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Vuoden yhteiskuntatieteilijä
Anna-Marja Vainio

Edunvalvonta

Akava vakavana
eläkeratkaisujen äärellä.

Ilmiö

Työn tekemisen uudet sävelet

Oikeille urille

OTTY on nyt Työnhakuveturi!

Vastaa lukijakyselyyn s. 38
ja voit voittaa
kamerakännykän!
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Trendi johtaa yrittämään

N

ykyisillä työmarkkinoilla mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Epätyypilliset työsuhteet alkavat olla pikemminkin tyypillisiä. Parhaimmillaan
työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia, eikä kukaan puhu vakituisista
työsuhteista. Kuinka uskaltaisikaan, kun yt-puhuri saattaa pyyhkäistä
varmanakin pidetyllä alalla, kuten valtionhallinnossa? Eläkevirat ja pitkät
työurat samalla työnantajalla alkavat olla mennyttä aikaa. Trendi näyttää
selvältä: perinteistä ansiotyötä on tarjolla aikaisempaa vähemmän. Sitran asiantuntijat puhuvat polveilevasta ja pirstaleisesta työelämästä, jossa tarvitaan yrittäjämäistä
asennetta.
Tilastokeskus on hiljattain julkaissut tutkimuksen itsensätyöllistäjistä. Ryhmään
kuuluu yksin yrittäjinä tai yrittäjämäisesti työskenteleviä, kuten apurahansaajia ja
freelancereita. Itsensätyöllistäjäksi päädytään kolmea reittiä: yrittäjähakuisuudesta,
tilaisuuteen tarttuen tai olosuhteiden pakosta. Yrittäjyyden valitsee olosuhteiden pakosta
onneksi vain joka viides. Sama määrä itsensätyöllistäjistä tekisi työtään mieluummin
palkansaajana, koska toimeentulo huolettaa. Yrittäjyyden hyvät puolet ovat työn imussa
ja työtyytyväisyydessä. Yli puolet itsensätyöllistäjistä mutta vain runsas kolmannes
palkansaajista kokee työn imua.
Yrittäjyys ei ole yhteiskuntatieteilijälle tyypillinen urapolku - ainakaan vielä. Akavan
tuoreen kyselyn tulokset kertovat, että yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa entistä useampaa akavalaista ja korkeasti koulutettujen yrittäjien määrä on kasvussa. Vaikka jäsenrekisterissä ei ole yrittäjän statuksella kuin muutamia kymmeniä, moni yhteiskunta-alan
korkeakoulutetuista työskentelee itsensätyöllistäjänä, eräänlaisessa palkansaajan ja yrittäjän välimaastossa. Meistä yhteiskuntatieteilijöistä on moneksi, miksei siis yrittäjiksikin!
Palkansaajan ja yrittäjän käsitteet ovat selvästi lähentymässä toisiaan.
Tässä on ammattiliiton edunvalvonnan paikka: pienyrittäjien
ja palkansaajien sosiaali- ja työttömyysturva pitää saada
lähemmäs toisiaan. Nykyiset rakenteet ovat turhan jäykkiä,
ja palkansaaja- ja yrittäjäroolien vuorottelu on tehty
vaikeaksi. Jos työelämä muuttuu pirstaleisemmaksi, pitäisi
lainsäädännön pysyä perässä. Työmarkkinakentälle riittää
lobbattavaa ja neuvoteltavaa pitkäksi aikaa.
Liitto on valinnut jo 16. kerran Vuoden yhteiskunta
tieteilijän: tänä vuonna hän on yrittäjä, valtiotieteiden
maisteri Anna-Marja Vainio. Liitto halusi palkita
yhteiskuntatieteilijän, jolla on hieno kehitystarina
urallaan. Henkilön, jolla on ollut kykyä uusiutua
työelämässä ja joka on rohkeasti luonut uutta
uraa yrittäjänä (s. 4-7). Lämpimät onnittelut
Matti Röngän seuraajalle!
Rentouttavaa joulunaikaa ja
valoisaa uutta vuotta!

kati ahtiainen
viestintäpäällikkö
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On syntymässä uusi työn
tekemisen kulttuuri, jossa työuran
aikana suuri osa työikäisestä
väestöstä yhdistelee palkkatyötä
ja yrittäjyyttä jossain vaiheessa
uraansa, Anna-Marja Vainio
toteaa.
4 URA 4-2014

[ VALOKEILASSA]

Paluu

todellisuuteen

Anna-Marja Vainion mukaan Nokian kaltaisessa
isossa organisaatiossa on helppo erkaantua muusta
maailmasta. 22 vuoden jälkeen hän itse halusi oppia
uudestaan ymmärtämään yhteiskuntaa. Sosiologina ja
yrittäjänä hän näkee ympärillään paljon mahdollisuuksia,
mutta myös moraalisen rappion aineksia.

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

J

os perhe olisi päättänyt, vuo
den
yhteiskuntatieteilijä Anna-Marja
Vainio olisi arkkitehti. – Vaikka olen
visuaalinen ihminen, en olisi arkkitehtinä ollut tarpeeksi hyvä, Vainio
perustelee.
Omat kiinnostuksen aiheet löytyivät yhteiskunnasta; siitä mitä mahdollisuuksia, valmiuksia
ja kipupisteitä vallitsevassa toimintaympäristössä
on. Itseään Vainio pitää luontaisena sosiologina. Ja
ihmisenä, joka on aina valmis kaikkeen.
– Peruja nuoruuden partiolaisuudesta, hän
veikkaa.
Työelämässä häneltä on kysytty, eikö hän osaa
sanoa ei. Mutta Vainio ei näe asiaa näin.
– Olen itsemotivoituva ihminen; kaikki on
mahdollista, kunnes toisin todistetaan. En katso
taaksepäin tai jää murehtimaan menneitä. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, että ottaisin asiat kevyesti,
päinvastoin suhtaudun työhön erittäin vakavasti.
Pitkä irtautuminen

Koko opiskeluajan Vainio oli töissä ja mukana eri
opiskelijajärjestöissä sekä yliopiston 350-vuotisjuhlavuoden valtiotieteellisen tiedekunnan pro-

mootiotoimikunnassa. Jälkimmäisestä nousi paine
valmistua ajallaan.
– Se oli ”nyt tai ei koskaan”: viimeisenä vuotena suoritin työn ohessa 60 opintoviikkoa, hän
toteaa.
Vainio oli mennyt töihin Telenokialle vuotta
aikaisemmin – korkeintaan kahdeksi vuodeksi.
– Olin päättänyt, että tämä on vain välivaihe.
Mutta sitten tuli lama, enkä oikeastaan kaivannutkaan enää Nokiasta pois.
Loppujen lopuksi vuosia Nokiassa kertyi 22.
– Niin pitkä aika insinöörien keskellä jättää jälkensä, Vainio naurahtaa. – Toisaalta tuo kokemus
mahdollisti mukanaolon teknologisen kehityksen
eturintamassa.
Kun kahden vuoden rajapyykki oli ylittynyt,
seuraava tuli v
 astaan kymmenen vuoden kohdalla.
– Ajattelin, että kukaan ei voi olla näin kauan
samassa työpaikassa. Jatkuva uuden oppiminen ja
kasvun vuodet veivät kuitenkin mukanaan. Myös
tehtävät ja organisaatiot vaihtuivat sen verran tiiviiseen tahtiin, että työpaikan vaihdolle ei ollut
tarvetta. Kokemuksia karttui ja hauskaakin meillä
oli, Vainio muistelee.
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Viimeinen ja ratkaiseva rajapyykki tuli
vastaan, kun 20 vuotta Nokiassa täyttyi.
– Olin ihmetellyt jo pari vuotta, mihin
kaikki vanhemmat ihmiset häviävät käytä
viltä. Kun minulle muiden joukos
sa tarjottiin ensimmäisen kerran pakettia
palvelusvuosien perusteella, tiesin, että

siemenlähtöön oli kylvetty. Ymmärsin myös,
että halusin kokea vielä jotain muuta. Päätös
ei ollut helppo, ja se vei vielä kaksi vuotta.
Oman kokemuksensa pohjalta Vainio
toteaa, että samaan työpaikkaan ei pitäisi
jäädä liian pitkäksi ajaksi, ”että vuosista ei
tule itselle rasite tai este siirtyä eteenpäin”.
– Olin joskus päättänyt ryhtyä sosiologiksi ja halusin jälleen tarkastella, mitä
yhteiskunnassamme tapahtuu.
Vainio selittää tuolloisia tuntojaan keskiikäisen naisen herätyksenä: mitä merkitystä tekemisilläni on minulle itselleni tai
muille. Kun nykyinen kanssayrittäjä, myös
Nokia-taustainen Hannele Mennala kysyi
häneltä, lähtisikö tämä mukaan perustamaan työhyvinvointiin keskittynyttä kasvuyritystä, vastaus oli ”totta kai!”.
Yhteiskunnan pikkupilarit

Vainion ja Mennalan vuonna 2011 perustaman PROimpact Oy:n päätuote on työhyvinvoinnin vaikuttavuuden mittaristot liiketoiminnan tuottavuuden näkökulmasta. Lisäksi
yritys järjestää kaksi kertaa vuodessa liiketoimintajohdolle suunnatun Työhyvinvoinnin TulosFoorumi -tapahtuman.
– Erityisesti kasvuyrityksessä verkostomallinen toiminta on lähes elinehto; kaikkea
ei voi eikä tarvitsekaan osata itse. Yksin ei
myöskään saa aikaiseksi läheskään niin paljon tai nopeasti kuin yhteistyökumppanien
kanssa. Teemme myös tutkimusyhteistyötä
yliopistojen sekä toisten yritysten kanssa
varmistaaksemme palveluidemme toimivuuden.
Valitettavasti Vainio on samaan aikaan
huomannut asenteen, jossa apua ei helposti
pyydetä eikä sitä oteta vastaan. Hän haastaa6 URA 4-2014

Miten työuria
voi pidentää,
jos työpaikkoja ei ikääntyvillä ole!

kin kaikki suomalaiset yhteiseen vastuunkantoon.
– Piittaamattomuus näkyy pienissä asioissa: asiakasprojekteissamme olemme huomanneet, että jo tervehtiminen voi olla vaikeaa, puhumattakaan muusta työyhteisön
huomioonottamisesta, Vainio kauhistelee. –
Ajatusmallina tuntuu olevan sellainen, että
joku muu tekee ja päättää puolestani.
Vainio arvelee, että asiat eivät ole taloudessa ja yhteiskunnassa vieläkään niin kurjasti, että niihin osattaisiin suhtautua riittävän vakavasti.
– Työelämässä jaksamisella on entistä
suurempi merkitys nyt, kun yhteiskunnan rakenteet muuttuvat vauhdilla ja työ
paikoilla eletään yt-paineessa. Myös siirtyminen tietoyhteiskuntaan asettaa uusia
vaatimuksia työn tekemiselle, Vainio tietää.
Keskusteluun työurien pidentämisestä
hänellä on selvä mielipide.
– Miten työuria voi pidentää, jos työpaikkoja ei ikääntyvillä ole!
Yhtenä vastuullisen yritystoiminnan
muotona Vainio pitää sitä, että organisaatiot palkkaisivat eri-ikäisiä ihmisiä; antaisivat hiljaisen tiedon ja kokemuksen virrata
nuorem
mille sukupolville ja toisin
päin.
Toisena esimerkkinä hän mainitsee yritysten uskalluksen ostaa palveluita ja tuotteita
myös muilta kuin isoilta toimijoilta.
– Pien- ja uusyrittäjyyden haaste on, että
ilman referenssejä on vaikeatodistaa omaa
osaamista. Mutta Suomi ei enää nouse kasvun tielle pelkästään suurten yritysten turvin.
Oman yritystoiminnan missioksi Vainio
mainitsee tahdon olla mukana pelastamassa
Suomea, kantamassa oman pienen kortensa
kekoon.
– Ratkaisuja kyllä löytyy, kun niitä etsii ja
niille antaa mahdollisuuden. Ja kun ratkai-

Uudistumiskyky johti valintaan
Liitto palkitsi 16. kerran Vuoden yhteiskuntatieteilijän Yhteiskuntatieteilijäpäivillä Helsingissä 14.11. Palkitsemisella liitto haluaa nostaa esiin koulutusalamme osaajia, jotka omilla teoillaan tai työurallaan ovat osaltaan
merkittävästi rakentaneet yhteiskuntatieteilijän identiteettiä. Tänä vuonna
valintaa valmistellut toimikunta on halunnut nostaa esiin kykyä uusiutua
työelämässä, luoda uutta uraa ja valinnalla myös lisätä akateemisen yrittäjyyden arvostusta. Valituksi tulleen yhteiskuntatieteilijän kehitystarina
ja kyky uusiutua tekivät vaikutuksen valitsijoihin.

PROimpactin perustajaosakkaat Hannele
Mennala ja Anna-Marja Vainio ovat järjestäneet
Työhyvinvoinnin TulosFoorumia vuodesta
2012. Missiona on jakaa hyviä esimerkkejä
työhyvinvoinnin kehittämisestä yrityksissä.

anna-marja vainio
Vuoden yhteiskuntatieteilijä

•
•
•
•
•
•

Rakennuspiirtäjä 1984
VTM 1990 (sosiologia, kansantalous ja
paljon muuta)
PROimpact Oy, perustajaosakas
Asuu Helsingissä, naimisissa
Kiinnostunut ilmiöistä, kulttuurista ja
kaikesta uudesta
Harrastaa amatöörivalokuvausta, oopperaa,
puutarhanhoitoa ja golfia

suja löytyy, niitä pitää rohkeasti jakaa toisten
kesken.
Yrittäjyyden mannekiini

Vainio on ollut Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsen 90-luvun alkuvuosista.
Aktiivijäseneksi hän ei itseään kuitenkaan
lue.
– Seuraan liiton toimintaa ja pidän jäsenyyttä tärkeänä, Vainio toteaa. – Erityisesti
koulutukset ovat hienoa palvelua ja tarpeellista aikana, jolloin kaikilta vaaditaan jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uudistumista.
Uutena elementtinä mukaan on tullut
PROimpactin ja liiton yhteistyökumppanuus: liitto on ollut alusta lähtien mukana
Työhyvinvoinnin TulosFoorumissa.
Liiton myöntämää Vuoden yhteiskuntatieteilijä -tunnustusta Vainio pitää täydellisenä yllätyksenä, mutta toivoo, että voi
esimerkillään lisätä jäsenien kiinnostusta
yrittäjyyttä kohtaan. Itse hän kokee uuden
uran antaneen paljon, vaikka helppoa ei ole
aina ollutkaan.
– Epävarmuuden sietäminen on kasvuyrittäjänä huipussaan. Kääntöpuolella olen
oppinut itsestäni, elämästä, liiketoiminnasta
ja yhteiskunnasta enemmän ja laajemmin
kuin edellisen kymmenen vuoden aikana
yhteensä.
Yrittäjyyttä sen eri muodoissaan Vainio
voi suositella kenelle tahansa, mutta kehottaa miettimään tarkasti, mitä yrittäjyys merkitsisi omassa elämässä, taloudessa ja lähipiirin kannalta.
– Yrittäjyys antaa oppeja ja valmiuksia,
joista on hyötyä laajemminkin työelämässä.
Kyse ei ole erityisestä luovuudesta tai osaamisesta vaan asenteesta. B

Edellisiä valintoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013 Toimittaja, kirjailija VTM Matti Rönkä
2012 Professori, VTT Sixten Korkman
2011 Professori, YTM, FT Marja-Liisa Manka
2010 Toimitusjohtaja, VTT Cay Sevón
2009 Kaupunginjohtaja, HTM Antti Rantakokko
2008 Toimitusjohtaja, VTL Suvi-Anne Siimes
2007 Kehittämiskonsultti, VTT Esa Pohjanheimo
2006 Toiminnanjohtaja, YTM Marita Ruohonen
2005 Oikeusministeri, VTM Leena Luhtanen
2004 Päätoimittaja, YTT Matti Virtanen
2003 Professori, VTT, Antti Eskola
2002 Dosentti, VTT, Teija Tiilikainen
2001 Pääjohtaja, VTK, Jorma Ollila
2000 Tutkija, VTL, Anu Kantola
1999 Komissaari, VTK, Erkki Liikanen
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URAtieto
Akavan keskeiset tavoitteet hallituskaudelle 2015–2019

TIESITKÖ?
Panostukset työhyvinvointiin lisäävät tuloksellisuutta, tuottavuutta
ja kilpailukykyä ja toisinpäin, eli tuottavuus
lisää myös työhyvinvointia. Uusi työterveystilinpäätösmalli
vertaa työhyvinvoinnin kehittämispanoksia tuloksiin tarkemmin
kuin perinteiset henkilöstötilinpäätösmallit.
Tarve luoda uusi työkalu syntyi työhyvinvoinnin laiminlyönneistä aiheutuneista
suurista kustannuksista.
Työhyvinvoinnin mittarit kertovat, onko kehittämisen suunta oikea.
Jos kehittämispanokset eivät näy hyvinvointia mittaavissa luvuissa,
kehittämisen suuntaa
pitää muuttaa.

1. Julkinen talous saatetaan tasapainoon ja talous
kasvuun.
2. Työn kannustavuutta lisätään alentamalla työhön
kohdistuvia veroja.
3. Suomalaisten osaamistason jatkuva parantuminen
varmistetaan kaikilla tasoilla. Jatketaan korkeakoulujen laadullista ja rakenteellista kehittämistä.
4. Kansallisten t&k-panostusten osuus nostetaan
neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, jotta kansantalous voidaan tasapainottaa osaamispohjaisen
viennin lisäyksellä.
5. Yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan, yritystukijärjestelmää uudistetaan ja infrastruktuurin toiminta
turvataan.

miljardin lasku
maksetaan Suomessa
vuosittain sairauspoissaoloista, ennenaikaisista eläkkeistä,
työtapaturmista ja
sairaanhoitokuluista.
Lähde:
TTT-lehti nro 3/2014
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Akavan hallitusohjelmatavoitteet ovat osoitteessa
www.akava.fi/hallitusohjelmatavoitteet

Yhteiskunta avautuu uudessa blogissa
8 Liitto on alkanut blogata. Seuraa, jaa ja osallistu keskusteluun
osoitteessa https://yhteiskuntaavautuu.wordpress.com/.
Ensimmäisenä oli kirjoitusvuorossa liiton puheenjohtaja Mikko
Eskola, joka pohti yhteiskuntatieteilijöiden identiteettiä ja liiton roolia
sen vahvistamisessa. Kirjoituksia julkaistaan noin kerran viikossa.

Lähde:
TTT-lehti nro 3/2014

41

6. Sosiaali- ja terveyspalveluuudistus toteutetaan ja kunta
uudistusta jatketaan vähentämällä kuntien määrää.
Valtion aluehallinto uudistetaan.
7. Työuria pidennetään parantamalla työhyvinvointia
ja turvaamalla työterveyshuollon ja opiskelijaterveydenhuollon toimintaedellytykset. Erityishuomiota
kiinnitetään ennaltaehkäiseviin toimiin.
8. Ammattiliitoille säädetään kanneoikeus työelämäasioissa ja lisätään voitollisten yritysten vastuuta
irtisanottavista.

Virtuaalilakimies 
käyttöösi, ole hyvä!

Jos olet teräväkynäinen kirjoittaja tai haluat kokeilla vloggaamista,
ota yhteyttä Kati Ahtiaiseen: kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala.fi

8 Lakitoimisto Fondia tarjoaa kaikille Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäsenille maksuttoman pääsyn Fondian juristien laatimaan ja ylläpitämään sähköiseen lakitietopankkiin. Palvelusta
saat mm. selkeitä vastauksia esimiestyöhön ja
liiketoimintaan liittyviin lakikysymyksiin.
VirtuaaliLakimies-palvelusta löytyy mm. yli
1 700 suomen- ja englanninkielistä artikkelia
sekä yli 150 asiakirjamallia käyttöohjeineen,
joiden takana ovat Fondian kokeneet juridiikan
asiantuntijat.
Palvelun käyttöönotto tapahtuu rekisteröitymällä osoitteessa www.virtuaalilakimies.fi ja
antamalla kampanjakoodin, joka löytyy Jäsen
sivuilta (vaatii kirjautumisen).

Seiso ja voi hyvin
8 Työyhteisön vireystilaan
voi vaikuttaa pienillä muutoksilla. Tuoreen tutkimuksen mukaan kokoustilassa,
josta oli poistettu tuolit, työntekijät sitoutuivat paremmin
yhteisen tiedon tuottamiseen
kuin tuolillisissa kokouksissa.
Tuolittomassa tilassa työntekijöillä oli myös vähemmän
reviiriajattelua.
Lähde: TTT-lehti 5/2014

Liitolle uusi hallitus vuosiksi 2015-2016
Liitto liputtaa
yhdenvertaisuuden puolesta
8 Suuri joukko Suomessa toimivia yrityksiä ja järjestöjä on ilmoittanut kannattavansa tasa-arvoista avioliittolakia ja haluavansa edistää
tällä tavoin yhdenvertaisuutta. Tahdon2013-kampanja on avannut
verkkosivun, jolla yritykset, järjestöt ja tunnetut suomalaiset voivat
osoittaa tukensa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.
Liittokin on mukana kampanjassa monen muun ammattijärjestön
tapaan: ”Työelämän keskeinen periaate on syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Yhteiskunta-alan vaikuttaja ei vain ratko vanhaa vaan luo
uutta, parempaa maailmaa! Tasa-arvoinen avioliittolaki on yksi askel
yhdenvertaisemman maailman suuntaan. Siksi: me tahdomme!”

Liittovaltuusto piti syyskokouksensa
Helsingissä 15.11. Päätettävien asioiden
listalla oli myös uuden hallituksen valinta.
Puheenjohtajana jatkaa Mikko Eskola. Varapuheenjohtajana
aloittaa Sarianne Karikko.
Hallituksen muut jäsenet (varajäsenet suluissa) ovat:
• Anni Siitonen (Arto Aniluoto)
• Jani Kykkänen (Sanna Heimola)
• Antton Rönnholm (Timo Bergman)
• Jussi Nuortimo (Mikael Seppälä)
• Laura Tolkkinen (Taru Anttonen)
• Jaana Koskela (Hanna Holm)

www.metahdomme.fi

8 Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n mielestä pian
eduskunnassa käsiteltävä tasa-arvoinen avioliittolaki tulee hyväksyä.
Osana Suomen lainsäädäntöä se tukee yleistä tasa-arvokehitystä
myös työelämässä.
– Tasa-arvon tulisi olla itsestään selvä osa modernia työelämää,
sillä tasa-arvoisessa työyhteisössä työntekijät voivat hyvin ja jaksavat työelämässä pidempään, sanoo SYYn istuva puheenjohtaja
Timo Koivisto.
Yhteiskuntatieteilijöille on tärkeää kaikkien tasa-arvoinen kohtelu.
SYY näkee tasa-arvoisen avioliittolain osana laajempaa tasaarvoistumiskehitystä ja arvomaailman modernisoitumista. Vanhentuneet ja epätasa-arvoistavat rakenteet tulee murtaa myös työpaikoilla,
jotta seuraavat sukupolvet saavat toimia avoimessa ja suvaitsevassa
työilmapiirissä.
SYY ry yhtyy Tahdon2013-aloitteen tavoitteisiin, joiden mukaan
yksilöiden yhdenvertainen asema suomalaisessa yhteiskunnassa
parantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen arvostusta,
elämänlaatua sekä onnellisuutta ja ehkäisee syrjintää, kiusaamista
ja mielenterveysongelmia. Näiden lisäksi SYY katsoo, että syrjinnän
vähentäminen lisää työssä jaksamista ja siten pidentää työuria.
– Tulevina yhteiskunnan asiantuntijoina haluamme olla
mukana luomassa parempaa työelämää, jossa kaikki työntekijät
ovat yhdenvertaisessa asemassa. Lainsäädännön on seurattava
yhteiskunnallista kehitystä, toteaa SYYn vastavalittu puheen
johtaja Heidi Niinikoski.

Kuva: Aki Reinimäki

SYYn kannanotto 17.11.
Tasa-arvoinen avioliittolaki – a skel kohti
tasa-arvoisempaa työelämää

Hallitus aloittaa kaksivuotisen kautensa vuoden 2015 alussa.
Koska liittovaltuuston varsinaiset jäsenet Aniluoto,
Anttonen, Bergman, Eskola, Holm, Koskela, Kykkänen,
Nuortimo ja Rönnholm valittiin hallitukseen, nousevat
valtuustoon heidän tilalleen toimikaudeksi 1.1.2015–31.12.2016
varavaltuutetut Kirsi Marttinen, Henna Hakkarainen, Jenni
Karjalainen, Johanna Sandberg, Hanna Sauli, Eini Hyttinen,
Eetu Heiska, Joni Kajander ja Susanna Bruun.

Takarivissä puheenjohtaja Mikko Eskola. Keskirivissä vasemmalta oikealle:
Timo Bergman, Jani Kykkänen, Jussi Nuortimo, Arto Aniluoto, Mikael
Seppälä ja Antton Rönnholm. Eturivissä vasemmalta oikealle: Sanna
Heimola, varapuheenjohtaja Sarianne Karikko, Taru Anttonen, Anni
Siitonen, Hanna Holm, Jaana Koskela ja Laura Tolkkinen.
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URAtieto
Työkykyjohtamisel
la voidaan päästä
organisaatioissa
miljoonasäästöihin. Vuoden 2014
Työkykyjohtamisen
bechmark -hankkeen
tulokset osoittavat,
että panostaminen
työkykyyn kannattaa
myös taloudellisesti.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää
työpaikan johdon,
henkilöstön ja
työterveyshuollon
tiivistä yhteistyötä.
Hankkeen edelläkävijöiden kohderyhmässä jokainen
työkykyjohtamiseen
laitettu lisäeuro on
tuottanut viiden vuoden tarkastelujakson
aikana nettona noin
kuusi euroa, kun
muissa organisaatioissa vastaava tulos
on lähellä nollaa.
Lähde: Työterveyslaitos

Yhteiskunta-alan
(VTM, YTM, HTM)
työttömien määrä on
kasvanut vuodessa
242 hengellä. Määrä
oli syyskuussa 1 500
(1 258, 9/2013). Työttömien yhteiskuntatieteilijöiden osuus koko
alan työvoimasta on
noin 5,5 prosenttia.
Lähde: Akava
10 URA 4-2014
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Liittovaltuuston julkilausuma 19.11.
Suomi tarvitsee lisää t erveitä työvuosia
8 Työelämän kehittäminen pitää nostaa kärkitavoitteeksi keskitetyn työmarkkinaratkaisun jatkosta
neuvoteltaessa, vaatii Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n liittovaltuusto syyskokouksessa antamassaan julkilausumassa. Jos vakaus työmarkkinoilla vaatii työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkoa ja
sitoutumista lähes nollatason korotuksiin, työelämän
laadullista kehittämistä ei saa tällä kertaa unohtaa.
-Nyt on aika alkaa toden teolla edistää työssä
jaksamista, jotta yhä useampi jaksaisi terveenä
eläkeikään saakka. Työuriin ja julkisen talouden
kestävyyteen vaikuttaa olennaisesti se, että ihmiset
voivat elää terveinä nykyistä pidempään, valtuuston
puheenjohtaja Sini Terävä korostaa.
Työelämän laatuasioissa pitää suunnata huomio
konkreettisiin toimiin, kuten johtamis- ja täydennys
koulutukseen, työaikasuojeluun sekä työaika- ja
lomapankkeihin. Osaava johtaminen ja esimiestyö
ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä hyvin johdetussa
työyhteisössä työntekijät ovat motivoituneita ja
tunnistavat oman jaksamisensa rajat. Ehkäisevä

työterveyshuolto voi tukea tässä tunnistamistyössä
ja työssä jaksamisessa.
-Kaikkien työntekijöiden työssä jaksamisesta
pitää huolehtia. Työterveyspalveluiden pitää kuulua
samantasoisina sekä vakituisille että määräaikaisille
työntekijöille, valtuuston varapuheenjohtaja Kirsi
Marttinen sanoo.
Syksyn eläkeratkaisussa nostettiin eläkeikää
vedoten eliniän odotteeseen. Eliniän odote on
kuitenkin eri asia kuin terveen eliniän odote.
Työssä jaksetaan kauemmin ja työurat pitenevät,
jos terveitä elinvuosia saadaan lisättyä. Eurostatin
tilastojen mukaan suomalaisten terveen eliniän
odote on yli neljä vuotta alempi kuin EU-maissa
keskimäärin. Ero Ruotsin ja Suomen välillä on
vielä suurempi, lähes 14 vuotta suomalaisten
tappioksi. Kun suomalaiset elävät keskimäärin noin
57-vuotiaiksi ilman työkykyä rajoittavia terveysongelmia, ruotsalaiset pysyvät terveinä keskimäärin
melkein 71-vuotiaiksi.

Muutoksenhallintaa esimiehille
8 Organisaation muutokset vaativat aikaa,
sitoutumista ja hyvää johtamista. Hyvä esimiestyö edesauttaa muutoksen onnistumista.
Esimiehenopasmuutokseen.fi-sivusto tarjoaa
tukea, apua ja konkreettisia työkaluja muutostilanteisiin ja vinkkejä ihmisten johtamiseen.
Sivusto on tarkoitettu etenkin julkisella alalla
toimiville esimiehille, mutta siitä hyötyy kuka

tahansa esimies. Sivustoa ylläpitää Keva. Toteutukseen on osallistunut alan työmarkkinajärjestöjä ja Työturvallisuuskeskuksenkuntaryhmä.
Myös Julkisalan koulutetut JUKO ry oli mukana
sivuston toteutuksessa.
www.esimiehenopasmuutokseen.fi

[puheenjOHTAJALTA]

Avoimia yhteiskunta-alan
työpaikkoja Duunitorilla
8 Eikö olisi hienoa, jos yhteiskunta-alan työpaikat
löytyisivät yhdestä nettiosoitteesta? Nyt löytyy!
Olemme koonneet yhdessä Duunitorin kanssa
yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille sopivia työpaikkoja eri puolella Suomea. Avoimet työpaikat ovat
osoitteessa www.yhteiskunta-ala.fi/tyopaikat/.
Lista on automaattisesti päivittyvä, hakusanoihin
perustuva työpaikkailmoitusvirta. Siihen saattaa
nousta jonkin verran myös muita kuin Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen jäsenille kohdistettuja
työpaikkailmoituksia.

Jäsenmaksut vuodelle 2015:
•

perustutkinnon suorittaneet jäsenet ja
vakituisesti työssä käyvät opiskelijat 333 € 
(v. 2014 309 €)
•
palkansaajakassaan kuulumattomat yrittäjät,
apurahalla tai stipendillä työskentelevät,
EU/ETA-maissa työskentelevät ja ulkomailla
valtioiden välisissä järjestöissä työskentelevät 166,50 € (v. 2014 154,50 €)
•
työttömät, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevat, varusmies- tai siviilipalvelusta
suorittavat sekä EU/ETA-maiden ulkopuolella työskentelevät 94 € (v. 2014 65 €)
•
eläkeläiset ja ulkomailla ilman palkkatuloja
oleskelevat 70 € (v. 2014 65 €)
•
opiskelijajäsenet 28 € (v. 2014 26 €)
•
opiskelijajäsenet, jotka ovat 1-4 kk töissä
100 € (v. 2014 65 €)
•
opiskelijajäsenet, jotka ovat 5-11 kk töissä
150 € (v. 2014 110 €)
Lue viereiseltä puheenjohtajan palstalta, miksi
jäsenmaksuissa oli korotuspainetta tänä vuonna
erityisen paljon.

Jäsenistön lisääntynyt
palvelutarve näkyy
jäsenmaksussa

Mikko eskola
puheenjohtaja

Suomen talouden kehitys on viime vuodet ollut synkkää, ja taloustilanteen vaikutus
työllisyyteen on voimistunut kuluneena vuonna. Vaikka yhteiskuntatieteilijät ovat
edelleen pärjänneet työmarkkinoilla monia muita korkeakoulutettuja paremmin, o n
keskimääräinen työttömyys noussut myös jäsenkunnassamme. Viimeisin jäsenistömme työttömyysluku on noin viisi prosenttia.
Jokaiselle työttömälle jäsenellemme on tarjolla liiton palveluita. Työmarkkinoiden epävarmuus ja työllisyyden lasku onkin johtanut jäsenkuntamme lisääntyvään
palvelutarpeeseen. Esimerkiksi yhteydenotot liiton palvelussuhdeneuvontaan ovat
kasvaneet tasaisesti.
Erityisen tärkeää palkansaajajäsenten
palvelua, työttömyyskassan jäsenyyden
mahdollistamaa ansiopäivärahaa on maksettu
kasvavalle joukolle yhteiskuntatieteilijöitäkin.
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO,
johon liittomme ohella kuuluu 15 muuta liittoa,
on ollut lakisääteisen vakavaraisuutensa
turvatakseen pakotettu nostamaan poikkeuksellisen suurin korotuksin jäsenmaksuaan
kahtena peräkkäisenä vuonna. Vuodelle 2015 kassan jäsenmaksu nousee 22 euroa
jäsentä kohden.
Palvelunsa turvatakseen liittomme on joutunut viemään kassan jäsenmaksujen ja
osin muidenkin palveluiden hintojen korotukset jäsenmaksuihin. Vuonna 2015 työssäkäyvän jäsenen jäsenmaksu on siten 333 euroa. Vielä korkeammat jäsenmaksut
on voitu välttää vain tiukalla taloudenpidolla. Toimintatapoja on uudistettu, ja ostettuja
palveluita kilpailuttamalla on saatu merkittäviä säästöjä. Myös edelleen jatkunut
jäsenmäärän kasvu on tuonut hiukan pelivaraa, vaikkakin samalla on toki tullut lisää
palveluiden käyttäjiä.
Tässä tilanteessa meiltä työssäkäyviltä jäseniltä kysytään ymmärrystä keskinäisen
vastuun kantamiseen sekä kaikilta jäseniltä vahvaa uskoa parempaan huomiseen.
Liittovaltuusto valitsi syyskokouksessaan liiton tulevalle kaksivuotiskaudelle uuden
hallituksen. Kiitän liittovaltuustoa saamastani luottamuksesta jatkaa liiton puheenjohtajana. Valittu hallitus edustaa monipuolisesti nuorekasta jäsenistöämme.

Jokaiselle
työttömälle
jäsenellemme
on tarjolla liiton
palveluita.

Rauhallista jouluaikaa!
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Kuvat: Minna Hytiäinen

URAtieto

Hommat haltuun vai hanskat tiskiin
Teksti Minna Hyytiäinen

8 Tampereella vietettiin tehokas tiistai-ilta 11.11. työelämän kysymysten ja
yhteiskuntatieteilijöiden työmarkkinaarvon parissa. P
 aikalla oli viitisenkymmentä yhteiskuntatieteilijää. Suurin osa
oli opiskelijoita, mutta mukana oli myös
jo valmistuneita ja työelämässä tai sen
muutosvaiheessa olevia.
Asiantuntijaluennot kuulimme johtaja Peer Haatajalta Tampereen Kauppakamarilta, liiton toiminnanjohtajalta
Simo Pöyhöseltä sekä TE-keskuksen
työnvälitysasiantuntijalta Sofia Tuomo
lalta. Emäntämme Nordea-pankista kertoi opiskelijan asuntosäästö- ja asuntolainamahdollisuuksista. Tilaisuuden
moderoi Pirkanmaan yhteiskuntatieteilijöiden puheenjohtaja Tuomas Huhtala.
Peer Haataja kertoi omasta ura
polustaan ja totesi, että vaikka tamperelaiset yritykset ovat pääasiallisesti keskittyneet IT-osaajiin, niissäkin piilee
työpaikkoja yhteiskuntatieteilijöille.
Oma osaaminen pitää kertoa työhaastattelussa niin, että työnantaja voi
laskea, kuinka hän muuttaa yhteiskuntatieteilijän osaamisen rahaksi.
12 URA 4-2014

Ansioluettelossa ei myöskään saa olla
’reikiä’, vaan kaikki aukot työhistoriassa pitää selittää. Yhteiskuntatieteilijät
voisivat Haatajan mukaan miettiä, mitä
annettavaa meillä olisi oman alueemme
yrityksille.

Yhteiskuntatieteilijää ei voi
korvata!

Työnvälitysasiantuntija Sofia Tuomola valoi meihin uskoa vaikeassa
taloustilanteessa ja painotti, että jos
työtä ei löydy perinteisiä kanavia pitkin,
TE-keskuksella on runsaasti vaihtoehtoja avuksi. Tuomola kertoi, että korkea
koulutetuille ei ole erillisiä palveluja,
vaan palvelut muotoutuvat kullekin
asiakkaalle tarpeen mukaan. Myös opiskelu työttömyyspäivärahalla herätti keskustelua. Kiinnostuneiden kannattaa
ottaa yhteyttä TE-keskukseen.
keskustelua työelämästä

Simo Pöyhönen kertoi, että 80 prosenttia yhteiskuntatieteilijöistä kokee
tilanteensa työmarkkinoilla vakaana tai
melko vakaana – mantra, jonka mukaan
humanistit ja yhteiskuntatieteilijät eivät
työllisty mihinkään, ei ole totta! Meillä
on kuitenkin tietynlainen identiteettiongelma, koska meillä ei ole yhtä spesifiä
ammattia kuin esimerkiksi lääkäreillä.
Simo muistutti, että robotti ei voi ratkoa
ajattelua vaativia yhteiskunnan ongelmia, eli yhteiskuntatieteilijää ei koskaan
voi kokonaan korvata.

Luentojen jälkeen yleisö jakautui neljään ryhmään. Oppimispöytiä fasilitoivat Simo Pöyhönen ja Piritta Jokelainen
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen
liitosta, henkilöstöasiantuntija, yrittäjä
Kati Lammi sekä Sofia Tuomola. Jokaisessa ’pisteessä’ oli oma aiheensa; ryhmät pohtivat kutakin aihetta kymmenen minuutin ajan siirtyen sitten
seuraavaan pisteeseen.
Kati Lammin pöydässä pohdittiin
työnteon uusia muotoja. Yrittämiseen
kannattaisi tulevaisuudessa olla valmius,

koska sellaisia palkkatöitä, joihin on
totuttu, ei välttämättä enää ole. Suurin osa
totesi, että itsensä työllistäminen kuulostaa hyvältä tavalta tehdä töitä. Yrittäjämäinen työnteko vaatii kuitenkin kokemusta,
näkemystä ja asiantuntijuutta, eikä ehkä
sovi kaikille aloille tai kaikkiin tehtäviin.
Keskusteltiin myös siitä, että maailma on
paremminkin ”sekä-että”, eikä ”joko-tai”,
eli töitä voisi tehdä samanaikaisesti sekä
työsuhteessa että sivutoimisena yrittäjänä.
Yhteiskunnan rakenteita pidettiin kuitenkin liian jäykkinä tähän. Voisiko liitto osaltaan vaikuttaa siihen, että järjestelmä olisi
kannustavampi, eikä tiukkoja raja-aitoja eri
muotojen välillä olisi?
Simon pisteessä pohdittiin, mitä liitto
voisi tehdä jäsenten työllistymisen avuksi
muuttuvilla työmarkkinoilla. Kysymys
”keitä me olemme?” on tärkeä. Oma osaaminen pitää tunnistaa ja osata kertoa muillekin. Avainsana uusille aloille pääsyssä on
törmäytys: kun teknologiayritys palkkaa
yhden yhteiskuntatieteilijän, se palkkaa toisenkin. Liitto haluaa olla jäsenistön tukena
ja tarjoaa esimerkiksi mentorointia, keskusteluapua sekä vertaistukea. Simo kannusti
jäseniä myös ottamaan rohkeasti yhteyttä
liittoon työllistymissuunnitelmaa tehtäessä.
Pirittan pisteessä mietittiin, miten
yrityksiä ja koulutusta voitaisiin tuoda

lähemmäksi toisiaan ja kuinka opiskeluaikana tehtyjä töitä voisi paremmin hyödyntää, vaikka työ ei olisi liittynytkään opiskeluihin. Keskustelua syntyi opiskelijoiden
ja jo valmistuneiden välille hyvin kitkattomasti, ja sitä sovittiin jatkettavaksi rakentamalla yhteistyötä opiskelijajärjestöihin.
Sofia Tuomolan vetämästä pöytäkeskustelusta esiin nousi järjestötoimintakokemuksen hyödyntäminen työpaikan saamisessa. Sofia korosti jokaisen oman uniikin
osaamisen miettimistä. Hän kannusti
sisuuntumaan ajatuksesta ”tämän minä
osaan – ja tällä pääsen töihin!”.
Kaiken kaikkiaan tapahtumasta jäi päällimmäiseksi tunnelmaksi, että hanskoja ei
todellakaan olla heittämässä tiskiin! B

Valtion virkamiesten palvelussuhdesaatavat

viivästyskorkojärjestelmän piiriin
8 Rahavelalle maksettavasta korosta
säädetään korkolaissa (633/1982). Korkolaki
on yleislaki, jota sovelletaan, jollei muualla
toisin säädetä tai jollei muuta johdu velalli
sen sitoumuksesta taikka kauppatavasta.
Korkolain soveltamisalasäännöksen mukaan
lain ulkopuolelle oli 31.8.2014 saakka rajattu
julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvat
velkasuhteet, valtion virkasuhteista johtuvat
saatavat mukaan luettuna. Sen sijaan valtion
työsopimussuhteinen henkilöstö on koko ajan
ollut viivästyskorkojärjestelmän piirissä.
Julkisoikeudellisten saatavien saattamista viivästyskorkojärjestelmän piiriin
suositettiin jo vuonna 2003 valmistuneessa
valtiovarainministeriön työryhmämuistiossa
(10/2003). Kyseinen muutos on nyt 1.9.2014
lukien toteutettu valtion virkamiesten osalta ja
valtion virkamieslakiin (750/1994) on lisätty
asiaa säätelevä uusi 63 a §, jossa on yleinen
viittaus korkolain viivästyskorkoa koskeviin
säännöksiin.
Virkasuhteeseen perustuvalla ja viivästys
koron piirin nyt tulevalla saatavalla tarkoitetaan:
• palkkaa ja muita palvelussuhteesta
johtuvia taloudellisia etuuksia, esimerkiksi
palkkioita, lisiä ja korvauksia, joihin virkamiehellä on palvelussuhteensa perusteella oikeus joko lain tai virkaehtosopimuksen nojalla. Sillä, onko palvelussuhde
voimassa, ei ole merkitystä;
• saatavia, joiden maksamisvelvollisuus
liittyy palvelussuhteen päättymiseen.
Palvelussuhteesta johtuvalla taloudellisella etuudella ei kuitenkaan tarkoiteta
valtion eläkelaissa mainittuja eläkkeitä;

• virkamiehelle aiheettomasti maksettua
palkkaa tai muuta palvelussuhteesta
johtuvaa taloudellista etuutta, jonka
työnantaja perii virkamieheltä takaisin.
Lakiin on myös otettu kirjaukset viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisajankohdasta virkamiehen palvelussuhdesaatavia
koskevaa hallintolainkäyttöasiaa käsiteltäessä. Lisäksi säädetään erikseen siitä, mistä
ajankohdasta viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa niissä tapauksissa, joissa virkasuhde on lainvoimaisen päätöksen mukaan
päätetty virkamieslain vastaisesti.
Jos virkasuhteeseen perustuvan
saatavan eräpäivä on määrätty ja eräpäivä
on ollut ennen lakimuutosten voimaantuloa
1.9.2014, ei viivästyskorkojärjestelmä tule
sovellettavaksi.

Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
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Mietipä hetki,

KETÄ VARTEN HENKIVAKUUTUS HANKITAAN.
Moni luottaa onneensa, eikä siksi hanki henkivakuutusta. Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit yksin pitämään huolta perheestäsi? Tiesithän, että sinäkin olet oikeutettu Suomen
edullisimpaan henkivakuutukseen*. Tee laskelma osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi.
Summat voivat yllättää. Katso hinta ja osta vakuutus verkkokaupasta vaikka heti.

henkivakuutuskuntoon.fi
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013

SUOMEN *
EDULLISIN

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

if.fi 010 19 19 95

Ikäsyrjinnästä

Y

hdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän
perusteella. Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu
tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Työsopimuslain2
luvun 2 §:n 1 momentin mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan vaikkapa juuri iän vuoksi.
Onko sellainen toiminta ikäsyrjintää, kun työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisista ja tuotannollisista syistä antaen näille rahallisen
tukipaketin rajoittaen kuitenkin paketin saajat henkilöihin, jotka eivät olleet
siirtyneet tai siirtymässä eläkejärjestelyjen piiriin työntarjoamisvelvollisuuden päätyttyä?
Korkein oikeus on ennakkoratkaisussaan (KKO 2014:47) ottanut asiaan
kantaa. Tapauksessa kantaja X vaati korvausta ikäsyrjintään vedoten, koska
oli jäänyt ilman tukipakettia. Tukipaketin ehdot olivat muotoiltu siten, että
henkilö ei ollut ollut oikeutta pakettiin, koska hänellä oli ollut mahdollisuus
päästä eläkeputkeen. Tarkoituksena oli ollut, että tukipaketti kohdistetaan
niille irtisanotuille työntekijöille, jotka eivät olleet olleet ansiosidonnaisen
päivärahakauden jälkeen minkään yhteiskunnan tukiverkon piirissä, vaan
olisivat jääneet pelkästään työttömyysturvan peruspäivärahan varaan.
Tukipaketin epääminen X:ltä oli perustunut eläkejärjestelyjen lisäpäiviin 65
vuoden ikään saakka. Henkilö X olisi kuitenkin itse halunnut työllistyä ja oli
hakenutkin tehtäviä yhtiöstä.
KKO katsoi, että yhtiö on asettanut X:n tukipaketin myöntämisehtojen
suhteen iän perusteella epäsuotuisampaan asemaan muihin irtisanottuihin nähden. KKO viittasi kuitenkin yhdenvertaisuuslain 7 §:n 1 momentin
3 kohtaan, jonka mukaan syrjintänä ei pidetä ikään perustuvaa erilaista
kohtelua silloin, kun sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu
työllisyyspoliittinen, työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskeva tai
muu näihin rinnastettava oikeutettu tavoite tai kun erilainen kohtelu johtuu
sosiaaliturvajärjestelmien eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.
Tässä tapauksessa rahallisen tuen myöntämisellä on ajateltu suoraa
vaikuttamista irtisanotun työntekijän toimeentulomahdollisuuksiin. Tuen
maksamiselle asetetut työllistymisen ja toimeentulon edistämistavoitteet
eivät ole luontevasti erotettavissa toisistaan. KKO piti perustellumpana
päätelmää siitä, että kysymyksessä olevissa olosuhteissa pyrkimyksenä
on ollut tasata kokonaisvaltaisesti tukipaketin piiriin kuuluvalle työntekijälle
irtisanomisesta aiheutuneita vaikutuksia.
Ottaen huomioon tukipaketille asetetut tavoitteet ja toisaalta sen, että
tukipaketin mukaiseen rahalliseen etuuteen ovat olleet oikeutetut sellaiset
irtisanotut työntekijät, jotka ovat olleet jäämässä ainoastaan työllisyystuen
peruspäivärahan varaan, KKO katsoi, että työnantajalla on ollut objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä ja asianmukainen peruste jättää X tukipaketin
ulkopuolelle. X:n erilaiseen kohteluun on ollut lain mukainen oikeuttamisperuste eikä X:llä ollut oikeutta korvaukseen. Siis vaikka X:ää oli syrjitty
iän perusteella, on tähän erilaiseen kohteluun ollut laillinen oikeuttamisperuste. B

lain mukaan

ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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URApolku
Mikko Lehtinen

Kiinteistöjen ammattilainen
Teksti Alisa Kettunen Kuva Vesa-Matti Väärä

Opintopolku

Esimiehen vaikutus työyhteisöön

Yhteiskuntatieteelliseen päätyminen vaati aikanaan melkoi
sen luku-urakan. Samana päivänä kun pääsykoekirjat
julkaistiin, kävin hakemassa ne ja luin joka päivä vähintään
kuusi tuntia. Luin kirjat läpi varmaan 15 kertaa ja osasin
ne lähes ulkoa. Pääsin sisään kansantaloustieteeseen, josta
valmistuin valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2001.
Valmistuttuani tein vuoden töitä tutkijana, ja siirryin
sitten Turun kaupungille kiinteistötalousasiantuntijaksi.
Vuonna 2005 sain työpaikan Helsingistä ja olin pari vuotta
töissä yksityisellä yrityksellä. Samoihin aikoihin tein kauppa
korkeakoulussa tutkielmaa kiinteistörahoituksesta ja osallistuin tutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena oli arvioida
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta julkisen sektorin kiinteistöhankkeissa. Tehty työ oli oikeastaan valmis
tutkielma, ja valmistuin tekniikan lisensiaatiksi vuonna 2006.

Meillä on noin 10 hengen vakituinen työporukka, mutta
alihankkijan kautta tulleet työntekijät mukaan lukien meitä
on noin 35. Esimiehenä voin vaikuttaa työyhteisöön hyvällä
esimerkillä: ellei esimies näytä viihtyvän, niin tuskin muillakaan
on mukavaa. Pidän huolta myös siitä, että työyhteisö toimii.
Uskon täydelliseen avoimuuteen työelämässä. Ongelmista
kerrotaan, ja ne hoidetaan heti. Pitää voida antaa vapaus työntekijöille ja luottaa siihen, että hommat hoituvat ja muutkin
osaavat tehdä työnsä hyvin. Kenellekään ei pidä tulla sellaista
oloa, että muut eivät arvosta työyhteisölle annettua panosta.

Nykyinen työ

Olen ollut aina kiinteistön ja rahoituksen kanssa tekemisissä. Nykyiseen työhöni Turun Teknologiakiinteistöjen
toimitusjohtajana siirryin vuonna 2012. Olin ollut Turun
kaupungintilajohtajana vuodesta 2010, mutta toiminut
myös Teknologiakiinteistöjen hallituksen puheenjohtajana.
Kun kaupunginjohto kysyi, että mitä jos siirtyisin tähän
tehtävään, tartuin toimeen.
Päivittäinen työni vaihtelee laidasta laitaan. Teknologia
kiinteistöjen tärkein tehtävä on kehittää Turku Science
Park -alueen kiinteistöjä ja ympäristöä, mutta myös luoda
palvelukonseptia: emme ole pelkkä tilanvuokraaja vaan

myös palveluntarjoaja.
Kiinteistöt ovat totta kai suuri varallisuuserä Suomessa,
mutta koen, että tärkeää on lisäksi se, miltä kiinteistöt näyttävät.

2001
VTM, ensimmäinen
työpaikka tutkijana
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2006
Tekniikan lisensiaatti

Yhteiskuntatieteilijän ajatusmaailma

Yhteiskuntatieteellisellä koulutuksella on ollut minulle melko
kaksijakoinen merkitys. Toisaalta merkitys on ollut todella
suuri, sillä se on opettanut tietynlaisen ajatusmallin ja logiikan, joka on kulkenut mukana kaikessa tekemisessä. Toisaalta
taas kansantaloustieteeseen kuuluneet kymmenet opintoviikot matematiikkaa tuntuvat näin jälkikäteen paljolta, vaikka
päivittäin tuleekin laskettua. Vähemmälläkin derivoinnilla
olisi pärjännyt!
Kolme metriä sarjakuvia

Työn vastapainona toimivat erilaiset harrastukset. Pelasin
pitkään jääkiekkoa ja sählyä, jotka kuitenkin jäivät jossain
vaiheessa pois. Nyt liikkuminen on tullut takaisin kuvioihin,
tosin hieman rauhallisemmassa kävelyn ja pyöräilyn muodossa.
Katson myös paljon leffoja sekä luen sarjakuvia, yksi
suosikeistani on Luutnantti Blueberry. Lisäksi minulta löytyy
esimerkiksi Aku Ankkoja aina 70-luvulta lähtien, niitä taitaa
olla noin kolmen metrin verran. Sarjakuvissa kiinnostavinta on
yleensä hyvin toteutettu piirrosjälki, ehkä hieman samoin kuin
arkkitehtuurissa. B

2008
Kiinteistötalousasiantuntija, 
Turun kaupunki

2012
Toimitusjohtaja, Turun 
Teknologiakiinteistöt

Vaikuttava
rekrytointi.

Vaikuttava
rekrytointi.

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

Aikuissosiaalityön lehtori
hanna kiuru
Laurea AMK, Hyvinkään kampus

VTM Hanna Kiuru (30) on nimitetty
aikuissosiaalityön lehtoriksi Laurean
ammattikorkeakoulun Hyvinkään
kampukselle 15.10. alkaen.
– Minulla on opetusvastuut
sosionomi AMK- ja sosiaalialan
YAMK-tutkinnoissa. Lisäksi olen

mukana sosiaalityön kansallisissa
ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa.
Edellisessä työpaikassaan
Perusturvakuntayhtymä Akselissa
Kiuru toimi lastensuojelun arviointitiimin sosiaalityöntekijänä.

Vaikuttava
rekrytointi.

Poliittinen avustaja
joonas könttä
Europarlamentti

YTM Joonas Könttä (24) on
aloittanut 1.8. europarlamentaarikko Paavo Väyrysen poliittisena
avustajana. Könttä vastaa Kehitysja ulkoasiainvaliokunnasta sekä
EU-Venäjä -valtuuskunnasta.
– Toimenkuvani on monipuolinen ja haastava. On etuoikeus

mikko

lehti

nen

• 39 vu
ott
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Teknolog
• Neljä iakiinteistöt
lasta, va
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liikunta

olla avustamassa yhtä Suomen
kokeneinta poliitikkoa ja oppia
häneltä asioita, joita ei luennoilta
tai kirjoista voi oppia. Könttä on
toiminut Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnan puheenjohtajana
ja lukuisissa luottamustoimissa
Keskustassa.

Palvelupäällikkö
eekku aromaa
Temppeliaukion kirkko

YTM Eekku Aromaa (33) on
nimitetty Töölön seurakunnassa
Temppeliaukion kirkon palvelupäälliköksi 18.8. alkaen. Aromaa vastaa
turistityöstä ja konserttitoiminnasta
sekä toimii oppaiden ja suntioiden
esimiehenä.
– Olen tehtävästäni innoissani,
sillä pääsen oppimaan uusia asioita

ja vahvistamaan osaamistani esimiehenä. Temppeliaukion kirkossa
käy vuosittain puolisen miljoonaa
kävijää. Se tarkoittaa paitsi paljon
mahdollisuuksia, myös paineita
palvella kävijöitä hyvin.
Aromaa toimi aikaisemmin rauhan
järjestö Sadankomitean pääsihteerinä.
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Akava jättäytyi
työeläkeratkaisun
ulkopuolelle ainoana
työmarkkinajärjestönä.
Ratkaiseva tekijä oli
työurien pidentämiseen
liittyvät epäkohdat.

Akava vaati
oikeudenmukaisempaa
eläkeratkaisua
Teksti Akava

T

yömarkkinakeskusjärjestöt
Akavaa lukuun ottamatta
allekirjoittivat perjantaina
26. syyskuuta neuvottelu
sopimuksen työeläkeratkaisuksi. Akavan hallitus, joka
koostuu jäsenliittojen edustajista, päätti
tuolloin yksimielisesti, että Akava ei
voi allekirjoittaa sopimusta. Akavan
pääneuvottelija, johtaja Pekka Piispanen kertoo, miksi Akava jäi ulos vuosikymmenien merkittävimmäksi kutsutusta ratkaisusta.

Miksi Akava sanoi sopimukselle EI?
On hyvä tarkentaa, että vaikka Akava
hylkäsi sopimusesityksen, pidämme
ratkaisua monin osin hyvänä. Ratkaisun tärkein tavoite oli pidentää työuria, ja tämä tavoite ei meidän näkemyksemme ja laskelmiemme mukaan
toteudu riittävästi. Akava painotti
koko neuvotteluiden ajan, että työurat
eivät pitene vain eläkeiän nostolla.
18 URA 4-2014

Lisäksi ratkaisu on epäoikeudenmukainen naisille sekä erityisesti ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa kouluttautuville, jotka tulevat työelämään
keskimäärin muita myöhemmin.

Miksi työuria ylipäätään piti pidentää?
Siksi, että suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, mutta uusia työntekijöitä on
entistä vähemmän. Eläkeläisiä on siis
entistä enemmän, mutta heidän eläkkeidensä maksajia yhä vähemmän.
No mutta miksi Akava hylkäsi ratkaisun?
Siksi, että tehty ratkaisu ei kannusta
työntekijöitä pidentämään työuriaan.
Neuvotellussa eläkeratkaisussa häviävät suhteellisesti eniten he, jotka jatkavat vanhuuseläkeikään saakka. Työurat
eivät pitene, koska ikääntyviltä puuttuu jatkossa taloudellinen kannuste
jatkaa työssä. Uudistus tuo ikävälillä
63–65 vain hieman lisää työeläkettä
nykytilanteeseen verrattuna. Keskitu-

loisen koulutetun palkansaajan eläke
huononee jopa satoja euroja kuukaudessa nykyiseen verrattuna.

Eikö Akava ymmärrä, että saavutettuja
etuja on karsittava?
Toki ymmärrämme. Mutta pidämme
epätasa-arvoisena sitä, että eläkepalkkaa karsitaan liian paljon juuri niiltä,
jotka pidentävät työuriaan. Lisäksi nyt
työelämästä varhain poistuvien eläketasosta huolehditaan edellyttämällä
muilta jopa epärealistisen korkeaa
eläkeikää.
Onko eläkeratkaisussa toimia, joilla
lisätään työssä jaksamista?
On, mutta se ei sisällä tarpeeksi s ellaisia
työelämäjoustoja ja kannusteita, joilla
todella edistetään työssä jaksamista.
Ihmisten kunto, jaksaminen ja työmotivaatio eivät parane vain sillä, että lakitekstissä lukee 65 vuoden eläkeikä. Lisäksi
ratkaisusta puuttuvat kannustimet, joilla

||
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Vaikka Akava hylkäsi sopimusesityksen,
pidämme ratkaisua monin osin hyvänä.

eläke 63 v.
nykysäännöillä

eläke 65 v.
nykysäännöillä

Akava hylkäsi:

Mahdollinen vaihtoehto:

eläke 65 v.
Ei korotettua karttumaa,
palkkansaajan työeläkemaksua (ptel) ei vähennetä

eläke 65 v. korotettu
karttuma 1,7 % 60 v iästä,
palkansaajan työeläkemaksua (ptel) ei vähennetä

Akavalainen
keskimäärin

2 197

2 574

2 574

2 340

Julkisen alan
koulutettu

1 762

2 042

1 842

1 875

Nouseva ura

2 689

3 233

2 813

2 878

Työntekijä

1 433

1 642

1 500

1 525

edistetään ikääntyvien työntekijöiden jatkamista ja jaksamista työssä.
Nyt onkin erityisen tärkeää, että näitä
toimia edistetään muilla työmarkkinaratkaisuilla.

Akava vaati myöhemmille työvuosille
korotettua karttumaa. Miksi?
Nimenomaan siitä syystä, että se kannustaa kaikkia, ei vain koulutettuja, pidentämään työuria. Lisäksi
pidämme oikeustajun vastaisena sitä,
että suurilla ikäluokilla on korotettu
karttuma ja alhaisempi eläkeikä, mutta
nuorilta ikäluokilta tämä karttuma
poistettiin.
Mutta ratkaisussahan sovittiin
lykkäyskorotuksesta.
Kyllä, mutta lykkäyskorotuksen saa
tulevaisuudessa vasta jatkaessaan
töissä 65 vuoden jälkeen. Lykkäyskorotus eli kannustin jatkaa töissä minimivanhuuseläkeiän jälkeen on hyvä,
ja Akava oli sopimukseen tältä osin

tyytyväinen. Kannustimet jatkaa töissä
eläkeikään saakka heikentyvät kuitenkin olennaisesti.

Akava on sanonut ratkaisun olevan
naisille epäreilu, vaikka monien mielestä
naiset voittavat ratkaisussa.

palkka on yleensä heikompi kuin vakinaisissa työsuhteissa. Nuorten naisten työllistyminen on heikompaa kuin
miesten. Lisäksi korkeasti koulutettujen
naisten työura vakiintuu ja palkka paranee myöhemmin kuin miehillä. Akavan
ajama korotettu karttuma olisi turvannut
heidän eläkkeitään paremmin kuin tehty
ratkaisu.
Naiset voivat näyttää tilastoissa voittajilta sen vuoksi, että he elävät keskimäärin miehiä pitempään ja ehtivät
siten saada eläkettä kauemmin. Naisten
kuukausieläke on kuitenkin pienempi
kuin miesten. Koska ratkaisu parantaa
suhteellisesti enemmän v
 arhain työelämästä poistuvien eläkettä, tämä koskee
enemmän miehiä kuin naisia.

Äitiysja
vanhempainrahakaudella kerty
vän eläkkeen määrään ei
tullutuudistuksessa mitään muutoksia. Hoito
vapaan ajalta kertyy hyvin
vähän eläkettä. Alle 35 vuoden ikäisistä akava
laisista naisista kolmasosa
on määräaikaisissa työsuhteissa, joissa

Mikä Akavan rooli on, jos se kuitenkin jäi
ulos ratkaisuista?
Akava ajoi eläkeneuvotteluissa tavoitteitaan läpi. Eläkeratkaisussa on monia
myönteisiä elementtejä, joiden sisältöön Akava vaikutti aktiivisesti. Niitä

Akavan on uutisoitu olleen valmis
vähentämään työkyvyttömyyseläkkeen
määrää. Miksi näin?
Akava on vain todennut – Eläketurvakeskuksen (ETK) tekemien vertailujen
perusteella –, että tehdyssä ratkaisussa
työkyvyttömyyseläkkeet paranevat ja
työuriaan pidentävien eläkkeet heikkenevät huomattavasti nykytasoon
verrattuna.
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60

50
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-luku

-luku

+/-

= vaikuttaa vähän tai jonkun verran

70

80

-luku

50-54 55-59

-luku

+/-

= vaikuttaa paljon
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2000

-luku

-luku

80-84 85-89

ELÄKEIÄN NOUSU

0

0

-

-

-

- -

-

-

kuukausieläkkeen taso

0

+

+

+

+

+ +

+

+

eläkkeelläoloaikana saadun
yhteissumman
muutos

0

+

-

-

-

-

-

+

+

eläkevakuutusmaksun muutos

0

0

+

+

+

+ +

+

+

rahallinen
kokonaisvaikutus
(yhteissumman ja
maksettujen maksujen
erotus)

0

+

-

-

-

+

+

+

+

Lähde: Eläketurvakeskus ETK ja Tela

ovat erityisesti työeläkkeiden rahoituksen sekä joustavien eläkkeelle jäämismahdollisuuksien turvaaminen sekä
lykkäyskorotus.

Miksi Akava jäi neuvotteluissa yksin?
Eläkeuudistuksessa tuli esille, että
vain Akava puolustaa koulutettuja.
Tilanne näkyi selkeimmin korotettua karttumaa koskeneessa ratkaisussa. Akava halusi riittävän korotetun karttuman, mutta SAK ja STTK
eivät pitäneet sitä sangen tärkeänä,
vaan halusivat kaikille tasakarttuman. Työnantajajärjestöjen esitys
korotetuksi karttumaksi oli sangen
vaatimaton. Kun kustannuksiltaan
kalliimpi palkansaajamaksun eläke
vähenteisyyden poistaminen ja koro20 URA 4-2014

tettu karttuma pantiin vastakkain, ei
korotetun karttuman toteuttamiselle
jäänyt tilaa.

Miten eläkeratkaisu nyt etenee?
Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu eläkeuudistusta koskeva lainvalmistelu, jonka pohjana on työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus. Sopimuksen
sisältö valmistellaan hallituksen esitykseen muotoon ensi vuoden alkutalveen
mennessä. Esitys annetaan seuraavalle
eduskunnalle.
Pääasiallinen valmistelu tapahtuu
yksityisten alojen valmisteluryhmässä.
Julkisen sektorin eläkejärjestelmien erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä arvioidaan keskeisten julkisen sektorin työnantajien ja pääsopijajärjestöjen kanssa.

Jatkossa on ensiarvoisen tärkeää,
että eläkeratkaisun puutteita eli tasaarvoon ja työssä jaksamiseen liittyviä
ongelmia ratkaistaan muilla keinoilla,
ja Akava aikoo sitkeästi edistää näiden
tavoitteiden toteutumista.

Miksi Akava on mukana
jatkovalmistelussa, vaikka jäi ulos
ratkaisusta?
Kaikki eläkeneuvotteluihin osallistu
neet järjestöt, myös Akava, ovat
muka
na kiinteästi lainsäädännön
valmistelussa. Akava oli mukana

neuvotteluissa 
loppuun saakka. On
tärkeää, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon Akavan näkökulmat
eläkeuudistuksen sisältöä koskevissa
monissa yksityiskohdissa. B
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*) Nykyajan mukaan
henkikö B voi jäädä
eläkkeelle valintansa
mukaan 63-68-vuotiaana,
uuden esityksen
mukaan hänen alin
eläkeikänsä on 68 vuotta.
Lähde: HS 29.9.2014;
Eläketurvakeskus
29.9.2014
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Työkyv

B
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VUONNA

Henkilö aloittaa työt

2017

Henkilö lopettaa työt

2055

VUONNA

e

17

VUOtiaana

55

VUOtiaana

s
Vanhuu

VUONNA

2017

VUONNA

2061

Korvausaste
uusi järjestelmä
(neuvottelutulos)

Korvausaste

54%

38

66%

24

VUOtiaana

68*

VUOtiaana
työvuosia

työvuosia
Nykyjärjestelmä

e l ä ke

63%

44

57%

Liitto oli mukana päättämässä
Akavan jättäytymisestä pois eläkeratkaisusta.
- Vaikka eläkeratkaisussa on hyvätkin kohtansa, pettymys on ennen kaikkea työelämän laatuun
vaikuttavien asioiden onneton painoarvo. Eläkeiän nostaminen oli väistämätöntä, mutta pelkin teknisin
ratkaisuin ei saavuteta sellaista työurien pidentämistä, jonka Suomi tarvitsee. Konkreettiset toimet
työelämän laatuun olisivat auttaneet tämän tavoitteen toteutumista – nyt todellinen vaikutus jää epäselväksi, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen ihmettelee.
Eläkeratkaisu potkii päähän erityisesti naisia, jotka ovat poissa työelämästä perhevapaiden, pidemmän kouluttautumisen ja myös jatko-opintojen vuoksi. Näitä asioita ei huomioida ratkaisussa millään
tavoin, vaan tilanne heikkenee olennaisesti nykyisestä. Naisvaltaiset alat kärsivät huolimatta koulutustasosta, mutta erityisesti korkeasti koulutetut naiset ovat heikennysten kohteena. Koulutuksen arvostus
on korkealla strategioissa ja juhlapuheissa, mutta käytännön ratkaisuista se edelleen näyttää puuttuvan. Eläkeratkaisu perustuu vanhakantaiseen, miesvaltaisten teollisuuden palkansaajien maailmaan,
joka maastamme on vähentynyt dramaattisesti.
- On luontevaa, ettei Akava laita yhteiskunnan ja liiton jäsentenkin etujen vastaiseen paperiin nimeään alle, Pöyhönen sanoo.
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Millainen
on hyvä
työelämä?

youtube.com/uralehti
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[ ILMIÖ]

Tuttu ja turvalliseksi koettu
kahdeksasta neljään -työ viitenä
päivän viikossa on historiaa. Työ
muuttuu sirpaleisemmaksi ja
jaksottaisemmaksi. Yhteiskunnan
rakenteidenkin täytyy mukautua
uuteen malliin.
Teksti Tiina Parikka Kuvitus Leena Elomaa

Työ sirpaloituu
–rakenteidenkin täytyy muuttua

S

uomalaisista lähes yhdeksän
prosenttia on tällä hetkel
lä
työttömänä (Eurostat). Ei siis
ihme, että työllisyys on valittu
yhdeksi nykyhallituksen työelämästrategian tavoitteeksi.
Digitalisoitumisen myötä
kuitenkin yhä useammat ihmisen tähän asti
suorittamat työt voidaan jatkossa automatisoida. Mistä näitä töitä siis kaikille jatkossa
löytyykään? Yhteiskuntatieteilijäpäivillä käydyn paneelikeskustelun perusteella ei enää
mistään, ainakaan nykymuodossaan.
– Vain pieni joukko väestöstä voi jatkossa
toimia hyvin tuottavissa asiantuntijatehtävissä. Jonkin verran tarvitaan jatkossa myös

suorittavaa työväestöä, mutta iso joukko jää
näiden työnkuvien ulkopuolelle. Olemme
Sitrassa selvittäneet muun muassa vapaaehtoistyön ansaintamahdollisuutta jonkinlaisen joukkorahoitusjärjestelmän kautta, Sitran
asiantuntija Elina Kiiski-Kataja (VTM)
sanoo.
Tällä hetkellä koko yhteiskunta rakentuu ajatukselle pitkistä työurista ja teollisuuden vetovoimaisuudesta. Tällainen lineaarinen ajattelu sopi tulevaisuudentutkija Ilkka
Halavan mielestä sodan jälkeiseen maailmaan.
– Työn pirstaloituessa meidän pitää oppia
hyväksymään se, että työt ovat jatkossa pätkiä, joiden välissä on rauhallisempia aikoja

tai esimerkiksi lisäkouluttautumiskausia,
Ilkka Halava kuvailee.
Tällainen projektityömalli, jonka väliin jää
hiljaisempia jaksoja, vaatii tietenkin uudenlaisen tukirakenteen, josta Halava puhuu
jopa kansalaispalkka-ajatteluna.
Tutkija, sosiologi Jari Hakanen kuitenkin epäilee, että pätkätyö johtaisi helposti
omaa etua ajavaan työpaikkashoppailuun
ja toisaalta myös työn laadun heikentymiseen.
– Usein jonkin tehtävän asiantuntemus syntyy pitkän kokemuksen kautta.
Jos ihmiset vaihtuvat jatkuvasti eikä
kukaan keskity mihinkään tehtävään pitkäjänteisesti, kuinka käy tiedon laadun?
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Yrittäjille tukiverkko

Entä sitten yrittäjyys? Jos suomalaisia saataisiin kannustettua enemmän yrittäjyyteen ja
sitä kautta työnantajiksi, eikö työttömyyttä
saataisi kuriin?
– Ajatus siitä, että yrittäjän pitäisi palkata
edes yksi työntekijä itsensä lisäksi ja työllis
tää hänet vakituisesti ja kokopäiväisesti, on
ehkä tyhmintä, mitä voidaan ajatella. Jos
yrittäjä hädin tuskin työllistyy itse, miten
hän voisi maksaa kokopäiväistä palkkaa
toiselle, Ilkka Halava ihmettelee.
Paneelin yrittäjäedustaja, Vapa Median
perustaja Ilona Hiila, on hyvin samoilla linjoilla.
– Työllistämisen edellytys on kysyntä.
Ensin täytyy olla työtä, jotta siihen voidaan
palkata tekijöitä, Hiila muistuttaa.
Puhumattakaan siitä, millainen riski työntekijän palkkaaminen on. Karkeasti ottaen
eroon et pääse, vaikka henkilö osoittautuisi kuinka sopimattomaksi tehtävään tai
tarpeet muuttuisivat.

Elina Kiiski-Kataja kertoo esimerkin Tanskan mallista:
– Tanskassa työntekijän irtisanominen on
paljon helpompaa kuin Suomessa, mutta toisaalta työttömäksi jääneellä henkilöllä on ihan
toisenlainen turvaverkko apunaan. Vuoden
ajan hän saa henkilökohtaista apua uudelleentyöllistymiseensä ja usein uutta työtä löytyykin nopeasti, Kiiski-Kataja kertoo.
No mitä sitten? Verotusta tietenkin pitäisi
keventää, se on aika puhki kaluttu aihe. Nyt ei
kuitenkaan puhuttu verotuksesta, vaikka jonkinlainen tuottavuusvero keskustelussa vilahtikin.
– Yrittäjä tippuu tällä hetkellä yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle, Hiila harmittelee.
Yrittäjän pitäisi siis olla samojen tukien,
kuten työttömyystuen ja terveyspalvelujen,
piirissä kuin palkkatyöläisenkin. Toisaalta siirtymä yrittäjäksi tai yrittäjästä takaisin palkka-

Yhteiskuntatieteilijä yrittäjänä
Yhteiskuntatieteilijäpäivien paneelikeskustelun yrittäjäedustajana
esiintyi Vapa Median perustaja Ilona Hiila. Hiilan mukaan hän edustaa
sitä puolta prosenttia yhteiskuntatieteilijöistä, jotka työllistyvät oman
yrityksen kautta.
– Olen saanut paljon hämmästeleviä kommentteja siitä, että olen
perustanut yrityksen, vaikka olen nuori nainen enkä edes kauppatie
teilijä, Hiila kertoo.
Yksi syy on tietenkin jo siinä, että eri aloille opiskelemaan hakeu
tuu erityyppisiä ihmisiä. Yhteiskuntatieteiden opiskelijat eivät ehkä ole
tyypillisesti yrittäjähenkisiä.
– Toisaalta koulutuksessa ei myöskään millään tavoin ohjata yrittäjyyteen, valtiotieteiden maisteri Elina Kiiski-Kataja Sitrasta muistelee.
Myös yhteiskuntatieteilijät tarvitsevat jatkossa kykyä markkinoida
itseään ja omaa osaamistaan. Myös Yhteiskunta-alan korkeakoulu
tetut haluavat kannustaa jäseniään yrittäjyyteen. Yhtenä merkkinä
tästä liitto palkitsi Vuoden yhteiskuntatieteilijänätyöhyvinvointiyrittäjä Anna-Marja Vainion.
– Minulla ei ehkä ollut yrittämisen erityisosaamista, mutta olen
voinut hyödyntää muuta koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankkimaani osaamista, oman unelmansa yrittäjänä toteuttanut Vainio
kannustaa muitakin.
Yleisön joukosta löytyi myös hyvä vinkki siitä, miten Suomessakin
voi toimia jo nykyrakenteiden puitteissa joustavammassa yrittäjäroolissa. Osuuskunnissa työskentelevillä on mahdollisuus moniin
palkansaajan etuuksiin ja samalla yrittäjän vapauteen. Liitto on myös
tarjonnut yrittäjäkoulutusta oman yrityksen perustamista suunnitteleville. Yrittäjille on myös oma LinkedIn-ryhmä.
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työhön pitäisi olla huomattavasti helpompaa.
Mutta ennen kaikkea kyse taitaa olla asennoitumisesta. Oikeaan suuntaan ollaan nuorten
parissa ehkä menossakin.
– Yrittäjyyttä käsitellään helposti negaation
kautta. Nuorten urasuunnitelmissa se nousi
kuitenkin jo kymmenen vuotta sitten viiden
suosituimman joukkoon, Halava sanoo ja
heittää villin ajatuksen:
– Lapselle voisi syntyessään antaa kaksi tunnusta: sosiaaliturvatunnuksen ja y-tunnuksen.

Yrittäjä, Vuoden yhteiskuntatieteilijä
Anna-Marja Vainion laajempi
haastattelu löytyy sivuilta 4-7.

Ilkka Halava

Elina Kiiski-Kataja

Jari Hakanen

Ilona Hiila

Yhteiskuntatieteilijäpäivän panelistit olivat yksimielisiä siitä, että työtä ei nykymuotoisena ole enää tarjolla
kuin pienelle vähemmistölle. Uusia toimintamuotoja on siis löydettävä.

||

Tavoitteena tuottaa arvoa

Nuoria yrittäjyydessä kiehtoo vapauden
lisäksi mahdollisuus tehdä työtä omien moraalisten ja eettisten arvojen mukaan. Muun
muassa Työterveyslaitoksella työn imua tutkinut Jari Hakanen kertoo yrittäjien myös tuntevan muita enemmän imua työhönsä.
– Nuoret etsivät intohimotyötä. Samassa
työssä tai tehtävässä pitäytymistä pidetään
helposti jonkinlaisena saamattomuuden merkkinä, Ilona Hiila tukee ajatusta.
– Nuori työntekijä miettii, mitä työ voi
antaa minulle, Hiila jatkaa.
Kun looginen ja yksinkertainen työ voidaan automatisoida, vapautuu aikaa arvokkaammalle, hyödyllisemmälle ja mielekkäämmälle työlle. Kuulostaa hyvältä, mutta
miten tämä arvoa tuottava työ tulevaisuudessa jakautuu?
– Käsite työstä jatkuvana toimintana,
jota suoritetaan 40 tuntia viikossa, tulee
katoamaan, Ilkka Halava vakuuttaa.
Halavan mukaan arvoa tuottavaa työtä
ovat sellaiset tehtävät, jotka tuottavat jotakin. Nyt resursseja menee valtavasti sellaiseen, mitä Halava kutsuu korporaatiohömpäksi.
– Tarvitaan tehtäviä ja ihmisiä, jotka
niitä tekevät. Kaikki muu, kuten visioiden,
missioiden ja strategioiden määrittelyt,

ajankäytönvalvonta, kehityskeskustelut ja
johdon vuosikellot ovat turhaa. Siis kaikki
sellainen, jota tekijät eivät voi ymmärtää.

Jari Hakanen on yhtä mieltä siitä, että
työn säpälöityminen kuormittaa ihmisiä
ja varsinaisen työn ydin hukkuu helposti
sälän joukkoon. Ilman jonkinlaisia struktuureja ei kuitenkaan voida toimia.
– Juuri näin, ilman mitään muodollisuuksia ja sääntöjä mekin toimimme alussa.
Y li kymmenen hengen työyhteisössä

kuitenkin tarvitaan joitakin yhteisiä rakenteita. Kaikille vapaa toimintamalli ei edes
kerta kaikkiaan sovi, ja joka tapauksessa
erilais
ten ihmisten yhteensovittamiseksi
tarvitaan struktuureja, Hiila huomauttaa.
Tähän Ilkka Halavakin voi yhtyä, mutta
hänestä on tärkeää, että nämä struktuurit
voidaan luoda työyhteisön sisällä, eivätkä
ne tule jostain valmiiksi annettuina.
– Ihminen tarvitsee työhönsä myös selkeät
tavoitteet, maalin, jota kohti on menossa.
Tavoitteen pitää olla ymmärrettävä ja läsnä
kaikessa tekemisessä, Halava tuumaa.
Hakasen mielestä yksilöllisiä tavoitteita
tärkeämpää ovat yhteiset tavoitteet ja tekemi
sen mielekkyys.
– Sehän on tuottavuudenkin kannalta
oleellisinta, Hakanen huomauttaa.
Elina Kiiski-Kataja kokee omassa työssään tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi
asetetut mittarit helpottaviksi.
– Tavoitteet auttavat myös priorisoimaan
työtä. Väärin asetettuina mittarit voivat kuitenkin olla myös ahdistavia, hän myöntää.

Erilaisten
ihmisten yhteen
sovittamiseksi
tarvitaan
struktuureja.

Yhteiskuntatieteilijöiden
päivän juontajana toimi
MTV:n politiikan toimittaja
Mari Haavisto.
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Käsite työstä
jatkuvana
toimintana, jota
suoritetaan
40 tuntia viikossa,
tulee katoamaan.

Paremman
työelämän
palikat
Työllisyys
Työttömyysaste

– Tavoitemaiseman epäselvyys luo työntekijöihin pelkoa, Halava muistuttaa.
Vaatimattomasti paras

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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Vaikka Yhteyskuntatieteilijäpäivillä ei vielä
löydettykään aukotonta ratkaisua työelämän
murroshaasteeseen, kaikki panelistit olivat
yksimielisiä siitä, että muutos on väistämätön ja siihen täytyy etsiä ratkaisuja nopeasti.
Myös valtion tasolla kehitystarve on tiedostettu. Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjatun työelämästrategian tavoite on
vaatimattomasti luoda Euroopan paras työelämä Suomeen vuoteen 2020 mennessä.
Tavoitteen saavuttamiseksi tulee kyetä
parantamaan työelämää neljällä rintamalla:
nostamaan työllisyysastetta, parantamaan
työelämän laatua ja työhyvinvointia sekä
tehostamaan työn tuottavuutta.
Hanke kokoaa yhteen työelämän eri toimijat ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä
työn kehittämiseen. Lähtökohtana on kuitenkin, että muutos lähtee työpaikoista. Tekemisen tavat voivat muuttua vain, jos työntekijät ja työnantajat keskenään sopivat niistä.
Aika lailla samoja lääkkeitä kuin Yhteiskuntatieteilijäpäivien panelisteillamme, joskin hanke lähtee vielä siitä perinteisestä
ajattelusta, että työelämän ja yhteiskunnan
kehittyminen pohjautuvat työhön, korkeaan työllisyyteen ja toisaalta riittävään työvoimaan. Kansalaispalkkaa ei siis ainakaan
vielä ole luvassa. B

8,7%

(syyskuu 2014)

7,5 %

(helmikuu 2012)

8,7%

(helmikuu 2010)

6,2 %

(huhtikuu 2008)

Työn mielekkyys 
lisää työhyvinvointia,
hyvinvoiva työntekijä
on tuottava ja tuottavat
työntekijät lisäävät
tuloksellisuutta.

Lähde: Eurostat

Tuottavuus
Kaksi tapaa
saada talouskasvua:
1.

Kasvattaa työn määrää

2.

Kasvattaa tuottavuutta
• tehokkaampia toimintatapoja
• suorituskykyisempiä koneita
• uusia tuotteita

Työhyvinvointi
Itsensä toteuttamisen tarve:
oppiva organisaatio, omien edellytysten
täysipainoinen hyödyntäminen, uuden tiedon tuottaminen, esteettiset elämykset.

Työelämän laatu

1/3

Työn mielekkyys on ollut laskussa koko
2000-luvun. Vuonna 2013 noin kolmannes
koki työn mielekkyyden ja työhalukkuuden
laskeneen. Kuitenkin yli puolet (kasvava
määrä) koko mielekkyyden pysyneen ennallaan.
Suurin yksittäinen tekijä työn mielekkyyden heikentymiseen oli pudonnut varmuus
työpaikan säilyvyydestä. Se on laskenut
tasaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Työhyvinvoinnin portaat

Lähde: Työturvallisuuskeskus TTK

Arvostuksen tarve:
eettisesti kestävät arvot, hyvinvointia ja
tuottavuutta tukeva missio, viso, strategia,
oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen,
toiminnan arviointi ja kehittäminen

Liittymisen tarve:
yhteishenkeä tukevat toimet, tuloksesta ja
henkilöstöstä h
 uolehtiminen, ulkoinen ja
sisäinen yhteistyö

Turvallisuuden tarve:
työn pysyvyys, riittävä toimeentulo,
turvallinen työ ja työympäristö sekä
oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja
yhdenvertainen työyhteisö

Psykofysiologiset perustarpeet:
tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa
virikkeisen vapaa-ajan, riittävä ja
laadukas ravinto ja liikunta, sairauksien
ehkäisy ja hoito.
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askelta...

kohti muutosta
Teksti Selja Tiilikainen Kuvat iStockphoto

Alainen

Oli työyhteisön muutoksessa kyse organisaatiouudistuksesta tai vaikka
uudesta käyttöjärjestelmästä toimiston koneissa, jokaisen on tärkeää tietää,
mitä hyötyä siitä on ja miksi se tehdään.

4

ALOITA
PUHTAALTA
PÖYDÄLTÄ
Muutos on hyvä
sauma päivittää
omia työtapoja:
selvitä vanha konflikti tai vaihda
vaikka työpöydän taustakuva.
Pienetkin piristykset aktivoivat
aivoja ja auttavat näkemään
asiat uudessa valossa.

1
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SELVITÄ ROOLISI
Olethan perillä siitä, miten
muutos vaikuttaa omaan
työkenttääsi? Kysyvä ei
tieltä eksy vaan välttyy
paljolta päänvaivalta.

2 3
HILJAA
HYVÄ TULEE
Ihmiset reagoivat muutokseen eri tavalla. Toiset
omaksuvat uudet työtavat
heti, toiset tarvitsevat aikaa.
Anna siis itsellesi ja kollegallesi tilaa omaksua muutokset
omaan tahtiin.

OLE OMA-ALOITTEINEN
Norsunluutornista ei aina
näe, mikä homma ei kentällä
toimi. Mikäli siis ongelmia
syntyy, älä keskity purnaamaan vaan kehittämään itse
parempi ratkaisu.

6
5

UNOHDA
MUUTOSVASTARINTA
Artikkelissaan Challenging
‘Resistance to Change’ Eric
Dent ja Susan Goldberg muistuttavat, että muutosvastarinta-käsite luo organisaatioon
turhaa vastakkainasettelua
alaisten ja johdon välille, mikä
estää omaksumasta käyttökelpoisempia ajatusmalleja.

||

Muutos tarjoaa
mahdollisuuden
oppia uutta.

||

Molemmat

Kerro alaisille
muutoksesta
heti, kun se on
mahdollista.

OLE AVOIN
Avoin ja keskusteleva työyhteisö luo organisaatioon
kunnioituksen ilmapiirin. Kaikilla on oikeus tulla kuulluksi, ja hyvät ideat ovat aina tervetulleita. Jos et ole
tyytyväinen, ehkä on löydettävissä parempi r atkaisu?
Jos ja kun koittaa seuraava muutos, on hyvä, jos
virheet ja onnistumiset on myös kirjattu ylös.

5

ENNAKOI
VAIKUTUKSET
Pidä mielessä koko
organisaatio koko
muutosprosessin ajan, sillä muutoksella saattaa olla kauaskantoisia
vaikutuksia ja vaikutusta tahoihin,
joita ei ole tullut ajatelleeksi.

Lähteet:
Dent E. B., Goldberg S. G.:
Challenging ‘Resistance to
Change’, Journal of Applied
Behavioral Science, 2013: 35.
smallbusiness.chron.com

6

KAIKKI
MUKAAN
Pyydä muutoksesta palautetta,
neuvoja ja apua,
keskustele kasvokkain alaisten kanssa eri
vaiheissa, kannusta, rohkaise
ja palkitse prosessissa.

Esimies

ASENNOIDU POSITIIVISESTI
Muutos ei ole paha, mutta sen negatiiviset vaikutukset saattavat pelottaa.
Se kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden
oppia uutta ja vapautua kaavoista.
Älä siis maalaa piruja seinälle, sillä
muutoksella saadaan aikaan hyvää
ja sen taustalla on pätevä syy.

4

PERUSTELE MUUTOS
Huolehdi, että sekä sinä itse että
alaisesi ymmärtävät muutoksen syyn.
Onko muutos varmasti välttämätön?
Mitä hyötyä siitä on?

3 2
ANNA JOUSTOVARAA
Hyväksy virheet, sillä uusia
asioita ei osata hetkessä.
Varaudu selittämään samat
asiat useaan kertaan.

OLE JÄRJESTELMÄLLINEN
Ennakoi
mahdollinen
hämmennys ja
sekavuudet valmistautumalla riittävän hyvin etukäteen.
Laadi selkeät ohjeet ja huolehdi, että jokainen tietää
uuden roolinsa. Kertaus on
opintojen äiti.

1

OLE AJOISSA
Kerro alaisille muutoksesta heti, kun se on mahdollista. Näin alaiset ehtivät
valmistautua muutokseen,
eikä se tule yllätyksenä.
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Missä olen hyvä:
miten myyn
osaamistani?

Työnhakuveturikoulutukset
Keväällä tulossa seuraavat asiantuntijaluennot:
• 14.1. Osaaminen näkyväksi
• 28.1. CV-keväthuolto
• 11.2. Tapakoulutus
• 11.3. Työhaastattelu
• 18.3. Yrittäjyys
• 15.4. Työllisyystarinat
• 6.5. Työnantajien rekrytointipaneeli

Lisätietoja koulutuskalenterista s. 33
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Lisää boostia

työnhakuun

Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry on nyt Työnhakuveturi. Nimenmuutoksen
myötä toiminnalle toivotaan lisää näkyvyyttä. Fokus säilyy edelleen jäsenliittojen työllisyyttä
parantavassa toiminnassa.
Teksti Hanna Ojanpää Kuvitus Janika Lähdes

O

TTY ry on perustettu vuonna 1993
tekniikan ja kaupan alojen jäsenliittojen aloitteesta. Taustalla oli
lamasta johtuva joukkotyöttömyys, minkä kohteeksi joutui
myös korkeammin koulutettu työväki. Alusta lähtien tavoitteena on
ollut tukea korkeakoulutettujen
työnhakuvalmiuksia ja edistää omatoimista
työllistymistä
Vuoden 2014 syksyllä toiminnassa on
mukana kahdeksan akavalaista liittoa:
Helsingin Insinöörit HI, Luonnontieteiden

Akateemisten Liitto LAL ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ, Suomen Ekonomit SEFE ry, Tekniikan Akateemiset TEK
ry, Tradenomiliitto TRAL ry, Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry sekä Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY. Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry on ollut jäsenenä vuoden
2012 alusta. Liiton edustajana toimii asiamies
Hanna Meriluoto.
Asiantuntemus avuksi

OTTY ry:n nimi muuttui Työnhakuveturiksi
23.10.2014. Uudella markkinointinimellä
toiminta halutaan tehdä entistä löydettä
vämmäksi ja näkyvämmäksi. Työlli
syyttä

parantavaa ohjelmaa on kehitetty syksyn
aikana, ja kehitystyö jatkuu myös ensi
vuonna.
Työnhakuveturin kahden kärki koostuu
asiantuntijaluennoista ja Työnhakuboosterin
vertaisryhmävalmennuksista. Asiantuntijaluentoja järjestetään vuositasolla keskimäärin kymmenen: tavoitteena on oman
osaamisen tunnistaminen, työnhakutaitojen parantaminen, voimavarojen lisääminen
ja verkottuminen. Tilaisuudet ovat avoimia
ja maksuttomia jäsenliittojen työttömille,
työttömyysuhan alaisille tai lomautetuille
Uudenmaan alueella asuville jäsenille.
Uudenmaan Ely-keskuksen rahoit
ta
maTyönhakuboosteri-hanke on toiminut vuodes
ta 2012. Keskiössä ovat yli
50-vuotiaat,pitkäaikaistyöttömät sekä vasta
valmistuneet, joiden työllistyminen on pitkit
tynyt. Ryhmän koko vaihtelee kahdeksasta
kymmeneen. Joukko kokoontuu kahden kuukauden sisällä yhdeksän kertaa. Syyskuun
2012 jälkeen vertaisryhmiä on järjestetty 26
kertaa.
Mikään ei ole mahdotonta

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston
alueellaoli syyskuun 2014 lopussa työttöURA 4-2014 31
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Vuoden 2014 syksyllä toiminnassa on
mukana kahdeksan akavalaista liittoa.
miä työnhakijoita yhteensä 82 573; näistä
korkeasti koulutettuja oli noin 15 000. Avoimia työpaikkoja oli samaan aikaan tarjolla
hieman runsaat 10 000.
Työnhakuveturin asiantuntijaluennoille
on kuluneen vuoden aikana osallistunut yli
tuhat kävijää ja vertaisryhmiin noin sata.
Kasvua viime vuoteen on 40 prosenttia.
Työnhakuveturin projektipäällikkö Risto
Säynäväjärvi iloitsee tuloksista, joiden
mukaan yli 40 prosenttia vertaisryhmiin
osallistuneista on löytänyt uuden työpaikan ja vajaa 20 prosenttia on päässyt johonkin koulutukseen tai ryhtynyt yrittäjäksi.

Määrällisesti tämä tarkoittaa 158 osallistujaa 274:stä.
– Vertaisryhmissä haemme vastauksia
kysymyksiin ”missä olen hyvä: miten myyn
osaamistani?”. Tuemme jäseniä myös käytän
nön tasolla: kuinka tehdään hyvä CV ja
millai
nen on hyvä LinkedIn-profiili, itse
vertais
ryhmän kautta Työnhakuveturiin
työllistynyt Säynäväjärvi listaa. – Tavoitteenamme on lisätä boosteriryhmiä, kartoittaa yhteistyötä muiden työllistämisprojektien kanssa sekä laajentumismahdollisuuksia
muualle Suomeen, Säynäväjärvi toteaa tulevaisuuden suunnitelmista. B

Liiton jäsenten kokemuksia Työnhakuveturista
Työttömyyteni alkoi määräaikaisen työsuhteen
päätyttyä. Kun osallistuin Työnhakuveturiin, ehdin
olla yli puoli vuotta työttömänä. Olen hakemassa
uutta uraa tai ammattia, ja halusin selkeyttää ajatuksiani sekä löytää uusia vinkkejä ja vertaistukea
tilanteeseeni. Sain itselleni hyvän vertaisryhmän,
jonka kanssa verkostoiduin. Oli varsin avartavaa ja
hyvin lohduttavaakin kuulla eri alojen ammattilaisten tarinoita – työttöminä on myös huippuosaajia.
Tein myös LinkedIn-profiilin ja sain hyvää apua
cv:ni hiomiseen. Monenlaiset harjoitukset veivät
ajattelua eteenpäin. Ryhdistäydyin hakemaan
F.E.C.-koulutukseen, joka oli erittäin hyvä, vaikkei
tuonutkaan työpaikkaa. Tässä taloustilanteessa on
todella vaikea päästä uudelle alalle. Suosittelen
Työnhakuveturia jo verkostoitumisenkin tähden.
Vaikka itse työttömyys ei ole hauskaa, on kiva tutustua mukaviin ihmisiin.
Nainen, 44 vuotta
Tärkeintä osallistumisessa oli vertaistuki, muiden
työttömien kanssa käydyt pitkät keskustelut ja työnhakuun liittyvän cv:n päivittäminen. Risto Säynäväjärvi johti ryhmää erittäin hyvin. Omalta osaltani
kokemus ei johtanut työllistymiseen. Monista hakemuksista huolimatta osaamisellani ei ollut kysyntää.
Ikäsyrjintä on todellisuutta. Olin kuitenkin perusta32 URA 4-2014

nut jo aiemmin oman ky:n, joka oli olennainen ehto,
että yleensä olen saanut toimeksiantoja.
Kari Vitie, 64 vuotta
Lähdin ryhmään mukaan syksyllä 2013; olin ollut
työttömänä vuoden alusta lähtien. Työhistoriani
koostuu lyhyistä, enintään vuoden pituisista työsuhteista. Järjestösektorin paikat, joita pääasiassa
tuolloin hain, olivat hyvin kilpailtuja ja monesti myös
määräaikaisia. Kaipasin näkökulman laajennusta
työnhakuuni: Mistä ja miten paikkoja kannattaisi hakea, jotta pärjäisin mukana kilpailussa? Oliko joitain
tehtäviä, joita en osannut edes hakea, mutta jotka
olisivat sopineet osaamistaustaani? Sain ennen
kaikkea vertaistukea tilanteeseeni.
Erään tapaamiskerran aikana havahduin
siihen tosiseikkaan, että meitä istui pöydän ympärillä 10 fiksua ja koulutettua ihmistä, joista kukin
ihmetteli tai tuskaili tilannettaan. Koimme myös
monia ilonhetkiä, kun joku sai kutsun tärkeään
työhaastatteluun tai lopulta jopa työpaikan! Koska
ryhmässä oli pääasiassa muita kuin yhteiskuntatieteilijöitä, sain paljon tietoa eri toimialojen työpaikkakulttuureista ja ylipäänsä erilaisista organisaatioista. Harjoitusten avulla sain pilkottua omaa
osaamistani konkreettisempaan muotoon, mikä
oli itselleni ehkä se vaikein asia työhakemusten

laatimisessa. Yksi hyödyllisimmistä välineistä
oli muistaakseni Insinööriliiton laatima taulukko,
johon purettiin pala palalta ensin työpaikkailmoituksessa esitetyt odotukset ja sitten oman
osaamisen vastineet niihin. Taulukko teki näkyväksi mahdolliset puutteet omassa osaamisessa,
mutta myös vahvuudet joita kannatti korostaa.
Uskonkin, että ryhmässä käytetyt eri työvälineet
ja muut harjoitukset auttoivat pääsemään useampaan haastatteluun ryhmän päättymisen jälkeen.
Sain vahvistusta sille, että omaa osaamista pitää
ja kannattaa jatkuvasti kehittää.
En ole vieläkään saanut työpaikkaa, mutta
ryhmä antoi rohkeutta lähteä toteuttamaan jo
vireillä ollut opiskelusuunnitelmaa. Suoritan
parhaillaan tradenomitutkintoa, minkä uskon (tai
ainakin toivon!) olevan hyvä lisä yhteiskuntatieteilijälle. Olen myös rohkeammin lähtenyt hakemaan
ja etsimään paikkoja itselleni vieraammilta aloilta.
Ryhmässä havaitsin, että monet yhteiskuntatieteilijöitä kiinnostavat työpaikat (lähinnä siis julkisella
ja järjestösektorilla) käyttävät paljon jäykempiä
rekrytointikanavia ja -menetelmiä kuin yrityspuolella. Myös esimerkiksi sosiaalisen median käyttö
on vähäisempää. Havaitsin myös, että verkostot
ovat ensiarvoisen tärkeitä työnhaussa.
Nainen, 33 vuotta

Koulutuskalenteri
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Työnhakuveturi-koulutukset
Työnhakuveturi (entinen OTTY) järjestää koulutusta
ja vertaisryhmiä Uudenmaan alueen työttömille tai
työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille. 
Koulutukset ovat maksuttomia.
Keväällä tulossa seuraavat asiantuntijaluennot:
• 14.1. Osaaminen näkyväksi
• 28.1. CV-keväthuolto
• 11.2. Tapakoulutus
• 11.3. Työhaastattelu
• 18.3. Yrittäjyys
• 15.4. Työllisyystarinat
• 6.5. Työnantajien rekrytointipaneeli
Muista myös, että Työnhakuboosteri-ryhmässä
voit parantaa työnhakutaitoja, saada lisäpontta
työnhakuun, kirkastaa oman osaamisen keihään
kärjet 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.
Jäseniltojen paikkakunnat ovat jo tiedossa mutta
päivämäärät eivät. Seuraa liiton tiedotusta netissä.
• Retki työhönottajan ajatusmaailmaan, Joensuu ja
Rovaniemi
• Työpaikan ristiriitatilanteet / Konflikter på
arbetsplats, Vaasa (kaksikielisenä) ja Tammisaari
(ruotsiksi)
Koulutukset ovat maksuttomia. Paikkoja rajoitetusti!

Viesti vakuuttavasti ja esiinny eduksesi työelämässä
4.2.2015 klo 16.30-19.30,
kouluttaja Jani Turku, Montevista Oy

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat olla vakuuttavampia viestijöitä
työelämässä. Ehkä tarvitsettaitoa neuvotella asiakkaidesi kanssa, ehkä
tuoda vakuuttavasti omia näkemyksiä tiimipalaverissa esiin tai ehkäpä jopa
pidät esityksiä osana työtäsi. Haluat kenties varmuutta ja käytännön työkaluja esiintyä eduksesi työelämässä. Aiheita lähestytään hyvin käytännön
läheisesti ja osallistujien maailmasta käsin.

Webinaari: Uudelle uralle – mielessä alanvaihto?
5.3.2015 klo 10.00-11.30,
kouluttaja Riikka Pajunen, Montevista Oy

Webinaari on tarkoitettu sinulle, jos alanvaihto mietityttää. 
Voit olla tällä hetkellä töissä tai työnhaussa – tai molempia!
Voit haluta aivan pientä muutosta – tai jopa radikaalia hyppyä
tuntemattomaan. T
 ervetuloa valmennukseen!

Konfliktien hallinta työyhteisöissä
– työyhteisön ristiriidat voimavaraksi

17.3.2015 klo 16.30-19.30, kouluttaja 
Timo Pehrman, Innotimo Oy

Yhteistyön kehittämisen lähtökohtana työyhteisössä ja kaikessa ihmisten
välisessä toiminnassa on toisten ihmisten ymmärtäminen. Ihmisten välille
syntyy kuitenkin usein konflikteja, erimielisyyksiä, jännitteitä ja ristiriitoja
useista eri syistä johtuen.
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä konflikteista sekä niiden
syntymisen ja kasvamisen syistä työyhteisöissä. Tarkoitus on myös lisätä
ymmärrystä sovittelusta konfliktien ratkaisukeinona sekä konflikteja ennalta
estävän toiminnan merkityksestä työyhteisöissä.

Osaamisen tunnistaminen

22.4.2015 klo 16.30-19.30, 
kouluttaja Inka Ukkola, TJS Opintokeskus.
Osaamisen tunnistamisen koulutuksessa käydään läpi erilaisia osaamisen
tunnistamisen tapoja sekä harjoitellaan osallistujien o saamisen tunnistamista ryhmätyön avulla. Monesti oppilaitoksissa osaamisesta puhutaan eri
käsittein kuin työelämässä. Arvioinnintavatkin saattavat vaihdella. Tässä
koulutuksessa tutkimme, mitä e rilaisia osaamisia voi olla ja miten löytäisi
sanat, joilla omaa osaamista voi kuvata. Luennot ja keskustelut rytmitetään
tukemaan osallistujien omaa oppimista.
Koulutuksissa koulutuspaikkana TJS Opintokeskus (paitsi webinaarit)

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

Liiton seniorit
verkostoituivat

Lapissa aktiivinen syksy

Kuva: Johan-Eerik Kukko
Lapin yhteiskuntatieteilijät ry:n hallitus esittäytyi syyskuun viimeisenä
viikonloppuna ravintola Amarillossa järjestetyssä tullaan tutuiksi
- yhteisillallisella. Kuvassa vasemmalla Heidi Kaakkurivaara, Jyry
Lehtoniemi ja Lotta Löfberg. Kuvassa oikealla Johanna Niemi, Olli
Mäkinen ja Jenna Mikkola.

Teksti: Johan-Eerik Kukko
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Eläkeläisjäsenet kokoontuivat liiton toimistolla 11.9. Yli 20 henkeä
tuli paikalle verkostoitumaan ja kuulemaan sekä liiton että Akavan
ajankohtaisia kuulumisia. Mukana oli paljon liiton entisiä aktiiveja
ja luottamusmiehiä, mutta myös kauempana liiton toiminnasta
olevia jäseniä.
Akavan Mats Nyman alusti keskusjärjestön hallitusohjelmatavoitteista. Liiton toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen puolestaan
kertoi liiton kehityksestä ja tulevaisuuden odotuksista.
Kiitokset aktiivisuudesta! Paikalla olleet ovat tapaamisen
jälkeen muodostaneet oman verkostonsa ja aikovat pitää yhteyttä
jatkossakin. Jos vapaamuotoinen toiminta kiinnostaa, ilmoittaudu
mukaan! Lisätietoja Hanna Meriluodolta p. 010 231 0352 tai
hanna.merliuoto@yhteiskunta-ala.fi

Kuva: Aki Reinimäki

Paikallistoiminta Pohjois-Suomen alueella on lähtenyt käyntiin
vauhdilla alkusyksyllä tapahtuneen yhdistyksen perustamisen
jälkeen. Syksyn aikana jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua muun muassa viihteelliseen muistikoulutukseen. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jatkossa erilaisia seminaareja,
koulutustilaisuuksia ja jäseniltoja.
Hallituksen puheenjohtaja Paula Rossi toteaa, että kuluvasta vuodesta on jäänyt mieleen erityisesti pohjoisen yhteiskuntatieteilijöiden aktiivinen toiminta ja tarve järjestää yhteistä
ohjelmaa ja tekemistä.
– Huolimatta siitä, että meidän kaikkien vapaa-ajasta kilpailevia harrastuksia ja yhdistyksiä on pohjoisessakin tarjolla
pilvin pimein, niin puheista edettiin nopeasti toimintaan ja
saimme paikallisyhdistyksen virallisesti perustettua. Toivottavasti ensi vuosi sujuu yhteiskuntatieteilijöillä yhtä antoisissa
merkeissä kuin kuluvakin, Paula sanoo.
Lapin yhteiskuntatieteilijöiden toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki pohjoisessa työskentelevät, asuvat sekä
valtiotieteellistä tai yhteiskuntatieteellistä tutkintoa opiskelevat
liiton jäsenet.
Lapin yhteiskuntatieteilijät ry:n hallitukseen kuuluvat HTM
Paula Rossi (pj), HTM Krista Kohtakangas (vpj), VTM Susanna Pirnes (sihteeri), YTM Johan-Erik Kukko (viestintävastaava), YTM Anni Ylipiessa, YTK Miikka-Markus Leskinen, HTM
Jenni Kuosku, YTK Lotta Löfberg ja HTM Hannele Lahtinen.

Tule ideoimaan
Pääsyn toimintaa!
Pääsyn vuosikokous pidetään maanantaina 12.1.2015 liiton
toimistolla. Ennen vuosikokousta klo 17.30 alkaen pidetään
joukkoistamistilaisuus aiheesta ”Tulevaisuuden yhteiskuntatieteilijät - YKA:n koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu”.
Pääsy toivottaa uudet ihmiset tervetulleiksi mukaan vuoden
2015 hallitukseen ja toiminnan ideointiin. Syksyllä kävimme
muun muassa tutustumassa eduskuntaan ja keilaamassa.
Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ilmoittautumisista löytyvät
Pääsyn internet- ja Facebook-sivuilta.
www.paasy.info
www.facebook.com/paasyry

Kuva: Jaakko Kalske

Lisää kuulumisia kentältä
www.yhteiskunta-ala.fi/
liitto/jasentoiminta

SYYn liittokokous
Helsingissä 15.11. Sokos Hotelli Presidentissä pidetyssä liittokokouksessa valittiin yhdistykselle uusi liittohallitus. Vuonna
2015 yhdistystä johtaa SYY-Jyväskylän puheenjohtajana
vaikuttanut Heidi Niinikoski. Aikaisemmin hän on toiminut
Jyväskylän paikallisyhdistyksen sihteerinä, tiedottajana ja
web-vastaavana.
Liittohallituksen jäseniksi valittiin jokaisesta paikallisyhdistyksestä yksi jäsen; Satu Lohiniva (Lappi), Joonas Aitonurmi (Helsinki), Tahvo Kekkonen (Kuopio), Noora Kallinen
(Vaasa), Riikka Liljeroos (Tampere), Johanna Mantere
(Turku, ÅA), Marko Pulkkinen (Jyväskylä) sekä Antti
Kettunen (Joensuu). Liittohallituksen varajäseneksi valittiin
Laura Ryynälä (Turku, TY).
Liittokokous otti myös kantaa tasa-arvoisen avioliittolain
puolesta (ks. s. 9). SYYn istuvan puheenjohtajan Timo Koiviston mukaan tasa-arvon tulisi olla itsestään selvä osa modernia työelämää, sillä tasa-arvoisessa työyhteisössä työntekijät
voivat hyvin ja jaksavat työelämässä pidempään.

SYYn Vinkkaa paras harjoittelupaikka -kampanja on käynnistynyt
SYY on käynnistänyt Vinkkaa paras
harjoittelupaikka
-kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on
tuoda näkyvyyttä ansioituneille harjoittelupaikkojen tarjoajille,
vahvistaa yhteiskuntatieteitä opiskelevien yhteistä ammattiidentiteettiä ja korostaa yhteiskuntatieteilijöiden monipuolista
osaamista. Parhaan harjoittelupaikan valitsemiskriteereinä
ovat muun muassa harjoittelun ohjauksen laatu, työtehtä
vien yhteensopivuus koulutuksen kanssa ja palkkaus. Kaikki
korkeakouluharjoittelun kuluvana vuonna suorittaneet voivat
ehdottaa omaa harjoittelupaikkaansa p
 alkinnon saajaksi SYYn
verkkosivuilta löydettävän lomakkeen kautta 31.12. mennessä.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkinto.

SYY-päivät 2014
Järjestyksessään kolmansia SYY-päiviä vietettiin tänä vuonna
syksyisessä Kuopiossa. Paikalle oli saapunut lähes 80 yhteis
kuntatieteilijää ympäri Suomea. Tällä kertaa tapahtuman
kattoteemana oli yhteiskunnallinen yrittäjyys.
SYY-päivien lauantain päiväohjelma koostui seminaarista ja koulutuksesta. Seminaariosuuden puhujina toimivat
Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkin
kehityspäällikkö Kimmo Nekkula sekä Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa–hankkeen vetäjä Hanna Moilanen.
Koulutuksen painopisteenä oli sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa. Koulutuksen vetäjänä toimi LinkedIn-
asiantuntijana ja sosiaalisen median rekrytointimahdollisuuksien puolestapuhujana tunnettu Tom Laine.
Lauantain iltaohjelmaan sisältyi stand up-komiikkaa VeliMatti Puumalan esittämänä, minkä lisäksi nähtiin taikuriesitys
kuopiolaisen yhteiskuntatieteilijän, Samuel Piiroisen voimin.
Sunnuntaina tapahtuman viimeisessä osuudessa osallistujille
annettiin mahdollisuus soveltaa seminaariosuuden tietoja
käytäntöön yrittäjyys-workshopissa. Workshopin ideana oli
kehitellä pienryhmittäin visio perustettavasta yrityksestä.
Kaiken kaikkiaan tapahtuma tarjosi jälleen kerran tasokkaita puhujia, keskustelua sekä hyvän verkostoitumispaikan
opiskelijakollegoille.
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Liiton
matkustajavakuutus

Turvaan

Turva/Kati Iharanta

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on ottanut jäsenilleen matkustajavakuutuksen
vakuutusyhtiö Turvasta. Uusi jäsenvakuutus astuu voimaan 1.1.2015.
Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Tarinoita
tosielämästä

Vakuutettuina ovat kaikki liiton 18–74-vuotiaat jäsenet,
joilla on varsinainen asunto Suomessa ja jotka pää
asiallisesti oleskelevat täällä. Vakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun mukana matkustavat omat sekä
samassa taloudessa asuvat alle 19-vuotiaat lapset.
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävällä • Olen sairastellut useammalla matkalla ja asiat ovat
hoituneet matkan aikana ja sen jälkeen helposti ja
vapaa-ajan matkalla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotinopeasti! Bulgariassakin lääkäri tuli suoraan hotelmaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään
lihuoneeseen, sain lääkkeet eikä mitään tarvinnut
50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työmaksaa– näytin vain vakuutuskorttiani. Ulkomaan
paikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.
reissulla tällainen on tärkeää, koska kulut saattavat
Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45
nopeasti pompsahtaa suuriksi.
vuorokautta matkan alkamisesta. Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen
sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoito • Vuonna 2010 olin maksanut kahden viikon matkan
Thaimaahan. Kohtalo puuttui peliin juuri ennen matkaa,
kuluja ilman ylärajaa. Jäsenvakuutukseen sisältyy
kun sain ikävän puhelinsoiton: veljeni oli kuollut.
matkatavaravakuutus, joka korvaa matkoilla mukana
Samalla kauan kaivattu loma sai väistyä, sillä minun oli
oleville matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja
riennettävä äitini avuksi. Silloin olin kiitollinen matkanoin 1 000 euroon asti. Vakuutuksessa on 100 euron
vakuutuksesta. Menettämäni matkarahat tulivat tililleni
omavastuu.
tuota pikaa.
Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai
matkalta myöhästyminen
• Jäsen oli lomamatkalla Thaimaassa ja s airastui ”turistiripuliin” kotiinlähtöä edeltävänä päivänä. Hänen otetVakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisen
tiin matkakohteessa sairaalahoitoon saamaan lääki
tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä
tystä ja nestehoitoa eikä hän päässyt suunnitellulle
sairaudesta tai tapaturmasta. Peruuntumisesta ja kespaluulennolle. Vakuutuksesta korvattiin lääkärinpalkkio
keytymisestä korvataan vakuutuksen ehtojen mukaipoliklinikkakäynnistä, matkakulut sairaalaan ja lentosesti kuluja, esimerkiksi matka- tai majoituskulut,
kentälle, sairaalahoito sekä uusi paluulento. Korvaukjoista matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan
set olivat yhteensä noin 5 000 euroa. B
ole vastuussa.
Jos matkalla sattuu tai tapahtuu

Liiton jäsenet saavat alkuvuodesta uuden jäsenkortin,
joka on myös Turvan matkavakuutuskortti; se on hyvä
pitää matkalla mukana. Näin hoitava laitos voi todeta,
että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus.
Hoitolaitos päättää, laskuttaako se jäsenkortin perusteella
suoraan Turvaa, vai maksaako potilas kulut ja hakee korvaukset matkan jälkeen Turvasta. Mikäli matkalla tulee
ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä jäsenkortissa mainittuun ympärivuorokautiseen SOS-hätäpalveluun.
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Vuodenvaihteen ja alkuvuoden matkoille pyydä
vakuutustodistus Turvasta. Lisätietoja vakuutuspalveluista saat Turvan palvelunumerosta 01019 5110 tai
toimipisteistämme. Liiton jäsenilleen ottaman matkavakuutuksen ehdot ja tuoteseloste löytyvät liiton jäsenille
räätälöidyiltä internetsivuilta www.turva.fi/yka.

[resumé]

Tillbaka till verkligheten
Årets samhällsvetare Anna-Marja Vainio
anser sig vara sociolog av naturen. – Jag
är en självmotiverande person; allt är
möjligt tills motsatsen bevisats.
Vainio började arbeta för Telenokia
redan under sin studietid.
– Jag hade bestämt mig för att det
bara skulle vara en övergångsfas. Men
sedan kom lågkonjunkturen och egentligen ville jag inte längre lämna företaget.
Till slut blev det 22 år på Nokia.
– Jag förstod att jag också vill uppleva
något annat.
När den nuvarande partnern frågade
henne om hon skulle kunna tänka sig
att vara med och grunda ett tillväxtföretag som fokuserar på arbetshälsa, var
svaret ”självklart!”.

PROimpact huvudprodukt är mätare
för arbetshälsans effektivitet ur perspektivet för affärsverksamhetens lönsamhet.
Dessutom ordnar företaget två gånger om
året evenemanget Työhyvinvoinnin TulosFoorumi (ResultatForum för arbetshälsa)
som vänder sig till företagsledningen.
Förbundets erkännande upplever
Vainio som en överraskning, men hon
hoppas att hon kan föregå som ett exempel och öka medlemmarnas intresse för
företagande.
– Företagande ger kunskaper och
färdigheter som man har nytta av även på
andra områden i arbetslivet. Det är inte
fråga om särskild kreativitet eller kompetens, utan om attityd.

Akava kräver
en mer rättvis
pensionslösning

Arbetet splittras –
strukturerna måste
förändras

Arbetsmarknadsorganisationerna, förutom Akava, undertecknade
den 26 september ett förhandlingsavtal som utgör arbetspensionslösning.
– Det viktigaste målet med lösningen var att förlänga karriärerna och
enligt vår uppfattning och våra beräkningar nås detta mål inte i tillräckligt
stor omfattning, säger direktör Pekka
Piispanen. – Lösningen är dessutom
orättvis mot kvinnor och särskilt mot
dem som studerar vid yrkeshögskolor
och universitet och som i genomsnitt
kommer in i arbetslivet senare än
andra.
Akava drev igenom sina målsättningar i pensionsförhandlingarna.
Pensionslösningen innefattar många
positiva element, vars innehåll Akava
aktivt påverkade. Dessa är i synnerhet tryggandet av finansieringen av
arbetspensioner och flexibla pensioneringsmöjligheter samt uppskovsförhöjningen.

Nästan nio procent av finländarna är
för närvarande arbetslösa. Enligt
paneldebatten som fördes på samhällsvetardagarna finns det inte längre arbete för
alla, åtminstone inte i dess nuvarande
form.
– I fortsättningen kan endast en liten
del av befolkningen arbeta inom expertuppgifter som ger god avkastning, säger
Elina Kiiski-Kataja, sakkunnig vid Sitra.
– När arbetet splittras måste vi lära
oss att acceptera det faktum att arbete
framöver kommer att finnas i snuttar,
som varvas med lugnare perioder eller
till exempel perioder då man fortbildar
sig, beskriver framtidsforskaren Ilkka
Halava.
Och företagande då? – Företagande behandlas ofta genom negation,
säger Halava och slänger fram en vild
tanke:– Ge barn två beteckningar vid
födseln: personbeteckningen och ett
FO-nummer.
Ungdomar lockas dels av friheten men
också av möjligheten att utföra arbete
som är i samklang med de egna moraliska och etiska värderingarna.
– Begreppet arbete som kontinuerlig
verksamhet 40 timmar per vecka kommer att försvinna, försäkrar Halava.

Trenden leder
till företagande

P

å dagens arbetsmarknad finns ingenting beständigt utom förändringen. Atypiska anställningar börjar snarare vara typiska.
Till vidare gällande anställningar har ersatt löften om fasta
anställningar. Vem vågar ens ta ord som fast anställning i sin
mun i dessa tider, då samarbetsförhandlingar kan blåsa omkull
folk till och med i branscher som ansetts vara säkra, till exempel inom
statsförvaltningen? Pensionstjänster och långa karriärer hos samma arbetsgivare börjar höra till det förflutna. Trenden verkar tydlig: traditionellt
förvärvsarbete är allt mer sällsynt. Sitras experter talar om ett slingrande
och splittrat arbetsliv, där man måste ha en företagares attityd.
Statistikcentralen gav nyligen ut en publikation om egenföretagare.
Denna grupp består av personer som driver ett eget företag eller som
arbetar och försörjer sig under liknande förhållanden, till exempel stipendietagare eller frilansare. Människor blir egenföretagare på tre olika
sätt: för att man vill bli företagare, för att man tar tillfället i akt eller för att
omständigheterna tvingar en till det. Som tur är väljer endast var femte
att bli företagare på grund av tvingande omständigheter. Likaså skulle var
femte egenföretagare hellre utföra sitt arbete som löntagare, eftersom utkomsten är ett orosmoment. Positivt i företagande är att man upplever att
man slukas upp av sitt arbete och tillfredsställelsen med arbetet. Mer än
hälften av alla egenföretagare upplever att de blir uppslukade av arbetet,
jämfört med bara drygt en tredjedel av löntagarna.
Företagande är inte en typisk karriärstig för samhällsvetare - åtminstone inte ännu. Akavas färska enkät visar att allt flera Akavamedlemmar
är intresserade av att bli företagare och antal företagare är på väg
att öka. Trots att det endast finns några tiotal företagare i förbundets
medlemsregister, arbetar många högutbildade samhällsvetare som
egenföretagare, som ett slags mellanting mellan löntagare och företagare. Vi samhällsvetare är hemskt mångsidiga, varför skulle vi inte lyckas
också inom företagsbranchen!
Avståndet mellan begreppen löntagare och företagare håller klart
på att minska. Det är här vi behöver fackförbundets intressebevakning:
social- och arbetslöshetsskyddet för småföretagare och löntagare måste
föras närmare varandra. De nuvarande strukturerna är alldeles för
stela och det är svårt att växla mellan löntagar- och företagarrollerna.
Om arbetslivet blir allt mer splittrat, måste lagstiftningen hänga med.
På arbetsmarknadsfältet finns det ännu länge mycket att lobba för och
mycket att förhandla.
Förbundet har redan för 16:e gången utsett Årets samhällsvetare:
i år föll valet på företagare, politices magister Anna-Marja Vainio. I år
ville förbundet belöna en samhällsvetare med en fin utvecklingshistoria.
En person som haft förmågan att förnya sig i arbetslivet och som modigt
skapat sig en ny karriär som företagare (s. 4–7). Ett varmt grattis till Matti
Rönkäs efterträdare!
En avkopplande jultid och ett ljust nytt år!
kati ahtiainen
kommunikationschef
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Anna palautetta lehdestä
ja voita kamerapuhelin!
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 500 euron arvoinen
Samsung Galaxy K zoom -kamerapuhelin.

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 2014. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto
arvotaan 2.1.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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Keskustelu jatkuu verkossa
Ura-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja
keskustele päivänpolttavista aiheista. Verkosta voit hakea
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.

[ näkökulma]

Ahdistaako?
Ratkaisu on sosiologia!
Tuntuuko joskus siltä, ettei jaksaisi istua
”paliksessa”, ”jalkauttaa” uran ”ännännettä” organisaatio”uudistusta” tai ”arpoa”
omaa ”positiota” ”matriisissa”?
Tuntuuko joskus peräti siltä, että olisi
kiva palata nuoruuteen, ”alma materin”
syleilyyn? Viettää ikuisia ”fuksiaisia”, jännittää käyköhän tänä iltana ”flaksi”? Olla
autuaan tietämätön siitä, miltä tuntuu istua
pankkikonttorissa ja ”neuvotella” asuntolainan marginaalista?
Seis. Ajatuksesi ovat väärillä raiteilla.
Elämä
si virastossa, toimistossa, tutkijankammiossa – missä ikinä lienet – on
oikeasti ylenpalttista.
Nyt kerron omakohtaiseen kokemukseen nojautuen, miten yhteiskuntatieteilijä selättää eksistentiaalisen kriisin.
Ratkaisu ahdistukseen on yksinkertainen.
Se on sosiologia.
Syksyn pimetessä huomasin potevani
lievää ”böönauttia”. Tilanne kulminoitui
eräänä iltana, kun olin yksin avokonttorissa. Liiketunnistimien ohjaamat kattovalot sammuivat, vaikka olin tekevinäni
ahkerasti hommia.
Jotain on tehtävä, ajattelin, enkä tarkoit
tanut töitä. Lähtisin heti seuraavana
päivänä aikamatkalle Helsingin yliopiston
”kampusalueelle”.
Porthaniaa eli ”Portsua” kohti kävellessäni päätin valita tarkastelevan metodin ja
soveltaa Erik Allardtin ”mestariteoksesta”
Sosiologia 1 tuttua sosiaali-indikaattorijärjestelmää. Sijoittaisin opiskelijoiden aineelliset ja ei-aineelliset sekä objektiiviset ja
subjektiiviset indikaattorit nelikenttään.
Tulin hieman paremmalle tuulelle jo
ajatellessani sanaa ”nelikenttä”. Kauas
taaksejäänyttä elämää! Nelikenttien
trauma oli syvä. En koko 1990-luvulla pystynyt katsomaan Wimbledonia, varsinkaan sekanelinpeliä, vaikka arvostan tennistä.
Opiskelijaruokalaan saapuessani havaitsin melkein jokaisen mussuttavan salaattia.
Mietin, että kituuttavatko nuo opintotuen

varassa eikä lompakko taivu muuhun?
Vai ovatko nykyiset Suomen ”toivot”

vegaaneja kaikki tyynni?
Hetken aikaa harkitsin, josko ryhtyisin tekemään kvalitatiivista tai kvantitatiivista kyselytutkimusta, mutta jätin sitten
väliin, koska en muista mitä sanat tarkoittavat. Eikä minun tarvitse muistaa! Olenhan vapaa!
Taas eksistentiaalinen kriisini lieveni
rahtusen.
Jatkoin aikamatkaani kohti yliopiston kirjastoa. Näillä on tosin uusi. En ole
varma, onko nykyinen opiskelija-aines edes
ansainnut sellaista, koska
kaikilla näytti olevan
”sylimikrot” pöydällä ja
ne varmastikin vain ”tsättäilivät” sen sijaan että
ajattelisivat meidän eläkkeidemme maksamista.
Tarkastelin opiskelijaainesta etäältä, ja psyykkinen vointini koheni entisestään. Täällä
ne viruvat päivät pitkät ”ATK:nsa” vankeina. Polkevat sitten illalla räntäsateessa
soluasuntoihinsa keittämään tofua!
Tunsin oloni jo lähes eheytyneeksi,
mutta päätin ottaa vielä viimeiset askeleet. Lähestyin varovasti hyllyosastoa
”Yhteiskuntatieteet”.
Siellä se oli. Anthony Giddens. Sociology. Opiskeluvuosieni painajainen.
815-sivuinen järkäle, tenttikirja, jota
lihaskuntoni ei koskaan riittänyt nostamaan. Anthony Giddens oli 1990-luvun
kahvakuula.
Naulitsin katseeni kirjan paksuun
selkä
mykseen. Keskityin. Pinnistin voimani äärimmilleen, tartuin jämäkästi
opukseen, ja – ei noussut. Ei vain noussut.
Samalla tunsin kuitenkin vapauttavan
energian virtaavan lävitseni. Minun
ei
tarvitse lukea sitä! Ei koskaan! Hah!
Jääköön tänne lojumaan!
Olin kuin uudesti syntynyt. Nyt jaksaa
taas. B

heikki aittokoski
Kirjoittaja on Helsingin
Sanomien ulkomaantoimittaja
ja tietokirjailija. Hänen tuorein
teoksensa (Narrien laiva)
ilmestyi syksyllä 2013.
Aittokoski sai lokakuussa
Suomen Kuvalehden
journalistipalkinnon.

Ovatko nykyiset
Suomen ”toivot”
vegaaneja kaikki
tyynni?
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Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
ja Ura-lehti toivottavat kaikille

Rauhallista
joulumieltä ja
onnea vuodelle
2015!
HYVÄ
JOULUMIELI 2014
OSALLISTU KERÄYKSEEN

Tänä vuonna liitto on osallistunut Suomen Punaisen Ristin
ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämään
Hyvä Joulumieli –keräykseen, joka tukee vähävaraisia
lapsiperheitä Suomessa.

