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Facebook-seuraajiin. 
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PAULIINA SEPPÄLÄ
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Työntekijälähettiläs ei turhia ujostele

 Kirjoitin muutama vuosi sitten pääkirjoituksen sosiaalisen median käytöstä työajalla 
(Selkeät pelisäännöt helpottavat somettelua, 16.2.2015). Näkökulmana oli somen tuomat 
ajanhallinnan haitat asiantuntijatyöhön. Kuinka antiikkiselta kirjoitus nyt kuulostaa-
kaan! Työntekijälähettiläistä ei silloin puhunut kukaan, kun taas nykyisin ei termiin voi 
olla törmäämättä. Mitä sillä oikein tarkoitetaan? Työntekijälähettiläitä ovat kaikki työ-

yhteisön jäsenet, jotka toimivat organisaation puolestapuhujana sosiaalisessa mediassa.
Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt… Onko jokaisen nykyään pakko toimia työpaikan vies-

tien äänitorvena? Ei, mutta se kannattaa. Moderni työyhteisö haluaa kannustaa ja kouluttaa 
henkilöstöään siihen. Työntekijälähettilyyden pitää hyödyttää molempia osapuolia, ei pel-
kästään työnantajaa. Fiksu työntekijälähettiläs rakentaa samalla myös omaa ammatillista 
brändiään. Sosiaalisesta mediasta onkin tullut monelle luonteva osa toimenkuvaa. 

Yhteiskuntatieteilijälle henkilöbrändäys voi äkkiseltään kuulostaa vieraalta. Yksinkertaisim-
millaan siinä on kyse positiivisen mielikuvan rakentamisesta. Oman asiantuntijabrändin 
rakentaminen on nykyisin helpompaa kuin koskaan. Työkalut ovat saatavilla netissä ilmai-
seksi, ja kohderyhmät ovat hashtagin päässä. Tässä muutama vinkki, miten pääset alkuun: 
Heitä pois turha ujous. Ala seurata alan vaikuttajia. Osallistu rohkeasti keskusteluihin. Tee 
asiantuntijuuttasi näkyväksi. Anna myös persoonasi näkyä.

YKAn hallitusta ja valtuustoa on somekoulutettu ”liittolähettiläiksi”. Tänä syksynä on  
ollut liiton toimiston vuoro. Jokaiselle toimihenkilölle on tarkoitus tehdä oma somesuun-
nitelma. Vasta-alkajille suunnittelu alkoi LinkedIn-profiilin luomisesta. Kokeneemmille somet-
tajille asetetaan kohdennetumpia tavoitteita. Alkaako YKAn ääni kuulua paremmin sosiaali-
sessa mediassa? Ihme on, jos ei.

Löydän kontakteistani monia kovia työntekijälähet-
tiläitä, jotka ajavat sekä työnantajansa että omaa 
agendaansa. Tiedemaailmasta ihailen tutkijoita ku-
ten Marja-Liisa Mankaa ja Mari K. Niemeä. Valta-
kunnansovittelija Minna Helle on tuonut Bulevardin 
neuvottelut someaikaan, ja hänet jopa palkit-
tiin Vuoden viestijänä. Toimittajista on onnistunut 
brändäämisessä erinomaisesti esimerkiksi Marjo 
”Twitterin riiviökuningatar” Ollikainen.

Lähiaikojen somesuunnitelmani on osallistua 
aktiivisemmin keskusteluihin ja saada rutkasti  
lisää seuraajia erityisesti Twitterissä. Siksi käytän 
nyt päätoimittajana viimeisen tilaisuuden  
hyväksi ja puffaan itseäni: Seuraa minua  
Twitterissä @AhtiainenKati!

 
KATI AHTIAINEN
viestintäpäällikkö

Totta se on. Pitelet käsissäsi tällä erää viimeistä Ura-
lehteä, sillä on aika jättää hyvästit printtilehdelle. YKA ei 
siirry tyystin digiaikaan: jokin julkaisu ensi vuonnakin 
ilmestyy. Onko sinulla ideoita, mitä se voisi olla? Tai 
haluatko antaa palautetta liiton lehtipäätöksestä? 
Ota yhteyttä viestinta@yhteiskunta-ala.fi.
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Blogi laittoi pisteen 
hiljaisuudelle 
Vuoden yhteiskuntatieteilijä Koko Hubara on ruskea, mutta suomalainen. 
Hän on kokenut syrjintää ja väheksyntää, mutta ei ole antanut sen lokeroida 
itseään. – Kirjoittaminen on minulle keino tuoda ääneni esille, hän toteaa.

Teksti Hanna Ojanpää Kuvat Timo Porthan 

 Koko Hubara oli ujo nuori. Hän ei uskaltanut tuoda 
mielipiteitään esille, eikä hänen unelmistaan ky-
synyt kukaan. Hän oppi olemaan hiljaa. Kotona 
oli kuitenkin pakko puhua rasismista: hänen äitin-
sä on suomalainen ja isänsä jemeninjuutalainen. 

Keväällä 2015 Suomessa pidettiin eduskuntavaalit. 
Maahanmuutosta, rasismista ja rajojen sulkemisesta pu-
huttiin paljon. Jo vuosia toimittajan töitä tehnyt Huba-
ra oli juuri alkanut kirjoittaa blogia elämästään ruskea-
na tyttönä.

– Kavereita minulla oli silloin Facebookissa reilusti alle 
sata. Päällimmäisenä ajatukseni oli, että ainahan tekstin saa 
sieltä otettua pois, jos kukaan ei tykkää, Hubara muistelee.

”Unohdatko säkin aina, että olet ruskea?” -teksti sai  
21 000 jakoa. Ensimmäisestä kirjoituksesta oli kulunut vain 
pari viikkoa, kun Hubaraa jo kutsuttiin radiohaastattelui-
hin ja aamutelevisioon. Blogi palkittiin parhaana yhteis-
kunnallisena blogina A-Lehtien Blog Awards -gaalassa.

– Tämä kaikki oli hämmentävää ja kyseenalaistavaa. En 
ollut havitellut suurta julkisuutta, mutta samalla koin, et-
tä otetaan tämä nyt vastaan: sanon, mitä ajattelen, on kyse 
sitten politiikasta, pakkopalautuksista tai valkoisuudes-
ta. Vaikka kirjoituksillani ei alun perin ollut mitään agen-
daa, hyvin pian tavoitteekseni muodostui rakentaa sellai-
nen julkisen keskustelun tila, jossa ruskeat ihmiset voivat 

puhua itseään koskevista asioista, eivät ainoastaan selittää 
valkoisille, miltä rasismi tuntuu, hän toteaa.

LUOKKARETKI TOISEEN TODELLISUUTEEN
Lukion jälkeen Hubara ei tiennyt, mitä hänen pitäisi teh-
dä. Ällän papereilla ja ysin keskiarvolla hänelle ehdotet-
tiin koulussa lähihoitajan työtä tai yliopistossa suomi toi-
sena kielenä -tutkintoa.

– Olen työläisperheestä, mutta se ei tarkoita, ettei-
vätkö vanhempani olisi sivistyneitä, Hubara korostaa. 

– Lapsuudenkodissani ei ole koskaan tehty eroa 
korkeakulttuurin ja massakulttuurin, tai vaikkapa 
politiikan ja uskonnollisuuden, räpin ja klassisen 
musiikin välille. 

Mutta lähipiirissä ei ollut ketään, joka olisi käy-
nyt yliopiston ja auttanut selvittämään, kuinka 
haetaan opiskelemaan. Hubara koki olevansa yk-
sin ja päätti pitää välivuoden. Sadan lähetetyn työhake-
muksen jälkeen hän sai kutsun yhteen työhaastatteluun. 

– Päädyin Lauttasaareen kaupan kassalle, hän kertoo.
Seuraavana keväänä Hubara haki Helsingin yliopistoon 

lukemaan englantilaista filologiaa, mutta parin vuoden 
opintojen jälkeen väsyi uudestaan ja keskeytti opinnot.

 – Olin 20-vuotias ja tunsin itseni muiden joukossa yk-
sinäiseksi ja erilaiseksi. Ajatus siitä, että onko tosiaan niin, 

Sanon,
mitä
ajattelen.
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Koko Hubara julkaisi 
ensimmäisen bloginsa keväällä 
2015. Teksti sai 21 000 jakoa.
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että akatemiassa ei ole mitään, mikä liittyy minunlaisiini 
ihmisiin, ei jättänyt minua rauhaan, Hubara toteaa.

Hubara oli aina ilmaissut itseään kirjoittamalla ja hen-
gähdystauon aikana hänelle selvisi, että hän haluaa luke-
maan yliopistolle viestintää. Elettiin vuotta 2004. Opiske-
luaika venyi loppujen lopuksi kymmeneksi vuodeksi, ja 
pääaineeksi pääsykokeen kautta tuli sosiaalityö. 

ALUSTA SAMANKALTAISUUDELLE 
Suurin juttu Hubaralle on ollut oman median perustami-
nen.

– Visio syntyi kesäkuussa 2016, kun olin mukana teke-
mässä Imageen numeroa, jonka tekijäkunta oli itseni tavoin 
ei-valkoisia. Minulla oli siinä vaiheessa tuhansia seuraajia 
ja blogista oli tullut jo brändi. Mietin silloin, että mitä seu-
raavaksi, Hubara kertoo.

Pohdinta johti henkilökohtaisen blogin lopettamiseen ja 
Ruskeat Tytöt -verkkomedian perustamiseen. Lokakuus-
sa 2017 Hubara irtisanoutui vakituisesta työstään pro-
jektikoordinaattorina A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus 
-projektissa. Verkkomedia työllisti siinä vaiheessa jo kak-
si vakituista ja kaksi osa-aikaista työntekijää sekä pyöritti 
parinkymmenen freelancerin verkostoa Lontoota ja New  
Yorkia myöten.

– Tämä on ollut melkoinen vuosi; kaiken tämän lisäksi Li-
ke Kustannus julkaisi ”Ruskeat Tytöt – Tunne-esseitä” -ko-
koelman keväällä 2017 ja käänsin Bad feminist -kirjan yh-
dessä Anu Partasen kanssa. Nyt tekeillä on apurahan turvin 
uusi kirja, tällä kertaa kaunokirjallisuutta, Hubara paljastaa.

– Kaikki tekijät ovat ruskeita ihmisiä. Tämä on tietoinen 
valinta. Olemme luoneet turvallisen ympäristön keske-

nään samassa asemassa olevien ihmisten kesken ja myös 
antaneet mahdollisuuden heille, jotka eivät sitä muuten 
saa, Hubara selventää. 

– Toimintamme perusta on se, että ihmisen elämässä voi 
olla useita risteäviä tekijöitä, kuten vaikkapa ihonväri, jot-
ka vaikuttavat hänen mahdollisuuksiinsa tulla nähdyk-
si tai kuulluksi.

– RT LIT AKATEMIA eli Ruskeat Tytöt Literature kan-
nustaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tulemaan esille 
kirjoittamisen kautta. Minulla siitä on henkilökohtaista ko-
kemusta, Hubara tietää.

Lokakuussa 2017 yritys tuli kolmanneksi Vuosisadan ra-
kentajat -kilpailussa ja sai Koneen säätiön, Jenny ja Antti 
Wihurin rahaston ja Kulttuurisäätiön 150 000 euron apu-
rahan.

IHAN TAVALLINEN IHMINEN 
– En ole puoliksi suomalainen ja puoliksi jemeniläinen; 
puoliksi kristitty ja puoliksi juutalainen; puoliksi suomen-
kielinen ja puoliksi hepreankielinen. Asiat eivät sulje toi-
siaan pois, olen kaikkea kokonaan, hän sanoo. 

– Minulta kysytään jatkuvasti, mistä olen kotoisin tai mi-
nulle puhutaan kaupassa englantia. Vaikka itse jo unohtai-
sin, muut muistuttavat, että olen erilainen. Itse haluaisin 
vain olla tavallinen ihminen, vaikka satun olemaan ruskea.

KOKO HUBARA (33)
• Ruskeat Tytöt -median perustaja,  

päätoimittaja
• Toimittaja, kääntäjä ja kirjailija
• VTK
• Vuoden yhteiskuntatieteilijä 2017
 • Perhe: äiti, isä, kaksi siskoa ja  

viisivuotias tytär
• Harrastukset: ”voi, kun olisi aikaa”

Vaikka itse jo unohtaisin, 
muut muistuttavat,  
että olen erilainen.
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Hubara kiittää vanhempiaan siitä, kuinka paljon he ovat 
nähneet vaivaa, että isän puolen suku ja kulttuuri ovat ol-
leet tasapuolisesti läsnä hänen elämässään, vaikka hän on 
aina asunut Suomessa.

– Isäni on opettanut minulle ja pikkusiskoilleni hep-
rean kielen. Olen myös viettänyt paljon aikaa Israelissa 
isovanhempieni ja serkkujeni kanssa; unohtamatta tie-
tenkään Suomen isovanhempien merkitystä elämässäni. 
Äidinäiti oli Karjalan evakko. Juurettomuus ja oman his-
torian hengissä pitämisen tärkeys tulivat etenkin mum-
miltani.

Tärkeitä ihmisiä Hubaran elämässä ovat olleet myös 
kaksi kannustavaa äidinkielenopettajaa. Heillä on ollut 
suuri rooli siinä, mikä hänestä on tullut.

– Sain juuri yläkoulun aikaiselta opettajaltani viestin, jos-
sa hän kertoi ilolla seuranneensa kuulumisiani. Hän roh-
kaisi minua aikoinaan lähettämään kirjoituksiani Nuoren 
Voiman liittoon ja oli yksi niistä harvoista aikuisista, jotka 
eivät koskaan kyselleet taustoistani. 

Hubara pohtii usein, minkälaisen maailman haluaa tyt-
tärelleen antaa; miten voi katsoa tätä silmiin ja sanoa, että 
on tehnyt kaikkensa. 

Vuoden yhteiskuntatieteilijän -titteli tuli Hubaralle täy-
tenä yllätyksenä. Hänen ensireaktionsa oli naurunsekai-
nen ”tuliko väärään osoitteeseen?”

– Otan tämän toki ilolla vastaan. Toivon, että olen esi-
merkki siitä, että polkuja yhteiskunnalliseksi toimijaksi 
on erilaisia. Vaikka sinulla ei ole oikeaa taustaa tai käsit-
teet ovat hukassa, se on ihan ok. Mikään ei ole yksiselit-
teistä. Elämä voi lokeroida sinut, mutta sitä vastaan pitää 
pystyä taistelemaan.

Aiemmat vuoden  
yhteiskuntatieteilijät:
2016 Yrittäjä, VTM Pauliina Seppälä

2015 Puheenjohtaja, VTM Pertti Torstila

2014 Yrittäjä, VTM Anna-Marja Vainio

2013 Toimittaja-kirjailija, VTM Matti Rönkä

2012 Professori, VTT Sixten Korkman

2011 Professori, YTM, FT Marja-Liisa Manka

2010 Toimitusjohtaja, VTT Cay Sevón

2009 Kaupunginjohtaja, HTM Antti Rantakokko

2008 Toimitusjohtaja, VTL Suvi-Anne Siimes

2007 Kehittämiskonsultti, VTT Esa Pohjanheimo

2006 Toiminnanjohtaja, YTM Marita Ruohonen

2005 Oikeusministeri, VTM Leena Luhtanen

2004 Päätoimittaja, YTT Matti Virtanen

2003 Professori, VTT, Antti Eskola

2002 Dosentti, VTT, Teija Tiilikainen

2001 Pääjohtaja, VTK, Jorma Ollila

2000 Tutkija, VTL, Anu Kantola

1999 Komissaari, VTK, Erkki Liikanen

Ruskeat Tytöt Literature 
kannustaa syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria tulemaan esille 
kirjoittamisen kautta. Koko 
Hubaralle se oli pelastus.
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YTT Tapio Nykänen valittiin vuoden 
lappilaiseksi yhteiskuntatieteilijäksi
Lapin yhteiskuntatieteilijät ry valitsi perjantaina 3.11. ensimmäistä 
kertaa järjestetyillä Lapin yhteiskuntatieteilijä -päivillä 
yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Nykäsen vuoden lappilaiseksi 
yhteiskuntatieteilijäksi.

Tilaisuuden avasi Lapin YKAn puheenjohtaja Susanna Pirnes 
ja YKAn tervehdyksen toi puheenjohtaja Antton Rönnholm. 
Keynote-puheen piti Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela.

Puheiden jälkeen vuorossa oli paneeli, johon osallistui LYY:n 
hallituksen puheenjohtaja Matias Kassala, Rovaniemen Yrittäjät 
ry:n puheenjohtaja Heidi Alariesto, Lapin sairaanhoitopiirin 
johtaja Jari Jokela sekä Lapin YKAn hallituksen jäsen ja tutkija 
Krista Kohtakangas. Paneelissa käsiteltiin lappilaista osaamista ja 
yhteiskuntatieteilijöiden tarvetta tulevaisuudessa.

Paneelin jälkeen luvassa oli vuoden lappilaisen 
yhteiskuntatieteilijän julistaminen. Valinnan tiimoilta yhdistys 
järjesti alkusyksystä kyselyn jäsenistölle ja lopullisen valinnan 
teki raati, johon kuului Lapin Kansan päätoimittaja Antti 
Kokkonen, kansanedustaja Katri Kulmuni sekä Lapin yliopiston 
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Matias Kassala.

Tapio Nykänen on toiminut rohkeasti mukana monessa 
ajankohtaisessa ja ristiriitaisia tunteita herättäneessä 
tutkimushankkeessa. Hän on myös monipuolinen tutkija, tieteen 
popularisoija, viestijä ja aktiivinen liittotoimija. Tällä hetkellä hän 
toimii yliopistonlehtorina Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden 
tiedekunnassa.

Lapin yhteiskuntatieteilijät ry haluaa antaa tunnustusta 
yhteiskuntatieteilijälle, joka on luovasti ja ansiokkaasti edustanut 
Lapissa yhteiskuntatieteilijöitä monipuolisella urallaan, 
yhteiskunnallisesti merkittävillä ideoillaan, sekä uudenlaisilla 
näkökulmilla lappilaiseen osaamiseen.

Vuoden lappilaista yhteiskuntatieteilijää Tapio Nykästä (kesk.) onnittelivat 
Lapin YKAn puheenjohtaja Susanna Pirnes (oik.) ja YKAn puheenjohtaja 
Antton Rönnholm (vas.). Kuvassa myös muut Lapin YKAn hallituksen jäsenet: 
Jenni Kuosku, Krista Kohtakangas, Lotta Löfberg, Johan-Eerik Kukko ja  
Henna Romppainen.

Yhteiskuntatieteilijä- 
päivä 2017
Vuoden yhteiskuntatieteilijä julkistettiin Yhteiskunta-
tieteilijäpäivässä 24.11.Tämänvuotisella valinnallaan liitto 
haluaa antaa tunnustusta yhteiskuntatieteilijälle, joka 
on luonut uutta tilaa ja vapautta toimia yhteiskunnassa 
ja vaikuttaa siihen. Valintaperusteissa todetaan: “Koko 
Hubara on laittanut itsensä likoon kytkiessään yksityisen 
yleiseen, henkilökohtaisen poliittiseen ja yksilön kokemuksen 
laajempaan rakenteelliseen ilmiöön. Hänen esikoisteoksensa 
on keskustelunavaus, joka tuo uusia käsitteitä yhteis-
kunnalliseen keskusteluun.”

Vuoden yhteiskuntatieteilijän lisäksi Yhteiskuntatieteilijä-
päivässä kuultiin myös kolme muuta uratarinaa Marjo 
Ollikaiselta, Anni Vesalta ja Antto Rannistolta. Lisäksi 
työnhakuun ja oman osaamisen tunnistamiseen antoi vinkkejä 
Työvalmennus Futuurin toimitusjohtaja Päivi Saatsi ja 
asiantuntijatyön muutostrendeistä puhui Sitran asiantuntija 
Perttu Jämsén.

Päivän pääpuhujana kuultiin CMI:n rauhanneuvottelijaa 
Hussein Al-Taeeta. Päivän juonsi palvelujohtaja Maria 
Teikari.
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Lehti siirtyy 
verkkoon
 
Oletkin ehkä huomannut, 
että tänä vuonna  
Ura-lehti on ilmestynyt 
vain kaksi kertaa. Vielä 
vuonna 2016 lehti tuli 
kotiin neljästi.
 Liiton palveluja 
siirretään asteittain 
digiaikaan, ja lehti on nyt 
ottamassa ison digiloikan 
siirtymällä kokonaan 
verkkoon ensi vuonna. 
Verkkolehteen tuotetaan 
artikkeleita ja sisältöä, 
joita jaetaan sosiaalisessa 
mediassa ja uutiskirjeissä. 
 Mutta ei printistä 
kokonaan luovuta 
nytkään. Myös ensi 
vuonna saat kotiin 
kuljetettuna jonkin 
painotuotteen. Konseptin 
suunnittelu alkaa piakkoin 
– onko sinulla  
ideoita? Ota yhteyttä  
viestinta@yhteiskunta-ala.fi
  Pääset verkko- 
lehteen osoitteella  
www.uralehti.fi

Ei muutoksia  
jäsenmaksuihin
Liittovaltuusto päätti 
syyskokouksessaan 25.11. 
pitää jäsenmaksut ennallaan 
vuonna 2018. Jäsenmaksut ovat 
liiton verkkosivulla kohdassa 
Jäsenyys>>Jäsenmaksut.

[TOIMINNANJOHTAJALTA]

Korvaamaton aika  
koti-isänä
YKA on viime vuosina aktivoitunut muun muassa työelämän 
tasa-arvon edistämisessä. Olemme paitsi kampanjoineet laajasti 
teeman ympärillä, myös luoneet oman perhevapaamallimme osaksi 
perhevapaiden uudistamiskeskustelua.

Koin perhevapaiden merkityksen hyvin henkilökohtaisesti ollessani 
vajaan neljän kuukauden jakson kotona kaksivuotiaan poikamme 
kanssa. En ole koskaan ymmärtänyt puheita siitä, etteivät isät voisi jäädä 
perhevapaalle. Isäthän ovat korvaamattomia töissään. Vapaajärjestelyt 
nyt vain ovat töiden vuoksi niin hankalia – isien kohdalla. Vielä 
vähemmän ymmärrän tätä keskustelua nyt.

Irrottautuminen työstä oli kohdallani niin totaalinen, että edellinen 
vastaava jakso lienee ollut opiskeluajalla. Koska toimistomme on pieni, 
asiat ovat usein yhden ihmisen hoidossa. Tämän vuoksi oli kaikilla lupa 
soittaa ja kysyä, jos jotain kaivattaisiin. Tätä ei monta kertaa tarvittu, 
vaan liitto kukoisti hienosti perhevapaajaksoni ajan. Lieneekö tämä 
juuri sitten se perimmäinen pelko – entä jos en olekaan korvaamaton 
työssäni, kun töistä ei koko ajan kysellä perään? Itse en ole sellaista 
koskaan pelännyt, enkä pelännyt nytkään.

”Nyt on aivoissasi tilaa uusille ajatuksille!” kollegani totesi, kun 
palasin töihin. Siltä todella tuntui. Olinhan kokenut aivan ainutlaatuisen 
ajanjakson elämässäni. Miksi meillä silti edelleen on vallalla normi, 
että äidit pitävät koko vanhempainvapaajakson? Isistä rakennetaan 
sankarimyyttiä, kun he pitävät korvamerkityt vähät vapaansa. Isän 
vapaiden pitämisen pitäisi olla itsestäänselvyys. 

Työsarkaa tuntuu riittävän tässäkin työelämän tasa-
arvokysymyksessä. YKA on tehnyt omat aloitteensa perhevapaiden 
kehittämiseksi: tukea tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämää sekä 
huomioida entistä paremmin perheiden moninaisuus ja erilaiset tarpeet. 
Joustavuutta, tasaisempaa jakoa ja parempaa työelämän suojaa niille, 
jotka perhevapaita pitävät ja niiltä palaavat. Niistä osaltaan rakentuu 
parempi työelämä. Itse en kadu kuin sitä, että jakso ei ollut pidempi.

SIMO PÖYHÖNEN
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tieto
Uusi valtuusto on valittu
YKAn ylin päättävä elin eli liittovaltuusto on valittu jäsenäänestyksellä. 
Äänestys päättyi 23.11. ja vaalitulos oli selvillä 24.11. illalla. Valtuutettuja on 
40, ja heidän toimikautensa kestää neljä vuotta. Uusi valtuusto aloittaa 
toimintansa vuoden 2018 alussa.

Vaalin äänestysprosentti oli 21,6. Aktiivisuus nousi prosenttiyksiköllä. 
Vaali oli nyt ensimmäistä kertaa sähköinen.

Kiitos kaikille äänestäjille ja ehdokkaille sekä onnittelut valituiksi tulleille!

Valtuutetut aakkosjärjestyksessä
Alametsä Alviina Vihreät
Anttinen Anna PÄÄSY / Yksityinen sektori
Haglund Mia Punavihreät – Vastuullisempi Akava
Halme Milla Vihreät
Hanhela Saara 62–70 leveyspiirit
Heinäluoma Eveliina Demarit
Himberg Janina PÄÄSY / Yksityinen sektori
Hirsivaara Sanna PÄÄSY / Valtiosektori
Holstila Ansku Punavihreät – Vastuullisempi Akava
Jurva Niina Punavihreät – Vastuullisempi Akava
Kaikkonen Viivi SYY-Jyväskylä
Karjalainen Jenni Demarit
Kinkku Markus PÄÄSY / Valtiosektori
Kostiainen Aura Punavihreät – Vastuullisempi Akava
Kylä-Harakka Paula PÄÄSY / Kuntasektori, yliopistot ja ulkomaiset työnantajat
Lammi Kati Pirkanmaan Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Marttinen Kirsi PÄÄSY / Järjestösektori
Mertakorpi Siiri PÄÄSY / Järjestösektori
Metsärinne Lotta Lounais-Suomen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Nordström Laura Vihreät
Ohisalo Maria Vihreät
Piela Pasi PÄÄSY / Valtiosektori
Piiroinen Kaisu Punavihreät – Vastuullisempi Akava
Piiroinen Samuel SYY-Kuopio
Purje Henri Punavihreät – Vastuullisempi Akava
Pursiainen Henna SYY-HY (Helsinki)
Rönnholm Antton Demarit
Salo Aija Vihreät
Sandberg Johanna PÄÄSY / Järjestösektori
Sauli Hanna Vihreät
Soilampi Sanni SYY-Turku
Telkki Sonja SYY-Wasa
Tervasmäki Pasi PÄÄSY / Valtiosektori
Tiensuu Alli Pirkanmaan Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Tiensuu Ilkka PÄÄSY / Valtiosektori
Tikka Karoliina Vihreät
Tuomivaara Salla Vihreät
Urhonen Amu Vihreät
Vainio-Rossi Marjukka PÄÄSY / Yksityinen sektori
Åvall Laura PÄÄSY / Kuntasektori, yliopistot ja ulkomaiset työnantajat

 
Valtuustossa on varsinaisten jäsenten lisäksi 65 varavaltuutettua. 
Varajäsenet, jotka nousevat vuodeksi 2018 valtuustoon, koska varsinainen 
jäsen on hallituksessa ovat: Heini Eskelinen (Pasi Tervasmäen tilalle), 
Tuukka Vartiainen (Samuel Piiroisen tilalle), Marja Nyrhinen (Alli 
Tiensuun ja 1. varajäsen Tuomas Huhtalan tilalle), Heta Välimäki (Antton 
Rönnholmin tilalle) ja Anni Heinälä (Hanna Saulin tilalle).

Malja 70-vuotiaalle 
YKAlle
Ei pönötykselle, delegaatioille ja lahjoille. Kyllä rennolle 
yhdessäololle, hauskanpidolle ja vilkkaalle seurustelulle. 
Näin luki liiton aktiiveille ja yhteistyökumppaneille 
lähetetyssä kutsussa YKA70-juhliin. Synttärisankarin 
toive toteutui: juhlat olivat lämminhenkiset ja 
vieraatkin tuntuivat viihtyvän. 

Juhlapuheen saivat pitää sekä entinen puheenjohtaja 
(v. 2007–2012) Elina Moisio että nykyinen puheen-
johtaja Antton Rönnholm (v. 2017–). Juhlinta 
huipentui Punatähtien keikkaan, joka sopi tilaisuuden 
yhteiskunnallisesti tiedostavaan henkeen. 

10 2-2017



ARTO VAINIO

Määräaikainen työsuhde KKO:n 
ennakkoratkaisun valossa

lain m
ukaan

Työsopimuslain 3 §:n 2 ja 3 momenttien 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 taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa 
työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Korkein oikeus on antanut 11.8.2017 tuomion (KKO 2017:55), jossa otetaan 
kantaa määräaikaisen työsuhteen, lakisääteisten kelpoisuusehtojen sekä 
työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvoitteen väliseen kollisioon.

Kuntayhtymän palveluksessa kahdeksan vuoden ajan 16 peräkkäisessä 
määräaikaisessa työsuhteessa työskennellyt sosiaalityöntekijä H katsoi, että 
määräaikaisuuksista muodostuva kokonaisuus osoitti, että kuntayhtymässä 
työvoiman tarve sosiaalityöntekijälle oli ollut pysyvä. Työnantajan mukaan se 
ei kuitenkaan voinut palkata H:ta vakituiseen työsuhteeseen, koska hänellä 
ei ollut sosiaalihuollon kelpoisuuslain edellyttämää tutkintoa. Laki salli 
epäpätevän palkata vain vuoden määräajaksi.

Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tuli siis kysymys, onko H:n määräaikaisille  
työsopimuksille ollut laillinen peruste, koska hänellä ei ole ollut laissa säädettyä 
kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtävään. Toiseksi asiassa on kysymys siitä,  
onko H:n työsuhdetta pidettävä toistaiseksi voimassa olevana sillä perusteella, 
että työvoiman tarve sosiaalityöntekijälle olisi ollut kuntayhtymässä pysyvää.

KKO:n mukaan vaikka tarve sosiaalityöntekijälle on sinänsä ollut pysyvä, on 
työnantajan tarve epäpätevän työntekijän työpanokselle sosiaalityöntekijän  
tehtävässä ollut tilapäistä kestäen vain siihen asti, kunnes tehtävään saadaan  
palkattua kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä. Ottaen lisäksi huomioon sosiaali - 
huollon kelpoisuuslain asiakkaan oikeuksia turvaamaan pyrkivä tarkoitus KKO 
katsoi, että kuntayhtymä ei ollut menetellyt asiassa työsopimuslain vastaisesti. 
Näin ollen H:n työsuhdetta ei ollut pidettävä toistaiseksi voimassa olleena.

Kuntayhtymä kuitenkin tuomittiin korvauksiin, koska sen olisi H:n 
kohdalla tullut harkita työsopimuslain 7 luvun 4 §:n työn tarjoamis- ja 
koulutusvelvoitetta. KKO vetosi työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 2 momentin 
säännökseen: ”Määräaikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen 
kestoajan vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, 
ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.” Tässä tilanteessa työn tarjoamis- ja 
koulutusvelvoite katsottiin koskevan myös määräaikaista työsuhdetta.

KKO:n mukaan H:n työsuhdetta olisi tullut pitää toistaiseksi voimassa 
olleena, jos hänellä olisi ollut sosiaalityöntekijän tehtävään laissa edellytetty 
kelpoisuus. Näissä olosuhteissa H:n asema on työnantajan työn tarjoamis- 
ja koulutusvelvollisuutta koskevan työsopimuslain 7 luvun 4 §:n kannalta 
rinnastettavissa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän 
asemaan. Tämän mukaisesti kuntayhtymän olisi ennen H:n määräaikaisten 
työsopimusten päättymistä tullut selvittää, olisiko hänelle voitu tarjota muuta 
työtä tai järjestää hänelle uusien tehtävien edellyttämä tarkoituksenmukainen 
ja kohtuullinen koulutus. Kuntayhtymän olisi jo lojaliteettivelvoitteensa 
perusteella tullut oma-aloitteisesti selvittää H:lle tarjottavissa olevat työt.

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja
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VTM Ilkka Kaukoranta

YKA70 ja ihanat 
yhteiskunta-alan osaajat
YKA on täyttänyt tänä vuonna 70 vuotta. Tammikuussa 1947 kahdeksan Helsingin 
yliopistosta valmistunutta valtiotieteen kandidaattia perusti Valtiotieteen 
Kandidaattien Yhdistyksen (VKY), jonka tarkoituksena oli ”toimia yhdyssiteenä 
valtiotieteen kandidaattien välillä ja edistää heidän henkistä ja taloudellista 
kehitystään” sekä ”edistää yhdistyksen jäsenten tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä 
sekä valvoa heidän yhteisiä etujaan”. Perustajajäsenet olivat Olavi Sovijärvi, Tauno 
Ranta, Esa Reivilä, Oiva Uuskivi, Ahti Karjalainen, Veikko Leitso, Aake Pesonen ja 
Joel Toivola.

Liiton nimi on vaihtunut vuosien varrella, mutta pisimpään 
lähes 40 vuoden ajan oli käytössä nimi Suomen 
Valtiotieteilijöiden Liitto eli tutummin SVAL. 
Maaliskuussa 2012 liiton nimeksi tuli Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut.

Olemme juhlistaneet vuotta nostamalla 
valokeilaan yhteiskunta-alan osaajat. Eri kanavissa 
olemme esitelleet laajan joukon alalla vaikuttavia 
yhteiskuntatieteilijöitä tai muun tutkinnon 
suorittaneita yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja. 
Kuukausittain on vaihtunut teema. Kampanjan 
aloitti Ihana yhteiskuntatieteilijyys -teema ja 
joulukuussa kampanjan päättää teema julkinen sektori. 

VTM Heini Hult-Miekkavaara

VTM Ossi Heinänen

VTM Pauliina Seppälä

VTM Riitta Jantunen

YTT Elli Aaltonen

KT, YTM Petteri Eerola



VTM Sini Korpinen

YTM, KM, KTM Mikael Seppälä

VTM, M.A. Antton RönnholmHall. yo. Tuuli Okoye

VTT Auli Airila

VTT Leena Mörttinen VTK Noora Hagman

VTM Aija Salo

VTM Kirsi Varhila

VTM Arno Ahosniemi

Koko 
esittelysarja  

on koottu 
osoitteeseen 

www.yka70.fi



polku

Pasi Tervasmäestä  
kasvoi neuvottelija

Valtiolla oli jo alettu luopua ikälisään perustuvis-
ta A-palkkaluokista, kun vastavalmistunut Pasi 
Tervasmäki aloitti tarkastajana Valtiontalouden 
tarkastusvirastossa 2002.
Tervasmäki oli jo erään virkamiesyhdistyksen 

rivijäsen. Hän marssi tilaisuuteen, jossa kysyttiin jäsenten 
kantoja ehdotetusta mallista.

– Meidän monien virkaiältään nuorten mielipiteitä ei no-
teerattu. Ulkopuolisille vääristeltiin, että kaikki olisivat ol-
leet samaa mieltä, Tervasmäki muistaa.

Tervasmäki suivaantui: myös heistä pitää välittää!
Hän liittyi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:hyn ja 

Eduskunnan akavalaiset ry:hyn. Nyt hän on Eduskunnan 
akavalaisten hallituksen puheenjohtaja, YKAn liittohalli-
tuksen hallituksen varajäsen ja liiton työmarkkinatoimi-
kunnan jäsen.

TAITOJA NEUVOTELLA JA PUHUA
Tervasmäki myöntää, että ei ollut alkuun kummoinen esiin-
tyjä. Hän oli ujo ja häntä jännitti.

– Nyt esiinnyn suorastaan mielelläni, ja palautteen mu-
kaan olen kehittynyt siinä, Tervasmäki kertoo.

Luottamuksesta kertoo, että Valtiontalouden tarkastusviras-
ton henkilöstö valitsi Tervasmäen työpaikkansa neuvottelu-
kunnan jäseneksi. Toimikausi päättyi aiemmin tänä vuonna.

– Ilman ammattiyhdistysaktiivin taustaa en olisi tullut 
valituksi.

Johtavana tilintarkastajana Tervasmäki tekee valtion vi-
rastojen ja laitosten tilintarkastuksia ja laillisuustarkastuk-
sia. Hän uskoo erityisesti kasvaneen esiintymiskokemuksen 
tuoneen entistä vaativimpia asiantuntijatehtäviä. 

Teksti Eija Kallioniemi Kuvat Pasi Tervasmäen arkisto ja Thinkstock

NUORET SAMALLE VIIVALLE
Tervasmäen ay-ura alkoi palkkausjärjestelmästä. Edus-
kunnan virastoissa uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyt-
töön 2009.

– Olin sopimusneuvottelijana niissä virkaehtosopimus-
neuvotteluissa. Meille akavalaisille oli tärkeää, että henki-
lökohtaisen suoriutumisen osuus oli 50 prosenttia tehtävä-
kohtaisesta palkasta. Emme tavoitelleet kokemuslisäjärjes-
telmää, eli nuoret ja vanhemmat virkamiehet olivat ikään 
kuin samalla viivalla, Tervasmäki selvittää.

Toisena onnistumisena Tervasmäki pitää sitä, että kan-
sanedustajien avustajille saatiin aikaan työehtosopimus-
järjestelmä vuonna 2012. Aloitteen tekivät Eduskunnan 
akavalaiset ry ja SAK-taustainen Eduskunnan ammatti-
osasto ry.

– Se on ainoa keino päästä vaikuttamaan avustajien työs-
kentelyolosuhteisiin ja palkan parantamiseen. Toistaisek-
si se ei ole tuonut mitään merkittäviä palkanparannuksia, 
hän myöntää.

TOIVEENA LISÄÄ JOUKKOVOIMAA
Jatkossa Tervasmäki, kuten YKAkin, toivoo muutoksia työ-
aikalakiin. Uusi työaikalaki on parhaillaan työ- ja elinkei-
noministeriön valmistelussa.

Miten työajan ulkopuolella tehty työ pitäisi korvata, on 
hankala kysymys.

– Korvaus voisi olla oikeita vapaapäiviä, jolloin olisi säh-
köpostin ja puhelimen ulottumattomissa.

Kahden lapsen isänä hän arvostaa, että YKA yrittää vai-
kuttaa yhteiskunnan kehitykseen, kun se on esimerkiksi 
ottanut kantaa perhevapaiden puolesta. 

Kun nuorta Pasi Tervasmäkeä ei kuultu palkkamallipohdinnoissa,  
hän päätti ryhtyä ay-aktiiviksi ja eteni sopimusneuvottelijaksi. 
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Nimitykset
Lähetä tiedot sähköpostiin toimitus@yhteiskunta-ala.fi. 

Kerro tekijä, koulutustausta, uusi tehtävänimike ja työnkuva. 
Mukaan tulee liittää nimitetyn kasvokuva.

VTM Elina Moisio on valittu 
Miltton Networksiin vaikuttaja-
viestinnän johtavaksi neuvon-
antajaksi ja partneriksi. Hän 
aloitti tehtävässään lokakuun 
alussa. Hän siirtyi viestintätoi-
mistoon työmarkkinakeskusjär-
jestö Akavasta, jossa hän toimi 
yhteiskuntavaikuttamisen  
asiantuntijana.

YTM Salla Tuomivaara on 
aloittanut toiminnanjohtaja-
na Luonto-Liitossa 1.11.2017. Hän 
on toiminut aiemmin mm. Ani-
malia ry:n toiminnanjohtaja-
na. Tuomivaara aloitti Luonto-
Liitossa jätettyään sosiologian 
alan väitöskirjansa esitarkastuk-
seen Tampereen yliopistoon.

VTM Antti Aarnio on nimitetty 
Rakennusinsinöörit ja -arkkiteh-
dit RIA ry:n edunvalvontapääl-
liköksi 23.10.2017 alkaen. Hän 
toimi aiemmin toimihenkilökes-

– Autamme yrityksiä ja järjes-
töjä monipuolisesti viestinnän 
ja yhteiskuntavaikuttamisen 
kanssa. Nyt juuri monet pohti-
vat eduskuntavaalien alla käy-
tävää keskustelua ja tulevan 
hallituksen ohjelmaa oman toi-
mintansa kannalta. On hienoa 
olla osa Suomen uskottavinta 
ja osaavinta tiimiä!

– Luonto-Liiton toiminnan-
johtajaksi siirtyminen on innos-
tava paluu oman yhteiskunnal-
lisen uran lähteille. Eläinten ja 
lähiluonnon tarkkailu oli minul-
le lapsena rakasta puuhaa, jo-
ka herätti halun puhua meitä 
ympäröivän elollisen maailman 
puolesta.

kusjärjestö STTK:ssa elinkeino-
asioiden päällikkönä. 

– Nyt sitten vain kädet sa-
veen ja jäsenten edunvalvontaa 
kehittämään!

Vaikuttajaviestinnän  
johtava neuvonantaja 
ELINA MOISIO
Miltton Networks

Toiminnanjohtaja
SALLA TUOMIVAARA 
Luonto-Liitto

Edunvalvontapäällikkö
ANTTI AARNIO 
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

PASI TERVASMÄKI
• 40-vuotias hämeenlinnalainen, hallintotieteiden maisteri.
• Valtiontalouden tarkastusviraston johtava tilintarkastaja (2008). Toiminut aiemmin viraston tarkastajana ja ylitarkastajana.• Eduskunnan akavalaiset ry:n puheenjohtaja (2008), hallituksen jäsen (2004), Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsen (2004), liittovaltuuston varajäsen  (2014–2016), liittohallituksen hallituksen varajäsen (2017–2018) ja liiton työmarkkinatoimikunnan jäsen (2016).

• Harrastukset: juoksu,  kuntosali ja hiihto.

Kuva: Iiris Rautiainen
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Suomessa työmarkkinat
ovat mainettaan 
joustavammat
Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomen työmarkkinoiden 
jäykkyyksiä liioitellaan.

Teksti Aku Karjalainen Kuva Thinkstock

Työehtosopimusten yleissitovuus 
rajoittaa perusoikeuksia. Työehto-
sopimukset estävät paikallista so-
pimista. Työntekijöiden irtisano-
minen on vaikeaa. Sopimuskult-

tuuri nakertaa yritysten kilpailukykyä.
Julkisessa keskustelussa työmarkkinoi-

den joustamattomuus ja talouskasvun hi-
taus pistetään usein ammattiyhdistysliik-
keen kontolle.

– Ennakkoluulot eivät pidä paikkaansa. 
Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suo-
messa on varsin joustavat työmarkkinat 
keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna, ko-
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Työ- ja virkaehto- 
sopimusneuvottelut  
ovat käynnissä 
YKSITYINEN SEKTORI
YTN käy tällä hetkellä työehtosopimus-
neuvotteluja monella alalla. 

Teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja 
konsulttialalla, tietotekniikan palvelualalla 
ja kemianteollisuudessa neuvottelut ovat 
päättyneet sopimuksiin.

Sopimukset ovat pääosin palkkaratkaisuja, 
joissa palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen 
sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosentilla 
liittojen sopimalla tavalla. Tekstimuutokset 
ovat vähäisiä. Sopimukset ovat kaksivuotisia 
ja sisältävät mahdollisuuden neuvotella 
kolmannen vuoden eli vuoden 2020 palkka-
ratkaisusta. Mikäli kolmannen vuoden palkka-
ratkaisusta ei päästä sopimukseen toukokuun 
2019 aikana, osapuolilla on oikeus irtisanoa 
työehtosopimus päättymään 31.10.2019.

Mm. rahoitusalalle neuvottelut olivat 
käynnissä lehden painoon mennessä. 
Sopimuskausi oli päättynyt 30.11.

Neuvottelujen etenemistä voi seurata YTN:n 
verkkosivuilta www.ytn.fi ja sosiaalisen median 
kanavista (Facebook, Twitter).

JULKINEN SEKTORI
Julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO on 
aloittanut neuvottelut eri sopimussektoreilla 
(tärkeimpinä kunta, valtio, yliopistot, 
kirkko) marraskuun lopussa. Nykyiset 
sopimukset julkisella sektorilla ovat voimassa 
tammikuun 2018 loppuun asti. Kaikilla 
sopimussektoreilla tavoitellaan vähintään 
yksityisen sektorin palkankorotustasoja. Myös 
useita tekstikysymyksiä erityisesti työaikaan, 
matkustamiseen ja henkilöstön edustajien 
asemaan liittyen on pöydässä. JUKOn 
neuvotteluja voi seurata osoitteessa  
www.juko.fi sekä Facebookissa ja Twitterissä.

rostaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n pu-
heenjohtaja Heikki Kauppi.

PAIKALLINEN SOPIMINEN 
MAHDOLLISTA LAAJASTI
Viime vuosina yksi kuuma peruna työ-
markkinoilla on ollut paikallisen sopimi-
sen lisääminen.

– YTN:n solmimat työehtosopimukset 
mahdollistavat monesta asiasta paikallisen 
sopimisen. Esimerkiksi työajoista voidaan 
sopia paikallisesti hyvinkin laajasti. Yleen-
sä ongelmana on se, että tätä mahdollisuut-
ta ei ole osattu tai tahdottu käyttää tai sille 
ei ole nähty tarvetta, Kauppi huomauttaa.

Jäykkyyksiä voidaan tarkastella mones-
ta muustakin eri näkökulmasta. Kauppi ot-
taa esimerkiksi irtisanomisen, jota pidetään 
usein kalliina ja vaikeana.

OECD:n mittari kuitenkin osoittaa, et-
tä sekä yksilöllinen että kollektiivinen irti-
sanominen on Suomessa helpompaa kuin 
Ruotsissa ja Saksassa.

– Erityisen helppoa on tuotannollis-talou-
dellisin perustein tapahtuva irtisanominen, 
joka on Suomessa helpompaa kuin jopa 
Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

TYÖVOIMAN VAIHTUVUUS
KOLMANNEKSI NOPEINTA
Määräaikaisten työsuhteiden sääntely on 
Suomessa vähäisempää kuin OECD-mais-
sa keskimäärin, paljastuu puolestaan Eu-
rostatin tilastoista. Suomessa on enemmän 
määräaikaisia työntekijöitä kuin Saksassa ja 
Tanskassa, mutta vähemmän kuin Ruotsissa. 

Koko Euroopan 
kärjessä Suomi on 
joustavissa työaika-
järjestelyissä.
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Osa-aikaisesti Suomessa työskennellään 
EU:n keskiarvoa vähemmän.

– Työvoiman vaihtuvuus on Suomessa 
Euroopan kolmanneksi nopeinta Tanskan 
ja Espanjan jälkeen, Kauppi lisää.

EUROOPAN JOUSTAVIMMAT 
TYÖAJAT
Koko Euroopan kärjessä Suomi on jousta-
vissa työaikajärjestelyissä. Suomessa on-
kin esimerkiksi kaikkein helpointa vaih-
della työpäivän aloitus- ja lopettamisai-
kaa sekä pitää kertyneitä työtunteja va-
paapäivinä.

– Monesti työaikakäytännöt vaarantavat 
jaksamisen ja ovat liiankin joustavia, jopa 
nykyisen lain vastaisia. Esimerkiksi ylempi 
toimihenkilö tekee viikossa varovaisestikin 
arvioiden keskimäärin kaksi tuntia ylitöitä, 
mikä tekee sata tuntia vuodessa. Työaika-
lain mukaiset ylityökorvaukset maksetaan 
vain joka neljännelle ylemmälle toimihen-
kilölle, Kauppi laskee.

Yhdessä vertailussa Suomi pitää kuiten-
kin perää. Suomi on World Economic Foru-
min (WEF) kilpailukykyraportin mukaan 
palkanmuodostuksen joustavuudessa 140 
maasta viimeinen. WEF rinnastaa palkan-
muodostuksen jäykkyyden ja keskitetyn so-
pimisen. Mitä keskitetympää työehdoista 
sopiminen on, sitä jäykempää palkanmuo-
dostus WEFin mielestä on.

– Tämä ei kuitenkaan näyttäisi olevan ko-
vin olennainen muuttuja, sillä esimerkiksi 
Saksa ja Ruotsi ovat tällä mittarilla sijoilla 
132 ja 133, Kauppi vertaa.

JUKOn Olli Luukkainen:

Eikö maailman paras riitä?
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen 
kummastelee julkisuudessa esitettyjä 
näkemyksiä, joiden mukaan julkisalojen pitää 
ensin osoittaa tuottavuutta ja vasta sen jälkeen 
työntekijät voivat odottaa palkankorotuksia.

– Suomalainen koulutus ja terveydenhuolto 
tuottavat maailman mitassa huipputulosta. 
Osaava, lahjomaton ja motivoitunut 
julkisen sektorin henkilöstö turvaa työllään 
poikkeuksellisen turvallisen ja tasa-arvoisen 
hyvinvointiyhteiskuntamme perusrakenteet ja 
toiminnan. Eikö sekään riitä? Miten jättimäinen 
loikka tuottavuudessa pitäisi tapahtua, jotta 
myös julkisen sektorin koulutetut osaajat 
ansaitsisivat palkankorotuksen?

Luukkainen muistuttaa, että 5–6 viime 
vuoden aikana on sovittu poikkeuksellisen 
alhaisia palkankorotuksia ja jopa nollavuosista. 
Lisäksi julkisen sektorin työntekijän ansioita 
leikkaa kiky-sopimuksen yhteydessä sovittu 
osittainen ja määräaikainen lomarahaleikkaus.

 Palkankorotus ja lomarahakysymys ovat 
keskeisiä, mutta kaikilla julkisen sektorin 
sopimusaloilla on myös muita kysymyksiä, 
joita pitää ratkaista. JUKO tavoittelee 
palkkaohjelmaa ja parannusta myös eräisiin 
erityiskysymyksiin. Näitä ovat muun muassa 
esimiesten kohtuuttomaksi paisunut työtaakka 
sekä luottamusmiesten aseman parantaminen, 
Luukkainen kertoo.

 Esimerkiksi paikallinen sopiminen voi 
edetä vain, jos sopimusasema työpaikalla 
on tasaveroinen. Tämä edellyttää 
luottamusmiesten toimintaedellytysten 
parantamista. Osaava luottamusmies on etu 
myös työnantajalle. Jotta tehtävään valikoituisi 
parhaat osaajat, pitää luottamusmieskorvauksia 
nostaa ja taata, että luottamusmiehen 
ansiotaso vastaa vähintään sitä, joka hänellä oli 
siirtyessään tehtävään.

Työajoista  
voidaan sopia  
paikallisesti  
hyvinkin laajasti.
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Työelämässä 
syrjityt
Suomalainen työelämä kätkee sisäänsä eriasteista syrjintää, vaikka lainsäädäntö 
edellyttää työnantajilta yhdenvertaisuuden aktiivista edistämistä. Monesti pelko 
seurauksista sulkee syrjintää kokeneiden tai sivusta seuranneiden suut. 

Vuoden 2016 aikana Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston työsuoje-
lun vastuualueelle tuli kirjalli-
sesti vireille yhteensä 109 syrjin-
tätapausta, joista yleisimmät liit-

tyivät työntekijän terveydentilaan. Työnte-
kijä esimerkiksi koki, että hänet oli irtisa-
nottu tai työsuhdetta ei jatkettu sairauslo-
man vuoksi. Seuraavaksi yleisimmät syr-
jintäepäilyt koskivat muuta henkilöön liit-
tyvää syytä tai työntekijän alkuperää, kan-
salaisuutta, kieltä tai uskontoa.

Vireille tulleista tapauksista 37 ei johta-
nut valvontatoimenpiteisiin. Tyypillisim-
min työntekijän kokema syrjintä ei täyttä-
nyt lainsäädännössä määriteltyjä työsyrjin-
nän tunnusmerkkejä.

– Esimerkiksi näkemyserot työn suorit-
tamisessa työntekijän ja työnantajan välillä 
eivät ole syrjintäperuste, ylitarkastaja Jen-
ny Rintala Etelä-Suomen aluehallintoviran-
omaisen työsuojelun vastuualueelta kertoo.

– Valvontaan edenneissä tapauksissa sel-
vityksiä pyydettäessä työnantaja on saatta-
nut myös pystyä esittämään selkeät perus-

teet toiminnalleen, mitkä kumoavat oletuk-
sen syrjinnästä, hän jatkaa.

Työsuojeluviranomaisen saamien yhtey-
denottojen perusteella tehtiin yhteensä 92 
työpaikkatarkastusta, joista 34 annettiin toi-
mintaohjeita työnantajille. Poliisille ilmoi-
tettiin 22 epäilyä työsyrjintärikoksesta.

– Mahdollisten syrjintätapausten selvit-
tämisessä on haasteellista arvioida, onko 
syrjintäperusteella syy-yhteyttä tekoon. 
Esimerkiksi iäkkäämpi työnhakija saattaa 
kokea, ettei tullut valituksi ikänsä vuok-
si. Samaa työtä on kuitenkin voinut hakea 
50 muuta eri-ikäistä henkilöä, jotka eivät 
myöskään saaneet kyseistä työpaikkaa.

AMMATTILIITON LAKIMIES APUNA
Rintala neuvoo syrjinnän kohteeksi jou-
tunutta henkilöä keskustelemaan asiasta 
ensin työnantajansa kanssa ja pyytämään 
kirjallisia perusteluita syrjinnäksi koetulle 
menettelylle. Asiasta voi keskustella myös 
työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmie-
hen sekä oman ammattiliiton lakimiehen 
kanssa.

Teksti Salla Peltonen Kuvat Susanna Tuononen

Mahdollisten 
syrjintä- 
tapausten  
selvittämisessä
on haasteellista 
arvioida, 
onko syrjintä-
perusteella  
syy-yhteyttä 
tekoon.
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Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen la-
kimies Heidi Tupamäki kertoo liiton laki-
miesten saavan yhdenvertaisuus- ja tasa-ar-
vokysymyksiä koskevia puheluita viikoit-
tain, vuodessa siis useita kymmeniä.

– Yleisimpiä aiheita ovat määräaikaisen 
työsuhteen jatkaminen perhevapaan aika-
na sekä työnkuva perhevapaalta palatessa, 
Tupamäki kertoo.

Lähtökohtana tilanteen selvittämiselle on 
aina jäsenen oma toive.

– Yleensä jäsen käy itse ensin työnantajan 
kanssa keskustelun asiasta lakimiehen ohjei-
den pohjalta. Joskus riittää jo sekin, että tieto 
työntekijän oikeuksista oikaistaan. Myös me 
lakimiehet voimme olla työnantajaan yhte-
ydessä jäsenen toiveesta, Tupamäki sanoo.

Hän muistuttaa, että työnantajalla on to-
distustaakka, eli jos työntekijä esittää sel-
vitystä, jonka perusteella voidaan olettaa 
syrjinnän kieltoa rikotun, työnantajan on 
pystyttävä näyttämään toteen yhdenver-
tainen menettely.

HARVA LÄHTEE TAISTELEMAAN
Jenny Rintalan mukaan erilaiset tutkimuk-
set antavat viitteitä siitä, että työsuojeluvi-
ranomaiselle ilmoitetut syrjintätapaukset 
ovat vain jäävuoren huippu.

– Esimerkiksi vastatoimet tai mahdollisesti 
arkaluontoisenkin asian tuleminen julkisek-
si pelottavat, mistä johtuen kynnys ilmoittaa 
syrjintäepäilystä viranomaiselle on korkea.

Heidi Tupamäki on tässä samoilla lin-
joilla.

– Jos tilanne kuitenkin menee riitaisak-
si, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla 
on jäsenilleen oikeusturvavakuutus, joka 
korvaa oikeudenkäyntikuluja sekä yhteis-
työkumppanina asianajotoimisto, josta saa 
apua, Tupamäki muistuttaa.

Kymmeniä haastatteluja,  
ei yhtään työpaikkaa
”VALMISTUIN YLIOPISTOSTA muutama 
vuosi sitten. Koko tämän ajan olen ha-
kenut aktiivisesti koulutustani vastaavaa 
työtä. Minut on kutsuttu noin 35 haastat-
teluun, mutta minua ei ole valittu yhteen-
kään näistä tehtävistä.

Olen tehnyt jokaisen työhakemuksen 
huolellisesti ja tuonut vahvasti esiin mo-
tivaatiotani ja osaamistani asioissa, joi-
ta työpaikkailmoituksessa on edellytetty. 
Mielestäni hakemukseni ovat olleet hyviä, 
mistä kertoo ehkä sekin, että olen kuiten-
kin päässyt haastatteluihin kymmenien, 
jopa satojen hakijoiden joukosta.

Rekrytointiprosessien päätyttyä olen 
pyytänyt työnantajilta perusteluja siitä, 
miksi minua ei ole valittu. Monesti vas-
tauksia on joutunut odottamaan ja lopul-
ta toteamaan, että varsinaisia perusteluja 
ei ole tai ne ovat kovin ympäripyöreitä.

Useampaan otteeseen työhaastatte-
lut ovat olleet myös täyttä teatteria. Haas-
tattelutilanteessa on sanottu, että tehtä-
vään on jo sovittu palkattavaksi joku toi-
nen tai todettu suoraan, että sinua tähän 
tehtävään ei ainakaan valita, tarjottu tois-
ta avautuvaa työpaikkaa, johon ei kuiten-
kaan koskaan palattu tai marssittu ulos 
haastattelusta ennen kuin se on kunnolla 
alkanutkaan. Koen tämän kohtelun todel-
la loukkaavana, koska olen kuitenkin itse 
nähnyt kovasti vaivaa työtä hakiessani ja 
haastatteluun valmistautuessani.

Minun on hyvin vaikea keksiä perusteita 
sille, miksi minua ei ole valittu yhteenkään 
tehtävään, vaikka koulutukseni ja osaamise-
ni on mielestäni vastannut työnantajan esit-
tämiä vaatimuksia. Valmistumiseni jälkeen 

olen työskennellyt lähes koko ajan, mutta 
tehtävissä, jotka eivät vastaa koulutustani. 
Haluaisin jo edetä rutiininomaisista ja avus-
tavista tehtävistä vaativampiin haasteisiin.

Koen, että olen saattanut joutua syrjinnän 
kohteeksi työnhakutilanteissa henkilökoh-
taisista ominaisuuksistani johtuen. Minulla 
on kuulokoje, jonka avulla kuulen kuitenkin 
täysin normaalisti. Näkymättömästä raken-
teellisesta poikkeavuudesta johtuen,  
joka sekin on jo aiemmin korjattu, puhee-
ni saattaa joissakin tilanteissa kuulostaa hie-
man epäselvältä. Hakemissani tehtävissä 
tälläkään ei näkemykseni mukaan olisi pitä-
nyt olla suurta merkitystä. Lisäksi kasvoissa-
ni on pieni poikkeava piirre, mikä ei kuiten-
kaan vaikuta työntekooni millään lailla.

Vaikka koen olevani todella motivoitu-
nut, loputon työnhaku tuskastuttaa.  
Tuntuu siltä, että mikään ei onnistu,  
vaikka kuinka yrittää. Se, että et saa edes 
mahdollisuutta näyttää, mihin sinusta  
olisi, tekee surulliseksi ja masentaa.”
Haastateltava ei halunnut esiintyä  
omalla nimellään.

Useampaan ottee-
seen työhaastatte-
lut ovat olleet myös 
täyttä teatteria.
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Vuosikausien palkkataistelu  
vei sairauden partaalle
”OLIN VALTAVAN INNOISSANI uudesta, kou-
lutustani vastaavasta sijaisuudesta. Maahan-
muuttajataustallani tai vielä siinä vaiheessa 
heikommalla suomen kielen taidollani ei ol-
lut mitään merkitystä, koska työtehtävissäni 
oli tarkoituskin käyttää pääosin muita kieliä.

Ajan mittaan minulle selvisi, että sain sa-
masta työstä pienempää palkkaa kuin vas-
taavissa tehtävissä oleva miespuolinen kol-
legani. Myös uudet, vastaavan tasoisiin teh-
täviin rekrytoidut kantasuomalaiset henkilöt 
saivat heti lähtöön parempaa palkkaa, vaik-
ka itselläni oli vastaava koulutus ja koke-
musta alalta huomattavasti enemmän.

Rakastin työtäni ja työtovereitani ja hy-
väksyin tilanteen hiljaa itsekseni. Palkka ei 
ollut minulle kynnyskysymys, koska olin niin 
motivoitunut ja innostunut työstäni. Pienten 
lasten äitinä toki arvostin myös sittemmin 
vakinaistettua työsuhdettani.

Vuodet kuluivat. Tunne siitä, että minua 
ei kohdeltu työyhteisössä yhdenvertaises-
ti, painoi kuitenkin taustalla mieltä. Kun uu-
si kollegani huomasi asian ja mainitsi asiasta 
esimiehellemme, heräsin lopulta itsekin. Jos 

en pidä kiinni oikeuksistani, se saattaa vai-
kuttaa tulevaisuudessa myös toisten työnte-
kijöiden kohteluun.

Siitä lähtien mainitsin esimiehelleni toistu-
vasti, että mielestäni tehtävieni vaativuusta-
so ja palkkani eivät vastanneet toisiaan. Vas-
taukseksi sain jatkuvasti epämääräisiä selityk-
siä siitä, että asia täytyisi korjata, mutta juuri 
silloin se ei ollut mahdollista. Samaan aikaan 
jonkun toisen palkkaa kuitenkin nostettiin.

Vuosien keskustelujen jälkeen esimiehe-
ni vetosi yhtäkkiä puutteelliseen kielitaitoo-
ni, joka ei alun perinkään ollut ollut edellytys 
tehtävieni hoitamiselle. En kyennyt ymmär-
tämään, miten suomen kielen taidostani oli-
kin tullut este palkkatason kehitykselle. Tun-
sin itseni täysin petetyksi. Aloin epäillä osaa-
mistani ja itsetuntoni mureni pala palalta.

Sitten alkoivat fyysiset oireet. Aamuisin 
muutaman kilometrin päässä työpaikalta 
kädet alkoivat täristä ja hengittäminen vai-
keutui, muutaman sadan metrin päässä ja-
lat muuttuivat hyytelöksi. Minusta tuli työ-
terveyspalvelujen suurkuluttaja. Juoksin työ-
psykologilla ja söin jatkuvasti beetasalpaajia 

ja kipulääkkeitä, jotta selvisin työpäivästä.  
Sen jälkeen itku oli herkässä.

Tapahtumien läpikäynti erilaisissa keskuste-
luissa oli henkisesti hyvin raskasta. Myös vahvan 
ja rohkean henkilökuvan ylläpitäminen ulospäin 
kaiken keskellä oli kovan työn takana. Ystävien ja 
parin kollegan tuki auttoi kuitenkin jaksamaan. 

Jos en pidä 
kiinni oikeuksis-
tani, se saattaa 
vaikuttaa 
tulevaisuudes-
sa myös toisten 
työntekijöiden 
kohteluun.

Lopulta puhuin asiasta myös työpaikkani 
luottamusmiehelle sekä ammattiliittoni juris-
tille. Kauhukseni sain kuulla, etten suinkaan 
ollut ainoa. Vastaavia tapauksia nousi esiin 
lähes viikoittain. Luottamusmiehen ja juristin 
työnantajalleni esittämistä selkeistä perus-
teista huolimatta palkkaani ei suostuttu kor-
jaamaan. En halunnut edetä asiassa pidem-
mälle viranomaisteitä, vaan irtisanoin itseni.

Henkilökohtaisesti koen, että minua syr-
jittiin sukupuolen, maahanmuuttajataustani 
ja ilmeisesti osittain myös kielitaitoni vuoksi. 
Nyt työskentelen toisella toimialalla ja nau-
tin työstäni. Silti asiasta puhuminen saa ke-
honi reagoimaan hyvin voimakkaasti ja tuo 
edelleen kyyneleet silmiin.”
Haastateltava ei halunnut esiintyä  
omalla nimellään.
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KOULUTUSKALENTERI
Kevään koulutuskalenteri julkaistaan viikolla 51, 
 tarkempia tietoja myös tulevissa uutiskirjeissä.

17.1.
HYVÄ HAKEMUS 
Työnhakuveturin webinaari

23.1.
TYÖNHAUN STRATEGIAT 2018 –  
NEUVOTTELE UNELMAPAIKKASI NOPEASTI 

12.2.
ESIHENKILÖ,  
OTA PALAUTETAIDOT HALTUUN! 

YRITTÄJYYSAIHEINEN KOULUTUS  
(maaliskuu)

7.3.
HR-JOHTAJA JA  
YRITYKSEN TYÖNHAKUPROSESSI 
Työnhakuveturin webinaari

18.4.
VERKOSTOITUMINEN YHTEISKUNTA-ALALLA JA  
YLI SEKTORIRAJOJEN:  
NÄIN SINUSTA TULEE HUIPPUVERKOSTOITUJA  
OMALLA TYYLILLÄSI 

ESIINTYMIS- JA/TAI  
VIESTINTÄTAITOJEN KOULUTUS  
(toukokuu)
 

Tarkista aina viimeisimmät tiedot
koulutuksista nettisivuiltamme!

www.yhteiskunta-ala.fi/edut-ja-palvelut/koulutukset

Kaikki livekoulutukset pidetään liiton toimistolla  
klo 16.30-19.30. Webinaarit alkavat klo 16.30 ja kestävät 
kaksi tuntia, niihin voit osallistua omalta koneeltasi.

Koulutukset ovat ilmaisia liiton jäsenille. Kuitenkin 
osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä etukäteen 
viimeistään 8 päivää ennen tilaisuutta. Muutoin 
veloitamme 50 euroa, ellei ole esittää lääkärintodistusta 
tai todistusta ylivoimaisesta esteestä.

Katso tarkemmat tiedot koulutuksista nettisivuiltamme!

 

Uralla eteenpäin
Sparrausta työnhakuun, cv:n tuunausta, urasuunnitteluun 
ohjausta? Jäsenenä saat uraneuvontaa maksutta 
kokeneilta uravalmentajilta. Vuoden alusta alkaen saat 
urapalvelut Työvalmennus Futuurista, lue lisää s. 27
 

Sparrausta työnhakuun
Työhakuveturi auttaa työttömyyden aikana. Liiton 
jäsenenä pääset osallistumaan Työnhakuveturin 
koulutuksiin ja pienryhmätoimintaan. Hyödynnä 
verkostot ja vertaistuki! Työnhakuveturi toimii 
Uudenmaan alueella. Muilla paikkakunnilla vastaavaa 
toimintaa tarjoaa: Uranoste Oulun seudulla, Urapurje 
Varsinais-Suomessa ja Uratehdas Pirkanmaalla.

Alustava
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Työnhaun ensimmäinen askel on miettiä, mitä itse työuraltaan 
haluaa. Verkostoitumalla luotu asiantuntijamielikuva voi avata 
ovia, joiden ei muuten tiedä olevan raollaankaan.

Teksti Tiina Parikka Kuvat Thinkstock

Sitran työelämätutkimuksen mukaan 
vain noin neljännes työpaikoista 
löytyy avointen työpaikkailmoi-
tusten kautta. Lähes saman verran 
uusiin työtehtäviin siirrytään työn-

antajan yhteydenoton kautta ja olemalla itse 
työnantajiin yhteydessä suoraan. Kuitenkin 
vain pienellä osalla suomalaisista on omat 
työelämätiedot avoimesti esille, esimerkik-
si LinkedInissä vain muutamalla prosentilla.

– Sosiaalisessa mediassa luodaan asian-
tuntijuusmielikuvaa ja samalla tuodaan it-
sestä esiin inhimillisiä piirteitä, Työvalmen-
nus Futuurin toimitusjohtaja Päivi Saatsi 
kertoo.

– Työnantajan päätökseen ei periaatteessa 
saa vaikuttaa muut kuin hakijan itse kerto-
mat seikat, mutta jos hakija on jo ennestään 
nimenä tuttu, kyllä se tietenkin on eduksi, 
hän jatkaa.

Saatsi kehottaakin vähintään seuraa-
maan oman alan ja itseä kiinnostavien ta-
hojen keskusteluja Twitterissä ja muissa so-
siaalisen median kanavissa.

– Tietenkin on vielä parempi, jos osallis-
tuu aktiivisesti keskusteluun, Saatsi kan-
nustaa.

KAIKKI LÄHTEE URASUUNNITTELUSTA
Yhteiskuntatieteilijäpäivässäkin puhunut 
Päivi Saatsi neuvoo aloittamaan työnhaun 
omien toiveiden kartoittamisesta: millais-

ta työtä haluan tehdä, millaisessa työyhtei-
sössä ja mihin olen tällä hetkellä valmis? 
Oma osaaminen ei ehkä vielä riitä unel-
matyöhön, mutta silloin voi miettiä, mil-
laista kokemusta tarvitsen matkalla koh-
ti päämäärää.

– Tässä hyvänä apuna ovat erilaiset urata-
rinat: millaista polkua joku haaveilemassani 
tehtävässä oleva on kulkenut? Tietenkin pi-
tää muistaa, että polkuja on hyvin erilaisia 
ja työelämä muuttuu koko ajan. Kannattaa 
varautua siihenkin, että kun itse olisin val-
mis nyt haaveilemaani tehtävään, sitä ei eh-
kä ole enää olemassakaan, Saatsi muistuttaa.

Sitran tutkimus kuitenkin osoittaa, että 
vain joka neljännellä on selkeä kuva työ-
urastaan ja lähes 40 prosentille se on hie-
man tai täysin epäselvä.

TYÖNANATAJAN TARPEISIIN
Olipa työhakemus vastaus avoimeen paik-
kaan tai oma-aloitteinen tarjous, Saatsi ke-
hottaa miettimään työnantajan tarpeita.

– Jos vastaat työhakemukseen, esitä sel-
keät vastaukset siihen, mitä hakemuksessa 
pyydetään. Oleellista on se, mikä on kysei-
sen työtehtävän kannalta tärkeää.

Persoonallisuutta hakemukseen saa tuo-
malla esiin pieniä käytännön esimerkkejä. 
Vakuuttavampaa on kertoa vaikkapa saa-
neensa kehuja edellisissä työpaikassa ahke-
ruudesta kuin vain väittää olevansa ahkera.

Omaa 
polkua pitkin

Vakuutta-
vampaa 
on kertoa 
saaneensa 
kehuja ahke-
ruudesta kuin 
vain väittää  
olevansa  
ahkera.
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Työelämän ohjausta
YKAn jäsenetuihin kuuluvasta uravalmennuksesta 
vastaa vuoden 2018 alusta lähtien uusi kumppani. 
Työvalmennus Futuuri tarjoaa jäsenille puhelin- ja 
videoneuvontaa erilaisiin työelämän haasteisiin:

¡ Uraohjauksessa neuvotaan työnhakuun ja  
 urakehityksen suunnitteluun liittyvissä asioissa. 

¡ Työkykyohjauksessa etsitään yhdessä ratkaisuja  
 esimerkiksi terveydellisistä syistä johtuviin  
 ongelmatilanteisiin.

¡ Työhyvinvointiohjaus taas on suunnatttu arkisempiin  
 kuormittumisen ongelmiin: stressinhallintaan,  
 ajanhallintaan, kuormittaviin työtilanteisiin tai työn  
 ulkopuolisten kuormitustekijöiden käsittelyyn.

Liiton jäsensivuilta löytyy totuttuun tapaan kalenteri, 
josta voi suoraan varata ajan ohjaukseen.

– Jos työkokemusta on vähän, itsestä voi 
kertoa harrastusten kautta. Erilaiset vapaa-
ehtoiset luottamustehtävät voivat myös olla 
kokemuksia ja kulttuuri- ja liikuntaharras-
tukset kertovat omista mielenkiinnon koh-
teista ja itsestä huolehtimisesta työn vasta-
painona, Saatsi vinkkaa.

KEHITTYMINEN EI EDELLYTÄ 
UUSIA TEHTÄVIÄ
Leipääntymisen ja paikalleen jämähtämi-
sen välttämiseksi on kirjoittamattomia ai-
kasääntöjä, joiden mukaan työtehtävää pi-
tää vaihtaa seitsemän, viiden tai jopa kol-
men vuoden välein. Päivi Saatsi pitää pa-
hempana riskinä mielekkään työn menet-
tämistä “pakkovaihtamisen” takia.

– Samassa tehtävässäkin voi kehittyä ja 
viedä omia tekemisen tapoja eteenpäin. Ei 
työtä kannata vaihtaa vain vaihtamisen ta-
kia, jos muuten on tyytyväinen.

– Tietenkin kannattaa seurata oman toi-
mialan kehitystä ja pitää omaa osaamis-
ta ajan tasalla, jotta ei putoa kehityksen 
kelkasta. Itseltään kannattaa myös kysyä, 
onko oikeasti tyytyväinen vai vaan jäänyt 
tehtävään muutoksen pelossa tai vältty-
äkseen vaihtamisen vaivalta, Saatsi sanoo 
ja lisää:

– Ainahan voi välillä testata omaa ky-
syntäänsä työmarkkinoilla, vaikka ei sit-
ten paikkaa vaihtaisikaan.

Samassa tehtävässäkin 
voi kehittyä ja viedä omia 
tekemisen tapoja eteenpäin.
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Kuulumisia kentältä
Lisää kuulumisia kentältä 
www.yhteiskunta-ala.fi

www.facebook.com/ 
Yhteiskuntaala

Yhteiskuntatieteilijöiden kohtaamisia  
Pääsyn kanssa 15-vuotisjuhlavuonna
Pääsy on kuluneena vuonna viettänyt 15-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistyksen syksyssä  
olemme virkistäytyneet, verkostoituneet ja sivistyneet yhteiskuntatieteilijöiden seurassa.

Politiikan ja median suhde puhutti lykalaisia
Lahden Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry vietti  
omaa yhteiskuntatieteilijäiltaa 16.11. Pub Virastossa  
Lahdessa 16 osallistujan voimin. Vieraakseen yhdistys  
sai Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja 
Marko Junkkarin. Junkkari avasi osallistuneille politiikan  
ja median välisiä suhteita taustoittaen samalla omaa 
työtään. 

Junkkari vastaili illan aikana lukuisiin työtään ja illan 
aihetta koskeviin kysymyksiin valeuutisista politiikan 
toimittajan työhön. Politiikkaa jatkuvasti seuraavan 

toimittajan mukaan politiikan ja median suhde on Suomessa 
vuosien aikana muuttunut osaltaan sosiaalisen median 
ansiosta. Somekohut ja trollit ovat arkipäivää – yhtäältä 
toimittajan ja toisaalta lukijoiden on erotettava valeuutiset 
oikeista uutisista. Junkkarin mielestä kansalaisilla on 
kuitenkin hyvä medialukutaito. Eduskunnassa viihtyvä 
toimittaja viittasi illan aikana useisiin ajankohtaisiin aiheisiin 
peräkonttikohusta sukupuolikysymysiin.

LYKA ry kiittää sekä osallistujiaan että toimittaja Marko 
Junkkaria onnistuneesta illasta.

voi lähettää Pääsyn hallitukselle sähköpostitse, Facebookissa 
tai mainita tulevissa tapahtumissa!

https://www.facebook.com/paasyry/ 
https://paasy.info/

Lisätietoja: Heini Törmälä, Pääsy ry:n puheenjohtaja,  
puheenjohtaja@paasy.info

Kutsu Pääsyn  
vuosikokoukseen
Pääsy ry:n vuosikokous pidetään maanantaina  
22.1.2018 klo 17.30 YKAn toimistolla (Mikonkatu 8 A,  
00100 Helsinki).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat  
sekä sääntömuutos.

Syksy alkoi iloisilla rapujuhlilla Suomenlinnan Upseerikerhon 
tunnelmallisissa tiloissa. Pääsy järjesti myös perinteisen 
käynnin Kirja- ja viini- & ruokamessuille.

Pääsyläiset ovat jatkaneet vapaamuotoista kuntoilua 
sählyvuoroilla ja muutaman kerran aloittelevassa 
juoksukerhossamme. Kaikki halukkaat jäsenet ovat 
tervetulleita jatkamaan rentoa kuntoilua myös ensi vuoden 
puolella.

Osana työelämätoimintaamme Pääsy vieraili 
marraskuussa Sitrassa tutustumassa organisaatioon ja 
sen ajankohtaisiin hankkeisiin. Sitran visiitti oli Pääsyn 
oheistoiminta YKAn Yhteiskuntatietelijäpäivään, joka oli 
saman viikon perjantaina.

Pikkujouluja vietettiin marraskuun lopussa vierailulla 
Ateneumin Veljekset von Wright -näyttelyyn ja toimiston 
jatkoilla.

Pääsyn hallituksessa on keskusteltu työelämätoiminnan 
kehittämisestä pääsyläisten kesken esimerkiksi työpajojen, 
mentoroinnin tai muun vastaavan merkeissä. Hyviä ideoita 
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Opiskelijavalintojen uudistaminen 
puhutti ministeriövierailulla
Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden liittohallitus aloitti syys-
kautensa ministeriövierailulla. Tällä kertaa kohteena oli opetusmi-
nisteriö, jossa vieraat vastaanotti opetusministeri Sanni Grahn-
Laasosen erityisavustajat Janika Takatalo sekä Heikki Kuutti 
Uusitalo.

Tapaamisen aikana pikkuparlamentissa keskusteltiin muun  
muassa opiskelijavalintojen uudistamisesta, johon SYY on suh-
tautunut varauksella. Liittohallituksen edustajat pitivät tärkeänä 
mahdollisuutta päästä kuulemaan uudistuksen taustoista ja perus-
teluista suoraan opetusministerin edustajilta.

Liittohallitus vei ministeriöön SYYn kannanoton, jossa toivottiin 
valintakokeiden säilymistä pääasiallisena valintaperusteena yhteis-
kunnallisella alalla.

– Viestimme oli, että erilaiset opintopolut on otettava edelleen 
huomioon korkeakoulutukseen hakeuduttaessa. Ymmärrämme, 
että paine työurien pidentämiselle on kova, mutta korkeakoulu-
tuksen saavutettavuudesta ei pidä sen varjolla tinkiä, SYYn pu-
heenjohtaja Antti Simi toteaa.

Meidän SYY

Tulevaisuuden työelämä  
kiinnosti Tampereella

Vierailun lopuksi myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen eh-
ti paikalle tervehtimään SYYn liittohallitusta ja kertomaan muisto-
jaan SVOLin ajoilta. Opetusministerin kanssa liittohallitus keskusteli 
yhteiskuntatieteilijän identiteetistä, elinikäisen oppimisen mahdol-
lisuuksien lisäämisestä sekä avoimen yliopiston tulevaisuudesta.

Kaikkien aikojen suurimmat 
SYYspäivät järjestettiin Tam-
pereella 20.–21. lokakuuta.  
Tapahtuma keräsi Tampereel-
le ennätykselliset 150 yhteis-
kuntatieteiden opiskelijaa  
ympäri Suomen.

– Osasimme varautua suu-
reen osallistujamäärään, mutta 
ajattelimme sen pysyttelevän 
maksimissaan 100–120 henkilös-
sä. Lopulta meillä oli 150 opis-

kelijan lisäksi paikalla myös 
ennätysmäärä puhujia ja kou-
luttajia, SYY-Tampereen pu-
heenjohtaja Emma Lindström 
iloitsee.

Lindström arvelee SYYSpäi-
vien suosion kasvun juontavan 
juurensa Tampereen keskeises-
tä sijainnista sekä ohjelmatar-
jonnan kasvusta.

– Halusimme panostaa mie-
lenkiintoiseen ja monipuoliseen 

ohjelmaan, joka kietoutuisi 
SYYspäivien teeman, tulevai-
suuden työelämän ympärille, 
hän toteaa.

Uudistukset näkyivät ohjel-
massa, jota järjestettiin ensim-
mäistä kertaa myös perjantai-
na. Tuolloin ääneen pääsivät 
Tampereen edellinen pormes-
tari, nykyinen Tampereen yli-
opiston työelämäprofessori 
Anna-Kaisa Ikonen sekä  
yhteiskunta-alan alumnit,  
jotka puhuivat yhteiskunta-
alan opiskelijoiden osaamisen 
puolesta.

– Uskon, että tulevaisuuden 
työelämässä arvostetaan ge-
neralistien kykyä katsoa maail-
maa monesta eri näkökulmas-
ta, Ikonen muotoili.

 SYYspäivien lauantaipäivä startattiin 
aamuverryttelyllä, kun YKAn palvelu-
johtaja ja naisverkosto Ompeluseuran 
perustajajäsen Maria Teikari saapui 
Tampereen yliopistolle puhumaan ver-
kostojen merkityksestä työelämässä. 
Luento herätti vilkasta keskustelua niin 
luentosalin kuin Twitterinkin puolella, 
jonne ahkerat opiskelijat tuottivat sisäl-
töä hashtagilla #mansenSYYs.

� Verkostoitumista ja keskustelua 
jatkettiin luentojen jälkeen work-
shopeissa, joissa omaa osaamistaan 
pääsi kehittämään niin viestinnän, 
esiintymistaitojen, LinkedInin käytön 
kuin omien vahvuuksien tunnistami-
sen saralla.

� Lauantai-ilta huipentui sitseillä, 
jossa tavattiin muun muassa rock-
tähtiä, lääkäreitä ja agentteja. Pu-
keutumiseen inspiraatiota haettiin 
lapsuuden unelma-ammateista.
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JOHTO
Toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen ...........................puhelin 010 231 0362

Palvelujohtaja Maria Teikari  .....................................puhelin 010 231 0367

EDUNVALVONTA
Neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen ..................puhelin 010 231 0357
• yksityissektorin neuvottelutoiminta
• tutkimustoiminta

Neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen .....................puhelin 010 231 0354
• julkisen sektorin ja 
 yliopistojen neuvottelutoiminta

Lakimies Heidi Tupamäki ............................................puhelin 010 231 0363
• palvelussuhdeneuvonta

Lakimies Jukka Nohteri ...............................................puhelin 010 231 0353
• palvelussuhdeneuvonta

Asiantuntija Piritta Jokelainen ..................................puhelin 010 231 0358
• koulutuspolitiikka
• yhteiskuntapolitiikka

JÄRJESTÖTOIMINTA
Viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen ............................puhelin 010 231 0359
• viestintä
• Ura-lehti

Asiantuntija Hanna Meriluoto ...................................puhelin 010 231 0352
• koulutukset
• jäsentoiminta

Kehittämisasiantuntija Aki Reinimäki .....................puhelin 010 231 0356
• järjestötoiminta

Opiskelija-asiamies Jaakko Kalske ...........................puhelin 010 231 0366
• opiskelijatoiminta

JÄSENASIAT
Jäsenkoordinaattori Pia Ruuska ............................... puhelin 010 231 0361
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut

Hallintopäällikkö Marjut Soininen .......................... puhelin 010 231 0360
• taloushallinto
• jäsenmaksut

Yhteystiedot

Toimisto on auki arkisin klo 9–15
info@yhteiskunta-ala.fi
lakimiehet@yhteiskunta-ala.fi 
Sähköpostit muodossa 
etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala.fi

www.facebook.com/yhteiskuntaala
www.twitter.com/yhteiskuntaala
www.linkedin.com/company/
yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry

Tutustu palveluun: www.memberplus.fi

Member+ on täysin uusi 
jäsenetupalvelu akavalaisille

Jäsenetuhintaisia verkkokauppoja sekä arjen luksusta

Priority Pass lentokenttä- 
lounget ympäri maailman

Salomon, Wilson, Zero Point 
jne - M+ store

Etuja hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen

Lifted.fiAcademy of Brain

35 hotellia Suomessa, 4000 hostellia ympäri maailman

Hotelli Pariisin Ville, PorvooTahkoSpa Hotel

Kaikki A-lomien lomahuoneistot käytössäsi

HimosRuka
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Suomessa ei tajuta  
uutta osallisuutta 
”Kun ihmisiä laittaa pinoon, he alkavat tuot-
taa itse ratkaisuja ongelmiinsa.” Lainaus on 
yhteiskuntatieteilijä Matti Apuselta Lähiö-
festin seminaarista tältä syksyltä. Apunen 
tarkoitti pinolla kaupunkia. Mutta yhtä lail-
la se on Facebookin miljardi käyttäjää, jot-
ka ovat kaikki tavalla tai toisella yhden lin-
kin päässä toisistaan. Tämä muuttaa kaiken, 
koko yhteiskunnan organisoitumisen perus-
tan, mutta sitä ei millään tahdota ymmärtää.

Miksi on olemassa organisaa-
tioita? Jotta voidaan kattaa trans-
aktiokulut tuotannon käynnistä-
miseen. Nyt meillä kaikilla on il-
maiset digitaaliset työkalut mai-
nostamiseen, kuvankäsittelyyn, 
tiedottamiseen, organisoitumi-
seen – ja ennen kaikkea suorat 
yhteydet toisiimme. Tämän takia 
puhutaan siirtymisestä organisaa-
tiokeskeisestä ihmiskeskeiseen yhteiskun-
taan. Mutta silti organisaatioissa käyttäydy-
tään kuin ne olisivat kaiken keskipiste.

Kaupungeissa tehdään tällä hetkellä osal-
lisuusmalleja. Niiden kautta asukkaita kut-
sutaan työpajoihin liimailemaan post it -lap-
puja. Heitä myös kutsutaan osallisuusalus-
toille äänestämään valmiista vaihtoehdoista: 
hip hop -työpaja vai keppihevoskisat? Tä-
mä on tietysti iso parannus entiseen, mutta 
samalla ohitetaan se, että osallistuminen ta-
pahtuu jo, joka päivä, ilman että mikään or-
ganisaatio kutsuu osallistumaan. Ja sitä taas 
ei osata arvostaa.

Ravintolapäivä on osallisuutta. Valtava 
kansainvälinen brändi ja matkailuvaltti, jolle 
Suomi tai Helsingin kaupunki ei kyennyt an-
tamaan minkäänlaista rahallista tukea. Kal-
lion villiä Piritoria taas paikalliset yritykset 

alkoivat innovatiivisesti ja järjestelmällises-
ti kehittää viihtyisämmäksi, mutta sitäkään 
toimintaa ei kyetty tukemaan millään taval-
la. Yrityspuolella taas osallisuus on sitä, et-
tä palkataan viestintä- ja mainostoimisto te-
kemään kampanja, jossa isolla rahalla hou-
kutellaan ihmisiä vaikkapa osallistumaan jo-
honkin arvontaan. Kun sosiaalisessa medias-
sa syntyy projekteja, jotka oikeasti saavat ih-
miset mukaansa, niitä pidetään kivana kan-

salaisaktivismina. 
Jos Suomessa olisi keksitty Fa-

cebook, sitä olisi pidetty sympaat-
tisena opiskelijatempauksena ja 
söpönä kansalaisaktivismina.

”Ai että kaikki maailman ih-
miset voivat olla yhteydessä toi-
siinsa?” olisi naureskeltu. Start-
up-pitchin tuomarit olisivat sa-
noneet: ”Yritätte keksiä interne-

tin uudelleen. Ei jatkoon.” AirBnB:hen olisi 
suhtauduttu elämäntapahippien puuhaste-
luna. ”Heh, olette toisten kodeissa yötä, ai-
ka uhkarohkeaa.”

Lainsäädännön tasolla kaikki uuden kehit-
tely orgaanisissa verkostoissa torpataan lain-
säädännöllä, jossa muutaman keikkatyön te-
keminen johtaa yrittäjästatukseen ja vie so-
siaalituet. Ja juuri tämä kaikki: Ravintolapäi-
vä, AirBnB, Piritorin oma-aloitteinen sosiaa-
listen ongelmien ratkaisu ja kaupunkikehit-
täminen, uudenlaisten keikkatyömahdolli-
suuksien kehittäminen ja vapaamuotoinen 
organisoituminen ovat tulevaisuuden työ-
tä. Ihmisten kykyä muodostaa tiimejä ja ha-
kea yhdessä ratkaisua yhteisiin ongelmiin. 
Kun tätä kaikkea ei tunnisteta korkean tuot-
tavuuden työksi, ei ole ihme, että kansakunta 
valmistautuu siihen, että robotit vievät työt.

PAULIINA SEPPÄLÄ on yrit-
täjä ja maailmanmuuttaja, 

joukkoistamisen ja co-creation-
ajattelun asiantuntija. Hän on 

yksi perustajista Suomen isoim-
massa joukkorahoituspalvelu 

Mesenaatti.me:ssä sekä Yhteis-
maassa, joka tunnetaan useista 

digitaalisista ja yhteisöllisistä 
hankkeistaan. Yhteismaan kier-

rätyskarnevaali Siivouspäivä 
ja naapurustojen sosiaalinen 

media Nappi Naapuri ovat 
palkittuja sosiaalisia innovaati-
oita. Vuonna 2017 Yhteismaan 

Illallinen taivaan alla levisi 
maailmanlaajuiseksi Suomi 100 

-vuoden juhlatapahtumaksi. 
Seppälä on valittu Vuoden yh-

teiskuntatieteilijäksi 2016 sekä 
Kauppalehden listauksessa vuo-

den 100 vaikutusvaltaisimman 
suomalaisen joukkoon 2015. 

Kaikki uu-
den kehittely 
orgaanisissa 
verkostoissa 

torpataan 
lainsäädän-

nöllä.
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Tue taistelua naisten oikeuksien  
puolesta. Lahjoita: www.kotiorjat.fi reilu maailma työn alla


