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Kuka tahansa voi joutua kiusatuksi

T

yöterveyslaitoksen nettisivulla oli hätkähdyttävä tieto: Yli 100 000 ihmistä
kokee joka päivä olevansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Valtava määrä
ihmisiä lähtee työpaikalleen aamuisin sydän hakaten ja epämukavuutta tuntien,
mielessään ajatus: Miten tästäkin päivästä selviän?
Ymmärrän kiusatun tuskan, sillä olin työurani alussa samassa jamassa. Tulin
valituksi koulutustani vastaavaan tehtävään, mutta hyvin pian huomasin olevani minut
rekrytoineen esimiehen silmätikkuna. Olin järkyttynyt ja hämmentynyt. Eihän minulle voi
käydä näin, ajattelin. Huomautettavaa löytyi mistä tahansa: milloin olin väärään aikaan
lomalla, milloin työtavoissani oli vikaa. Sain kuulla piikittelyä akateemisesta tutkinnostani,
vaikka ylempi korkeakoulututkinto oli ollut hakuilmoituksessa vaatimuksena.
Työyksikössä ainoana pienen lapsen äitinä poissaolojani katsottiin nenänvartta pitkin.
Koin kohtelun epäoikeudenmukaisena ja kohtuuttomana. Yli vuoden purin hammasta,
voin pahoin ja hain uutterasti uutta työpaikkaa.
Kiusaaminen voi pahimmillaan olla traumaattinen kokemus, joka johtaa pitkiin
sairauspoissaoloihin. Myös kiusaamista työpaikallaan todistavat kokevat tilanteen usein
ahdistavana. Tuoreen Työolobarometrin mukaan useamman kuin joka toisen työpaikalla
esiintyy ainakin joskus kiusaamista tai henkistä väkivaltaa. Yli puolet työssäkäyvistä
joutuu siis tavalla tai toisella osalliseksi työpaikkakiusaamiseen. Ja nyt on kyse aikuisista
ihmisistä, ei päiväkotilapsista!
Henkilökohtaisen kärsimyksen ja kriisin lisäksi kiusaamisella on ihan konkreettinen
hintalappu kansantaloudelle. Työterveyslaitoksen
mukaan pitkittyneen kiusaamistapauksen kulut
selvittelyineen voivat nousta yli 30 000 euroon, ja
yhden sairauslomapäivän hinta on noin 350 euroa.
Omalla tarinallani oli onnellinen loppu, sillä
selvisin vähin henkisin vaurioin. Olin jo hetken
kuvitellut itseni kurjaksi, mutta lopulta
pääsin jopa valitsemaan kahden työpaikan
väliltä. Onneksi elettiin nousukautta ja
vastavalmistuneena olin kiinnostava hakija.
Harvoin olen tuulettanut niin rajusti kuin
silloin.
Oletko sinä kokenut
työpaikkakiusaamista? Älä jää asian
kanssa yksin. Luottamusmiehiltä ja
liiton lakimiehiltä saat tukea ja apua, jos
työpaikallasi esiintyy kiusaamista.
Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle –
haluaisin uskoa, että tavoite on mahdollinen
saavuttaa.

KATI AHTIAINEN
viestintäpäällikkö

Ura on Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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Hyviin tilaisuuksiin

tulee tarttua

Kunnanjohtaja Lauri Inna siirtyy kesäkuun alusta jälleen uusiin tehtäviin.
Johtajan oppinsa hän on hankkinut Puolustusvoimien leivissä.

H

attulan kunnanjohtaja Lauri Innaa odottavat uudet haasteet.
Voisi sanoa, että jälleen kerran,
sillä Hattulan johtoon hän siirtyi
vain runsas vuosi sitten. Sinänsä
lyhyeksi jäänyt pesti Hattulassa ei ollut tarkoitushakuista. Inna on viihtynyt kunnassa
hyvin, mutta hyvä tilaisuus vain osui kohdalle, eikä siihen voinut olla tarttumatta.
– Olin ollut Hattulassa vajaan vuoden, kun
Salon kaupunginjohtajan paikka tuli hakuun.
Mietin pitkään sen hakemista. Päätökseen
vaikuttivat ammatillisesti kiinnostavan paikan ohella perhesyyt, Lauri Inna myöntää.
Innan vaimo ja neljä lasta asuvat Turussa, jossa vaimo työskentelee.
– Päätökseen on Hattulassa suhtauduttu
ymmärtäväisesti ja töitä viedään päätökseen hyvässä yhteishengessä, Inna kiittää.
NOUSUN JATKUMINENVAATII TYÖTÄ

– Tulin tänne vähän kuin keskeneräiselle
työmaalle. Meneillään oli paljon isoja kehityshankkeita, joita olemme vieneet vauhdilla päätökseen, Inna miettii Hattulassa kulunutta vuotta.
Hän näkee Salonkin kehityssuunnassa
paljon positiivista, mutta ei odota pääsevän4
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sä helpolla. Rakennemuutokset ovat koetelleet Saloa, sen lähiseutua ja koko maakuntaa.
Nyt kuitenkin eletään jo pienessä nousussa.
– Vaikka mittarit ja hiljaiset signaalit antavat viitettä paremmasta, työttömyys on
edelleen hälyttävän korkealla. Sillä on paljon kerrannaisvaikutuksia. Vaikka kaupunki on pystynyt käsittelemään vaikeita tilanteita pala palalta, kehityssuunnan on jatkuttava edelleen, Inna sanoo.
– Henkseleitä ei pääse paukuttelemaan.
Inna aloittaa Salossa kesäkuun alussa nykyisen kaupunginjohtajan Antti Rantakokon siirtyessä eläkkeelle. Rantakokko valittiin muun muassa Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi vuonna 2009, eli isot saappaat
odottavat.
MAAKUNTAUUDISTUS KAIKILLE ARVOITUS

Lauri Inna myöntää kiinnostuneensa Salon
kaupunginjohtajan paikasta myös siksi, että hän näkee kaupungin seutukeskuksena
olevan vahvoilla maakuntauudistuksessa.
– Kukaan ei vielä tiedä, mitkä ovat maakuntauudistuksen todelliset vaikutukset
sen toteutuessa. On vain arvioita ja laskelmia, mutta aika näyttää todelliset vaikutukset, Inna sanoo.

[ASIOIDEN TUNTIJA]

Lauri Inna on jättämässä
Hattulan taakseen haikein
mutta odottavin mielin.
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Hänen mukaansa jokainen alue tulee kuitenkin tulkitsemaan tilannetta omanväristensä lasien läpi.
– Jokainen maakunta ja kunta on jatkossakin omanlaisensa. Rakenteellinen profiili
ja asukasprofiili tulevat vaikuttamaan vahvasti siihen, miten kukin kunta uudistuksessa pärjää.
Sitä, ketkä ovat häviäjiä tai voittajia, Inna
ei lähde arvuuttelemaan, mutta uskoo, että
Salo on hyvissä asemissa.
– Salo on vähän Hämeenlinnan tai Kouvolan kaltainen aluekeskus. Kaikki kolme
myös yhdistyivät naapurikuntien kanssa
samaan aikaan, joskin kukin on tässä muutoksessa tullut maaliin vähän eri tavoin, Inna muotoilee.
Aika yllättävää puhetta mieheltä, joka
vielä toistaiseksi johtaa tiukasti itsenäisyydestä ja omasta identiteetistä kiinni pitänyttä Hattulaa.
– Kaupunginjohtaja on aina kunnan luottamusjohdon tahtotilan edustaja. Hattulassa on vahva oma identiteetti. Kukin kunta
muodostuu oman rakenteellisen- ja asukasprofiilinsa mukaan ja tekee myös ratkaisut
sen pohjalta, Inna muotoilee.
JOHTAMISOPIT PUOLUSTUVOIMISTA

Sen enempää paikkakunnan kuin työtehtävänkään muutos ei ole 38-vuotiaalle miehelle uutta. Vammalassa syntynyt Inna muutti opintojen perässä Helsinkiin, siirtyi sieltä
6
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Kaupunginjohtaja
on aina kunnan
luottamusjohdon
tahtotilan edustaja.

päättämään opinnot Turkuun aiemmin valmistuneen vaimon työn perässä. Opiskeluaikoina hän myös kävi rauhanturvaajakomennuksilla Kosovossa ja Afganistanissa
sekä niin ikään YK:n tehtävissä Afrikassa.
Tällä pohjalla oli luontevaa siirtyä EU-joukkoihin Säkylään.
Valtiotieteiden maisteriksi Lauri Inna valmistui 2007. Seuraavana vuonna hän muutti työn perässä Mikkeliin Maavoimien esikuntaan.
– Olihan se aika hienoa päästä nuorena
miehenä kenraalien ja everstien joukkoon
samaan johtoryhmään, viestintäpäällikkönä työskennellyt Inna myöntää.
Puolustusvoimavuosiaan hän kiittää
myös johtamistaidoistaan, joita on myöhemmin tarvinnut kunnanjohtajan tehtävissä.
Aluksi hän asui Mikkelissäkin yksin,
mutta sitten perhe muutti sinne perässä.
Sitten kolmen esikuntavuoden jälkeen Inna kutsuttiin Teollisuuden Voiman viestintäjohtajaksi.
– Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui
samaan aikaan onnettomuus. Se oli mielenkiintoista aikaa, kun piti perustella Suomen
ydinvoimaloiden turvallisuutta ja tehdä ankaraa lobbaustyötä, Inna sanoo.
PIENIIN PIIREIHIN

Siirtyminen isoista kansainvälisistä kuvioista pienen Punkalaitumen johtoon kuulostaa ehkä kummalliselta. Mies oli lähipiirissään nähty kuitenkin juuri kunnan johdossa jo hyvin nuorena.

LAURI INNA
• s. 1979 Vammala (nyk. Sastamala)
• Valtiotieteiden maisteri 2007, Turun yliopisto
• Työskennellyt YK-joukoissa ja Puolustusvoimien
palveluksessa
• Siirtyi Puolustusvoimien esikunnasta Teollisuuden
Voiman viestintäpäälliköksi 2011
• Aloitti Punkalaitumen kunnanjohtajana 2012
• Siirtyi Hattulan kunnanjohtajaksi vuoden 2016 alusta
• Aloittaa Salon kaupunginjohtajana 1.6.2017
• Perhe: vaimo, kolme poikaa ja tytär

Aina eteenpäin. Uudet
tilaisuudet ovat osuneet
Lauri Innan työpolulle
tiuhaan tahtiin.

Kolmiportainen hallinto

– Punkalaidun oli lähellä synnyinseutuani Vammalaa (nyk. Sastamala), sekin vaikutti päätökseen. Muutimme koko perhe
sinne ja vaikka piirit ehkä olivat pienemmät, saimme paljon hyvää aikaiseksi.
Innan taustassa on toinenkin poikkeava
piirre. Hänellä ei ole minkäänlaisia poliittisia sidoksia.
– Se, etten ole ollut minkään puolueen
jäsenenä, on varmasti taannut tietynlaisen tasapuolisen kohtelun ja katsantokannan asioihin. Toisaalta kunnallishallinnossa
asiat eivät läheskään aina ole niinkään puoluesidonnaisesti linjassa, vaan mielipiteet
jakautuvat henkilöittäin.
Sitten tuli pyyntö hakea Hattulan avautuvaa virkaa. Inna haki ja tuli valituksi. Perhe
jäi vielä ensimmäiseksi kesäksi Punkalaitumelle, mutta muutti sitten vaimon työn perässä takaisin Turkuun.
– Olen ollut onnekas, että olen pystynyt
sovittamaan työn ja perheen. Toisinaan on
ollut aikoja, jolloin olen ollut paljon erossa
perheestä, mutta sitten on taas tullut tällaisia tilaisuuksia, joiden ansiosta olen voinut
olla enemmän läsnä. 

Olen ollut
onnekas, että
olen pystynyt
sovittamaan
työn ja
perheen.

Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä
siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään
kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja
kunta. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Maakunnat vastaavat 1.1.2019 alkaen seuraavista tehtävistä: sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi,
ympäristöterveydenhuolto, maatalous ja maaseudun kehittäminen, alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen
edistäminen, alueiden käytön suunnittelu ja
ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen, kala- ja vesitalous, vesihuollon
suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito, maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen ja yhteiskunnan
turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen. Lisäksi maakuntien vastuulle voidaan
siirtää lain perusteella muita alueellisia tehtäviä.
Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Uudistuksen tavoitteena on
kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron
säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on
tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksista vuoteen 2029 mennessä. Kolmen
miljardin euron säästötavoitteen saavuttaminen
edellyttää, että menot saavat jatkossa kasvaa
vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun nyt ne kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain.
Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta vastaa maakuntavaltuusto. Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valmistelee
valtiovarainministeriö.
Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä 28.1.2018. Jatkossa maakuntavaalit pidetään kuntavaalien yhteydessä joka neljäs vuosi.
Lisää tietoa maakuntauudistuksesta
alueuudistus.fi/mika-on-maakuntauudistus
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tieto
TIESITKÖ?
Akavan jäsenmäärä vuoden alussa oli
607 254. Akavalaisia
liittoja on 35, joista
yli puolet on naisvaltaisia eli naisten
osuus jäsenmäärästä on yli 50 prosenttia. Miesvaltaisia
liittoja on yhdeksän.
Liittoja, joissa osuudet menevät tasan,
on kahdeksan.
YKA kuuluu naisvaltaisiin liittoihin:
naisten osuus on
68,5 prosenttia. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 12 355.

23 %
ylemmistä toimihenkilöistä hoitaa
vähintään viikoittain työasioitaan vapaa-ajalla. Ylemmät
toimihenkilöt vievät
töitä kotiin yli neljä
kertaa useammin
kuin työntekijäasemassa olevat. Toimi
alan mukaan tarkas
teltuna yleisintä
töiden vieminen
kotiin on valtiolla.
Lähde:
Työolobarometri 2016
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Valtuustolla
on tärkeä rooli
Liiton ylintä päätösvaltaa on käyttänyt valtuusto vuodesta 2002 alkaen.
Marraskuussa valitaan liiton historian viides valtuusto. ”Jos et asetu
ehdolle, äänestä edes”, kehottavat valtuuston ensimmäinen puheenjohtaja Martti Simola ja nykyisen valtuuston puheenjohtaja Sini Terävä.

Sini Terävä

Puheenjohtaja 2014–
MITEN NÄET VALTUUSTON ROOLIN
LIITON TOIMINNASSA?

Valtuusto luo suuret linjat ja sitä kautta suunnan,
johon liitto on menossa. Tämä pätee niin liiton
strategiaan kuin yhteiskuntapoliittisiin linjoihin:
hallitus valmistelee ja toimeenpanee, mutta valtuusto sanoo viimeisen sanan. Pidän valtuuston
roolia hyvin tärkeänä. Se on edustuksellinen elin,
jolla on äänestäjien antama selkänoja päätöksilleen. Äänestäjien antama mandaatti sekä valtuuston — ainakin toivottavasti toteutuva — moninaisuus ja laaja-alaisuus tekevät valtuustosta myös
hyvän paikan käydä keskustelua ja kuulla, miltä
yhteiskuntatieteilijöiden elämä eri puolilla maata
ja erilaisissa elämäntilanteissa näyttää.
MIKSI KANNATTAA ASETTUA EHDOLLE JA
ENNEN KAIKKEA ÄÄNESTÄÄ?

Valta kannattaa ottaa, kun se on saatavilla. Valtuusto päättää liiton suunnan ja valitsee hallituksen. YKAlla on mahdollisuus vaikuttaa koulutusalojemme kehitykseen sekä Akavaan ja nostaa
asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liitto
vaikuttaa siihen, miten yhteiskuntatieteilijät nähdään työelämässä ja julkisessa keskustelussa. Joku
tekee päätökset siitä, miten YKA toimii. Jos se et
ole sinä, se on aina joku muu. Ja se joku muu voi
olla sinun kannaltasi väärää mieltä.
YKAn toimintaan on helppo päästä mukaan,
sillä valtuusto on keskusteleva ja kaikki jäsenet
ovat tasa-arvoisessa asemassa. Itse rakensin neljä vuotta sitten tyhjästä ehdokaslistan, nousimme
valtuuston toiseksi suurimmaksi ryhmäksi ja itse

päädyin valtuuston johtoon. Tämä ei kaikissa liitoissa olisi mahdollista. Meillä on hyvä ja monipuolinen valtuustoryhmien joukko, josta varmasti löytyy jokaiselle oma ryhmä ja oma ehdokas.
MIELEENPAINUVIN ASIA/SAAVUTUS
VALTUUSTOK AUDELLASI?

Olen ollut iloinen valtuuston hyvästä, positiivisesta ja keskustelevasta hengestä. Se on porukka,
jota on aidosti ilo johtaa. Substanssipuolella mieleenpainuvimpia ovat olleet linjaukset, joita teimme strategiaan. Haluamme olla ammattiliittojen
edelläkävijä, joka pyrkii koko yhteiskunnan hyvään, ei vain ajamaan omien jäsentensä etua. Tämä on sitä rohkeutta ja vastuullisuutta, jota yhteiskuntatieteilijöiltä toivonkin.

Martti Simola

Puheenjohtaja vuosina 2002–2005
MITEN NÄET VALTUUSTON ROOLIN
LIITON TOIMINNASSA?

Valtuusto on liiton korkeinta päätösvaltaa käyttävä toimielin. Se valitsee hallituksen, tekee keskeisimmät linjapäätökset ja päättää jäsenmaksuista.
Se toimii myös keskustelufoorumina.
MIKSI KANNATTAA ASETTUA EHDOLLE JA
ENNEN KAIKKEA ÄÄNESTÄÄ?

Eräs parhaimpia tapoja vaikuttaa liitossa on tulla valtuuston jäseneksi. Sen lisäksi, että tuolloin
voi vaikuttaa liitossa käytävään keskusteluun ja
olla päättämässä asioista, on myös mahdollisuus
tulla valituksi hallitukseen, joka vastaa liiton käytännön toiminnasta. Valtuuston jäsenyys tarjoaa
myös tavan verkostoitua.
Jollei itse halua asettua ehdolle, kannattaa kuitenkin ainakin äänestää. Epäilemättä listoilta löytyy ehdokas, jonka voi uskoa edistävän valtuustossa itselleen tärkeitä asioita.
MIELEENPAINUVIN ASIA/SAAVUTUS
VALTUUSTOK AUDELLASI?

Olin valtuuston puheenjohtajana sen historian
ensimmäisenä kautena. Kausi merkitsi uuden
toimielimen toiminnan vakiinnuttamista. Koska valtuustoa perustettaessa ei ollut osattu ottaa
huomioon kaikkia tilanteita ja tarpeita, joita alkuvuosien kokemus toi, jouduttiin sääntöjä muuttamaan vastaamaan ilmenneitä tarpeita. Osin tehdyt muutokset olivat merkittäviäkin.

Vaalit sähköistyvät – nyt
on vaikuttamisen paikka!
 Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen liittovaltuusto valitaan
kaudelle 2018–2021.
Vaalikelpoisia ovat 31.8.2017 mennessä jäseniksi liittyneet.
Vaaliluettelo on nähtävillä liiton toimistolla 4.–11.9.2017.
Tarvittaessa voit tarkistaa nimesi vaaliluettelosta ottamalla
yhteyttä liiton toimistoon vaalit@yhteiskunta-ala.fi tai 010 231 0350.
Äänestysaika on 1.–23.11.2017. Vaalitulos julkaistaan perjantaina
24.11.2017.
TÄRKEÄÄ!
Vaalit ovat nyt ensimmäistä kertaa kokonaan sähköiset. Muistathan
huolehtia, että jäsenrekisteriin ilmoittamasi sähköpostiosoite
on oikein. Voit tarkistaa ja päivittää tietosi liiton verkkosivujen
verkkoasioinnissa (verkkosivujen oikea yläkulma). Jos et käytä
sähköpostia, ota yhteyttä liittoon mahdollista liiton toimistolla
tapahtuvaa sähköistä äänestämistä varten!
KIINNOSTAAKO EHDOKKUUS?
Ehdokasasettelu alkaa 1.6.2017 ja päättyy 25.9.2017.
Ehdokasasettelun ohjeet ovat 1.6.2017 alkaen liiton verkkosivuilla
www.yhteiskunta-ala.fi/valtuustovaalit2017. Yksittäisten
jäsenten ehdokasilmoitukset, jäsenyhdistysten ehdokaslistat
sekä vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat on jätettävä
vaalilautakunnalle liiton toimistoon viimeistään 25.9.2017 klo 16.00.

Muistathan
huolehtia, että
jäsenrekisteriin
ilmoittamasi
sähköpostiosoite
on oikein.
Tule mukaan kehittämään
uuden ajan edelläkävijäliittoa!
Kaikki vaaleja koskevat kysymykset joko s-postitse osoitteeseen
vaalit@yhteiskunta-ala.fi tai 010 231 0350.
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tieto
Kolme ykalaista
sai ansiomerkin
Akava on myöntänyt vuoden 2017 ansiomerkit
tunnustuksena aktiivisesta työstä akavalaisten,
Akava-yhteisön ja yhteiskunnan puolesta. Ansiomerkit
myönnettiin jäsenjärjestöjen tekemien ehdotusten
pohjalta ja ne luovutetaan saajilleen jäsenjärjestöjen ja
Akavan tilaisuuksissa. YKAn esityksestä ansiomerkin sai
kolme ykalaista aktiivia:

Juhlavuosi käynnistyy
kampanjalla
Liitto täyttää 70 vuotta ja juhlii esittelemällä alan osaajia.
Osa esittelyistä tehdään yhteistyössä Duunitorin kanssa ja
osa esittelyinä liiton omissa kanavissa.
Kampanja kestää vuoden loppuun.

• Mikko Eskola, pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin
• Marjaana Syrjälä, pronssinen ansiomerkki
• Johan Kuosmanen, pronssinen ansiomerkki

Seuraa #YKA70 Facebookissa ja Twitterissä.
Lue lisää: www.yka70.fi

YKAn hallitus on päättänyt pitää alku- ja
kesätyöpalkkasuositukset ennallaan
vuonna 2017. Alkupalkkasuositus
yksityisen sektorin palvelukseen
sijoittuvalle vastavalmistuneelle
on 3 170 €/kk.
Opiskelijoiden palkkasuositus
koulutusta vastaavaan työhön:
• alle 120 opintopistettä
1 770 €/kk
• yli 120 opintopistettä
2 070 €/kk
• yli 180 opintopistettä
2 270 €/kk
• yli 240 opintopistettä
2 470 €/kk

Kuva: Thinkstock

Palkkasuositukset
pysyivät ennallaan

Generalistit
palvelumuotoilijoina
Edistyksellisessä Haavi-projektissa on kevään aikana
muodostettu moniammatillisia tiimejä ratkaisemaan
asiakastoimeksiantoja. Toimeksiantajina ovat olleet
Danske Bank, Avoine, Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kaleva ja Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät.
YKA, Akavan Erityisalat ja Specia ovat olleet mukana
mahdollistamassa palvelumuotoilun kokeiluprojektia.
Lue lisää: haavi.info
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Kuva: Thinkstock

[PUHEENJOHTAJALTA]

Ilmoittaudu
puhujapankkiin
Alumni, haluatko jakaa
kokemuksiasi työelämästä
ja sparrata yhteiskunta-alan
opiskelijoita urallaan eteenpäin?
Ilmoittaudu SYYn puhujapankin
jäseneksi alumnivastaavalle
osoitteeseen: t10krant@utu.fi

Save
the Date
24.11.
Merkitse
Yhteiskuntatieteilijäpäivien ajankohta
jo kalenteriin.
Juhlavuoden
Yhteiskuntatieteilijäpäivien seminaari
on Helsingissä
perjantaina 24.11.
iltapäivällä.

YKA ottaa kantaa
Valtionhallintoa ja väliporrasta on uudistettu ahkerasti viimeisten
vuosikymmenien aikana. Nyt meneillään olevat maakuntauudistus,
sote-uudistus ja lukuisat muut prosessit vaikuttavat suoraan ainakin
tuhannen ykalaisen elämään ja työhön.
YKAn näkemys on ollut ja on, että muuttuvassa maailmassa
myös hallintoa pitää uudistaa. Samalla uudistusten tulee perustua
selkeisiin tavoitteisiin, tutkittuun tietoon ja ottaa huomioon niin
yhteiskuntatieteilijöiden kuin muiden työntekijöiden asema ja tarpeet.
Yhteiskunnan ja hallinnon ammattilaisten näkemystä ja osaamista
tulee hyödyntää uudistusten suunnittelussa ja toteutuksessa. YKA on
tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä hallituksen suuntaan myös Akavan
ja JUKOn kautta. Uskon, että me ykalaiset osallistumme keskusteluun
ja otamme kantaa myös käytännössä jokaisella uudistusten kohteena
olevalla työpaikalla.
YKAn kevätvaltuusto hyväksyi liiton yhteiskuntapoliittisen ohjelman.
Se on selkeässä yhteydessä liiton strategiaan ja vastaa käytännön tasolla
yleisempiin tavoitteisiin. Kannanmuodostus kesti koko syksyn ja kevään
ja otti mukaan ainakin sata ykalaista valtuuston ja hallituksen piiristä.
YKA ottaa ohjelmassa kantaa työelämän kehittämiseen niin
hyvinvoinnin kuin työaikojen osalta. Painotamme myös osaamista ja
elinikäisen oppimisen merkitystä muuttuvassa työelämässä. YKA esittää
kantansa ajankohtaisiin kysymyksiin myös sosiaaliturvan kehittämisestä
ja perhevapaista. Laadukas tasa-arvotyö on avain parempaan
työelämään ja yhteiskuntaan.
Joku voi kysyä, miksi ammattiliitto puhuu muustakin kuin
vaikka oman alansa koulutuspolitiikasta. Valmius osallistua
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun edellyttää laajoja kantoja ja
valmiuden sanoa ne julki oikeaan aikaan. Nyt kannat on otettu.
Julkaisemme yhteiskuntapoliittisia linjauksiamme teemoittain pitkin
vuotta. Tämän lehden sivulla 27 voit lukea, miten me haluamme
ykalaisina työelämää kehittää.
Seuraa liiton viestintää, tykkää, jaa ja kerro eteenpäin. Meistä jokainen
on liiton ääni keskustelussa.
ANTTON RÖNNHOLM
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Sinä ja autosi
olette arvokkaita

Turvasta saat
suorastaan ylellisen
kattavan Liittokaskon ja
uuden liikennevakuutuksen,
sillä jokainen kuski ansaitsee
reilua turvaa.

Uuden
liikennevakuutuksen
maksimibonus on nyt

Liittokaskon laaja
sijaisautoetu
takaa käyttöösi vara-auton
jopa tunnissa, kun oma
ajopelisi saa kohtalokkaan
kolhun kesken matkan tai
simahtaa teknisen vian takia.

Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

80 %

ARTO VAINIO

T

yösopimuslain 2 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan, jos
työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä
tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan
on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Jos työn
vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka
työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella
järjestää, työntekijälle on pykälän 2 momentin mukaan annettava
tällainen koulutus.
Kokoaika- ja lisätyötä on tarjottava kaikille niille osa-aikatyöntekijöille,
jotka ovat sopivia vapaana oleviin tehtäviin ja ovat niihin halukkaita.
Työnantajan palveluksessa olevat osa-aikatyöntekijät ovat etusijalla,
kun lisää työtä on tarjolla. Tällöin työnantaja ei saa palkata ulkopuolelta
työntekijää näihin tehtäviin eikä jatkaa määräaikaisia työsuhteita, mikäli
vakituinen osa-aikatyöntekijä on saatavilla.
Korkeimmassa oikeudessa on ollut ratkaistavana, eikö työnantaja
saa palkata henkilöä edes oppisopimussuhteeseen, vaan osaaikainen työntekijä menee tämänkin edelle. Oppisopimussuhde on
määräaikainen työsuhde, johon ei kuitenkaan sovelleta työsopimuslakia.
Oppisopimuksessa on kyse koulutuksesta, josta työnantaja on sopinut
koulutuksen järjestäjän kanssa ja saa tästä korvauksen.
Korkein oikeus kuitenkin rinnastaa oppisopimuksella
työskentelevän työntekijän ”normaaliin” työntekijään, koska opetusta
annetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä ja siitä maksetaan
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opetuksen pääasiallisena
sisältönä on työn tekeminen eikä koulutuksen antaminen. Näin ollen
työnantaja ei saa palkata henkilöä oppisopimussuhteeseen, mikäli näihin
tehtäviin on sijoitettavissa osa-aikainen työntekijä.
Samassa ennakkoratkaisussa korkein oikeus teki selväksi,
että kokoaikatyötä tulee tarjota myös osa-aikaiselle äitiys- ja
vanhempainvapaalla olevalle eikä palkata ulkopuolelta henkilöä
samanlaisiin tehtäviin. Ko. tapauksessa työnantaja ei ollut tarjonnut
tehtävää äitiyslomalle noin 3 kuukautta aiemmin jääneelle osaaikatyöntekijälle, koska tämä ei olisi kuitenkaan ollut käytettävissä.
Korkein oikeus tyrmäsi tämän perustelun selkeäsanaisesti: ”Korkein
oikeus toteaa, että äitiysvapaa ajoittuu välittömästi synnytyksen
yhteyteen ja johtuu siitä. Kun yhtiö on A:n äitiysvapaan vuoksi jättänyt
tarjoamatta hänelle sopivaa tehtävää, A on yhtiön menettelyn johdosta
joutunut raskauden ja synnytyksen perusteella epäedulliseen asemaan.
Rikkomalla lisätyön tarjoamisvelvollisuuttaan yhtiö on syyllistynyt
myös tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään.” Eli korkein oikeus tahtoo
sanoa, että raskaus ei ole laillinen peruste olla tarjoamatta työtehtäviä
äitiysvapaalla olevalle henkilölle.
Edellä kommentoidussa oikeustapauksessa työnantaja velvoitettiin
suorittamaan vahingonkorvauksena noin 17 500 euroa ja hyvityksenä
5 000 euroa korkoineen.

lain mukaan

Työn tarjoamisvelvollisuudesta

Kirjoittaja on varatuomari ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja
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polku
Maria Teikari

Esihenkilö, joka
johtaa ihaillen
Teksti Kati Ahtiainen Kuva Aki Reinimäki

NYKYINEN TYÖNKUVA

Olen aloittanut YKAssa palvelujohtajana helmikuussa. Vastuullani ovat jäsenkokemus, palveluiden kehittäminen ja
järjestötiimi.
MITÄ JÄSENKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN TARKOITTAA?

Jäsenkokemus tarkoittaa sekä mielikuvaa YKAsta että
konkreettista jäsenyydestä saatavaa hyötyä. Kokemuksen
kehittämiseksi YKAssa kerätään tietoa ja palautetta, osallistetaan jäsenet suunnittelemaan palvelutarjontaa, kohdennetaan palveluita jäsenten erilaisiin elämäntilanteisiin
ja seurataan tarkasti tyytyväisyyttä.
MITÄ HYÖTYÄ YHTEISKUNTA-ALAN
KOULUTUKSESTA ON TYÖSSÄSI?

Yhteiskuntatieteilijänä hahmotan nopeasti toimintakentän
ja osaan analysoida yhteiskunnallista keskustelua. Tartun
rivakasti kokonaisuuksiin ja poimin niistä olennaisen esiin.
Erityisesti vielä hallintotieteilijänä luen hyvin organisaatioi
ta, ajattelen strategisesti ja lähden heti toteuttamaan valittuja tavoitteita. Yhdistelmänä koulutukseni ja käytännön
kokemus ovat tehneet minusta ammattijohtajan.
URAPOLUN VAIHEITA

Urapolku alkoi jo teininä, kun tein Porissa monenlaisia
töitä mainosjakelusta puhelinmyyntiin. Opiskeluvuo2009
Tampereen
kaupungin
Asiantuntijaverkosto-projektiin
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2011
Yliopistoharjoittelu
Poliisihallituksessa

sina tein useana kesänä ja opintojen ohella Tampereella
taloushallinnon töitä Keskolla K-talouspalvelukeskuksessa.
Projektityöstä sain kokemusta opintojen keskellä, kun
toimin vuoden ajan projektityöntekijänä Tampereen kaupungin Asiantuntijaverkosto-projektissa.
Korkeakouluharjoitteluni tein Poliisihallituksessa. Valmistumisen jälkeen pääsin hallintosihteeriksi Suomen
ylioppilaskuntien liittoon. Hoidin oman toimeni ohella
toimitusjohtajan tehtäviä opiskelijajärjestöjen palvelutoimistossa, jossa sain johdettavakseni kolmen hengen
tiimin. Ennen YKAan tuloani olin puolentoista vuoden
ajan Palkansaajajärjestö Pardiassa hallintopäällikkönä.
Vastuullani oli oman seitsenhenkisen tiimini lisäksi järjestön talous, IT ja koko HR sekä otona Tivonet-tilitoimiston toimitusjohtajuus ja neljän hengen tiimin esihenkilönä toimiminen.
MILLAINEN ESIHENKILÖ
OLET/HALUAT OLLA?

Minä olen valmentaja, joka vie tiimiä kohti asetettuja tavoitteita ja luo asiantuntijoille hyvät olosuhteet työskentelyyn. Vaadin paljon, mutta toivon ja tähtään siihen, että jokainen työntekijä luottaa minuun ja uskaltaa puhua
mistä tahansa. Ihailen taitavia ammattilaisiani, joilta tulevat ne parhaat ideat.

2013
Hallintosihteeriksi
Suomen
ylioppilaskuntien
liittoon

2015
Palkansaajajärjestö
Pardian
hallintopäällikkö

2017
Yhteiskunta-alan
korkeakoulu
tettujen
palvelujohtajaksi

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

Erityisavustaja
PETRI NEITTAANMÄKI
Eduskunta

YTM Petri Neittaanmäki aloitti
syksyllä 2016 Eduskunnan I varapuhemiehen, kansanedustaja
Mauri Pekkarisen erityisavustajana.
Neittaanmäki on toiminut aiemmin muun muassa Suomen

Keskustan kansanedustajana
sekä erityisavustajana Euroopan parlamentissa ja ministerin erityisavustajana ulkoasiainministeriössä. Neittaanmäki on
Keskustan 1. varakansanedustaja Keski-Suomen vaalipiirissä.

Palveluesimies
LAURA TOLKKINEN
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

MARIA TEIKA

RI, 30

• Palvelujohtaja,
YKA
• HTM (hallintotie
de)
• Ompeluseura-ty
öelämäverkoston
ja Upea ura -työelä
mätapahtuman
perustaja
• Perhe: puoliso
• Harrastukset: la
ulu, kuntoliikunta
,
tanssi, yhteiskunna
llinen
vaikuttaminen

YTM Laura Tolkkinen on nimitetty maaliskuussa 2017 palveluesimieheksi Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n Jätkäsaaren
Validia-asuntoihin. Työnkuvaan
kuuluu asumispalvelujen asiakaskokemus-, henkilöstö- ja talousjohtaminen. Uudenlainen
monisukupolviasumisen malli,

Helsingin Jätkäsaaren Sukupolvienkortteli, valmistuu keväällä 2017.
Aiemmin Tolkkinen on työskennellyt Vammaisten lasten
ja nuorten tukisäätiössä Lauttasaaren ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön johtajana.

Viestintäpäällikkö
TUOVI RAUTJOKI
Valtiontalouden tarkastusvirasto

YTM, HuK Tuovi Rautjoki on
nimitetty viestintäpäälliköksi
Valtiontalouden tarkastusvirastoon. Hän johtaa viraston viestintää ja osallistuu sidosryh-

mäyhteistyöhön. Rautjoki on
myös johtoryhmän jäsen.
Aiemmin hän on työsken
nellyt viestintäpäällikkönä
Suomen metsäkeskuksessa.
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Teksti Nuutti Pursiainen ja Jaakko Kalske

Työmarkkinatutkimus 2016

Suunta on
ylöspäin
Pahin työttömyyskausi näyttää olevan takanapäin, ja
työllisyys on paranemassa jopa odotettua nopeammin. Liiton
palvelussuhdeneuvonnassa yhteydenotot ovat kääntyneet
yt-ahdingosta uusiin rekrytoitumisiin. Tulokset käyvät ilmi
YKAn jokavuotisesta Työmarkkinatutkimuksesta.

T

yöttömyyden kurimus on helpottamassa. Kokopäivätyössä oli vastaushetkellä 87 % työvoimasta. Vakiintunut taso on ollut vuodesta
2007 lähtien 90 %, kunnes nyt kolmena vuonna peräkkäin on taannuttu 2000-luvun alkupuolen tilanteeseen. Jäsenkunnan työllisyys parani
odotettua enemmän, ja työttömyys pieneni kaikkien
aikojen korkeimmalta tasolta (8,0 %) 5,8 %:iin. Työmarkkinatutkimuksen historian matalin työttömyys
nähtiin 2008, jolloin työttömiä oli vain 1,9 % vastanneista. Lähes joka viides vastaaja oli ollut työttömänä jossain vaiheessa kahden edellisen vuoden aikana.
Valmistumisensa jälkeen vastaajista lähes kaikkiaan
40 % on kokenut jonkinlaisen työttömyysjakson. Keskimääräinen työttömyyden kesto oli ollut kuusi kuukautta, mediaani neljä kuukautta. Noin 60 % vastaajista oli puolestaan saanut valmistuttuaan saman tien
työtä tai ollut jo valmistuessaan työmarkkinoilla. Asetelma ei muuttunut edellisvuoteen verrattuna.
Myös vastavalmistuneiden, joita tässä yhteydessä
ovat 2015–2016 valmistuneet, työttömyys pieneni yli
kolme prosenttiyksikköä 12,4 %:iin. Vastavalmistuneiden joukosta runsas 40 % oli ollut jossain vaiheessa
valmistumisensa jälkeen työtön. Työttömyyden mediaanikesto oli ollut 12 viikkoa –vuonna 2015 vastaava mediaani oli 20 viikkoa. Vastaavasti lähes 60 %
16
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60 %
oli saanut
valmistuttuaan
saman
tien töitä.

oli saanut työpaikan heti, useimmat jo ennen valmistumistaan.
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että pahin työttömyyden kausi jäsenkunnassamme on takanapäin. Tätä tukee palvelussuhdeneuvonnan havainnot, joiden
mukaan yhteydenotot yt-neuvotteluiden työsuhteen
päättösopimusten ja muiden irtisanomisasioiden tiimoilta ovat vähentyneet ja työsopimuksen tekemiseen
liittyvä neuvonta puolestaan lisääntynyt. Myös palkkaneuvonnan uusiin rekrytoitumisiin liittyvät yhteydenotot ovat kasvaneet määrällisesti.
USKO TULEVAAN VAHVISTUNUT

Tutkimuksessa on vuosittain pyydetty vastaajia ar
vioimaan lähitulevaisuuden vakautta työpaikalla sekä yleisesti että omalta kohdalta. Työttömyysasteen
laskun lisäksi myös jäsenistön tulevaisuudenusko on
kehittynyt positiiviseen suuntaan. Oman tilanteen työpaikalla vakaana tai melko vakaana koki yhteensä
77 % vastaajista, kun edellisenä vuonna sama luku
oli 75 %. Osuus suureni etenkin vakaana tilanteensa näkevien joukossa, jossa kasvua oli kaksi prosenttiyksikköä. Vastaavasti omalle kohdalle sattuvan irtisanomisen mahdollisena tai todennäköisenä pitä
vien osuus pieneni kaksi prosenttiyksikköä vuodentakaiseen nähden.

[EDUNVALVONTA]

Sukupuoli, %

65

35

69

TMT2006

31

TMT2016

Keski-ikä

41

42

TMT2006

TMT2016
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Oma tilanne voidaan
nähdä turvallisena,
mutta työpaikan yleinen
tilanne synkempänä.

Palkkaus, €/kk

Usein tilastoissa on havaittavissa trendi, jossa oma tilanne voidaan nähdä turvallisena, mutta työpaikan yleinen tilanne selvästi synkempänä. Kokonaiskuvassa näin
on nytkin, mutta työpaikan yleinen tilanne irtisanomisten
suhteen nähtiin kyselyhetkellä huomattavasti parempana
kuin vuoden 2015 kyselyssä. Laskua irtisanomisten todennäköisenä pitämien vastaajien suhteen oli viisi prosenttiyksikköä, 13 %:sta kahdeksaan prosenttiin. Vakaana tai melko
vakaana työpaikkansa tilannetta piti yhteensä 66 prosenttia
vastaajista, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 63 %.
TILAA KORKEAKOULUTETUILLE

Työmarkkinoiden tilanneindikaattorina on jossain määrin
toiminut myös määräaikaisten työsuhteiden osuus palvelussuhteista. Kun erilaista hankerahaa on saatavissa projektiluonteisiin töihin, niin tarjolla on enemmän myös määräaikaista työtä. Vuoteen 2015 verrattuna määräaikaisissa
palvelussuhteissa työskentelevien osuus kasvoi lähes kaksi prosenttiyksikköä.
Työttömyyden väheneminen ei tunnuslukujen perusteella puolestaan tarkoita automaattisesti sitä, että työelämässä aktiivisesti olevien joukko kasvaisi samalla määrällä henkilöitä. Esimerkiksi perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevien vastaajien osuus kasvoi prosenttiyksikön vuodesta 2015.
Vastaajien keskimääräinen viikkotyöaika puolestaan nousi edellisvuodesta yli kahdella tunnilla ja oli nyt 39,5 tuntia viikossa. Huomionarvoista on, että useimmissa työ- ja
virkaehtosopimuksissa viikkotyöaika on määritetty tätä
selvästi matalammaksi. Tehdyistä ylitöistä ei saanut minkäänlaista korvausta 27 prosenttia ylitöitä tehneistä, joita
oli yli puolet vastanneista. Lähes 60 % vastanneista koki
oman työmääränsä jatkuvasti (13,2 %) tai ajoittain (46,3 %)
liian suureksi. Noin 40 % vastaajista koki työmääränsä sopivaksi ja pari prosenttia piti sitä puolestaan liian pienenä.
Näiden lukujen valossa työmarkkinoilla näyttäisi olevan
tilaa korkeasti koulutetuille osaajille, jos työelämää halutaan kehittää myös yksilön näkökulmasta kestävien toimintamallien suuntaan. 
18
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TMT2006
Bruttopalkka (keskimäärin) 3 420
Nettopalkka (keskimäärin) 2 210

TMT2016
Bruttopalkka (keskimäärin) 4 200
Nettopalkka (keskimäärin) 2 770

Määräaikaisten osuus, %

Työ vastaa koulutusta, %

25

23

82

79

TMT2006

TMT2016

TMT2006

TMT2016

Työnantajasektori, %
Valtio
41*

34

Kunta
23

TMT2006

20

Järjestö
-

17

Yliopisto tai amk
-

9

*ml. Yliopisto **ml. Järjestö

Yritys
35**

Muu
19

1

1

TMT2016

Kokonaistyöaika, tuntia/vko

40,5
TMT2006

39,5

Kutsu kyselyyn lähetettiin marraskuussa
2016 kaikille liiton työmarkkinoilla olevalle
9 647 jäsenelle. Heistä noin joka viides
vastasi kyselyyn ja lopullisen datan kooksi
muodostui yli 2 000. Aineiston edustavuutta
koko jäsenistön nähden vertailtiin
kahden muuttujan, iän ja sukupuolen
suhteen eikä näissä havaittu vinoumaa.
Työmarkkinatutkimus on tehty vuodesta 1994
lähtien.

TMT2016
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[ILMIÖ]

Teksti Tuomas Lehtonen Kuvitus Juha Harju

Ihminen oppii muilta ja kehittää
toimintaansa matkimalla. Tästä on
yksilölle ja yhteiskunnalle paljon hyötyä.
Toisaalta jäljittely saattaa synnyttää
laumailmiön, joka voi jopa ajaa
kansantalouden lamaan.

Laumailmiö
kiihdyttää
suhdannekehitystä

K

ansantaloudet eivät kehity suoraviivaisesti. Nousu- ja laskusuhdanteet vuorottelevat ja
piirtävät diagrammiin sahalaitakuviota. Pienet sukellukset ja
nousut kuuluvat arkeen, mutta
suuremmat piikit kertovat poikkeuksellisemmasta tilasta. Kun bruttokansantuote
(BKT) sukeltaa kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä, puhutaan taantumasta. Maa
makaa lamassa, jos BKT laskee vähintään
kymmenen prosenttia tai taantuma venyy
yli kolmen vuoden.
Miamin yliopistossa rahoituksen apulaisprofessorina toimivan Ville Rantalan
mukaan talouskriisien syyt ovat moninaisia. Yksittäiset kysyntä- tai tarjontashokit,
kuten öljyn hinnannousu 1970-luvulla tai
idänkaupan romahdus 1990-luvulla, saat-

tavat suistaa talouden alamäkeen. Joskus
ongelmat liittyvät rahoitusmarkkinoiden
ja pankkien ongelmiin, kuten vuoden 2008
finanssikriisissä. Joidenkin valtiollisten kriisien, esimerkiksi Kreikan velkakriisin, taustalla on puolestaan pitkäaikaista kestämätöntä talouspolitiikkaa.
– Kriisien alkusyyt vaihtelevat, mutta niiden kehittymiseen vaikuttavat mekanismit
ovat osittain samoja. Kriiseillä on taipumus
levitä yhdeltä sektorilta toisaalle ja ihmiset
muuttavat usein omaa käyttäytymistään talousnäkymien mukaan. Se saattaa pitkittää
suhdanteita, Rantala sanoo.
MATKIMINEN OSIN
TIEDOSTAMATONTA

Ihmisen on sosiaalinen olento, joka matkii
ja jäljittelee lajitovereidensa menestyksekäs1-2017 21

tä toimintaa pärjätäkseen itsekin paremmin.
Tällainen laumakäyttäytymiseksi kutsuttu
toiminta ei ole varsinainen syy taloussuhdanteiden synnylle. Se kuitenkin kiihdyttää oleellisesti nousu- ja laskusuhdanteiden
kehittymistä.
– Taloustieteessä puhutaan rationaalisesta laumakäyttäytymisestä. Toisten ihmisten valintoja matkitaan, koska niiden arvellaan perustuvan parempaan informaatioon.
Psykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna
laumakäyttäytyminen on erilaisten toimintamallien ja päätösten omaksumista muilta. Tämä voi tapahtua myös tiedostamatta,
Rantala kertoo.
Hänen mukaansa ihmiset viestivät helpommin valintojensa positiivisista kuin negatiivisista seurauksista. Erityisesti sijoitustoiminnan tuotoista kerrotaan tappioita helpommin. Tämä saattaa ohjata käyttäytymistä siten, että positiiviseen lopputulokseen
johtaneita päätöksiä matkitaan, mutta tuttujen huonoista päätöksistä ei opita.
22
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Ihmiset
muuttavat
usein omaa
käyttäytymistään
talousnäkymien
mukaan.

– Taloustieteen nobelisti Robert Shiller
on esittänyt laumakäyttäytymisen vaikuttavan osake- ja asuntomarkkinoiden hintakuplien syntymiseen. Esimerkiksi havainnot tuttavien suurista tuotoista osakemarkkinoilla saattavat houkutella ihmisiä sijoittamaan samoihin osakkeisiin. Osakkeiden
hinnat nousevat ja syntyy kierre, jossa hintareaktiot ja sijoitustiedon sosiaalinen leviäminen voimistavat toisiaan. Median tarinat
suurista tuotoista ja halu pysyä mukana lähipiirin tuottovauhdissa saattavat osaltaan
voimistaa tätä kierrettä, Rantala kertoo.
Toisena laumakäyttäytymisen esimerkkinä Rantala mainitsee pankkipaniikit. Tallettajat ryntäävät nostamaan rahojaan pankista, jonka pelätään ajautuvan konkurssiin. Nekin tallettajat, jotka uskovat pankin vakavaraisuuteen, alkavat nostaa rahojaan muiden esimerkistä. Sosiaalisesti leviävä talletuspako voi kaataa pankin nopeasti, vaikka mitään akuutteja ongelmia
ei olisikaan.

Viestien hallitseminen vaikeaa
Media vaikuttaa
voimakkaasti
siihen, miten
kuluttajat kokevat
taloustilanteen.
MEDIA OHJAA
KULUTTAJIA

Talousuutiset vaikuttavat niin kuluttajiin
kuin yritysten ja talouspolitiikan päättäjiinkin. Positiiviset uutiset lisäävät luottamusta talouteen. Kulutus kasvaa, säästöjä käytetään huolettomammin ja uskaltaudutaan
ottamaan lainaa. Yritykset puolestaan investoivat enemmän.
– Media vaikuttaa voimakkaasti siihen,
miten kuluttajat kokevat taloustilanteen.
Kun kuluttajalle välittyy viesti, että töitä
on huomennakin, hän uskaltaa tehdä kulutuspäätöksiä ja hankintoja, Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen sanoo.
Äänivalta mediassa tuo mukanaan vastuun puhua totta ja toimia läpinäkyvästi.
Median rehellisyys antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tosiseikkoihin. Uutisten huolellinen
argumentointi edistää ihmisen omaa pohdintaa. Oleellista ei ole pelkästään se, mitä
sanotaan vaan myös se, miten sanotaan ja
mitä jätetään sanomatta.
– Median valeuutiset tai voimakas sensuuri johtavat kuluttajia harhaan. Toimivassa demokratiassa media on vallan vahtikoira, joka ärähtää, jos valtaapitävät esimerkiksi sortuvat korruptioon. Valitettavasti median riippumattomuus on näinä päivinä koetuksella, Heinonen pohtii.
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLAn
tutkimusjohtaja Markku Kotilaisen mielestä toimittajien ja julkisuudessa esiintyvien talouden asiantuntijoiden tulisi antaa

Tietoinen ihmisten käyttäytymisen ohjaaminen ei ole mikään yksinkertainen
juttu. Kuluttaja on kuin märkä saippua,
joka lipeää karkuun median vaikuttamispyrkimyksiä. Kuluttajat eivät ole yhtenäinen massa vaan pirstaloitunut yksilöiden
joukko. Jokainen kuluttaja toimii itsenäisesti, hänen omatkin ratkaisunsa saattavat jopa olla ristiriidassa keskenään.
– Toisaalta kuluttajat muodostavat
erilaisia alakulttuureita ja kuluttajaheimoja, jotka sidostuvat esimerkiksi tietyn
pukeutumis- tai musiikkityylin tai vaikkapa brändin ympärille. Kuluttajat voivat
kiintyä tiettyyn yhteisöön ja saattavat
olla sille hyvinkin uskollisia. Viestimet ja
erityisesti sosiaalinen media voivat toimia heimositeiden vankistajana, Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen sanoo.
Sosiaalisessa mediassa leviäviä viestejä
on vaikeaa tai jopa mahdotonta hallita.

– Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta myös vakavia lieveilmiöitä.
Vapaus viestiä tuo mukanaan vastuun,
mutta kaikki eivät valitettavasti ole sen
kantamisesta kiinnostuneita, Heinonen
toteaa.
Heinonen peräänkuuluttaa koulutuksen ja medialukutaidon merkitystä. Mitä
parempi koulutustaso kansalaisilla on,
sitä paremmin he osaavat kyseenalaistaa asioita ja etsiä tietoa useista lähteistä sekä tehdä vertailua.
– Uskon, että suomalaisilla on kykyä
tarkastella vastaanottamiaan viestejä laajasti. Toivoisin kuitenkin, että koulussa käsiteltäisiin vielä nykyistä enemmän kulutusyhteiskunnassa toimimista
ja opetettaisiin taitoja arkielämän ongelmien ratkaisemiseen. Kaikkien olisi
esimerkiksi hyvä tietää, miten rahat saa
riittämään ja miten rahojaan voi sijoittaa, Heinonen sanoo.

Asiantuntijakin
sulautuu laumaan
Laumakäyttäytyminen esiintyy
samankaltaisesti talouden eri konteksteissa. Talouden asiantuntijuuskaan
ei tee immuuniksi ilmiölle. Muiden
ihmisten päätösten havainnointi
saattaa helposti ohittaa analyyttisemman ajattelun myös asiantuntijan
mielessä.
– Esimerkiksi Wincapitaan liittyvässä tutkimuksessani havaitsin, että sijoit
tajina oli poliiseja, sijoitusneuvojia ja
pankkien työntekijöitä. Heidän olisi
pitänyt ammattinsa perusteella olla
normaalia tietoisempia sijoitushuijaus
ten riskeistä. Nämä ihmiset liittyivät
Wincapitaan tuttavansa suosituksesta.
Todennäköisesti havainnot lähipiirin
sijoituksista ja tuotoista ohittivat normaalit suojamekanismit, aiheesta väitellyt tohtori Ville Rantala miettii.
Toisaalta ammattilaisten laumakäyttäytymiseen voi liittyä myös strategista ajattelua. Pörssianalyytikko saattaa

matkia muiden valintoja välttääkseen
urariskejä.
– Oman uran kannalta voi olla turvallisempaa olla väärässä samaan aikaan
muiden kanssa kuin pyrkiä olemaan
aina yksin oikeassa. Työpaikan menetys virhearvion seurauksena ei ole niin
todennäköistä silloin, kun useat muut
kollegat ovat tehneet saman virheen
samaan aikaan. Tällainen päättely voi
johtaa laumakäyttäytymiseen koko
ammattikunnan tasolla.
Rantalan mukaan laumakäyttäytymisen taustalla oleva tieto ja käyttäytymismallit leviävät paljolti epävirallisten
verkostojen välityksellä. Hän ei usko,
että esimerkiksi sosiaalinen media olisi
muuttanut oleellisesti laumakäyttäytymisen perimmäisiä mekanismeja.
– Tieto saattaa levitä sosiaalisissa
verkostoissa aiempaa nopeammin,
mutta lähipiirillä ja suullisella kommunikaatiolla on edelleen suuri merkitys.
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taloustilanteesta mahdollisimman realistinen kuva. Liiallinen pessimismi vähentää
kulutusta ja investointeja. Toisaalta liiallinen optimismi voi johtaa ylisuureen velkaantumiseen.
– Totuudessa pitäisi pysyä, vaikka kärjistämällä saa parempia otsikoita. Yksittäisten
lausumien roolia ei kannata liioitella, mutta
yhteiskunnan perusvireellä on merkitystä,
Kotilainen tiivistää.
Kuluttajakäyttäytymistä ohjaavat ihmisen tarpeet, halut ja tunteet, käytettävissä
olevat varat, yleinen hintataso ja inflaatio.
Median välittämien viestien pitäisi vaikuttaa ainakin välillisesti johonkin näistä, jotta
sillä olisi merkitystä kulutuksen kannalta.
– Ennakoinnilla on suuri merkitys talou
delliselle käyttäytymiselle. Osittain tulevaisuuden kuvat perustuvat rationaaliseen
pohdintaan. Toisaalta myös psykologialla
on merkittävä vaikutuksensa, Kotilainen
pohtii. 

24
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Totuudessa
pitäisi pysyä,
vaikka
kärjistämällä
saa parempia
otsikoita.

KOULUTUSKALENTERI
Merkitse jo alustavasti kalenteriin syksyn 2017 koulutukset:
14.9.
ITSEMYÖTÄTUNTOA, EMPATIAA JA
ROHKEUTTA VUOROVAIKUTUKSEEN
Silja Salmi ja Oskari Salmi, Mieli Mukana

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

19.9.
WEBINAARI: PAKETOI VAHVUUTESI JA
TUNNISTA OSAAMISESI
Riikka Pajunen, Montevista

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.

5.10.
NEUVOTTELUTAIDOT
Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus
31.10.
WEBINAARI: OMAN MIELEN JOHTAMINEN JA
TUNTEET TYÖNHAUSSA
Riikka Pajunen, Montevista
21.11.
ILO IRTI ESIINTYMISESTÄ!
Simo Routarinne, Proimpro
29.11.
WEBINAARI: SOMEN HYÖDYNTÄMINEN
ASIANTUNTIJA-ROOLISSA SEKÄ UUSIMMAT VINKIT
ERI SOME-KANAVIEN KÄYTTÖÖN
Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta

Katso tarkemmat tiedot koulutuksista elokuussa
nettisivuiltamme! Ilmoittautuminen alkaa 14.8.!

Uusi koulutusetu:
Tänä vuonna voit osallistua myös UP Partners
-urapalveluiden ura- ja työelämäwebinaareihin.
Webinaarit ovat maksuttomia mutta paikkoja on
rajoitetusti, toimi siis nopeasti! Lue lisää nettisivuiltamme.

Uralla eteenpäin
Sparrausta työnhakuun, cv:n tuunausta, urasuunnitteluun
ohjausta? Jäsenenä saat uraneuvontaa maksutta
kokeneilta uravalmentajilta. Lue lisää nettisivuiltamme.

Sparrausta työnhakuun
Työnhakuveturi auttaa työttömyyden aikana. Liiton
jäsenenä pääset osallistumaan Työnhakuveturin
koulutuksiin ja pienryhmätoimintaan. Hyödynnä
verkostot ja vertaistuki! Lue lisää www.tyonhakuveturi.fi.

Tarkista aina viimeisimmät tiedot
koulutuksista nettisivuiltamme!
www.yhteiskunta-ala.fi/edut-ja-palvelut/koulutukset

1-2017 25

Ei menetetä
huippuosaamista
väsymykselle
Kaikki työnantajan käytettävissä oleva aika on luettava
työajaksi työnteon ajasta ja paikasta riippumatta.
Teksti Aku Karjalainen / YTN

H

arvaa lakia rikotaan yhtä räikeästi kuin työaikalakia.
Ylitöitä tekevistä ylemmistä toimihenkilöistä
kolmannes ei saa ylitöistä korvausta lainkaan,
ja vain 23 prosentille ylityöt korvataan työaikalain mukaisesti korotettuna rahana tai vapaa-aikana. Lisäksi yli puolet joutuu matkustamaan vapaa-aikana työasioissa ilman korvausta, paljastavat Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tutkimukset.
– Voimassa oleva työaikalaki ei sovellu uusiin työnteon
muotoihin. Laki tunnistaa sen piiriin kuuluvaksi työksi
vain työn, joka tehdään työnantajan työnjohdon alaisuudessa, hänen välineillään ja tiloissaan, summaa YTN:n pääsihteeri Teemu Hankamäki.
Työaikalakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Työryhmän on tarkoitus saada ehdotuksensa valmiiksi kesäkuun
loppuun mennessä.
Hankamäki korostaa, että laki on saatava vastaamaan
2020-luvun työelämän vaatimuksia. Työ on vapautettava
ajasta ja paikasta.
– Tämä mahdollistaa esimerkiksi etätyön lukemisen työajaksi ja matkalla tehdyn työn huomioimisen.
PITKÄT TYÖAJAT ALTISTAVAT
KROONISILLE SAIRAUKSILLE

Tällä hetkellä ylemmät toimihenkilöt painavat pitkää päivää. Vuonna 2015 viikoittainen työaika venyi asematasosta riippuen 39,6–43,3 tuntiin.
– On runsaasti vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että pitkät työajat ovat riskitekijöitä kroonisille sairauksille,
haitallisille elintavoille ja kognitiiviselle toimintakyvylle, kiteyttää vanhempi tutkija Annina Ropponen Työterveyslaitokselta.
Sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen ja unihäiriöiden riskit kasvavat jo, kun töitä tehdään säännöllisesti yli 40 tun26
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• Vuonna 2015 viikoittainen työaika venyi 		
asematasosta riippuen 39,6–43,3 tuntiin,
mikä on 2,1–5,8 tuntia enemmän kuin yleisesti
sovellettava 37,5 tunnin viikkotyöaika.
• Ylityö korvataan työaikalain mukaisesti 		
keskimäärin 23 prosentille ylemmistä 		
toimihenkilöistä. Noin 30 prosenttia ylitöitä 		
tekevistä ylemmistä toimihenkilöistä ei saa 		
luettua ylityötä edukseen millään tavalla.
• Vapaa-aikana matkustamista ei korvata
55 prosentille ylemmistä toimihenkilöistä.
• 64 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä
teki etätyötä vuonna 2016.
• Lähes 40 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä tekee töitä vapaa-ajallaan
vähintään kuukausittain.
Lähde:
YTN Data 2014/2015 ja TEMin Työolobarometri 2016

[TYÖELÄMÄTAIDOT]

Ylemmän toimihenkilön
työpäivä

Työstä irrottautuminen
vapaa-ajalla parantaa
hyvinvointia.
Hankamäen mielestä työaikapankkien käyttöönottamisesta ja pankkijärjestelmän peruspiirteistä tulisi säätää laissa.
– On tärkeää, että vain työehtosopimusten sopijaosapuolet
voivat sopia lain säädöksistä toisin. Tällöin turvataan osapuolten välinen tasapuolinen sopiminen.
Juttu on tiivistelmä Aku Karjalaisen kirjoittamasta YTN:n kiertoartikkelista.
Koko artikkeli on luettavissa Uran verkkolehdessä www.uralehti.fi
YTN:n Työ aikaan -kampanjasivut www.tyoaikaan.fi

YKAn yhteiskuntapoliittinen linjapaperi hyväksyttiin
valtuuston kevätkokouksessa 22.4. Työajasta osana
työelämän kehittämistä YKA linjasi näin:

 Työntekijälle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa
tia viikossa. Esimerkiksi aivohalvauksen riski nousi 41–
48 tuntia työskentelevillä kymmenen prosenttia ja 49–54
tuntia työskentelevillä 27 prosenttia, selviää vuonna 2015
tehdystä yli 600 000 henkilöä kattavasta Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.
Kun uni ja palautuminen työstä eivät ole riittävät, kyky keskittyä, uuden oppiminen ja itseohjautuvuus heikkenevät.
TYÖAJANSEURANTA ON RETUPERÄLLÄ

Ropposen mukaan tutkimukset myös osoittavat, että ennen kaikkea työstä irrottautuminen vapaa-ajalla parantaa
hyvinvointia ja työssä suoriutumista.
Työntekijöiden jaksamisesta on kuitenkin mahdotonta
huolehtia, ellei työaikoja seurata säännöllisesti. Tällä hetkellä työajanseuranta on työpaikoilla retuperällä. Akavan
vuonna 2015 julkaiseman selvityksen mukaan yli kolmanneksella ylemmistä toimihenkilöistä työaikaa ei seurata
lainkaan.
– Nykyteknologian avulla työajan seuraaminen ei ole
vaikeaa tai kallista. Jos työnantaja laiminlyö työaikakirjanpidon, pitää luottaa työntekijän itsensä pitämään kirjanpitoon, Hankamäki sanoo.
Työaikapankit ovat hyvä apuväline kuormituksesta palautumiseen ruuhkahuippujen jälkeen. Työaikapankkiin
talletetaan tehtyä työaikaa ja sieltä nostetaan vastikkeeksi
palkallista vapaata.









omiin työaikoihinsa sekä työn tekemisen paikkaan.
Työpaikoilla tulee ottaa mahdollisimman laajasti liukuva
työaika sekä etätyömahdollisuudet. Joustavuus ei saa
kuitenkaan johtaa työaikaan liittyvien työsuojelullisten
näkökohtien laiminlyöntiin.
Työntekijäaloitteinen osa-aikatyö on tehtävä nykyistä
helpommaksi siten, että työmäärä vastaa aidosti
lyhentynyttä työaikaa.
Työaikasäätelyn tulee perustua yhteen ja yleiseen
työaikalakiin. Alakohtaiset variaatiot voidaan toteuttaa
tämän yhden yleislain puitteissa
Asiantuntijatyö aina työaikalain piirissä. Työaikalain
soveltamisalan tulee olla mahdollisimman laaja.
Soveltamisalan ulkopuolelle voisivat jäädä vain selkeät
koko työyhteisön tai sen itsenäisen osan johtamistehtävät.
Työajaksi on luettava kaikki se aika, joka ollaan
työnantajan käytettävissä riippumatta siitä, missä ja
milloin työ tehdään. Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla on
mahdollista seurata työtä riippumatta sen ajasta tai
paikasta. Työntekijöiden palautuminen ja lepoajat on
turvattava – on lähdettävä siitä, että esimerkiksi. töihin
liittyvään matkustamiseen käytetty aika ei ole työaikalain
tarkoittamaa lepoaikaa. Mikäli työnantaja ei seuraa
työaikoja, luotetaan työntekijän omaan kirjanpitoon.
Työaikapankkien raamisäännökset työaikalakiin.
Työaikapankin käytännön toteuttamisesta sovitaan
työpaikkatasolla joko luottamusmiehen tai
luottamusvaltuutetun kanssa.

Lue lisää YKAn linjapaperista:
www.yhteiskunta-ala.fi/ykavaikuttaa
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Kuulumisia kentältä

Lisää kuulumisia kentältä
www.yhteiskunta-ala.fi
www.facebook.com/
Yhteiskuntaala

Pääsyn innokas
15-vuotisjuhlavuosi
Pääsyn juhlavuodesta vastaa uusi ja innokas 12-henkinen
hallitus. Tämän vuoden kohokohtia ovat toukokuussa pidetty 15-vuotisjuhlatilaisuus sekä syksyllä tulevat rapujuhlat.
Pääsyläiset jatkavat myös kulttuurivierailuja, liikuntaa
ja ulkoilua. Lisäksi kehitteillä on ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyvää työelämätoimintaa yhteistyössä liiton kanssa.
Vuoden kulttuuritoiminta aloitettiin helmikuun after
work-tilaisuudella Töölön Taidekoti Kirpilässä ja Cafe Tin
Tin Tangossa. Pääsyläiset ovat myös virkistyneet sählyvuoroilla ja kevään kunniaksi käynnistettiin uusi matalan
kynnyksen juoksukerho.
Pääsyn 15-vuotiselle taipaleelle nostettiin 10. toukokuuta maljaa juhlaseminaarissa, jonka ohjelmaan sisältyi yhteiskuntatieteilijöiden Pauliina Seppälän (Vuoden
yhteiskuntatieteilijä 2016) ja Markus Kanervan (Ajatushautomo Tänk) alustukset.
Toukokuun lopulla pääsyläiset suuntaavat kevätretkelle Suomenlinnaan opastuksen kera.
Varaa päivä! Pääsyn suosituksi osoittautuneet rapujuhlat pidetään 22.9. Suomenlinnan Upseerikerholla. Lisätietoa ilmoittautumisista myöhemmin.
Tervetuloa mukaan Pääsyn toimintaan!
Tiedotusta voi seurata Pääsyn sähköpostilistalta ja Facebookissa:
www.facebook.com/paasyry • Lisää tapahtumista ja blogikirjoituksia Pääsyn nettisivuilta: paasy.info • Lisätietoja: Heini Törmälä,
Pääsy ry:n puheenjohtaja, puheenjohtaja@paasy.info

LS-YKAn
hallitus vaihtui
Lounais-Suomen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on
vuosikokouksessaan valinnut Lotta Metsärinteen puheenjohtajakseen kaudelle 2017-2018. Muut hallituksen jäsenet
ovat Eero Hynynen, Mari Isotalo, Otto Kanervo, Tero
Kesäläinen, Eija Laitinen, Kirsi Linnamäki sekä Petri Nyström. Hallitus hahmottelee parhaillaan kauden ohjelmaa
ja suunnitteilla on ainakin lisää teatterivierailuja, työelämäiltoja, jalkapalloa ja yhteiskuntatieteilijä-joogaa.
Seuraa LS-YKA-uutisia ja tapahtumia Facebookissa @lounaissuomenyka. Jos olet jäänyt ilman LS-YKAn sähköposteja, tarkastathan
liiton verkkoasioinnin kautta, että olet ruksittanut liittyväsi myös
paikallisyhdistykseen.
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Seniorit
Lenin-museossa
Liiton senioritoiminta on vakiintunut kahdesta kolmeen vuosittaiseen tapaamiseen. Niistä ilmoitetaan eläkeläisjäsenille
suoraan sähköpostitse. Pidä siis huolta, että olet ilmoittanut
liiton toimistoon voimassaolevan sähköpostiosoitteesi!
Vierailimme maaliskuussa Tampereella ja kävimme Lenin-museossa. Oppaana toimiva historianopiskelija oli nuori, mutta asiansa osaava. Yleisö oli elämää nähnyt. Neuvostoliiton
ja Venäjän tapahtumat olivat useimmille meistä tuttuja viimeisten 50 vuoden ajalta. Yleisön esittämistä kysymyksistä ja
kommenteista saattoi päätellä, että eräät meistä olivat hyvin
perehtyneitä niin Neuvostoliiton kuin Venäjän kehitykseen.
Meitä oli tusinan verran koolla. Edustimme eri aloja. Toiset ovat työskennelleet valtion, toiset kunnan palveluksessa,
eräät yksityisellä puolella. Minä työskentelin pääosin seurakunnan perheneuvojana. Yksi ilmoitti naurahtaen työskennelleensä Suomen haukutuimmassa virastossa. Muut tiesivät vastauksen heti: Kela.
Samalla käytimme tilaisuutta hyväksemme ja pohdimme
senioritapaamisten ideaa. Miksi meidän olisi hyvä kokoontua?
Selvisi, että Helsingissä seniorit ovat kokoontuneet pari kertaa vuodessa jonkun teeman ympärille. Viimeksi oli käsitelty
populismia. Säännöllisin ajankohta on ollut marraskuussa, jolloin ovat Yhteiskuntatieteilijäpäivät. Niiden yhteyteen on järjestetty kabinetti senioreja varten.
Päätimme, että senioreille lähetetään kysely, missä heiltä
tiedustellaan kiinnostuksen kohteita. Epäilyä oli, kannattaako
Tampereelle tai Turkuun perustaa omia senioritapaamisia. Matkustaminen on nykyään niin edullista ja nopeaa, ettei piipahdus
Helsingissä muodostu voimille eikä kukkarolle rasitukseksi.
Ellen asuisi sattumalta aivan Lenin-museon läheisyydessä,
tuskin olisin lähtenyt mukaan. Olisin jäänyt ilman mielenkiintoisia keskusteluja enkä olisi tavannut sympaattisia ikätovereita. Tämä tapaaminen sai ainakin minut innostumaan.
Riitta Palomäki

Meidän SYY
Takana
aktiivinen kevät
SYYn paikallisjärjestöt ovat tehneet paljon
vierailuja ja paistaneet ahkerasti SYY-lättyjä.

SYY-Tampereen hallituksen jäsenet Pauliina Laukkanen ja Johanna
Lindgren jakavat pannukakkuja ja SYY-tietoutta nälkäisille fukseille
Mette Yletyiselle ja Tuuli Harveelle SYY-lätty -tapahtumassa.

Monta tapahtumaa SYYlätty
Vapun vaaleanpunainen rasti
SYY-Turun kevääseen mahtui kaksi työpaikkavierailua.
Turun kaupungin konsernihallinnossa kerrottiin tarkemmin
kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan kaupunginvaltuuston
ja -hallituksen toiminnasta sekä hallituksen jaoston päätöksen
teosta.
Turun Kelassa puolestaan SYYläiset kuulivat tarkemmin
sekä Kelasta työpaikkana, että asiakkuus- ja etuuspalveluiden
toiminnasta.
Vappuna SYY-miehen ja -naisen saattoi taas bongata SYYTurun ja Indexin järjestelmiltä pussikaljoilta ja vapun aloittavalta
Trivial Perseet -rastikierrokselta edustamassa vaaleanpunaista
(kultturellia) rastia!

SYY-Tampereen vuosi lähti liikkeelle varsin vauhdikkaissa
merkeissä. Kevääseen mahtui niin paikallisekskursioita
Tampereella kuin ständeilyä erilaisissa tapahtumissa. Kevään
huippukohta oli kuitenkin varmasti vappuviikoilla järjestetty
Pietarin ekskursio yhdessä yhteiskuntatutkimuksen ainejärjestön
Interaktion kanssa.

Monta SYYtä hymyyn
SYY-Jyväskylän kevät oli tapahtumarikas. Teimme
työpaikkavierailuja, paistoimme SYY-lättyjä yhteiskuntatieteilijöille sekä saimme työhaastattelukoulutusta
ammattilaisilta työelämäiltaman merkeissä.
Myös syksystämme on tulossa tapahtumien valossa
vilkas ja koulutuspoliittisesti mielenkiintoinen. SYYJyväskylällä tulee olemaan tärkeä rooli niin vanhojen
kuin uusienkin yhteiskuntatieteilijöiden parissa, kun
tutkinnot ja opetussuunnitelmat uudistuvat syksyllä
tiedekunnassamme. Jatkamme iloisella asenteella
myös kohti tulevia YKAn valtuustovaaleja!

Verkostoja luomassa
SYY-Kuopion kevään huippukohta oli 27. maaliskuuta
järjestetty Jyväskylä-ekskursio. Suuntasimme aamubussilla
Kuopiosta keväiseen Jyväskylään tarkoituksenamme tutustua
rekrytointifirma Adeccoon ja viettää aikaa ihanien Jyväskylän
kollegoidemme kanssa. Matkan aikana opimme paljon lisää myös
SYYn toiminnasta liittohallituksen puheenjohtajalta Antti Similtä.
Esittelyiden jälkeen kävimme hyviä keskusteluja Jyväskylän
SYYläisten kanssa. Parasta SYYn paikkaritoiminnassa onkin
mahdollisuus verkostoitua upeiden ihmisten kanssa!
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Jäsenedut
Ota jäsenyydestäsi ilo
irti vapaalla — jäsenhinnoin!
Vuoden 2017 seuraavat arvontapäivät ovat 7.8. ja 23.10.
Elokuussa arvotaan viikot 37–52. Lokakuussa arvonta
päivä on 23.10. (viikot 1–18).
RUKANJURMU
Haettavat viikot
37–40 		
41–52 		
1–18 (v. 2018)

270 €
470 €
hinta tarkentuu alkusyksystä

YLLÄS (KOLARIN SIEPAKKA)
Haettavat viikot
46, 50 		
270 €
4,8, 11 (v. 2018)
hinta tarkentuu alkusyksystä
TAMPEREEN KYLPYLÄ
Haettavat viikot
38, 44, 47–48
430 € (neljälle hengelle)
40 		
570 € (kuudelle hengelle)

PYHÄ (PELKOSENNIEMEN PYHÄNHOVI)
Haettava viikko
6 (v. 2018)
hinta tarkentuu alkusyksystä
RUKAN LOMAKYLÄ
Haettavat viikot
17–18 (v. 2018)
hinta tarkentuu alkusyksystä
Lisää tietoa lomaeduista ja hakuohjeista löydät nettisivuiltamme
www.yhteiskunta-ala.fi kohdasta Edut ja palvelut.
Lisätiedustelut sähköpostilla osoitteeseen
info@yhteiskunta-ala.fi tai puhelimitse 010 231 0350.

Yhteystiedot
Toimisto on auki arkisin klo 9–15 (1.6.–31.8. klo 9–14)
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
JÄRJESTÖTOIMINTA
Palvelujohtaja Maria Teikari ......................................puhelin 010 231 0367

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

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

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

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

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

Toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen............................puhelin 010 231 0362

Lakimies Elina Oksanen...............................................puhelin 010 231 0364
• palvelussuhdeneuvonta
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
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Opiskelija-asiamies Jaakko Kalske............................puhelin 010 231 0366
• opiskelijatoiminta

JÄSENASIAT
Jäsenkoordinaattori Pia Ruuska................................ puhelin 010 231 0361
• jäsenrekisteriasiat
• jäsenmaksut
Hallintopäällikkö Marjut Soininen (perhevapaalla)

[NÄKÖKULMA]

Eläkejärjestelmä tarvitsee
radikaalia avoimuutta
”Ihan sama, kun ei me mitään eläkkeitä ministeriö kirjoitti sen pohjalta lait. Kanikinä saada.”
sanedustajien tehtäväksi jäi painaa nappia.
Törmäsin oheiseen väitteeseen lukuisia Vain harva kansanedustaja ymmärsi tarkalkertoja, kun kirjoitin Taloussanomien toi- leen, mistä kaikesta tuli päätettyä.
mittaja Teemu Muhosen kanssa tietokirJulkisuudessa eläkeuudistus myytiin
jaa Suomen eläkejärjestelmästä.
kansalaisille suurena menestystarinana. YkValitettavasti kyse ei ole yksittäisistä hei- si räikeimmistä esimerkeistä on SAK:n vatoista. Eläketurvakeskuksen vuosina 2011 ja rapuheenjohtaja Matti Huutola. Hän heh2014 tekemien kyselytutkimusten mukaan kutti Ylen uutisissa, että kaikkien eläkkeet
vain noin kolmannes vastaajista koki elä- paranivat! Todellisuus oli toinen. Etenkin
kejärjestelmän oikeudenmukaiseksi. Lisäk- nuorten sukupolvien kannalta uudistuksessi eläkejärjestelmää koskevat uutiset ovat sa oli kyse eläke-etuuksien heikennyksesviime vuosina käsitelleet hätä. Tästä valheellisesta myynmäriä kiinteistökauppoja, ylitipuheesta huomautti myös
Uudistusten
suuria työhyvinvointirahoja,
valtiontalouden arviointineuvaikutuksista
epätervettä kilpailua tai elävosto. Sen mukaan eläkeuutulisi käydä
keyhtiöiden johtajien bonukdistuksen vaikutuksista oli
sia. Jokainen skandaali muannettu virheellinen kuva.
julkista
rentaa osaltaan luottamusta
Uudistusten vaikutuksista
keskustelua
eläkejärjestelmää kohtaa.
tulisi käydä julkista keskustejo ennen
lua jo ennen päätöksentekoa.
Mikä siis avuksi?
päätöksentekoa. Sen vuoksi neuvottelut tulisi
Yksinkertainen vastaus on
tietysti se, että eläkeyhtiöiden
käydä mahdollisimman avoitulisi siistiä toimintatapansa ja käyttäytyä, mesti. Viime eläkeuudistuksesta tuli julkikuten heidän asemansa yhtenä merkittä- suuteen ainoastaan tieto sen lopputuloksesvimpänä sosiaaliturvaa tuottavana tahona ta. Niin Eläketurvakeskus kuin työmarkkiedellyttää. Työmarkkinajärjestöillä on täs- najärjestöt kieltäytyivät antamasta neuvotsä kuviossa keskeinen rooli, sillä heillä on teluissa pöydällä olleita vaihtoehtoja ja niiedustus eläkeyhtiöiden ylimmissä hallin- den taustalaskelmia. Eräs työmarkkinajärtoelimissä.
jestön edustaja totesi vitsikkäästi, että työToiminnan siistiminen ei itsessään riitä. markkinajärjestöt käyttävät valtaa, mutta
Luottamuksen palauttaminen ja säilyttämi- eivät julkista valtaa.
nen vaatii radikaalia avoimuutta.
Me emme elä vaihtoehdottomuuden
Eläkejärjestelmä on Suomessa historial- maailmassa, joten kansalaisille olisi syytä
lisista syistä ulkoistettu työmarkkinajärjes- kertoa, millaisia vaihtoehtoja pöydällä on
töjen vastuulle. Viimeisin eläkeuudistus on ollut ja miksi valittuun ratkaisuun päädyttästä hyvä esimerkki. Valtiovarainministe- tiin. Työmarkkinajärjestöjen tulisi mieltää,
riö asetti raamit, työmarkkinajärjestöt neu- että heidän vallankäyttönsä on mitä suuvottelivat ratkaisun ja sosiaali- ja terveys- rimmassa määrin julkista.

JARI HANSKA on freelancetoimittaja ja käsikirjoittaja. Hän
on työskennellyt muun muassa
Voima-lehden päätoimittajana
ja ollut yhtenä käsikirjoittajana
Ryhmäteatterissa esitetyssä
Eduskunta-trilogiassa. Viime
vuonna Hanska julkaisi yhdessä
toimittaja Teemu Muhosen
kanssa eläkejärjestelmää
ruotivan tietokirjan Eläketurma
– miksi Suomeen tarvitaan
uusi sukupolvisopimus
(Vastapaino 2016).
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Ykalainen,
nyt on
vaikuttamisen
paikka!

YKAn
liittovaltuusto
2018–2021
Valtuusto valitaan ensimmäistä
kertaa sähköisillä vaaleilla.
Asetu
ehdolle

1.6.–25.9.

Äänestä
1.–23.11.

Lue lisää vaaleista tämän lehden sivuilta 8–9.

