla
myös voimavarojen vahvistuminen. Par-

Asiantuntija jää eläkkeelle
– asiantuntijuus ei!
Aalto-yliopiston työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä on selvittänyt kaksi
vuotisessa ELSA-projektissa, millaisin käytännöin tieto ja osaaminen voidaan pitää tallessa
organisaatiossa asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle. Tutkimuksessa haastateltiin eläkkeelle
jääviä asiantuntijoita, heidän esimiehiään ja seuraajiaan sekä henkilöstöhallintoa yhteensä
18 organisaatiossa.
Olennaisinta on tunnistaa asiantuntijoiden kriittinen tieto ja osaaminen. Keskeisiä työ
välineitä ovat kehityskeskustelut, osaamisen johdonmukainen kartoittaminen sekä asian
tuntijoiden ottaminen esimiesten rinnalle organisaatioiden avainosaajamalleihin.
Yksi keino tiedon ja osaamisen säilyttämiseen nousi tutkimuksessa ylitse muiden:
eläkkeelle jäävän asiantuntijan ja seuraajan työskentely rinnakkain. Tiedon ja osaamisen jakamisen lisäksi mentorointi mahdollistaa myös asiantuntijan asiakassuhteiden ja
kontaktiensiirtämisen seuraajalle.
Lisätietoja www.hcl.hut.fi/projects/elsa

haimmillaan se ilmenee henkisenä kasvuna,
oppimisena ja ammatillisten valmiuksien
kehittymisenä.
hyvää vai huonoa ikäjohtamista?

Ikäjohtaminen on tavallista johtamista, jossa
esimiehillä on tietoa ja ymmärrystä tekijöistä, jotka vaikuttavat eri-ikäisten työkyvyn kehittymiseen, jaksamiseen sekä haluun
ja mahdollisuuksiin käyttää osaamistaan
työelämässä.
Työyhteisölle on mielekästä, jos eri-ikäiset ovat osaamiselleen ja elämäntilanteelleen
sopivissa tehtävissä. Työuran loppupuolella
työn mielekkyys ja kiinnostus työssä jatkamiseen ovat yhteydessä siihen, missä määrin
ihmisellä on mahdollisuus käyttää jo karttunutta osaamistaan. Kokemusta ja hiljaista
tietoa on osattava arvostaa, jos ikääntyneitä
halutaan kannustaa jatkamaan työelämässä.
Nuorelle puolestaan ei tulisi kasata heti
työuran alussa liian vaativia tehtäviä ja vastuuta. Nuorikin voi uupua, jos hän kokee
paineita ympäristön odotuksista.
Esimiehen kielteiset ikäasenteet voivat johtaa henkilöstöresurssien alikäyttöön
ja synnyttää jännitteitä ikäryhmien välille.
Ikääntyneistä tuntuu varmasti epäoikeudenmukaiselta, jos vastavalmistuneille maksetaan parempaa palkkaa kuin samaa työtä
tehneille konkareille.
Tyypillinen uskomus on, ettei ”vanha
koira opi uusia temppuja” tai että ”ikääntyneet ovat muutosvastaisia”. Tosiasiassa ihmisen oppimiskyky voi parantua iän myötä, jos
ihmisellä on mahdollisuus käyttää ja kehittää kykyjään. Ikääntyneillä voikin olla tärkeä rooli perinteen välittäjinä, kun mennyttä
kriittisesti tarkastellen voidaan hahmottaa
tulevaisuutta realistisemmin.
Kuinka johto sitoutuu
ikäjohtamiseen?

Kun organisaatiossa tunnistetaan ikäsidonnaiset tekijät, motivoi se johtoa ottamaan selvää
18 URA 2-2012
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EU:n vuoden 2012 teema on Aktiivinen
ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus. Teemavuoden tavoitteena on sosiaalisesti kestävä yhteiskunta, jossa ihmisiä
kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan
kaikkien osallisuus sekä edistetään jokaisen
terveyttä ja toimintakykyä.
Ennusteiden mukaan noin joka kolmas
eurooppalainen on vuonna 2060 yli 65-vuotias. Teemavuosi haluaa herättää päättäjät
ja kansalaiset toimimaan ja huomaamaan,
että mielekäs työteko ja mahdollisuus oppia
onnistuvat missä iässä tahansa. Suomessa
ikääntyneen väestön määrä kasvaa lähivuosina nopeammin kuin useimmissa muissa
maissa. Samalla työikäisten määrä vähenee.
Työvoima, eläkkeet ja terveyshuoltojärjestelmä on sopeutettava uusiin tarpeisiin ja
talouden realiteetteihin.

niiden merkityksestä yksilön voimavarojen
kehittymiselle ja soveltamaan tietoa käytännössä.
Jotkut esimiehet ymmärtävät luonnostaan iän mukanaan tuomaa erilaisuutta ja
näkevät sen tärkeänä. Esimiehen omien ikäasenteiden pohtiminen on tärkeää, koska ne
vaikuttavat usein siihen, miten hän näkee
alaistensa vahvuudet, heikkoudet ja kehittymismahdollisuudet. Sitouttamisessa voidaan
käyttää apuna ikäjohtamiskoulutusta, kuten
Työterveyslaitoksen Ikävoimaa työhön -valmennusohjelmaa.
Voiko ikäjohtaminen vahvistaa
stereotypioita?

Ikäjohtaminen on saatettu mieltää vain
ikääntyneiden jaksamisen ja työkyvyn tukemiseksi. On ajateltu, että sen käyttö johtaa ikästereotypioiden vahvistumiseen ja
ikäryhmien välisten erojen korostumiseen.
Taustalla on huoli siitä, että ikääntyneiden
näkeminen erityiskohtelua tarvitsevana
työntekijäryhmänä johtaa iän ongelmallisuuden korostamiseen ja ikääntyneiden kielteiseen leimaamiseen.
Ikäohjelmat ovat yleensä saaneet alkunsa
siitä, että työnantajat ovat halunneet pitää
kiinni varttuneemmista työntekijöistään.

[ EDUNVALVONTA]

Kaiku tukena
valtiolla

Aina oikea ikä

Teemavuodelle on asetettu monia tehtäviä:
• Työurien tukeminen ja pidentäminen niiden alku,- keski- ja loppupäästä. Hyvään
työelämään kuuluu eri-ikäisten osaamisen ja yhteistyön kehittäminen, ikäjohtaminen ja sukupuolten tasa-arvo.
• Elinikäisen oppimisen tukeminen. Tällä
tarkoitetaan mm. ikääntyvien tietotekniikan käytön hallintaa ja yliopistojen
toiminnan näkyvyyden lisäämistä.
• Aktiivisen ikääntymisen tukeminen ja
ikääntyvän väestönosan potentiaalin
tunnistaminen ja hyödyntäminen.
• Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tukeminen edistämällä kaikenikäisten
kohtaamisia.

Kiinnostus ikäjohtamiseen ei johdu yksinomaan siitä, että ikääntyneet nähtäisiin huolenpitoa ja tukea tarvitsevana ryhmänä,
vaan pikemminkin siitä, että heidän työpanoksensa on arvokas organisaatiolle.

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvin
vointipalvelut on valtion virastoille
ja laitoksille suunnattu kehittämisja palvelukokonaisuus. Tavoitteena on, että valtiolle hakeutuu
töihin motivoituneita työntekijöitä,
joille työn mielekkyys on tärkeää.
Johtajien ja esimiesten tulisi
luoda edellytyksiä tukea erilaisia
työntekijöitä ja erilaista työtä.
Palvelussa painotetaan kronologisen iän sijasta elämänkulkua
ja siitä aiheutuvia siirtymiä: opiskelijasta työtekijäksi, työntekijästä
esimieheksi, työttömästä työlliseksi, työntekijästä eläkeläiseksi
tai eläkkeeltä takaisin työhön.
Työyhteisössäon hyvä pyrkiä
tunnistamaan ja ennakoimaan,
mitä siirtymät merkitsevät eri
osapuolille. Haasteellisia siirtymiä
on mahdollista tukea lakisääteisin
keinoin ja erilaisilla johtamis
käytännöillä.
Lisätietoja www.valtiokonttori.fi
kohdasta Kaiku-työnantaja
palvelut

Osaavatko eri-ikäiset
työskennellä yhdessä?

Esimiehen tehtävä on vahvistaa eri-ikäisten vuorovaikutusta ja kannustaa osaamisen
jakamiseen. Oikeudenmukaisesti johdetussa
työyhteisöissä työntekijät osallistuvat täysipainoisesti yhteistyöhön ja ovat valmiita
antamaan tietämyksensä yhteiseen käyttöön.
Työpaikoilla eri-ikäisiä yhdistää ennen
kaikkea kiinnostus yhteiseen tehtävään.
Yhteisesti jaetut arvot ja tavoitteet vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja rakentavat kollektiivista identiteettiä, jolloin ikäpolvien
väliset erot menettävät merkitystään. Kun
työuransa eri vaiheissa olevien työntekijöiden vahvuudet saadaan yhdistettyä, iästä
tulee sekä työyhteisön että koko organisaation voimavara.

Ura-lehden kysymyksiin vastasi vanhempi
asiantuntija Eva Tuominen Työterveys
laitokselta.

Iällä on väliä
Työterveyslaitoksen Monimuotoisuusbarometrin 2011 tuloksista käy ilmi, että ikä on selvästi
merkittävin tekijä työorganisaatioiden monimuotoisuudessa. Iän
vaikutusta piti erittäin tai melko
tärkeänä yli 60 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi merkittävimpiä
tekijöitä arvioidaan olevan ihmisten
kielitausta ja osittainen työkyky.
Sukupuolen rooli puolestaan on yllättävän pieni: vain kolmannes piti
sitä erittäin tai melko merkittävänä.
Kyselyyn vastasi 264 henkilöstöalan ammattilaista syksyllä 2011.
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Kansaneläkelaitoksen pitkäaikainen työntekijä
Maija (nimi muutettu) koki tulleensa syrjityksi nimityspäätöksessä. Hän otti yhteyttä liiton lakimieheen
ja sai kuulla, että oikeusprosessille olisi yhdenvertaisuuslakiin perustuvia edellytyksiä. Tuomioistuimen rattaat alkoivat pyöriä, ja kesäkuussa 2011
istuttiin Helsingin käräjäoikeudessa.

auttajiaan. – Näin jälkeenpäin voin sanoa, että
oikeuteen lähtö kannatti. Sain epäoikeudenmukaiseksi kokemalleni asialle päätöksen, Maija
sanoo. Hän toivoo myös, että hänen esimerkkinsä antaisi muillekin rohkeutta ja voimia puolustaa
laillisia oikeuksiaan vastaavanlaisissa tilanteissa.

Ikäsyrjintää nimityspäätöksessä

Oikeuteen menemisessä Maijaa ei kannustanut
taloudellinen hyöty. Hän halusi yksinkertaisesti
selvittää, onko sanoilla oikeudenmukaisuus
ja tasavertaisuus mitään merkitystä. Maija ei
kokenut läpikäymäänsä prosessia raskaana
tai masentavana, prosessi oli opettava ja jopa
mielenkiintoinen. Oleellisesti kokemukseen
vaikutti toimiva tukiverkosto eli liiton lakimies,
asianajaja ja lähimmät työtoverit. Lopputulos oli
Maijan kannalta myönteinen: hän voitti kanteen
työnantajaansa vastaan käräjäoikeudessa ja sai
hyvityskorvauksen. Työnantaja ei enää hakenut
muutosta hovioikeudesta.
– Sain vahvistuksen sille, että oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee työelämässäkin
kaikkien, ilman poikkeusta, noudattaa, Maija
kertaa ajatuksiaan.

Maija aloitti Kelassa 70-luvulla ja toimi esimiestehtävissä lähes 20 vuotta. Vuonna 2010
organisaatiouudistuksessa useampi vakuutuspiiri
yhdistyi yhdeksi suureksi vakuutuspiiriksi. Muut
esimiehet saivat jatkaa esimiehinä, mutta Maijan
hoitama työtehtävä laitettiin hakuun. Hän haki
paikkaa, mutta ei tullut valituksi, vaikka hän oli
ainoa hakija, jolla oli sekä ylempi korkeakoulututkinto että pitkä esimieskokemus. Maija oli jo
hakuvaiheessa yhteydessä liiton lakimieheen.
Lakimies lähetti työnantajalle kirjelmän, mutta
sillä ei ollut vaikutusta. Liiton lakimies ja asianajotoimiston juristi olivat yksimielisiä, että asia
kannattaisi katsoa loppuun asti.
Maija yllättyi työnantajan kohtelusta. – En
ollut aikaisemmin kyseenalaistanut työnantajan
toimintaa työasioissa. Olin kokenut, että minua
kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti,
Maija kertoo.
Omien perusarvojen loukkaamiselle ja vuosikymmenten työn mitätöinnille hän ei kuitenkaan
voinut sulkea silmiään.
– Olin ajatellut, että työpaikka, jossa työtehtävät vaativat tarkoin lakien ja ohjeiden noudattamista, olisi paikka, jossa myös työtekijöitä suojaa
laki ja oikeus, hän ihmettelee.
Maija ei saanut tukea työpaikkansa luottamusmiesorganisaatiolta, jonka puoleen hän aluksi
kääntyi. Ilman liiton lakimiehen tukea ja neuvoja
asia ei olisi Maijan mukaan edennyt mihinkään.
Käräjäoikeusvaiheessa Maijan apuna oli liiton
käyttämä asianajaja.
Liitosta tukea ja turvaa
– Siinä vaiheessa kun piti päättää asian oikeuteen viemisestä, oli tiukka paikka. Luotin tällöin
lakimiesten arvioihin. Jos he olisivat olleet sitä
mieltä, että ei kannata lähteä jatkamaan prosessia, olisin jättänyt asian siihen, Maija muistelee
tuolloista päätöstään.
Liiton lakimiehen ja myöhemmin asianajajan apu
oli prosessin aikana Maijalle ensiarvoisen tärkeä.
– Heille kuuluu suuri kiitos sekä asian
hoitamisesta että lopputuloksesta, kiittelee Maija

Opettavainen prosessi

Katto korkealla, seinät leveällä
Voisi olettaa, että oikeusprosessin jälkeen työskentely samassa työpaikassa olisi epämukavaa.
– Isossa talossa on katto korkealla ja seinät
leveällä. Ylempi taho ei ole reagoinut mitenkään,
ei prosessin alussa, sen käynnissä ollessa eikä
jälkeenpäinkään. Hiljaisuus on ollut täydellinen,
Maija hymähtää.
Lähimpien työtovereiden tuki ja kannustus
ovat merkinneet hänelle paljon. Omaa suhtautumistaan työnantajaansa hän kuvaa sanalla
neutraali.
– Olen nyt yli 40 vuoden aikana nähnyt ehkä
kaiken, mitä tämä työpaikka tarjoaa niin hyvässä
kuin pahassakin.
Tapahtuneen jälkeen työ ei motivoi Maijaa
enää entiseen tapaan, vaikka hän työssään edelleen viihtyykin kohtuullisesti. Hän on palannut
niihin tehtäviin, joista aloitti yli 40 vuotta sitten.
– Nykypäivänä puhutaan paljon työurien
jatkamisesta ja siitä, miten ihmiset saataisiin
pysymään mahdollisimman pitkään työelämässä. Ratkaisua etsitään hyvistä johtamistavoista
ja ”ikäohjelmista”. Ne ovat kuitenkin vain tyhjiä
sanoja, jos toiminnan perustana ei ole ihmisen
arvostaminen, osa-aikaeläkkeelle siirtynyt Maija
sanoo.

Syrjintä iän perusteella työhönottotilanteissa

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n liittovaltuusto:

Työurat eivät pitene syrjimällä

Oikaisu
Uran numerossa 1 olivat liiton
lakimiesten kuvat ja nimet
menneet väärinpäin. Lain
opillisissa asioissa jäseniä
palvelevat Petri Toiviainen 
ja Jukka Nohteri.

Petri Toiviainen Jukka Nohteri
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kuin alle 40-vuotiaiden. Eri-ikäisten erilaista
osaamista pitää arvostaa ja osata hyödyntää työpaikoilla nykyistä paremmin. Arvostus palautuu työntekijöiden osaamisena ja
työmotivaationa moninkertaisena takaisin.
Erityisesti asiantuntijatehtävissä tärkeä
hiljaisen tiedon siirtyminen on vaarassa,
kun eläkkeelle jäävillä ei ole kiristyvien
tehokkuusvaatimusten takia aikaa eikä
mahdollisuuksia jakaa osaamistaan uusille
työntekijöille. Ikäjohtaminen on saatava
luontevaksi osaksi esimiestyötä ja organisaatiokulttuuria.
Työntekijän tärkein työväline ovat aivot.
Niitä pitää huoltaa ja niiden toimintakyvystä
huolehtia. Näin työkyky säilyy ja työssä
jaksetaan pidempään. Kaikenikäisten
terveyttä, työkykyä ja jaksamista on tuettava
työpaikoilla. Aikaa on jäätävä muuhunkin
kuin työhön. Koulutusuran eri vaiheissa
kantaa läpi työuran. Työurien pidentäminen
on yhteinen haaste: sen avulla voidaan
vähentää painetta tulevien sukupolvien
eläkemaksutaakassa
Jokainen ikä on työelämässä oikea ikä.

Petri Toiviainen, lakimies

56

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
on huolestunut työpaikoilla esiintyvästä
ikäsyrjinnästä. Työssä ei jakseta pitempään
eikä motivaatiota riitä, jos samaan aikaan
vallitsee ikäsyrjinnän ilmapiiri. Ikäjohtaminen on avainasemassa syrjinnän lopettamisessa ja työurien pidentämisessä. Liitto
pitää hyvänä, että aktiivinen ikääntyminen
on nostettu laajasti esille Euroopan unionin
teemavuonna Aktiivinen ikääntyminen ja
sukupolvien välinen solidaarisuus.
Ikäsyrjintä työmarkkinoilla ilmenee
usein työtehtävien vähenemisenä, työn
yksitoikkoistumisena ja tunteena siitä,
että ikääntyvästä työntekijästä halutaan
vähitellen eroon. Ikäsyrjintää esiintyy myös
rekrytoinnissa, kun työnantajat valitsevat
usein mieluummin nuoren työnhakijan.
Työurien pidentämisestä on turha puhua,
jos ikääntyneitä samaan aikaan syrjitään.
Työn on oltava mielekästä läpi työuran.
Elämänsä ruuhkavuosista juuri selvinneillä
on aikaa ja motivaatiota kehittää työtään ja
itseään. Tuoreiden tutkimusten mukaan 50
- 60 –vuotiaiden työteho on jopa parempi

Maijan tapauksessa käräjäoikeus totesi,
että häntä oli työkokemuksensa monipuolisuuden ja keston vuoksi pidettävä täytettävänä olleeseen tehtävään ansioituneempana
kuin valituksi tullut henkilö. Kela ei pystynyt
osoittamaan, että valintapäätökselle olisi ollut
tehtävän laadusta johtuva hyväksyttävä syy,
taikka että menettely olisi johtunut muusta
hyväksyttävästä seikasta kuin iästä. Kela ei
myöskään kyennyt näyttämään, että valituksi
tullut henkilö olisi ollut henkilökohtaisilta
ominaisuuksiltaan Maijaa soveltuvampi.
Näillä perusteilla käräjäoikeus päätyi Maijan
tapauksessa siihen, että häntä oli syrjitty iän
perusteella ja päätyi tuomitsemaan yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityskorvauksen.
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työkyvyn ja työsuorituksen mahdollisesta
alentumisesta.
Työnhakuilmoituksessa ei saa olla ikää
koskevia ehtoja, ei edes toiveita hakijan iästä.
Niin ikään ikää koskevaa syrjinnän kieltoa
voivat rikkoa sellaiset nimitysperusteet,
joissa aiheettomasti korostetaan esimerkiksi
aikaisempaa käytännön kokemusta. Vastaavasti uusien ammatillisten valmiuksien
korostaminen voi estää syrjivällä tavalla
esimerkiksi eläkeikää lähestyvän henkilön
työhönoton tai työuralla etenemisen.
Ikäsyrjintään liittyvistä lukuisista epäilyistä
huolimatta asiasta on tuomioistuimissa
riidelty varsin harvoin, ja oikeuskäytäntöä
ei ole päässyt muodostumaan kovin paljon.
Syynä tähän seikkaan on yleensä riittävän
näytön saamisen hankaluus.

16

Ikään perustuva syrjintä on kielletty
perustuslain 6§:ssä, työsopimuslaissa,
virkamieslaeissa ja yhdenvertaisuuslaissa.
Työsopimuslaissa kielto syrjiä iän perusteella on ollut jo vuodesta 1970 lähtien. Ikä
on käsitteenä sinänsä varsin selvä ja sillä
viitataan henkilön fyysiseen ikään. Niin nuori
kuin vanhakin henkilö voi joutua syrjityksi
ikänsä perusteella. Työelämässä ikään
perustuvia syrjintätilanteita voi ilmetä niin
työhön otossa, palvelussuhteen aikana kuin
myös palvelussuhdetta päätettäessä.
Palvelussuhteeseen otettaessa tai työpaikan sisäisissä tehtäväjärjestelyissä ikäsyrjintä voi nuorten työntekijöiden kohdalla liittyä
esimerkiksi väitettyyn puuttuvaan työkokemukseen. Vanhoilla työntekijöillä ikäsyrjinnän taustalla on monesti lähinnä mielikuva

32
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Kruunun
virkamiehistä

yhteiskunnan rakentajiksi
Yhteiskuntatieteilijöiden käyttö yhteiskunnan rakennusaineena on
vuosisadan aikana laajentunut kapealta virkamiessektorilta syvälle
yhteiskunnan rakenteisiin. Samalla opiskelusta on tullut entistä
kansainvälisempää.
Teksti Henri Alinen Kuvitus Susanna Tuononen
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[ ILMIÖ]

T

apaan Turun yhteiskunta
tieteellisen tiedekunnan
professorin Timo Soikkasen valtiotieteellisen opetuksen syntysijoilla, Åbo
Akademin valtiotieteen
professori Sven Lindmanin mukaan nimetyssä Hus Lindman -ravintolassa. Samalla paikalla
Aurajoen rannalla sijaitsi 1700-luvulla
taloustieteen professori Pehr Kalmin perustama ainutlaatuinen hyötypuutarha, jonne tuotiin kasveja muun
muassa Venäjältä ja Amerikasta. Aurajoen toisella puolella valtaa käytti Suomen ensimmäinen hallitus eli hallituskonselji, myöhemmältä nimeltään
Keisarillisen Suomen senaatti.
Vaikka hallituskonseljin talo sittemmin valui Aurajokeen ja puutarha
tuhoutui Turun palossa 1827 – jonka
jälkeen maamme hallitus ja jäljelle jää-

neet kasvit siirrettiin Helsinkiin – valtiotieteiden tutkiminen jatkui tieteenalan syntysijoilla. Venäjän vallan
aikana suhteet Uppsalan yliopistoon
katkaistiin ja tieteellisen tutkimuksen
sijaan keskityttiin virkamiesten kouluttamiseen. Tätä jatkui aina 60-luvulle
saakka, jolloin virkamiesoppien sijaan
kiinnostuttiin jälleen valtion ja ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimisesta.
Norsunluutornista kampukselle

Soikkasen aloitettua opinnot vuonna
1967 juuri perustetussa Turun yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, professorien tavoitteena oli pikemminkin
karsia kuin edistää opiskelua. Silloisten professorien opetustyyliä hän vertaa ajalle tyypillisiin ravintoloiden
ovimiehiin, jotka olivat loistavia keksimään syitä, miksei asiakasta voitu

päästää sisään. Nykyään kun valtion
tavoitteena on maistereiden tuottaminen lähes liukuhihnalla, yliopiston keskeyttää aniharva.
– Opetuksessa kannustetaan ja motivoidaan kaikin tavoin. Tämä tapahtuu
esimerkiksi keskittymällä opiskelijaa
kiinnostaviin tutkimusaiheisiin sen
sijaan, että professori sanelisi itseään
miellyttävän tutkimuskohteen.
Kun aikaisemmin yli puolet opiskelijoista lopetti opintonsa, koska eivät
kyenneet sen aikaisten kriteereiden
mukaiseen, itsenäiseen tieteelliseen
tutkimukseen, nykyään osa pitää auttaa riman ylitse.
– ”Ei käy!”, ”etsi!”, ”mene ja tee
itse!” olivat tuttuja käskyjä omana
opiskeluaikanani. Mutta meistä tulikin – niin kuin todistuksessa luki –
kykeneviä itsenäiseen tieteelliseen
työskentelyyn. Mutta jos on opiskelu
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Hirvittävä lipsahdus

aikana aina autettu eteenpäin, opastettu ja
jäsennelty, niin voi kysyä, pystyykö sellainen maisteri itsenäiseen työskentelyyn työ
elämässä.
Opiskeluajat kohdallaan

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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Opiskelun ja työelämän sovittamisen Soikkanen näkee yhteiskuntaa hyödyttävänä
eikä ymmärrä valtiovallan tavoitteita lyhentää opiskeluaikoja. Pyöriihän suuri osa kansantaloudesta kesälläkin opiskelijavoimin ja
opiskelijat hankkivat tärkeää työkokemusta
valmistumisen jälkeisiä aikoja ajatellen.
– Mielestäni on hyvä, että gradun aiheet
tulevat työelämästä, mahdollisesti tulevalta
työpaikalta. Ei ole mitään järkeä opiskella
neljä vuotta työttömäksi maisteriksi ilman
kosketusta työelämään.
Suurin muutos, joka Soikkasen akateemisen uran aikana on tapahtunut, näkyy huimana kansainvälistymisenä – 1990-luvulla
alkoi EU:n jäsenyyttä ennakoinut voimakas opiskelijavaihto Eurooppaan. Aikaisemmin vain harvat matkustivat ulkomaille, ja
silloinkin omilla rahoillaan. Kun pari vuosikymmentä aikaisemmin alettiin lähettää ensimmäisiä harjoittelijoita ulkomaille,
nyt sitä suorastaan edellytetään. Nykyisistä
yhteiskuntatieteilijöistä on tullut uskomattoman kansainvälisiä ihmisiä, joille löytyy
töitä laajalla skaalalla.
– Moni yhteiskuntatieteilijä päätyy ulkomaille ulkoministeriön tai kansainvälisten
organisaatioiden ja järjestöjen palvelukseen.

Kaikki näytti selvältä, suorastaan kristallinkirkkaalta. Jälkikäteen. Silloinhan viisaus aina maksimoituu. Eräänä
kesäkuisena maanantaina kuluvalla vuosituhannella
toimituspäällikkö Kovanen (lempinimeltä Kovis) esitteli
uusia kesätoimittajia sanomalehtensä esimiehille. Hän
ylisti tuoleillaan kököttäneitä kesätoimittajia ja toivoi:
“Ideoikaa vapaasti, räjäyttäkää kuluneet aiheet! Uudistakaa! Haastakaa!”
Kesätoimittajat esittäytyivät. Valtiotieteilijöitä, yhteiskuntatieteilijöitä ja jokunen humanisti. Joukon nokkela kertoi optimoineensa iloisen
opiskelijaelämän ja menestyneensä loistavasti. “Maisteriopinnot ovat ihan
kalkkiviivoilla, urheilutermiä käyttääkseni”. Läsnäolijat ymmärsivät, että
joukossa oli nero.
Tuli syksy. Kesätoimittajat lähtivät. Heidän aiheensa eivät räjähdelleet
(nuorten ratsastusleiri, jäätelötesti, terassitesti, puoluekokousbarometri),
mutta hyviä olivat. Loppusyksystä yksi politiikan toimittajista jäi palkattomalle lomalle (ent. virkavapaa). Tarvittiin nopeasti sijainen. Se nokkela
kesätoimittaja Jäfvel (Hartsa eli Harri) pystyi ottamaan pestin.
Ensimmäisen sijaisuuden jälkeen tuli toinen ja kolmas. Yhtenä päivänä
Hartsa sitten oli oikea ja vakinainen politiikan toimittaja. Poninhäntä,
korvarengas ja samettibleiseri. Vähän rehjaantuneet farkut. Olkalaukku,
nappikuulokkeet. Hän kiivaili kollegojen kanssa politiikan epäpoliittisuudesta. Hän käytti sujuvasti “yhteiskunnallista dialogia”, “hyvinvointivaltion
diskurssia” ja “paradigman muutosta“.
Hartsan saattoi lähettää huoletta budjetti-infoihin, sillä hän ymmärsi
numeroita. Hän ymmärsi yllättävän hyvin talousniilojen kieltä.
Sitten se tapahtui. Hartsalta lipsahti toimituspalaverissa, mutta “eihän
yrittäminen ole rikos”. Piste. Hiljaisuus.
Seuraavassa viikkokokouksessa esimies rykäisi ja sanoi, että hänen
täytyy kertoa ikävä, kenties järkyttäväkin uutinen. “Joukossamme on valeyhteiskuntatieteilijä. Petturi. Hartsa on oikeasti kauppatieteen maisteri.”
Hartsa siirrettiin taloustoimitukseen, Kovis käsittelemään nekrologeja.
Toimituksen rekrytointijärjestelmään tuli automaattinen hälytys nimeltä
“kauppalopo”. Se piippasi, jos hakemus ei tullut valtio- tai yhteiskuntatieteilijältä. Myös valtakunnan muut toimitukset ottivat varoitusjärjestelmän
käyttöön.
Reetta Meriläinen
Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja,
nykyinen vapaa toimittaja ja eläkeläinen

Tieteellistä tutkimusta käytäntöä unohtamatta
Kuinka yhteiskunnan tarpeita ja muutoksia
seurataan opintoja suunniteltaessa ja onko
opintokokonaisuus on muuttunut vuosien
kuluessa? Opintopäällikkö Raija Roslakka Turun yliopistolta kertoo tiedekunnan
johtokunnan hyväksyvän opetussuunnitelmat joka vuoden toukokuussa seuraavaa
lukuvuotta varten.
– Valmistelua tehdään monijäsenisissä
toimikunnissa, joissa on myös opiskelijoita. Suunnittelussa otetaan huomioon
lainsäädännölliset ja valtakunnan tason
koulutuspoliittiset linjaukset, yliopiston omat
strategiset linjaukset ja ohjeet sekä itse
havaitut muutostarpeet.
Ainakin välillisesti muutokset perustuvat
yhteiskunnan tarpeisiin. Opetussuunnitelmien valmistelussa käytetään jonkin verran
työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä,
samoin opiskelijapalautetta ja tietoja, joita
saadaan valmistuneiden sijoittumisselvityksistä.
– Suunnittelu johtaa aina suurempiin
tai pienempiin tutkintojen rakenteellisiin
ja sisällöllisiin muutoksiin. Ne voivat olla
suhteellisen rajuja (esimerkiksi siirtyminen
eurooppalaiseen kaksiportaiseen tutkinto
järjestelmään) tai huomaamattomampia
tarkennuksia sisältöihin.
Tutkintojen rakenteet ovat pääosin
oppiainepohjaisia: kandidaatin 3-vuotinen
tutkinto koostuu pääaineesta, opiskelijoiden
itse valitsemista sivuaineista sekä kieli
opinnoista ja yleisopintotyyppisistä menetelmä-, tieteenfilosofian yms. opinnoista.
– Mainittakoon, että kieliopinnoissa on
tarjolla myös kiinaa, japania, arabiaa ynnä
muita eksoottisempia kieliä.
Kaksivuotinen maisterin tutkinto koostuu
enimmäkseen pääaineen opinnoista, joihin
kuuluu pro gradu -tutkielma. Maisterin
tutkintoja järjestetään myös erityisinä
maisteriohjelmina, joissa koulutus
vastaa suoremmin yhteiskunnallisiin muutoksiin
ja ilmiöihin. Näistä
esimerkkinä Roslakka mainitsee
yliopiston
Aasia- ja
Eurooppaopinnot.

– Yhteiskuntatieteellinen koulutus on
edelleen pitkälle generalistien kouluttamista. Tavoitteena on antaa sellaisia yleisiä
valmiuksia, joita jatkuvasti muuttuvassa
työelämässä tarvitaan.
Koulutus on sen vuoksi teoreettista ja
tieteelliseen ajatteluun ja tutkimusvalmiuksiin tähtäävää. Koulutuksessa on kuitenkin
aikaisempaa vahvemmin esillä paitsi kansainvälisyys myös suorat työelämäyhteydet
- opintoihin kuuluu työelämäkursseja, alumnien vierailuja, mentorointia ja pakollista
harjoittelua. Ammatillisempaa koulutusta
yhteiskuntatieteissä edustavat sosiaalityö
ja psykologia. Kytkentä ympäristöön ja
asiakkaisiin on näillä aloilla järjestetty muun
muassa moniammatillisena klinikkaopetuksena.
– Yhteiskunnan tarpeisiin vastataan
erilaisilla monitieteisillä opintokokonaisuuksilla, joita voi liittää sivuaineeksi eri
alojen tutkintoihin. Tällä hetkellä meillä on
tiedekunnan ohjelmassa siirtolaisuuden ja
monikulttuurisuuden opintokokonaisuus,
kaupunkitutkimuksen kokonaisuus, sosiaali
gerontologian kokonaisuus, Eurooppaopinnot ja Aasia-opinnot.
EU on luonnollisesti vaikuttanut politiikantutkimuksen opintosisältöihin. Myös
yhteiskunnan muuttuminen ja viestinnän
sähköistyminen näkyy opetusmenetelmissä.
– Yliopistokoulutuksen problematiikkaan
on aina kuulunut kysymys teoreettisen ja
käytännöllisen tai tieteellisen ja ammatillisen suhteesta. Tästä aiheesta riittäisi
puhuttavaa ja kirjoitettavaa loputtomiin,
Roslakka toteaa.
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Yhteiskuntatieteilijöille
riittää töitä

||

Puhutaan
jopa
valkokaulus
köyhälistöstä.
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Akateemisuus kriisissä

Toisen maailmansodan jälkeen valtiokeskeinen virkamieskoulutus laajeni uusille aloille.
Yhteiskuntatieteilijöiden ammatti-identiteetistä muodostui entistä heterogeenisempi
käsite, laajempi kuin esimerkiksi ekonomeilla tai juristeilla. Vaikka hajontaa löytyy,
ammattinimikkeiden suuri määrä ja ihmisten kyky sijoittua monipuolisesti yhteiskunnan eri toimintoihin on yksi yhteiskuntatieteellisen tutkinnon rikkauksista. Toisaalta
akateemisuuden merkitys on Soikkasen
mukaan vähentynyt nyky-yhteiskunnassa.
– Kun Suomen itsenäisyyden alkuaikoina
vain noin kymmenesosasta tuli ylioppilaita
ja heistäkin vain pieni osa valikoitui yliopistoihin, oli selvää että maisterin papereilla
pääsi mihin halusi. Akateemisuus oli avain
sosiaaliseen nousuun ja asemaan.
Akateemisuus on kärsinyt, moni duunari
menestyy maisteria paremmin menemällä
heti koulusta työhön. Puhutaan jopa valkokaulusköyhälistöstä.
– Akateemisuuden perimmäinen merkitys on siinä, että ymmärtää ja osaa analysoida ympärillään tapahtuvia asioita. Kyse
on myös sivistyneisyydestä.
Amerikkalaisessa ja englantilaisessa
yhteiskunnassa on merkittävää, mistä yliopistosta on valmistunut. Meillä yliopistot
ovat vielä demokraattisia.
– Ulkomailla yliopistojen hierarkkinen
järjestys on silmiinpistävää. Esimerkiksi
Ranskassa korkeisiin virkoihin valitaan vain
tietyistä yliopistoista valmistuneita. Järjes-

Kuinka yhteiskuntatieteilijöihin suhtaudutaan
rekrytointitilanteessa ja onko koulutustaustalla
työnantajan kannalta merkitystä? Finanssialan
rekrytointinäkymistä kertoo HR-asiantuntija Maarit
Alanne, OP-Palvelut Oy:stä.
– Finanssiala, OP-Pohjola -ryhmä mukaan
lukien, rekrytoi erittäin paljon yhteiskuntatieteilijöitä.
Pääaine ei ole ratkaiseva vaikka toimihenkilöistä
isolla osalla on tämän alan koulutuspohja.
Yli 13 000 työntekijällään OP-Pohjola -ryhmä
on Suomen suurin finanssialan työllistäjä. Eniten
yhteiskuntatieteilijöitä rekrytoidaan OP-Pohjola
-konserniin pääkaupunkiseudulle. Konserni vastaa
koko OP-Pohjola -ryhmän ohjaus- ja valvontatehtävistä ja sen vastuulla ovat ryhmän tuotteiden ja
palveluiden kehittäminen, tuottaminen ja ylläpito.
– Rekrytoimme asiantuntijoita ja esimiehiä
avaintehtäviin, joten ekonomien ja oikeustieteilijöiden tavoin yhteiskuntatieteilijät ovat meille tärkeä
kohderyhmä. Laajana finanssitalona tarvitsemme eri alojen ihmisiä ja osaamista rahoitus- ja
vakuutusliiketoimintaan.
Tehtävänimikkeitä, joihin yhteiskuntatieteilijöitä
rekrytoidaan on useita: yritystutkija, meklari, ekonomisti, dealer tai HR-kehittämispäällikkö.
– Juristit pois lukien emme rekrytoi avoinna olevaan tehtävään juuri tietyn koulutuksen omaavaa
henkilöä, vaan haemme laajasti eri alojen osaajia
tai vastavalmistuneita. Usein rekryilmoituksessa
vaatimuksena on akateeminen koulutus. Katsomme,
että akateeminen taso antaa valmiuksia erilaisiin
tehtäviin, ei niinkään se, mitä olet pääaineena
lukenut.
Koulutustaustalla ei siten Alanteen mukaan ole
ratkaisevaa merkitystä.
– En näe yhteiskuntatieteilijöillä tai esimerkiksi kauppatieteilijöillä paljoakaan eroa, joissakin
tehtävissä ehkä rahoituksen opintoja saatetaan
korostaa enemmän. Eri tutkintojen jakautumisesta
eri työtehtävissä meillä ei ole tilastoja.
Yhteiskuntatieteilijöiden tulevaisuudennäkymiä
OP-Pohjola -ryhmässä Alanne kehuu hyviksi.
– Rekrytoimme jatkossakin konserniin asiantuntijoita. Taantuma ei ole näkynyt kovinkaan paljon.
Eläköityminen jatkuu, joten näen vastavalmistuneiden tilanteen jatkossa ihan hyvänä, etenkin pääkaupunkiseudulla. Paikalliset, isommat osuuspankit
rekrytoivat myös jonkin verran akateemisia nuoria
kasvamaan pankkiin asiantuntijoiksi ja esimiehiksi;
pienemmät osuuspankit hakevat enemmänkin
tradenomitasoisia henkilöitä myyntityöhön.

Työmarkkinatutkimus
2011 on valmistunut
Tutustu yhteiskunta-alan korkea
koulutettujen työllisyystilanteeseen:
millä sektoreilla ja missä tehtävissä
me työskentelemme? Mikä on asiantuntijan mediaanipalkka? Työmarkkinatutkimus löytyy liiton nettisivujen
jäsenosiosta (vaatii kirjautumisen).
Se lähetetään myös toukokuun lopulla
uutiskirjeessä. Kysely lähetettiin lokakuussa runsaalle 4000 jäsenelle, ja
vastausprosentti oli 38.

yhteistä aikaa
perheen kanssa?

tutustu ja
jaksolle osoit hae
teess
www.pht.fi a

Ensimmäinen askel on koko perheen hyvinvointijakso,
jolla pääset matkalle kohti terveellisempiä elämäntapoja! PHT tarjoaa elämyksiä, onnistumisen iloa ja
hyvää oloa ympäri Suomen. Haku alkaa 1.5.2012.

telmä on läpikorruptoitunut, rahaa latomalla rikkaan suvun vesa pääsee mihin yliopistoon haluaa.
Tietenkin tällaisilla yliopistoilla on varaa ostaa
opettajikseen maailman parhaat asiantuntijat. Kolikolla on kääntöpuolensa.

ensimmäinen askel on tärkein.
PHT ry, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki. Puh. 020 144 1310

Yliopistojen ja yritysten uusi liitto

Alumnitoiminta on yksi tapa edistää opiskelijoiden
ja liike-elämän vuorovaikutusta. Suomessa alumneista on puhuttu vajaa vuosikymmen, mutta maailmalla vanhojen opiskelijoiden hyödyntäminen on
laajaa. Ulkomailla alumnitoiminta on omalla tavallaan hieman arveluttavaa rahan ja tutkimuksen
flirttailua. Suomessa ei oleteta riihikuivan rahan
antamista vaan tavoitteet ovat aivan muualla.
Yhtenä vaarallisena ilmiönä Soikkanen pitää eliittiyliopistojen muodostumista maahamme.
– Aalto-yliopiston tapainen eliittiasema on kansallisesta näkökulmasta ymmärrettävä, mutta sillä
saattaa olla tuhoisat seuraukset demokraattiselle
koulutusajattelullemme. Sitä paitsi rahalla ei noin
vain osteta tieteellistä arvostusta. Ja jos Aalto-kuvio
ei toimikaan, ollaan tosi pahasti suossa.
Soikkasen pääaineena ja intohimon kohteena on
aina ollut poliittisen historian ja poliittisen vallan
syntymekanismien tutkiminen.
– Poliittinen valta määritellään parhaiten Raamatussa: se on kuin pyhä henki, joka leijailee kaikkialla ja tekee ihmetekoja. Samalla tavalla vallan käsite on kiehtova. Mitä yksinkertaisempi
ongelma, sitä helpompi sitä on mitata kvantitatiivisin mittarein. Bussiliikennettä tiettynä aikana ja
paikassa voi helposti mitata, mutta kuinka mitata
esimerkiksi pääministerin vallan määrää? Tai Kekkosen tai vaikkapa Stalinin poliittista valtaa? B

26.–27.5. 2012
Kaukomaiden karnevaali Maailma kylässä
Helsingin Rautatientorilla ja Kaisaniemen kentällä.
Ammattiliittojen Kunnon työn teemateltta Rautatientorilla
la 26.5. klo 11–20 ja su 27.5. klo 11–18.
Mukana myös Akava ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.
Ohjelmassa viikonloppuna
Decent WORK -Klubi

Komea Seppo & Rytmiorkesteri,
maailmanmusiikkiyhtye Kuukumina
ravintolalaiva Wäiskissä
pe 25.5.2012 klo 20–02.
tietOisKut

Mekong- ja Taiga-lavoilla la ja su.
KunnOn työn teeMateltta

Ammattiliitot ja kampanjaverkostot
Rautatientorilla la ja su.
Lisätietoja www.sask.fi
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askelta...

...omaan
lomaan

Taas on se aika vuodesta, kun
kesälomasuunnitelmien tulisi
jo olla valmiina. Usein vanhat
rutiinit ohjaavat lomanviettoa,
mutta myös vaihtoehtoja löytyy
moneen makuun.

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat 123RF, Thinkstock

2

1
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Moni halajaa lomalla muille
maille, mutta yhtä montaa perinteiset rantalomat ja kaupunkikierrokset eivät kiinnosta. Oiva vaihtoehto
ja hieno tapa yhdistää hyvänteko
uusiin kokemuksiin on vapaaehtoistyö maailmalla. Ennen matkantekoa
on hyvä miettiä mitä haluaa tehdä
ja minkä hyväksi; kuinka pitkäksi aikaa ja paljon on valmis laittamaan
omaa rahaa likoon. Projekteja
pyörittävät sekä paikalliset että
kansainväliset organisaatiot ja niitä
välittävät useat eri tahot. Googlaamalla ”vapaaehtoistyö ulkomailla”,
tietoa löytyy helposti.

Juna vie, juna
tuo. Ikinä ei liian
myöhäistä laittaa
reppu selkään ja hypätä
raiteiden vietäväksi. Nuorten
junamatkailustaalkanut InterRail on nyt
avoin kaikenikäisille. Miltä kuulostaisi
junamatka Romanian läpi? Tai kokoperheen reissu päätepisteenä EuroDisney?
Reilausvinkkejä ja käytännön tietoa löytyy
VR:n sivuilta. Jos Euroopan maisemat tuntuvat liian tutuilta, seikkailunnälkään saa
vastinetta matkalla Moskovasta Vladivostokiin. Ota lukemiseksi Finlandia-palkittu
Hytti nro 6 ja tunnelma on valmis!

3

Matkaa voi taittaa myös
maanteitse. Helppo tapa nähdä
uusia ja tuntemattomia paikkoja
suuremmallakin joukolla on
vuokrata asuntoauto. Yöpaikka
ja ravintola löytyvät samasta
paketista ja maisemat voi
valita päivän fiiliksen mukaan.
Kannattaa myös tarkistaa liiton
yhteistyökumppanien kesä
tarjoukset: esimerkiksi laiva
yhtiöiden tarjouksilla voi hyvin
suunnata omia reittejä niin itään
kuin länteen.

6

Hektisen työrupeaman ja pitkän
lomanodotuksen jälkeen rauhoittuminen
ja voimienkeruu tulevaa vuotta varten
sopivat monen lomasuunnitelmiin.
Täydellistä transsia ei tarvitse
lähteä hakemaan Nepalin vuoristosta, sillä hiljaisuutta ja hyvinvointia
löytyy myös kotimaisemista, niin
luostareista kuin saaristomaisemista.
Esimerkiksi henkiseen hyvinvointiin ja
kehon viisauteen opastaa Ekumeeninen
Karmeliittaluostariyhteisö aivan Helsingin
kupeessa. Varmaa on, että paluumatkalla
omat jingit ja jangit ovat tulleet tutuimmiksi.

Pidä passi
päivitettynä!

5
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Arki vie usein mennessään eikä
aikaa jää harrastuksille tai uuden
oppimiselle. Kesäaikaan kurssi- ja
leirijärjestäjät laittavat parastaan.
Ehkäpä löydät oman sisäisen taiteilijasi Oriveden kuvataidekurssilla tai
saat oppia viestinnän taitoihisi
kirjoittajakursilla. Urheilu
opistot ja maatilamatkailu
yritykset panostavat
ohjelmassaan perheiden
yhteiseen aikaan. Olisiko
tavoitteena tänä kesänä green
card koko perheelle?

Jos kodinomaiset puitteet houkuttavat, mutta maisema kaipaa muutosta,
kodinvaihto tai asunnonvuokraus on vaihtoehtosi. Kansainvälisestikin vakiintunut
käytäntö on turvallinen ja luotettava, varaus tosin kannattaa tehdä hyvissä ajoin –
parhaat paikat viedään aina ensin käsistä.
Netistä saa hyvin tietoa välittäjistä. Kannattaa myös hyödyntää keskustelupalstoja ja
kysellä kohteista ja kokemuksista
muilta asunnonvuokraajilta.
Katso esimerkiksi
www.a-lomat.fi/kodinvaihto_-_intervac/

8

Netti on lomail
sanakirja! ijan
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Liiton jäsenet saavat Suomen
Retkeilymajajärjestön hostelleista 10
prosentin alennuksen Suomessa sekä
kansainvälisellä hostellikortilla myös ulkomailta Hostelling International -verkoston
majapaikoista. Entäpä jos tänä kesänä
suuntaat Suomen kultarannikolle – Kala
joen dyyneille surffaamaan tai yhdistät
Yyterin Pori Jazzeihin? Klikkaa
www.hostellit.fi ja katso, josko
maan 53 hostellista joku
osuisi matkasi
varrelle.

Aina ei tarvitse lähteä merta
edemmäksi kalaan: Suomen kesä on
täynnä konsertteja, näyttelyitä, toreja ja
kahviloita. Vinkkejä tapahtumista löytyy
kuntien kotisivuilta. Valitsitpa lomanviettosi tavalla kuin tavalla, tärkeintä on
kuunnella omia mieltymyksiä. Kesäloma on usein monen tekijän ja henkilön
kompromissi, mutta on tärkeää, että jokainen saa lomallaan tehdä itselleen tärkeitä
asioita. Rentouttavan loman ja
iloisten muistojen jälkeen
töihin ja arkirutiineihin on taas mukava
palata.

9

Liiton kotisivuilta osiosta
Jäsenpalvelut- ja edut/
vapaa-aika löydät tarkempaa tietoa yhteistyökumppaneiden kesä
tarjouksista. Hyödynnä
etusi ja nauti kesästä!
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Yhteiskunnan erityisasiantuntijoita
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Keskustele
netissä
www.uralehti.fi

Helsingin Sanomien päätoimittaja, YTM Riikka
Venäläinen, Heidi Hautalan erityisavustaja,
VTM Lauri Korkeaoja sekä TELAn toimitusjohtaja,
VTL Suvi-Anne Siimes kävivät mielenkiintoista
keskustelua yhteiskunta-alan koulutuksen
merkityksestä ja mahdollisuuksista liiton uuden
nimen julkistustilaisuuden paneelikeskustelussa.
Paneelin puheenjohtajana toimi Ylioppilaslehden
päätoimittaja, VTM Maria Ruuska.
Teksti Sari Alhava Kuvat Matti Immonen
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[ LANSEER AUS]

R

iikka Venäläinen totesi avaus
puheenvuorossaan yliopistotasoisen
yhteiskunta-alan koulutuksen antavan hyvän perustan menestyksekkäälle työuralle.
– Vahva yleissivistys on välttämätön pohja, sillä työelämässä vaaditaan analysointitaitoa ja kykyä
nähdä kokonaisuuksia. Lisäksi työntekijöiltä kaivataan erityisasiantuntemusta,
jota voi hankkia jo opiskeluaikana esimerkiksi
yllättävillä aineyhdistelmillä.
Suvi-Anne Siimes oli yhtä mieltä monipuolisuuden tärkeydestä sekä alan yleis
sivistävyydestä.
– Yhteiskunta-alan opinnot ovat opettaneet minut ajattelemaan ja tekemään jäsentyneitä pohdintoja maailmasta. Nuoruuteen
kuuluva uteliaisuus olisi tarpeen säilyttää
koko elämän ajan.
Lauri Korkeaoja näki yhteiskuntatieteilijät avainasemassa muuttuneessa ja yhä
muuttuvassa maailmassa.
– Siinä missä ennen yhden yksilön tai pienen ryhmän teot vahingoittivat vain hetkellisesti omaa lähialuetta, voivat pienen joukon teot vaikuttaa nykyään koko maapallon
elämään hyvin pitkiksi ajoiksi - oli kyse sitten eläkejärjestelmästä, valtionvelasta tai
uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Yhteiskuntatieteilijöillä olisi kykyä olla
renessanssin henkeen eri näkökulmia yhdistäviä ja aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa.
Vaikka yhteiskunta-alan koulutus keräsi
kehuja, löytyi kehitettävääkin. Korkeaojan
mukaan monien kurssien vaatimustaso on
asetettu liian matalalle. Hän huomautti, että
yhteiskuntatieteilijöiden ylpeys omasta tutkinnostaan lähtee siitä, että valmistumiseen
vaaditaan ponnisteluja. Lisäksi hän huomautti, että sosiaalitieteitä ja taloustieteitä
tutkitaan usein erillisinä asioina.

”Graafinen ilme on
todella hyvä, selkeä ja
erottuva. Se on yksinkertainen mutta moderni, ja jää paremmin
mieleen kuin edellinen.
Nimi on liiton kannalta
nyt parempi, koska
mukana on valtiotieteilijöiden lisäksi hallinto- ja
yhteiskuntatieteilijöitä.
Olen opiskelijapuolella
aktiivisesti liitosta kertoessani törmännyt siihen,
että monet luulevat
liittoa virheellisesti VTMtutkintopohjaiseksi.”
opiskelija, VTK Jussi
Lammassaari

”Ilmeessä on ylpeä Y. Sen
kysyvä ”why” voi viitata
myös kyseenalaistamiseen.
Kuvio muodostuu moninaisuudesta, jossa tullaan
eri suunnista yhteen.
Liitto oli minulle ihana
asiakas. Briiffi oli selkeä ja
vastaanotto on ollut hyvä.
Uudessa Ura-lehdessä on
myös hyödynnetty ilmettä
hienosti ja rohkeasti. Kaiken kaikkiaan liiton nimen
julkistamistilaisuus on ollut
positiivinen. Täällä on koolla fiksua porukkaa. Paneeli
oli laadukas; minun alkoi
jopa tehdä mieli lähteä
yliopistoon opiskelemaan,
kun kuuntelin keskustelua.”
Recommended Finlandin
designer, liiton uuden
graafisen ilmeen suunnitellut Arja Rintamäki

||

Lupaan julkaista
innovatiivisen
sosiaalipoliitikon
näkemyksiä heti,
kun niitä on
tarjolla.
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Lauluyhtye Sing’n’Tonic viihdytti yleisöä
laulamalla lopuksi Riimisokean rakkauslaulun.

||

Nuoruuteen
kuuluva
uteliaisuus
olisi tarpeen
säilyttää
koko elämän
ajan.
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– Sosiaalitieteistä on riisuttu taloudellinen
aspekti, eikä talousasioiden tarkastelussa
mietitä sosiaalisia suhteita, vaikka taloudellisia resursseja tutkittaessa tulisi huomioida
myös sosiaalinen todellisuus ja päinvastoin,
hän painotti ja sai yleisön nyökkäämään
kommentilleen.
Aktiivisuutta ja argumentointitaitoja

Puheenjohtaja Maria Ruuska viittasi pääministeri Jyrki Kataisen kehotukseen, että valtiotieteilijöiden tulisi pitää enemmän ääntä
itsestään ja kysyi panelistien mielipiteitä
tästä. Riikka Venäläinen komppasi Kataista.
– Emme pidä taustastamme juuri meteliä.
Esimerkiksi juristit ja ekonomit tuovat omaa
osaamistaan esille paljon voimakkaammin.
– Toisaalta eroja on myös eri yhteiskuntatieteiden välillä. Ekonomistit saavat kyllä julkisuutta, esimerkkinä VTT Sixten Korkman,
mutta sosiologit eivät, Korkeaoja sanoi.
Hänen mukaansa esimerkiksi kunta
rakennetta ei saa jättää kunnallispoliitikoille.
– Siitä tulee kauhea tulos. Kuntarakennetta ei saa lähestyä yksittäisten kuntien,
vaan kokonaisuuden näkökulmasta. Tämä
on myös mediakysymys: yhteiskunta-alan
asiantuntijoille on annettava puheoikeus
medioissa, Korkeaoja painotti.
Päätoimittaja Venäläinen totesi median
julkaisevan niiden henkilöiden vastauksia,
joilta niitä saadaan.

”Lehden uusi nimi ”Ura”
on oivaltava – ytimekäs
ja merkitykseltään päämäärätietoinen. Graafinen uudistus on myös
erittäin onnistunut. Näen
logossa aurinkoenergiaa
sekä katselukulmasta
riippuen korkealle tähyileviä puita tai vahvat
juuret: kestävää kehitystä, yhteiskuntavastuuta,
kasvun voimaa. Myös
yrityskulttuurin, jossa
kommunikoidaan, verkotutaan ja kansainvälistytään aktiivisesti. Lisäksi
rohkea värimaailma ja
graafisen selkeä kuvio
ovat monipuolisesti
hyödynnettävissä eri
yrityskuvatuotteissa.”
VTM Asta Sjöblom,
liiton jäsen.

Lanseeraustilaisuuteen
ravintola Ostrobotniaan
oli saapunut lähemmäs
100 henkeä.

”Nimi on hyvä ja neutraali.
Markkinoinnissa tarvitaan
toki lyhyt ja dynaamisempi versio. Lyhenteen
suhteen ei kannata hosua.
Antaa sen kypsyä hiljalleen
mielissä. Panelistien tavoin
olen sitä mieltä, että vanhojen konkareiden olisi oltava
esillä ja liiton luotava uskoa, että kaikille opiskelijoille löytyy kyllä töitä. Meille
tulee esimerkiksi koko ajan
lisää maahanmuuttajia,
ja heidän kotouttamisen
suunnittelussakin tarvitaan
yhteiskuntatieteilijöitä.
Graafinen ilme tuntui
alkuun biologissävytteiseltä, siitä tuli mieleen
kiderakenne.Mutta ennen
kaikkea siitä syntyy mielikuva vahvasta verkostosta, joka jatkuu ympyrän
keskeltä ulos. Se on hyvä
symboli liitolle.” Eläkkeellä
oleva liiton entinen toiminnanjohtaja, VTM Urpo
E. Hakala

”Tilaisuus oli oikein sympaattinen ja lämminhenkinen. Tästä
huomaa että on mahdollista olla yhtä aikaa dynaaminen ja
kodikas, ikään kuin positiivisella tavalla uudistushenkinen.
Uusi ilme on nuorekas ja freesi. Y:n symbolin taustalta
voisi löytyä myös yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys.
Nimen muuttaminen oli paikallaan, ja uusi on parempi kuin
entinen - jäsenistö on niin monipuolinen, laaja ja hallitsee yhteiskunnan kaikkia aloja. Nimenmuutos voi tuoda
joukkoon mukaan uudenlaisiakin osaajia. Lyhenne pitäisi
tosin saada nopeasti. YK taitaa olla suojattu, olisiko sitten
YAK tai YKK sopiva?” Vasemmalta ylijohtaja emeritus
ja liiton pitkäaikainen jäsen, HTM Jorma Karjalainen,
Akavan yhteiskuntapolitiikka-yksikön johtaja, FM Pekka
Piispanen sekä liiton entinen puheenjohtaja ja historiikin
kirjoittanut, VTL Ilkka Kananen

– Lupaan julkaista innovatiivisen
sosiaali
poliitikon näkemyksiä heti, kun
niitä on tarjolla. Äänen kuuluminen medioissa vaatii aktiivisuutta ja itseluottamusta.
Meidän on ensin arvostettava itse omaa
alaamme, ja puhe hitihati-tieteistä pitäisi
lopettaa, Venäläinen totesi painokkaasti.
Maria Ruuska kysyi panelisteilta, osataanko Suomessa argumentoida riittävän
hyvin vai pitäisikö argumentointia opettaa
osana yliopisto-opintoja. Riikka Venäläinen
kaipaisi väittely- ja keskustelukulttuurin luomista Suomeen. Argumentointia voisi hänen
mielestään opettaa jo koululaitoksessa.
– Äänekkäät löytävät aina kanavan,
mutta monen hiljaisen tai aran ihmisen mielipiteet jäävät kuulematta. Asioista saisi
monipuolisemman näkemyksen, kun saisimme nekin kuuluviin. Tämä voisi onnistua, jos argumentointitaitoja olisi harjoiteltu
ja näkemysten julkituomiseen rohkaistu
nuoresta saakka, Venäläinen perusteli.

”Graafinen ilme vaikuttaa erinomaiselta.
Se on moderni, ja siinä
on hyvä rytmi. Sitä
voidaan käyttää monipuolisesti; heti tulevat
mieleen liikelahjat ja
korut. Nimi on myös
hyvä, mutta varmasti
käytössä hieman kankea. En tosin osaisi itse
muodostaa parempaa.
Joka tapauksessa siitä
muotoutuu lyhenne.
Olisi paras, että
liitto keksisi sen melko
nopeasti itse.” Akavan
viestintäjohtaja ja
liiton jäsen, VTM
Hannamaija Helander

– Yhden kommunikointityylin osaaminen
ei myöskään riitä. On yhä tärkeämpää pystyä hallitsemaan, kuinka saa viestin perille
eri tilanteissa ja yhteisöissä, vaikkapa politiikassa, yrityksessä tai järjestötoiminnassa,
Suvi- Anne Siimes lisäsi tähän.
Nuoret kaipaavat esimerkkejä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n asiamies Aki Reinimäki heitti panelisteille kommentoitavaksi opiskelijoilta usein kuulemansa viestin: opintojen keskivaiheilla iskee
epävarmuus siitä, tuliko sittenkään valittua
oikea ala, olenko osa massaa ja saankohan
tällä tutkinnolla edes töitä.
– Yksi konkreettinen idea olisi tuoda opiskelijoiden tietoisuuteen ammatillisia esimerkkejä eli kertoa hyvinkin yllättävistä
ammateista, joissa yhteiskunta-alalta valmistunut ihminen työskentelee. Liitto ja ylioppilaskunta voisivat ottaa tässä vahvan roolin
näyttämällä, miten moninaisia mahdolli-

Puheenjohtaja Sture Fjäder toi Akavan
tervehdyksen tilaisuuteen. Hän paljasti
liittyneensä hiljattain liiton jäseneksi.

suuksia opiskelijoilla on, Riikka Venäläinen
ehdotti.
Suvi-Anne Siimes muisteli itsekin pähkäilleensä, mihin hän mahtaa lopulta päätyä.
– Esikuvat ovat hieno toimintamuoto. On
hyvä, että liiton lehdessä on nostettu erilaisia ihmisiä esiin. Oman urani kohokohta oli
valinta Vuoden valtiotieteilijäksi ja erityisesti
valinnan perusteet, joissa todettiin minun
pystyneen käyttämään hyvin tutkintoani
työurallani. On tärkeää, että työmarkkina- ja
edunvalvontatyön lisäksi liitto tukee opiskelijoita pääsemään ylös sudenkuopista. Epätoivon hetkinä on riski tehdä valintoja, jotka
supistavat vaihtoehtoja tulevaisuudessa, Siimes muistutti.
Maria Ruuska päätti paneelikeskustelun
kertomalla, että sosiologiaa opiskellessaan
hänellä oli opiskelukavereidensa kanssa
voimia antava mantra: ”Me voimme yltää
mihin vaan - Mauno Koivistokin on sosiologi!” B
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Kuulumisia kentältä
Putkitutkinto ei takaa työurien pidentymistä
suorittaa perusopinnot, erikoistuminen, työharjoittelu ja usein suositellut kansainvälisyysopinnot
ulkomailla. Pelkästään harjoittelu ja vaihto-opinnot
voivat viedä opintoajasta lukuvuoden. Nopeasti
suoritettu yleisluontoinen tutkinto, jossa oman
alan työkokemus ja työelämävalmiudet tiivistyvät
muutaman kuukauden työharjoitteluun, ei anna
riittäviä valmiuksia työelämään.
Laadukkaasti suoritetut opinnot ja erikoistuminen omalla opintoalalla antavat opiskelijalle
hyvät eväät pitkälle työuralle. Opintojen aikana
hankitun järjestö- ja työkokemuksen merkitystä
työelämävalmiuksien rinnalla ei tule vähätellä.
Niiden ansiosta opiskelija saa valmiuksia, joita
teoriapainotteiset opinnot eivät tarjoa. Lisäksi
järjestötoiminta auttaa luomaan työelämän ja
työllistymisen kannalta merkittäviä kontakteja ja
estää syrjäytymistä.
Korkeakouluopiskelijoiden työurien lasketaan
usein alkavan vasta valmistumisen jälkeen. Olisi
hyvä muistaa, että monilla aloilla opintojen ohella
tehty työ on merkittävää yhteiskunnan kannalta,
tuottaa verotuloja ja madaltaa valmistumisen
jälkeistä kynnystä siirtyä koulutusta paremmin
vastaaviin tehtäviin. Opintoaikana tehtävä työ
tulisikin laskea osaksi työuran kokonaispituutta.
Työurien pidentämiseen ei ole olemassa
yksinkertaista ratkaisua. Varsinkin opintoaikoja
koskevissa ratkaisuissa tulisi ottaa huomioon
koulutuksen ja työuran muodostama
kokonaisuus. Opintoaikojen lyhentämisen ohella huomiota on kiinnitettävä
koulutuksen laatuun, erikoistumiseen
sekä työelämävalmiuksien lisäämiseen.
Opiskelijoita tulisi kannustaa aktiiviseen
vapaa-aikaan sekä järjestötoimintaan, ja
opintojen ohella tehtävän työn arvo tulisi
SVOL:n ylimääräinen liitt
okokous päätti 14.4. Helsin
tunnustaa. Laadukas koulutus, opinnoisgissä
SVOL:n tulevasta nimi- ja
sääntömuutoksesta. Uusi
sa erikoistuminen ja hyvät työelämänimi on
Suomen Yhteiskunta-alan
Ylioppilaat SYY ry (Samh
valmiudet ovat sijoitus tulevaisuuteen:
ällsvetenskapernas Studenter
i Finland rf). Hyväksytty
muutos
ne takaavat nopeamman työllistymisen,
astuu voimaan 1.8.2012.
Ylimääräisessä liittokokou
ksessa
laadukkaan työvoiman saatavuuden,
hyväksyttiin myös liiton uud
istetut säännöt.
yhteiskunnan kilpailukyvyn ja työurien
Nimen ja sääntöjen muutta
mista on valmisteltu
pidentymisen.
loppuvuodesta 2011, kun
SVAL päätti oman nimens
ä
muuttamisesta Yhteiskun
ta-alan korkeakoulutetut
ry:ksi.
SVOL:n liittohallituksen puolesta
Opiskelijaliiton uuden nim
en tavoitteena on kuvata
nykyistä
Jussi Lammassaari
paremmin liiton jäsenkunt
aa, johon kuuluu sekä hal
linto-,
ja Lauri Koponen
valtio- että yhteiskuntatiete
ellistä perustutkintoa suo
rittavia
opiskelijoita.
Opiskeluaikojen lyhentäminen on nostettu
julkisessa keskustelussa yhdeksi keskeisimmistä
keinoista pidentää työuria. Huomiota on erityisesti
kiinnitetty abiturienttien nopeampaan siirtymiseen korkeakouluihin ja sittemmin nopeampaan
valmistumiseen. Vaikka tavoite onkin lähtökohtaisesti kannatettava, on keskustelussa usein
jäänyt huomioimatta vaikutukset opintojen laatuun
sekä lyhyemmän opiskeluajan opintoalakohtaiset seuraukset. Suoraan ammattiin johtavilla
koulutusaloilla ehdotus tuskin tuottaa merkittäviä
ongelmia: näillä aloilla opinnoissa on huomioitu
työelämän vaatimukset ja opintojen rakenne on
varsin selkeä. Sen sijaan yhteiskuntatieteiden
kaltaisilla generalistialoilla, joilla erikoistumisella
sekä opintoaikana hankitulla työkokemuksella
ja työelämävalmiuksilla on korostunut merkitys
valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä, opintoaikojen lyhentämisellä saattaa olla negatiivisia
vaikutuksia.
Yhteiskunta-alan opetusta tarjoavissa opetusyksiköissä paine opintoaikojen lyhentämiseen on
näkynyt ainekohtaisista pääsykokeista luopumisena, useamman eri aineen perusopintojen yhdistämisenä sekä pyrkimyksenä yleisluontoisempiin
koulutusohjelmiin ja tutkintoihin. Yliopistoissa
ihanteeksi otettu viiden vuoden ”putkitutkinto”
on kuitenkin ristiriidassa tutkintojen tavoitteiden
kanssa. Viisi vuotta on vain harvoille riittävä aika

SVOL:sta 1. elokuuta al
kaen
Suomen Yhteiskunta-al
an
Ylioppilaat SYY ry
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Merkitse jo
kalenteriin!
Pirkanmaan Valtiotieteilijät vierailee 29.9. eduskunnassa. Yhteiskuntatieteilijäviikon tapahtumaan tulee
puhumaan 14.11. Vuoden yhteiskuntatieteilijä Marja-Liisa Manka
työhyvinvoinnista.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan
myöhemmin blogissa www.svalpir.
blogspot.com. Kannattaa liittyä postituslistalle, jos et ole vielä liittynyt.
Tiedot tapahtumista kulkevat näitä
kanavia pitkin.

Päijät-Hämeeseen
uusi hallitus
Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät
ry valitsi vuosikokouksessaan
13.3.2012 uuden hallituksen. Hallitusta luotsaa tulevana toimintakautena Petri Honkanen. Varapuheenjohtajana jatkaa Sari Niemi
ja sihteerinä Marko Helin. Lisäksi
rahastonhoitajana jatkaa Birgitta
Suomalainen. Muut hallituksen
jäsenet ovat Timo Ahonen, Merja
Siltanen-Kallio sekä varajäsenenä Meeri Koivunen.Tapaamisiin
tulevissa tapahtumissa, uudet ja
vanhat jäsenet! Seuraa nettisivuja:
www.phsval.blogspot.com

KOULUTUSKALENTERI
Vielä ehdit toukokuun koulut

Hyödynnä
ko ulutukset!

uksiin!

Opintokeskuksen
Järjestämme yhteistyössä TJS
oulutusta:
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Molemmat koulutukset alkavat
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Jäsenedut

Lähde edullisesti syyslomalle
pohjoiseen patikoimaan tai kylpylään rentoutumaan
Seuraavaksi arvotaan syys-joulukuun väliset
lomaviikot (viikot 37–52):
• Täytä sähköinen lomake netissä. L
 ähetä
hakemus viimeistään maanantaina 30.7.
klo 12 mennessä.
• Ensimmäistä kertaa lomaoikeuttaan käyttävät ovat etusijalla arvonnassa.

Ota jäsenyydestäsi
ilo irti vapaalla –
jäsenhinnoin!
Lisää tietoa lomaeduista
ja hakuohjeista löydät
nettisivuiltamme www.
yhteiskunta-ala.fi.

Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalohuoneisto
kymmenelle hengelle Ruka
tunturilla
• vuokra-aika lauantaista
klo 16 lauantaihin klo 12
• Haettavat viikot: 37–40 / 250 €
• Haettavat viikot: 41–52 / 440 €

• Arvontapäivä on 30.7.2012.
• Arvonnassa onnistaneille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti muutaman päivän sisällä
arvonnasta.
• Vapaaksi jääneet lomaviikot laitetaan
uudelleen hakuun nettiin Ajankohtaisetosioon.
• Varaus on sitova. Peruutuksesta
veloitamme toimistokulut 17 € .
Mikäli varaus perutaan alle kolme viikkoa
ennen vuokra-ajan alkamista, veloitamme
lisäksi puolet vuokrahinnasta.
• Lisätiedustelut sähköpostilla osoitteeseen
info@yhteiskunta-ala.fi tai puhelimitse
010 231 0350.

Käytä jäsenetuasi: nyt vain pieni osa jäsenistä
käyttää tätä etua mutta he ovat sitäkin
tyytyväisempiä. Yksi tyytyväinen jäsen kertoo
lomastaan:
. Vaihtovaatteet jäivät
Oulankajoella päivän kajakkireissulla
ei tarvittu. Kuulas,
niitä
ksi
auton takakonttiin, mutta onne
n.
kaike
ti
pelas
lma
syysi
kaunis, tyyni

Kolarin Siepakka
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto
neljälle hengelle Äkäslompolo
järven rannalla Ylläksellä
• vuokra-aika lauantaista klo 16
lauantaihin klo 10
• Haettavat viikot: 46, 50 / 250 €

Tampereen Kylpylä
• vuokra-aika perjantaista klo 16
perjantaihin klo 11
• n. 30m2 (+parvi ) huoneisto
neljälle hengelle
• 69m2(+parvi) huoneisto
kuudelle hengelle
• Haettavat viikot: 38, 44, 47-48
/ 400€ (neljälle hengelle)
• Haettava viikko: 40 / 530€
(kuudelle hengelle)

”Olen viettänyt lukuisia lomiani liiton lomamökeissä. Alkuaikoina haussa
tärppäsi paremmin, mutta viime aikoina olen bongannut ‘äkkilähtöjä’. Silloin
on otettu mökki käyttöön, kun se on ollut jostain syystä vapaana ja on
päässyt irtautumaan töistä. Pääasiassa olen lomaillut Rukanjurmun mökissä
ja kerran olen ollut hiihtämässä ensilumilla Kolarin Siepakassa. Mökki
viikkojen hinta–laatu-suhde on erittäin hyvä ja käytännön järjestelyt toimivat.
Lomailemme paljon Lapin tuntureilla, ulkoilmaihmisiä kun olemme, vielä
useammin voisimme käyttää liiton mökkejä. Perheiden loma-aikoina hakijoita on paljon, mutta ensilumen aika, alkukesä, loppusyksy ovat onnistaneet
– pääsiäisaikaan olisi tietty toiveissa joskus saada mökki käyttöön.”
Marita Sipola Vantaalta, jäsen vuodesta 1999
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[resumé]

Samhällets specialexperter i renässansanda
Förbundets nya namn lanserades d
 en 
1mars 2012. Till lanseringsevenemanget på restaurang Ostrobotnia kom
nästan 100 gäster; aktiva förbundsmedlemmar, förbundets samarbetspartner
samt folk från Akava. Förbundets ordförande Elina Moisio och verksamhetsledare Simo Pöyhönen presenterade
förbundets nya grafiska utseende och
gick igenom etapper under förbundets
nästan 65-åriga historia. Hela Powerpoint-presentationen finns på adressen
www.slideshare.net/yhteiskuntaala.
I paneldebatten diskuterade Helsingin Sanomats chefredaktör SVM Riikka
Venäläinen, Heidi Hautalas specialassistent PM Lauri Korkeaoja samt TELAs
verkställande direktör PL Suvi-Anne
Siimes betydelsen av samhällsveten-

Alltid rätt ålder!
Europeiska unionen har i år temat
Aktivt åldrande och solidaritet mellan
generationerna. Temaåret har som
mål ett socialt hållbart samhälle där
människorna likabehandlas, alla
medborgares delaktighet tryggas och
hälsa och handlingsförmåga främjas.
Arbetshälsoinstitutets Mångfaldsbarometer visar att yrkesmänniskor
inom HR anser åldern vara den
viktigaste faktorn i arbetsorganisationers mångfald.
Över 60 procent av informanterna ansåg åldern ha en betydande
inverkan. När arbetskarriärerna ska
förlängas spelar åldersledning en
nyckelroll. Projekt och forskningsprogram strävar efter att öka kunskaperna om ledning av människor i
olika åldrar. Förbundsfullmäktige för
Högskoleutbildade samhällsvetare
gav vid sitt vårmöte den 14 april ett
offentligt uttalande i ämnet Arbetskarriärerna blir inte längre genom
diskriminering.

skaplig utbildning och dess möjligheter.
Ordförande var chefredaktören för
Ylioppilaslehti, PM Maria Ruuska.
Det nya namnet och grafiska utseendet kommenterades livligt på evenemanget: ”Tidningens nya namn ”Ura” är
insiktsfullt – kärnfullt och till betydelsen
målmedvetet”; ”Det grafiska utseendet
är riktigt bra, klart och lätt att urskilja.
Det är enkelt men modernt.”

Från kronans
tjänstemän till
samhällsbyggare
Efter andra världskriget utvidgades
den statscentrerade ämbetsmannautbildningen till nya områden.
Samhällsvetarnas yrkesidentitet blev
ett allt mer heterogent begrepp, mer
omfattande än till exempel ekonomers eller juristers.
– Under de tidiga åren av Finlands
självständighet tog bara ungefär en
tiondedel av befolkningen studenten
och av dem gallrades endast en liten
del ut till universiteten. Då var det
klart att man med en magisterexamen kom vart man än ville, säger
professor Timo Soikkanen från Åbo
universitet.
Om dagsläget konstaterar HRexpert Maarit Alanne från OP-Pohjola-gruppen, att samhällsvetare är en
viktig målgrupp för koncernen, precis
som ekonomer och rättsvetare.
– Det är den akademiska graden
och inte så mycket vilket huvudämne
som du läst som ger färdigheter till
olika uppgifter.

Alltid fel ålder?

F

örst är du för ung eller studierna är för
oavslutade. Sedan har du alldeles för
rätt ålder inne för att bilda familj. Och
småbarnsåren då! De eventuella barnen
kan ju bli sjuka, du kanske tvingas stanna
hemma då och då. Eftersom folk numera välsignas
med tillökning allt högre upp i åldrarna, är du när
småbarnsåren är över redan alldeles för gammal.
Och snart skymtar pensionsåldern. I arbetslivet är
du aldrig i rätt ålder.
Jag forskade en gång i tiden om mångfald i arbetslivet. Ni vet, alla dessa mjuka värden och annat
blödigt, som inte borde ha något att göra med att
skapa resultat i företag. Arbetslivsforskare har dock
gång på gång bevisat att om man ser människan
som en helhet och beaktar hennes egenskaper
och livssituation, mår hon bättre på arbetsplatsen.
När en människa mår bra, engagerar hon sig i sitt
arbete, producerar mer och är motiverad. Med en
tråkig inställning får man inte ut det bästa resultatet
ur människor som arbetar med information. God
ledning av olika människor ger resultat.
I själva verket saknar inte folk i olika åldrar
renodlad åldersledning på arbetsplatserna, utan
endast en god, helhetsbetonad ledning som beaktar
olikheterna människor emellan.
För att alltid vara i rätt ålder borde vi göra en
helomvändning i vårt tänkesätt. Den som är ung
är ivrig, kunnig och för med sig nya tankar i huset.
Om den med rätt ålder för familjebildning har ett
arbete att återgå till, gör hon eller han det gärna
och värdesätter det. För dem med småbarn hemma
är arbetet livsluften: man får vara produktiv och
syssla med vuxna ärenden, gå ensam på toaletten
och äta sin lunch i lugn och ro. Senare har man
värdefull livserfarenhet och en lugnare livssituation:
då har man mer tid för arbetet och för att tänka.
Den som närmar sig pensionsåldern har ett enormt
kunskapsförråd och toppkompetens.
ELINA MOISIO
Ordförande
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Yhteystiedot
Järjestötoiminta
Viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen ................. puhelin 010 231 0359
• viestintä
• URA
Toimisto on auki arkisin klo 9–16 (1.6. - 31.8. klo 9 - 15).
info@yhteiskunta-ala.fi
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala.fi
www.facebook.com/Yhteiskuntaala
www.twitter.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/Yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry
Toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen................ puhelin 010 231 0362
Edunvalvonta
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen........puhelin 010 231 0357
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta
Asiamies Arja Laine......................................... puhelin 010 231 0355
• julkisen sektorin ja yliopistojen
neuvottelutoiminta
Lakimies Petri Toiviainen............................... puhelin 010 231 0354
• palvelussuhdeongelmat
Lakimies Jukka Nohteri.................................. puhelin 010 231 0353
• palvelussuhdeongelmat

Anna palautetta lehdestä
ja voita MacBook Air!
MCI

URA

Valtiotieteilijä
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Lehti yhteiskun

korkeakou lutetuille

Jokainen numero on
uusi mahdollisuus
osallistua

EDUNVALVONTA
Eri-ikäiset työyhteisön
voimavarana

on nyt

VALOKEILASSAei voi vaikuttaa
Ilman viestintää
LANSEERAUS ja ilme
Liitolle uusi nimi

2-2012

KLIKKAA LISÄÄ

www.uralehti.fi

uet
en air
SivistyksAmm
atti-identiteettinä
en
yhteiskunnan
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n oikeudet
13 Irtisanotu

omaan
28 9 askelta
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Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi/ura
2. Merkitse numerosarja 785362.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta. Onnea
arvontaan!
Arvottava palkinto on
noin 1 000 euron
arvoinen MacBook Air.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua
kaikki MCI Press oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat
lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2012. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto
arvotaan 31.7.2012. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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Asiamies Aki Reinimäki................................... puhelin 010 231 0356
• järjestötoiminta
• opiskelijatoiminta
Asiamies Hanna Meriluoto............................. puhelin 010 231 0352
• koulutukset
• järjestötoiminta
Opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen......puhelin 050 3208 969
• opiskelijatoiminta
Jäsenasiat
Hallintopäällikkö Marjut Soininen................ puhelin 010 231 0360
• taloushallinto
Toimistonhoitaja Helka Ahlström................. puhelin 010 231 0350
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
• lomaviikkovaraukset

Jäsensihteeri Tiina Kuusi............................. puhelin 010 231 0361

• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut

Jäsensihteeri Pia Ruuska (perhevapaalla)

URA

KLIK

www KAA LISÄ
Ä
.urale
hti.fi

Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa
ja keskustele päivän polttavista aiheista. Verkosta
löydät myös vanhat, Valtiotieteilijän artikkelit.

[ näkökulma]

Matti Apunen
johtaja,
Elinkeinoelämän
Valtuuskunta EVA

Atlas kohensi asentoaan
Kun Björn Wahlroos ilmoitti taannoin
Helsingin Sanomien haastattelussa, että
hänen ajatteluunsa ovat keskeisesti vaikuttaneet Adam Smith ja Ayn Rand, lehdistö jatkoi raskasta untaan. Vain Kauppalehti Option Heikki Haapavaara oli
hereillä ja otti selvää kenestä Wahlroos
mahtoi puhua.
Kun Wahlroosin magnum opus ”Markkinat ja demokratia” ilmestyi 16.4., Ayn
Rand nousi uudelleen esille. Toimittajat selailivat Wikipediaa ja tarmokkaimmat vilkaisivat YouTubesta palavasilmäisen Randin puheita. Jokseenkin varmasti
kaikki kuitenkin perääntyivät hänen kirjojensa massiivisuuden edessä.
Randin tärkein teos, yli tuhatsivuinen
romaani Atlas Shrugged on niin järeä ja
kulmikas teos, että siihen pitäisi kiinnittää
turvakahvat ja pehmusteet. Se on kaunokirjallisesti kankea, mutta filosofisesti ällistyttävän väkevä perustelu yksilönvapaudelle ja taloudelliselle kilpailulle.
Ayn Randille kaiken mitta on yksilö
vapaana, itsenäisenä olentona. ” Tuotannon ja kaupan perusyksikkö on ihminen
(…), ei löysä kokoelma, jota kutsutaan
”yhteisöksi”,” hän kirjoittaa.
Eurooppalainen kulttuuri on hänen
mukaansa perimmiltään heimokulttuuria. Siinä heimo tai joukko on kaikki kaikessa, ja yksittäinen ihminen vain korvattava solu. Siksi eurooppalainen kulttuuri
ylikorostaa kollektiivista ajattelua ja lyö
yksilökeskeistä.
Randin kautta voi löytää reitin poliittisen filosofian Narniaan. Se on Thomas
Painen Declaration of The Rights of Man
(1791), yksilön peruuttamattomien oikeuksien puolustus. Sen varaan rakentui maail
man ensimmäinen demokraattinen tasa-

valta, jonka vallankumouksen esimerkki
on vieläkin tutkimisen arvoinen. Tarkoitan
tietysti Amerikan Yhdysvaltoja.
Randin mukaan eurooppalainen älymystö ei koskaan tajunnut Painen ydintä.
Edistyneistö halusi poistaa orjuuden,
mutta johdattaa ihmiset uuteen kahlejengiin, absoluuttisen valtion alamaiseksi.
Vieläkin randilaisen individualismin ja
markkinatalouden puolestapuhujat leimataan nopeasti ja päättäväisesti ”ahneiksi”
ja ”sydämettömiksi”. Mistä läheisimpiä
esimerkkejä ovat aggressiiviset reaktiot
Wahlroosin puheenvuoroihin.
Ayn Randin peruskysymys kuuluu:
Onko ihminen vapaa?
Tähän kysymykseen
vain yksi järjestelmä
vastaa päättäväisesti
”kyllä” – kapitalismi.
Kapitalismi perustana on aina vapaaehtoisuus. Ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa ja käyvät kauppaa
vapaaehtoisesti, tai sitten eivät. Taloudellinen vaihdanta perustuu yksilölliseen
harkintaan ja sopimuksiin, eikä yksilön
oikeuksia voi ilman väkivaltaa rajoittaa.
Totalitaristi lähtee siitä, että hyvyys
on sisäänrakennettu poliittisiin aikomuksiin. Totalitaristilla on oikeus käyttää voimaa taivuttaakseen muut kannalleen,
koska toista mieltä olevat ovat alemmalla
tajunnan tasolla, eivätkä ymmärrä omaa
etuaan.
Useimmat poliittiset tyranniat on rakennettu tälle perustalle. Tyhmää ihmistä on
opetettava kollektiivisille tavoille vaikka
väkisin, koska kukas siitä sitten kantaa
vastuun, jos ihmiset itse alkavat kantaa
vastuuta? B

Kapitalismin
perustana on aina
vapaaehtoisuus.
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Jos huippu-urheilijat hyödyntävät valmentajaa,

niin mikset myös sinä?
• Saavuta kilpailuetua
työelämässä
aiheina mm. työnhaku (cv, hakemus, haastattelu), kehitys-tai palkkakeskustelu

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

• Kehity työelämässä

Jäsenetu sinulle
Keskustelut valmentajan kanssa käydään puhelimitse. Lähtökohtana
on sinun tilanteesi ja kysymyksesi. Lyhytneuvonta on maksutonta.
Uravalmennuspakettia voit hyödyntää edulliseen jäsenhintaan,
työskenteleviltä jäseniltä 40 € ja muilta jäseniltä 20 €. Lisätietoja meistä
löydät Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen sivuilta.

Varaa
aikasi puhelin
valmennukseen:
www.urapalvelut.fi/
yhteiskunta-ala

Saamaamme palautetta:

”

ja saavutimkaikki odotukseni
Valmennus täytti
t.
me kaikki tavoittee
nolle ja uskohotusta itsetun
Sain huomattavasti oja, joiden suhteen olen
paikk
kallan nyt hakea
yt. ”
pin
em
in
m
em
ais
aik

”

Työväline on ollut todella hyvä. Tähän asti olen
mennyt kuin muuli eteenpäin työelämässä. Nyt
kun on näitä pohtinut, olen oppinut koko ajan
ja käynyt sisäistä puhetta itseni kanssa. Nyt
tietää missä voi olla mukana. ”

