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Vaikuttaja työssään

Pääministerin erityisavustaja Riina
Nevamäki on kiinnostunut työstään,
ei julkisuudesta.

Edunvalvonta

Luottamusmiesbarometri puhuu
karua kieltä.

Ilmiö

Kohtaako koulutus tyeölämän
vaatimusten kanssa?

Kahdesta kulmasta

Aktorin ja mentorin tapaamisissa
avainsana on avoimuus.

Vastaa lukijakyselyyn s. 38
ja voit voittaa
Applen älykellon!
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HALOO!
Vuoden yhteiskuntatieteilijän haku on uudistunut. Nyt jokainen
ykalainen voi ehdottaa sopivaa henkilöä
Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi. Lähetä tiedot
ehdokkaastasi perusteluineen 14.9. mennessä
osoitteeseen viestinta@
yhteiskunta-ala.fi. Lue
hakuprosessista lisää
takakannesta!
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Luottamus syntyy
avoimuudesta

K

aikki sopiminen perustuu luottamukseen. Kesän aikana käynnistyneiden
yhteiskuntasopimusneuvotteluidenkin kantavana ajatuksena on ollut
luottamus eri osapuolten välillä. Jos luottamus saavutetaan, sopimuksella
on edellytykset syntyä. Yksimielisyys vallitsee Suomen talouden kokonaiskuvasta: maahan tarvitaan työllisyyttä, kasvua ja kansalaisille ostovoimaa.
Keinoista onkin sitten vaikeampi päästä sopuun.
Yhdeksi keinoksi on ehdotettu paikallisen sopimisen lisäämistä. Paikallisella
sopimisella tarkoitetaan työpaikoilla tapahtuvaa sopimista työsuhteen ehdoista tai
niiden muuttamisesta. Paikallisessa sopimisessa henkilöstön ja työnantajan välinen
luottamus on kaiken a ja o. Jos paikallinen sopiminen yleistyy, henkilöstön edustajien
kuten luottamusmiesten merkitys kasvaa entisestään.
Missä tilassa luottamus sitten on paikallisella tasolla? Akava on kartoittanut
luottamusmiesten kokemuksia luottamusmiesbarometrissa (s. 18), jossa aiheena olivat muun muassa irtisanomistilanteet. Barometrista poimittu
sitaatti kuvaa tilannetta yleisemminkin: ”Työnantaja ei ymmärrä,
että jos tietäisin enemmän, voisin jakaa oikeaa tietoa ja olla suureksi avuksi myös työnantajalle.”
Niin yleisiä kuin irtisanomistilanteet työpaikoilla nykyisin
ovatkin, luottamusmiehet eivät mielestään ole riittävästi perillä
työnantajan taloudellisesta tilanteesta ja kehitysnäkymistä. He kokevat, että tiedonsaanti on usein puutteellista ja tietoja joutuu nyhtämään työnantajalta. Tiedon panttaaminen johtaa luottamusmiesten
mukaan siihen, etteivät he pysty vaikuttamaan irtisanomisten
vaihtoehtoihin ja varautumaan henkilöstöjärjestelyihin. Jos
yhteistoimintaneuvottelut koetaan yksipuoliseksi saneluksi,
edellytykset aidoille neuvotteluille ovat heikot.
Mikä sitten avuksi ilmeiseen luottamuspulaan? Luottamusmiesten asemaa ja tiedonsaantia pitää parantaa,
vaatii palkansaajapuoli. Myös yt-lain remonttia ja
työnantajan suurempaa vastuuta muutosturvassa
on esitetty. Syksyn aikana selviää, miten suuria
muutoksia on edessä. Avoimuudella pääsee jo
hyvään alkuun.
Kohti syksyä mennään - muistathan
ilmoittautua syksyn kohokohtaan, Yhteiskuntatieteilijäpäiville!

Ilmestymispäivät.
4/2015
11.12.
Ura on Aikakauslehtien Liiton jäsen.

kati ahtiainen
viestintäpäällikkö
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Riina Nevamäki on melko
tuntematon suurelle
yleisölle, vaikka hänet
tunnetaan politiikan
sisäpiirissä hyvin.
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[ VAIKUTTAJA TYÖSSÄÄN]

Asioiden valmistelua pääministerille,
lausuntojen ja puheiden kirjoittamista
sekä huolehtimista prosessien
etenemisestä. Riina Nevamäen
työpäivissä ei ole luppominuutteja,
eikä aika käy totisesti pitkäksi.

Tietoisesti

taustalla

Teksti Sari Alhava Kuvat Vesa Tyni

-M

ietin usein etukäteen, mitä
työtehtäviä teen päivän
aikana, mutta huomaan päivän päätyttyä, etten ehtinyt
tehdä niistä mitään. Kiireellisiä töitä tulee hyvin lyhyilläkin varoitusajoilla. Esimerkiksi kesän
Kreikka-kokouksesta tuli tieto edellisenä päivänä, pääministeri Juha Sipilän poliittinen
erityisavustaja, VTM Riina Nevamäki kuvaa.
Tämä tuo aikataulutukseen haastetta,
mutta Nevamäen sanoin edessä olevat tehtävät on vain popsittava pala kerrallaan. Työaikaa hänellä ei ole, eikä selkeätä toimen
kuvaakaan.
– Kaikki tehdään, mitä tulee vastaan.
Työmäärästä selviäminen vaatii aika raakaa priorisointia. On erotettava, mitä asioita
viedään pääministerille eteenpäin ja mitä ei.
Täytyy hyväksyä, että kaikkea ei ehdi hoitaa.
Politiikka kodin perintönä

Politiikka ei kiinnostanut urheiluun keskittynyttä Nevamäkeä vielä kouluaikana. Aihe ei
kuitenkaan ollut ihan vieras, sillä hänen isoisänsä oli mukana kunnallispolitiikassa.

– Ehkä tuo yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeutuminen tuli jo DNA:sta, hän
toteaa hymyssä suin.
Opiskelijapolitiikka alkoi kiinnostaa
Turun yliopistossa. Valtiotieteiden opiskelu
antoi tähän tarvittavan yleissivistyspohjan.
– Koulutus on hyvä peruskivi, jonka
päällä voi seistä. Opin yliopistossa, miten
asiat etenevät ja miten niistä päätetään.
Politiikkaan hänet ajoi ennen muuta halu
parantaa maailmaa.
– Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin,
haluan olla mukana vaikuttamassa siihen,
että Suomi pysyisi niin hyvänä maana kuin
mahdollista ja että täällä on tasa-arvoiset
mahdollisuudet kouluttautua, hän perustelee.
Nevamäki korostaa, kuinka tärkeää on
kansallisen identiteetin kannalta, että meillä
on mahdollisuus käydä vaaliuurnilla. Demokraattisessa järjestelmässä kansa saa päättää
vaaleissa, onko kansanedustajien edellis
kauden työ ollut luottamuksen arvoista vai ei.
Keskustan vaalivoiton jälkeen olisi
helppo hymyillä ja paukutella henkseleitä,
mutta Nevamäki suhtautuu tilanteeseen
nöyrästi.
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Demokratiassa
valta on vain
lainavaltaa.
– Mikään ei ole niin katoavaista kuin
vaalitulos, jos työt hoidetaan huonosti. Joka
hetki on muistettava, että demokratiassa
valta on vain lainavaltaa.
Hän muistuttaa, että taloustilanteemme
on äärimmäisen huono ja olemme eläneet yli
varojemme.
– Mutta tällä hetkellä tilanteen muuttaminen on vielä omissa käsissämme. Ei ole
ollut kiva katsoa, mitä Kreikassa on tapahtunut. Suomelle on nyt viitoitettu uusi suunta.
Uskon, että pääsemme sillä eteenpäin vaikeista tilanteista.
Kadulla ei tunnisteta

Nevamäki tunnetaan politiikan sisäpiirissä
hyvin, mutta suurelle yleisölle hän on melko
tuntematon. Vaikka hän on mukana Espoon
kunnallispolitiikassa, sen nuoriso- ja liikunta
lautakunnassa, eivät monetkaan tunnista
hänen kuvaansa tai tiedä, miten merkittävää työtä hän tekee yhteiskuntamme vallan
ytimessä.
– Olen ollut tyytyväinen rooliini taustavaikuttajana. En sano muillekaan rooleille
politiikassa ”ei koskaan”, mutta ainakin
tässä vaiheessa tämä tuntuu omimmalta.
Hän tunnustaa, että anonyyminä tahona
pysyminen on tietoinen valinta, sillä hän on
nähnyt läheltä, millaista riepottelua poliitikot saavat osakseen tiedotusvälineissä ja
sosiaalisessa mediassa.
– Samalla ymmärrän kyllä, että kaikki se
kiinnostus ja räväkkäkin kirjoittelu kuuluvat toimenkuvaan. Kansalaiset joko osoittavat luottamustaan tai eivät.
Joskus railakas kritiikki voi tuntua kohtuuttomaltakin, sillä asiat voivat mennä pieleen ilman yksittäisen ihmisen tai päätöksen
syytä.
Positiivisuus ja
priorisointikyky ovat tarpeen

Pääministerin poliittiselta erityisavustajalta
edellytetään muun muassa joustavuutta,
organisointikykyä ja kykyä omaksua uusia
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asioita ja asiakokonaisuuksia nopeasti. Tärkeintä on luottamus niin pääministerin kuin
muidenkin toimijoiden suuntaan.
– Tämä työ vaatii myös perehtymistä
moniin asioihin. Se ei tunnu rasitteelta, sillä
olen kiinnostunut tästä alasta. Pienten ja
suurten asioiden erottaminen toisistaan on
perusedellytys tehtävän hoitoon.
Ennen pääministerin erityisavustajan
tehtäviä hän toimi muun muassa puo

lue
johdon neuvonantajana, työ- ja elin
keinoministeriön valtiosihteerinä, Matti
Vanhasen erityisavustajana tämän ollessa
niin puolustusministerinä kuin pääministeri
näkin sekä kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarisen erityisavustajana.
Luulisi, että tehtävien vaihtuminen
ministeriöstä toiseen, joskus nopeallakin
aikataululla, olisi hermoja raastavaa.
– En ole kokenut sitä stressaavaksi,
vaan on ollut pelkästään mukavaa perehtyä uusiin asioihin. Koskaanhan ei aika riitä
kaikkeen. Vuosien varrella on ollut pakko
oppia sietämään epätäydellisyyksiä, hän
kommentoi.
Nevamäen luonteenpiirteiden vahvuuksia ovat myös sosiaalisuus ja äärimmäinen
positiivisuus.
– Sosiaalisuus on eduksi, sillä tässä työssä
ollaan koko ajan tekemisissä monenlaisten
ihmisten kanssa. Positiivisuudesta on puolestaan apua vaikeissa tilanteissa, joihin tässä
työssä väistämättä aika usein törmää. Toki
nämä piirteet sopivat moneen muuhunkin
työhön.

Yhteiskuntatieteilijöitä politiikan ytimessä
Ministereiden sekä ministeriryhmien poliittisina avustajina toimivia erityisavustajia on yhteensä 35, mikä on vähemmän kuin aiemmin. Valtiosihteereitä on neljä, joista yksi toimii pääministerin ja kolme muuta kukin oman
hallitusryhmänsä valtiosihteereinä. Erityisavustajat ja valtiosihteerit ovat
määräaikaisessa virkasuhteessa valtioneuvostoon. Avustajat nimitetään tehtäväänsä pääministerin määräyskirjalla, eikä heillä ole irtisanomisaikaa eikä
heille makseta irtisanomisajan palkkaa. Ministerin vaihtuessa palvelussuhde
päättyy välittömästi. Merkittävä osa erityisavustajista ja valtiosihteereistä on
yhteiskuntatieteilijöitä.
Eduskunnassa toimii myös toistasataa kansanedustajan avustajaa, jotka
avustavat joko yhtä tai kahta edustajaa. Heidän palvelussuhteensa ehdoista
säädetään työehtosopimuksella, jonka osapuolena on Eduskunnan akavalaiset ry. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on suurin akavalainen toimija
kansanedustajien avustajien työsuhteen ehdoista neuvoteltaessa.

riina nevamäki

Nevämäki tunnistaa,
että keskellä
kiireidenkin omaa
aikaa on otettava.

• VTM
• Pääministeri Juha Sipilän poliittinen
erityisavustaja, valtioneuvoston kanslia
• Syntynyt 1975
• Naimisissa, 4-vuotiaat kaksoset
• Harrastukset: Lenkkeily, hiihto, laskettelu,
jumppa, kuntosali, lukeminen
Vapaa-aika on pyhitetty perheelle

Työajattomaan pestiin ei ole mutkatonta
yhdistää muuta elämää. Nevamäellä on miehensä kanssa 4-vuotiaat kaksoset.
– Alkuaika olikin kieltämättä melkoista
myllerrystä ja aikataulujen sovittelua. Tilanteessa joustivat itseni lisäksi läheiset. Nyt
kun kaksoset ovat jo vähän isompia, arki
sujuu huomattavasti helpommin.
Vapaa-aika kuluu luonnollisesti perheen
kanssa.
– Kevät oli niin tiivis ja intensiivinen,
että kesälomalla ja muina vapaina hetkinä
parasta, mitä voin lapsilleni antaa, on aika.
Koko ikänsä urheillut Nevamäki pitää
huolta myös kunnostaan käymällä juoksu- ja
hiihtolenkeillä sekä jumpissa.
– Muita harrastuksia ei kannata yrittääkään ehtiä, hän sanoo nauraen.
Yhteiskuntatieteilijöitä
tarvitaan aina

Moni yhteiskuntatieteitä opiskeleva miettii opiskeluaikanaan, löytääkö hän aikanaan
itselleen töitä. Tilanne on hieman toisenlainen niillä aloilla, joista valmistuu suoraan
ammattiin.
– Pieni epävarmuus kuuluu aikuisuuteen.
Sitä oppii sietämään vuosien kuluessa. Kiinnostus alaan auttaa opiskeluaikana. Jos on
motivaatiota ja perehtyy asioihin, löytää varmasti itselle sopivan työpaikan jossakin vaiheessa, Nevamäki kannustaa.
Hänen mielestään yhteiskunnalliselle
alalle kouluttautuminen kannattaa aina –
tähtää sitten yksityiselle tai julkiselle puolelle. Ja yhteiskunnallisten asioiden edistäminen vaatii innostuneita ihmisiä, joilla on
ongelmanratkaisukykyä.
– Ei pidä miettiä vain, mitä on tärkeää
opiskella. Oleellista on opiskella sitä, mikä
itseä erityisesti kiinnostaa. B
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URAtieto
TIESITKÖ?
Yhteiskunta-alan avoimia
työpaikkoja löytyy
kootusti osoitteessa
www.yhteiskunta-ala.fi/
tyopaikat.
Palvelu on yksi suosituimmista liiton nettisivulla.
YKA ja Duunitori ovat
koonneet yhteiskuntaalan korkeakoulutetuille
sopivia työpaikkoja eri
puolella Suomea. Lista
päivittyy automaattisesti
ja perustuu hakusanoihin.
Listalle saattaa nousta jonkin verran myös
muita kuin jäsenillemme
sopivia ilmoituksia. Käy
katsomassa, mitä on juuri
tänään tarjolla!

30 %
alle 35-vuotiaista
akavalaisista naisista
oli määräaikaisessa työsuhteessa, miehistä joka
viides. Miesten osuus
on noussut vuodesta
2009 kuudella prosenttiyksiköllä ja naisten
osuus laskenut viidellä prosenttiyksiköllä.
Muissa ikäryhmissä
määräaikaisuuksien
osuudet olivat pysyneet
lähes samalla tasolla
kuin vertailuvuonna.

Lähde: Akavaaka-tilasto
kooste, kevät 2015
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Akavan Pohjola-stipendin haku käynnissä
Akava jakaa syksyllä Pohjola-stipendin, jota liitto voi hakea jäsenelleen. Pohjola-stipendi
myönnetään tutkimuksiin, jotka liittyvät työmarkkinatoimintaan tai edunvalvontaan tai jotka
hyödyttävät keskusjärjestöä tai jäsenjärjestöä. Pohjola-stipendin määrä on 4 000 euroa,
joka rahoittajan toiveen mukaisesti jaetaan yleensä yhdelle tutkimukselle.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja tiivistelmä tutkimussuunnitelmastasi 14.9. mennessä sähköpostitse hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi tai kirjepostina osoitteeseen
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100 Helsinki. Merkitse
kuoreen tai sähköpostiin ”Akavan Pohjola-stipendi”.
Viimeksi stipendi myönnettiin Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n esityksestä liiton
jäsenelle Virpi Liinalaaksolle.

Tarvitsetko palvelussuhde- ja palkkaneuvontaa?
Tavoitat nyt liiton lakimiehet yhdellä sähköpostilla
Liitto tarjoaa jäsenilleen hyödyllistä palvelussuhde- ja palkkaneuvontaa. Voit olla yhteydessä
liiton lakimiehiin, jos asiasi koskee esimerkiksi
työsopimusta, työ- tai virkasuhteen ehtoja tai
ongelmatilanteita työssäsi. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lakimiehet@
yhteiskunta-ala.fi tai kiireellisissä tapauksissa
soita liiton vaihteeseen p. 010 231 0350.
Yhteydenotoissa kannattaa muissa kuin kiireellisissä asioissa suosia sähköpostia, jotta lakimiehet pystyvät perehtymään kunnolla ja antamaan perustellun vastauksen.
Asian laadusta riippuen jo ensimmäiseen viestiin on hyvä liittää asian selvittämisessä tarvittavat taustatiedot, kuten:
•
työnantajan nimi
•
tiedot palvelussuhteesta (työ-/virkasuhde, vakinainen/määräaikainen,
kesto jne.)
•
tieto mahdollisesti sovellettavasta
työ- tai virkaehtosopimuksesta
•
työsopimuksen kopio, jos asia
liittyy työsuhteen ehtoihin
Jos tarvitset palkkaneuvontaa, parhaita asiantuntijoita ovat liitonneuvottelupäälliköt: julkisella sektorilla (valtio, kunta, yliopisto) Petri Toiviainen ja yksityisellä sektorilla (yritys, järjestö)
Nuutti Pursiainen.
Palkkatasoa koskeviin kysymyksiin vastaaminen onnistuu usein kätevimmin puhelimitse.

Myös sähköpostitiedusteluihin pystytään vastaamaan nopeasti. Palkkaneuvonnassa hyödyllisiä
taustatietoja ovat ainakin:
•
työnantaja / työnantajan sektori
•
tehtävä
•
aiemman relevantin
työkokemuksen pituus
•
työpaikan sijainti
•
nykyinen oma palkkataso, jos kyseessä
siirtyminen uuteen tehtävään työpaikan
sisällä
Voit myös itse hakea tietoa monista palvelussuhteisiin ja palkkaukseen liittyvistä asioista liiton jäsensivujen kohdasta Työelämän lakitietoa ja
oppaita sekä Palkka- ja palkkiosuosituksia (vaatii
kirjautumisen).
Tervetuloa perhevapaalta!

Liiton kolme toimihenkilöä palaavat perhevapaalta elo–syyskuun aikana.
Hallintopäällikkö Marjut
Soininen jatkaa taloushallinnon parissa, lakimies Jukka Nohteri
Lakimiehet
palvelussuhdeneuosoitteessa
vonnassa ja jäsenlakimiehet@
sihteeri Pia Ruuska
yhteiskunta-ala.fi
jäsenasioissa.

Uudistettu kuntalaki voimaan 1.5.2015
8 Uusi kuntalaki tuli voimaan toukokuun alussa 2015 ja se korvasi vuodelta
1995 olevan edellisen kuntalain. Laki on
edelleen kunnan hallintoa ja toimintaa,
päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Merkittävää osaa uudesta
laista sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017
lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa.
Tähän saakka noudatetaan vuoden 1995
kuntalain säännöksiä. Monet uudet säännökset edellyttävät kuitenkin kuntien
valmistautumista muutoksiin jo ennen
säännösten voimaantuloa.
Lakiin on kirjattu, että sen tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lisäksi tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista
kestävyyttä. Lain mukaan kunnan tulee
edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Seuraavassa käydään lyhyesti läpi eräitä
lakiin kirjattuja uudistuksia lähinnä henkilöstöasioiden näkökulmasta.
Kuntavaalien ajankohta muuttuu

Kuntavaalien ajankohta muuttuu lokakuusta huhtikuuhun. Vaaleissa valitun
valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun
alusta. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan
vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella huhtikuussa 2017 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Uudet
säännökset antavat kunnille myös enemmän harkintavaltaa valtuuston koon suhteen.
Kuntavaalit on toimitettu viimeksi
lokakuussa 2012 ja niissä valittujen valtuutettujen toimikausi kestää vuoden
2016 loppuun. Vaaliajankohdan muuttumisen vuoksi vuoden 2012 vaaleissa valitun valtuuston toimikautta on jatkettu
vuoden 2017 toukokuun loppuun. Edellisissä kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen ja vaalien jälkeen valittujen muiden
luottamushenkilöiden toimikausi päättyisi säännönmukaisesti vuoden 2016
lopussa. He ovat käytännössä sitoutu-

neet hoitamaan luottamustointaan tähän
saakka. Tämän vuoksi siirtymäsäännöksissä säädetään näiden luottamushenkilöiden oikeudesta erota toimestaan säännönmukaisen vaalikauden eli vuoden
2016 lopussa. Erolle ei vaadita erityistä
syytä.
Kunnan johtaminen
ja päätoimisten
luottamushenkilöiden asema

Uuden lain mukaan kunnalla on käytettävissään kolme eri mallia kunnan johtamisjärjestelmän toteuttamiseksi:
1. Virkasuhteinen kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen luottamushenkilöpuheenjohtaja
2. Virkasuhteinen kunnanjohtaja ja päätoiminen/osa-aikainen kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
3. Pormestarimalli, jossa ei ole virkasuhteista kunnanjohtajaa, vaan valtuusto
valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajana toimivan päätoimisen pormestarin.
Valtuusto voi jatkossa päättää, että
valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien
puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai
osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Päätoimisella luottamushenkilöllä on lain
mukaan oikeus saada virka- tai työvapaata työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luottamustoimi päättyy ennenaikaisesti
vaalikelpoisuuden menettämisen tai erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa ilmoittamalla
keskeytyksestä työnantajalle vähintään
kuukautta ennen työhön palaamistaan.
Osa-aikaisen luottamustoimen hoitamista varten tarvittavasta vapaasta kunnan luottamushenkilön on sovittava
työnantajansa kanssa. Työnantaja ei voi
ilman työhön liittyvää painavaa syytä
kieltäytyä myöntämästä vapaata osaaikaisen luottamustoimen hoitamista
varten. Työnantajan on pyynnöstä annettava kirjallinen selvitys kieltäytymisensä
perusteista.

Valtuusto päättää päätoimiselle ja osaaikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista.
Päätoimisella ja osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa,
sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla.
Kunnanjohtajan johtajasopimus

Kunnan ja kunnanjohtajan välillä on jatkossa tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi kirjauksia
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
kunnanjohtajan työnjaosta. Sopimukseen
voidaan ottaa myös määräyksiä menettelytavoista, joilla viran hoidon erimielisyydet ratkaistaan esimerkiksi irtisanomismenettelyn sijasta. Lisäksi voidaan
sopia erokorvauksesta. Mikäli erokorvauksesta sovitaan, hyväksyy sopimuksen
kunnanvaltuusto, muutoin kunnanhallitus. Nykyiset kunnanjohtajien johtajasopimukset on tarkastettava uuden kuntalain mukaisiksi 1.6.2017 mennessä.
Kunnan henkilöstön asema

Kunnan henkilöstön osalta uusi laki ei
tuonut käytännössä muutoksia. Kuntalain 11 lukuun otettiin edellistä kuntalakia vastaavat kirjaukset. Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on edelleen
virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa
kuntaan. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.
Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää edelleen valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu
toimielin. Virkasuhde on myös edellisen
lain tavoin mahdollista muuttaa työsopimussuhteeksi, jos viran tehtäviin ei
kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä
palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut
viranhaltijalle työsopimuslaissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon
keskeisistä ehdoista.
Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
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Reilun
kahvitauon
paikka
Kunnon työn päivänä
7.10. juhlitaan ihmisarvoista työtä, hyvää
työelämää ja mahdollisuutta vaikuttaa sen
kehittämiseen. Tule
mukaan ja ilmoita
työyhteisösikin. Kiitä
työkaveria, vietä reilu
kahvitauko tai järjestä
tempaus kunnon työn
puolesta. Kunnon
työn päivän taustalla
vaikuttavat SAK, STTK,
Akava ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK
sekä Työelämä 2020
-hanke. YKA on sekä
Akavan että SASKin
jäsen.
Lähde: www.kunnontyo.fi

Etätyöpäivää
vietetään 8.10.
Microsoft, DNA ja Työterveyslaitos järjestävät
Kansallisen Etätyöpäivän tänä vuonna
8.10. Etätyöpäivää
vietetään nyt viidettä
kertaa. Aiempien
vuosien Etätyöpäiviin
on osallistunut 20 000
suomalaista vuosittain.
Kampanjaa voi seurata
sen nettisivujen lisäksi
myös Facebookissa
www.facebook.com/
kansallinenetatyopaiva
ja Twitterissä hashtagilla #etätyöpäivä.

10 URA 3-2015

a
elle myrkkyä, kosk
ke
iik
-l
ay
on
en
in
”
”Työajan pidentäm
stänyt sata vuotta.
ke
on
en
in
am
sa
n
nykyisten lomie
öeläkeyhtiö
tohtori, johtaja, Ty
n
ide
te
tie
ltio
va
r,
Jaakko Kiande
015
Talouselämä 7.8.2

Ilmarinen

Työretriitti takaa työrauhan
8 Liitto järjesti työretriitin kesäkuun alussa Suomenlinnassa yhteistyössä Työterveyslaitoksen
kanssa. Jäsenillä oli mahdollisuus kokeilla päivän
ajan uudenlaista tapaa tehdä työtä. Parikymmentä ykalaista tarttui tilaisuuteen.
Työretriitit ovat sosiaalisia yksinpuurtamistilaisuuksia, joissa tehdään yhteisellä rytmillä omia
projekteja. Tilaisuudessa työskentely tapahtuu
niin kutsutulla pomodoro-tekniikalla, jossa työn
tekeminen jakautuu ajastettuihin työjaksoihin,
joiden välissä pidetään taukoja. Työjakson aikana
on työrauha. Työskentelytapa on ohjattu, mutta
tarvittaessa joustava. Työretriitissä yhdistyvät
keskittymistä helpottava työympäristö, tehokkuutta tukeva työskentelytapa ja sosiaalisen
kanssakäymisen mahdollisuus.
Työretriitti järjestettiin osana Työterveyslaitoksen AikaJärjestys asiantuntijatyössä -tutkimushanketta, jonka yhtenä tavoitteena on löytää
toimivia ratkaisuja asiantuntijatyöhön liittyviin
ajanhallinnan ja ajankäytön haasteisiin. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Stipendejä yhteiskuntaopin kirjoittaneille
8 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on tänä keväänä palkinnut ylioppilaskokeissa
hyvin menestyneitä yhteiskuntaopin kirjoittajia. Stipendi myönnettiin 15 oppilaalle:

•
•
•
•
•
•
•
•

Frida Ahonen Tampereen yhteiskoulun lukio
Jani Kaitosalmi Sibelius-lukio
Sofia Kangas Ressun lukio
Marja Papunen Madetojan musiikkilukio
Topias Tyystjärvi Luostarivuoren lukio
Lasse Lipsanen Luostarivuoren lukio
Anton Leinonen Luostarivuoren lukio
Kalle Kujanpää Lohjan lukion aikuislinja

• Susanna Hyartt Kuopion Yhteiskoulun
Musiikkilukio
• Julius Alanne Kauniaisten lukio
• Tapio Aropaltio Hausjärven lukio
• Viktor Magnus Salenius Gymnasiet Lärkan
• Jarkko Pietilä Euran lukio
• Julia Jutila Etelä-Tapiolan lukio
• Heidi Häyrynen Etelä-Tapiolan lukio

Lämpimät onnittelut!
Liitto on jakanut stipendejä yhteiskuntaopin kirjoittaneille keväästä 2012 lähtien.

[PUHEENJOHTAJALTA]

Kenelle Akavan yrittäjä
palkinto?
8 Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai
ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille
yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille.
Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä,
akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen
tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai
sen toimintaedellytysten parantamiseksi.
Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat tehdä
akavalaiset, Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenet
sekä Akavan elinkeinopoliittinen toimikunta. Erityisesti ehdotuksia toivotaan jäsenjärjestöjen yrittäjätyöryhmiltä, -valiokunnilta ja -neuvottelukunnilta.
Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen
pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintotyöryhmän
sihteerille Anu Tuoviselle 18.9.2015 mennessä
joko sähköpostilla anu.tuovinen@akava.fi tai Akava
ry:n postiosoitteeseen (Maistraatinportti 2, 00240
Helsinki). Yrittäjäpalkintotyöryhmä käsittelee ehdotukset liitetietoineen luottamuksellisena.
Palkintona on suomalaista taidetta. Akava julkistaa palkinnon saajan liittokokouksensa yhteydessä
23.11.2015.
Palkinnon ohjesääntö sisältää tarkemmat tiedot
siitä, mihin palkinnon saajaa valittaessa erityisesti
kiinnitetään huomiota. Ohjesääntö on osoitteessa
www.akava.fi/yrittajapalkinto

Ehdota Suomen parasta
kesätyönantajaa!
8 Akavan opiskelijat etsii jälleen Suomen parasta
kesätyönantajaa. Kilpailu järjestetään kahdeksannen kerran ja se on kasvattanut suosiotaan vuosi
vuodelta.
Akavan opiskelijat haluaa kiinnittää kilpailulla
huomiota työpaikkojen hyviin käytäntöihin ja esimiestaitoihin. Sekä kesätyöntekijät että työnantajat
voivat ehdottaa Suomen parasta kesätyönantajaa.
Suomen parasta kesätyönantajaa voi ehdottaa
sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.akava.fi/
paraskesatyonantaja. Sivulla on lisätietoa kilpailusta ja edellisistä voittajista.
Ehdotuksia voi antaa 30.9.2015 saakka. Suomen paras kesätyönantaja 2015 -kilpailun voittaja
julkistetaan loppusyksystä 2015.

Yhteiskuntatieteellisen
alan koulutusmäärät
käännettävä laskuun

S

yksyisin uusien opiskelijoiden myötä muistuvat mieleen
omat iloiset opiskeluvuodet. Muistojen ohella noina
vuosina sain vahvan pohjan työelämään niin luentosalaista kuin opiskelijajärjestöistä. Myös opiskelija-aikaiselle
vahvalle tulevaisuudenuskolle on ollut katetta työmarkkinoilla.
Viime vuosina kaikki alamme maisterit eivät kuitenkaan ole olleet
yhtä onnekkaita. Työmarkkinoiden kyky työllistää valmistuvat yhteiskuntatieteilijät on heikentynyt ja koulutusalamme työttömyys on
tuplaantunut noin seitsemän prosentin tuntumaan, ja vastavalmistuneiden työttömyys on kivunnut jo kymmeniseen prosenttiin. Sen lisäksi
liiton tutkimusten mukaan viidennes alamme maistereista on sijoittunut
koulutustaan vaatimattomampiin työtehtäviin. Huomioon ottaen yleinen
taloustilanne ja koulutusalaamme vahvasti vaikuttava julkissektorin
rationalisointi nopeaa käännettä parempaan ei ole näköpiirissä.
Miten olemme tähän tulleet? Pitkittynyt taantuma ei ole tilanteen
keskeisin selittäjä, vaan suurin vaikutus on ollut työmarkkinoiden
ennakoitujen tarpeiden sivuuttaminen yliopistojen tehdessä päätöksiä
yhteiskuntatieteiden aloituspaikkamääristä. Koulutusalan valtakunnallinen koordinaatio on ollut löyhää ja
esimerkiksi vuonna 2013 politiikkatieteissä uusien opiskelijoiden määrä on
ollut yli puolta suurempi kuin opetusja kulttuuriministeriön asettamat
aloittajamäärätavoitteet. Ylipäätään
tilanne ei ole syntynyt nopeasti,
vaan koulutusmäärät ovat jo pitkään
jatkaneet nousuaan. Pelkästään 2005–2014 vuosittain maisteriksi valmistuneiden määrä yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla on kasvanut
lähes kolmanneksella.
On selvää, että näin ei voi jatkua. Tilastot ja työmarkkinatutkimukset
selkeästi osoittavat, että koulutusputkesta valmistuu nykyisin merkittävästi enemmän yhteiskunta-alan maistereita, kuin työmarkkinat
vetävät. Ei ole kenenkään etu, että kovalla työllä tutkinnon suorittaneet
yhteiskunta-alan korkeakoulutetut eivät pääse hyödyntämään osaamistaan työmarkkinoilla.
Koulutusajatkin huomioiden muutokset ovat hitaita, joten asioihin
pitää tarttua pikimmiten. Koulutusmäärien vähintään viidenneksen
leikkaus olisi myös mahdollisuus tiedekunnissa panostaa laatuun ja
esimerkiksi kääntää opettaja–opiskelija-suhde nousuun. Samalla tulisi
koulutuksen työelämälähtöisyyttä merkittävästi korostaa.

Mikko eskola
puheenjohtaja

Koulutusmäärät ovat
jo pitkään jatkaneet
nousuaan.

Laajemmin Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen koulutuspoliittiseen ohjelmaan 2015–2018 voit perehtyä verkkosivuillamme.
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Mikä yhteiskuntasopimus?
8 Mikä yhteiskuntasopimus
on Akavan mielestä? Miksi vain
työmarkkinajärjestöt ovat
neuvotteluosapuolia?

Yhteiskuntasopimus on poliittisesti päätetty nimike nyt meneillään oleville neuvotteluille, joilla pyritään saamaan työllisyys nousuun ja Suomi talouskasvun
tielle. Elokuun 21. päivään mennessä
sovitaan aikatauluista sekä nimenomaan
siitä asialistasta, jossa olevista tavoitteista
on tarkoitus ryhtyä tämän jälkeen neuvottelemaan. Listalla voi olla erilaisia asioita työaikajoustoista palkanmuodostukseen ja irtisanottavien muutosturvasta
työttömien työllistämiseen.
Neuvotteluja käydään maan hallituksen pyynnöstä työmarkkinaosapuolten
kesken. Merkittävä osa puheena olevista
asioista on luonteeltaan työmarkkinaasioita ja edellyttää työ- ja virkaehtosopimusosapuolten yhteistä näkemystä.
Miksi Akava pitää tärkeänä,
että yhteiskuntasopimuksesta
ryhdytään neuvottelemaan?

Suomen työllisyystilanne, suomalaisten
ostovoiman turvaaminen ja suomalaisten
tuotteiden viennin lisääminen edellyttävät
uutta suuntaa. Koska meillä ei ole enää
käytössä esimerkiksi valuuttakursseihin
liittyviä keinoja eikä riittävän menestyvää vientiveturia, on keinot haettava koko
kansakunnan yhteisin ponnisteluihin.
Hallitus on asettanut
tavoitteeksi, että Suomen
hintakilpailukyky parantuu
vähintään viisi prosenttia. Millä
keinoilla tähän voisi päästä?

Neuvotteluissa on nimenomaan tarkoitus
keskustella ja sopia siitä, millaisin toimin
hallitus katsoo työmarkkinajärjestöjen
täyttävän sen asettamia tavoitteita ja mietimme millaisiin täsmällisiin tavoitteisiin,
millaisilla toimilla ja millaisilla reunaehdoilla tavoitteeseen voidaan sitoutua.
Onko Akava valmis pidentämään
työaikoja?

Akavalaiset tekevät nykyisinkin sekä
kansallisesti että kansainvälisesti mitat12 URA 3-2015

tuna merkittävän pitkää työpäivää.
Lisäksi he joustavat säännöllisesti ja usein
työnantajien eduksi. On myös huomattava, että osalla työaikaa ei seurata eikä
työaikakirjanpitoa tehdä, vaikka laki näin
edellyttää. Moni työskentelee jo nyt jaksamisensa äärirajoilla. Tästä syystä työajan lisääminen ei ole kestävä tie, jonka
myötä työllisyys paranisi.
Akava on vaatinut muutosturvan
parantamista. Mitä se tarkoittaa?

Liian moni joutuu kilometritehtaalle tuotannollis-taloudellisten irtisanomisten
takia, vaikka samalla yritys jakaa osinkoa ja on liiketoiminnaltaan voitollinen.
Vastaavasti työllistymismahdollisuudet
heikkenevät työttömyyden kasvaessa ja
työttömyysjaksot pitenevät. Ei ole oikein,
että menestyvät työnantajat irtisanovat ja
lisäävät yhteiskunnalle työttömyydestä
aiheutuvia kustannuksia ja heikentävät
yksilöiden turvaa. Me haluamme tällaisille työnantajille lisää vastuuta siitä, että
voittoa ei haeta irtisanomisilla ja lisää
vastuuta työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutensa kehittämisestä esimerkiksi
koulutuksella.
Mitä leikkauksia pitäisi
ensisijaisesti lieventää ja miksi?

On maan hallituksen tehtävä priorisoida leikkaukset. Akava on vaatinut koulutusleikkausten perumista tai
vähintäänkin kohtuullistamista, koska
näkee niiden Suomen tulevaisuutta
tuhoavat vaikutukset niin suurina.
Koulutusleikkausten vaikutukset näkyvät koulutusjärjestelmän ulkopuolella
nopeasti. Akava pitää erittäin valitettavana, että varhaiskasvatukseen, päivähoitoon ja koulutukseen tehdyt leikkaukset vaarantavat koulutuksellista
tasa-arvoa ja työelämän sukupuolten
välisen tasa-arvon.
Alemman korkeakoulututkinnon
työelämälähtöisyyden vahvistaminen,
maisteritutkintojen määrän vähentäminen 20 prosentilla, korkeakoulujen indeksijäädytykset ja muut korkeakoulutuksen kohdistetut leikkaukset
yhdessä opintotuen rakenneuudistuk-

sen kanssa uhkaavat vakavasti suomalaisten koulutustasoa.
Kuinka sopimuksessa
huolehditaan työttömien
työmarkkina-asemasta?

Muutosturvan kehittäminen on yksi
olennainen tie nopeuttaa työttömien
mahdollisimman nopeaa työllistymistä.
Keinoja voidaan hakea myös työttömyysturvasta siten, että se omalta osaltaan suosii työnhakijan omaa aktiivisuutta työmarkkinakelpoisuuden
kehittämisessä ja työllistymisen nopeuttamisessa. Kyllä tässä ollaan erittäin
olennaisella tavalla hakemassa keinoja
työttömien mahdollisimman nopeaan
työllistymiseen.
Puheenjohtaja Fjäder on
esittänyt myös työelämän
kanneoikeutta. Mitä tämä
tarkoittaa?

Oikeudenkäynti on kallista ja leimaa
työntekijää, joka lähtee siihen työnantajaansa vastaan. Mikäli ammattiliitot
voisivat viedä asioita tuomioistuimeen
omissa nimissään, toki jäsenen suostumuksella, laittomuuksiin olisi helpompi
puuttua.
Miksi Akava vaatii, että
sopimuksessa on mukana
palkkaratkaisu?

Suomen kilpailukykyä tavoiteltaessa
palkkaratkaisut ovat yksi keino. Palkansaajapuolella palkka- tai muuta työehtokoordinaatiota on mahdollista saada
vain, mikäli neuvotellaan keskitetysti.
Emme voi sitoa liittojen ja neuvottelujärjestöjen käsiä, jos tykan jälkeen mennään niin sanotulle liittokierrokselle.
Palkansaajilla on neuvotteluissa
pitkä lista. Eikö pitänyt luopua
asioista?

Kysymys on siitä, että haetaan Suomelle
uusi menestyksen suunta. Silloin voidaan luopua jostain ja saada jotain uutta.
Lue lisää:
www.akava.fi/yhteiskuntasopimus

Yhteiskuntatieteilijäpäivät 2015
Seminaari
Yhteiskunnan ongelmanratkaisijat
Teoria ja todellisuus kohtaavat
Aika: perjantai 13.11.2015
Paikka: Ostrobotnia, Töölönkatu 3, Helsinki
14.00–14.30 Kahvitarjoilu
14.30–14.50 Seminaarin avaus
Puheenjohtaja Mikko Eskola
14.50–15.20 Mikä yhteiskuntasopimus?
Johtaja Pekka Piispanen, Akava
Elinkeinoelämän keskusliiton edustaja
15.20–15.50 Vastaako koulutus työelämän tarpeita?
Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
Senior Consultant Arja Martikainen, Barona IT
15.50–16.10 Tauko

16.10–16.40 Ongelmanratkaisutaidon soveltaminen
esimerkkitapauksin
16.40–17 Vuoden yhteiskuntatieteilijän julkistaminen
n. 17.00 Seminaarin päättäminen ja kuohuviinitarjoilu
Tilaisuuden juontajana ja keskustelujen vetäjänä
toimii Ylen toimittaja Kirsi Heikel
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu osoitteessa www.yhteiskunta-ala.fi/
yhteiskuntatieteilijapaivat2015 tai soita
numeroon
010 231 0350. Seminaari on
maksuton.
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me saat
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PAL. VKO 2015-30
867804-1502

13.4. helsiNki

Seminaari pohjoismai
puolustusyhteistyöstäsesta
9,7 €
våreNs eveNem
aNg

11.–12.3 rovaNiem

Solskinnshistorier
og
i Norden – hvordan sosial dumping
kan vi bedre samarbeidet mellom
Finland og Norge

VA A L I T | N
AT I O N A L

esimerkki
Riittääkö Kiinanamiseksi?
Pohjola
pelast
-NordeN
ton
iN
ilmas

on pohjoismaisen
yhteistyön
edistäminen ja
Pohjoismaiden
tunnetuksi tekeminen
Tarjoamme SuomessaSuomessa.
asuville
mahdollisuuden
pohjoismai
toimintaan ja vuorovaiku seen
tukseen
monilla eri tasoilla
ja tavoilla.

6 414888 678048

Pohjolan päivänä
nuorta
yrittäjyyttä ja
kestävää muotia!

S

tul
e mu
ergi
kaan
En
an!
ko
uumsimeaid!ka

Menestystarinoita
ja
kumyyntiä – kuinka sosiaalista polyhteistyötä Suomen voimme edistää
ja Norjan välillä

jyväskylä

N PUOLUS
TU

kevääN taPahtu
mia

11.–12.3. rovaNiem
i

2015 | EUR
O O PA

UUSI AIKA

U L KO P O L I

23.3. helsiNki,

Lehden uusi ulkoasu palkittiin
vuoden 2014 parhaana Editaikakauslehtikilpailussa

Tervetuloa
Yhteiskunta
tieteilijäpäiville!

Lisää
Yhteiskuntatieteilijäpäivistä
ja paikallisesta ohjelmasta
syksyn aikana nettisivuilta ja
uutiskirjeistä.

Euroopan
puolustus

Kuka lähettäisi
Venäjä hyökk joukkoja, jos
äisi Baltiaan?

39 €
Vuosikerta

(opiskelijoille 25 €)
sisältää myös digilehden
lukuoikeuden
Tilaajalahjaksi saat
valitsemasi kirjan

tilaukset: www.ulkopolitiikka.fi/tilaa | asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi | 09 432 7707
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Turvaa henkesi
- 30 %
Kaupan päälle kampanjaetu

Elämässä riittää muuttujia, joita ei aina voi itse kontrolloida.
Voit kuitenkin huolehtia perheestäsi ja itsestäsi
kunnollisella vakuutusturvalla.
Turvaa henkesi – ota itsellesi henkivakuutus niin saat koko
perheellesi sairauskulu-, tapaturma- ja matkavakuutukset
-30 % alennuksella ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista.
Etua ei saa verkkokaupasta. Vain ammattiliiton jäsenille. Voimassa 1.9.–31.12.2015.
Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

laista elokuvaa.

Turva tukee suoma

Tule käymään, soita tai jätä yhteydenottopyyntö netissä
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

01019 5110

www.turva.fi

Irtisanominen ja
palkan alentaminen

T

yösopimuslain 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan työnantaja saa
irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista,
tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä
johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Tämä ylivoimaisesti tavallisin irtisanomisperuste ei kuitenkaan ole yleisesti
työnantajan käytettävissä, vaan edellyttää laillista syytä jokaisen työntekijän
kohdalla.
Erityisesti suuremmat yritykset solmivat määräaikaisia palvelusopimuksia
toisten yritysten kanssa ja työntekijät työskentelevät näiden sopimusten pohjalta näiden toisten yritysten tiloissa. Aika ajoin palvelusopimukset kilpailutetaan ja niiden laajuus saattaa muuttua. Mikäli palvelusopimuksesta saatava
korvaus on alempi ja palvelujen tarve suppeampi, saattaa seurauksena olla,
että työnantaja irtisanoo niitä työntekijöitä, joita se ei enää katso tarvitsevansa
palvelusopimuksen muututtua suppeammaksi.
Korkein oikeus on ottanut kantaa (KKO 2015:7) siihen, milloin irtisanominen on edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa laillista. Yhtiö A oli palvelusopimusten irtisanomista seuranneen kilpailutuksen perusteella solminut
B:n postinkäsittelypalveluja koskevan uuden sopimuksen, josta suoritettava
korvaus A:lle oli olennaisesti alempi ja palvelujen tarve suppeampi verrattuna aikaisempaan, irtisanottuun sopimukseen. A oli tarjonnut kyseistä työtä
tehneelle työntekijälle irtisanotun työsopimuksen mukaista työtä samassa
toimipisteessä alemmalla palkalla. Työntekijä ei hyväksynyt palkan alentamista, ja hänen työsuhteensa oli irtisanottu.
KKO totesi A:n solmineen uuden palvelusopimuksen ennen työntekijän
työsopimuksen irtisanomisajan päättymistä. Näin ollen tarjolla olevan työn
vähentymistä tulee arvioida tämän tilanteen perusteella. Kysymys ei ollut
siitä, että työ olisi loppunut kokonaan. Sama työ jatkui ja työnantaja tarjosi sitä
alemmalla palkalla. KKO:ssa aiemmin käsitellyissä tapauksissa palkan alennuksen edellytykseksi on asetettu, että toimenpide (palkan alennus) yhdessä
muiden käytettävissä olleiden saneeraustoimenpiteiden kanssa osoittautui
välttämättömäksi yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Tässä tapauksessa työnantaja ei kyennyt osoittamaan, että työntekijän
palkan alentamisella olisi ollut vaikutusta yhtiön toimintaedellytyksille, koska
yhtiön palveluksessa oli 12 000 työntekijää. Arvio työn pysyvästä vähentymisestä on tehtävä ”toiminnallisen kokonaisuuden” perusteella, jolloin pienempikin osa yhtiötä tulee arvioitavaksi erillisenä. Yhtiö tarkasteli asiaa suppeasti
vain yhden palvelusopimuksen näkökulmasta, mutta KKO ei pitänyt tätä
palvelusopimusta toiminnallisena kokonaisuutena, koska yhtiössä pelkästään
palvelusopimuksia ei pidetty liiketoiminnallisesti kokonaisuutena, vaan vain
osana kokonaisuutta.
Näin ollen irtisanomista ei pidetty laillisena eikä myöskään uuden työn
tarjoaminen alemmalla palkalla ”korjannut” puuttunutta irtisanomisperus
tetta. Yhtiö velvoitettiin suorittamaan korvausta työntekijälle. B

lain mukaan

ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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URApolku
Milla Halme

Maailmanparantaja
Teksti Tuuli Hongisto Kuva Vesa Tyni

Vapaaehtoisurastaan tunnettu

Olen toiminut vapaaehtoisena Ozan Yanarin vaalikampanjassa ja Tahdon2013-kampanjassa, jonka myötä syntyi myöhemmin #metahdomme-yrityshaaste. Useimmiten
kanssani halutaan puhua näistä, koska ne tunnetaan parhaiten. Työkseni olen kuitenkin tehnyt ihan muita töitä.
Perusoikeudet lähellä sydäntä

Opiskelin Tampereen yliopistossa julkisoikeutta; valmistuin hallintotietieteiden maisteriksi kaksi vuotta sitten.
Opinnoissa painotin perus- ja ihmisoikeuksia, jotka ovat
keskeisiä kiinnostuksen kohteitani. Gradun kirjoitin perustuslain pykälästä 20, joka sanoo, että vastuu luonnosta ja
sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Se on kauhean
kiinnostavaa: miten vastuu pitäisi ymmärtää? Yleensä
puhutaan oikeudesta, mutta miten toimii käänteinen
perusoikeus eli vastuu?
Työelämään opintojen aikana

Ensimmäinen oman alan työni oli työharjoittelu ulkoministeriössä. Sen jälkeen sain vuodeksi töitä projektissa
Tampereen kaupungilta. Olin nuori ja kokematon ja sain
yhtäkkiä muovikansiollisen papereita, joista projekti piti
rakentaa ja vastuun hoitaa kaiken yksin. He ottivat siinä
ison riskin. Työ auttoi ymmärtämään välineitä, joita käytetään missä vain ympäristössä ja projektinhallintataidot
kehittyivät.
Seuraavaksi työskentelin yliopistolla opiskelija-opintoohjaajana ja opintosihteerinä. Lähdin sieltä viedäkseni
opinnot loppuun. Suunta oli hukassa, kun yritin valmistua. Pohdin paljon sitä, mitä halusin tehdä. Virkamiehen
hiljainen puurtaminen ei sovi luonteelleni.
Lopulta löysin työpaikan Suomen Lukiolaisten Liitosta,
mikä oli mahtava juttu: pääsin kehittämään roolin tyhjästä

2012
Suomen Lukiolaisten Liitto
Sosiaalipoliittinen
asiantuntija
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2013
Tahdon-kampanja
Poliittisen vaikuttamisen
koordinaattori

ja tarkastelemaan poliittista päätöksentekoa. Työpaikka oli
todella inspiroiva ja esimies kannusti luovuuteen. Esimerkiksi idea #kutsumua-kampanjasta syntyi yhtenä päivänä
ja toteutettiin jo seuraavana.
Uuden äärellä

Aloitin Suomen opiskelijakuntien liiton edunvalvontajohtajana tammikuussa. Olin ajatellut, että olisi aika siirtyä opiskelijajärjestöistä eteenpäin, mutta työpaikka oli täydellinen.
Siinä oli kaikki, mitä osasin, mutta myös se, mitä en ollut
koskaan virallisesti tehnyt eli esimiehenä toimiminen. Pääsin myös taas luomaan uuden työtehtävän alusta, mikä oli
kiinnostava haaste.
Suurin ahaa-elämys on se, miten paljon vastuuta pitää
osata delegoida muille. Vapaaehtoisuudessa olen tottunut
tekemään itse, jotta asiat etenevät. Nyt minulla on tiimi,
jolle maksetaan palkkaa ja harjoittelen sitä, etten ota itselleni liikaa.
Haaveena maailman pelastaminen

Olen kokenut syyllisyyttä siitä, etten tee ”oman alan” juttuja. Minunhan piti valmistua virkamieheksi, mutta menen
kauemmaksi siitä koko ajan. Toisaalta olen huomannut
motivoituvani siitä, että on missio.
Haluaisin tulevaisuudessakin työskennellä itselleni
merktyksellisten asioiden parissa. Politiikkaankin on houkuteltu mukaan, mutta en usko, että minusta olisi siihen.
Yksityisyyden menettäminen on aika pelottavaa.
Kampanjoiden myötä työpanoksestani oltiin kiinnostuneita joissain viestintätoimistoissa. Se olisi varmaan työyhteisönä hieno, mutta en tiedä, kuinka sopiva se olisi
minulle. Olen idealisti ja salkun hoitaminen olisi vaikeaa,
kun asiakashan kaikesta päättää. Eikä siellä pääse pelastamaan maailmaa. B

2014
Ozan Yanarin eduskunta
vaalikampanja
Kampanjapäällikkö

2015
SAMOK
Edunvalvontajohtaja

Nimitykset

Vaikuttava
rekrytointi.

Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi.
Kerro nimi, ikä, koulutustausta, uusi tehtävänimike ja
työnkuva.
Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

Vaikuttajaviestinnän johtaja

Vaikuttava
rekrytointi.

arto j. virtanen
Hill+Knowlton Strategies

VTM Arto J. Virtanen on nimitetty
viestintätoimisto Hill+Knowlton
Strategiesin vaikuttajaviestinnän
johtajaksi. Esimiestyön ohella työtehtäviin kuuluu vaikuttajaviestinnän kehittäminen, strateginen työ
sekä operatiivinen toteuttaminen.
- Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen yli raja-aitojen ovat

keskeisiä Suomen tulevaisuutta
rakennettaessa.
Virtanen on työskennellyt valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen erityisavustajana, poliittisena
sihteerinä sosialidemokraattisessa puolueessa ja puhemies
Paavo Lipposen avustajana
eduskunnassa.

Sosiaalipalveluohjaaja
laura tolkkinen
Perhon kunta

YTK Laura Tolkkinen (24) on
valittu Perhon kuntaan sosiaalipalveluohjaajan virkaan 1.6.
alkaen. Sosiaalipalveluohjaajan
vastuulla ovat vammaispalvelut,
vammaissosiaalityö sekä esimiestehtävät asuntola Aamuruskossa ja toimintakeskuksessa.
- Omaan tiimiin ja asia-
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e

• 31 vu
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ntotieteid
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• Harra unvalvontajohta
ja
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elokuvat et: lenkkeily,
, lu
maailma keminen,
nparanta
minen

kaskuntaan tutustuminen on
kulkenut käsi kädessä töiden
haltuunoton kanssa. Teemme
työtä yhdessä.
Tolkkinen on aiemmin työskennellyt työelämävalmentajana
julkisen rahoituksen koulutustoimintaa tarjoavassa Valmennuskeskus Publicissa Pirkanmaalla.

Pääsihteeri
annamari jokinen
Psykologiliitto

VTM Annamari Jokinen (46) on
nimitetty Psykologiliiton pääsihteeriksi 1.6. alkaen. Työtehtäviin
kuuluu taloudellisen edunvalvonnan ja järjestötoiminnan
johtaminen sekä hallinnosta
vastaaminen yhdessä puheenjohtajan kanssa.

- Vahvuuteni on pitkä ja monipuolinen kokemus ammattijärjestöissä sekä priorisointitaidot
ja olennaisen erottaminen.
Jokinen siirtyi tehtävään
Kirkon akateemiset AKI:sta,
jossa hän toimi apulaistoiminnanjohtajana.
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Heikko työllisyystilanne ja lisääntynyt
korkeakoulutettujen työttömyys näkyvät
akavalaisten luottamusmiesten arjessa.
Yhteistoimintaneuvottelujen puutteet
lisäävät luottamusmiesten paineita.
Varsinkin heikko tiedonsaanti kaihertaa.

Henkilöstövähennykset

kuormittavat luottamusmiehiä
– saavat tietoa vain tivaamalla
Teksti Katariina Kivistö

L

uottamusmiesbarometri osoit
taa, että yli puolet yksityisen
sektorin luottamusmiehistä
joutuu hoitamaan irtisanomis- ja lomautustilanteita.
Valtion ja kuntien luottamusmiehille on tuttua, että väki vähenee,
kun eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata
ketään eikä määräaikaisia vakinaisteta.
Akavan johtaja Maria Löfgren yllättyi yksityisen sektorin irtisanomistilanteiden yleisyydestä. Tutkimus näytti,
että akavalaisten luottamusmiesten
edustamiin aloihin ja työntekijöihin
kohdistuu irtisanomisia ounasteltuakin enemmän. Luottamusmiesten mahdollisuudet vaikuttaa irtisanomisten
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vaihtoehtoihin ja henkilöstön asemaan
liittyvään suunnitteluun ovat puutteelliset.
– Jos henkilöstöedustaja otettaisiin
kaikilla aloilla, myös sopimuksettomilla, vakavasti mukaan yhteistoimintaan, eivät irtisanomiset olisi yhtä yleisiä, Löfgren toteaa.
Löfgren ennakoi, ettei julkinen sektorikaan välty irtisanomisaalloilta.
– Pahoin pelkään että julkisella sektorilla on nähty vasta alku. Irtisanomiset lisääntyvät sielläkin.
Sanelu ei ole yhteistoimintaa

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n pääsihteeri Teemu Hankamäki kiinnittää

huomion siihen, että luottamushenkilöt
ovat tyytymättömiä neuvotteluproses
siin. Hänestä tapa toteuttaa tuotannollis-taloudellisia yhteistoiminta
neuvotteluja on lähtökohtaisesti
epätasapainoinen.
– Yt-neuvottelut ovat nyt enimmäkseen yksipuolista sanelua. Ei se ole
yhteistoimintaa, Hankamäki kiteyttää.
Neuvottelujärjestön pääsihteeri tarkastelee yhteistoiminnan toteutumista
myös paikallisen sopimisen näkökulmasta. Paikallinen neuvottelu ja sopiminen ovat välineitä, joilla voitaisiin
parantaa yritysten elinkelpoisuutta ja
tuottavuutta. Mutta huonosti toteutetut
tuotannollis-taloudelliset yt-neuvotte-

[ EDUNVALVONTA]

Akavan luottamusmiesbarometri
• Kysely akavalaisille luottamusmiehille
• Kysely tehtiin tammikuussa 2015
• Sähköinen kysely toimitettiin 2 139
vastaanottajalle
• Vastaanottajat edustavat noin 168 300
henkilöä
• Kyselyyn vastasi 835 luottamusmiestä
(39 % vastaanottajista)
• Tulokset julkistettiin 18.5.2015
• Kysely aiotaan toistaa kahden vuoden
välein

– Työntekijöiden edustajille annetaan vain minimitiedot ja nekin vasta
väännön jälkeen, yksi luottamusmies
purkautuu Akavan kyselytutkimuksessa.
Akava toteutti luottamusmiesten
kokemuksia ja näkemyksiä kartoittavan barometrin nyt ensimmäistä
kertaa. Tulokset antavat aihetta pohtia
yt-lain remontointia.

Luottamusmiesten tiedon saanti
työnantajan taloudellisista kehitysnäkymistä
Säännöllisesti

Pyydettäessä

Satunnaisesti

Ei lainkaan

YTN

63

JUKO

70
lähde: www.akava.fi

Ei pyytänyt/ ei tiedä

20

13

Vastaajia

11 43

355

10 3 4

329
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Tavoitteena oikeudenmukaisempi työyhteisö
Palaute kannustaa AVIen luottamusmiehiä jatkamaan
Miksi lähdin mukaan luottamusmiestoimintaan
Aluehallintovirastojen (AVIen) luottamusmiesten syyt lähteä luottamusmiestoimintaan on
jaoteltavissa aktiivisen kansalaisuuden, tehtäväsidonnaisiin
ja liittoidentiteettiin kuuluviin kompetensseihin 
(R. Benn 2000).
Monet luottamusmiehistä kokevat olevansa jo
perusluonteeltaankin aktiivisia vaikuttajia, ja heillä
on laajaa kykyä hahmottaa ja tunnistaa ongelmia.
He myös usein ovat rakentavia kuuntelijoita ja kyvykkäitä selvittämään ristiriitoja tai sovittelemaan
niitä. Useat kokevat myös luottamusmiestoiminnan yhtenä mahdollisuutena päästä tuntemaan
oman organisaation toimintatapoja ja päätöksen
tekoa paremmin. Esimerkiksi henkilöstön edustajana osallistuminen johtoryhmätyöskentelyyn
avartaa käsityksiä virastotason johtamisjärjestelmistä.
Joillekin on edellä mainittujen lisäksi myös
kannustavana tekijänä vahvistaa järjestödemokratiaa ja verkostoitua laajemmin luottamusmiestoimintaan. Ammattiliittoon kuuluminen ja
koulutuksiin osallistuminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, sitouttaa ay-toimintaan ja palkitsee
aineettomasti.
Mitkä seikat kannustavat
jatkamaan luottamusmiehenä
Luottamusmiehet uskovat siihen, että oikeudenmukaisuuden tai epäoikeudenmukaisuuden
kokemukset arjen työssä vaikuttavat työntekijöiden tuntemuksiin työstä ja työnantajasta. Toisin
sanoen, niillä on vaikutuksia kaikkien työntekijöiden työhyvinvointiin työpaikalla.
Oikeudenmukaisuuden kokemus rakentuu työpaikoilla ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Luottamusmiehille on hyvinkin merkittävää, että
päätöksenteko ja johtaminen ovat oikeudenmukaisia. Aluehallintovirastoissa oikeudenmukaisuus
liittyy muun muassa sääntöihin ja sosiaalisiin
normeihin, jotka säätelevät, miten palkkioita ja
rangaistuksia jaetaan, miten asioista päätetään
ja miten yleensä aluehallintovirastoissa ihmisiä
kohdellaan.
Luottamusmiehet haluavat aktiivisesti
vaikuttaa siihen, että jokaiselle työntekijälle jäisi
päällimmäiseksi kokemus oikeudenmukaisesta
vuorovaikutuksesta ja käsittelyprosessista, olivat20 URA 3-2015

pa lopputulokset sitten myönteisiä tai kielteisiä.
On selvää, että onnistumisen kokemukset ja
myös jäsenistön suora palaute vahvistavat roolia
henkilöstön edustajana, toimivat kannustimena
ja lisäävät aktiivisen vuorovaikutuksen merkitystä.
Mitkä ovat suurimpia haasteita
luottamusmiestoiminnassa
Akavalaisen luottamusmiestoiminnan kannalta
aluehallintovirastoissa on alusta lähtien esiintynyt
tiettyjä vakiintuneiksi katsottavia haasteita. Kyseessä ovat fuusiovirastot, joissa vakiintuneiden
työkulttuurien yhteentörmäyksiltä ei ole vältytty.
Palkkaukseen liittyvät neuvottelut ja yhteistoiminnan rakentuminen ovat olleet vääntöä pääluottamusmiehelle sekä virastojen luottamusmiehille ja ovat sitä edelleen. Lisäksi pysyväksi jäänyt
resurssipula yhdistettynä hektiseen aikatauluun
pakottaa luottamusmiehet pitämään roolinsa
toistuvasti aktiivisina ja vaatii päivittämään tietoja
entistä nopeampaan tahtiin. Haasteellista on yhdistää omaa perustyötä luottamusmiestoimintaan,
kun molemmissa sekä määrälliset että laadulliset
vaatimukset ovat lisääntyneet. Valtion hallinnon
kankeutta ja yksiköiden entistä suurempia kokoja
pidetään myös henkilöstön hyvinvoinnin kannalta uhkana. Nykyisen muutostahdin pelätään
vieraannuttavan johtamisen täysin erilleen arjen
asiantuntijatyöstä.
Aluehallintouudistusten sekä niukkuuden
ohessa vaatii kykyä tunnistaa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tekijöitä. Yhteinen
tavoite luottamusmiestoiminnassa on kuitenkin
edelleen huolehtia siitä, että asiantuntijatyö olisi
mahdollisimman palkitsevaa kaikille osapuolille.
Yllä esitetyt näkemykset perustuvat AVIen
jukolaisten luottamusmiesten antamiin todellisiin
vastauksiin. Kysely lähetettiin AVIen jukolaisille
luottamusmiehille, ja siihen vastasi 8 luottamusmiestä (luottamusmiehiä yhteensä 14).
Eini Hyttinen, ylitarkastaja
Aluehallintovirastojen (AVIen) pääluottamusmies
ja Itä-Suomen AVIn luottamusmies
JUKO ry

lut rasittavat paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.
Hankamäen mielestä yt-laki olisi remontin tarpeessa.
– Neuvottelumekanismeja pitäisi muokata niin, että ne edistäisivät neuvottelutasapainoa ja aitoa neuvottelua.
Lisää ymmärrystä neuvottelupöytiin

Hankamäki peräänkuuluttaa lisää ymmärrystä neuvottelupöydän molemmille puolille. Eikä kyse ole vain tietopohjasta. Työlain
tuntemus ei riitä. Tarvitaan kykyä neuvotella
ja ymmärtää neuvotteluprosessia.
– Neuvottelutasapainon ja luottamuksen
kannalta on oleellista, että luottamusmies ja
henkilöstö ymmärtävät asioiden taustat ja
sen, mihin tulisi pyrkiä ja miksi.
Yksi konkreettinen ongelma on, että luottamusmiehet saattavat edustavaa jopa satoja
työntekijöitä, jotka vielä työskentelevät eri
työpaikoilla. Tilanne on mahdoton pelkästään ajankäytön kannalta, kun ylempien toimihenkilöiden luottamusmies hoitaa tehtävää oman toimen ohella.
– Monet mittarit näyttävät, että luottamusmiesten kuormitus on ainakin ajoittain liian suuri. Jossain kulkee raja, kuinka
monta henkilöä voi edustaa.

Suunnitelmista
laistetaan
Yhteistoimintalain mukaan työpaikoilla
on laadittava vuosittain henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmat. Akavan luottamusmiesbarometrista ilmenee, että lain
vaatimus ei toteudu läheskään aina.
Puutetta ei sovi vähätellä, sillä suunnittelu auttaisi henkilöstöä pitämään yllä
ja syventämään ammattitaitoa. Näin
vältettäisiin tilanteita, joissa samaan
aikaan laitetaan väkeä ulos ja rekrytoidaan uusia työntekijöitä.
YTN:n Teemu Hankamäki uskoo,
että hyvin hoidetulla koulutus- ja henkilöstösuunnittelulla voitaisiin vähentää
tuotannollis-taloudellisten yt-neuvotteluiden tarvetta.
Akavan Maria Löfgrenin mukaan
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laiminlyöntiin on mietitty sanktioita. Ne sopivat kuitenkin huonosti yhteistoiminnan
henkeen. Ainakin irtisanomistilanteissa
voitaisiin silti arvioida, onko henkilöstöja koulutussuunnitelmat tehty asianmukaisesti. Jos ne eivät kuulu työpaikan
normaaliin toimintaan, yt-neuvotteluiden
kestoa voitaisiin pidentää.

||

Jossain kulkee
raja, kuinka
monta henkilöä
voi edustaa.

Hankamäkeä ei yllätä, että yksityisen ja
julkisen sektorin luottamusmiehet painiskelevat erilaisten kysymysten kanssa, sillä
yritysten ja julkishallinnon lähtökohdat ja
pyrkimykset eroavat. Julkinen sektori yrittää pitää henkilöstökulut aisoissa säästöpaineiden vuoksi. Yritykset puolestaan
reagoivat globaaliin talouskehitykseen ja
kulutuskysyntää.
– Olisi kaikkien etu, että vienti lähtisi liikkeelle. Viennin kasvu kohentaisi muitakin
kuin vientialoja. B
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Edessä

akateeminen
tuntematon
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Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

[ ILMIÖ]

Opiskelupaikka yhteiskunta-alalla on kovan
karsinnan tulos. Alun motivoituneet opiskelijat
kokevat kuitenkin opintojen loppuvaiheessa myös
tyytymättömyyttä. Yksi syy siihen on edessä
siintävä työelämä.

Y

liopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata
tutkimusta sekä tieteellistä ja
taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä
opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.
Mutta kattaako ylevä tehtävä myös opiskelijalle raadollisuudessaan tärkeimmän: riittävät rahkeet työelämään?
– Ei välttämättä. Yhteiskunta-alalla yksi
konkreettinen haaste työelämään integroitumisessa on jatkuva balanssin hakeminen
opintojen teoriapainotteisuuden ja soveltavien taitojen välillä. Toinen on opiskelijoiden
vaihtelevat mahdollisuudet suorittaa harjoittelu opintojen aikana, liiton opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen tietää.
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Ei se ole pois
tieteellisestä
osaamisesta,
että tietoa
pääsee myös
soveltamaan
käytäntöön.
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Yhteiskunta-alan opiskelijoiden etujärjestö SYY ry:n puheenjohtaja Heidi Niinikoski jatkaa samoilla linjoilla.
– SYY on nostanut kahdeksi valtakunnan
tason pääteemakseen ammatti-identiteetin
nostattamisen sekä harjoittelupaikkojen suhteen tasapuolisen kohtelun.
Ensimmäisen teemaan viitaten Niinikoski
painottaa, että moni opiskelija kokee, ettei
tiedä, mitä työtä tekisi valmistuttuaan.
– Saati tietäisi, kuinka itseään markkinoisi. Tämä on vakava asia, hän tiivistää.
– Maistereita on enemmän kuin muutama
vuosikymmen sitten, ja kilpailu on armottoman kovaa. Muista täytyisi pystyä erottumaan, mutta siihen ei välttämättä anneta
riittävästi eväitä.
Toiseen painopistealueeseen Niinikoski
toteaa, että yliopistoilla on omat käytäntönsä
harjoittelupaikkojen suhteen, ja pahimmillaan alueen vaikutus opiskelijan mahdollisuuksiin saada harjoittelupaikka on jopa
epäreilua. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa harjoitusapurahoja on helpommin saatavilla kuin vaikkapa Helsingin yliopistossa.
Monesti työpaikat ovat lisäksi piilossa eikä
niitä edes osata hakea.
– Kaiken kaikkiaan yhteistyö työelämän
kanssa on vielä lapsenkengissä, vaikka me

opiskelemme työtä varten. Pelkkiä kirjatenttejä käymällä ei opi, mitä työyhteisössä toimiminen vaatii. Meille sanotaan ”töissä sitten oppii”, mutta jos kokemusta ei ole, alan
työpaikkaakaan ei heru.
Jokelainen haastaa elinkeinoelämää ja julkista sektoria aktiivisemmin mukaan yliopistojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Hyviä esimerkkejäkin löytyy, kuten Helsingin yliopiston ja työelämän organisaatioiden Tieteestä toimintaa -hanke, jossa tilaajana toimivat yhteistyöorganisaatiot antavat
opiskelijaryhmälle projektin toteutettavaksi
käytännön tasolla.
– Ei se ole pois tieteellisestä osaamisesta,
että tietoa pääsee myös soveltamaan käytäntöön, Jokelainen vihjaa.
Ambitioista ahdistukseen

Sisäänpääsyprosentti yhteiskunta-alan tiedekuntiin on pieni; esimerkiksi maailmanpolitiikkaa, viestintää, sosiaalipsykologiaa ja
kehitysmaatutkimusta pääsee opiskelemaan
vain alle kymmenen prosenttia hakeneista.
– Kyse on tiukan karsinnan läpikäyneestä, motivoituneesta porukasta. On iso
yhteiskunnallinen menetys, jos näitä fiksuja
ihmisiä ei hyötykäytetä, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksessa työskente-

levä apulaistutkija Maria Rytkönen toteaa.
Rytkönen – gradua vaille yhteiskuntatieteiden maisteri – tutki keväällä valmistuneessa tutkimuksessa yhteiskunta-alan opiskelijoiden opiskelukykyä ja opiskelupuitteita.
Tutkimuksen ja omien kokemusten nojalla
hän tunnistaa alalla vallitsevan dilemman.
– Yhteiskunta-alan opintojen vahvuus
on sen monialaisuus ja vahva teoreettinen
perusta. Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa tutkimus ja tiede ovat merkityksellisiä arvoja, ja yhteiskuntatieteilijät ovat tässä
yhtälössä tärkeässä asemassa. Alan siunaus ja kirous on se, ettemme suoraan valmistu mihinkään ammattiin. Varsinkin opintojen alkuvaiheessa on vaikea hahmottaa,
mitkä ainevalinnat tukevat toisiaan tulevaisuudessa – sitten, kun on aika siirtyä työelämään. Tutkimuksessa opiskelijat olivat
eniten tyytymättömiä koulutukseen juuri
valmistumisen kynnyksellä, mikä tukee
käsitystä vaikeudesta hahmottaa omaa paikkaa työelämässä.
Vaasassa koulutuksen generalistisuuteen on vastattu sisällyttämällä alkuvaiheen opintoihin työmarkkinatietoutta,
itsetuntemusta ja urasuunnittelua. Ura-palvelun kaksi työntekijää yhteistyössä tiedekuntien opintohallinnon kanssa auttavat

opiskelijoita valitsemaan itselleen sopivan
opintokokonaisuuden juuri tulevaisuuden
työllistymistä silmällä pitäen sekä vastaavat
opintojen loppuvaiheissa työllistymiseen
liittyvissä kysymyksissä.
– Meillä opintoihin sisältyy yksi pakollinen harjoittelu kandivaiheessa ja lisäksi
vapaaehtoinen maisterin opinnoissa.
Monet suorittavat toisen harjoittelun maisterinopintojen yhteydessä, jotta siitä olisi
enemmän hyötyä lähempänä työllistymistä.
Yliopistolla on kumppanuus
sopimuksia
lähikaupunkien ja alueella toimivien yritysten kanssa. Tiedekuntatasolla opettajien
ja professoreiden henkilökohtaiset suhteet
sekä aiemmat hyvät kokemukset auttavat
myös harjoittelupaikan saannissa, harjoittelukoordinoimisesta vastaava opintopäällikkö Marja Vettenranta Vaasan yliopiston
filosofisesta tiedekunnasta kertoo.
Enemmän kuin työelämäyhteyksistä Vettenranta on huolissaan jatkuvasti muuttuvista
opintorahakäytännöistä. Hänen mielestään
pitkäjänteisempi opintotukipolitiikka olisi
opiskelijoiden kannalta ehdottaman tärkeää.
– Putoan itsekin kärryiltä, kun kuuntelen kollegoiden kertovan muutoksista. Opiskelijoiden kannalta tämä on todella kurjaa,
sillä kyse on heidän toimeentulostaan. Moni

opiskelija ottaakin kandin tutkinnosta välitutkinnon ja tekee gradun työn ohessa – sitten, kun aika antaa periksi. Toki opintoaikojen rajaus vaikuttaa siihen, että opintoja ei
voi enää venyttää määräämättömästi.
Niinikoski on yksi heistä. Vaikka Niinikoskella asiat ovatkin hyvin ja opinnot ovat
työn ohessa edenneet jo graduvaiheeseen,
hän myöntää, että aika yliopistolla on ollut
erilaista kuin odotukset seitsemän vuotta sitten.
– Olen saanut vahvan koulutuksen teorian tasolla ja oppinut käyttämään tietoa,
mutta yhteydet työelämään on täytynyt itse
rakentaa.
Opiskelijat peräävät vastinetta

Syksyllä joukko uusia yhteiskunta-alan opiskelijoita astuu yliopiston ovista sisälle Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä,
Vaasassa, Rovaniemellä, Kuopiossa ja Joensuussa. Jos Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n koulutuspoliittinen ohjelma vuosiksi
2015–2018 onnistuu tehtävässään, heitä on
vuoden 2018 valinnassa viidennes vähemmän.
– Liiton tutkimukset osoittavat, että koulutusta vastaavaa työtä ei riitä kaikille. Tälläkin hetkellä viidennes maisteriksi valmistuURA 3-2015 25
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Asioihin voi
vaikuttaa myös
haasteiden edessä.
neista tekee koulutustaan vaatimattomampia
töitä ja noin seitsemän prosenttia on työttömänä. Jokainen heistä on tragedia yksilötasolla. Tämä on yhteiskunnallisesti epätarkoituksenmukaista, mutta myös todiste
koulutuksen liikatarjonnasta, Jokelainen
toteaa.
Aloituspaikkojen vähentämisen taustalla
on tavoite kouluttaa vähemmän mutta laadukkaamman koulutuksen suorittaneita
maistereita. Taloudellisesti tiukat ajat kuitenkin näkyvät myös yliopistojen arjessa, ja
resurssipula konkretisoituu monella tavalla.
Uusi hallitusohjelma leikkauksineen ei niinikään ole tuomassa helpotusta ylipistojen
rahoitukseen. Jokelainen kuitenkin uskoo,
että asioihin voi vaikuttaa myös haasteiden
edessä.
– Kyse ei ole rahasta vaan käytäntöjen
ravistelusta. Monet muutokset ovat saavutettavissa, mutta se vaatii aktiivista keskustelua ja yhteistä tahtotilaa eri osapuolten kesken, Jokelainen pohtii.
26 URA 3-2015

Potkua KOPOsta
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n
koulutuspolitiinen ohjelma vuosille
2015 - 2018 valmistui toukokuussa
2015. Ohjelman sisällöstä vastasi
13-henkinen työryhmä; hallituksen,
valtuuston, liiton sekä opiskelijayhdistysten jäseniä. Edelliseen, vuonna
2010 valmistuneeseen, koulutuspoliittiseen ohjelmaan verrattuna nykyversio hakee ratkaisuja konkretian kautta.
– Ohjelman tavoitteena on erityisesti edistää yhteiskunnallisen koulutuksen hankkivien asemaa tutkinnon
jälkeisillä työmarkkinoilla. Olemme
panostaneet siihen, että meillä on
oikea työväline, millä käydä haasteiden
kimppuun, ohjelman valmistelusta
liiton toimistolla vastannut Piritta
Jokelainen tietää.
Liiton edustajana hän lupaa, että
uusia avauksia ja tiiviimpää yhteistyötä yliopistojen kanssa on luvassa.
– Rakenteiden ravistelun pitää
lähteä laatu edellä. Laatikkoleikkien
aika on ohi.
Lue lisää: www.yhteiskunta-ala.
fi/edunvalvonta/koulutuspoliittinen_
edunvalvonta/

Otuksen tutkimuksessa erot yliopistojen
välillä olivat marginaalisia, eikä sen perusteella yhteiskunta-alan opiskelupaikkoja voinut laittaa paremmuusjärjestykseen. Myöskään Vettenranta ei lähde kommentoimaan
yliopistojen eroja.
– En koe, että meillä olisi keskinäistä kilpailua. Päinvastoin jaamme hyviä käytäntöjä
opintopäälliköiden kesken säännöllisesti ja
dekaanikokouksissa kerran vuodessa. Meidän kaikkien yhteinen etu on, että yhteiskunta-ala voi hyvin, pystymme tarjoamaan
laadukasta opetusta ja tuottamaan asiantuntijoita työelämään paikkakunnasta riippumatta.
Kysymykseen rahoituksen perusteista
Vettenranta toteaa diplomaattisesti, että se
on yksi mittari koulutuksen toimivuudesta.
Valmistuvien näkökulmasta hän iloitsee sitä,
että vaikka ajat ovat haastavat, opiskelijat
uskaltavat valmistua.
Kaksikymmentä vuotta opintoasioiden
parissa työskennellyt Vettenranta on huomannut, kuinka opiskelija-aines on muuttunut tietoisemmaksi.
– Nykyopiskelijat osaavat vaatia palvelua, oikeuksia ja muutoksia. He eivät ole valmiita hyväksymään asioita ”niin kuin ne on
aina tehty”. Toisaalta käsitys akateemisesta
vapaudesta on myös hämärtynyt: tenkkapoo on tullut vastaan, kun meillä ei olekaan
tarjota valmista sapluunaa, vaan jokainen
rakentaa itse oman opintokokonaisuutensa.
– Otuksen tutkimus antaa osviittaa, että
yhteiskunta-alan opiskelijat ovat muita aka-

Työ- ja opiskelukyvyissä on paljon samaa
Opiskelu- ja työyhteisöissä on paljon samoja elementtejä mutta
myös paljon poikkeavaa. Yhteistä on kuitenkin se, että yksilötasolla
parhaimpaan lopputulokseen pääsee, kun sekä omat voimavarat
että yhteisön tuki on olemassa.

teemisia opiskelijoita stressaantuneempia.
He odottavat ehkä muitakin enemmän saavansa vastinetta opiskelupaikastaan ja turhautuvat helposti, jos näin ei käy, Rytkönen
tietää.
Myös Niinikoski tunnistaa, että opiskelijat saattavat jopa jäädä liian omilleen. Barrikadeille he eivät ole nousseet, mutta mielikuvitukselle on ollut käyttöä.
– Onneksi opiskelijoiden ääntä kuunnelllaan yliopistoissa. Olemme saaneet ehdotuksiamme hienosti läpi. Me esimerkiksi perustimme isoa kirjatenttiä varten lukupiirin. Jos
asioihin ei puutu tai niistä vain vaikenee, ei
myöskään muutosta tapahdu.
Vettenranta vahvistaa, että opiskelijoiden
palaute on arvokasta.
– Pyrimme vastamaan opiskelijoiden toiveisiin, ja otamme saamamme palautteen
vakavasti. Meillä opiskelee paljon myös jo
kypsempään ikään ehtineitä ja töiden ohessa
opiskelijoita, joten joudumme myös miettimään vaihtoehtoisia ja monimuotoisempia
opiskelutapoja, kuten verkko-opiskelua.
– Mediaanivalmistuja on 28-vuotias.
Nykyisillä työiän pidentämistoimenpiteillä
työvuosia on siis vielä edessä nelisenkymmentä. Koulutusta vastaava työpaikka ei
siis ole mikään pikku juttu vaan pohja pitää
luoda jo opiskeluvaiheessa. Siihen on olemassa aivan hyvät mahdollisuudet, Jokelainen päättää. :

Opiskelukyky-käsite on rakennettu
Työterveyslaitoksen, YTHS:n ja Opiskelun
ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen
yhteistyönä vuonna 2005. Alusta saakka
avainhenkilönä on toiminut yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu YHTS:ltä.
– Opiskelukyky määritellään paitsi
yksilön terveytenä ja voimavaroina myös
opiskelutaidoista, opetuksesta ja opiskeluympäristöstä tulevien tekijöiden kautta,
Kunttu toteaa.
Kunttu selventää, että työ- ja opiskelukykymallien osatekijöistä kolme on toisiinsa
verrattavia: terveys ja voimavarat -ulottuvuus on sama molemmissa; työympäristöä
vastaa opiskeluympäristö ja ammattitaitoa
opiskelutaito. Sen sijaan opiskelukykyä
kuvaavan mallin erityispiirre on opetus- ja
ohjaustoiminnassa, joille ei ole vastinetta
työkykymallissa.
– Työn ja opiskelun välillä on muitakin
erottavia piirteitä. Opiskelijalla ei esimerkiksi ole välttämättä selkeää käsitystä tulevan koulutuksen sisällöstä ja luonteesta,
kun sen sijaan työhön mennessä työnkuva
on yleensä hyvin tiedossa. Sairastuminen
ei opiskelijalla johda palkalliseen sairauslomaan ja sallittuun lepoon, vaan tenttien
ja töiden ruuhkautumiseen ja uudelleensuorittamiseen. Opiskelu on vaativaa
henkistä työtä, joka edellyttää omakohtaista
vastuuta valinnoista, opintojen suunnittelusta ja ajankäytöstä. Opiskelijat tekevät
opintojen ohella paljon ansiotöitä, mikä
usein johtuu taloudellisesta pakosta, mutta
saattaa olla myös pakoa vaikeaksi koetusta

opiskelusta. On helpompaa, kun on selkeä
päiväjärjestys ja muut sanovat, mitä pitää
tehdä.
Kunttu on huomannut neljän vuoden
välein toteutetussa valtakunnallisessa
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa, että alkuvaiheen opiskelijoiden
stressi on vähentynyt ja opiskelijat kokevat
kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään
ryhmään aiempaa yleisemmin.
– Opiskelukykymalli on osoittautunut
toimivaksi viitekehykseksi erilaisissa
opiskelijoiden hyvinvointiin kohdistuvissa
selvityksissä, suunnitelmissa ja suosituksissa. Sitä on hyödynnetty niin terveydenhuollossa, yliopistoissa kuin opiskelijajärjestöissäkin. Koska opiskelukykyyn
vaikuttavat paitsi terveyspalvelut myös
yliopiston, kuntien ja muiden toimijoiden
toiminta, tarvitaan hyvää yhteistyötä
kaikkien toimijoiden välillä. Opiskelijan
terveyden kannalta on vaikuttavampaa
saada yliopisto julistautumaan savuttomaksi kampukseksi tai tarjoamaan liikuntapalveluja ja hyvää ergonomiaa kuin
yrittää saada ainoastaan vastaanotolla
käyvä opiskelija lopettamaan tupakointi,
lisäämään liikuntaa tai tekemään taukojumppaa. Opiskelukyky ei ole vain yksilön
henkilökohtainen ominaisuus. Opiskelijaa
tukeva ja vuorovaikutteinen opiskeluyhteisö antaa opiskelijalle enemmän eväitä
työelämässä pärjäämiseen verrattuna
sellaiseen opiskeluyhteisöön, joka jättää
opiskelijan selviytymään vain omin päin,
Kunttu uskoo.

Lue Otuksen tutkimus kokonaisuudessaan
http://bit.ly/ykaotus2015
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askelta...

kohti oman opin
päivittämistä
Teksti Laura Lähdevuori Kuvat iStockphoto

Kesän jälkeen on oiva hetki
kääntää katse oman osaamisensa
päivittämiseen. Poimi vinkkejä siihen,
kuinka päivität itsesi uuteen iskuun
syksyn tullen. Liittokin tarjoaa sinulle
monia eri keinoja kehittymiseen.

2

Lukeminen
kannattaa aina
Tutustu kirjauutuuksiin ja itsensä
kehittämisoppaisiin.
Niistä saa neuvoja
sekä arkeen että
työelämään. Tai miksipä et lukisi
sitä kiinnostavaa ammattikirjallisuuden opusta, joka viimeksi jäi
lukematta.
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Koulutus kutsuu
Joko olisi aika raivata kalenterista tilaa seuraavalle koulutukselle? Kouluttautuminen kannattaa
oman osaamispääoman lisäämisen vuoksi, etenkin jos edellisestä koulutustilaisuudesta alkaa
olla jo aikaa. Ota selvää, minkälaista koulutusta
työpaikkasi järjestää ja pyydä työnantajalta koulutuspäivät
vapaaksi hyvissä ajoin.
Koulutuksilla tuet ja edistät sekä työmarkkinaosaamistasi,
omaa hyvinvointiasi että menestymistäsi.
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Joko olisi
aika raivata
kalenterista tilaa
seuraavalle
koulutukselle?
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Miltä kuulostaisi
mentorointi?

3

Liitto auttaa
Liiton koulutustarjontaa
on lisääntynyt runsaasti
viime vuosina. Koulutuksia
pidetään erittäin monista aihepiireistä, kuten
esimerkiksi seuraavista:
neuvottelutaidot ja vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, konfliktien ratkaisu työyhteisöissä ja kehityskeskustelut (ks. s. 34-35).
Jäsensivuilta löytyy myös menneiden
koulutusten materiaalia opiskeltavaksi.
Kannattaa käydä tutustumassa!
Liiton tarjoamat maksuttomat koulutukset ajankohtaisista aiheista kannattaa
ilman muuta hyödyntää. Tarjolla on myös
työllistymistä edistäviä Työnhakuveturikoulutuksia. Koulutuksista saa tietoa liiton
nettisivulta, uutiskirjeistä tai Hanna Meriluodolta (hanna.meriluoto@yhteiskuntaala.fi).
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HANKI MENTORI
Mentoroinnilla kokenut
työntekijä neuvoo ja tukee
työelämään vasta siirtyvää
opiskelijaa. Mentorointi
kestää vuoden ja sisältää
säännöllisiä tapaamisia.
Mentoriksi voi hakeutua jonkin aikaa työelämässä ollut, loppututkinnon suorittanut
henkilö. Liiton jäsenyys ei ole välttämätöntä.
Mentoroitavaksi eli aktoriksi voivat
hakea liiton opiskelijajäsenet, jotka ovat
opintojensa loppuvaiheessa. Seuraava
mentorointiryhmä alkaa tammikuussa
2016. Aktoreiden hakuaika ohjelmaan on
lokakuun 2015 aikana (ks. s. 32). Ryhmä
kokoontuu alku- ja päätöstapaamiseen
Helsingissä.

4

Verkostoidu
Käy eri tilaisuuksissa, kuten
esimerkiksi liiton jäsenilloissa ja
verkostoidu oman alan osaajien
kesken ja laajenna näkökulmiasi
tätä kautta. Voit saada laajemman verkoston ja uusia ajatuksia
ja ideoita.
Syksyisin järjestetään usealla
paikkakunnalla Yhteiskuntatieteilijäpäivät, jotka tarjoavat
jäsenille koulutusta ja seminaareja. Alustava ohjelma on tämän
lehden s. 13.

5

Sukella someen
Sosiaalisessa mediassa voit seurata
oman alan uusimpia tuulia ja löytää
myös verkostoitumiseen sopivia ryhmiä. Jos somen haltuunottokin on vielä
todo-listalla, nyt on hyvä aika tarttua
toimeen - syksyllä ehtii somettaa.

7

Uralle
ammattineuvoja
Liiton kautta saa UP Partners -valmennusyrityksen
kanssa neuvoteltuja urapalveluja. Yritys tarjoaa
neuvontaa työnhakuun, urasuunnitteluun ja omassa työssä kehittymiseen
liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa saa
puhelimitse. Uraneuvonta on jäsenille
maksutonta. Pitempikestoista uravalmennusta saa jäsenhintaan.
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Jokin yhteinen
rajapinta on hyvä olla.
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Mentorointi on pettämätön tapa siirtää
hiljaista tietoa uransa alkuvaiheessa olevalle
nuorelle. Mentori Aki Kaskinen ja aktori Elisa
Norvanto kertoivat omista näkökulmistaan,
miten he kokivat mentoroinnin. Norvannolla
oli palava halu kuulla mentorin uratarinoita
ja oppia verkostoitumaan. Kaskisella oli
aito kiinnostus auttaa aktorin urapolun
löytämisessä.

Pitää osata lukea aktoria
kuuntelemalla, mutta myös
hänen elekieltään: Oppia
tulkitsemaan, miten hän ajattelee
ja sitten toimia sen mukaisesti.

[ k ahdesta k ul masta]

Toinen
korkeakoulu

Teksti Riitta Ekholm Kuvat Sami Tirkkonen

”I

Aki Kaskinen, mentori

nnostuin mentoroinnista kuusi vuotta sitten,
kun olin palvelualalla rekrytoijana. Olin itse
ehtinyt olla työelämässä jo 13 vuotta ja halusin
jakaa kokemuksiani nuoremmille. Vuosiin oli
mahtunut onnistumisia ja epäonnistumisia.
Yhteensä aktoreita on ollut kuusi, ja suurin
osa on ollut joko yhteiskuntatieteen opiskelijoita tai opintojen loppuvaiheessa olevia nuoria.
Nyt aktorina on ensimmäistä kertaa henkilö, joka
ei ole opiskellut samassa tiedekunnassa. Sama
koulutustausta ei ole välttämätön, mutta jokin
yhteinen rajapinta on hyvä olla.
Kaikki ovat olleet lahjakkaita, motivoituneita
ja hyvin kielitaitoisia. Valmennukseen ei hakeudu
epämotivoitunutta porukkaa tai se karsitaan jo
kalkkiviivoilla. Asenne pitää olla kohdallaan.
Mentorointiohjelma laaditaan aina tapauskohtaisesti. Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi,
mitkä ovat aktorin tavoitteet, ja mihin asioihin hän
kaipaa tukea. Kun on sovittu yhteinen päämäärä,
siihen sitoudutaan yhdessä.
Valmennus on parhaimmillaan osallistavaa ja
intensiivistä. Sen pitää olla aidosti vuorovaikutteista. Pelisilmä, hienotunteisuus ja hyvä tilannetaju auttavat matkassa.
Joskus on myös tuurista ja sattumasta kiinni,
minkälaiseksi vuorovaikutus kehittyy. Mutta motivoimiskursseja ei ole tarvinnut pitää. Oma innos-

tus on toistaiseksi riittänyt. Silloin osallistuminen
tulee huomaamatta: heti alussa näkee, ollaanko
samalla aaltopituudella.
On hyvä muistaa, että valmennus on aina
molemmille osapuolille vapaaehtoista. Kysymys
on aidosta välittämisestä. Kelloa ei vilkuilla. Urafirmojen virkailijoilla kiinnostus asiakasta kohtaan
saattaa lopahtaa, kun tunti on kulumassa umpeen.
Olen sanonut aktoreilleni, että olen aina käytettävissä. Monien kanssa yhteydenpito on jatkunut
vuoden kestävän valmennuksen jälkeenkin. Hiljaisen tiedon siirtäminen on tärkeää. Sitä ei voi oppia
kirjoista.
Kertaakaan valmennus ei ole mennyt täysin
puihin, mutta joskus tulokset ovat saattaneet jäädä
laihoiksi.
Aktorin elämäntilanne voi myös muuttua, esimerkiksi äitiyden tai toiselle paikkakunnalle muuton myötä. Homma saattaa raueta, mutta kukaan
ei ole jäänyt työttömäksi.
Kaikki kaipaavat uravalmentajaa. Itsellänikin
on henkilöitä, joille soitan elämän risteyskohdissa.
Rekrytoijana ollessani näin liikaa julmuutta ja
halusin pois niistä kuvioista. Siirryin sosiaalialalle.
Sielultani olen valtiotieteilijä: haluan nähdä hallitusten päätökset ja niiden seuraukset kansalle.
Sosiaalityöstä on tullut makrotason juttu.
Totuus on tärkeä.”

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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Tärkeä oppi
mentorilta oli
verkostojen
luomisen merkitys.
Koulussa sitä ei opi.

Mentori ja aktori sopivat
keskenään pelisäännöistä.
Kaskinen ja Norvanto
tapaisivat kerran
kuukaudessa.

”K

Elisa Norvanto, aktori
un hain mentorointiohjelmaan,
mietin muuttoa Kuopiosta Helsinkiin. Opintojen alusta lähtien
selkeä päämääräni oli ollut työskennellä kansainvälisten asioiden piirissä julkisella puolella.
Halusin selvittää, minkälaisia aukkoja omassa työhistoriassa on ja mitä
voin tehdä päästäkseni tavoitteeseeni. Siihenastiset opinnot, työtehtävät ja harrastukset tuntuivat pirstaleisilta. Paletti piti saada
kuntoon.
Olin siinä vaiheessa yhteiskuntatieteiden
kandidaatti ja kansainvälisen tutkinnon suorittanut tradenomi ammattikorkeasta. Työpaikkani oli silloin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta ja tehtäväni oli vastata kansainvälisistä asioista.
Kansainvälisyyttä olin ehtinyt sivuta
monissa järjestö- ja luottamustoimissa. Tuli
tarve päästä eteenpäin ja ottaa julkisen sektorin toimintaa haltuun. Virisi uteliaisuus
päästä käsiksi tietoon, mikä pyörittää valtionhallintoa: Miten päätökset syntyvät ja lait
säädetään?
Kansainväliset organisaatiot kiinnostavat
ja niiden sisälle pääseminen on helpointa julkisen sektorin kautta. Siksi tämä tie.
Luin mentorointiohjelmasta yhteiskuntatieteilijöiden verkkosivuilta. Ohjelmaan
mukaan lähteminen on ollut hyvä ja opettavainen polku. Pääsin keskustelemaan
kokeneemman ihmisen kanssa omista uratavoitteistani. Ajatukseni selkeytyivät, kun
peilasin niitä mentorin tarinaa vasten.
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Paletti piti saada
kuntoon.
Aktorin näkökulmasta tärkeä oppi oli
hahmottaa itselle, mitä todella haluaa. Mentori esitti kysymyksiä, joita en ollut osannut itseltäni kysyä. Se vei eteenpäin oman
ammatti-identiteetin rakentamisessa.
Arvokasta oli kuulla mentorin uratarinassa erityisesti se, miten hän oli päätynyt
valintoihinsa ja minkälaisia teknisiä taitoja
se oli vaatinut. Mentorin ohjauksella laadin
muun muassa cv:ni uusiksi.
Ehdimme tarkentaa suunnitelman urapolustani ennen kuin muutin työn perässä
Helsinkiin. Tehtävä ei ollut järin haastava,
mutta mentori piti aktiivisesti yhteyttä tässä
vaiheessa ja kannusti minua hyötykäyttämään ajan verkostoitumiseen sekä ammattiidentiteetin rakentamiseen.
Olin ollut puoli vuotta töissä, kun pääsin
mukaan EU:n rahoittamaan kriisinhallintaprojektiin Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Sillä tiellä olen.” B

Tartu ainutlaatuiseen
tilaisuuteen ja tule
mukaan mentorointiin!
Uusi mentorointiryhmä käynnistyy tammikuussa 2016. Haemme ryhmään kiinnostuneita mentoreita ja mentoroitavia.
Mentorointi kestää vuoden ja edellyttää
paritapaamisia noin kerran kuukaudessa. Ryhmätapaamisia on kolme kertaa
ohjelman aikana.
Jos olet opintojen loppuvaiheessa
mutta et vielä valmistunut (valmistumassa mentorointivuoden aikana tai
vähän sen jälkeen), voit hakea ohjelmaan
mentoroitavaksi eli aktoriksi. Aktoreiksi
hakevien on oltava liiton opiskelijajäseniä. Jos olet valmistunut ja sinulla on
työkokemusta, jota haluat jakaa työelämään siirtyvälle, olet sopiva mentoriksi.
Mentorin ei tarvitse olla liiton jäsen.
Aktoriksi hakevien opiskelijoiden hakuaika on 1.-31.10. Mentoriksi voit hakea
vaikka heti! Hakemukset ovat sitovia.
Lisätietoja ja hakemuslomake löytyvät
nettisivuiltamme www.yhteiskunta-ala.fi
kohdasta Jäsenpalvelut ja –edut/uranhallinta. Sivulla on myös linkki aiemmin
mukana olleen mentorointiparin haastatteluun.
Jos sinulla on kysyttävää, voit olla myös
suoraan yhteydessä mentoroinnin
yhteyshenkilöön Hanna Meriluotoon 
hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi tai
p. 010 231 0352

Kuulumisia kentältä

Back to Work - tule verkostoitumaan Pääsyssä!

Tervetuloa PYRY:n
kulttuuririentoon!
Kuva Heini Lehväslaiho

Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät Pääsy ry starttaa
syyskauden lomaltapaluuskumpalla. Back to Work - after
work pidetään torstaina 3.9. klo 17 ravintola Virgin Oilissa.
Pääsy tarjoaa lasillisen kuohuvaa ja baarin puolelta on
sohvaryhmä varattuna. Tervetuloa mukaan vaihtamaan
kuulumisia ja verkostoitumaan!
Syksyn aikana jatkuvat myös Pääsyn sählyvuorot ja
lisäksi luvassa on asiaohjelmaa, rapujuhlat sekä tietenkin
perinteiset pikkujoulut. Tarkemmat tiedot tapahtumista ja
ilmoittautumisista löytyvät Pääsyn internet- ja Facebooksivuilta.
www: http://paasy.info
Facebook: http://www.facebook.com/paasyry

Päijät-Hämeen Valtio
tieteilijöiden nimi vaihtuu
Syksyllä Päijät-Hämeen Valtiotieteillijät ry:n hallitus
kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, jotta
yhdistyksen nimi ja sen säännöt voidaan päivittää nykyhetkeen sopiviksi. Kokous järjestetään sunnuntaina 18.10.
Tästä suoraan jatketaan rennommin teatterin pariin,
kun Lahden kaupungin teatterissa vierailee Mielensäpahoittaja ja poika. Sunnuntain esitykseen kello 15 pääsee
mukaan ilmoittautumalla (facebook/ phsval@gmail.com)
ja maksamalla kohtuullisen omavastuuosuuden (lippuja
on rajattu määrä). Tarkemmat tiedot ja ohjeet seuraavat
syyskuun alkupuolella, joten tarkkaile phsval-sähköpostilistaa tai yhdistyksen Facebook-ryhmää Päijät-Hämeen
Valtiotieteilijät ry.
Yhdistys ei ainoastaan kokousta: tänäkin kesänä
olemme kunnostautuneet lähiseutumatkailussa Nastolaan
Lapakiston luonnonsuojelualueella ja Hollolan Pyhäniemen kartanossa. Tule mukaan aktiiviseen toimintaamme!

Eräs Pirkanmaan yhteiskuntatieteilijöiden (PYRY) syksyn
kohokohdista on kulttuurimatka Helsingin messukeskukseen
lauantaina 24.10. Viimesyksyisen onnistuneen kirja- ja
viinimessuretken myötä olemme kehittäneet tämän syksyn
matkalle lisää mielenkiintoista ohjelmaa. Saamme reissubussiimme oikean kirjailijan, yhteiskuntatieteiden maisteri
Rosa Meriläisen. Kuulemme matkan aikana Rosan ajatuksia
muun muassa kirjoista, kirjallisuudesta ja yhteiskunnasta.
Perillä messukeskuksessa on koko päivän vapaata ohjelmaa
– kukin saa vapaasti päättää, onko reissu lopulta kirja-,
viini-, ruoka- vai musiikkimessumatka!
Lokakuinen kulttuurimatka on jäsenillemme edullinen
(sis. edestakaisen bussikyydin ja messulipun), ja myös
kaverin yhdistyksen ulkopuolelta voi ottaa lisämaksulla mukaan. Informoimme jäseniä tarkemmin hinnoista ja reissun
yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen matkaa – seuraa myös
pyrypirkanmaa.blogspot.fi sekä Facebook: Pirkanmaan
yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry PYRY.
Tervetuloa mukaan iloiseen, keskustelevaan ja ajattelevaan joukkoomme!

Lisää kuulumisia kentältä
www.yhteiskunta-ala.fi/
liitto/jasentoiminta
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Koulutuskalenteri
Työnhakuveturin koulutukset
Työnhakuveturi (ennen Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry)
järjestää koulutusta ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen työttömille tai työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille. Koulutukset ovat
maksuttomia.
Syksyllä tulossa mm. seuraavat asiantuntijaluennot:
9.9. Työnantajien rekrytointipaneeli
30.9. Rakentava vuorovaikutus – taitoja työnhakuun
7.10. Työnhaun ABC
Muista myös, että Työnhakuboosteri -ryhmässä voit parantaa
työnhakutaitoja, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa oman
osaamisen keihäänkärjet ja uratoiveet sekä antaa ja saada
vertaistukea.
Lue lisää osoitteessa www.tyonhakuveturi.fi

Akavalaiset jäsenillat
Akava järjestää yhteistyössä TJS-opintokeskuksen kanssa
jäseniltoja akavalaisten liittojen jäsenille. Vuoden 2015 teemat
ovat Työpaikan ristiriidat – Konflikter på arbetsplats ja Retki
työhönottajan ajattelumaailmaan. Koulutukset ovat maksuttomia.
Katso lisätiedot verkkosivuiltamme www.yhteiskunta-ala.fi/
koulutukset/yhteisakavalaiset-koulutukset.
Paikkoja rajoitetusti!

Syksyn koulutukset:
Webinaari: Psykososiaalinen kuormittavuus

18.9.2015 klo 10–11,
kouluttajana asiantuntija Päivi Rauramo,
Työturvallisuuskeskus
Jokaisessa työssä on psykososiaalisia kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Optimaalinen tekemisen tila onnistuu, kun työ tarjoaa
sopivasti haasteita ja mahdollistaa riittävän palautumisen. Työn
haitalliset kuormitustekijät tulee tunnistaa ja kehittämistoimenpiteitä tehdä ajoissa. Myös myönteisten voimavaratekijöiden vaaliminen on tärkeää. Päivi Rauramo TTK:sta antaa vinkkejä psykososiaalisen kuormituksen hallintaan niin työpaikka- kuin yksilötasolla.
Verkkoluennon fasilitoija Jarna Savolainen (TTK) virittää luennon
aikana keskustelua aiheesta. Liity vuorovaikutteiselle verkkoluennolle omalta työpisteeltäsi, tarvitset osallistumiseen vain tietokoneen, nettiyhteyden, kuulokkeet ja mikrofonin.
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Asiantuntijasta esimieheksi

23.9.2015 klo 16.30–19.30,
kouluttajana valmentaja Kati Järvinen, Montevista Oy.
Koulutuspaikka TJS Opintokeskus,
Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki
Koulutus on tarkoitettu Sinulle, jos olet tuore esimies tai vasta
pohtimassa esimiestehtäviin hakeutumista. Saatat pohtia, onko
esimiespolku ylipäätään sinua varten tai vaikkapa mitä esimiehen
pitää osata onnistuakseen roolissaan.
Moni uusi esimies on asiantuntijatiimistä ylennetty esimiesasemaan, ja moni asia mietityttää esimiespolun alussa. Asiantuntijuus
ja esimiehisyys ovatkin kaksi erilaista työnkuvaa. Oman esimiesidentiteetin kehittämisessä on hyvä pohtia asiaa monesta eri näkökulmasta valmennuksen työkalujen ja vertaiskeskusteluiden avulla.
Teemat:
• Asiantuntijasta esimieheksi
• Esimiehen roolit ja tehtävät
• Työkaluja valmentavaan johtamistyyliin
• Uuden esimiehen haasteita
• Käytännön vinkkejä tuoreelle esimiehelle
• Omat vahvuuteni esimiehenä
Valmennuksen hyödyt:
• Selkeytät itsellesi, haluatko ja miksi haluat esimieheksi
• Saat selkeän tietopaketin siitä, mitä esimies tekee
• Saat vinkkejä, joilla välttää sudenkuopat esimiesuran alussa
• Opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi esimiestyötä ajatellen
Koulutukseen mahtuu max. 30 osallistujaa.

Itsensä johtaminen -verkkokurssi

2.-11.10.2015,
LIVE-verkkoseminaari 8.10.2015 klo 17–18,
kouluttajana psykologi, toimitusjohtaja Heidi Viljamaa,
UP Partners
Koulutus auttaa sinua kehittämään itsensä johtamisen taitoja sekä
valitsemaan oman elämäsi tärkeimmät kehittämiskohteet. Koulutuksessa tehdään kokonaisvaltainen analyysi nykytilanteestasi (mm.
työ, terveys ja ihmissuhteet). Tavoitteena on löytää ne kehittämiskohteet, joilla on eniten positiivista vaikutusta hyvinvointiisi. Oletpa
sitten asiantuntija tai esimies, saat koulutuksesta lisää hallinnan
tunnetta elämääsi ja konkreettisia työvälineitä parempaan itsesi
johtamiseen työssä ja arjessa yleensä.
Valmennus toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Valmennus tapahtuu videoiden, ryhmäkeskustelun sekä Self Leader
-verkkotyökalun avulla. Valmennus edellyttää osallistujilta 3–4
tunnin ajallista panostusta 10 päivän aikana. Valmennukseen
sisältyy 60 minuutin verkkoseminaari valmentajan kanssa, jonka
sisältö rakentuu osallistujien kommenttien ja kysymysten pohjalta.
Nettiseminaaria ei tallenneta. Voit kuitenkin osallistua helposti myös
esimerkiksi älypuhelimella ja vain kuunnella, vaikka olisit bussissa,
lenkillä tai ruokaa laittamassa. Verkkokurssille mahtuu
max. 24 osallistujaa.

Stressinhallinnan viisi askelta

13.10.2015 klo 16.30–19.30,
kouluttajana valmentaja Riikka Pajunen, Montevista Oy.
Koulutuspaikka TJS Opintokeskus,
Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki
Haluatko oppia selkeät keinot, joilla saat pidettyä stressihormonit
loitolla? Haluatko selkeyttää omia tavoitteitasi ja prioriteettejasi?
Haluatko eroon ylitunnollisuudesta ja oppia sanomaan jämäkämmin EI?
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat käytännöllisiä
työkaluja oman arjen johtamiseen ja stressitason pienentämiseen. Mietitään, miten lisätä omia voimavaroja ja saada enemmän hallinnan tunnetta arkeen. Käydään läpi myös konkreettinen
viiden askeleen stressinhallinnan ohjelma harjoituksineen.
Teemat:
• Mitä stressi on ja mitä siitä seuraa?
• Viiden askeleen ohjelma stressin hallintaan
• Harjoituksia viiteen askeleeseen liittyen
Koulutuksen hyödyt:
• Saat lisää virtaa omaan arkeesi
• Valitset itsellesi sopivimmat työkalut stressin taltuttamiseen
• Vapautat itsellesi lisää voimavaroja ja energiaa
• Teet itsellesi oman hyvinvointiohjelman tulevaan kauteen
Koulutukseen mahtuu max. 30 osallistujaa.

Työpajassa Jukka-Pekka Heikkilä (Humap) johdattelee
osallistujat pohtimaan ajanhallinnan ratkaisuja niin yksilön
kuin koko työyhteisön tasolla. Pääteemana käsitellään ketterien
menetelmien maailmasta löytyviä työkaluja ja pohditaan niiden
sovellettavuutta osallistujien työympäristöihin.
Tilaisuudessa esitellään myös tuoreita tuloksia Työterveys
laitoksen aihetta käsittelevästä tutkimuksesta (’Aikajärjestys
asiantuntijatyössä’). Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa
ajallista epäjärjestystä suomalaisessa asiantuntijatyössä ja kehittää keinoja sen vähentämiseen. Työpajoissa tuotetut työkalut
ja ideat jaetaan osallistujien käyttöön sekä hyödynnetään osana
tutkimusta.

Neuvottelutaidot

25.11.2015 klo 16.30–19.30, kouluttajana kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus.
Koulutuspaikka TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A,
00520 Helsinki.
Neuvottelutaidon koulutuksessa osallistuja saa valmiuksia,
joiden avulla hän tunnistaa omia vahvuuksiaan ja neuvottelee
työhön liittyvistä asioista, kuten palkasta, tuloksekkaammin.
Osallistuja oppii valmistautumaan myös muihin neuvotteluihin
sekä huolehtimaan neuvottelujen jälkihoidosta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia neuvottelutaktiikoita.
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa paremmin valmistautua
neuvottelutilanteisiin ja puolustaa etujaan. Koulutukseen mahtuu
max. 30 osallistujaa.

Osaamisen tunnistaminen

28.10.2015 klo 16.30-19.30,
kouluttajana kulttuurisihteeri Inka Ukkola, TJS Opintokeskus.
Koulutuspaikka TJS Opintokeskus,
Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki.
Osaamisen tunnistamisen koulutuksessa käydään läpi erilaisia
osaamisen tunnistamisen tapoja sekä harjoitellaan osallistujien
osaamisen tunnistamista ryhmätyön avulla. Monesti oppilaitoksissa osaamisesta puhutaan eri käsittein kuin työelämässä. Arvioinnin tavatkin saattavat vaihdella. Tässä koulutuksessa tutkimme
mitä erilaisia osaamisia voi olla ja miten löytäisi sanat, joilla
omaa osaamista voi kuvata. Luennot ja keskustelut rytmitetään
tukemaan osallistujien omaa oppimista. Koulutukseen mahtuu
max. 30 osallistujaa.

Ratkaisuja ajanhallintaan -työpaja

11.11.2015 klo 16.30-19.30,
kouluttajina organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilä,
Humap Oy ja tutkija Olli Viljanen, Työterveyslaitos.
Koulutuspaikka TJS Opintokeskus,
Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki.
Kiristyvät aikataulut ja jatkuva muutos vaativat yhä enemmän
nykypäivän asiantuntijoilta. Ajattelutyö vaatii aikaa ja rauhaa,
mutta yhä useamman asiantuntijan työpäivä täyttyy kiireestä,
muuttuvista aikatauluista ja keskeytyksistä.

Ilmoittautuminen: www.yhteiskunta-ala.fi/koulutukset/
Lisätietoja: hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi
tai p. 010 231 0352

Hyödynn
ä
koulutu
kset !
Koulutuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti liiton
nettisivuilta. Kaikki koulutukset ovat jäsenille ilmaisia.
Huomioithan silti, että voit perua osallistumisen
koulutukseen 8 päivää ennen koulutuksen alkua ilman
kuluja. Jos tämän jälkeen jäät pois koulutuksesta
perumatta, sinulta peritään peruuttamatta jääneestä
paikasta 50 euroa, ellei ole esittää lääkärintodistusta
tai todistusta ylivoimaisesta esteestä. Tarkista aina
viimeisimmät tiedot koulutuksista nettisivuiltamme!
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Jäsenedut

Parhaat
talvilomaviikot

Käytä
i
jäsenetuas
lomailuun!

jaetaan lokakuussa!
Kiinnostaako uusivuosi, hiihtoloma
tai pääsiäisenvietto pohjoisen
hiihtokohteessa? Liitolla on tarjota
lomanviettopaikkoja Rukalla,
Ylläksellä ja Pyhällä.

Seuraava arvontapäivä on 26.10. Silloin
arvonnassa ovat mukana viikot 53-18
(ajanjakso 26.12.2015–7.5.2016).
Näin haet lomaviikkoa:
• Täytä sähköinen lomake netissä ja
lähetä se viimeistään maanantaina
26.10. klo 12.
• Jos samalle viikolle tulee useampia
hakemuksia, vuokraoikeus arvotaan.
Ensikertalaiset ovat etusijalla.
• Jos onnistut haussa, saat puhelinsoiton ja kirjallisen vahvistuksen muutaman päivän sisällä arvonnasta.
• Vapaiksi jääneet viikot tulevat uudelleen jakoon, joten seuraa nettisivuja.
Varauksia otetaan vastaan puhelimitse
tai sähköpostitse.
• Varaus on sitova. Peruutuksesta
veloitamme toimistokulut 17 euroa.
• Saat lisätietoja lomahuoneistoista
nettisivuilta www.yhteiskunta-ala.fi
kohdasta jäsenpalvelut ja -edut sekä
puhelimitse 010 231 0350.

Tätä jäsenetua on syytä kokeilla –
jäsenhinnoin! Lisää tietoa lomaeduista
ja hakuohjeista löydät nettisivuiltamme
www.yhteiskunta-ala.fi
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Rukanjurmu
• 70-neliöinen rivitalohuoneisto
kymmenelle hengelle Ruka
tunturilla
• vuokra-aika lauantaista klo 16
lauantaihin klo 12
• Haettavat viikot
53 (v. 2015)
470 €
1-6		
470 €
7-18		
540 €

Ylläs: Kolarin Siepakka
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto neljälle hengelle
• Vuokra-aika lauantaista klo
16 lauantaihin klo 10
• Haettavat viikot
4		
310 €
8, 11		
490 €

Rukan lomakylä
• 40-neliöinen rivitalohuoneisto
kuudelle hengelle
• Vuokra-aika lauantaista klo 17
lauantaihin klo 11
• Haettavat viikot
17, 18		
410 €

Pyhä: Pelkosenniemen
Pyhänhovi
• 48-neliöinen (+parvi 31 m2)
paritalohuoneisto kahdeksalle
hengelle
• Vuokra-aika perjantaista klo 16
perjantaihin klo 11
• Haettava viikko
6		
470 €

Liiton jäsenyyslakin.
kannattaa vapaal

[resumé]

Mot det akademiska okända
Hösten 2015 kliver en skara nya samhällsvetarstudenter in genom universitetets dörrar. Om Högskoleutbildade
samhällsvetare rf:s Utbildningspolitiska
program 2015 – 2018 lyckas med det
man föresatt sig, är antalet en femtedel
mindre vid ansökningsprocessen 2018.
– Både våra egna utredningar och
arbetsmarknadsundersökningar visar
att det inte finns tillräckligt mycket
arbete som motsvarar utbildningen för
alla, säger Piritta Jokelainen studentombudsman vid Högskoleutbildade samhällsvetare rf. – Ett konkret hinder för
integreringen i arbetslivet är studerandenas olika möjligheter att göra praktik
under studierna. Ett annat är att hitta

Nedskärningarna av
personal belastar
förtroendevalda
Akavas barometer för förtroendevalda visar att mer än hälften av
de förtroendevalda inom den privata
sektorn måste sköta situationer med
uppsägningar och permitteringar.
Statligt och kommunalt anställda
förtroendevalda är välbekanta med
situationen där antalet anställda
minskar, då nyrekryteringar vid
pensionsavgångar uteblir och
tidsbundna anställningar inte görs
om till fasta anställningar.
Teemu Hankamäki, generalsekreterare för De högre tjänstemännen YTN, fäster uppmärksamhet vid
att de förtroendevalda är missnöjda
med förhandlingsprocessen.
– Samarbetsförhandlingarna är
i dagsläget i huvudsak en ensidig
diktering. Det är inte ett samarbete,
sammanfattar Hankamäki.
Ett konkret problem är att de förtroendevalda kan representera upp
till flera hundra anställda, som dessutom finns på olika arbetsplatser.
– Många mätare visar att belastningen för de förtroendevalda är
åtminstone tidvis alltför stor. Det
finns en gräns för hur många man
kan representera.

balansen mellan de teoretiska studierna
och de tillämpande färdigheterna.
Antagningsprocenten till de samhällsvetenskapliga fakulteterna är låg.
– Det är fråga om ett motiverat gäng
som passerat en tuff uttagning. Det är
en stor förlust för samhället om dessa
smarta människor inte kommer till nytta,
säger Maria Rytkönen, biträdande forskare vid Forskningsstiftelsen för studier
och utbildning Otus.
– Det är inte fråga om pengar utan
om att skaka om strukturerna. Många
förändringar kan uppnås men det kräver att olika parter har en gemensam
vilja, resonerar Jokelainen.

Medvetet i
bakgrunden
– Ofta planerar jag i förväg vilka
arbetsuppgifter jag ska ta hand om
under dagen, men upptäcker i slutet av
dagen att jag inte hunnit utföra en enda
av dem, beskriver PM Riina Nevamäki,
premiärminister Juha Sipiläs politiska
specialmedarbetare.
Hon har varken arbetstid eller en
tydlig arbetsbeskrivning.
– Allt som dyker upp görs.
Nevamäki är välkänd inom den politiska inre kretsen men relativt okänd
för den stora allmänheten. Hon medger
att det varit ett medvetet val att hålla sig
anonym.
– Jag har varit nöjd med min roll
som bakgrundspåverkare. Jag säger
inte ”aldrig”, när det kommer till andra
roller inom politiken, men just nu känns
det här mest rätt för mig.
Enligt Nevamäki lönar det sig alltid
att skaffa sig en samhällelig utbildning
– oavsett om man har siktet inställt
på den privata eller den kommunala
sektorn. Och att främja samhällsfrågor kräver engagerade individer med
problemlösningsförmåga.
– Man ska inte endast fundera på
vad som är viktigt att studera. Det väsentliga är att studera något som man
själv är särskilt intresserad av.

Öppenhet
leder till
förtroende

A

lla avtal bygger på förtroende. Även i förhandlingarna om ett samhällsavtal som kom igång
under sommaren har den bärande tanken
varit tillit mellan de olika parterna. Om förtroende uppnås finns förutsättningarna för att
avtalet ska komma till stånd. Om helhetsbilden
av den finska ekonomin råder samförstånd: i landet behövs
sysselsättning, tillväxt och köpkraft till medborgarna. Hur
detta ska uppnås är däremot en svårare nöt att knäcka.
En av metoderna som föreslagits är att öka mängden
avtal som ingås på lokal nivå. Med detta avses avtal som
man sluter på arbetsplatserna om anställningsvillkoren
eller ändring av dem. När lokala avtal ingås är förtroendet
mellan arbetstagarna och arbetsgivaren a och o. Om det
blir vanligare att ingå lokala avtal får representanterna för
de anställda, till exempel de förtroendevalda, allt större
betydelse.
Hur står det då till med förtroendet på lokal nivå? Akava
har kartlagt erfarenheter hos förtroendevalda i förtroendemannabarometern (s. 18), där bland annat uppsägningar
behandlats. Ett citat plockat ur barometern beskriver situationen även mer generellt: ”Arbetsgivaren förstår inte att om
jag visste mer, skulle jag kunna förmedla korrekt information
och vara till stor hjälp även för arbetsgivaren.”
Så vanliga som uppsägningar har blivit på arbetsplatserna i dagsläget, anser de förtroendevalda inte att de har
tillräcklig insikt i arbetsgivarens ekonomiska situation och
utvecklingsutsikter. De upplever att åtkomsten till information
ofta är bristfällig och att de är tvungna att mjölka arbetsgivaren på information. Att sitta och ruva på informationen
leder enligt de förtroendevalda till att de inte kan påverka
alternativen till uppsägningarna och förbereda sig på
personalarrangemangen. Om samarbetsförhandlingarna
upplevs som ensidig diktering är förutsättningarna för äkta
förhandlande dåliga.
Vad ska då råda bot på den uppenbara förtroendekrisen? De förtroendevaldas ställning och åtkomst till
information måste förbättras, kräver löntagarparten. Också
en sanering av lagen om samarbete inom företag och att
arbetsgivaren tar större ansvar för omställningsskyddet har
föreslagits. Under hösten får vi veta hur stora förändringar
som väntar. Öppenhet är redan en bra början.
Hösten är på väg – kom ihåg att anmäla dig till höstens
höjdpunkt, Samhällsvetardagar!

kati ahtiainen
kommunikationschef
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Yhteystiedot
Järjestötoiminta
Viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen ................. puhelin 010 231 0359
• viestintä
• Ura-lehti

Toimisto on auki arkisin klo 9-16.

info@yhteiskunta-ala.fi, lakimiehet@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
Neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen................puhelin 010 231 0354
• julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoiminta
Lakimies Elina Oksanen.......................................puhelin 010 231 0364
• palvelussuhdeneuvonta
Lakimies Heidi Tupamäki..................................... puhelin 010 231 0363
• palvelussuhdeneuvonta
Lakimies Jukka Nohteri....................................... puhelin 010 231 0353
• palvelussuhdeneuvonta

Anna palautetta lehdestä
Applen älykello!
Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015

MCI

URA

EDUNVALVONTA
Luottamusmiesbarometri
ILMIÖ
Opintojen anti tulevaan työelämään
KAHDESTA KULMASTA
Mentorointiparin kohtaamisia

KLIKKAA LISÄÄ

www.uralehti.fi

Paljosta
perillä

Mukana
opiskelijaliite!

12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät

Jokainen numero on
uusi mahdollisuus
osallistua
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 400 euron arvoinen
Apple Watch -älykello.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua
kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat
lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2015. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto
arvotaan 4.1.2016 Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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Asiantuntija Hanna Meriluoto........................ puhelin 010 231 0352
• koulutukset
• jäsentoiminta
Kehittämisasiantuntija Aki Reinimäki.......... puhelin 010 231 0356
• järjestötoiminta
Opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen....... puhelin 010 231 0358
• opiskelijatoiminta
Jäsenkoordinaattori Jaakko Kalske............ puhelin 010 231 0366
• opiskelijatoiminta
• jäsenrekisteriasiat
Jäsenasiat
Hallintopäällikkö Marjut Soininen.............. puhelin 010 231 0360

Hallintopäällikkö (va.) Minttu Kilpiä........ puhelin 010 231 0365
• taloushallinto

Toimistonhoitaja Helka Ahlström................. puhelin 010 231 0350
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
• lomaviikkovaraukset

Jäsensihteeri Pia Ruuska............................. puhelin 010 231 0361

• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut

URA

KLIK

www KAA LISÄ
Ä
.urale
hti.fi

Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja
keskustele päivänpolttavista aiheista. Verkosta voit hakea
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.

[ näkökulma]

Intohimoa ja kärsimystä
”Tutkimuksen tekeminen on passiota.
Se on intohimoa ja kärsimystä samanaikaisesti”. Näin totesi aikanaan pro gradu
-tutkielmaani ohjannut professori. Passio
kuvasi myös omaa kokemustani. Intohimoisesti luin aikaisempaa tutkimusta ja
keräsin aineistoa. Kärsimyksen vallassa
sitä jäsentelin ja raportoin: jotain jäi aina
kategorioiden ulkopuolelle, jotain jäi saamatta esiin ja löytämättä.
Passio tulee latinan sanasta patior –
tulla jostain vaikutetuksi tai jonkun asian
valtaamaksi. Antiikin kreikassa passiota olivat halu, nautinto, pelko ja kärsimys. Kristillisessä perinteessä passio tunnetaan Jeesuksen kärsimyshistoriana ja
sitä kuvaavina sävellysmuotoina. Passion intohimo ja kärsimys kulkevat käsi
kädessä ollen saman asian eri puolia.
Jokapäiväisessä suomalaisessa kielenkäytössä passion käännös on vakiintunut ennen kaikkea intohimoksi. Sitä
tuntuu olevan kaikkialla: työelämässä,
harrastuksissa, ihmissuhteissa, ruuanlaitossa, politiikassa. Viime kevään ministerisalkkujen jakamistakin ohjasi intohimo.
Ministeri Soinin kerrottiin tehneen ulkoministerin pestiään koskevat ratkaisunsa
intohimoon perustuen. Perustelua vähäteltiin; ratkaisuthan tulisi tehdä järjen, ei
mielihalun pohjalta. Ihmisiltä myös vaaditaan intohimoa. Opiskellessani tänä kesänä
kansainvälisessä kielikoulussa, opiskelutoverini huudahti opettajan menettäneen
intohimonsa työhönsä, jos hän ei sitä tunnepitoisesti osoittanut.
Intohimo-puheen yleisyys kertonee
pyrkimyksestä ilmaista inhimillisen elämän merkityksellisiä asioita. Ihmisten
kaikkein merkityksellisimmät asiat sisältävät iloa ja intohimoa, mutta myös kärsivällisyyttä, jopa kärsimystä. Ihminen on
valmis kärsimäänkin tärkeinä, arvokkaina
ja merkityksellisenä pitämiensä asioiden
eteen. Merkitykselliseen ja mielekkääseen
elämään ihminen tarvitsee itseään suurempia päämääriä ja arvoja, joiden puolesta
elää, joita palvella ja tavoitella.
Myös työelämässä oman työn merkitykselliseksi kokeminen rakentaa perustan, innon ja motivaation tekemiseen.

Tutkimuksissa on havaittu, että merkityksellisyyden kokemusta työssä rakentavat ainakin jatkuva oppiminen ja oman
osaamisen soveltamisen mahdollisuudet,
tunne tarkoituksellisesta työstä, myönteiset sosiaaliset suhteet ja tunne työyhteisöön kuulumisesta sekä mahdollisuus
elää kokonaisvaltaista elämää, jossa työn
ja muun elämän tavoitteet, roolit ja arvot
ovat sopusoinnussa keskenään.
Suomalaisten kokemukset tylsästä,
tyhjästä ja merkityksettömästä työstä ovat
työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan
yllättävän laajoja ja yleisiä. Tyhjyyden
tunteen taustalla yksi keskeisimpiä tekijöitä lienee se, etteivät yksilön toiveet ja
odotukset keskustele työorganisaatioiden tavoitteiden kanssa. Työyhteisöissä
on havaittavissa empatian kuiluja, jotka
erkaannuttavat sen jäseniä toisistaan ja
aiheuttavat tarkoituksettomuuden ja yksinäisyyden tunteita.
Merkityksellisyyttä vahvistava ja
empatian kuiluja täyttävä tekijä voi olla
työyhteisöissä toinen toisemme parempi
tunteminen sekä toistemme arjen ja juhlan passioissa myötäeläminen. Toisen
ilossa, innossa, pettymyksessä ja turhautumisessa myötäeläminen voi olla jopa
työelämän mullistava
voima. Vaikka suomalainen työelämä on
painokkaan rationaalista, siinä vaikuttavat
erilaiset inhimilliset tunteet ja ihmisten
syvä toive tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Ihmiset ovat työssään organisaation tarpeita ja intressejä varten, mutta
heillä on myös omat sisäiset tarpeensa ja
odotuksensa.
Alussa kerroin professorista, joka
kuvasi tutkimuksen tekemistä passioksi.
Kun graduni alkoi valmistua, hän kysyi
minulta yhden elämäni mieleenpainuvimmista kysymyksistä: mitä haluan elämältäni. Levollisesti kuunnellen hän antoi
minun jäsentää ajatuksiani. Valmista vastausta hän ei odottanut. Tuon saman kysymyksen voisivat työelämän esimiehet toisinaan esittää omille seuraajilleen. B

ELINA JUNTUNEN
Kirjoittaja on teologian
tohtori ja yhteiskuntatieteiden kandi. Hän
toimii asiantuntijana
kirkkohallituksessa ja
tutkijana Helsingin yliopiston
Myötätunnon mullistava
voima -tutkimusprojektissa.

Ihmisiltä myös
vaaditaan intohimoa.
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Kuka on seuraava
Vuoden yhteiskuntatieteilijä?
Sinä voit nyt vaikuttaa Vuoden
yhteiskuntatieteilijän valintaan!
Vuoden yhteiskuntatieteilijä on valittu jo vuodesta 1999 lähtien.
Valituissa on ollut yhteiskuntatieteilijöitä yhteiskunta-alan eri
sektoreilta pääjohtajasta päätoimittajaan, ministeristä kehittämiskonsulttiin. Ensimmäinen valittu oli silloinen komissaari,
nykyinen Suomen Pankin johtaja Erkki Liikanen. Viime vuonna
valituksi tuli VTM, yrittäjä Anna-Marja Vainio.
Lähetä ehdokkaasi perusteluineen 14.9. mennessä:
• sähköpostilla viestinta@yhteiskunta-ala.fi
• kirjeitse Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry / Viestintä,
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Jäseniltä tulleiden ehdotusten joukosta Vuoden yhteiskunta
tieteilijä -toimikunta valitsee voittajan. Valinta julkistetaan
Yhteiskuntatieteilijäpäivillä 13.11. (ks. ohjelma s.13)

www.yhteiskunta-ala.fi

