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Ilmiö

Turvapaikkaa Suomesta hakee
nyt ennätysmäärä ihmisiä. Vaikutukset
tuntuvat monessa paikkaa.

Kahdesta kulmasta

	Mihin yhteiskuntatieteet valmistavat
työelämässä?

Vastaa lukijakyselyyn s. 38
ja voit voittaa
Applen älykellon!
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Sinäkin saatat
olla jo liian vanha
Liiton toimistonhoitaja Helka Ahlström jäi ansaitulle eläkkeelle lokakuussa, mikä
oli suuri menetys koko työyhteisölle. Kun pitkäaikainen työntekijä eläköityy, katoaa
paljon hiljaista tietoa. Aina ei ura kuitenkaan pääty siististi eläkeikään, vaan ikääntyneet voidaan lakaista pois jo aiemmin vaikkapa taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin
vedoten. Ja mitä enemmän ikää, sitä vaikeampi on työllistyä uudelleen.
Työurien pidentämisestä on puhuttu vuosia, mutta samaan aikaan kukaan ei
halua palkata ikääntynyttä. Ristiriita tavoitteen ja todellisuuden välillä on ilmeinen.
Jos minä 45+ haluaisin vielä vaihtaa työpaikkaa, menisikö hakemukseni suoraan
Poistetut-kansioon ikäni takia?
Viidenkymmenen vuoden ikä on töissä selkeä rajapyykki – mutta jo 45 vuoden
jälkeen alkavat merkit ikäsyrjinnästä näkyä. Headhuntatut uraohjukset taitavat olla
iättömiä ja oma lukunsa, mutta tavalliset iäkkäämmät hakijat ovat ei-niin-haluttuja
rekrytointeja satojen nuorempien hakijoiden joukossa.
Miksi yli 50-vuotias on riskirekrytointi? Elämänhän pitäisi silloin olla rauhoittunut
ja ruuhkavuodet ohi, olisi aikaa panostaa työhön ja kehittää ammattiosaamistaan
vielä melkein 20 vuoden ajan. Väitetään, että työkyvyttömyyseläkejärjestelmässä
piilee yksi ikäsyrjinnän syistä. Järjestelmän tavoitteena on kannustaa työnantajia
ylläpitämään työntekijöidensä työkykyä ja ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeitä. Jos työntekijä kuitenkin joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, se näkyy työnantajan
työeläkemaksuissa korotuksina. Paras ja tehokkain keino minimoida riskit onkin olla
palkkaamatta viittäkymppiä lähestyviä ja yrittää hankkiutua hyvän sään
aikana
eroon ikääntyvistä. Karua mutta totta.
Työkyvyttömyyseläkejärjestelmään pitäisi kehittää mekanismi,
joka tasaa työnhakijasta koituvat riskit ja huomioi iän ja esimerkiksi sairaushistorian. Epäilemättä monimutkaista mutta tuskin
mahdotonta. Tai voisiko työnantajille esimerkiksi kehittää kannustinjärjestelmän, joka palkitsisi mahdollisimman heterogeenisen ja
eri-ikäisen työyhteisön rekrytoimisesta?
Anonyymiä työnhakua on väläytelty yhtenä keinona ehkäistä
kaikenlaista syrjintää. Silloin ei nimi, ikä tai syntymäpaikka
paljastaisi hakijasta liikaa, vaan kaikilla olisi yhtäläiset
mahdollisuudet päästä edes haastatteluun. Ammattiliittojen tehtävä on kuitenkin selkeä: tehdä työmarkkinoista tasa-arvoisemmat ja oikeudenmukaisemmat - kaikenikäisille.
Rentouttavaa joulua!

Ura on Aikakauslehtien Liiton jäsen.

kati ahtiainen
viestintäpäällikkö
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[ VALOKEILASSA]

Kerran

diplomaatti,
aina
diplomaatti
Vuoden yhteiskuntatieteilijä Pertti Torstila oppi pitkän diplomaatin
uransa aikana ymmärtämään erilaisia kulttuureja. Kokemuksensa
pohjalta hän tietää myös, että aina se ei ole helppoa.
Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Vesa Tyni

K

adettikoulu tai poli. Siinä olivat
vaihtoehdot, joista hämeenlinnalaisen poikakoulun kasvattien
odotettiin 1960-luvun puolivälissä valitsevan. Kansainvälisistä ja
yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut Pertti Torstila valitsi kuitenkin toisin.
– Upseerin pojalta valtiotieteellinen oli
tuolloin monien silmissä radikaali päätös,
Torstila muistelee.
– En silti epäröinyt, ja uskoni vahvistui,
kun RUK:n vuonna 1966 lähdin YK:n rauhanturvaoperaatioon Kyprokselle. Yliopistosta valmistumisen jälkeen keväällä 1970
koputin ulkoministeriön ovea.
Lyseon ylioppilasluokalta lähti kaksi poikaa valtiotieteelliseen. Kummastakin tuli
suurlähettiläitä.
Euroopan muutosta todistamassa

Torstila valmistui ulkoministeriön ensimmäiseltä kansainvälisten asioiden valmennuskurssilta Kavakusta vuonna 1970. Ulkoministeriön palkkalistoilla hän oli sittemmin
koko uransa ajan, lähes 44 vuotta, joista puolet ulkomailla. Virkatehtävien lista on pitkä
4 URA 4-2015

ja vaikuttava: lähetystösihteeri, ulkoasiainneuvos, suurlähettiläs, poliittisen osaston
päällikkö, valtiosihteeri…
– Minun kohdalleni osui ajanjakso kylmän sodan ajasta liennytyksen vuosiin aina
tämän päivän uusiin haasteisiin: Neuvostoliiton ja kommunismin hajoamiseen, Euroopan kahtiajaon päättymiseen ja Suomen liittymiseen EU:hun. Euroopan kehitykselle
suuri merkitys oli vuoden 1975 ETYK:n päätöksillä, joissa nuorena diplomaattina olin
läheisesti mukana.
Torstila toimi Unkarissa kahteen otteeseen, kommunismin kaudella ja vapaassa
Unkarissa. Hän muistelee, kuinka hän suurlähettiläänä Budapestissa vuosina 1992–1996
näki läheltä 70-luvun kovien kommunistien
kääntyvän yhdessä yössä kapitalisteiksi.
– Muutos on vieläkin kesken. Ihminen ei
muutu siinä, missä uudet kulissit nousevat.
Maailman kriiseissä ja eri käänteissä
Torstila nostaa suomalaisten eduksi kyvyn
sopeutua.
– Vaikka Suomi ei olekaan enää kylmän
sodan puolueeton Suomi, meiltä odotetaan
tasapuolisen, luotettavan sillanrakentajan

Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut
ry valitsi Vuoden
yhteiskuntatieteilijäksi
VTM Pertti Torstilan.
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Kuva: Aki Reinimäki

||

Historian
suuret
liikkeet
näkyvät
kauas.

Pertti Torstila sai Vuoden yhteiskuntatieteilijä -tunnustuksen
Yhteiskuntatieteilijäpäivillä marraskuussa.

panosta. Tämä on meille iso etu diplomatian
keinovalikoimassa, hän toteaa.
Jos jotain, niin Torstila on diplomaattina
oppinut, että toisia ihmisiä ja kansakuntia ei
pidä mennä liiaksi neuvomaan.
– On suurta naiiviutta luulla, että me
voimme muuttaa kulttuureita ja kansoja
näköiseksemme, kertoa muille, kuinka asiat
tulisi hoitaa. Tällaisen käytöksen seurauksena maailma on jossain asioissa palannut
onnettomasti takaisin lähtöruutuun.
Torstilalla itsellään on varovainen usko
maailman muuttamiseen.
– Diplomaatin perusluonteeseen kuuluu
usko hyvään. On myös tärkeää tuntea oma
maansa ja yhteiskuntansa, etuineen ja haittoineen, ollakseen uskottava muiden silmissä.
Omassa työssään hän piti haastavimpana
saada vastapuoli pääsemään Suomea koskevista vääristä ennakkoluuloista.
– Suomea pidettiin vielä 1970- ja
80-luvuilla ulkopolitiikassa Neuvostoliiton
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käskyläisenä, jolla ei ollut omaa tahtotilaa.
Hetket, jolloin huomasi vastapuolen vakuuttuneen ja muuttaneen kantansa, olivat hienoja onnistumisen hetkiä.
Tunnista tosiasiat

Yhteiskuntatieteilijöiden vahvuudeksi Torstila nostaa valmiuden ja kyvyn ymmärtää
erilaisia ihmisiä, yhteiskuntia ja kulttuureja.
Ajan vitsauksen, historiattomuuden, keskellä hän pitää äärettömän tärkeänä historian osaamista ja tuntemista.
– Historian suuret liikkeet näkyvät kauas.
Jos tätä ei ymmärrä, on vaara hätäisille johtopäätöksille todellinen. Historian muutoksen rinnalla yhteiskuntatieteidenkin tulee
muuttua ja sopeutua aikaan. Esimerkiksi
globalisaatio ja ilmastonmuutos ovat uuden
ajan ilmiöitä, jotka täytyy ottaa huomioon.
Kielitaidon merkitystä Torstila ei voi kyllin korostaa, vaikkakin samaan hengen
vetoon hän harmittelee meidän menneen
yleisellä tasolla huonompaan suuntaan.
– Jos haluat tehdä vaikutuksen vastapuoleen tai korostaa oman asiasi tärkeyttä, keskinkertainen englanti ei riitä.
Asioiden osaamisen tasolla Torstila
pitää suomalaisia aivan yhtä taitavina kuin
muita. Hänen kehotuksensa onkin selkeä:
pois arkuus ja vaatimattomuus, tilalle usko
omaan asiaan.
Oma maa, paras maa

Vain muutama päivä ennen haastattelua
Torstila on saapunut maanjäristysalueelta
Nepalista SPR:n matkalta. Vaikka hän on
diplomaatin urallaan nähnyt paljon maailmaa, olosuhteet järkyttivät.
– Köyhyyteen ja vaikeisiin elinolosuhteisiin on vaikea valmistautua. Ne on nähtävä.

Kansainvälinen suomalainen
Tämänvuotisella valinnallaan liitto haluaa antaa tunnustusta yhteiskuntatieteilijälle, joka on luonut pitkän ja arvostetun uran diplomaattina. Valinnan perusteissa painoi myös Torstilan merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä globaalin kansalaisjärjestön johdossa. Liitto haluaa
osaltaan toimia avoimen ja kansainvälisen Suomen puolestapuhujana. Vuoden yhteiskuntatieteilijä -kunniamaininnan lisäksi Torstila
vihittiin aiemmin tänä vuonna Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi.

Koskettavaa oli havaita ihmisten elinvoima
suurten koettelemusten keskellä. Kiitollisuus
avuntuojaa kohtaan oli suurta ja aitoa, Torstila kertoo.
Torstila valittiin SPR:n hallituksen
puheenjohtajaksi vuoden 2014 alussa. Sitä
ennen hän oli ehtinyt olla eläkkeellä kolme
kuukautta.
– Uskon, että minulla oli taustani puolesta
hyvät lähtökohdat siirtyä diplomaattien neuvottelupöydistä humanitäärisen avustustyön
ja tavallisen ihmisen huolien pariin.
Pakolaistulvan ja maahanmuuttokeskustelun keskellä Torstila muistuttaa, että oma
kotimaa on myös pakolaisille kaikkein rakkain.
– Meidän tulee ymmärtää, mitä ihmiset
lähtevät pakoon. Eivät ihmiset kodistaan
kevein perustein lähde, hän painottaa ja toivoo median antavan enemmän tilaa pakolaisten omille kertomuksille.
Samalla hän näkee selkeästi, kuinka
hidasta Suomessa on kasvu kansainvälistymiseen.
– Olemme vasta alussa. On selvää, että
pakolaistulvalla on kaksi puolta, hyviä ja
huonoja vaikutuksia. Suomalaiskeskustelussa haluaisin nähdä enemmän malttia ja
ja halua kuunnella myös vastakkaista näkemystä.
Elämää aktiiviuran jälkeen

Pian kaksi vuotta eläkkeellä ollut Torstila toivoo, että yhteiskunta hyödyntäisi enemmän
senioreiden aikaa ja osaamista.
– Meitä eläkeläisiä on koko ajan enemmän, ja me voimme olla tärkeä lisäarvo,
emme vain taakka ja rasite, hän pohtii.
Itse hän kokee olevansa yhteiskunnallisten asioiden aktiivinen seuraaja. Vuoden
yhteiskuntatieteilijän tunnustuksesta Torstila on iloisesti yllättynyt.
– Taidan olla joukosta ensimmäinen eläkeläinen, hän naurahtaa, ja katsoo näin olevansa elävä todiste mainitsemastaan veteraanin lisäarvosta.
Katsoessaan elämäänsä taaksepäin Torstila kertoo pyrkineensä toteuttamaan ”yksinkertaista prinsiippiä” eli pitämään työn, perheen ja vapaa-ajan tasapainossa. Aina se ei
ole ollut helppoa. Nyt, kun tehtävät eivät
enää velvoita ulkopolitiikan kysymysten
päivittäiseen hoitamiseen, Torstila osaa hellittää. Aikaa kuluu lapsenlapsien kanssa,
suunnistuspoluilla ja viinitilalla Unkarissa.
– Onneksi elämä on paljon muutakin kuin
kansainvälistä politiikkaa ja pakolaiskriisiä,
Torstila virnistää iloisesti. B

pertti torstila (69)
• VTM
• Eläkkeellä oleva entinen suurlähettiläs ja virkamies
• SPR:n hallituksen puheenjohtaja
• Naimisissa, kaksi aikuista lasta, kaksi lapsenlasta
• Harrastukset: suunnistus, liikunta, klassinen kitara ja laulu
• Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, ranska, saksa, unkari

Hyvän kielitaidon
merkitys on
yhteiskuntatieteilijälle
korvaamaton.
– Keskinkertainen
englanti ei riitä,
Torstila korostaa .
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URAtieto
Jäsenmaksut pysyvät ennallaan – yksi jäsenmaksuluokka kassamaksun tasolle

Liittovaltuuston syyskokous pidettiin Helsingissä
14.11. Valtuuston puheenjohtaja Sini Terävä
ja varapuheenjohtaja Kirsi Marttinen valittiin
toiselle kaksivuotiskaudelle.

| TERRO RISMI

2015 | UUS
I JÄRJESTY
S
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Valtuuston puheenjohtajisto jatkaa

| ROSAT OM

SOINI | TU
OMIOJA

U L KO P O L I

UUSI AIKA

Lähde: Akava

8 KunTeko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, joka tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten
hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset
ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen
kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen. KunTeko
2020 on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan
pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Kunta-alan
unionin yhteinen valtakunnallinen hanke.
KunTeko 2020 tarjoaa työyhteisöille, esimiehille ja päättäjille asiantuntija-apua, valmennusta,
sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi kuntatyöpaikat
voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin.
Lue lisää ohjelmasta www.kunteko.fi

3
HALLI TUS
RGIAN
2015 | ENE

pakkolakipaketti
vaikuttaisi brutto
palkkaan, jos palkan
saajalla on pitkä loma.
Pakkolait muuttaisivat kaksi arkipyhää
työpäiviksi, leikkaisivat lomarahaa sekä
palkkaa sairausloman
ajalta ja lyhentäisivät
vuosiloman enimmäispituutta ilman
korvausta.

U L KO P O L I

2015
TIIKKA 2/

| IRAN | YK

TIIKKA 3/
2015

Uusi
järjestys

Energian
uusi aika

Kuka maailmass
a
määrää, kun
länsi
etsii itseään?

esimerkki
Riittääkö Kiinan
tamiseksi?
ilmaston pelas

Tilaa palkittu
Ulkopolitiikka
Lehden ulkoasu palkittiin
vuoden 2014 parhaana Editaikakauslehtikilpailussa

9,7 €

PAL. VKO 2015-45
867804-1503

KunTeko 2020
sparraa ja neuvoo

8 Viestintä siirtyy yhä enemmän sähköiseksi. Tämän takia on
tärkeää, että jäsenrekisterissämme olevat sähköpostiosoitteet
toimivat. Läheskään kaikki eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan jäsenrekisteriin tai osoite on virheellinen. Esimerkiksi
jos et ole saanut uutiskirjettä, syy on todennäköisesti väärässä
sähköpostiosoitteessa. Opiskelijoilla on usein yliopiston meili
osoite, ja valmistumisen jälkeen vanha osoite unohtuu vaihtaa.
Myös työpaikan vaihdon yhteydessä jäävät yhteystiedot helposti
vaihtamatta.
Käy tarkistamassa yhteystietosi jäsen
sivuilta kohdasta Omat tiedot. Kirjautu
miseen tarvitset käyttäjätunnuksen
(jäsennumero, löytyy mm. jäsenkortista) ja
salasanan (syntymäaika).
Voit myös ottaa yhteyttä liiton toimistoon: info@yhteiskunta-ala.fi tai
p. 010 231 0350.

39 €
9,7 €

Vuosikerta
15003

Sähköpostiosoitteet kuntoon

www.uta.fi/jkk/synergos/
tyohyvinvointi/posetiivi

7,9 %

Helkan läksiäisiä vietettiin lokakuussa koko toimiston voimin.

6 414888 678048

8 Liiton pitkäaikainen toimistonhoitaja Helka
Ahlström ei palvele enää toimiston vaihteessa
iloisesti ja ystävällisesti. Hän jäi eläkkeelle lokakuussa. Monille jäsenille juuri Ahlström on ollut
ensimmäinen kontakti, jos on tullut tarve ottaa
yhteyttä liiton toimistoon. Hän aloitti työskentelyn
liitossa vuonna 2000. Ahlström on koulutukseltaan kauppakorkeakoulusta valmistunut akateeminen sihteeri.
Liitto kiittää yhteisistä vuosista ja toivottaa
leppoisia eläkepäiviä!

Finanssivalvonnan vahvistama Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenmaksu vuonna 2016 on 97 euroa. Kassan sääntöjen mukaan jäsenyydestä ei saa alennusta millään perusteella
ja kassaan kuuluvilta jäseniltä joudutaan aina perimään vähintään
kassamaksun suuruinen jäsenmaksu. Tämän vuoksi
työttömien, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevien, varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavien
sekä EU/ETA-maiden ulkopuolella työskentelevien jäsenten maksu nousee kassamaksun
tasolle eli kolmella eurolla vuodessa.
Mihin toimintaan
Jäsenyyden eduista ja liiton palveluista
jäsenmaksuja
saat tietoa liiton sivuilta osoitteesta www.
käytetään? Katso
yhteiskunta-ala.fi/jasenpalvelut_ja-edut/.
liiton nettisivuilta
– Liiton jäsenmaksu on aina ollut Akavatoimintasuunnitelma
yhteisön edullisimpia, ja tämä linja on
vuodelle 2016.
pystytty edelleen säilyttämään myös tässä
vaikeassa taloustilanteessa, toiminnanjohtaja
Simo Pöyhönen korostaa.

PAL. VKO 2015-30
867804-1502

Kuntaesimiesten käyttöön on
kehitetty uusia
työhyvinvoinnin
mittareita ja kehittämistapoja. Tampereen yliopiston
tutkimuksessa
selvitettiin, kuinka
esimiehestä voisi
tulla työhyvinvoinnin
kehittäjä ja m
 illaisia
työkaluja hän siihen
tarvitsisi.

Liittovaltuusto päätti vuoden 2016 jäsenmaksuista seuraavasti:
•
perustutkinnon suorittaneet jäsenet ja vakituisesti
työssä käyvät opiskelijat 333 € (v. 2015 333 €)
•
palkansaajakassaan kuulumattomat yrittäjät,
apurahalla tai stipendillä työskentelevät, EU/ETAmaissa työskentelevät ja ulkomailla valtioiden välisissä
järjestöissä työskentelevät 166,50 € (v. 2015 166,50 €)
•
työttömät, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevat,
varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat sekä EU/
ETA-maiden ulkopuolella työskentelevät 97 € (v. 2015
94 €)
•
eläkeläiset ja ulkomailla ilman palkkatuloja oleskelevat
70 €
(v. 2015 70 €)
•
opiskelijajäsenet 28 € (v. 2015 28 €)
•
opiskelijajäsenet, jotka ovat 1–4 kk töissä 100 € (v.
2015 100 €)
•
opiskelijajäsenet, jotka ovat 5–11 kk töissä 150 € (v.
2015 150 €)

15002

”Liiton ääni” jäi eläkkeelle

6 414888 678048

TIESITKÖ?

(opiskelijoille 25 €)
sisältää digilehden

Tilaajalahjaksi saat
valitsemasi kirjan tai DocPoint
-elokuvalipun. Kaikkien ennen
vuodenvaihdetta tilanneiden
kesken arvomme lisäksi
elokuvalippupaketteja.

tilaukset: www.ulkopolitiikka.fi/tilaa | asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi | 09 432 7707
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[TOIMINNANjOHTAJALTA]

Vuoden yhteiskunta
tieteellinen pro gradu
-palkinto Erno Mähöselle
Liiton edunvalvonta vahvistuu
Kuvat: Aki Reinimäki

Yhä useampi 
palaa työhön
Työhön paluu pitkän
työkyvyttömyyden
jälkeen aikaistui hieman ja työssäolopäivät
lisääntyivät vuonna 2012
tapahtuneiden sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutosten
jälkeen.
Lähde: Työterveyslaitos

Joka toinen tekee
töitä sairaana
Tilastokeskuksen Työolotutkimukseen vastanneista 49 % kertoi tehneensä
edellisen vuoden aikana
töitä sairaana. Ylemmillä
toimihenkilöillä yleisin
syy tehdä töitä sairaana
on huoli töiden kasautumisesta. Toiseksi yleisin
syy tulla sairaana töihin
on halu vähentää kollegojen kuormitusta.
Lähde: Akava
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8 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on
valinnut Vuoden yhteiskuntatieteelliseksi pro
graduksi Erno Mähösen yhteiskuntapolitiikan ja
taloustieteen tutkielman Labour Market Reforms,
Institutions, and the Quality of Employment:
Should we all follow German Hartz model in
reforming labour markets? Mähönen teki pro
gradu -tutkielmansa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.
Valinnan perusteluissa kiinnitettiin huomiota
tutkielman aiheen ja johtopäätösten poikkeukselliseen kiinnostavuuteen ja ajankohtaisuuteen sekä
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.
– Vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu
-palkinnolla Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut haluaa nostaa esiin sekä ajankohtaisia
yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaiheita että pro
gradu -tutkielmien merkitystä. Hyvä tutkielma
työelämälähtöisestä aiheesta usein vauhdittaa
nuoren maisterin sijoittumista työelämään, puheenjohtaja Mikko Eskola sanoo.
Vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu
-palkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa, ja se
myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Esityksiä
tuli Jyväskylän yliopiston lisäksi Itä-Suomen,
Lapin, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistoista
yhteensä 10 kappaletta.
Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivillä
Helsingissä 13.11.

8 Liiton koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan
asiantuntijaksi on valittu VTM, opiskelija-asiamies
Piritta Jokelainen (27). Tehtävä on uusi ja
vahvistaa liiton edunvalvontaa. Jokelainen aloitti
tehtävässään 1. joulukuuta.
– Jo nyt on nähtävissä, että lähivuodet ovat
sekä koulutus- että yhteiskuntapolitiikan osalta
varsin tapahtumarikkaita eli työtä siis varmasti
riittää. Muutostilanteet luovat vaikuttamisen paikkoja, ja niihin liitto aikoo tarttua, Jokelainen lupaa.
Koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa keskeinen osa Jokelaisen toimenkuvaa on yhteistyö
yhteiskunta-alan koulutusta antavien yliopistojen
kanssa.
– Yliopistokentällä tapahtuu tällä hetkellä
paljon sekä yleisellä tasolla että yhteiskunta-alan
koulutuksen piirissä. Tuore koulutuspoliittinen
ohjelma antaa kuitenkin hyvät välineet YKAn
tavoitteiden edistämiseen, liiton koulutuspoliittisen ohjelman valmistelusta keväällä 2015 liiton
toimistolla vastannut Jokelainen toteaa.
Jokelainen valmistui valtiotieteiden mais-

teriksi Turun yliopistosta keväällä 2015. Hän
on työskennellyt liiton opiskelija-asiamiehenä
syksystä 2011 lähtien, ja liiton opiskelijajärjestön
toiminnassa hän on ollut mukana jo vuodesta
2009 alkaen.
– Liitossa toimiminen on ollut minulle kuin
toinen korkeakoulu. Valtio-opin opintojen ohella
omia urasuunnitelmiani on eniten ohjannut YKAn
toiminnassa syttynyt kiinnostus yhteiskunta-alan
edunvalvontaa, työmarkkinoita ja koulutuspolitiikkaa kohtaan.
Uudeksi opiskelija-asiamieheksi on valittu VTM
Jaakko Kalske (27), joka toimi aiemmin liiton
jäsenkoordinaattorina ja hoiti myös opiskelijatoimintaa. Kalske aloitti opiskelija-asiamiehenä 1.12.
– Tarkoituksena on paitsi ylläpitää liiton
opiskelijatoiminnan hyvää tasoa, mutta myös
kehittää toimintaa ketterämmäksi ja antoisammaksi opiskelija-aktiiveille. Opiskelijatoiminta on
aktiiveille myös oppimiskokemus, joten toimintaan
on hyvä lisätä pienissä annoksissa ammattimaisuutta, Kalske sanoo.

Liitto jakoi syksyn
yhteiskuntaopin stipendit
Liitto on palkinnut yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksissa hyvin menestyneitä keväästä 2012 lähtien. Tänä syksynä stipendi myönnettiin kolmelle
lukiolaiselle:
Emma Liljeström, Kallion lukio
Anni Poikolainen, Oulun lyseon lukio
Ella Syrjänen, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Lämpimät onnittelut!

Uudistamalla koko
alan edunvalvojaksi

T

yömarkkinat elävät juuri nyt jatkuvaa muutosta sekä kollek- SIMO Pöyhönen
toiminnanjohtaja
tiivi- että yksilötasolla. Te aktiiviset jäsenemme olette paitsi
omissa työrooleissanne, myös liiton jäseninä olleet aktiivisia eri tilanteissa. Liiton toteuttama pikavauhtinen kysely
aiemmin syksyllä hallituksen niin sanotun pakkolakipaketin
ehdotuksista keräsi ennätyksellisen määrän vastauksia.
Työmarkkina-asioista on kertaheitolla tullut jatkuva ykkösuutisaihe,
valitettavasti ei aina positiivisessa hengessä. Palkansaajajärjestöistä on
useissa puheissa tehty tarinan syntipukkia, mutta kaikkien osapuolien
lienee syytä katsoa peiliin. Neuvottelemisesta muodostuu helposti hankalaa, mikäli sen pohjaksi laadittu tavoite muuttuu viikoittain. Sopimisen
tarve on kuitenkin yhteinen.
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
toimii edunvalvontavaikuttamisen lisäksi
myös palveluntarjoajana jäsenten
parempaan tulevaisuuteen. Tulevana
vuonna liitto kohdentaa palveluitaan
ja edunvalvontaansa yksilöllisemmin,
eri jäsenryhmille. Me yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut olemme hyvin heterogeeninen joukko, jonka tarpeet työmarkkinoilla ovat moninaiset. Jäsenen paras on kuitenkin se, mitä liitto kaikin
toimin tavoittelee. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kohdennetumpia palveluja
niille, joiden tulevaisuus työelämässä on muita epävarmempi.
Asuinpaikasta riippumatta palveluita on tarjolla vähintään verkkopohjaisesti. Tässä kaikessa tarvitaan yhteistyötä: olemme olleet muun
muassa mukana pilottihankkeessa, jossa parannetaan yhteistyötä työ- ja
elinkeinotoimistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää molemminpuolista ymmärrystä yhteiskuntatieteilijöiden tarpeista. Tulokset ovat
olleet rohkaisevia – valitettavasti TE-toimistojen resurssit korkeakoulutettujen palvelemiseen ovat edelleen riittämättömät.
Myös itsensä työllistäjiin ja akateemista yrittäjyyttä harkitseviin panostetaan. Sirpaloituneessa työelämässä uudet työnteon muodot tulevat
monelle eteen – uhka vai mahdollisuus? Liitto tarjoaa asiantuntevaa
neuvontaa uran eri käänteisiin. Neuvonta- ja koulutustoimintaa on järkevää tehdä myös yhdessä muiden akavalaisten liittojen kanssa. Liitto on
kumppanisi aina opiskelujen aloittamisesta seniorikansalaisuuteen. Liiton
jäsenmaksutaso pysyy ennallaan, joten uuden luominen voi merkitä vanhasta luopumista. Palveluita ja toimintoja uudistamalla voimme kehittyä
koko alan edunvalvojaksi. Lähettäkää siis palautetta, ehdotuksia, risuja,
ruusuja, mitä vain. Kaikki toteuttamiskelpoiset ajatukset pyritään tuomaan
osaksi toimintaa, resurssien rajoissa.

Sirpaloituneessa
työelämässä uudet
työnteon muodot tulevat
monelle eteen.

Toivotan sinulle ja läheisillesi mitä parhainta joulun odotusta ja uutta
vuotta 2016!
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Hallituksen esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa.
Tämänhetkisten sääntöjen mukaan 16
vuoden työhistoria riittää. Lisäksi vuorotteluvapaan enimmäiskestoa lyhennettäisiin nykyisestä 360 kalenteripäivästä 180 kalenteripäivään. Samalla
luovuttaisiin vuorotteluvapaan jaksottamisesta, ja koko vapaa tulisi siten
pitää yhdellä kertaa.
Vuorottelukorvausta olisi tarkoitus
yhtenäistää siten, että pitkän työuran
tehneiden korkeammasta korvauksesta
(80 %) luovutaan. Jatkossa vuorottelu-

”Pitkän työuran
tehneiden
korkeammasta
korvauksesta
luovutaan.”
korvauksen taso olisi kaikilla 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.
Hallituksen esityksessä esitetään seuraavanlaista voimaantulosäännöstä:
• Vuoden 2015 loppuun mennessä
alkaneisiin vuorotteluvapaisiin
sovelletaan nykyistä lakia. Tällöin
jaksottaminen on edelleen mahdollista, ja vapaan enimmäiskesto on
360 kalenteripäivää. Työhistoriaksi
riittää 16 vuotta. Jos työhistoriaa on
vähintään 25 vuotta, voi korvaustaso olla 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta.
• Jos vuorotteluvapaasopimus
on tehty viimeistään 31.12.2015 ja
vapaa alkaa viimeistään 31.3.2016,
sovelletaan vuorotteluvapaaseen
edellä todettuja vanhoja säännöksiä.
Akava ja akavalaiset liitot eivät
ole kannattaneet esitettyjä muutoksia, ja tämä näkökanta on tuotu
esiin myös eduskuntakuulemisissa.
Lakiesityksen lopullinen sisältö ja
voimaantuloajankohta selvinnevät viimeistään joulukuun alkupuolella. Vuorotteluvapaata harkitsevien kannattaakin aktiivisesti seurata esimerkiksi
liiton ja työttömyyskassa Erkon tiedotusta asian tiimoilta.
Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
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Pirkanmaan yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (PYRY)
juhli 15-vuotisiaan 14.11. Tampereella.
8 Juhlapuhujaksi Pirkanmaan yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen 15-vuotisjuhlaan kutsutun rauhan- ja konfliktintutkija
Unto Vesan puhe ”Lähi-idän umpisolmu” sai
synkän varjon edellisyön tapahtumista Pariisissa. Tunsimme kuitenkin olevamme etuoikeutettuja saadessamme kuulla tuoreeltaan
kommentteja tilanteesta asiantuntijalta, jolla
on myös Lähi-idän tilanteesta lähes 50-vuotinen kokemus. Erityisesti puheesta jäi kattavan
historiakatsauksen lisäksi mieleen, miksi konflikti Lähi-idässä jatkuu ja syvenee ja miksi siihen vedetään uusia alueita ja maita mukaan.
Tästä juhlassamme paikalla ollut Aamulehti
kysyi Unto Vesalta ja raportoi näin:
”Moni maailman sotapesäke on saatu rauhoitettua. Mikä tekee Lähi-idästä erilaisen paikan?
– Siellä niin monet erilaiset konfliktiulottuvuudet kietoutuvat toisiinsa. Kun mitään
niistä ei ole saatu ratkaistua alkaen Israelin ja
palestiinalaisten välisistä suhteista, tulee näitä
päällekkäisiä kerroksia. Uskonnolliset, ideologiset, taloudelliset ja poliittiset ristiriidat ovat
päällekkäin, mutta myös suurvallat ovat taustalla valvomassa omia luonnonvaroihin liittyviä etupiirejään. Kaikki nämä kietoutuvat
toisiinsa pahemmin kuin missään muualla.
Se tekee tilanteesta Lähi-idässä erityisen vaikean.”
Unto Vesa kysyi puheensa lopuksi, voidaanko Kofi Annanin (”Kaikki sodat ovat
loppuneet joskus”) ja Martti Ahtisaaren
(”Kaikki konfliktit voidaan ratkaista”) näkemykset yhdistää rauhan aikaan saamiseksi
Lähi-idässä? Tähän meitä yhteiskuntatieteilijöitä tarvitaan.
Mukana Laternan lämpimästä tunnelmasta, upeista tarjoiluista ja klassisesta
viulu- ja pianomusiikista nauttimassa oli
nelisenkymmentä yhdistysläistä. Vanhoista
konkareista Kati Lammi ja Petteri Suominen

kertoivat juhlayleisölle muun muassa, kuinka
Suomen ensimmäisen paikallisyhdistyksen
perustaminen ja ”suhteeton” menestys edustajistovaaleissa olivat aikoinaan herättäneet
huomiota muualla Suomessa.
Puheenjohtajamme Tuomas Huhtala muistutti tervetuliaissanoissaan Pariisin pormestarin sanoin, että emme saa antaa periksi terroristeille, vaan meidän pitää jatkaa normaalia
elämäämme iloineen. Älkäämme siis antako
tapahtuneen pilata juhlailtaamme.
Niinpä meidänkin pöydässämme keskusteltiin enimmäkseen kirjallisuudesta ja ruoanlaitosta sekä edellispäivänä valitusta Vuoden
yhteiskuntatieteilijästä, entisestä suurlähettiläästä ja ulkoministeriön valtiosihteeristä,
nykyisestä SPR:n puheenjohtajasta Pertti
Torstilasta sekä liiton uudesta pro gradu -palkinnosta.
Onnittelemme itseämme
15 vuoden URAsta ja
kutsumme uusia jäseniä
mukaan toimintaan! B
Tuomas
Huhtala
Minna Hyytiäinen
kuuntelee
vakavana
Aamulehden juttu aiheesta:
Unto Vesan
www.aamulehti.fi/Kotipainavaa
maa/1195006144661/
puhetta
artikkeli/nain+eurooppa+
muuttui+pariisin+iskujen+
jalkeen+rauhantutkija+
unto+vesa+vastaa.html

Minna Hyytiäinen

8 Vuorotteluvapaan edellytyksiäon
viime vuosien aikana kiristetty useampaan otteeseen. Viimeisin muutos
tapahtui vuoden 2014 lopulla, jolloin muun muassa vuorotteluvapaan
sijaiseksi valittavan henkilön kriteerejä tiukennettiin merkittävästi. Hallitus antoi alkusyksystä 2015 eduskunnalle lakiesityksen, jonka tarkoituksena
on vuorotteluvapaan ehtojen edelleen
tiukentaminen vuoden 2016 alusta
lukien. Tätä artikkelia kirjoitettaessa
(25.11.2015) hallituksen esitys on eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsiteltävänä.

Antaa PYRYttää

n

Vuorotteluvapaan ehtoja ollaan muuttamassa vuoden 2016 alusta lukien.

Juhlatunnelmaa
Ravintola
Laternassa

Laura Tolkkine

Vuorotteluvapaaseen kiristyksiä

Euroopan
suunta
Pariisin iskujen
jälkeen
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Yhteiskuntatieteet rakentavat tulevaisuutta

M

aailma kohtaa monia suuria ongelmia: ympäristökriisi, maailmanlaajuinen pakolaiskriisi, alueelliset
sotilaalliset konfliktit, länsimaiden
talouskriisi, sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu sekä yleinen poliittinen epävakaisuus.
Mitään näistä ongelmista ei kyetä ratkaisemaan
ilman yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta.
Tulevaisuuden tekeminen vaatii syvällistä ja
omaehtoista tutkimuksellista tietoa. Aivan samoin
kuin tekniset tieteet voivat luoda uutta ja tuottaa
tärkeitä innovaatioita, yhteiskuntatieteet tuottavat
uusia ideoita ja sovellutuksia, jotka koskevat yhteiskunnallisia suhteita, käytäntöjä ja instituutioita.
Yhteiskuntatieteillä on keskeinen sivistävä
tehtävä niin kansakunnan kuin koko ihmiskunnan
kollektiivisen oppimisen edistämisessä. Vapaat
yhteiskuntatieteet ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa. Demokratia edellyttää
juuri niitä analyyttisia tietoja, taitoja ja hyveitä,
joita yhteiskuntatieteet pyrkivät edistämään ja
levittämään. Yhteiskuntatieteet kukoistavat vapaissa yhteiskunnissa ja muodostavat yliopistojen
sivistyksellisen perustan.
Yhteiskuntatieteet luovat valmiuksia analysoida
yhteiskuntaa monipuolisesti ja tuottaa sitä koskeMalin Brännback
dekanus, fakulteten för
samhällsvetenskaper och ekonomi
Åbo Akademi

vaa kriittistä ja innovatiivista tietoa. Ne auttavat
arvioimaan erilaisten politiikkojen, teknologisten
innovaatioiden, uusien tuotteiden ja palveluiden
sekä yhteiskunnallisten kokeilujen riskejä ja
vaikutuksia. Suurin osa julkisen sektorin tuottavasta toiminnasta koskee koulutusta, terveyttä ja
sosiaalipolitiikkaa. Näiden tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää syvällistä yhteiskuntatieteellistä tietoa ja osaamista. Viisaat päättäjät
kuuntelevat yhteiskuntatieteilijöitä ajoissa, eivätkä
vasta sitten kun ongelmat ovat peruuttamattomasti kasautuneet.
Hallitusohjelman korkeakoulusektoriin liittyvät
linjaukset korostavat tutkimustulosten kaupallistamista - muunlaiset yhteiskunnalliset vaikutukset
näyttävät unohtuneen. Valitut painopisteet ja
yliopistosektorin rajut leikkaukset vaarantavat
sellaisten tieteenalojen tulevaisuuden, joiden
tuotokset ovat vaikeammin euroilla mitattavissa.
Nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan kuitenkin myös yhteiskuntien
kehittämiseen tähtäävää tietoa ja ideoita.
Kaukonäköiset päättäjät ymmärtävät panostaa
yhteiskunnalliseen osaamiseen ja turvaavat
yhteiskuntatieteiden aseman yliopistokentän
myllerryksessä.
Antti Lönnqvist
johtaja, johtamiskorkeakoulu
Tampereen yliopisto

Heikki Hellman
johtaja, viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Tampereen yliopisto

Harri Siiskonen
dekaani, yhteiskuntatieteiden
ja kauppatieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto

Jukka Hyönä
dekaani, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

Antti Syväjärvi
dekaani, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto

Hannu Katajamäki
dekaani, filosofinen tiedekunta
Vaasan yliopisto

Terhi-Anna Wilska
dekaani, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto

Risto Kunelius
johtaja, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tampereen yliopisto

Simo Pöyhönen
toiminnanjohtaja
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Liisa Laakso
dekaani, valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

Yhteinen mielipidekirjoitus julkaistiin
useissa lehdissä lokakuun aikana.

Sijaisuudet ja
määräaikainen työsuhde

T

yösopimuslain 1 luvun 3 §:n mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty
määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä
toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten
työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten
työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto tai niistä
muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen
pysyväksi.
Korkein oikeus on aika ajoin antanut ennakkoratkaisuillaan ohjeita
siitä, milloin määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä sallittuna ja
milloin ei. Tuoreissa tapauksissa KKO 2015:64 ja 2015:65 on ollut
kyse kuntien palveluksessa olleista sijaistyöntekijöistä, joissa toisen
kohdalla oli solmittu 22 ja toisen 64 kappaletta määräaikaisia peräkkäisiä työsopimuksia.
Yleensä sijaisuuden on katsottu olevan laissa tarkoitettu perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle. Toisaalta
silloin, kun sijaisuuksien lukumäärästä voidaan päätellä työsuhteen
muodostuneen vakinaiseksi, ei määräaikaisuus enää ole laillista.
Huomiota kiinnitetään tällöin siihen, onko työtä tehty samassa toimipisteessä ja ovatko työtehtävät olleet samoja. Myös tarjolla olevan
työn määrän lisääntyminen on merkki siitä, että kyse on vakituisesta
työstä. Kun sijaisuudet toistuvat jatkuvasti niin, että työnantaja joutuu
ylläpitämään sijaisuuslistaa, on se osoitus pysyvän henkilöstön
tarpeesta.
Toisessa tapauksessa oli lisäksi kysymys siitä, voiko työnantaja
jatkuvasti pitää työntekijää määräaikaisessa työsuhteessa, jos tämä
ei ole saavuttanut työlle asetettua kelpoisuusvaatimusta. Työntekijä
oli tapaturman johdosta jättänyt kesken oppisopimuskoulutuksen,
joka oli asetettu vakinaistamisen edellytykseksi. KKO totesi, että
”Työnantajalla on oikeus asettaa tehtävän hoitamiseen vaadittavat
pätevyysedellytykset ja painottaa työnhakijoiden ansioita omien tarpeidensa mukaan. Työnantaja ei kuitenkaan voi pätevyysvaatimuksiin
vetoamalla kiertää työntekijän suojaksi säädettyä pakottavaa oikeutta
työsopimuksen kestosta.”
Esillä olevassa tapauksessa työntekijä oli suorittanut oppisopimuskoulutuksen lähes kokonaan ja selviytynyt työtehtävistään hyvin.
Työnantaja ei voinut pätevästi vedota siihen, ettei työntekijä täyttänyt
muodollista kelpoisuutta. Ensimmäisessä tapauksessa tuomittiin
korvauksena 8 kuukauden ja jälkimmäisessä 10 kuukauden palkka.
Oikeuskäytäntö on 20 vuodessa muuttunut, vaikka pykälät ovat
pysyneet lähes samoina. Tapauksessa KKO 1996:105 pidettiin 90
peräkkäistä määräaikaista työsopimusta (sijaisuuksia) laillisena. Nyt
tätä tapausta arvioitaisiin ehkä toisin. B

lain mukaan

ARTO VAINIO

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja.
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Vaikuttava
rekrytointi.

URApolku

Vaikuttava
rekrytointi.

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

Anu Tassberg

Arjen ymmärtäjä

Toimitusjohtaja
JAANA PAKARINEN
Vates-säätiö

HL Jaana Pakarinen (52) on
aloittanut Vates-säätiön toimitusjohtajana 1.9.2015. Vates-säätiö on
asiantuntijaorganisaatio, joka toimii
vammaisten ja osatyökykyisten
ihmisten työllistämiseksi.
– Tehtävänäni on muun muassa
operatiivisen toiminnan sekä vaikut-

Teksti Hanna Ojanpää Kuva Opa Latvala

Nykyinen työnkuva

Toimin diakonina Hämeenkyrön seurakunnassa. Kohtaan asiakkaani joko yksin tai ryhmissä, heidän kodeissaan, seurakunnan tiloissa tai missä vain: vastaanotolla,
ryhmissä, leireillä, retkillä tai erilaisissa tilaisuuksissa.
Asiakkaani ovat päihdeongelmaisia, mielenterveyskuntoutujia, surevia, työttömiä, lapsiperheitä, vanhuksia ja
vankeja. Mikään elämänalue ei ole vieras. Tulipa vastaan
mitä vain, mikään ei saa laittaa omaa päätä sekaisin.
Miltä hyvinvointiyhteiskunta näyttaa asemassasi?

Suuret ikäluokat ovat tehneet valtavasti työtä hyvinvointiyhteiskunnan eteen, ehkä jopa karhunpalveluksen. Tämän päivän nuoret ovat oppineet pelkkään
hyvään, ja toisaalta eriarvoistuminen kasvaa. Heikoimmista on aina pidetty huolta ja niin tulee varmasti olemaan jatkossakin, mutta kenen toimesta? Valtion, kuntien ja kirkon verotulot eivät ikuisesti riitä. Monet,
erityisesti taloudellista apua hakevat, odottavat yhteiskunnan tarjoavan kaiken valmiina: ei osata tai haluta
tehdä omien asioiden eteen riittävästi, ja vastuun ottaminen tuntuu epämieluisalta. Olen työssäni huomannut, että valitettavasti tämä tapa toimia siirtyy sukupolvelta toiselle.
Mitä hyöytä yhteiskunta-alan koulutuksesta on työssäsi?

Uskon, että yhteiskuntatieteellinen koulutus on antanut minulle kykyä ymmärtää yhteiskuntamme rakenteita ja toimintaa. Laaja-alaisuus on yhteiskunta-alan
opintojeni vahvuus!
Yksi merkittävä tekijä on, että osaan ajatella asioita
myös yhteiskunnan näkökulmasta, en ainoastaan
yksilön. Tietty etäisyys auttaa minua jaksamaan. Kun

1988
Diakoni
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2004
YTM

Vaikuttava
rekrytointi.

vertaan omaa elämääni asiakkaiden elämään, huomaan,
kuinka kaukana olen heidän arjestaan. Minulla on vakaumukseni ja diakonin koulutus, mutta haluan pitää
jalansijaa myös jonnekin muualle. Olen ylpeä kummastakin koulutuksestani.

Kehittämispäällikkö

Mitä vaikuttaminen sinulle merkitsee?

taina ketola
Pirkanmaan liitto

Vaikuttaminen merkitsee minulle vastuun kantamista mielenkiintoisista asioista. Haluan olla suunnittelemassa, kehittämässä ja viemässä asioita eteenpäin,
parempaan suuntaan.
Minut valittiin luottamusmieheksi ja työsuojelu
valtuutetuksi 25 vakituisen työntekijämme työyhteisöön heinäkuussa. Vielä toistaiseksi minulla ei siis ole
paljon tietoa, mitä luottamustoimi käytännössä tarkoittaa. Henkilökohtaisesti minua kiinnostavat henkilöstö
hallinto ja työntekijöiden hyvinvointi.

HM Taina Ketola (36) on aloittanut
toukokuussa 2015 Pirkanmaan
liitossa kehittämispäällikkönä. Työtehtäviin kuuluu kehittää innovaatioalustojen johtamista.
– Minua kiinnostavat erityisesti
avointen innovaatioalustojen tuomat

2013
Diakoni,
Hämeenkyrön seurakunta

2015
Luottamusmies, JUKO

mahdollisuudet palveluiden ja
organisaatioiden kehittämisessä
sekä kuuden suurimman kaupungin
yhteistyö.
Ketola on aikaisemmin toiminut
johtavana konsulttina FCG Oy:ssä.

Viestintäpäällikkö

Kuinka pidät omasta jaksamisestasti huolta?

Kaikkein tärkeintä omalle jaksamiselleni on liikunta.
Aikaa siihen nappaan joko aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Parasta on, jos kesällä saa lukea kirjaa rauhassa riippukeinussa!
Olen ollut useamman kerran retriitissä. Retriitti on
rauhoittava paikka tämän päivän kiireisen elämän keskellä. Kun on aikaa itselle, omille ajatuksille ja tunteille,
huomaa, miten väsynyt oikeastaan onkaan. Retriitti
puhdistaa mieltä ja voimaannuttaa, suosittelen lämpimästi.
Ihminen ei loppujen lopuksi tarvitse ilontunteeseen suuria kokemuksia. Poikani sanoi minulle kesällä
kokemusrikkaan päivän jälkeen, että hänestä hienointa
päivässä oli ollut sämpylöiden leivonta. B

tamis- ja verkostotyön johtaminen
sekä edunvalvonnan ja yhteiskuntasuhteiden hoitaminen.
Pakarinen siirtyi tehtävään
Nastolan ja Iitin kuntien yhteisen
perusturvajohtajan virasta.

eero hokkanen
Arctia Shipping Oy

anu t
assbe

rg
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VTM Eero Hokkanen (30) on
aloittanut Arctia Shipping Oy:n
viestintäpäällikkönä 1.11. Hän vastaa
Arctia-konsernin sisäisestä ja
ulkoisesta viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista.
– Arctia on Suomen arktisen
osaamisen kärjessä. On hienoa vä-

littää tietoa tästä osaamisesta meillä
ja maailmalla, Hokkanen tiivistää.
Hokkanen on aiemmin työskennellyt Gaia Consulting Oy:ssä,
Suomen suurlähetystössä Oslossa
sekä neuvonantajana Keskuskauppakamarissa.

Erityisasiantuntija
risto alatarvas
Valtioneuvosto

HM Risto Alatarvas (39) on
nimitetty erityisasiantuntijaksi
valtioneuvoston kanslian politiikkaanalyysiyksikköön. Tehtäviin kuuluu
tutkimussuunnitelmien valmisteluja toimeenpano, viestintämallien
kehittäminen sekä tutkimusten, sel-

vitysten ja arviointien suunnittelu.
– Pääsen työssäni edistämään
tutkijoiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Tutkittu tieto tukee hyvien päätösten tekemistä, Suomen
Akatemiasta tehtävään siirtynyt
Alatarvas toteaa.
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Akava tyrmää hallituksen esitykset heikentää työehtoja niin sanottujen
pakkolakien keinoin. Hallituksen esitykset kohtelevat eri työntekijäryhmiä
epäoikeudenmukaisesti. Ne sotivat useassa kohdin Suomen perustuslain sekä
kansainvälisten sopimusten henkeä vastaan. Vaikka niillä rajoitetaan lakia
parempien työ- ja virkaehtosopimusten pätevyyttä kolmen vuoden määräajaksi,
esityksen henki on kuitenkin pikemminkin pysyviä muutoksia ajava.

Pakkolait
lyövät lekkeriksi
pyrkimyksen
selkeyttää
työlainsäädäntöä.

Akava:

Pakkolakien
pykäläviidakko
ei edistä työllisyyttä
Teksti Maria Löfgren ja Marjo Ollikainen Kuvat iStockphoto

A

kava korostaa, että se
ymmärtää taloudellisen
tilanteen tuomat haasteet. Akavan mielestä erilaisia rakenteellisia uudistuksia on tehtävä, mutta
työehtojen eli suomalaisen työn hinnan osalta tämä on mahdollista vain
sopimalla eikä pakottamalla. Lisäksi
Akava peräänkuuluttaa maan hallitukselta pitkäjänteistä visiota siitä, kuinka
Suomi pärjää muuttuvassa, globaalissa
maailmassa. Tähän visioon tulisi kuulua työn tuottavuuden nostaminen.
Panostukset uusiin, kasvaviin toimialoihin sekä tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovointiin, koulutukseen ja
osaamisen kehittämiseen luovat uutta
työtä. Työehtojen heikentäminen ja
työntekijöiden kuormituksen lisääminen eivät edistä kilpailukykytavoit-
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teita, vaan rapauttavat Suomen pärjäämistä kansainvälisessä kilpailussa
pitkällä aikavälillä.
Akava kuvailee tässä, mitä hallituksen esitykset tarkoittavat yksittäiselle
työntekijälle.
Miten pakkolait
istuvat suomalaiseen
työehtojärjestelmään?

Pakkolaeilla sekä heikennetään pysyvästi laissa säädettyjä työehtoja että
rajoitetaan määräajaksi mahdollisuutta
sopia vapaasti työ- ja virkaehtosopimusten sisällöstä.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan
ensi kesänä, mutta työ- ja virkaehto
sopimusten piirissä olevilla työ
ehdot muuttuisivat, kun nykyiset
työ- ja virka
ehtosopimukset päättyvät. Ne päättyvät pääosin syksyn 2016

ja kevään 2017 aikana. Niiden sisältöä
koskevat rajoitukset olisivat voimassa
kolmen vuoden ajan. Niissä tehtävissä,
joissa työehdot määräytyvät suoraan
lain nojalla eivätkä työehtosopimuksen
perusteella, muutokset voisivat jäädä
pysyviksi. Henkilökohtaisella työsopimuksella saataisiin kuitenkin edelleen
sopia myös paremmista ehdoista, mutta
vain harva siihen tosiasiassa pystyy.
Pakkolaeilla muutetaan noin tusinaa suomalaista lakia. Voimaan
tulosäännökset, osin määräajan ja osin
pysyvästi voimassaoleva lainsäädäntö,
tulkintaongelmat, työehtojen vakiintuminen työsuhteen ehdoiksi ja monet
muut asiat johtavat suurella toden
näköisyydellä moniin oikeudellisiin
riitoihin. Yksityiskohtainen ja monimutkainen pykäläviidakko lisää työpaikkojen hallinnollista taakkaa ja voi

siten haitata työllistämistä erityisesti pienissä yrityksissä.
Pakkolait lyövät lekkeriksi pyrkimyksen selkeyttää työlainsäädäntöä. Kun hallitus on purkamassa normeja työllistämis
kynnyksen madaltamiseksi, on aika
erikoista, että se uskoo pakkolakipaketissa
työllistämiskynnyksen madaltuvan lisäämällä ja monimutkaistamalla normeja.
Hallitus on nyt vienyt pakkolait
lausuntokierrokselle.
Toteutuvatko ne, koska
työmarkkinajärjestöt eivät
ole saaneet neuvoteltua niille
vaihtoehtoista pakettia?

Eivät välttämättä, ja tähän yhä pyritään.
Järjestöillä on edelleen mahdollisuus
neuvotella vaihtoehtoinen esitys tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.
Neuvotteluita käydään jatkuvasti ja ne
ovat jo hiukan edenneetkin, kun osapuolet

ovat saaneet kunnon keskusteluyhteyden.
Kaikkien kannalta parempi olisi estää
pakkolakien voimaantulo. Akava on valmis neuvottelemaan myös työehtoja koskevista kysymyksistä eli siitä, miten
yksikkötyökustannuksia alentamalla voitaisiin parantaa kasvua ja työllisyyttä.
Tuskin mikään taho Suomessa tosissaan
uskoo pakkolakien tuovan Suomeen kasvua ja uusia työpaikkoja.
Mitä pakkolait tarkoittaisivat
palkansaajan kannalta? Miksi
esimerkiksi sairauskarenssia ei voi
hyväksyä?

Hallitus esittää, että ensimmäinen kokonainen poissaolopäivä työstä olisi palkaton. Sen jälkeisiltä kahdeksalta sairaus
päivältä maksettaisiin 80 prosenttia
palkasta. Kyseiseltä työkyvyttömyysjaksolta palkanleikkaus olisi 30 prosenttia.
Tätä pidemmät sairauspoissaolot mak-

setaan työehtosopimuksen mukaan.
Työehtosopimuksissa ei saisi poiketa laista
kolmeen vuoteen. Muutoin lakimuutos
jäisi pysyväksi.
Sairauskarenssi kohdistuisi erityisesti
julkisen sektorin nuoriin naisiin, ja kaikkiin muihinkin sellaisiin työntekijöihin,
joiden työ edellyttää läsnäoloa työpaikalla. Sairaana työskentely on jo nyt erittäin yleistä. Yleisintä se on nuorilla naisilla
ja kunnissa. Ylemmillä toimihenkilöillä
yleisin syy sairaana työskentelyyn on
huoli työkavereiden kuormituksen kasvamisesta, kun työt kasautuisivat heille.
Sairaus
karenssi lisäisi työskentelyä sairaana ja pitkittäisi sairauksien kestoa.
Palkanleikkausten ulkopuolelle jäisivät työtapaturmista ja ammattitaudeista
aiheutuva työkyvyttömyys sekä samasta
syystä 30 päivän sisällä uusiutuva työ
kyvyttömyys. Syy-yhteyden osoittaminen
on kuitenkin lähes mahdotonta henkisesti
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kuormittavista töistä aiheutuvissa työkyvyttömyystilanteissa tai silloin, kun
työkyvyttömyys johtuu altistumisesta
työpaikan sisäilmavaurioille.
Mitä lomarahan leikkaaminen
tarkoittaa yksittäiselle
työntekijälle?

Hallitus esittää lomaltapaluukorvausta,
joka myönnettäisiin vain uusille työntekijöille. Rahan saanti kytketään
lomalta palaamiseen. Se saisi olla suuruudeltaan enintään 35 prosenttia vuosilomapalkasta, kun nykyään lomaraha
on yleisimmin 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Työehtosopimukseen perustuva lomaraha korvaisi lomaltapaluukorvauksen, mutta sen suuruus
olisi enintään 35 prosenttia kuukausipalkasta lain voimassaolon eli kolmen vuoden ajan. Muilta osin laki jäisi
pysyväksi.
Laki ei korvaa vanhoja työsopimuksia jatkossa. Samalla työpaikalla voisi
siis olla vanhoja työntekijöitä, joilla

lomakorvauksia ei ole ollutkaan ja
uusia työntekijöitä, jotka saisivat lomakorvauksen. Tosin uusienkin työn
tekijöiden kohdalla tämä uusi etuus on
lähinnä teoreettinen, sillä sen maksamatta jättämisestä voidaan sopia. Toisille tuleva ja toisilta saamatta jäävä
etuus on omiaan aiheuttamaan työpaikoilla paitsi tulkintaongelmia myös riskin työntekijöiden eriarvoisesta kohtelusta. Lakiveivaus tehdään vain, jotta
päästään leikkaamaan työehtosopimuksissa sovittuja lomarahoja.
Hallituksen esityksessä on
yhtenä kohtana sunnuntaityö.
Mitä tämä tarkoittaa?

Hallitus esittää, että loppiaisena ja
helatorstaina tehtävästä työstä ei jatkossa makseta sunnuntaityökorotusta.
Jos työtä ei silloin teetetä, ne ovat palkattomia vapaapäiviä.
Vapaana pidetyt loppiainen ja helatorstai eivät lyhennä työaikaa, vaan
korvaava työaika pitäisi järjestää

muuna aikana. Jos työnantaja ei pysty
järjestämään korvaavaa työtä, laki sallii palkanleikkauksen. Lakiin rajoitus
jäisi pysyväksi, mutta arkipyhien työaikaa tai palkallisuutta koskeva toisin
sopimisen kielto olisi voimassa kolmen
vuoden määräajan.
Loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi tai
työajaksi tarkoittaa keskimäärin 1,7
työpäivän lisäystä työaikaan.
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Akava on myös valmis
lisäämään paikallista sopimista, kunhan
pelisäännöistä sovitaan.

Hallitus haluaa leikata
lakisääteistä pidempiä
vuosilomia. Keitä tämä koskisi?

Hallitus esittää, että työehtosopimuksilla saa sopia enintään kolmen päivän
lomakertymisestä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Niin sanotun täyden lomanmääräytymisvuoden aikana
lomaa voisi siten kertyä enintään kuusi
viikkoa. Käytännössä tämä johtaa siihen, että pitkiin palvelussuhteisiin
perustuvat pitkät vuosilomat leikataan.
Akavan mielestä työn tuottavuutta

ja kilpailukykyä pitää hakea työaikajoustoilla
ja mieluummin pidentämällä työaikaa kuin
leikkaamalla jo ansaittuja lomia tai vapaita.
Tämäkin esitys osuisi erityisesti julkisella sektorilla työskentelevien naisten työehtoihin ja
palkkoihin.
Sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöitä on jatkuvasti vähennetty samalla
kun työn määrää ja tehokkuusvaatimuksia
on lisätty. Akavan mielestä tämä yhtälö ei
toimi pitkällä tähtäimellä. Suomen kilpailukykyä nostaa parhaiten tuottavuuden nostaminen. Tuottavuus kuitenkin heikkenee, jos
työntekijät kuormittuvat koko ajan enemmän. Niinpä on erittäin tärkeää, että lomien
ja vapaiden merkitys työssäj
aksamisen ja
tuottavuuden edistäjänä otetaan vakavasti.
Akava on vaatinut työntekijöiden
muutosturvan parantamista ja
hallitus on luvannut työllistämistä
edistävää valmennusta. Akava on siis
saanut tavoitteensa läpi?

Periaatteessa vähän siihen suuntaan, mutta
käytännön toteuttamismalli ei vaikuta järkevältä. Hallituksen esityksen mukaan tuotannollistaloudellisista syistä irtisanotuille tulisi
oikeus työllistämistä edeltävään valmennukseen. Se koskisi vähintään 20 työntekijän suuruisia yrityksiä.
On epäselvää, mitä hallituksen esitys valmennuksesta tarkoittaa. Akava on esittänyt,
että muutosturva voisi olla esimerkiksi irtisanottavan kouluttamista uuteen työhön tai
uuden työpaikan etsimistä irtisanomisen suorittaneen työnantajan avulla. Akava toivoo,
että tämä otetaan huomioon jatkovalmistelussa ja että muutoinkin valmennuksen sisältöä täsmennetään.
Hallituksen esityksessä luvataan valmennusta, jonka arvo vastaa irtisanotun työnte20 URA 4-2015

Mikä Akavan vastaus hallituksen
pakkolakien vaihtoehdoksi on?

kijän samassa työpisteessä työskentelevien
työntekijöiden keskimääräistä kuukausiansiota. On erittäin epäloogista ajatella, että
määrittelemällä valmennuksen hinta ja jättämällä sisältö auki saataisiin erilaisille työn
tekijöille heidän työllistymistään edistäviä
käytännön malleja.
Akavahan on saanut olla mukana
valmistelemassa pakkolakien
kirjoittamista. Miksi kuitenkin
kritisoitte jokaista kohtaa?

Olemme ajatelleet, että työryhmässä meillä
on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, että
kamalista vaihtoehdoista toteutuisi vähiten
kamala. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
voisimme hyväksyä lakiluonnokset, koska
työmarkkinajärjestöillä on ollut lähinnä
sivustakatsojan asema lainvalmistelussa. Työehtosopimusten sisältöön, neuvotteluoikeuden rajoittamiseen sekä työn hintaan liittyvä
valmistelu on toiminut tiukasti poliittisessa
ohjauksessa yksityiskohtia myöten.
Akava ihmettelee sitä, halutaanko Suomessa todella lähteä sille tielle, jossa työnantajien ja työntekijöiden välisen sopimisen
ja siitä seuraavan ennustettavuuden sijaan
poliitikot määrittävät työn hinnan neljän
vuoden välein. Onko tällainen omiaan
edistämään investointeja Suomessa?
Lisäksi lakipaketissa on vakavia perustuslaillisia ja kansainvälisoikeudellisia ongelmia. Vaikka
lait menisivät eduskunnan käsittelystä läpi ja niistä käynnistettäisiin
kansainvälisiä oikeudenkäyntejä, ei
niistä ehtisi tulla ratkaisuja ennen
kuin työehtosopimista koskeva kolmen vuoden määräaikaisuus olisi
kulunut.

Tästä neuvotellaan parhaillaan yhteisessä
pöydässä. Akavan mielestä kaivattua työn
tuottavuutta ja kilpailukykyä on haettava
ensisijaisesti työaikajoustoilla ja muutoin
nostamalla työn tuottavuutta. Meillä on valmiutta tarkastella työaikaratkaisussa työajan pituutta joustavuuden näkökulmasta,
joka hyödyttäisi sekä työntekijöitä että työnantajia, esimerkiksi vuositasolla. Tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että työaikapankkien käytöstä määrättäisiin lailla.
Akava on myös valmis lisäämään paikallista sopimista, kunhan pelisäännöistä sovitaan. Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää sekä työnantaja- että työntekijäpuolen
osaamista ja sitä, että henkilöstön edustajien
asemaa yrityksissä vahvistetaan.
Akavalla on valmiutta tarkastella muitakin keinoja, joilla vaikutetaan yksikkötyökustannuksiin ja varmistetaan lähivuosina
maltilliset palkkaratkaisut. Hallituksen asettama viiden prosentin kilpailukykyhyppyä
koskeva tavoite ei ole meille tabu, vaan pystymme suhtautumaan siihen rakentavasti.
Oma lukunsa kuitenkin on, miten valittavien keinojen todellisia vaikutuksia pystytään muuttuvassa taloustilanteessa arvioimaan. Keskeisintä on, että neuvoteltavalla
ratkaisulla varmistetaan työmarkkinoiden
vakaata ja ennakoitavaa toimintaa. B
Julkaistu aiemmin Akavan verkkosivulla.

Liitto seuraa tilannetta
tarkasti ja lausuu tarvittaessa
pakkolakipaketista. Lehden
painoon mennessä ei ollut
vielä selvinnyt, päästäänkö
yhteiskuntasopimusneuvotteluissa
tulokseen.
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[ ILMIÖ]

Teksti Tuuli Hongisto Kuvitus Vesa Tyni

Kriisin ratkaisijat
Pakolaiskriisin keskellä vapaaehtoiset,
viranomaiset ja järjestöjen työntekijät
käärivät hihansa ja tarttuvat työhön.
Miten Suomi selviää tulijoiden tulvasta?
Kysyimme ammattilaisilta.

M

aahanmuuttoviraston Turvapaikkayksikön ylitarkastaja
Anni Valovirran puhelin soi.
– Päivystyskännykkä. Soitan
kohta takaisin.
Valovirralla on kiire. Ylitarkastajan työnkuvaan kuuluu sekä ihmiskauppa-asiantuntijana työskentelyä että turvapaikkahaastatteluiden pitämistä. Niitä on nyt
ennennäkemättömän paljon. Samalla hän
kouluttaa muita turvapaikkahaastatteluja
tekeviä ylitarkastajia.
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– Olen valmistellut huomista turvapaikkapuhuttelua ja valmistelen koulutusta,
jossa perehdytän kollegoitani ihmiskauppaasioihin.
Tulijoita on nyt enemmän kuin koskaan.
– Suunnilleen kymmenenkertaisesta määrästä puhutaan, Valovirta kommentoi. – Se
muuttaa meidän työmme radikaalisti.
Marraskuun 26. päivänä Maahanmuuttovirasto tiedotti Suomeen saapuneen 30 109
turvapaikanhakijaa vuoden alusta. Kukaan
ei tiedä, kuinka paljon turvapaikanhakijoita
vielä saapuu tänä vuonna. Ennusteet ovat
muuttuneet loppuvuoden aikana jo useamman kerran.
– Todellinen luku saadaan vasta, kun tiedetään, kuinka moni on maahan tullut, Valovirta toteaa.
Maahanmuuttovirasto on rekrytoinut
uusien tulijoiden takia ison joukon asiantuntijoita muun muassa tekemään turvapaikkahaastatteluita.
– Turvapaikkayksikkö on moninkertaistunut. Kaksi viikkoa sitten aloittivat uudet
työntekijät, ja uudenvuoden jälkeen aloittaa
taas uusi ryhmä. Perehdytyksiin menee paljon aikaa.
Nyt rekrytoidut asiantuntijat ovat Valovirran mukaan määräaikaisia työntekijöitä,
joiden sopimus kestää ensivuoden loppuun.
– Niin kutsuttua ruuhka-apua. Heitä tulee
eri tehtäviin; suurin osa ylitarkastajiksi, jotka
tekevät turvapaikkapuhutteluja ja päätöksiä.
vaikeat päätökset

Muuttuva tilanne vaikuttaa nyt myös
Valovirran omaan rooliin. – Kaikki on
muutoksessa, joten suhtaudun omaan
työnkuvaani joustavasti.
Joustavuus on valttia, kun esimerkiksi
hakemusaikoja pyritään kirimään lyhyemmiksi.
– Olemme pyrkineet tekemään järjestelmää joustavammaksi ja nopeammaksi
jo pitkään, jotta jonotusajat saataisiin lyhyemmiksi. Pyrimme siihen, että heti alkuvaiheessa tehtäisiin tarvittavat selvitykset ja
tehostettaisiin turvapaikkapuhutteluja niin,
että se keskittyisi olennaisen selvittämiseen.
Pieniä keinoja on paljon.
Päätöksenteko ei ole kuitenkaan helppoa. Hakemusta käsittelevä virkamies kohtaa
koviakin ihmiskohtaloita.
– Etenkin sellaiset tapaukset ovat vaikeita,
joissa on ollut vakavaa seksuaalista väkival24 URA 4-2015

Vain Helsinki
huolehtii
paperittomien
terveydenhuollosta
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Ruotsissa on jo
100 000 pakolaista
enemmän,
ja jotenkin sielläkin
pärjätään.
taa, ja näkee ihmisestä, miten se on vaikuttanut kokemukseen elämästä. Raiskauksen
ja kidutuksen uhrien kohdalla on vaikeaa
aina.
– Aika hyvin kuitenkin jätän asiat töihin. Tätä ei jaksaisi, jos päästäisi asiat liian
lähelle. Kielteiset päätökset syntyvät kahdella nimellä, ja jos oma päätös olisi ollut
täysin väärä, se muutetaan. En voi kuvitella,
että tekisin täysin virheellisen päätöksen,
sillä päätökset tehdään aina huolellisesti.
Nykytilanteeseen Valovirta kuitenkin
suhtautuu positiivisesti.
– Työni on äärimäisen mielenkiintoista
tällä hetkellä! Nyt on myös avoin vastaanotto uusille ideoille.
Valovirran mukaan tilanne ei ole Suomessa ylitsepääsemätön.

Paperittomien terveydenhuolto oli
viime hallituskauden kuuma peruna.
Esitys raukesi ja kaupungeista ainoastaan Helsinki on tehnyt päätöksen
siitä, että paperittomille lapsille
ja raskaana oleville järjestetään
terveydenhoito.
Terveydenhuollon järjestäminen
on useimmilla paikkakunnilla hyväntekeväisyyden varassa. Helsingissä,
Turussa, Joensuussa ja Oulussa
toimii vapaaehtoisvoimin pyöritettävä Global Clinic, kertoo Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen
Veera Vilkama.
– Paperittomien klinikka on
vapaaehtoisten lääkärien terveyspiste, joka koordinoi ja organisoi
itse toimintansa. Ne ovat merkittäviä, koska ovat tehneet näkyväksi
ongelmat niissä kaupungeissa.
Lakimiehemme päivystää klinikalla.
Keräämme tietoa, tiedotamme ja
pyrimme edistämään paperittomien
oikeuksia.
Global Clinicin ansiosta asia on
edennyt Helsingin lisäksi Turussa.
– Turku haluaa nyt myös alkaa
rakentaa samanlaista mallia kuin
Helsingissä, ja lähdemme auttamaan heitä siinä. Turussa päätös
paperittomien terveydenhuollon
järjestämisestä tuli, koska Global
Clinic kertoi päättäjille ongelmista
ja siitä, mitä on tehty. Tätä se näkyväksi tekeminen on. Kerrotaan, että
täällä on ihmisiä, jotka eivät pääse
lääkäriin.

– Olen ollut Iranissa kiintiöpakolaisten valintamatkalla. Siellä asuu miljoona
afgaanipakolaista. Vaikka saattaa olla niin,
että Suomessa majoitustiloja on haastava
löytää, en vielä sanoisi, ettemme selviäisi. Se
on eria asia sitten, miten nopeasti ja miten
hyvin hoidamme asiat. Kun tilanteen pistää globaaliin kontekstiin, niin kyllä me pärjäämme. Ruotsissa on jo 100 000 pakolaista
enemmän, ja jotenkin sielläkin pärjätään.
Vastaanottokeskuksia 
syntyy vauhdilla

Punaisen Ristin monikulttuurisuustyön
suunnittelija Hanna Holmin työpaikalla
SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiritoimistolla eletään hyvin poikkeuksellista aikaa.
Holmin työ on muun muassa koordinoida vastaanottokeskusten perustamista.
Niitä on tänä syksynä perustettu ennätystahtia.
– Piirin alueelle on noussut syksyn
aikana 14 vastaanottokeskusta. Muun
muassa Karjaalle, Porvooseen, Vantaalle,
Vihtiin, Kirkkonummen Evitskogiin Helsinkiin ja muualle, Holm luettelee.
Tämä on kuitenkin Holmin mukaan
vasta alkua.
– Veikkaan, että keskuksia on joulun
korvilla parikymmentä.
– Tämän kaltaista tilannetta, jossa ollaan
jouduttu nojaamaan vapaaehtoisiin näin
laajamittaisesti, ei ole koskaan aikaisemmin
ollut. Olemme yhteiskunnassa aika uudenlaisessa tilanteessa kaiken kaikkiaan.
Koko maassa järjestö pyörittää yhteensä
kaiken kaikkiaan noin 80 keskusta. Keskuksen perustamisen yhteydessä yksi haaste
Holmin mukaan on paikallisten informointi.
Usein järjestetään infotilaisuus kuntalaisille.
– Ilmapiiri saattaa olla kireä, kun uutinen vastaanottokeskuksesta tulee. Olen
ollut järjestämässä tilaisuuksia, joissa läsnä
on kunnan viranomaisia, meidän vapaaehtoisiamme, vastaanottokeskuksen työntekijöitä ja piiritoimiston työntekijöitä. Maanantaina esimerkiksi Ruskeasuolle tulee
asukasinfo, jossa lähialueen asukkaat voivat
esittää tilaisuudessa kysymyksiä. Ne voivat
olla kärjekkäitäkin – osan mielestä toimintamme ei ole lainkaan suotavaa.
Yksi syy tilaisuuksien järjestämiseen
onkin turvallisuus. Syksyllä vastaanottokeskusten työntekijöitä vastaan on jopa hyökätty.

Liittovaltuuston julkilausuma 24.11.

Hallittu kotouttaminen edellyttää
osaavaa ja jaksavaa henkilöstöä
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n
valtuusto vaatii, että maahanmuuttotyössä toimivan henkilöstön määrä, osaaminen ja jaksaminen on turvattava. Hallittu
kotouttaminen on paras tae yhteiskuntarauhan säilymiselle, mutta eri alojen
erityisosaamista tarvitaan kotouttamisen
onnistumiseksi.
Uusia vastaanottokeskuksia on perustettu
vauhdilla, ja vastaanottokeskuksiin on
rekrytoitu viime kuukausina tuhansia uusia työntekijöitä. Sekä palkatut työntekijät
että vapaaehtoiset tekevät töitä jaksamisensa äärirajoilla.
– Poikkeuksellinen tilanne vaatii paljon
myös henkilöstöltä. Maahanmuuttotyö
on henkisesti erittäin kuormittavaa, ja
työntekijät joutuvat jopa vihapuheen ja
uhkailujen kohteeksi. Osaamistarpeet
kasvavat entisestään lähivuosina, kun
vastaanottokeskuksissa oleskelulupaa
odottavien varsinainen kotouttaminen
alkaa, valtuuston puheenjohtaja Sini
Terävä sanoo.
Maahanmuutto vaatii tarkkaa ja kauaskantoista yhteiskuntasuunnittelua. Tilanteen hoidossa vaatimukset kohdistuvat
lähivuosina erityisesti julkiselle sektorille

ja kasvukeskuksiin. Erityisosaamista
tarvitaan muun muassa opetuksessa,
sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
hallinnossa.
Henkilökunnan osaamiseen panostaminen mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa on keskeistä onnistuneen
kotouttamisen takaamiseksi. Maahanmuuttotyön edellyttämä kokemus ja
osaaminen näkyvät heikosti arvostuksessa ja palkkauksessa. Asiantuntijatehtäviin
saatetaan rekrytoida henkilöitä, joilla
ei ole sopivaa koulutusta tai kokemusta
maahanmuutosta, Terävä toteaa.
Hallittu ja suunniteltu kotouttaminen on
sekä inhimillisesti tärkeää että taloudellisesti järkevää. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen mielestä hakijoiden työnteon
esteet kuten karenssit pitää poistaa.
Erilaiset aktiviteetit, kuten kieliopinnot,
kouluttautuminen ja työnteko ovat monille tulijoille mitä parhainta kotouttavaa
toimintaa.
Hakijoiden joukossa on paljon osaamispääomaa, joka suomalaisen yhteiskunnan
kannattaa hyödyntää, Terävä kiteyttää.
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– Haluamme myös suojata vapaaehtoisia,
jottei kenenkään tarvitsisi pelätä.

Maahanmuuttovirasto
tiedotti Suomeen
saapuneen 30 109
turvapaikanhakijaa
vuoden alusta.

Kaverit pakottivat kansanedustajan
opettelemaan suomea

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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– Muistan, kun minut pysäytetiin
parikymppisenä Itäkeskuksessa
haastattelua varten – varmaankin
tumman ulkonäköni takia. Kyselijät
halusivat tietää kotouttamisestani.
Olin hämmästynyt, että mitä se
tarkoittaa! En ollut koskaan saanut
sellaisia palveluita.
Kansanedustaja, valtiotieteiden
maisteri Ozan Yanar nauraa
lämpimästi muistolle. 14-vuotiaana
Suomeen muuttanut turkkilaisen
perheen poika kotiutui Suomeen
koulu- ja jalkapallokavereiden
ansiosta.
– Kaverit puhuivat minulle
englantia ihan alussa, koska heidän
mielestä se oli hauskaa. Jossain
vaiheessa he eivät enää jaksaneet kääntää vitsejä. Muistan, kun
kaverit sanoivat, että hei Ozan, sun
pitää oppia suomea! Sen jälkeen he
sopivat, että kukaan ei enää puhu
mulle englantia.
Yanarin mukaan maahanmuuttajille kannattaisi antaa varhaisessa
vaiheessa mahdollisuus oppia

kieli ja päästä työhön tai muuhun
toimintaan kiinni.
– Kielen oppiminen on suuri tekijä siinä, tunteeko ihminen olonsa
kotosaksi. Koulutus voitaisiin kytkeä
vaikka johonkin työvoimapoliittiseen
toimeen. Myös karenssit työnteossa
pitäisi poistaa.
Yanarin mukaan nyt tarvittaisiin
lisää resursseja. Kieliopetukseen
oli pitkät jonot jo ennen nykyistä
pakolaiskriisiä. Hän haluaa myös
kannustaa nuoria unelmoimaan
rohkeasti.
– Monesti maahanmuttajataustaisilla nuorilla käsitys siitä,
mitä minusta voi tulla, on suhteellisen suppeaa. Yritän poliitikkona
kannustaa nuoria tavoittelemaan
suuria. Minut valittiin 27-vuotiaana
eduskuntaan vain 13 vuotta sen
jälkeen, kun olin tullut maahan. On
kaunista, että Suomessa ihmiset eri
uskonnollisista, sosioekonomisista
ja etnisistä taustoista voivat päästä
päättäjiksi. Hieno viesti meille
kaikille!

Aikataulu on usein hyvin tiukka

– Kun Maahanmuuttovirastolta tulee
pyyntö, että keskus pitää saada pystyyn,
saatetaan puhua tunneista. Olemme silloin
yhteydessä alueen paikallisosastoon ja
hälyytämme luottovapaaehtoiset liikkelle.
Itse aikataulutamme, ohjeistamme
ja luomme sellaiset resurssit, että
vapaaehtoiset voivat toimia. Työ
on hyvin käytännöllistä: sänkyjen
kantamista, kaupassa käymistä, koneitten
käyttökuntoon laittamista ja muuta. Itse
koordinoin työtä ja aikatauluja.
Vaikka tilanne on tiukka, Holmin luotto
järjestön mahdollisuuksiin selviytyä ruuhkasta on vahva; vastaanottokeskuksia pystytään hänen mukaansa kyllä perustamaan
lisää. Vapaaehtoistyössä taas toimitaan silloin
tällöin äärirajoilla.
– Moni vapaaehtoinen on joutunut syksyn
aikana tiukoille, ja tietyt yksilöt ovat joutuneet tekemään paljon. Tämän syksyn aikana
yhtenä keskeisenä asiana olemme kehittäneet
järjestön sisällä keinoja, joilla varmistetaan,
ettei yksikään vapaaehtoinen rasitu liikaa.
Kriittisin vaihe on keskuksen käynnistämisen alku.
Vastaanottokeskuksen
jälkeinen elämä

Vaikka Hanna Holm tekee työtä nyt pääasiassa sen eteen, että vastaanottokeskukset
saadaan toimimaan, häntä huolettaa myös
asukkaiden elämä keskuksessa vietetyn ajan
jälkeen.
Kotouttamiseen tähtäävää toimintaa ei
ole tarpeeksi eivätkä resurssit ole kasvaneet,
vaikka tulijoita on edemmän.
– Emme ole saaneet lisää henkilökuntaa
siihen, että voisimme järjestää esimerkiksi
suomenkielen opetusta, ystävätoimintaa tai
vertaistukea.
Vapaaehtoisilla on Holmin mukaan suuri
rooli kotoutumisessa.
– Suomalainen vapaaehtoinen on usein
portti lähiympäristöön ja lähiyhteisöön.
Nämä asiat ovat todella tärkeitä, jos mietitään kotoutumisia. Vaikka keskuksissa on
erilaisia asukasinfoja ja vaikka poliisi kertoo faktoja turvapaikanhakijoille, todellinen

ymmärrys siitä, missä he ovat, tulee usein
vapaaehtoislinkkien kautta. Se on todella
merkityksellinen asia.
– Suomessa on myös karenssi työnteon
suhteen. Mitä pidempään ihminen on epävarmassa tilanteessa ja laitosolosuhteissa,
sitä vaikeammaksi kotoutuminen tulee. Jos
osaamista ja työntekomahdollisuuksia olisi
kartoitettu valmiiksi, niin kotoutumisen alku
toteutuisi oleskeluluvan tullessa joustavammin.
Paperittomat väliinputoajina

Suuri osa nyt Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista ei tule saamaan oleskelulupaa.
– Niiden kohtalo, jotka saavat kielteisen
päätöksen, mietytyttää paljon, Hanna Holm
kertoo.
– Karkea arvio on, että vain kolmasosa
saa myönteisen oleskelulupapäätöksen. Kielteisistä päätöksistä tullaan valittamaan, ja
prosessit voivat kestää jopa vuoden. Kielteisen päätöksen saavia on paljon – jopa parikymmentä tuhatta.
Jos viranomaiset eivät pysty poistamaan
kielteisen päätöksen saavia turvapaikanhakioita maasta, on mahdollista, että moni
jää maahan laittomasti. Paperittomien, eli
maassa ilman oleskelulupaa olevien henkilöiden, asioista ei vastaa tällä hetkellä yksikään viranomainen. Tyhjiön täyttää vapaaehtoistoiminta. Pakolaisneuvonta ry:n
Paperittomat-hanke aloitettiin vuonna 2012
tarjoamaan oikeudellista neuvontaa Suomessa vailla oleskelulupaa eläville.
Kesällä hankkeen koordinaattorina aloittanut Veera Vilkama kertoo, että hanke keskittyi aluksi selvittämään paperittomien
oikeutetta terveydenhuoltoon ja perusopetukseen. Kun hanke sai jatkorahoituksen,
mahdollistui myös täysipäiväisen lakimiehen palkkaaminen.
– Autamme ihmisiä, joilla ei ole oleskelulupaa tai joilla on epäselvä tilanne oleskelulupansa kanssa, ja neuvomme, mitä vaihtoehtoja heillä on.
Neuvontaan ovat yhteydessä myös viranomaiset ja muut paperittomia työssään kohtaavat.
– Esimerkiksi sosiaalityöntekijät soittavat
meille.
– Tällä hetkellä keskustelu paperittomista
keskittyy toisaalta siihen, onko heitä edes
olemassa. Toisaalta keskustellaan siitä, että
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Paperittomien
asioista ei
vastaa tällä
hetkellä yksikään
viranomainen.

jos turvaamme palvelut, niin paperittomia
tulee Suomeen tuhansittain. Pitäisi hyväksyä se, että paperittomia tosiaankin on jo
Suomessa. Heitä pitää auttaa, koska heillekin kuuluvat perustavanlaatuiset oikeudet,
kuten oikeus välttämättömään terveydenhoitoon ja lapsilla oikeus koulunkäyntiin.
Hankkeen työ on tavallaan paperittomuuden näkyväksi tekemistä, Vilkama kertoo.
Yksi ongelma on se, että kukaan ei tiedä,
kuinka suuresta joukosta ihmisiä puhutaan.
Nyt viranomaisten olisi Vilkaman
mukaan kuitenkin korkea aika avata silmänsä myös paperittomien avuntarpeelle,
sillä heidän määränsä tulee kasvamaan seuraavan vuoden kuluessa.
– Syksyn aikana tulleiden turvapaikanhakijoiden oleskelulupaprosessi kestää vielä
useita kuukausia. Kun päätökset tulevat,
havahdutaan siihen, että pitää toimia.
kadulle vai paluumatkalle?

Tänä vuonna kielteisen turvapaikkapäätök-

sen saaneiden tilanne on vaikeutunut entisestään. Heinäkuussa astui myös voimaan
muutos ulkomaalaislaissa ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa. Jos
ihminen on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen, eikä häntä olla pystytty palauttamaan kotimaahansa, hänelle on voitu aikaisemmin myöntää tilapäinen oleskelulupa.
Nyt tätä ei enää tehdä, ja vastaanottopalvelut katkaistaan, ellei henkilö lähde vapaaehtoisesti maasta.
Vilkaman mukaan päätös on valtava riski.
– On mahdollista, että tämä tulee jättämään jopa tuhansia ihmisiä kadulle. Heidät
poistetaan vastaanottokeskuksista, mutta
heillä ei ole paikkaa, mihin mennä.
Ilman oleskelulupaa ihmisellä ei ole enää
oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin tai
työntekoon. Laki turvaa oikeuden vain kiireelliseen hoitoon omalla kustannuksella.
Hänen odotetaan lähtevän vapaaehtoisesti,
mutta Vilkama ei usko, että kaikki lähtevät.
– Jotkut uskovat siihen, että Suomessa
on niin vaikeaa olla paperiton, että ihmiset poistuvat vapaaehtoisesti maasta. Mutta
jos ihminen on maksanut tuhansia euroja ja
käyttänyt mahdollisesti koko suvun säästöt
sekä matkustanut kuukausia päästäkseen
turvaan, niin en usko, että hän on valmis
lähtemään kevein perusteini. Moni pohtii, että mikä on huonoista vaihtoehdoista
paras. Monesti päätös riippuu myös ihmisten verkostoista ja kontakteista Suomessa ja
kotimaassa.
Ellei valtakunnallisella tasolla löydetä
ratkaisuja, tilanne on edelleen vapaaehtoisten harteilla.
SPR:n Hanna Holm uskoo, että tilanne
vaikuttaa myös Punaisen Ristin vapaaehtoisiin, koska moni vaikeassa tilanteessa oleva
tulija turvautuu henkilökohtaisiin kontakteihinsa.
– Kun vapaaehtoistyön kautta syntyy
kontakteja suomalaisiin, heiltä varmasti
kysytään apua. Se on vaikea paikka.
Vapaaehtoisia pitäisikin Holmin mukaan
valmistaa paremmin mahdolliseen tilanteeseen.
– Innokkaita uusia vapaaehtoisia ilmoittautuu, ja kotimajoitusta on ryhdytty järjestämään vapaaehtoisten voimin. Olen välillä
miettinyt, että ovatkohan ihmiset ihan
varautuneet siihen, mitä se voi tuoda mukanaan. B
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Ansioluettelo ei
ole pelkkä listaus
asioista vaan
työnäyte.

kohti täydellistä
ansioluetteloa
Teksti Seija Tiilikainen Kuvat iStockphoto

Joskus pätevinkään tyyppi ei
pääse urallaan eteenpäin edes
työhaastatteluun asti. Vika
saattaa silloin löytyä persoonattomasta tai listamaisesta
CV:stä.

2

Laadi otsikot
InCoaching-konsulttifirman kouluttaja Pilvi Nybom neuvoo rakentamaan CV:n niin, että eri otsikoiden
alta löytyy ainakin seuraavat:
henkilötiedot, tiivistelmä osaamisesta, työkokemus, koulutus, kielitaito, tekniset taidot,
harrastukset ja suosittelijat. Sisällöt kannattaa järjestää otsikoiden alle kronologisesti tuoreimmasta
vanhimpaan. Vaikka harrastukset voivat tuntua
virallisen oloisessa ansioluettelossa turhalta, ne
ovat kuitenkin ainoa teema, joka kertoo hakijan
persoonasta ja erottaa hänet ihmisenä muista
kandidaateista. Lisäksi mukaan voi ottaa tulevaisuuden tavoitteet, kurssit sekä luottamustehtävät.
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1

Tunnista oma osaaminen
Kun olet päättänyt, että haluat
laatia itsellesi kunnollisen CV:n,
aloita miettimällä vahvuuksiasi.
Mitä olet tehnyt? Missä olet
hyvä? Mitä erityistaitoja sinulla
on? Omien taitojen tiedostamisessa voi olla apuna mindmap,
joka auttaa kartoittamaan
vahvuudet eri kokonaisuuksien
kannalta.
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Mitä erityis
taitoja
sinulla on?

3

Tiivistä alkuun
Alkuun on hyvä sijoittaa 5-7
rivin mittainen tiivistelmä
oman osaamisen ytimestä.
Se on myös hyvä paikka
avata hieman sitä, mitä työhistoria pitää sisällään. Nybom antaa esimerkin: “Olen kokenut henkilöstöhallinnon
ammattilainen. Olen työskennellyt erilaisissa HR-tehtävissä viimeisten kymmenen
vuoden ajan. Työtehtävät ovat liittyneet
henkilöstön kehittämiseen, koulutussuunnitteluun ja erilaisiin henkilöstöhallinnon
projekteihin. Pohjakoulutukseltani olen
valtiotieteiden maisteri.”

6

Asettele ja muotoile
viisaasti

Ideaalipituus CV:lle on noin
2-3 sivua. Yhdelle sivulle
ei mahdu juuri työpaikkalistaa enempää, ja yli kaksi
sivua saattaa mennä jaaritteluksi. CV:hen
kannattaa liittää kuva, sillä hakijalla saattaa
olla montakin projektia samaan aikaan
käynnissä, ja kasvot jäävät paremmin
mieleen. Nybomin mukaan kuvan ei tarvitse
olla virallisuudessaan passikuvan luokkaa,
mutta kuten koko ansioluettelossa, myös
kuvavalinnassa kannattaa huomioida dokumentin kohdeyleisö.

4

Myy osaamisesi
Nybom muistuttaa, että
ansioluettelo ei ole pelkkä
listaus asioista vaan
työnäyte. Se on ennen
kaikkea dokumentti, jolla hakija voi markkinoida omaa
osaamistaan. Siksi jokaista
työtehtävää kirjattaessa
kannattaa miettiä, mitä
siinä on oppinut ja kuinka
tehtävässä on onnistunut.
Kun ansioluettelo on huolella laadittu, haastattelussa
keskustelu pääsee alusta
alkaen syvemmälle.

5

Kirjoita muutama eri versio
Harvalla meistä on vain yksi selkeä
uratavoite. Siksi eri haaveiden urapolkuja
varten voi laatia hieman erilaiset CV:t.
Jos esimerkiksi hallintotieteen pää
aineesta valmistunut voisi nähdä itsensä
sekä konsulttina että valtion virassa, voisi
esimerkiksi ansioluettelon tiivistelmistä
toisessa korostaa sosiaalisia taitoja ja
toisessa kykyä kokonaisuuksien hallintaan.
Pidä kuitenkin mielessä, että hakemuskirje
on työpaikkakohtainen, kun taas CV on
yleispätevä dokumentti.

7

Osallistu
koulutukseen

Mikäli tämän artikkelin
lukemisen jälkeen sinulle jäi
vielä olo, että haluat oppia
lisää, kannattaa hakeutua
tammikuussa Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen CV-koulutukseen, jossa Pilvi
Nybom InCoachingista toimii kouluttajana.
Koulutus antaa aineksia omien vahvuuksien muotoiluun.

Asiantuntija ja lisätietoja: uravalmentaja,
VTM Pilvi Nybom, InCoaching
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Valmiina
töihin

Yliopisto on useimmille viimeinen etappi ennen työmarkkinoita. Korkekoulun
pitäisi kasvattaa opiskelijoista tulevia työntekijötä. Mutta kuinka hyvin opinnot
valmistavat työelämään? Miten yliopistossa opitut taidot auttavat eteenpäin
työmarkkinoilla? Professori Henri Vogt ja rekrytointikonsultti Arja Martikainen
pohtivat, vastaako yhteiskuntatieteellinen korkeakoulutus työelämän tarpeita.
Teksti Matti Koskinen Kuvat Sami Tirkkonen ja Vesa-Matti Väärä

Professori Henri Vogt, Turun yliopisto

||

||

Koulutuksen
työelämärelevanssiin
on alettu kiinnittää
enemmän huomiota
30 URA 4-2015

Sekä professori Henri Vogt että
henkilöstökonsultti Arja Martikainen
peräänkuuluttavat opiskelijoilta
ennakkoluulottomuutta.

Y

hteiskuntatieteellinen koulutus voi tarjota työelämään
hyvään ajatteluun kykeneviä
ihmisiä; parempaan ajatteluun
kuin ne, joilla samaa koulutusta ei ole. Kyse on näkökulmaisesta ja perspektiivisestä
ajattelusta.
Tähän liittyy oikeastaan kaksi ulottuvuutta: yhtäältä kyky yhdistää erinäköisiä
perspektiivejä ja katsella ilmiöitä monesta
näkökulmasta ja toisaalta kyky ymmärtää
eri näkökulmien maailmankatsomukselliset lähtökohdat. Sekä tietysti tunnistaa, jos
itsellä on joku maailmankatsomus, joka toimii ajattelun pohjalla.
Konkreettisesti hyvän ajattelun pitäisi
näkyä hyvänä kirjoittamisena ja suullisena
ilmaisutaitona. Tapanani on sanoa opiskeli
joille, että jos ette pysty argumentoimaan
paremmin, selkeämmin ja moninäkökulmaisemmin kuin juristi, niin palkkaisin mieluummin tämän. Ajatukset pitää osata muotoilla kirkkaasti, myös informaatiomassan
aikakaudella.
Erityisistä käytännön taidoista on myös
pidettävä huoli, vaikka ne eivät olekaan opintojen lähtökohta. Hyvän kirjoittamisen, editoinnin ja kielenhallinnan lisäksi käytännön
taitoja ovat esimerkiksi matemaattinen mallintaminen ja ulkoasujen laatiminen. Näitäkin
hyvä ajattelu ja hyvä sivistys palvelevat.

Oman urani aikana koulutuksen työelämä
relevanssiin on alettu kiinnittää enemmän
huomiota. Meidänkin laitoksellamme oli pari
vuotta sitten seminaari, jossa konkreettisesti
yritettiin pohtia työelämäulottuvuutta opetuksessamme. Graduseminaarissa korostan,
että gradua voi ajatella systemaattisena työelämän raporttina. Nykyseminaarissani yksi
opiskelija juuri yrittää muuttaa harjoittelussa
tekemänsä satasivuisen energiaturvallisuusraportin mielekkääksi lopputyöksi.
Lähtökohtaisesti yliopistokoulutus ei ole
tieteen tekemistä tai tutkijoiden kouluttamista. Se on hyvien ihmisten ja hyvien kansalaisten tuottamista, ja työelämä on hyvin
oleellinen osa hyvänä kansalaisena toimimista.
Se, mitä toivoisin opiskelijoilta joskus
enemmän, on vapautta ja ennakkoluulottomuutta ajattelussa ja toiminnassa. Sitä voisi
olla enemmän ainakin suhteessa työmarkkinoihin ja niihin tehtävin, joita voi tehdä. Että
rohkeammin lähdettäisiin vaikka Kainuun
korpeen tekemään EU-projektia.
Työelämään valmistavan koulutuksen
parantamiseksi tarvittaisiin enemmän resursseja, enemmän opettajakuntaa ja kontaktiopetusta. Opetus ei saisi olla koulumaista, vaan
sen pitäisi toimia vapauden pohjalta. Nyt
kuritetaan opiskelijoita leikkaamalla vapauden ja ennakkoluulotto
muuden mahdollisuuksia, heidät yritetään pakottaa samaan

Keskustele
netissä
www.uralehti.fi
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Koulutuskalenteri
Arja Martikainen kannustaa
opiskelijoita pohtimaan, voisiko
harrastuksesta tulla työ.

Kevään koulutukset:
Myyvä ja markkinoiva CV

||

Koulutuksen ja
työelämän suhdetta
puitiin Yhteiskunta
tietelijäpäivillä

Kuva
mahdollisista
urapoluista on
liian yksipuolinen.
Arja Martikainen,
henkilöstökonsultti, Barona IT

||

V

muottiin
hallinnollisin
toimenpitein.”
almistuin
Joensuusta
vuonna 1995, edellisen
pankki
kriisin ja suuren
laman alla. Pääsin heti testaamaan, kelpaako oma
koulutus mihinkään. Silloin,
niin kuin nytkin, valtion
hallinnon työpaikat olivat harvassa, joten
päädyin yksityiselle sektorille.
Olen rekrytointikonsultti. Viimeiset
yli kymmenen vuotta olen työskennellyt
pelialalla, muun muassa ison pelitalon henkilöstöpäällikkönä. Olen myös Gameproohjelman koulutuspäällikkö. Siinä viedään
ihmisiä pelitaloihin harjoittelun kautta.
Nykypäivänä yrityksissä haetaan paljon
kulttuurisopivuutta ja oikeaa tyyppiä. Ehkä
julkishallinnon puolella halutaan muodollinen pätevyys, mutta firmoissa arvostetaan sopivuutta tiimeihin ja kulttuureihin.
Mukautumiskyky on tärkeää. Lähtökohtaisesti yhteiskuntatieteilijät ovat varsin laajaalaisia ja kriittisiä, heistä on moneksi.
Yleensä ottaen yhteiskuntatieteilijät työllistyvät melko hyvin. Korkeasti koulutetut ovat tavallisesti helpoiten työllistettäviä.
Ammattikouluissa koulutetaan suorittajia,
yliopistoissa suunnittelijoita ja ongelmanratkaisijoita. Esimerkiksi Aalto-yliopiston
uudistuksessa on mielestäni menty oikeaan
suuntaan, laittamalla tekniikkaa, muotoilua
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ja kaupallista koulutusta yhteen.
Olen toiminut myös Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry:n mentoriohjelmassa
mentorina nuorille opiskelijoille. Suoraan
sanottuna monella heistä on aika idealistinen kuva maailmasta. He eivät osaa kuvitella, mitä kaikkea maailmassa voi tehdä,
kuva mahdollisista urapoluista on liian yksipuolinen. Kannattaa tietysti tähdätä korkealle, mutta virka YK:ssa ei aukea kaikille.
Enemmän pitäisi miettiä vaihtoehtoja.
Niitähän on toimittajista teknologiayhtiöiden projektipäälliköihin, virkamiehiin ja
niin edelleen. Kun osaisi vain ajatella, että
minusta voisi tulla vaikkapa konseptoija tai
pelisuunnittelija.
Nykymaailmassa on niin paljon mahdollisuuksia, mutta monet opiskelijat jämähtävät vanhan maailman skenaarioihin. Sanoisin, että yhteiskuntatieteilijöillä olisi paljon
annettavaa esimerkiksi palvelumuotoiluun.
Asiakaslähtöisyys tulee korostumaan entuudestaan.
Eräs viisas professori sanoi joskus, että
tulette tekemään työksenne sitä, mitä teette
kesäisin. Itse en olisi koskaan voinut kuvitella meneväni mihinkään virastoon töihin. Pitää löytää oma pohjavire ja se, mistä
innostuu. Nykyään harrastuksestakin voi
jossain yhteyksissä tulla työ. Hevosharrastaja voi lukea valtiotieteellisessä viestintää,
ja päätyä vaikka Suomen Hippoksen tiedottajaksi.” B

Vuotuiset yhteiskuntatieteilijäpäivät
järjestettiin 12. ja 13. marraskuuta 2015
Helsingin yliopistolla ja Ostrobotnialla.
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n
tapahtuman yhteydessä järjestämän
perinteisen seminaarin teema oli tänä
vuonna “Yhteiskunnan ongelmanratkaisijat”.
Seminaarissa professori Henri
Vogt ja henkilöstökonsultti Arja Martikainen kävivät vuoropuhelua korkeakoulutuksen soveltuvuudesta työelämän
tarpeisiin.
Martikaisen mukaan vastaus kysy
mykseen on “kyllä ja ei”. Toisaalta
korkeakouluteut ovat haluttuja työntekijöitä, ja heidän vahvuuksiaan ovat
etenkin uudet konseptit ja laaja-alaisuus.
Toisaalta valmistuneiden pitäisi oppia
ulos akateemisesta perinpohjaisuudesta ja hyväksyä, että todellisuudessa
vähemmälläkin työllä voi päästä käypään
lopputulokseen. Hän myös peräänkuulutti yliopistoilta johtajakoulutusta ja
uudistumista.
– Milloin yhteiskunta-alan koulutus
vastasi parhaiten työelämän tarpeita?
Oliko se 1980- tai 90-luvulla, ja onko
siitä kehityksestä jääty jälkeen? Martikainen kysyi.
Vogt myönsi yliopistoissa esiintyvän
konservatiivisuutta, josta osittain onkin
pidettävä kiinni. Esimerkiksi sähköinen
opiskelu tuo joustavuutta, mutta vähentää läsnäoloa ja yhteisöllisyyttä, joka on
opetuksessa oleellista.
Molemmat keskustelijat toivoivat, että
opinnot avaisivat opiskelijoille laajemman
käsityksen mahdollisista työurista ja
purkaisivat ennakkoluuloja.
– Entiset opiskelijani Turusta muuttavat paljolti Helsinkiin töihin. Olen ihmetellyt, miksei kukaan halua perustaa alan
konsulttiyritystä Turkuun, Vogt summasi.

19.1.2016 klo 16.30–19.30,
kouluttaja Pilvi Nybom, InCoaching Oy
Koulutuksessa keskitytään myyvän ja markkinoivan CV:n rakentamiseen. Toimiva CV on yksi työnhaun tärkeimmistä mutta samanaikaisesti myös vaikeimmista asioista. Käytännönläheinen koulutus
sisältää kouluttajan alustuksia, harjoituksia sekä paljon vinkkejä
myyvän ja markkinoivan CV:n rakentamiseen

Vaikuta minuutissa

26.1.2016 klo 16.30–18.30,
kouluttaja Marsa Bäck, Suomen Puheopisto
Oman mielipiteen tai idean ilmaiseminen lyhyessä ajassa tiiviisti on
usein haastavaa. Lisäksi täytyy muistaa kuulijoiden mielenkiinnon
herättäminen ja sen ylläpito motivoivasti ja vaikuttavasti. Suomen
Puheopiston valmennuksessa keskitytään vaikuttavan puheenvuoron laatimiseen ja sen tulokselliseen toteuttamisen, vaikka aikaa ei
olisi annettu kuin minuutti!

Työnhaku irtisanomisen jälkeen?

3.2.2016 klo 16.30–19.30,
kouluttaja Pilvi Nybom, InCoaching Oy
Koulutus auttaa muutoksen käsittelyssä ja antaa tukea uuden työn
löytymiseen. Koulutuksen aikana mietitäänomaan uraan/työhön
liittyviä päämääriä ja miten tunnistaa omaa osaamista/vahvuuksia.

Webinaari: Sosiaalinen media työnhaussa

11.2.2016 klo 9.00–11.00,
kouluttaja Tom Laine, HC Services Oy
Työnhaku sosiaalisessa mediassa käytännön esimerkein.
• LinkedIn, Twitter ja Facebook, Google+, Pinterest ja Instagram
• YouTube ja Vimeo – videotyöpaikkailmoitukset
• Työnhakublogit ja graafiset ansioluettelot

Webinaari: Tunnista osaamisesi,
hyödynnä vahvuutesi!

29.2.2016 klo 16.30–18.30,
kouluttaja Riikka Pajunen, Montevista Oy
Koulutuksen tavoitteena on kirkastaa osallistujien kuva omista vahvuuksistaan ja niiden merkityksestä hyvinvoinnille ja onnistumiselle
työssä – ja koko elämässä! Saat käytännön työkalut, joilla mennä
eteenpäin.

Fasilitointi saa ideat ja osallistujat
loistamaan

1.3.2016 klo 16.30–19.30,
kouluttaja Jani Turku, Montevista Oy
Oletko oman alasi asiantuntija ja kouluttaja? Mietitkö, mikä tekee
asiantuntijasta monipuolisemman, vuorovaikutteisen ja sopeutuvan? Kasvata taitojasi, lisää menetelmiä työkalupakkiisi! Fasilitointi
on ryhmätilanteiden, -prosessien ja luovuuden valjastamista
yhteiseen tekemiseen. Koulutus on tarkoitettu kaikille, joiden työssä
on tärkeää saada ryhmätilanteista enemmän irti.

nä
Hyödyn et !
uks
koulut
Webinaari: Piilotyöpaikkojen ABC

14.3.2016 klo 16.30–18.30,
kouluttaja Riikka Pajunen, Montevista Oy
Käytännönläheinen paketti siitä, miten nopeuttaa
omaa työllistymistään keskittymällä piilotyöpaikkojen
etsintään. Kouluttaja on toiminut vuosia uravalmentajana ja nähnyt satoja onnistuneita piilotyöpaikan löytäjiä.

Ps s t
koulut ....
u
ovat m kset
opiske yös
lijoille
!

Haastavat vuorovaikutustilanteet haltuun

15.3.2016 klo 16.30–19.30,
kouluttajat Silja Salmi ja Oskari Salmi, Mieli Mukana Oy
Koulutuksessa harjoitellaan sujuvan ja tehokkaan yhteistyön lainalaisuuksia.
Valmennus sisältää käytännön esimerkkejä, osallistujien aktivointia ja
demonstraatioita. Kaksi näyttelijäkouluttajaa takaavat sen, että koulutus on
käytännöllinen ja huomioi jokaisen osallistujan.

Webinaari: LinkedIn työnhaussa

4.4.2016 klo 17.00–19.00,
kouluttaja Tom Laine, HC Services Oy
Koulutus esittelee LinkedIn-profiilin rakentamisen ja optimoinnin niin lukijan
kuin teknisistäkin näkökulmista. Koulutuksessa käydään läpi verkostoitumisen
periaatteet ja parhaat käytänteet Suomen verkostoituneimman henkilön itsensä
kertomana. Opimme myös miten LinkedIn-profiilia voi optimoida LinkedInin
sisäisen hakukoneen kautta löydettävyyden parantamiseksi.

Johda itseäsi työpaikan muutostuulissa!

25.4.2016 klo 16.30–19.30,
kouluttaja Riikka Pajunen, Montevista Oy
Koulutus on tarkoitettu kaikille, joiden työelämässä/työpaikalla on meneillään
tai ollut muutostilanne. Käydään läpi konkreettisia asioita, miten jokainen voi
parantaa omaa työhyvinvointiaan tilanteessa kuin tilanteessa.
Koulutuspaikkana TJS Opintokeskus (paitsi webinaarit).
Ilmoittautuminen: www.yhteiskunta-ala.fi/koulutukset/
Lisätietoja: hanna.meriluoto@yhteiskunta-ala.fi
tai p. 010 231 0352

TYÖNHAKUVETURI-koulutukset
Työnhakuveturi (ennen OTTY) järjestää koulutusta ja
vertaisryhmiä Uudenmaan alueen työttömille tai
työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille. Koulutukset ovat maksuttomia.
Katso kevään asiantuntijaluennot sekä tiedot
Työnhakuboosteri-ryhmistä osoitteessa www.
työnhakuveturi.fi
Muualla Suomessa vastaavaa toimintaa:
www.uratehdas.fi
www.uranoste.fi

Ka i k k i
l
järjest iiton
koulut ämät
ovat jä ukset
maksu senille
ttomia
!

Muista myös liiton omat urapalvelut osoitteessa
www.yhteiskunta-ala.fi/jasenpalvelut_ja-edut/uranhallinta
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Kuulumisia kentältä

Tule ideoimaan
Pääsyn toimintaa!
Tervetuloa Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijöiden vuosikokoukseen maanantaina 18.1.2016 klo 17. Vuosikokouksessa
mm. valitaan hallitusaktiivit ja ideoidaan ensi vuoden toimintaa.
Hallitukseen kaivataan uusia vahvistuksia, joten toivotamme
lämpimästi mukaan kaikki liiton paikallistoiminnasta kiinnostuneet!
Syksyn aikana Pääsy on käynyt mm. keilaamassa ja kokeilemassa Megazonea, kokoontunut after workeille, viettänyt
historiansa ensimmäisiä rapujuhlia Suomenlinnan upseerikerholla ja käynyt pikkujouluteatterissa katsomassa Eduskunta III
-esitystä. Pääsyssä on myös käynnistelty vertaistukitoimintaa
työttömille ja silpputyöläisille jäsenille.
Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ilmoittautumisista löytyvät
Pääsyn verkko- ja Facebook-sivuilta.
Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät Pääsy ry
www.paasy.info
Facebook: www.facebook.com/paasyry

LYKA syntyi Lahdessa
Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti marraskuussa yhdistyksen
uudet säännöt. Uusien sääntöjen myötä myös yhdistyksen nimi
vaihtuu. Entinen, vuodesta 2006 toiminut Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry on tästä lähtien Lahden seudun yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry eli tuttavallisemmin (ja yksinkertaisemmin)
LYKA ry. Yhdistyksen sähköpostiosoite on vuoden alusta lähtien lahtiyka@gmail.com. Facebookista yhdistys löytyy tutusta
osoitteesta www.facebook.com/groups/phsval.
Halusimme nimenmuutoksella ennen kaikkea yhtenäistää yhdistyksen nimen muiden paikallisyhdistysten kanssa.
Emoliittohan vaihtoi nimeään jo hyvän aikaa sitten”, toteaa
yhdistyksen varapuheenjohtaja Marko Helin.
Lahdessa pidettiin päijäthämäläinen yhteiskuntatieteilijäilta
oppimisen ja koulutuksen tulevaisuudesta torstaina 12. marraskuuta. Aiheesta alusti tulevaisuudentutkija Hannu Linturi
otsikolla Oppimisen ja koulun tulevaisuuskartta 2030. Mukana
oli kymmenkunta yhteiskuntatieteilijää.
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Lounais-Suomessa
vuosi alkaa aktiivisesti
• keskiviikko 16.12. klo 19.30
Pikkujoulukeilailut Kupittaan keilahallissa
• Keskiviikko 13.1. klo 17
After work -tilaisuus liiton edunvalvonnasta, jäseneduista,
työmarkkinajärjestöistä, sopimusneuvotteluista ja yhteiskuntasopimuksesta yhteistyössä vakuutusyhtiö Turvan kanssa.
• keskiviikko 17.2. klo 9
Tutustuminen paikallismediaan Logomossa (Yle ja Åbo
Underrättelser)
• keskiviikko 9.3. klo 17
Yhdistyksen järjestämä somekoulutus työnhausta / verkostoitumisesta
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet yhdistyksen avoimelta
Facebook-sivulta www.facebook.com/lounaissuomenyka/

Kokoaan suurempi
länsirannikon helmi
Vaasan yliopisto on pieni, mutta kilpailukykyinen ja tuottaa laadukasta opetusta. Tämä edellyttää yliopiston ja opiskelijajärjestöjen
saumatonta yhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden paikallisjärjestö SYY-Wasa ry, joka
tekee tiivistä yhteistyötä Filosofisen tiedekunnan ja ainejärjestö
Hallinnoijat ry:n kanssa. Yliopiston henkilökuntaan, ylioppilaskunnan edustajiin sekä järjestöissä toimiviin törmää päivittäin
kampuksella. SYY-Wasa pyrkii toiminnallaan edistämään hallintotieteitä opiskelevien mahdollisuuksia työllistyä omalle alalleen.
Viimeksi keväällä esittelimme yhdessä Hallinnoijat ry:n kanssa
tiedekunnallemme tarpeen eurooppahallinto-aiheisesta kurssista. Tiedekunta rakensikin uuden poikkitieteellisen kurssin, jonka
tavoitteena on lisätä ymmärrystä EU:sta tulevaan ohjaukseen
hallinnon alalla.
Kuva: Jari Nieminen
SYY-Wasan
hallitus tähyää
tulevaisuuteen.

SYY-Lappi ja Lapin YKA fuksimessuilla

Lapin yhteiskuntatieteilijöillä
touhukas vuosi
Lapin yhteiskuntatieteilijöiden vuosi piti sisällään ekskursion
Pyhälle sekä fuksimessuilla ja alumnipäivässä edustamista.
Lisäksi syksyllä järjestettiin yhteissitsit SYY-Lapin kanssa.
Vuoden lopussa on vielä visioitu ensi vuoden tapahtumia ja
toimintasuunnitelmaa sekä juhlittu pikkujouluja. Yksi suosituimpia tapahtumia oli helmikuussa järjestetty tutkimuspainotteinen
teemailta, jossa kuultiin jatko-opiskelijoiden kokemuksia ja henkilökunnan vinkkejä tutkimuksen tekemisestä. Lapin YKA liittyi
myös Twitteriin ja Instagramiin sekä onnistui kasvattamaan
jäsenmääräänsä. Lapin yhteiskuntatieteilijät pitää vuosikokouksen 16.3. Kokouksessa valitaan yhdistykselle myös uusi hallitus.
lapinyhteiskuntatieteilijat@gmail.com
www.facebook.com/lapinyhteiskuntatieteilijat

SYY-Turku vieraili Tallinnan ekskursiollaan Suomen
suurlähetystössä.
Kuva: Mikko Lampo

Meri Hätönen ja Alli Tiensuu esittelemässä Tampereen yliopiston
ylioppilaskunnan Aatemarkkinoilla SYY-Tamperetta.
Kuva: Heidi Niinikoski

Rosa Meriläinen
PYRYn messuretkellä
Pirkanmaan yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (PYRY) järjesti
bussimatkan myös tänä vuonna Helsingin kirja-, viini- ja ruokamessuille. Mukana oli kolmisenkymmentä retkeläistä sekä kirjailija, yhteiskuntatieteiden maisteri Rosa Meriläinen. Hän kertoi
meille haastattelussa, kuinka vaikuttajaksi tullaan – menemällä
mukaan tekemään.
Kysyimme Meriläiseltä, aikooko hän lukea esimerkiksi
maailmanhitiksi nousseen Millenium-sarjan ”jatko-osan” David
Lagercrantzin Se mikä ei tapa – hän kertoi, ettei pysty lukemaan
niin väkivaltaisia dekkareita, Hän lukee mieluummin esimerkiksi Laura Lindstedtin kiehtovaa Oneironia. Lempikirjakseen
Meriläinen mainitsi Lars Sundin Kolme sisarta ja yksi kertoja,
joka kertoo hänen mukaansa ”armollisen tahdikkaasti” sodanjälkeisestä Suomesta.
Olemme päättäneet tehdä messureissusta perinteen, eli
tervetuloa mukaan taas ensi syksynä! Reissukaverin saa ottaa
mukaan yhdistyksen ulkopuoleltakin. Pyryn hallitus ottaa myös
mielellään palautetta ja uusia ehdotuksia vastaan osoitteessa
pyrypirkanmaa@gmail.com.

Jyväskylässä vietettiin 17.-18.10. yhteiskunnallisen alan
opiskelijoiden suurinta tapahtumaa, SYY-päiviä.

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

En gång diplomat, alltid diplomat
Årets samhällsvetare Pertti Torstila
tog 1970 examen från utbildningskursen
för internationella ärenden, Kavaku.
Sedermera gjorde han hela sin karriär,
nästan 44 år, i utrikesministeriets tjänst,
hälften av tiden utomlands. Om något så
har Torstila under sin diplomatkarriär
lärt sig att man ska undvika att råda
andra människor och nationer alltför
mycket.
– Det är mycket naivt att tro att vi kan
förändra kulturer och folk till att mer
likna oss själva, att berätta för andra
hur saker och ting ska skötas.
Som samhällsvetarnas styrka
lyfter Torstila fram beredskapen och
förmågan att förstå olika människor,

Tvångslagarnas
paragrafdjungel
främjar inte
sysselsättningen
Akava dömer ut regeringens
förslag att försämra arbetsvillkoren
genom ”tvångslagar”. Tvångslagar
innebär både en försämring av de
anställningsvillkor som bestående
stadgats i lagstiftningen och en
tidsbestämd begränsning av
möjligheten att fritt komma överens
om innehållet i kollektiv- och
tjänstekollektivavtalen. Akava anser
att olika strukturella förändringar
måste göras, men att detta i fråga
om anställningsvillkoren endast kan
göras genom avtal, inte tvång. Akava
är redo att också förhandla om
sådant som rör anställningsvillkoren,
med andra ord det hur man genom
att sänka enhetsarbetskostnaderna
skulle kunna främja tillväxten och
sysselsättningen. Enligt Akava bör
produktivitet och konkurrenskraft i
arbetet sökas genom flexibilitet i
arbetstiderna och hellre genom att
förlänga arbetstiden än genom att
skära ned redan förtjänade
semestrar och ledigheter. Akava är
även redo att öka andelen lokala
avtal, bara man kommer överens om
spelreglerna.
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samhällen och kulturer. Betydelsen
av språkkunskaper kan Torstila inte
understryka nog.
– Om du vill göra ett intryck på
motparten eller framhäva vikten av det
du har att säga, räcker det inte med
medelmåttiga kunskaper i engelska.
Torstila utsågs till ordförande
för FRK:s styrelse i början av 2014.
Dessförinnan hade han hunnit vara
pensionär i tres månader.
– Jag tror att min bakgrund har gett
mig bra förutsättningar till att gå från
diplomaternas förhandlingsbord till
humanitärt biståndsarbete och vanliga
människors bekymmer, dryftar Torstila.

Krislösarna
Den 22. november meddelade
Migrationsverket att det anlänt 30 109
asylsökande till Finland sedan årets
början.
– Ingen vet vid det här laget hur många
som ännu kommer, konstaterar Anni
Valovirta, överinspektör vid Migrationsverkets Asylenhet.
På grund av nykomlingarna har Migrationsverket rekryterat ett stort antal
experter bland annat för genomförande
av asylintervjuer.
– Vi har redan länge strävat efter att
göra systemet mer flexibelt och snabbare för att korta ner väntetiderna.
Hanna Holm planerare av arbetet
för mångkulturalitet vid Röda Korset har
till uppgift att koordinera inrättandet av
mottagningscenter.
– När Migrationsverket ställer en
begäran om att få till stånd ett center,
kan det vara timmar det handlar om.
Enligt Holm spelar frivilliga en stor
roll för integrationen.
– Även om det finns olika slags
boendeinformation i centren och även
om polisen ger faktainformation till de
asylsökande, får dessa äkta förståelse
för var de befinner sig ofta genom
volontärlänkar.

Även du kan
redan vara
för gammal

F

örbundets kanslist Helka Ahlström gick i välförtjänt
pension i oktober, vilket var en stor förlust för hela arbetsgemenskapen. När en långvarig anställd går i pension,
går en hel del tyst kunskap förlorad. Karriären slutar dock
inte alltid snyggt i pensionsåldern, utan seniorer kan sopas ut
redan tidigare till exempel med åberopande av ekonomiska och
produktionsmässiga skäl. Och ju högre upp i åldrarna man är,
desto svårare är det att hitta en ny sysselsättning.
I flera år har det talats om att förlänga karriärerna, men
samtidigt vill ingen anställa seniorer. Det finns en uppenbar
konflikt mellan målsättningen och verkligheten. Om jag, en
45-plussare, skulle vilja byta jobb, skulle min ansökan landa
direkt i mappen Borttaget?
I arbetslivet är femtioårsåldern en klar skiljelinje – med
redan efter 45 börjar tecken på åldersdiskriminering synas.
Headhuntade karriärraketer lär vara tidlösa och ett kapitel för
sig, men vanliga sökande som är något äldre är så kallade
oönskade rekryteringar bland hundratals yngre.
Varför är man en riskrekrytering efter 50? Då borde ju
livet ha lagt sig och de ruschigaste åren vara förbi, man skulle
ha tid att satsa på jobbet och utveckla yrkeskunnandet ännu i
nästan 20 år. Det påstås att systemet med sjukpension döljer
en av orsakerna till åldersdiskriminering. Målet med systemet
är att uppmuntra arbetsgivare att upprätthålla sina anställdas
arbetsförmåga och förebygga sjukpensioner. Om en arbetstagare ändå måste gå i sjukpension, syns detta som påslag i arbetsgivarens arbetspensionsavgifter. Det bästa och effektivaste
sättet att minimera riskerna är att låta bli att anställa personer
som närmar sig femtioårsåldern och i god tid försöka göra sig
av med seniorer. Bistert men sant.
Till systemet med sjukpension borde man utveckla en
mekanism, som jämnar ut riskerna förknippade med arbetstagaren och beaktar åldern och till exempel sjukdomshistorien.
Komplicerat utan tvekan, men knappast omöjligt. Eller skulle
man till exempel kunna utveckla ett bonussystem för arbetsgivare, som skulle belöna en för rekrytering av en så heterogen
arbetsgemenskap som möjligt med människor i många olika
åldrar?
Anonymt arbetssökande har framkastats som ett sätt att
undvika all slags diskriminering. Då avslöjar varken namnet,
ålder eller födelseorten för mycket om den sökande, utan alla
har lika chans ett ens bli kallade till intervju. Fackförbundens
uppgift är emellertid tydlig: att göra arbetsmarknaden mer
jämlik och rättvis – för folk i alla åldrar.
Jag önskar dig en avkopplande jul!
kati ahtiainen
kommunikationschef
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Turvaa henkesi
- 30 %
Kaupan päälle kampanjaetu

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

laista elokuvaa.

Turva tukee suoma

Tule käymään, soita tai jätä yhteydenottopyyntö netissä.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

01019 5110

www.turva.fi
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Anna palautetta lehdestä
Applen älykello!
Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2015
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EDUNVALVONTA
Pakkolaki pannaan
ILMIÖ
Pakolaisvirran pyörteissä
KAHDESTA KULMASTA
Mihin yhteiskuntatieteet
valmistavat työelämässä?

Vuoden
yhteiskuntatieteilijä

DIPLOMAATIN
USKO HYVÄÄN
28 7 askelta kohti täydellistä ansioluetteloa

9 Jäsenmaksut

Jokainen numero on
uusi mahdollisuus
osallistua
Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi/ura
2. Merkitse numerosarja 785362.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta.
Onnea arvontaan!
Arvottava palkinto on
noin 400 euron arvoinen
Apple Watch -älykello.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua
kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat
lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2015. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto
arvotaan 4.1.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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Keskustelu jatkuu verkossa
kUra-lehti löytyy myös verkosta. Käy kommentoimassa ja
keskustele päivänpolttavista aiheista. Verkosta voit hakea
myös Uran ja Valtiotieteilijän vanhoja artikkeleita.

Angela Merkel:
”Wir schaffen das!”
Saksasta kuuluu kummia. Kymmenen
vuotta maataan suvereenisti johtaneen
liittokansleri Angela Merkelin poliittinen tähti on kääntynyt jyrkkään laskuun.
Syykin on selvä: Merkel on pitänyt itsepintaisesti kiinni lupauksestaan ottaa vastaan kaikki Saksaan pyrkivät pakolaiset ja
taata jokaiselle ihmisarvoisen kohtelun.
Vuonna 2015 tämän lupauksen lunastaminen tarkoittaa yli 800 000 turvapaikanhakijan vastaanottamista. Mikään ei viittaa siihen, että tulijoiden virta lähivuosina
ehtyy.
”Turvapaikkaoikeus on asia, johon ei
aseteta määrällisiä ylärajoja.” Tästä periaatteesta Merkel ei aio mistään hinnasta
luopua. Hän on selvästi asettanut kaiken arvovaltansa peliin, jossa on kyse, ei
enemmästä eikä vähemmästä kuin hänen
omasta poliittisesta tulevaisuudestaan.
Tähän saakka saksalaiset ovat luotta
neet Merkeliin kuin vuoreen. Pitkiin
aikoihin ei Saksassa ole ollut kansleria,
jolla olisi ollut niin luja ja laaja kannatus
yli puoluerajojen. Pahimman eurokriisin
riepotellessakin hän sai rivit pysymään
koossa ja nousi kiistatta Euroopan johtavaksi poliitikoksi. Nyt usko on alkanut
hiipua, ja mielipidekyselyiden mukaan
enemmistö ei enää luota siihen, että
Merkelselviytyy kuiville umpikujasta,
johon hän on pakolaiskriisissä ajautunut.
Mielipidemittausten numerot puhuvat selvää kieltään: liittokansleri Angela
Merkel ja hänen puolueensa kristillis
demokraattinen unioni CDU ovat kuluneen syksyn aikana ajautuneet kannatusmittauksissa syöksykierteeseen.
Lokakuun lopun mittausten mukaan
Merkelin johtama CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue kristillissosiaalinen
unioni CSU saisivat vain 37 prosenttia
äänistä, jos liittopäivävaalit pidettäisiin
nyt. Parissa kuukaudessa kannatuksesta
on sulanut peräti neljä prosenttiyksikköä.

Jopa joka kolmas äänestäjä on sitä mieltä,
että kanslerin olisi syytä erota ennenaikaisesti.
Eikä tässä vielä kaikki. Merkelin kannattajien joukossa on tapahtunut myös
yllättäviä siirtymiä. Hän on menettänyt joukoittain oman puolueensa väkeä
mutta voittanut uusia tukijoita vihreiden
ja jopa vasemmistopuolue Linken riveistä.
Arvostelijat, joiden mukaan Merkelin
pakolaispolitiikka on muuttunut suorastaan punavihreäksi, eivät taida olla ihan
väärässä.
Lokakuun lopulla voitiin Suomenkin
lehdistä lukea hätkähdyttävä uutinen:
Angela Merkeliä vastaan on tehty yli 400
rikosilmoitusta. Ilmiantajat syyttävät kansleria valtiopetoksesta.
Teko on heidän mielestään valtiopetos siksi,
että pakolaispolitiikan seuraukset horjuttavat Saksan perustu
slaillista järjestelmää.
On täysin selvää, ettei tuomioistuin syytettä nosta. Se vaatisi, että teosta epäilty on
käyttäytynyt väkivaltaisesti tai uhannut
väkivallalla.
Saksan politiikassa on nyt uusi tilanne.
Viime vuodet Saksaa vakaalla kädellä
johtaneen liittokansleri Angela Merkelin
poliittinen tulevaisuus on epävarma.
Vielä viime elokuun alussa hän antoi
ymmärtää pyrkivänsä jatkokaudelle vuoden 2017 vaaleissa. Kun joku, olipa se
kuka hyvänsä, hänet haastaa, vaalien
ykkösteemaksi nousee vuorenvarmasti
pakolaispolitiikka. Saksan vaikean historian muistaen voi vain toivoa, ettei vaali
taistelu kärjisty ja provosoi tarpeetonta
muukalaisvihamielisyyttä. Saksassakin
sille on valitettavan paljon kasvupotentiaalia. B

seppo hentilä
Kirjoittaja on
Helsingin yliopiston
historian professori
emeritus

Merkelin
pakolaispolitiikka
on muuttunut
suorastaan
punavihreäksi.
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Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
ja Ura-lehti toivottavat kaikille

Rauhallista joulua
ja onnellista uutta vuotta
2016!
Tänä vuonna olemme tukeneet Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskuksen hanketyötä kehittyvissä maissa.
SASKilla on käynnissä useita kehitysyhteistyöhankkeita
Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Hankkeiden tavoitteena on lopettaa työvoiman halpamyynti
sekä taata työntekijöille turvalliset ja inhimilliset työolot.

www.yhteiskunta-ala.fi

