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Tasa-arvoteoilla  
juhlavuoteen 

”AMMATTILIITON tulee olla edelläkävijä inhimillisen ja tasa-arvoisen yhteiskun-
nan ja (työ)elämän edistämisessä. Yhteiskunnan, joka huolehtii heikommistaan ja 
varmistaa kaikille mahdollisuuden hyvään elämään. Ammattiliiton tulee näyttää 
esimerkkiä näiden asioiden edistämisessä.”    

Näin kirjoitti eräs jäsen uutiskirjekyselyssämme lokakuussa. Tekstissä tiivistyy 
hienosti näkemys, joka tuli esiin kymmenissä vastauksissa. 

Halusimme nopealla gallupilla väläyksen siitä, millaista arvomaailma jäsenem-
me ammattiliitolta edellyttävät. Kolmen kärki nousi selvästi esiin: oikeudenmukai-
suus, tasa-arvo ja laillisuus. Sekä nuoremmat että vanhemmat jäsenet alleviivasivat 
nimenomaan näitä. 

Monista vastauksista välittyi näkemys, että ammattiliiton tulee kantaa vastuuta 
jäsenkuntaansa laajemmin. On oltava esimerkillinen ja seistävä itsetuntoisesti 
omien, koko yhteiskuntaa rakentavien  perusarvojen takana. Tämä on tärkeää 
erityisesti näinä aikoina, joina riittää ammattiliiittojen merkityksen kyseenalaistajia. 

Tasa-arvokysymykset ovat olleet Akavan Erityisalojen toiminnassa keskeisiä 
varmasti liiton koko historian ajan. On siis luonnollista, että myös Suomen 
100-vuotisjuhlavuoteen mennään tasa-arvon teemalla. Olemme innokkaasti 
mukana Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvo-asiain neuvottelukunnan 100 
tasa-arvotekoa -hankkeessa,  joka käynnistyy joulukuussa (lue lisää s.17). Tasa-arvo 
on myös yksi kuntavaaliteemoistamme (lue lisää s. 10–11). Kaikki keinot käyttöön 
työssä, joka etenee tuskallisen hitaasti.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi esittelemme  
yhdessä jäsenyhdistysten kanssa myös parasta  
mitä meillä on eli teitä jäseniä. Harvalla  
liitolla onkaan esittää näin upeaa kirjoa  
maamme elinvoimalle tärkeitä  ammatteja.  
100 jäsentä -kampanjamme  käynnistyy  
heti tammikuussa. 

Sitä ennen on aika rauhoittua  
joulun viettoon. Myös toimistomme  
huilaa hetken; puhelinpalvelu on  
kiinni joulun välipäivinä.  

 
Anna Joutsenniemi
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Parasta lukemista 
JOULUUN! 

LEENA LEHTOLAINEN

Tiikerinsilmä

MERI-TUULI LINDSTRÖM

Pataruokaa

Katso koko valikoima ja tilaa joulun suosikit jäsenetuhinnoin Adlibris-verkkokaupasta.  
Tarjous on voimassa  18.12.2016 saakka. 

www.adlibris.com/fi/kampanja/akavan-erityisalat-jasentarjous

TUULA-LIINA VARIS

Huvila
RIITTA JALONEN

Kirkkaus
ANJA SNELLMAN

Lähestyminen
RIINA JA SAMI KAARLA

Täältä tulee Pikku Myy 4. 
Touhukas Tahmatassu

Hyödynnä 
nyt

 jäsenetu!

MAX SEECK

Hammurabin enkelit
MARI KOPPINEN

Jari Sillanpää – Paljaana
JOËL DICKER

Baltimoren  
sukuhaaran tragedia



PUHEENJOHTAJALTA
Maarit Helén on Akavan Erityisalojen pu- 
heenjohtaja. Hänet tavoittaa puhelinnu-
merosta 040 749 2299 ja sähköpostitse 
osoitteesta maarit.helen@gmail.com

MAARIT

Lujaa luottamusta?
KAUPUNKIMME jukolaiset pääluottamusmiehet lähestyivät äskettäin meitä akavalaisia kirjeellä, joka 
koski kaupungin halua poistaa meiltä toimistotyötä tekeviltä mahdollisuuden ruokailla työaikana. 
Asia on mutkikas – niin myös saamamme viesti – ja tämä on nyt ainakin kolmas kerta, kun työnanta-
ja haluaa neuvotella tästä asiasta. Tähän asti neuvottelut ovat päättyneet niin, että entinen käytäntö 
on jatkunut, mutta saa nähdä kuinka käy nyt. 
 Tämä pääluottamusmiesten kirje sai minut ajattelemaan sitä, kuinka moni meistä järjestöjen 
jäsenistä luottaa siihen, että hän on valinnut itselleen luottamusmiehen, joka hoitaa tällaiset asiat 
hänen puolestaan?
 Onpa sitten kyse luottamusmiehestä, luottamusvaltuutetusta tai luottamustehtävässä  
toimivasta henkilöstä, niin jo titteli osoittaa, että joku on luottanut häneen ja uskoo kyseisen 
henkilön hoitavan hänen puolestaan asioita huolehtien edustettavansa eduista ja hyvin- 
voinnista. Luottamus on asia, johon jokaisen sen saaneen on suhtauduttava vakavasti,  
suurella huolella ja hoidettava tehtävänsä sen mukaisesti.
 Viime aikoina olemme seuranneet Yhdysvaltojen presidentinvaaleja ja lopputuloksesta 
syntyneitä mielenosoituksia. Myös niissä on kyse samaisesta luottamuksesta, kun iso osa  
amerikkalaisista ei usko tai luota siihen, että valittu presidentti hoitaisi tehtäväänsä sillä  
taidolla ja vakavuudella, jolla heidän mielestään sitä pitää hoitaa. 
 Eniten minua huolettaa, että ne, jotka ovat nyt äänestäneet odottaen poliittisten  
toimintatapojen muuttuvan, joutuvat pettymään. Mitä jos kaikki jatkuukin entisin  
toimintamallein? Äänestäjät menettävät uskonsa muutokseen ja siihen, että ne joille  
he luottamuksensa antoivat, tekevät parhaansa heidän asioidensa ajamisessa. 
Tästä seuraa pahimmillaan jatkossa äänestämättä jättäminen, koska 
kokemuksen mukaan siitä ei mitään hyvää kuitenkaan seuraa. Tämä 
taas on demokratian tuhon alku.
 Aivan samoin voi käydä myös ammattijärjestöjen, jos 
jäsenistö kokee, etteivät ne, jotka he ovat valinneet ja 
valtuuttaneet hoitamaan edunvalvontaansa, hoida muuta 
kuin omia etujaan. Tämä on meille kaikille järjestökentällä 
toimiville todella suuri riski. Jotta sen voimme välttää, tulee 
meidän kaikkien – niin luottamusmiesten, luottamustehtä-
vissä toimivien kuin järjestöissä työskentelevien – muistaa 
aina toimintamme olevan koko ajan jäsenten suurennuslasin 
alla. Meidän toimintamme on aina oltava tasapuolista, solidaarista. 
Ainoana johtotähtenämme olkoon jäsenten etu!
 Haluan kiittää teitä kaikkia saamastani luottamuksesta ja  
valtuudesta jatkaa Akavan Erityisalojen hallituksen puheenjohtajana 
seuraavat kaksi vuotta. Lupaan tehdä parhaani toimiakseni tuon  
luottamuksen arvoisesti teidän kaikkien etujen ajamiseksi.

Maarit Helén 

Toimintamme  
on jäsenen  

suurennuslasin  
alla.
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NYT
VUOSI
2017

TASA-ARVO JA UUSI TYÖ  
Akavan Erityisalojen painopisteinä
– VALOPILKKUNA  on, että jäsentemme työt-
tömyys on alkanut hellittää. Tätä myönteistä 
kehitystä tuemme tulevana vuonna uusilla 
urakoulutuksilla, kertoo Akavan Erityisalojen 
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.    

Liiton talous on työttömyystilanteen 
vuoksi edelleen tiukka, mutta jäsenten pal-
velutasosta halutaan pitää kiinni. Palvelupa-
letti pidetään kuluvan vuoden tasolla ja säh-
köinen jäsenasiointi uudistuu.  

Akavan Erityisalojen kärkiteemoina jat-
kavat tasa-arvokysymykset ja muuttuva työ-
elämä. Tasa-arvon teemalla vietämme myös 
Suomi 100 -juhlavuotta. 

Yrittäjien, itsensätyöllistäjien ja moni-
muototyötä tekevien edunvalvontaan panos-
tetaan sekä omassa toiminnassa että osana 
Akavan uutta edunvalvontajärjestöä.  

– Emme myöskään unohda suurta palkan-
saajaenemmistöä jäsenissämme. Heillä riittää 
tuen tarvetta sekä julkisen että yksityisen työn-
antajan leivissä. Esimerkiksi valtavan maakun-

KOONNUT  Anna Joutsenniemi ja Pirjo Leppänen  

tauudistuksen valmistelu koskettaa laajasti 
jäseniämme, Luomanmäki muistuttaa. 

– Omat haasteensa tuovat maan hallituk-
sen esitykset muuttaa työehtoja, usein heike-
tävästi. Pyrkimys parantaa kilpailukykyä on 
hyvä, mutta keinoista joudumme olemaan 

*) Yksityisen sektorin akavalaisten neuvottelujärjestö Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Akavan Erityisalat päivittää strategiansa  
– Muutos on ennakoituakin nopeampaa. Strategiamme uusittiin  
vasta pari vuotta sitten, mutta silti sitä on aika päivittää, totesi uudelle  
kaudelle valittu puheenjohtaja Maarit Helén Akavan Erityisalojen syys- 
liittokokouksessa Helsingissä. Liiton vuosi 2017 alkaakin strategiatyöllä.   

Helén valittiin yksimielisesti toiselle kaudelle. Myös hallituksen jäsenet  
valittiin ja mukaan tuli uusia kasvoja. (Hallituksen yhteystiedot ovat  
sivulla 50. Esittelemme uuden hallituksen vuoden 2017 ensimmäisessä  
Yhteenveto-lehdessä.)
  
  

Toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki 
esitteli liittokokoukselle liiton tulevan 
vuoden toimintaa.  

Jäsenpalvelujen  
tasosta pidetään  

kiinni. 

usein eri mieltä. Vaikutamme hallituksen esi-
tyksiin suoraan ja osana Akavaa. 

Haastava neuvottelukierros 
Vuoden 2017 kysymysmerkki ovat työ- ja vir-
kaehtosopimusneuvottelut. Vientiliittovetoi-
sen ns. Suomen mallin valmistelu on kanger-
rellut ja avoinna on, millaisella kuviolla alka-
vat neuvottelut ylipäätänsä käydään. 

– Akavan Erityisalat on tiiviisti mukana 
neuvottelujärjestöjemme YTN:n ja JUKOn*) 
valmistelussa. Sopimusneuvottelut voivat 
tuntua kaukaisilta asioilta, mutta niiden on-
nistuminen koskettaa kouriintuntuvasti suu-
rinta osaa jäsenistöämme.   

Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2017 
löytyy netistä   akavanerityisalat.fi/liitto

Maarit Helén
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TASA-ARVO JA UUSI TYÖ  
Akavan Erityisalojen painopisteinä

JÄSENTEMME sähköinen asiointi helpot-
tuu ensi vuoden huhtikuussa. Esimerkiksi 
omien tietojen ajan tasalla pitäminen ja 
jäsenmaksujen hoitaminen muuttuvat vai-
vattomammiksi. Muutokset perustuvat 
Akavan Erityisalojen koko tietojärjestelmän 
uudistamiseen.

Järjestelmäasiantuntijamme Kari Lapin
lampi vastaa yleisimpiin uudistusta koske-
viin kysymyksiin:  

Mistä tässä on oikein kysymys?
– Sähköisen asioinnin muutos on osa isom-
paa kokonaisuutta, joka johtuu siitä, että 
koko Akavan Erityisalojen jäsenrekisteriso-
vellus uusitaan. Koimme, että vanha järjes-
telmä ei enää soveltunut nykypäivän vaati-
muksiin, ja uusi auttaa omalta osal- 
taan myös jäsenpalvelun parantamisessa.

Miten sähköinen asiointi muuttuu 
jäsenen kannalta?
– Uudessa järjestelmässä jäsenen sisään- 
kirjautumisessa ei enää vaadita ehdotto-
masti jäsennumeroa, vaan sen voi tehdä 
sähköpostiosoitteella tai vaikka sosiaalisen 
median (esim. Facebook, Google+) tunnuk-
silla. Uusi sähköinen asiointi helpottaa 
omien tietojen ajan tasalla pitämistä.

Miksi tietojen ajan tasalla 
pitäminen on tärkeää?
– Jäsen pystyy entistä helpommin päivittä-
mään omaa tilannettaan koskevat tiedot, 
kuten työ- tai opiskelupaikan tai tehtävä-
nimikkeen, mikä helpottaa liiton edunval-
vontatyötä. Kun jäsenen tiedot ovat ajan  
tasalla, pystytään myös paremmin kohdis-
tamaan tiedotusta oikeille vastaanottajille. 
Myös työttömyyskassan jäsenyyden kan-
nalta on tärkeää, että tiedot ovat oikein ja 
ajan tasalla.

Jo tässä vaiheessa kannattaa  
varmistaa, että oma sähköpostiosoite 
on ajan tasalla. Tulevaisuudessa  
sähköisellä viestinnällä on entistä  
suurempi osuus jäsenviestinnästä.
Kari Lapinlampi

 

  

Sähköiset jäsenpalvelut  
uudistuvat keväällä

Mihin asioihin pitää erityisesti 
kiinnittää huomiota?
– Yksi suurimmista muutoksista liittyy jäsen-
maksuihin. Jäsenmaksunsa itse maksavien 
jäsenten kuukausittaiset viitenumerot pois-
tuvat, ja jäsenmaksut voi hoitaa yhdellä hen-
kilökohtaisella viitteellä, joka ei muutu.  
Lisäksi jäsenmaksut voidaan maksaa jousta-
vammin kaikkien pankkien verkkopankki-
tunnuksilla suoraan sähköisestä asioinnista, 
ja jäsenmaksun eräpäivän voi halutessaan 
muuttaa itselleen sopivammaksi. 

Milloin tämä muutos tapahtuu?
– Uusi järjestelmä otetaan käyttöön huhti-
kuun alussa 2017. Asiasta kerrotaan tarkem-
min vielä ensi vuoden ensimmäisessä  
Yhteenveto-lehdessä sekä uutiskirjeissämme. 
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Järjestelmäasiantuntija Kari Lapinlampi
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Akavan Erityisalat lahjoittaa joulutervehdyksiin  
tarkoitetut varat tänäkin vuonna Suomen luonnon- 
suojeluliitolle sekä HelsinkiMissiolle. Lisäksi  
lahjoitamme samoille yhteistyökumppaneille  
euron jokaisesta tämän vuoden aikana  
liittyneestä uudesta jäsenestä.
 
Hyväntekeväisyyslahjoitukset menevät tärkeään 
työhön: HelsinkiMission osalta Aamukorvalle,  
joka on valtakunnallinen yksinäisiä vanhuksia  
palveleva puhelin. Etenkin joulu on monelle   
yksinäiselle vaikeaa aikaa ja juttuseuralle on  
kova tarve. Luonnonsuojeluliitossa tuki ohjautuu 
uhanalaisen saimaannorpan suojeluun.
 

Toivotamme hyvää joulua ja uutta vuotta!

SYKSYN jäsentapahtumien yleisösuosikki 
Kirjallinen ilta houkutteli Bonnier Booksin 
myymälään jälleen satoja jäseniä ystävineen.  

Kirjallinen ilta järjestettiin nyt kolmannen 
kerran. Tuntuvan kirja-alennuksen ja joulu-
lahjahankintojen ohella paikalle houkutteli 
väkeä nimekäs kirjailijajoukko. Haastatelta-
vina kuultiin presidentti Kekkosen elämästä 
kirjoittanutta Maarit Tyrkköä, dekkaristi 
Max Seeckiä sekä Tove Janssonin ja Tyko 
Sallisen elämäkerrat kirjoittanutta Tuula 
Karjalaista. Kustantamo oli järjestänyt pai-
kalle lisäksi muutaman yllätysnimen, ja omis-
ta tuoreista teoksistaan olivat kertomassa 
myös Riku Korhonen, Lena FrölanderUlf 
sekä Asta Raami.

Tästä lehdestä löytyy myös Adlibriksen 
kirjatarjous kaikille jäsenillemme –kun teet 
kirjatilauksen ajoissa, teokset ehtivät perille 
ennen joulua!  

Kirjallisen illan suursuosio jatkuu

Maarit Tyrkön (oik.) kirjoittama muistelmateos Urho Kekkosesta kuului illan halutuimpiin teoksiin 
ja Tyrkön signeerauksilla oli kysyntää. Max Seeck (vas.) on tämän syksyn tuore dekkaristinimi.
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Jäseniä Akavan aluejohtoryhmiin
AKAVAN ERITYISALOILLA on edustus kaikissa vuoden vaihteessa aloittavissa Akavan aluejohtoryhmissä. Saimme myös kaksi puheenjoh-
tajuutta: Kaakkois-Suomeen valittiin puheenjohtajaksi Päivi Hännikäinen ja Varsinais-Suomeen Risto Tolonen. Uusien alueryhmien kausi 
päättyy 2020. 

Save Syria!  
Akavan Erityisalat osallistui  
yhdessä muiden akavalaisten  
kanssa Syyrian sodan vastaiseen 
mielenilmaukseen. Save Syria  
-rauhanmarssi järjestettiin YK:n  
päivänä 24. lokakuuta  
Helsingissä. Mielenilmaukseen  
osallistui kaikkiaan noin 30 000  
henkeä. 

Liiton edustajat  
aluejohtoryhmissä ovat: 

(Kuvassa ylärivissä)
Jaskari Katja/Etelä-Pohjanmaa,
Justander Arja/Etelä-Savo, 
Isotalo Merja/Häme, 
Hännikäinen Päivi, puheenjohtaja/ 
Kaakkois-Suomi ja 
Malin Marja/Kainuu. 

(Kuvassa keskimmäisessä rivissä)  
Rihto Jorma/Keski-Suomi, 
Kivekäs Marja/Lappi, 
Jussila Mirja-Liisa/Pirkanmaa, 
Pajunurmi Pia/Pohjanmaa ja
Harinen Aino/Pohjois-Karjala.

(Kuvassa alarivissä)
Pietilä Mika/Pohjois-Pohjanmaa, 
Sares Ilona/Pohjois-Savo,  
Elonen Jaana/Satakunta, 
Niemi Raisa/Uusimaa ja
Tolonen Risto, puheenjohtaja/ 
Varsinais-Suomi.

Aluejohtoryhmä on Akavan alueverkoston operationaalisesti vastuullinen toimielin, jonka tehtävänä on edistää Akavan strategian 
mukaisia tavoitteita ja vaikuttamista alueilla, vastata koko alueverkoston toiminnan organisoimisesta ja laadusta ja hyödyntää 
liittojen verkoston jäsenien osaamista. 
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www.akavanerityisalat.fi/ 

elamasikuntaan

#ELÄMÄSIKUNTAAN

Kuntavaaliteemamme 2017 
•  Elinvoimaa kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla.
•  Hallittu muutos sote- ja maakuntauudistuksessa.
•  Tasa-arvoa palkkaukseen.



11  4  I  2016  Yhteenveto

AKAVAN ERITYISALOJEN 
KUNTAVAALITEEMAT  
2017   
Elinvoimaa kirjasto-, museo-, kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisopalveluilla 
 – nämä ovat tulevaisuuden kunnan 
hyvinvointitekijät

Hallittu muutos sote- ja maakunta- 
uudistuksessa 
– hyvin valmisteltu, hyvin johdettu, 
yhdessä henkilöstön kanssa 

Tasa-arvoa palkkaukseen  
–  korkeakoulutettujen naisvaltaisten 
kulttuurialojen palkkavääristymä 
korjattava
 

Mitä kuntapalveluja sinä käytät? Miten ne pitäisi tuottaa?  
Millainen työnantaja kotikuntasi on? Miten kuntasi hanskaa  
ovella olevan sote- ja maakuntauudistuksen? Tässä  
kysymyksiämme kevään kuntavaaleihin. 

S
alueuudistuksen valmistelu näkyy mittavina 
lisäpaineina. Jäsenillämme on alueuudistuk-
sen myötä yhä keskeisempi rooli kuntien 
hallinnossa.  Nostamme esille hyvän hallin-
nollisen valmistelutyön tärkeyden välillä lii-
ankin kiireiseltä vaikuttavan uudistusvauhdin 
keskellä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 
Siksi hallinnon valmistelutyöhön kannattaa 
panostaa nyt!

Tärkeät päättäjät valitaan
Tulevat kuntavaalit ovat jäsentemme kannal-
ta tärkeät vaalit. Keväällä valittavat kunta-
päättäjät vaikuttavat valtuustoissa kesään 
2021 saakka. Siis sote- ja maakuntauudistuk-
sen jälkeiseen aikaan saakka. 

Akavan Erityisalat nostaa kevään kunta-
vaaleissa esille jäsenille keskeisiä näkökulmia 
ja tukee ehdokkaiksi ryhtyviä jäseniä. Kam-
panjoimme yhdessä jäsenyhdistystemme ja 
aluevaikuttajiemme kanssa.

Kampanjamme näkyy erityisesti somessa. 
Näymme myös liiton ja jäsenyhdistysten 
omissa kanavissa ja järjestämme jäsentapah-
tumia. Osallistumme mediassa käytävään 
keskusteluun ja vaikutamme suoraan puo-
lueisiin ja kuntavaaliehdokkaisiin.  

Ennakkotietoja kuntavaalikampanjastamme:  

 www.akavanerityisalat.fi/elamasikuntaan

Vaikutamme kuntavaaleissa

Millainen on koko  
elämäsi kunta?

Jäsen, oletko  
kuntavaaliehdokkaana?  
Tarjoamme palstatilaa  

liiton viestintäkanavissa. 
Katso lisää  

www.akavanerityisalat.fi/
elamasikuntaan

  
inulla ja kotikunnallasi on lähei-
nen suhde. Iso osa jäsenistämme 
on työssä kunnassa ja me kaikki 
asumme jossakin kunnassa ja 
käytämme kunnan palveluja. Eri 

ikäisinä ja eri elämänvaiheissa erilaisia pal-
veluja. Kuntapalvelujen arvostuksemme 
saattavat muuttua iän myötä. Myös koke-
muksemme kuntapalveluista voivat olla eri-
laisia, mikä vaikuttaa arvostuksiimme. 

Sote- ja maakuntauudistuksessa maakun-
tien tehtäväksi siirtyvät sosiaali- ja terveys-
toimen työt ja kunnat järjestävät opetuksen, 
varhaiskasvatuksen ja teknisen toimen lisäk-
si kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen pal-
velut. Myös tulevaisuuden kunta siis tarjoaa 
kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuo-
risopalveluja. Näemme, että niillä ja niissä 
työskentelevillä jäsenillämme on jatkossa 
entistäkin keskeisempi rooli kuntalaisten hy-
vinvoinnin ja kunnan elinvoiman tuottajina.

Kuntien kirjasto-, museo-, kulttuuri-,  
liikunta- ja nuorisopalveluissa työskentelee 
paljon jäseniämme kaikkialla Suomessa. 
Näillä naisvaltaisilla aloilla palkkaus on työn 
vaativuuteen ja sen edellyttämään koulutuk-
seen nähden liian pieni. Palkkatasa-arvo on 
yksi vaaliteemoistamme.  

Kuntien ja uusien maakuntien hallinnois-
sa työskentelee jäseniämme, joiden työssä 

TEKSTI Jaakko Korpisaari
PIIRROKSET Karoliina Pertamo   

Kiinnostuitko? Haluatko lisätietoa?  
Kuntavaalikampanjan yhteyshenkilö liiton 
toimistolla on asiamies Jaakko Korpisaari.  

#ELÄMÄSIKUNTAAN



EDUN- 
VALVONTA

OHION!
Helinä Rautavaaran museossa työskentelee kulttuuriammattilaisten joukko,  
joka pitää pintansa, vaikka maa järisee alla ja tuuli tuivertaa korvissa. Museoalan  
taitajat selättivät työyhteisökriisin ja rohkaisevat nyt muita avoimuuteen.

TEKSTI Soili-Sisko Eskola   
KUVAT Sanna Liimatainen
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OHION! Asioihin voi  
vaikuttaa.
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Me Helinän työntekijät olemme kaikki kutsumus- 
ammatissamme, painottaa Kristiina Tohmo (toinen oik.)  

Naiset (vas.) museonjohtaja Ulla Kinnunen, museolehtori  
Ilona Niinikangas, talousassistentti Irina Pykälä, konservaattori  

Elina Torvinen, amanuenssi Kristina Tohmo ja projektikoordinaattori 
Riika Huitti-Malka. Kuvasta puuttuvat toinen amanuenssi  

Katri Hirvonen-Nurmi ja projektikoordinaattori Mai Joutselainen. 
Kehyksissä Helinä Rautavaara Intiassa vuonna 1956.
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Helinä Rautavaaran museo  
• Etnografinen museo ja yhteisöllinen kohtaamispaikka, joka tekee 

näkyväksi kulttuurista moninaisuutta.

• Perustettiin vuonna 1998 WeeGee-taloon Espoon Tapiolaan.

• Museon kokoelma koostuu filosofian maisteri Helinä Rautavaaran 
(1928-1998) keräämästä noin 3000 esineestä sekä valokuva-, 
video- ja ääninauhamateriaalista Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä, 
Etelä-Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta.

• Museon säätiön hallitus koostuu Espoon kaupungin, Suomen 
Antropologisen seuran, Helsingin yliopiston ja Suomen museoliiton 
edustajista.

• Viisi vakituista työntekijää sekä projekti- ja tuntityöntekijöitä.
 
Lue lisää:    www.helinamuseo.fi

EDUN- 
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elinä Rautavaaran museon ovi Espoon Tapio- 
lassa on lukossa. Museo on muuton vuoksi 
suljettuna, mutta napakka kenkien kopina ja  
innostunut puheensorina paljastavat, että  
museon väki ei ole vaipunut talviuneen.

Suljettujen ovien takana remontoidaan uusia tiloja ja 
valmistellaan Phuranengo drom -valokuvanäyttelyä. Hel- 
mikuussa 2017 rakennuspölyt on pyyhitty pinnoilta, ja mu-
seovieraat saavat tutustua viimeiseen suomalaiseen roma-
nikiertäjäsukupolveen sekä uuteen kokoelmanäyttelyyn.

Museon henkilökunta on hyvässä työvireessä ja katsoo 
tulevaisuuteen luottavaisesti. Muutos on suuri vuoteen 
2015, joka raastoi työyhteisöä monin tavoin.

Monenkirjava kriisivuosi   
Haluamme murtaa vaikenemisen kulttuuria ja kertoa 
vaikeuksistamme. Toivomme, että avoimuutemme roh-

H
- kaisee myös muita ja valaa uskoa siihen, että asioihin voi 

vaikuttaa, toteaa Helinä Rautavaaran museon museoama-
nuenssi ja luottamusmies Kristina Tohmo.

Vuosi 2015 elää museon henkilökunnan puheissa 
kriisivuotena. Työilmapiiri oli heikentynyt ajan saatossa, 
ja vakavat talous- ja henkilöstöongelmat koettelivat työ-
yhteisöä. Palkanmaksu oli toistuvasti myöhässä ja talou-
dellinen tilanne sekava. Henkilöstön ja johdon välillä 
vallitsi epäluottamus, ja toimintaa varjosti uhka museon 
rahoituksen loppumisesta.

Museonjohtajan työsuhde päättyi toukokuussa 2015, 
mutta säästösyistä uutta johtajaa ei voitu heti palkata. 
Työtahti kiristyi, kun yksi museon viidestä vakituisesta 
työntekijästä, museolehtori Ilona Niinikangas siirtyi 
määräaikaiseksi johtajaksi.

Henkilöstö tiivisti rivinsä ja alkoi luotsata museon 
toimintaa kestävälle pohjalle. Luottamusmies Tohmo 
ja työsuojeluvaltuutettu, museoamanuenssi Katri  
HirvonenNurmi kirjasivat yhdessä muun henkilö-
kunnan kanssa epäkohtia ja parannusehdotuksia museo- 
säätiön hallitukselle. Hallitus laati selvityksiä, mutta  
monia käytännön toimenpiteitä vei museon henkilökun-
ta eteenpäin. Halu pelastaa Suomen ainoa toimiva etno-
grafinen museo ja omat työpaikat oli kaikilla vahva.

Työntekijät nousivat vieteriukon lailla ylös horjutta-
vista tilanteista ja selättivät vastoinkäymisiä toinen tois-
taan tukien. Kesän lopulla henkilökunta sai kuulla, että 
museon päärahoittaja, Espoon kaupunki, oli alkanut etsiä 
museolle uusia toimitiloja. Muutto vahvistui lokakuussa, 
ja museo sulki ovensa tämän vuoden maaliskuussa.

Kutsumusta koetellaan   
Kun epätietoisuus tulevasta velloi pahiten, alkoivat  
Tohmo ja Hirvonen-Nurmi selvittää, mitä lakisääteisiä 
kanavia henkilökunnalla on vaikuttaa työpaikkansa isoi-
hin päätöksiin.

– Ammattiliiton tuki oli meille äärimmäisen tärkeä. 
Saimme sieltä jo heti kriisin alkuvaiheissa lainopillista 
neuvontaa ja näkemyksen valittavissa olevista vaihtoeh-
doista ja mahdollisuuksiemme rajoista, Tohmo kertoo.

Henkilöstö tiivisti rivinsä  
ja alkoi luotsata museon toimintaa  

kestävälle pohjalle.



>>

Kiitosta saa myös Diacorin työterveyspalvelut. Puhu-
minen auttoi jäsentämään ajatuksia ja tunteita.

– Epävarmuus ja huoli oman työpaikan tilanteesta 
stressasivat. Haasteellisinta oli, että aina tuntui tulevan 
uusia takaiskuja, juuri kun edellisestä oli toivuttu.

Koulutettuja ammattilaisia jäyti huoli siitä, ettei työtä 
pystytä niukoilla resursseilla tekemään riittävän ammat-
timaisesti. Ahdistusta lisäsi pelko liian tiukoista aika-
tauluista ja suuresta työtaakasta, josta ei selviydytä, jos 
tarvittavia tietoja ei saada ajoissa. Mieltä painoi myös 
mahdollisuus, että ulkopuolinen taho ottaa asiat omiin 
käsiinsä, ja prosessissa menetetään kokoelmien eteen 
vuosien varrella tehty arvokas työ.

– Me Helinän työntekijät olemme kaikki kutsumus-
ammatissamme. Teemme työtä, jossa laitamme itsemme 
peliin. Museo on meille enemmän kun vain toimeentulo, 
painottaa Tohmo.

Sitkeästi eteenpäin  
Vaikka heikkona hetkenä irtisanoutuminen olisi tuntunut 
helpottavalta ratkaisulta, Helinä Rautavaaran museon 
henkilöstö ei tähän täkyyn tarttunut.

– Kun työ itsessään on mielekästä, ei halua heittää pois 
sitä hyvää, missä saa olla mukana.

Yhteistyökumppaneiden yhteydenotot, näyttelytar-
joukset ja projekti-ideat sekä yleisön myönteinen palau-
te kantoivat vaikeuksien keskellä. Merkittävältä tuntui 
myös oppaiden ja määräaikaisten työntekijöiden panos.

Miten työpaikan kriisistä selvitään?  
Kristina Tohmon vinkit    
1. Vaali työn ulkopuolista elämää, ystävyyssuhteita, perhettä, omaa hyvinvointia ja 

terveyttä, jotta työasiat eivät ime kaikkia voimia.

2. Älä jää yksin, hae ulkopuolista apua. Älä jää tuleen makaamaan, tartu toimeen.  
Älä häpeä työyhteisösi ongelmia, ne ovat yleisempiä kuin mitä ulospäin näkyy.

3. Jousta, mutta pidä samalla kiinni asiantuntijuudestasi ja ammattietiikastasi.  
Arvosta osaamistasi, äläkä luovuta työsi periaatteiden hallintaa niitä tuntemattomille.

4. Anna myönteistä palautetta työkavereillesi. Vältä turhia riitoja. Ruoki hyvää huumoria.

5. Säilytä suhteellisuudentaju työpaikan ongelmissa: maailmassa on  
isompiakin kriisejä. Älä anna vaikeuksille isompaa roolia kuin  
ne ansaitsevat.
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Työilmapiiri
on vapautunut

avoimeksi.

Miten ammattiliitto  
voi auttaa työpaikan 
ongelmissa?  
työmarkkinalakimies Kari Eskola   
• Ammattiliitto voi jäsentää työelämän kriisitilan-

netta jäsenen kanssa ja tarjota ulkopuolista, 
työnantajasta riippumatonta näkemystä, joka 
perustuu lainsäädäntöön, työmarkkinakäytän-
töihin ja työelämäkokemukseen.

• Tuemme henkilöstöedustajia ja jäseniä 
etsimään oikeita toimintatapoja. Usein auttaa, 
kun selvitämme eri osapuolten oikeudet ja 
velvollisuudet työoikeudellisesta näkökulmasta. 
Monesti myös arvioimme, mitä vaihtoehtoja 
työntekijällä on tilanteessa onnistumiseksi.

• Joskus työntekijän vastuu ja rooli voivat kasvaa 
kohtuuttoman suuriksi. Ammattiliitto voi tällöin 
joutua esittämään näkemyksiä kysymyksissä, 
jotka eivät sille perinteisesti kuulu, esimerkiksi 
pitäisikö työpaikan johtoa vaihtaa, mitä 
liikkeenjohdollisia päätöksiä organisaatiossa 
tulisi tehdä tai ajetaanko yritys selvitystilaan.

• Asiantuntijahenkilöstö vaikuttaa vahvasti 
organisaation menestykseen ja toimii ratkaisu- 
keskeisesti. Siksi sekä työntekijöiden että 
työnantajan kannattaa aidosti haluta neuvotella. 
Työn käytännön toteutus voi asiantuntijajoukol-
la olla johtoa paremmin hallussa. Onnistunein 
lopputulos saadaan, kun osapuolet luottavat 
toisiinsa ja löytävät win-win -asenteen.

EDUN- 
VALVONTA

Poikkeustilanteet ja yllättävät käänteet kuormittivat 
työlleen omistautuneita kulttuurialan asiantuntijoita, 
mutta yleisölle museon sisäiset ongelmat eivät näkyneet.  
Talousongelmista ja muutosta huolimatta työntekijät  
toteuttivat suunnitellun ohjelman päiväkoti- ja koulu- 
vierailuineen ja järjestivät jopa ylimääräisen näyttelyn. 
Vuoden aikana syntyi myös museon ensimmäinen val-
takunnallinen hanke, paljon kiitosta saanut ”Turvapaik-
kana museo”.

– Emme vain selviytyneet, vaan veimme tarmokkaas-
ti museon toimintaa eteenpäin, Tohmo muistelee. 

Voimaantunut työyhteisö  
Työntekijöiden esiin nostamat epäkohdat on nyt korjattu, 
ja henkilökunta sai läsnäolooikeuden museon hallituksen 

kokouksissa. Museonjohtajan paikka ilmoitettiin 
avoimeksi, ja uusi museonjohtaja Ulla  

Kinnunen pääsi aloittamaan työnsä tou-
kokuussa 2016.

Vaikka tilanne on tällä hetkellä 
aiempaa vakaampi, pysyvään rau-
haan ei voi tuudittua. Tämän hetki-
sen tiedon mukaan nykyiset tilat 
ovat väliaikaiset ja museolla on 
edessä uusi muutto vuonna 2018. 

Museon toiminta mitä todennäköi-
simmin kuitenkin jatkuu sen jälkeen-

kin ja näillä näkymin Tapiolassa.
Tärkeintä kuitenkin on, että työilma piiri 

on vapautunut avoimeksi ja eteenpäin katsovak-
si. Yhteen hitsautunut porukka osaa entistä paremmin 
pitää huolta itsestään ja toisistaan. Myös terveet, omia 
oikeuksia puolustavat rajat ovat löytyneet. Pohjalla on 
voimaannuttava kokemus kyvystä työskennellä tarvitta-
essa kovassakin paineessa.

– Suhtaudumme tulevaisuuteemme toiveikkaasti. 
Meillä on tunne, että kriisivuoden jälkeen selviämme 
työyhteisönä lähes mistä vaan, Tohmo vakuuttaa.  



 SUOMI 
100

Akavan Erityisalojen Tasa-arvolähettiläs -kampanja  
tavoitteena on tukea luottamusmiesten tasa-arvotyötä. 

A
kavan Erityisalat osallistuu Tasa-
arvolähettiläs -kampanjallaan 
Suomen juhlavuoden 100 tasa-
arvotekoa -hankkeeseen.  Kam-
panjassamme kannustetaan ja 

koulutetaan henkilöstöedustajia tasa-arvo-
lähettiläiksi ja haastetaan työnantajia tasa-
arvotyöhön.  

Tavoitteena on saada tasa-arvoa edistävät 
suunnitelmat tehostetusti käyttöön työpaikoil-
la. Työnantajille tarjotaan mm. konsultointi-
apua suunnitelmien tekoon. 

100 tasa-arvotekoa -hanke kuuluu Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjel-
maan. Hankkeessa tehdään uusia ja konkreet-

tisia tekoja tasa-arvon edistämi-
seksi ja nostetaan erityisesti 

naisten näkyvyyttä juhla-
vuoden ohjelmassa. Hank-
keen perustajat ja vetäjät 
ovat Naisjärjestöjen Kes-

kusliitto ja Tasa-arvoasiain 
neuvottelukunta TANE. 

TASA-ARVOA  
työpaikoille!

Henkilöstöedustajina työskentelevät jäsenemme tapasivat marraskuussa. Tasa-arvon lisäksi 
vuosittaisen seminaarin teemoja olivat paikallinen sopiminen, palkanmuodostus ja aivojen 
kuormittuminen asiantuntijatyössä. 
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Haluatko lisätietoja? Tasa-arvolähettiläs 
-kampanja yhteyshenkilö Akavan Erityisaloissa 
on lakimies Anna Zibellini.

Tasa-arvolähettiläät 
toimeen 
Akavan Erityisalojen henkilöstöedustajina 
toimivat jäsenet ryhtyvät työpaikkojensa 
tasa-arvolähettiläiksi. Tasa-arvon edistäminen 
kuuluu henkilöstöedustajan normaaliin 
toimenkuvaan. Nyt  terävöitämme toimintaa 
erityisellä kampanjalla, jossa haastetaan liiton 
ja henkilöstöedustajien yhteisvoimin sekä 
työnantajaa että jäseniä tasa-arvotyöhön. 

Kampanjan fokus on erityisesti tasa-arvoa 
edistävissä suunnitelmissa, jotka ovat 
tehokkaita työkaluja tasa-arvotyössä. Suun- 
nitelmat ovat isommilla työpaikoilla laki- 
sääteisiä, mutta silti vielä vajaakäytössä. 
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TEKSTI Anna Joutsenniemi  
KUVA iStock
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UUSI 
TYÖ
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TEKSTI Akava, Pirjo Leppänen  
KUVA iStock

Tärkeintä on  

Vakaa toimeentulo, hyvä työyhteisö ja vakaa työsuhde 
ovat ykkösasioita tulevaisuuden työelämässä. 

kavan tuore selvitys kertoo, mitä 
asioita korkeakoulutetut pitävät 
merkityksellisinä työnsä osalta 
tulevaisuudessa. Vakaa toimeen-
tulo on ykkösasia. Kaikista kyse-

lyyn vastaajista lähes kaksi kolmesta piti sitä 
omalta kannaltaan erittäin tärkeänä. 

– Nuoret korkeakoulutetut arvostavat yhtä 
lailla turvaa ja vakautta kuin vanhemmat polvet, 
summaa tutkija Joonas Miettinen. Kyselyn vas-
tanneet jakautuivat kahteen eri ikäluokkaan: 
20-35 -vuotiaisiin sekä 36-54 -vuotiaisiin. 

Vakauden arvostus kytkeytyy myös nykyi-
seen tilanteeseen, jossa työllisyys on heiken-
tynyt ja kokemukset työn epävarmuudesta 
ovat lisääntyneet.

 
Perinteinen palkkatyö pitää pintansa
Mielenkiintoista tutkimustuloksissa on se, 
että ”perinteisen” palkkatyön arvostus näyt-
täytyy erittäin vahvana myös tulevaisuudessa, 
vaikka yrittäjien määrä on kasvanut 2000- 
luvulla ja itsensä työllistämistä pidetään yh-
tenä keskeisimmistä työmarkkinatrendeistä.

Valtaosalle vastaajista palkansaajana ole-
minen on mieluisin tapa työllistyä myös  
tulevaisuudessa. Nuorista 8 % työllistyisi mie-
luiten yrittäjänä ja 13 % yhdistelisi erilaisia 

VAKAA TYÖ ja 
TOIMEENTULO

Tärkeimmät valmiudet tulevaisuuden työelämässä

63 
   66Valmiudet uuden oppimiseen

 
Ryhmätyötaidot ja muu sosiaaliset taidot

 
Tieto- ja viestintätekniikan taidot

 
Oman työn johtaminen

 
Kyky tunnistaa omat vahvuudet

 
Projektityötaidot

Kyky tarkastella ilmiöitä muista kuin oman  
koulutus- tai ammattialan näkökulmasta

Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen
 

Esimiestaidot
 

Liiketoiminnan tuntemus
 

Viestintä muilla kuin suomen tai ruotsin kielillä
 

Viestintätaidot sosiaalisessa mediassa
 

Taloussuunnittelu ja budjetointi 
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työllistymisien tapoja. Tähän liittyy myös 
keskustelu yhdistelmävakuutuksen tarpeel-
lisuudesta; lisäturvan saamisesta niille, jotka 
vaihtelevat erilaisten työnteon muotojen  
kuten yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. 

Kansainvälisyys kiinnostaa
Yrittäjyyteen ja ulkomaille muuttamiseen 
liittyvät tulokset poikkesivat toisistaan am-
mattikorkeakoulututkinnon ja yliopisto-
tutkinnon suorittaneiden välillä.

Ammattikorkeakoulut vetivät pidemmän 
korren verrattaessa kokemuksia siitä, kumpi 
koulutusväylä tukee paremmin yrittäjäksi 
ryhtymistä, yliopisto- vai ammattikorkeakou-
lututkinto. Tulos oli sama eri ikäryhmissä: 
ammattikorkeakoulujen katsottiin antavan 
paremmat eväät yrittäjyyteen.

Sen sijaan kansainvälisen työuran osalta 
yliopistotutkinto vei voiton ja valmiudet  
ulkomailla työskentelyyn arvioitiin parem-
miksi yliopistotutkinnon suorittaneiden kes-
kuudessa. Nuorista yliopistotutkinnon suo-
rittaneista lähes puolet piti ulkomaille muut-
toa todellisena vaihtoehtona. Myös yli 35- 
vuotiaiden joukossa kiinnostus ulkomaille 
muuttamiseen oli korkea.

– Tämä ei ole mikään ongelma, jos kor-
keakouluista valmistuu huippuluokan osaa-
jia, jotka työllistyvät Suomeen. Liikkuvuutta 
on toki lisättävä, mutta olennaista on, että 
opiskelijat pystyvät jo opintojensa aikana 
kansainvälistymään Suomessa ja saavat val-

miudet toimia kansainvälisesti, työskentele-
vät he sitten missä hyvänsä, toteaa lakimies 
Vesa Vuorenkoski Akavasta.

Mieluisinta työllistymisaluetta kysyttä-
essä korkeakoulutetut suosivat omaa asuin-
seutuaan. Helsingin vetovoima näyttää hei-

kolta Kehä kolmosen ulkopuolella. Pääkau-
punkiseudun imu ei ulotu Uudenmaan 
rajojen yli – vain marginaalinen osuus  
Uudenmaan ulkopuolella asuvista haluaisi 
työllistyä pääkaupunkiseudulla. 

Uuden oppiminen tärkein valmius
Valmius uuden oppimiseen oli kaikkien vas-
taajien mielestä tärkein taito tulevaisuuden 
työelämässä. Toiseksi tärkeimmäksi ominai-
suudeksi nimettiin ryhmätyötaidot ja muut 
sosiaaliset  taidot. Myös tieto- ja viestintätek-
nisten taitojen merkitys korostui. 

Sekä nuoret että varttuneemman ikäluo-
kan edustajat vastasivat koko tutkimuksen 
kysymyksiin varsin yhteneväisesti. Selkeim-
mät erot eri-ikäisten välillä liittyvät vaikutus-
mahdollisuuksien, omien arvojen toteutta-
misen ja joustavuuden sekä työuralla etene-
misen tärkeyteen. Joustavuus esim. perhe- 
tilanteen mukaan ja työuralla eteneminen 
nousivat nuorten arvoasteikossa odotetusti 
korkeammalle Varttuneemmilla korostui 
mahdollisuus toteuttaa arvokkaaksi koettuja 
asioita työn kautta ja oikeus päättää itse 
omista työnteon tavoista. 

VAKAA TYÖ ja 
TOIMEENTULO

Mainittu asia tulevaisuuden työelämässä omalta kannalta erittäin tärkeä, %
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Vakaa toimeentulo
 

Hyvä ja kannustava työyhteisö

 
Vakaat työsuhteet

 
Työssä ja sen rinnalla on mahdollista  

kehittää omaa osaamista
 

Työ joustaa perhetilanteiden mukaan
 

Saan toteuttaa työssä omia ideoitani

 
Saan toteuttaa työssä arvokkaiksi kokeamiani asioita

 
Saan itse päättää kuinka työni teen 

Mahdollisuudet työskennellä erilaisissa työtehtävissä  

Työni ei kuluta kohtuuttomasti rajallisia luonnonvaroja

 
Työuralla eteneminen

 
Nousujohteinen ansiokehitys

 
Työympäristöni on kansainvälinen
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UUSI 
TYÖ

D

Salla Huttunen: Työelämä on murroksessa, mutta  
tulevaisuutta kannattaa tarkastella avoimella mielellä. 
Lopputulos voi olla myös hyvä!

– Vuoteen 2010 asti yleiset markkinateki-
jät olivat heidän mielestään tärkeimpiä yri-
tysten näkymiin vaikuttavista seikoista. Pari 
vuotta myöhemmin ne olivat pudonneet 
kolmanneksi ja teknologiat nousseet ykkö-

seksi. Tästä kovin vähän aikaa!
Merkillepantavaa on kuitenkin 
se, että teknologioiden rinnalla 

yritysjohtajat näkevät ihmi-
siin liittyvät taidot, people 

skills, tärkeimpinä heti 
teknologioiden rinnalla.

– Sosiaalinen osaami-
nen, emotionaaliset kyvyt 

ja verkostoitumistaidot 
sekä yhdessä tekeminen 

ovat tämän päivän juttu. 
Pelkkä teknologia ei riitä, Hut-

tunen sanoo.

Katoavat työt
Huttunen myöntää, että teknologiat vievät 
myös työpaikkoja, ammattinimikkeitä kato-
aa. Tilanne ei silti ole niin lohduton, kuin 
moni ajattelee.

– Usein unohtuu tässä yhteydessä sanoa, 
että katoavan työn tilalle syntyy koko ajan 
myös uusia työpaikkoja. Ja aivan uusia töitä, 

igitaalisuus ja uudet teknologiat 
ovat merkittävimpiä trendejä, 
jotka ovat muovanneet työelä-
mää viime aikoina. Jokainen nä-
kee arjessaan, miten esimerkiksi 

päivä on jakautunut uudella tavoin tekno-
logioiden ansiosta.

Yhä harvempi lukee aa-
mun uutiset paperisesta sa-
nomalehdestä tai jos lu-
keekin, lukukokemusta 
täydennetään vaikkapa 
tabletilta löytyvillä vide-
oilla.

– Meillä on käytössä 
teknologioita, joita ei ollut 
olemassakaan 10–15 vuotta 
sitten. Sosiaalisen median nousu 
on hyvä esimerkki. Se pilkkoo monen 
päivää toisin kuin aiemmin, sanoo Ammat-
tikorkeakoulu Haaga-Helian Digitalous-kou-
lutusyksikköä vetävä Salla Huttunen.

Muutos on ollut nopea. Huttunen nostaa 
esiin IBM:n toimitusjohtaja-haastattelutut-
kimuksen trendeistä, jotka muuttavat yritys-
ten näkymiä. Kansainvälisessä tutkimukses-
sa on haastateltu lähes kahta tuhatta yritys-
johtajaa.

Palava kiinnostus  
vie eteenpäin

joita aiemmin ei ollut olemassakaan. Pessi-
mismiin taipuvaiselle muutos näyttäytyy 
ehkä vain negatiivisena. 

Huttunen ei väheksy ahdistusta uuden 
edessä, mutta muutos on pakko kohdata. 
Palkkatyön rinnalle on tullut entistä vahvem-
pana yrittäjämäiset työsuhteet. Vakituinen ja 
täysiaikainen palkkatyösuhde ei ole enää  
itsestäänselvyys. 

– Työpaikastaan huolta kantavaa ei vält-
tämättä lohduta, mutta moni työnsä menet-
tänyt on ollut lopulta helpottunutkin. Heidän 
on ollut pakko katsoa asioita uudesta näkö-
kulmasta. Aluksi katastrofilta tuntuva tilanne 
onkin tuonut rohkeutta toteuttaa salaiset 
haaveet opiskelusta tai aivan erilaisesta työs-
tä, Huttunen sanoo.

Jos uusien ja toisenlaisten mahdollisuuk-
sien näkeminen omalla kohdalla tuntuu vai-
kealta, kannattaa hakea keskusteluapua ja 
sparrausta. Sitä saa myös esimerkiksi omasta 
ammattijärjestöstä.

 S
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Ihmisiin  
liittyvät taidot  

nousevat  
tärkeiksi.

  
TEKSTI Leena Filpus  
KUVA iStock
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Avoimuutta ja luovuutta 
– Omasta kokemuksestani voin sanoa, että 
pitkään yhdessä yrityksessä työskennellessä 
voi olla urautumisen vaara. Työtehtävien 
vaihto ja tehtävissä kehittyminen tietysti aut-
tavat ammattitaidon ylläpidossa. Keskeistä 
on se, että pyrkii pysymään ajan tasalla siitä, 
mitä maailmalla tapahtuu, ja mihin suuntaan 
oma ala kulkee. Työn vaihtaminen – saman 
tai toisen työnantajan palveluksessa – voi olla 
silmiä avaavaa. 

Huttunen arvostaa omaa työtään ammat-
tikorkeakoulussa.

– Opiskelijat näkevät paljon sellaista, jo-
hon kaltaiseni yli 50-vuotias ei enää edes 
ymmärrä kiinnittää huomiota. Heillä on kyky 
ajatella toisin kuin jo pitempään työelämässä 
olleilla. Heillä on avoimuutta ja luovuutta. Ne 
auttavat tulevaisuudessa ja niitä taitoja mei-
dän jo työelämässä olevienkin kannattaa 
vahvistaa.

”Sarja-asiantuntijuus” yleistyy   
Huttunen kehottaa panostamaan oman osaa-
misen ylläpitämiseen ja kehittämiseen kaik-
kina aikoina.

– Osaamistaan kannattaa päivittää aina 
kulloinkin vaadittavaan tasoon, mitä se ke-
nenkin kohdalla tarkoittaakaan. Nyt ammat-
tiin opiskelevat tai työelämään astuneet saa-
vat olla varmoja, että heillä on useita peräk-
käisiä uria ja ammatteja tai tehtäviä elämänsä 
aikana.

Brittiläinen työelämätutkija Lynda  
Gratton puhuu Serial Mastery -ajatuksesta 
eli sarjaosaamisesta tai -asiantuntijuudesta: 
Tässä tehtävässä tai hetkessä olen yhden asi-
an asiantuntija. Kun kehityn tai hankin lisä-
osaamista, olenkin toisen asian asiantuntija. 

– Tämä näyttäisi olevan tulevaisuuden 
työn ydin. Se on monella jo nyt arkea. Moni 
on jollain tavoin keksinyt itsensä uudelleen, 
hakenut uutta osaamista ja tämän avulla py-

synyt myös työmarkkinoiden kehityksessä 
mukana, Huttunen sanoo ja painottaa, ettei 
itsensä kehittämisessä ole kyse vain virallis-
ten tutkintojen suorittamisesta, vaan monen-
laisesta osaamisen kehittämisestä.

– Jokaisella on varmasti jonkinlainen kä-
sitys siitä, mihin oma ala on menossa ja mit-
kä asiat nousevat tärkeiksi. Siihen kannattaa 
peilata nykyistä osaamistaan. Toisaalta on 
hyvä kuunnella sydäntään ja mennä sinne, 
minne oma intohimo vie. Palava kiinnostus 
johonkin vie aina eteenpäin.

Salla Huttunen kiteyttää tulevaisuuden 
työn vaatimukset innovatiivisuuteen, luovuu-
teen ja kykyyn hypätä uudenlaisiin tilantei-
siin.

– Maailma monimutkaistuu ja siihen liit-
tyvää tietoa on kyettävä käsittelemään erilai-
sissa verkostoissa. On osattava improvisoida 
uudenlaisissa tilanteissa, Salla Huttunen 
sanoo. 



Myös yrittäjällä on monta hyvää syytä kuulua ammattiliittoon. 
Akavan Erityisalat tarjoaa kattavan valikoiman jäsenetuja yrittäjälle  
ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Myös yrittäjien edunvalvonnan 
merkitys on vahvassa kasvussa.                   

TEKSTI Merja Isotalo, Tuire Torvela, Pirjo Leppänen   
KUVAT Uzi Varon, Markku Ojala

M
oni mieltää ammattiliitot pelkästään työn-
tekijöitä palveleviksi etujärjestöiksi, mut-
ta Akavan jäsenliitoissa on jo 27 000 
yrittäjä jäsentä, suurin osa heistä on  
yksinyrittäjiä.

Akavan Erityisaloihin kuuluu 23 jäsenjärjestöä, joista 
15:llä on ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäseniä. Eniten 
heitä on Käännösalan asiantuntijoissa KAJ:ssä.

Tavoitteena sosiaaliturvan kohentaminen
Akavan Erityisalojen oma ammatinharjoittajien ja yrittä-
jien toimikunta huolehtii näiden ammattiryhmien edun-
valvonnasta ja jäsenpalveluista. Toimikunta järjestää 
koulutuksia, antaa lausuntoja, tekee omia aloitteita ja 
esityksiä sekä vaikuttaa Akavan kautta.

– Toimikunnan yhtenä tavoitteena on yrittäjän sosi-
aaliturvan parantaminen siten, että sen taso saataisiin 
lähemmäksi palkansaajan sosiaaliturvaa, kertoo toimi-
kunnan puheenjohtaja Merja Isotalo.

Sosiaaliturvan erityisenä ongelmana on sen riippu-
vuus YEL-työtulon tasosta (YEL = Yrittäjän eläkevakuu-
tus); yrittäjän sosiaaliturva perustuu edellisen vahvistetun 
verotuksen mukaiseen keskimääräiseen YEL-työtuloon. 
Mikäli yrittäjä on joutunut tinkimään työtulon tasosta, se 
heikentää hänen koko sosiaaliturvaansa ja vaikuttaa myös 
sairauspäivärahan suuruuteen.

– Ratkaisu tähän ongelmaan olisi lieventää sosiaali-
turvan riippuvuutta YEL-työtulosta, toteaa Merja Isotalo.

Sairastuminen voi koetella yrittäjää muutoinkin epä-
tasa-arvoisesti palkansaajaan verrattuna, sillä sairauden 
sattuessa yrittäjä ei saa lainkaan korvausta omavastuu-
päiviltä toisin kuin palkansaaja, jolle työnantaja maksaa 
palkan myös kyseiseltä ajalta.

Työterveyshuolto on jokaisen ammatinharjoittajan ja 
yrittäjän huolehdittava itse. Akavan Erityisalojen yrittä-
jäjäsenet voivat tehdä Diacorin kanssa työterveyshuoltoa 
koskevan sopimuksen jäsenetuhintaan. 

Henkilökohtaista neuvontaa lakimieheltä   
Lakimiespalvelut ovat ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjä-
senten merkittävä ja rahanarvoinen etu.  Ammattiliiton 
lakimieheltä saa monipuolista neuvontaa ja tukea mm. 
sopimusten teossa, saatavien perinnässä ja erilaisissa 
ongelmatilanteissa.
 – Kyse voi olla esimerkiksi yrityksen perustamiseen 
liittyvistä asioista, toimeksiantosopimuksen laatimisesta 
tai tulkinnasta sekä työoikeudellisista asioista, kertoo 
Akavan Erityisalojen lakimies Tuire Torvela.
 – Jäsen voi lähettää sopimukset etukäteen tänne kom-
mentoitavaksi ja tarkistettavaksi. Mikäli jäsenelle tulee 
erimielisyyksiä asiakkaan kanssa, liiton lakimies voi tar-
vittaessa osallistua myös asiasta käytäviin neuvotteluihin. 

Tuhti paketti palveluita 
yrittäjälle 
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Koulutuksista osaamista ja kontakteja     
Yrittäjäjäsenille on Akavan Erityisaloissa tarjolla omia 
maksuttomia koulutuksia, jotka yleensä ovat koko päivän 
kestäviä, asiantuntijoiden vetämiä ja jäsenten omien 
toivomusten mukaan järjestettyjä. Moni yrittäjistä työs-
kentelee yksin, joten koulutukset ja muut tapahtumat ovat 
myös tärkeitä verkostoitumistilaisuuksia ja kohtaamis-
paikkoja. 

 – Koulutusta on tarjolla mm. tekijänoikeuksista, vero-
tuksesta, yrittäjän sopimuksista ja riskien hallinnasta sekä 
itsensä johtamisesta, selvittää Merja Isotalo.
 – Omaan yritystoimintaan on mahdollista saada tukea 
myös mentoroinnin kautta. Liiton jäsenetuihin sisältyvä 
mentorointiohjelma aloitetaan tarpeen mukaan joka 
toinen vuosi.

Asiantuntija- 
yrittäjyys on  

kasvava trendi.
-Merja Isotalo -
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YRITTÄJIEN  
VAIKUTTAMINEN  
VAHVISTUU

Uusi  
opas auttaa  
yrittäjyyden alkuun

Akavassa on jo pitkään toiminut yrittäjien ja ammatinharjoitta-
jien etuja ajava työryhmä. Ryhmä kokoaa  tietoa akavalaisesta 
yrittäjyydestä ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi yrittäjyyteen 
kytkeytyvien lakien valmisteluun.

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien puolesta tehtävä vaikutta-
mistyö vahvistui viime keväänä, kun Akavaan perustettiin uusi 
Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö.  
Järjestön puheenjohtajana toimii Akavan Erityisalojen 
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. Järjestöön kuuluu 12 
akavalaista ammattiliittoa, ja Akavan Erityisalojen lisäksi 
mukana ovat mm. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 
MMA sekä Opettajien ammattijärjestö OAJ. Uusi edunvalvon-
tajärjestö keskittyy yrittäjyyden edistämiseen vaikuttamalla 
lainsäädäntöön, verotuksen ja sosiaaliturvaan.   

 

Akavan Erityisalat on koonnut aloittelevien yrittäjien ja 
yrittäjyyttä miettivien tueksi ”Itsenäisen ammatinharjoittajan 
ja yrittäjän oppaan”.  Laaja opas käsittelee mm. yrityksen 
rahoitusta, sopivan yritysmuodon valintaa sekä yrittäjän 
sosiaali- ja työttömyysturvaa.

Oppaaseen voi tutustua Akavan Erityisalojen verkkosivuilla ja 
vuoden 2017 alusta lähtien uutta opasta on saatavana myös 
painettuna versiona.

Oppaan voi tilata maksutta suoraan Akavan Erityisaloista 
osoitteesta www.akavanerityisalat.fi/julkaisutilaus tai 
soittamalla toimistollemme p. 0201 235 340.    

 

Monipuoliset vakuutusedut antavat lisäturvaa    
Yrittäjäjäsenet saavat Akavan Erityisaloista jäsenetuna 
vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, jos he omistavat 
yrityksensä yksin ja heidän palveluksessaan ei ole 
työntekijöitä. Vakuutus korvaa ammatissa tapahtuvia 
henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja sekä asianajo- 
ja oikeudenkäyntikuluja.

Yrittäjäjäsenille kuuluu myös kaikille jäsenille tar-
koitettu vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus.  
Sen kautta saa korvausta sairastuessaan lomamatkalla 
koti- tai ulkomailla. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös 
jäsenen mukana matkustavat, samassa taloudessa asu-
vat alle 20-vuotiaat lapset.

Kaikkien jäsenten etuihin sisältyy lisäksi perhe- ja 
perintöoikeudellinen neuvonta, joka tarkoittaa maksu-
tonta neuvontaa ja konsultointia esimerkiksi avioehtoso-
pimuksissa, avioerotilanteessa, testamentin teossa ja 
perinnönjaossa. 

Lisätietoja verkkosivuilta     
Akavan Erityisalojen verkkosivuilla on laaja yrittäjille ja 
ammatinharjoittajille suunnattu sivusto, jolta saa ajankoh-
taista tietoa yrittäjyyteen liittyvistä asioista kuten arvonlisä-
verosta, lainsäädännöstä, yrityspalveluista ja rahoituksesta.

Verkkosivuilla on myös oma ammatinharjoittajien 
pörssi ”Etsi työllesi tekijä”, johon voi laittaa tietoja omas-
ta yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista. 

Tutustu: 

  akavanerityisalat.fi/edunvalvonta/ 
  ammatinharjoittaja_yrittaja

Toiminnanjohtajamme 
Salla Luomanmäki 
esitteli Akavan 
yrittäjien ja itsensä- 
työllistäjien edun- 
valvontajärjestön 
toimintaa Naisyrittä-
jyyskeskuksen 
”Yrittäjyyden uudet 
muodot” -tilaisuudessa 
lokakuussa. Luoman-
mäki on myös uuden 
järjestön puheen- 
johtaja.
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Vaikka oma työpaikka juuri nyt tuntuisikin turvatulta, uuden-
laisia mahdollisuuksia ja työelämän vaihtoehtoja kannattaa 
pysähtyä pohtimaan. On tärkeä tunnistaa omat vahvuudet, 
oma osaaminen, mutta myös haaveet. 

Kohti uutta työelämää – 
HAAVEET PUNTARIIN

TEKSTI Leena Filpus  KUVAT Markku Ojala

K   
enties juuri nyt voi olla hyvä het-
ki toteuttaa pitkäaikainen unel-
ma – kouluttautua johonkin ai-
van uuteen tai perustaa vaikka 
oma yritys. Kaipaavatko jotkut 

osa-alueet päivitystä? Miten vahvistaa omia 
valmiuksia niin, että ammattitaidolle on jat-
kossakin käyttöä?

Näitä asioita pohdittiin Arkistoalan am-
mattiyhdistyksen Näytä kyntesi – ammatti-
taito esiin -seminaarissa tänä syksynä. Tilai-
suudessa puhuneen ajatushautomo Demos 
Helsingin tutkijan, Mirja Hämäläisen, mu-
kaan yhä kiivaampaan tahtiin muuttuvassa 
työelämässä tarvitaan erityisesti uteliaisuut-
ta, empatiaa, yhteistyötaitoja, mukautumis-
kykyä ja asiantuntijuutta.

– Tämän päivän työelämässä ja etenkin tu-
levaisuudessa teemme yhä enemmän töitä 
koneiden kumppanina. Niiden kanssa on opit-
tava yhteistyöhön ja toisaalta hyödynnettävä 
omaa inhimillisyyttä, Mirja Hämäläinen sanoo.

Kone ei osaa kaikkea, joten ihmistaidot 
korostuvat. Joka paikan yleistietäjien sijaan 
vahvoilla voivatkin olla ne, joiden osaaminen 
on erikoistunutta suppeaankin asiantunti-
juuteen tai markkinaan. Niihin ei koneita 
kannata valmistaa.

Erityisen tärkeänä Hämäläinen pitää ute-
liaisuutta. Teknologiaan voi ja pitää suhtau-
tua uteliaasti, mutta etenkin on oltava utelias 
suhteessa muihin ihmisiin.

– Aina kannattaa koettaa ja uskaltaa kat-
soa elinpiirinsä ulkopuolelle. On oltava into-
himoa ja motivaatioita, halua kehittää itse-
ään. Yhtä lailla on oltava valmis tekemään 
yhteistyötä erilaisissa monikulttuurisissa 
verkostoissa. Se vaatii mukautumiskykyä ja 
myös empaattisuutta.

Hämäläinen korostaa myös oman asian-
tuntijuuden kirkastamista, että tietää ja tie-
dostaa, missä juuri minä olen hyvä. 

URA

– Aina kannattaa astua pois mukavuusalueeltaan, sanoi ajatushautomo Demos Helsingin Mirja 
Hämäläinen Arkistoalan ammattiyhdistyksen Näytä kyntesi – ammattitaito esiin -seminaarissa 
Helsingin Uunisaaressa.

Mirja Hämäläinen
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URA
on todella vaihtelevaa ja vaatii mukautu-
mista monenlaisiin tilanteisiin, Punkki 
sanoo.

Puskaradiolla merkitystä   
Yrittäjyyden parhaita puolia on Punkin 
mukaan mahdollisuus työskennellä mu-
kavien ihmisten kanssa, mielenkiintoiset 
projektit ja vapaus. Oman työajan määrit-
täminen on palkitsevaa. Yrittäjävapauden 
kääntöpuolena on suurempi vastuu ajan-
käytöstä ja tuloksen syntymisestä.

Projektien saamiseen saattaa joutua 
tekemään paljonkin töitä: Suoramarkki-
nointia, sähköpostijakeluja, perinteisiä 
kirjeitä ja puhelinsoitot viestien perään.

Uusien yhteistyöverkostojen rakenta-
minen ja vanhojen ylläpitäminen onkin 
tärkeää. Puskaradion merkitys on suuri, 
se, että ystävät ja kollegat vinkkaavat.  
Lisäksi Punkki on panostanut LinkedIn-
profiiliin ja yrityksensä verkkosivuihin.

– Koetan ehtiä myös osallistumaan 
erilaisiin tilaisuuksiin. Aina on mahdolli-
suus uusiin kohtaamisiin. Kaikkeen ei aika 
kuitenkaan riitä, minulla raja menee siinä, 
että yritän välttää ylenpalttista pyörimistä 
somessa.

Riskit pohdittava     
Mikko Punkille itsensä työllistäminen on 
ollut oikea askel. Hän painottaa kuitenkin, 
että kannattaa miettiä etukäteen, minkä-
laisia taloudellisia riskejä on valmis otta-
maan. 

– Työnäkymien ja tulojen epävakaus 
on toisinaan hieman raskasta. Ja toisena 
hetkenä työmäärä voi olla stahanovilai-
nen. Yrittäjän työ voi olla myös ajoittain 
yksinäistä. Sosiaalisia suhteita ja verkos-
toja kannattaa vaalia.  

K   
un työpaikkaan on satojakin ha-
kijoita, huolella ja haettavaa työ-
paikkaa varten räätälöity ansiolu-
ettelo ja työhakemus korostuvat. 

Usein ansioluettelo saattaa 
olla ainoa asiakirja, joka silmäillään jokaises-
ta työnhakijasta. Vasta jos CV kiinnittää huo-
miota, otetaan esiin myös työhakemus. Se 
puolestaan vahvistaa mielikuvaa, joka on jo 
syntynyt CV:n perusteella.

Jos työnantaja käyttää verkon hakuloma-
kepohjaa, saatetaan kuitenkin tehdä juuri 
päinvastoin: Vasta jos hakulomake kiinnittää 
työnantajan huomion, katsotaan myös CV ja 
itse työhakemus. Työnhakupaperit kannat-
taakin täyttää huolella.

Oma osaaminen ja ammattitaito on osat-
tava tuoda esiin. Osaamista korostavalla 
CV:llä se onnistuu usein paremmin kuin pe-
rinteisellä ansioluettelolla.

– Yhtenä erona perinteiseen kronologi-
seen ansioluetteloon osaamista korostavassa 
CV:ssä kirjoitetaan aivan alkuun kappaleen 
mittainen hissipuhe. Se kertoo hakijan ydin-
osaamisen juuri tätä tehtävää silmällä pitäen, 
Akavan Erityisalojen opiskelija- ja nuoriso-
asiamies Amalia Ojanen sanoo.

Aiemmista työpaikoistakaan ei riitä pelk-
kä yrityksen nimi ja titteli. Työtehtävät on 
kirjattava auki.

– Saman tittelin alla on hyvin erilaisia työ-
tehtäviä. Siksi on tärkeä kertoa lyhyesti ja yti-
mekkäästi, mitä työ on oikeasti pitänyt sisäl-
lään. Ei kannata myöskään olettaa, että työn-
antaja tai haastattelija olisi juuri sinun alasi 
asiantuntija, Krista Ahlroth henkilöstöpalve-
lu- ja rekrytointiyritys StaffPointista jatkaa.

Hyppy yrittäjäksi
Asiakirjahallinnan parissa vuodesta 2002 
työskennellyt Mikko Punkki ryhtyi pää-
toimiseksi yrittäjäksi kuusi vuotta sitten. 
Muutos palkansaajasta yrittäjäksi oli  
vapaaehtoinen ja mietitty. Hänellä oli ol-
lut palkkatyön ohessa lupa sivutoimiseen 
yrittäjyyteen. 

– Se oli hyvä välivaihe. Sain tuntumaa 
siihen, minkälaista yrittäjyys olisi. Huo-
masin, että töitä saattaisi riittää kokoaikai-
senakin yrittäjänä. Minulla oli myös jo 
tiedossa pitempi projekti ennen lopullista 
heittäytymistä yrittäjäksi, Mikko Punkki 
MetaManagerista sanoo.

Punkki allekirjoittaa Hämäläisen lin-
jaukset tarvittavista työelämätaidoista. 
Oman asiantuntijuuden ja ammattitaidon 
sisäistäminen on pärjäämisen edellytys. 
Yhteistyötaidot ja halu verkostoitumiseen 
ovat tärkeitä.

– Suurin osa töistäni on ollut projekte-
ja hyvin erilaisten organisaatioiden ja ih-
misten kanssa. Se vaatii joustavuutta, 
mutta on myös toisaalta työn suola. Työ 

Yrittäjävapauden 
kääntöpuolena on 
suurempi vastuu  

tuloksesta.

Amalia Ojanen 

Mikko Punkki



Työpaikkakohtaisesti räätälöity CV tuo osaamisen esiin 
perinteistä ansioluetteloa paremmin. Tänä päivänä haku-
papereissa panostetaan myös visuaalisuuteen.

Erotu osaamisella

TEKSTI Leena Filpus  KUVAT Markku Ojala

Osaamislistauksella alkuun   
CV:n laatimiseen pitää varata aikaa. Ahlroth 
ja Ojanen suosittelevat tekemään itsestään 
osaamislistauksen, jossa käydään läpi aiem-
mat työpaikat tehtävä tehtävältä. Työnhaku 
on helpompaa, kun on jo etukäteen miettinyt, 
mitä vastuualueita työhön on liittynyt, mitkä 
ovat olleet omat vahvuudet ja onnistumiset, 
ja mitä on kussakin työssä oppinut. 

Omia kehityskohteitaan ja heikkouksi-
aankin kannattaa miettiä. Niiden esilletuomi-
nen kertoo itsetuntemuksesta ja parhaimmil-
laan myös innostuksesta: Näitä asioita halu-
an oppia lisää!

Työtehtävien tapaan myös opiskelu, kie-
litaito sekä harrastukset ja luottamustoimet 
kannattaa kertoa CV:ssä tiiviisti. 

Kun mieluisa työpaikka tulee tarjolle, 
osaamislistauksesta on helppo poimia 
CV:hen juuri sitä osaamista ja ammattitaitoa, 
jota tehtävässä haetaan. Varsinainen työha-
kemus on usein ikään kuin motivaatiokirje. 
Siitä käy tarkemmin ilmi, mitä annettavaa 
hakijalla on työnantajalle ja miksi juuri hänet 
kannattaa kutsua haastatteluun.

– Kannattaa panostaa myös CV:n ja työ-
hakemuksen ulkoasuun. Netistä löytyy eri-
laisia ohjelmia, joiden avulla CV:stä saa per-
soonallisen. Mallia voi katsoa esimerkiksi 
canva.com-sivustolta, Ojanen sanoo.

Pyydä apua, sparraa kaveria  
Ihmiset ovat usein huonoja kertomaan, mis-
sä ovat hyviä. Osaamislistaustaan, CV:tä ja 
työhakemusta kannattaakin luetuttaa luotto-
ystävillä ja läheisillä. Osaamista kertyy mo-
nesta lähteestä, aina omaa monipuolisuut-
taan ei itse kykene näkemään.

Työnhakua ei tarvitse tuskailla yksin. 
Apua löytyy muun muassa netistä, erilaisten 
työhakupalvelujen, kuten StaffPointinkin  
sivulta. 

Myös oman ammattiliiton työnhaku- ja 
urakurssit kannattaa huomioida. Akavan  
Erityisalojen ura- ja työnhakupalveluista saa 
henkilökohtaista ja maksutonta valmennus-
ta työelämän muutostilanteissa.

– Neuvontaa voi saada esimerkiksi 
työnhakuun, kuten työhakemuksen ja CV:n 
laatimiseen sekä sparrausta työhaastatte-
luun. Apua löytyy myös ylipäätään ura-
suunnitteluun sekä omien vahvuuksien  
ja tavoitteiden kartoittamiseen, Amalia  
Ojanen sanoo. 

•  Henkilötiedot – nimi ja yhteystiedot

•  Kokonaiskuva sinusta muutamalla 
lauseella – osaaminen, taidot, 
kokemus, työskentelytapa ja 
persoona.

•  Koulutus – uusimmasta vanhimpaan. 
Mukaan pääaineet, sivuaineet sekä 
mahdollisesti opinnäytetyön aihe. 
Työpaikasta riippuen myös yksittäiset 
kurssit voivat olla tärkeitä.

•  Työkokemus – viimeisin työ 
ensimmäiseksi. Työtehtävät ja 
vastuut, pääpaino onnistumisissa ja 
konkreettisissa esimerkeissä. Korosta 
tehtävän kannalta olennaista taitoa ja 
kokemusta.

•  Kielitaito – arvioi suullinen ja 
kirjallinen kielitaito.

•  ICT-taidot – eri ohjelmien lisäksi 
kannattaa tuoda esiin myös 
some-osaaminen.

•  Muut faktat ja taidot – harrastukset 
ja luottamustoimet. 

•  Tallenna CV pdf-muotoon. Sopiva 
pituus on noin kaksi sivua. Panosta 
ulkoasuun ja selkeyteen.

OSAAMISTA  
KOROSTAVA CV

UP Partnersin  
urapalvelu jäsenetuna

Akavan Erityisalojen jäsenten urapalveluiden 
toteuttajana jatkaa myös vuonna 2017 
suomalainen UP Partners Oy, joka on  
toimittanut valmennuspalveluita jo yli 
kymmenen vuoden ajan.

Ura- ja työnhakupalvelu on jäsenille maksu- 
tonta, ja se toteutetaan puhelimen välityksellä. 
Työkaluja käyttämällä voit jäsentää ja kiteyttää 
taitojasi ja mielenkiinnon kohteitasi sekä punni- 
ta eri vaihtoehtoja. Keskustelut valmentajan 
kanssa ovat luonnollisesti luottamuksellisia.  

Tarvitset jäsennumerosi varataksesi ajan 
valmentajalle. 

Lue lisää:   

  www.akavanerityisalat.fi/urapalvelut
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PALKKAA MUT!

Tiedottaja Marita, Itä-Aasian asiantuntija Suvi, 
kulttuurituottaja Minttu ja restonomi Maria 
etsivät työtä. Mitä mietteitä heillä on työn- 
hausta? Tapasimme naiset korkeakoulutettujen 
Käänne 2016 -rekrytointitapahtumassa syksyllä.

TEKSTI Soili-Sisko Eskola   KUVAT Markku Ojala
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Työttömänäkin kehittyy
Maria Konttinen, 36, Vantaa
matkailualan restonomi, Suomen 
Restonomit SUREn jäsen

Olen valmistunut kymmenen vuotta 
sitten matkailualan restonomiksi ja 

toiminut asiakaspalvelutehtävissä muun 
muassa Tallink Siljan contact centerissä 
sekä valuutanvaihdossa.
 Unelmatyössäni saisin käyttää osaamis- 
tani monipuolisissa tehtävissä. Toivoisin 
hyvää työympäristöä ja ilmapiiriä, onnis- 
tumisen kokemuksia ja uuden oppimista. 
Pitkään vuorotyötä tehneenä haluaisin 
seuraavaksi päivätyöhön. Pidemmällä aika- 
välillä toivon, että voisin kehittää ammatti-
taitoani ja edetä esimiestehtäviinkin.
 Työnhakijana on tärkeää, että pääsee 
selville omista vahvuuksistaan ja siitä, mitä 
arvostaa työssä. TE-toimisto tarjoaa 
luentoja hakemusten teosta, CV:stä ja 
piilotyöpaikoista. Se on hyvä juttu, mutta 
toivoisin enemmän ilmapiiriä, jossa 
työttömät nähdään kykenevinä ja osaavina 
ihmisinä.
 On ok olla välillä työtön, se kuuluu 
elämään. Nykyisin työelämä on niin hektis- 
tä, että pieni tauko voi olla joskus tarpeen-
kin. Työtön voi työttömyysaikanaan kehittyä 
jopa enemmän kuin töissä.

Parhaassa työvireessä
Marita Penttilä, 59, Helsinki
filosofian ylioppilas (viestintä, 
taidehistoria, kotimainen kirjallisuus), 
Markkinointi-instituutin tiedottaja- 
tutkinto, Viestinnän asiantuntijoiden 
ammattijärjestö Viestin jäsen

Minulla on yli 30 vuoden kokemus 
viestinnän asiantuntijatehtävistä 

muun muassa viestintätoimistossa, Kansal- 
liskirjastossa, valtakunnallisissa järjestöissä 
ja oppilaitoksissa.

Mahdollisimman  
vakinaiseen työhön
Minttu Kukkonen, 30, Helsinki
Kulttuurituottaja, Taide- ja kulttuuri-
alan ammattijärjestö TAKUn jäsen

Valmistuin syyskuussa kulttuurituot-
tajaksi, olen siis tapahtumatuotan-

non uusi osaaja.
 Alaan olen perehtynyt työharjoitteluissa 
festivaaleilla ja tuotantoassistentin tehtävis- 
sä gootti- ja synkän konemusiikin klubita-
pahtumissa. Tutuiksi ovat tulleet viranomais- 
luvat, kilpailutus, viestintä, artistien emän- 
nöinti, kassanhoito ja logistiikka-aikataulut.
 Tavoitteenani on työllistyä tapahtuma-
tuotannon yrityksessä tai yhdistyksessä, 
esimerkiksi elävän musiikin parissa. Työn- 
saannin vaikeus kulttuurialalla huolestut-
taa, sillä paljon on tarjolla palkatonta har- 
joittelua ja pätkätöitä, mutta vakituisemmat 
työpaikat ovat usein vaatimustasoltaan 
johtotason tehtäviä ja liian haastavia vasta- 

Ymmärrän rekrytoijia
Suvi Valsta, 29, Helsinki
Filosofian maisteri (Itä-Aasian  
tutkimus, japanin kielen linja),  
Specia – Asiantuntijat ja ylemmät  
toimihenkilöt ry:n jäsen

Omassa työnhaussani haastavinta 
on ollut osaamiseni brändääminen 

ja siitä kertominen.
 Tein opiskeluaikana asiakaspalvelu- ja 
opetustöitä sekä harjoittelun yliopistohal-
linnossa.
 Valmistumisen jälkeen olen saanut 
kokemusta opetus-, koulutus-, tulkkaus- ja
opastustöistä freelance-työntekijänä. Jatkos- 
sa haluaisin hyödyntää Aasia-osaamistani 
tulevaisuuden palvelujen suunnittelussa ja 
asiakasrajapinnassa.
 Työnhaku on opettanut minulle paljon 
ympäröivästä maailmasta. Ymmärrän nyt 
entistä paremmin rekrytoijien motivaatioita 
ja syitä palkata tiettyjä henkilöitä.
 TE-toimiston palveluihin olen joutunut 
pettymään: korkeakoulutetut, itsenäiseen
tiedonhankintaan tottuneet työnhakijat 
eivät saa sieltä tukea.
 Työttömyysturvasysteemi pitäisi myös 
uudistaa täysin. Kannatan perustuloa sekä 
koko- ja osa-aikatöitä tekevien eriarvoisten 
asemien yhdenmukaistamista. 

 Viestinnän asiantuntijatehtävät ovat 
edelleen lähellä sydäntäni ja mieluiten 
antaisin osaamiseni ja ammattitaitoni 
yhteisölle, jonka arvot ovat sopusoinnussa 
omieni kanssa. Minulle tärkeitä ovat 
eettisyys, kestävä kehitys ja koulutus.
 Työnhaussani haastavinta on ikäni: 
miten nousta satojen hakijoiden joukosta
haastatteluihin. Toivon, että kokemustani 
arvostetaan, sillä olen parhaassa työvirees-
säni ja voin perhetilanteeni vuoksi omistau- 
tua täysillä ja hyvällä omallatunnolla työn- 
tekoon.
 Jos työnhaku kestää pidempään, tulee 
siihen väkisinkin tiiviimpiä hakuvaiheita ja
suvantoja, jolloin pitää kerätä voimia.
 Työnhaku on kokopäiväistä työtä, 
johon kannattaa suhtautua vakavasti. On 
harmillista, että työttömiä ohjaava pykä- 
läviidakko erilaisine ehtoineen on usein 
esteenä kouluttautumiseen tai vapaaeh- 
toistyöhön.

valmistuneelle. Haluaisin kuitenkin mah- 
dollisimman vakinaisen ja kokoaikaisen 
työn, vaikka tiedänkin, että tällä alalla sel- 
laiset paikat ovat kiven alla.
 Perinteinen työnhakurumba on kerta- 
kaikkisen lannistavaa ja usein täysin tulok- 
setonta. Jos työnhakija ei saa mitään palau- 
tetta työnantajilta, miten hän voi kehittyä ja 
tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouk-
siaan? Jos vain hakee ja hakee töitä saamat- 
ta vastakaikua, alkaa helposti ajatella, että 
on täysin kelvoton mihinkään työhön.
 Jokin vuorovaikutteisempi systeemi 
työnhakijoiden ja työnantajien väliin tarvit- 
taisiin ehdottomasti.



Valmentajan vinkit
– Kun itse hain töitä, aloin miettiä, miten puhun itselleni. Sen 
sijaan, että surkuttelin: ”Voi, kun saisin töitä”, aloin ajatella: 
”Sitten kun työllistyn”. Annoin itselleni myös luvan olla 
vapaaherratar ja nauttia niistä mahdollisuuksista, joista ei 
tukka putkella töitä tehden ehdi, kertoi henkilöstövalmentaja 
Fatbardhe Hetemaj Käänne 2016 -tapahtumassa.

Kuulet avoimesta paikasta
•  Älä hae paikkaan, jossa et viihtyisi.

•  Ilmaise hakemuksessasi, miksi haet juuri tähän 
paikkaan, mikä organisaatiossa kiinnostaa.

•  Perehdy työpaikkaan, ennen kuin soitat. Älä kysy sitä, 
mikä kerrotaan ilmoituksessa.

•  Ole joustava, esimerkiksi tarjotun haastattelupäivän 
suhteen.

•  Vaikka työnhakuaika on kuluttavaa, vahvista myönteistä 
asennettasi. Mene rennolla mielellä haastatteluun.

Saat kutsun haastatteluun
•  Mieti, miten kohtelet kaikkia tapaamiasi ihmisiä. 

Rekrytoijat voivat kysyä esimerkiksi aulatyöntekijältä, 
millainen kuva sinusta muodostui.

•  Vastaa kysymyksiin, älä puhu asian vierestä. Jos et 
osaa vastata, pyydä tarkentamaan tai saada palata 
asiaan myöhemmin.

•  Kerro osaamisestasi esimerkkien kautta, ne jäävät 
mieleen.

•  Älä luettele, mitä olet tehnyt, vaan kerro, mitä niistä opit. 
Kokemustesi ei tarvitse olla menestystarinoita; 
kehittymistarinat kiinnostavat.

•  Valmistaudu vastaamaan, missä sinun pitäisi kehittyä. 
Rehellisyys kasvunpaikoista on tärkeää, se kertoo 
itsetuntemuksestasi.

•  Ole oma itsesi, älä näyttele. Jos huomaat haastattelus-
sa tai sen jälkeen, ettet haluakaan hakemaasi paikkaan, 
ilmaise se. Rekrytoijat arvostavat tätä ja muistavat reilun 
asenteesi.  

Et tullut valituksi tehtävään
•  Muista, että kokonaisuus, tunnelma hakijasta ja 

hakijan asenne ratkaisevat. Ei ole kyse vain osaami-
sesta, vaan rekrytoijat miettivät, miten sinä ja jo 
muodostunut työyhteisö sopisitte yhteen.

•  Vaikka olisit pettynyt, kiitä, pyydä ja anna palautetta 
kohteliaasti. Sinut muistetaan jatkossa kaikista 
rekrytointiprosessin vaiheista.

Mitä kuuluu nyt?
Maria Konttinen on saanut 1,5 
kuukaudeksi toimistotöitä HSL:ltä, 
mutta toivoo vakituisempaa työtä.

Marita Penttilä iloitsee siitä, että hänet 
palkattiin puoleksi vuodeksi Helsingin 
kaupungin kiinteistöviraston viestintä-
tiimiin.

Minttu Kukkonen kartoittaa kulttuuri-
alan piilotyöpaikkoja ja tekee keikkatöitä 
tapahtumien järjestyksenvalvojana sekä 
avustaa cyberpunk-teemaisen Club 
INFEKTION tuotannossa.

Suvi Valsta työskentelee ensi kesään 
asti IT-tukihenkilönä Helsingin 
yliopiston tietotekniikkakeskuksen 
Helpdeskissä, mutta tähtäimenä ovat 
Itä-Aasiaan liittyvät työt.

MIKÄ KÄÄNNE 2016?
Rekrytointitapahtuma pidettiin syyskuussa 2016 Helsingissä.

•  Tapahtuman järjestivät työnhakijat, jotka verkostoituivat 
Between Jobs Helsinki Facebook-ryhmässä.

•  Tapahtumaan osallistui noin 70 viestinnän, markkinoinnin, 
HR:n, projektihallinnan, palvelumuotoilun, tapahtumatuotan-
non ja tutkimuksen ammattilaista sekä 40 työnantajaa ja 
rekrytoijaa. Tapahtuma poiki suoraan joitakin työsuhteita, 
mutta myös paljon arvokkaita kontakteja, kannustusta ja 
vertaistukea.

•  Vapaaehtoisvoimien järjestetty tapahtuma oli näyte korkea- 
koulutettujen työnhakijoiden tapahtumatuotannon osaami-
sesta ja pilottikokeilu uudentyyppiseen työnhakupalveluun.
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Mikä on Vuoden
harjoittelupaikka? 
Vinkkaa ja voita! 
Onko Sinulla hyvä työharjoittelu- 
paikka? Kerro siitä meillekin!

Anna vinkkisi osoitteessa
www.akavanerityisalat.fi/tyoharjoittelut

Osallistumalla olet mukana  
Lippupalvelun 200 euron  
lahjakortin arvonnassa. 
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TEKSTI Ari Åberg, Kirsti Levander ja Helena Andersson   
PIIRROKSET Karoliina Pertamo

Suomalaisen työelämän jäykkyydestä puhutaan paljon – valtaosin aiheetta. Juuri  
kuviteltua jäykkyyttä syytetään siitä, että taloutemme sakkaa. Tärkeintä olisi kuitenkin 
tunnistaa, että kaivatut joustot edellyttävät ensin luottamuksen rakentamista. 

Miksi Ruotsissa  
menee paremmin?

A     
inakin viimeisen vuosikymme-
nen ajan Suomessa on kuultu 
jatkuvasti väitteitä, että työ-
markkinamme ovat jäykät – ja 
ainakin jäykemmät kuin muu-

alla. Vertailu muuhun Eurooppaan kuitenkin 
osoittaa tämän myytin suurelta osin vääräk-
si. Palkoissa on kyllä jäykkyyttä.

Kun puhutaan työmarkkinoiden jäykkyyk-
sistä ja joustoista, katseet kääntyvät palkkoi-
hin. World Economic Forumin kilpailukyky-
raportti 2015 vahvistaa suomalaisen palkan-
muodostuksen jäykäksi. Palkanmuodos- 
tusta jäykistää työmarkkinamallimme, jossa 
kaikkien alojen palkkakehitys on sidoksissa 
keskenään. Eli arvosteluun on aihetta: Suomi 
on koko maailman 140 vertailumaan viimei-
nen. Mutta lähes yhtä jäykkää se on myös 
maissa, joihin meitä useimmin verrataan: 
Ruotsi on sijalla 133, Saksa 132 ja Tanska 105. 
 Käytännössä esteenä palkkajoustoille 
Suomessa ovat palkkatasoa määrittävien 
työehtosopimusten vähimmäispalkat. Näi-
tä taulukkopalkkoja sisältäviä sopimuksia 
on lähinnä SAK:laisilla ja STTK:laisilla lii-
toilla.   

 Ylempien toimihenkilöiden työehdoista 
neuvottelevan YTN:n työehtosopimuksissa 
(TES) ei ole palkkataulukkoita tai vähimmäis-
palkkoja, muutamia poikkeuksia lukuunota-
matta, vaan jokainen sopii palkastaan henki-
lökohtaisesti työsopimusta tehdessään. Alle-
kirjoitettu työsopimus on siis ansiotason 
turva, ja jos työnantaja haluaisi poiketa siinä 
sovitusta palkasta, asiasta on päästävä yksi-
mielisyyteen työntekijän kanssa.  

Työehtosopimuksettomat ylemmät toimi-
henkilöt – esimerkiksi metsäteollisuudessa, 
rakennus-, elintarvike- ja kaupan aloilla –  
sopivat myös palkoistaan henkilökohtaisesti. 
TESin puuttuminen merkitsee kuitenkin myös 
sitä, ettei edes yleiskorotuksia makseta auto-
maattisesti. 

Työehtosopimuksen puuttuminen han-
kaloittaa myös paikallista sopimista, johon 
TES puolestaan antaa hyvät ja monipuoliset 
mahdollisuudet.  Esimerkiksi akavalaisisten 
sopimusalojen piirissä olevista 70 prosentil-
la kiky-sopimuksen mukaisesta työajan  
pidennyksestä sovitaan työpaikoilla.

On myös syytä huomata, että palkanmuo-
dostuksen aiemmin mainitut jäykkyydet kos-

kevat vain niin sanottuja kiinteitä peruspalk-
koja. Erilaiset tulospalkkauksen muodot ja 
palkanlisät joustavat kyllä. Ylemmistä toimi-
henkilöistä yli puolet, 56 prosenttia, on tulos-
palkkauksen piirissä. 

Palkka-ale ei välttämättä lisää vientiä  
Mitä palkanalennuksilla sitten voitettaisiin 
– tai hävittäisiin? Erilaisia malleja palkka-alen 
vaikutuksista muun muassa työllisyyteen on 
tehty, mutta lopullista totuutta ei ole vielä 
esitetty. Nimellispalkkojen alentaminen vä-
hentäisi paitsi yritysten kustannuksia myös 
palkansaajien ostovoimaa, jolloin hintataso 
saattaisi laskea ja reaalipalkan vaaditusta ale-
nemisesta ainakin osa jäisi toteutumatta. 
Ostovoiman lasku taas heikentäisi kulutus-
kysyntää ja työllisyyttä. Toisaalta nimellis-
palkkojen alentaminen, ”sisäinen devalvaa-
tio”, voisi parantaa vientiä ja vientialojen 
työllisyyttä. 

Palkoilla kikkailu on silti rajallinen keino 
kilpailukykyongelmassa: jos vientituotteen 
laatu ei riitä tai tuotteelle ei ylipäätään ole 
kysyntää, palkkakustannuksista tinkiminen 
ei auta. 

TYÖ- 
markkinat  
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Laadun puutetta  
ei voi korvata  

alhaisilla palkka- 
kustannuksilla.

Kansantuotteen kasvattamisessa ratkai-
sevassa asemassa ovatkin innovaatiot. Talo-
ustieteiden nobelisti Robert Solowin mu-
kaan 85 prosenttia kansantuotteen kasvusta 
on innovaatioiden tuottamaa. Vain 15 pro-
senttia voi perustua panosten lisää-
miseen, kuten työllisyyden 
kasvuun tai työurien piden-
tymiseen. Kansantalou-
den kasvulle ratkaisevaa 
on uudistuminen.

Aalto-yliopiston 
taloustieteen professo-
ri Pertti Haaparanta 
on eri  yhteyksissä 
muistuttanut, että laa-
dun puutetta ei voi korva-
ta alhaisilla kustannuksilla 
eikä alhaisilla hinnoilla. Haa-
paranta viittaa taloustieteilijä 
John Suttoniin, joka on jo vuosia sitten 
osoittanut tutkimuksillaan, että kilpailukykyä 
ei voi kohentaa kuin rajallisesti työn tuotta-
vuuden parantamisella tai muilla palkkakus-
tannuksia alentavilla keinoilla. Laadulla kil-
pailukykyä voidaan sen sijaan parantaa ra-

jattomasti. Jos kilpailijan laatu on tarpeeksi 
korkea, niin työvoimakustannusten alenta-
misella ei voida menestyä kilpailussa lain-
kaan.

Lisäksi on huomattava, että työmarkki-
noilla voidaan sopia vain nimellispal-

koista. Reaalipalkat muodostu-
vat kansantalouden muiden 

muutostekijöiden, kuten 
esimerkiksi inflaation, 

perusteella. 
Ja vaikka palkka-

joustojen tarpeelli-
suutta voitaisiinkin 
perustella yrityksen 

heikolla taloustilanteel-
la tai alan heikolla kil-

pailukyvyllä, on muistet-
tava mitalin toinen puoli. 

Työstä saadulla palkalla pitäisi 
myös tulla toimeen. Jos palkanleikkauk-

silla saadaan lisää lähinnä niin sanottuja 
prekariaattityöpaikkoja, on syytä kysyä, ketä 
palvelee se, että työssäkäyvä ihminen joutuu 
hakemaan osan toimeentulostaan sosiaali-
luukulta? Näin veronmaksajat joutuvat osal-

listumaan tämän puuttuvan palkanosan mak-
samiseen, eli käytännössä yritysten kilpailu-
kykyä tuetaan verovaroista. 

Työajat joustavat, irtisanominen 
helppoa
Työaikajoustoissa Suomi kuuluu Euroopan 
kärkimaihin. Työehtosopimukset ja työaika-
lainsäädäntö sallivat työaikakysymyksissä 
kansainväliseti vertaillen sangen suuren jous-
tavuuden. Huomattava on, että tätä jousta-
vuutta ilmenee varsin paljon, kun puhutaan 
työnantajan tarpeista. Tällöin puhutaan ilta- 
ja yötyöstä, jonka osuus Suomessa on Euroo-
pan korkeimpia.

Määräaikaisten työsuhteiden sääntelyssä 
Suomi sijoittuu OECD-maiden keskitason ala-
puolelle, eli sääntely on meillä keskimääräistä 
vähäisempää. Tilanne on sama vertailtaessa 
muihin EU-maihin. Suomessa määräaikaiset 
työsuhteet ovat myös yleisempiä kuin Euroo-
passa keskimäärin. Eurooppalaisista maista 
määräaikaista työtä säädellään tiukimmin  
Luxemburgissa, Ranskassa ja Norjassa.

Suomalainen irtisanomissuoja on euroop-
palaisittain heikko. Työnantajien termino- >>

Olisiko luottamuksen ilmapiirillä merkitystä? Ruotsissa henkilöstö otetaan vahvasti mukaan yritysten hallintoon.
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logiassa sitä voitaisiin kuvata joustavaksi. 
EU:ssa erityisen vahva irtisanomissuoja on 
erinomaisessa talouskunnossa olevassa  
Saksassa, samoin Belgiassa, Hollannissa ja 
Ranskassa. 

Kollektiivinen irtisanominen Suomessa 
on erityisen helppoa. Riittää, kun käynnistää 
yt-neuvottelut taloudellisten tai tuotannol-
listen syiden perusteella. Ja kun näiden kä-
sitteiden sisältöä ei ole laissa tarkemmin 
määritelty, väen vähentämistä käytetään 
myös yrityksen tuloksen kaunistelemiseen, 
mikä ei suinkaan ole ollut lainsäätäjän tar-
koitus. Lainsäädäntömme kaipaisikin näiltä 
osin täsmennystä, koska yhteistoimintalain 
alkuperäinen tarkoitus ei toteudu. Yt-laista 
on tullut irtisanomismenettelylaki, eikä hen-
kilöstön ja johdon aidon yhteistoiminnan 
väline. On päädytty kauas lain pohjana aikoi-
naan olleista yritysdemokratia-ajatuksista. 

Ruotsin sujuva kaksikanta
Suomen ja Ruotsin työmarkkinoita verrataan 
toisiinsa ahkerasti ja nostetaan esiin se, että 
taloudellisesti paremmin menestyvssä Ruot-
sissa ei tehdä yleissitovia työehtosopimuksia.  
Ruotsin työmarkkinajärjestelmää voidaan 
kutsua kaksikannaksi, jossa työmarkkinaosa-
puolet pyrkivät sopimaan asioista keskenään. 
Hallituksen ei haluta sekaantuvan työmark-

TYÖ- 
markkinat  

kina-asioihin, ja tämä yhteinen pyrkimys 
patistaa osapuolia keskinäiseen sopuun. 

Ruotsissa ei mikään hallitus – eivät edes 
porvarihallitukset, toisin kuin Suomessa – ole 
kyseenalaistanut sopimusjärjestelmää sinän-
sä eikä uhkaillut kansaa pakkolaeilla. Tämä 
on vahvistanut luottamuksen ilmapiiriä myös 
työmarkkinoilla.

Ruotsissa vientiteollisuus on määritellyt 
palkankorotusvaran vuodesta 1997. Samasta 
periaatteesta on ollut puhetta niin sanottua 
Suomen mallia pohdittaessa, mutta sen val-
mistelussa ollaan vasta lähtökuopissa. 

Ruotsin mallin tarkoituksena on ylläpitää 
vientiteollisuuden kilpailukykyä, joka on kan-
sakunnan hyvinvoinnin avain. Malli on toi-
minut kohtalaisesti. Ruotsin vienti on vetänyt 
ja sen seurauksena reaalipalkat ovat kauttaal-
taan nousseet. Päättymässä olevalla sopimus-
kierroksella 2013–2016 ennakoidaan palkko-

Mikä on Suomen suunta? Jos Suomesta puretaan työehtosopimusten yleissitovuus, mutta ei samalla vahvisteta henkilöstön edustusta yritysten 
päätöksenteossa, työmarkkinamallimme ei suinkaan lähene paljon ihailua saaneita Saksaa, Ruotsia tai Tanskaa, vaan esimerkiksi USA:ta tai 
Iso-Britanniaa, joissa henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat heikot.

Ruotsissa  
ammattiliitoilla on 

kanneoikeus.

Vahva työlainsäädäntö ja 
henkilöstöedustus

Ei yleissitovuutta, vaan 
paikallista sopimista 

Saksa   Ruotsi   Tanska

USA       Iso-BritanniaHeikko työlainsäädäntö, 
heikko henkilöstöedustus 
yritysten päätöksenteossa

?

?



35  4  I  2016  Yhteenveto

jen nousuksi muodostuvan 3,6 prosenttia 
vuodessa, eikä ainakaan Pohjanlahden yli ole 
kuulunut ruotsalaistyönantajien parkua siitä, 
että kaikki olisi menetetty. 

Ruotsissa ei ole yleissitovia työehtosopi-
muksia, mutta palkansaajien aseman turvaa 
korkea järjestäytymisaste ja liittojen osallis-
tuminen paikallisiin neuvotteluihin.  

Ruotsissa on myös Suomea vahvempi 
työlainsäädäntö. Esimerkiksi myötämää- 
rämisoikeus antaa mahdollisuuden nimittää 
työntekijöiden edustajat yrityksen halli- 
tuksiin. 

Ruotsissa ammattiliitoilla on myös kan-
neoikeus työsuhderikkomusta epäiltäessä. 
Koska liiton on helpompi vaatia oikeutta jä-
senelleen kuin yksittäisen palkansaajan itsel-
leen, niin suomalaiset ammattijärjestöt ovat 
ehdottaneet samaa menettelytapaa Suomel-
lekin; toistaiseksi turhaan. 

Ruotsissa toimii myös paikallinen sopi-
minen, jossa raamin muodostavat alakohtai-
set työehtosopimukset. Näissä määritellään 
minimitaso – muun muassa palkat, työajat ja 
lomat. Korotukset määritellään prosenttiraa-
mina, joka jaetaan työpaikoilla eri mallien 
mukaan. Tämä mahdollistaa paikallisen so-
pimisen, jossa voidaan sopia joustoista. Ruot-
salaisilta tämä onnistuu, koska pohjana on 
vahva luottamuksen ilmapiiri, ja paikallinen 
sopiminen nähdään mahdollisuutena, josta 
molemmat osapuolet hyötyvät.

Yleisesti ottaen Ruotsin taloudellisesti 
Suomea parempaan menestykseen on myö-
tävaikuttanut monipuolisempi elinkeinora-
kenne. Silloinkin, kun konepajateollisuuden 
tuotteet ja paperi eivät mene kaupaksi, ihmi-
set ostavat H&M:n vaatteita ja Ikean huone-
kaluja. Myös autoilla ja kodinkoneilla näyttää 
olevan kysyntää. 

Suomessa taas on aina uskottu vain yhteen 
jumalaan; ensin se oli sahateollisuus, sitten 
paperiteollisuus, sitten Nokian kännykät. Näin 
toimien vientimme haavoittuvuus on ollut ja 
on aivan eri luokkaa kuin naapurimaassa.

Toki Ruotsin taloudellista menestystä on 
avittanut myös oma valuutta. 

Ei sanelua, vaan sopimista
Paikallinen sopiminen on sanapari, jolla näyt-
tää olevan yhtä monta sisältöä kuin on sano-
jaakin. Ruotsin esimerkki osoittaa, että pai-
kalliselle sopimiselle on edellytykset, mikäli 
osapuolten välillä vallitsee luottamus. Tätä 
luottamusta Suomen työmarkkinoilla ei ole, 
eikä sitä synny, jos paikallisella sopimisella 
tavoitellaan etupäässä paikallista sanelua. 

Paikallisen sopimisen laajentamisesta tosin 
saavutettiin Suomessa hyvä kompromissi kil-
pailukykysopimuksen yhteydessä, jossa työn-
antajaliittoihin järjestäytymättömille yrityk- 
sille annettiin yhtä laajat joustomahdollisuudet 
yleissitovien työehtosopimusten määräyksissä 
kuin järjestäytymättömillekin yrityksille. 

Järjestäytymättömiä yrityksiä edustavalle 
Suomen Yrittäjille tämä ei kuitenkaan sopi-
nut. Suomen Yrittäjille neuvotteluosapuolek-
si ei kelvannut luottamusmies, eikä yrittäjä-
järjestö halua ylipäätään yleissitovia työeh-
tosopimuksia. 

Jos luottamus omaan henkilökuntaan on 
näin heikko, ja yrityksen työntekijät nähdään 
enemmän uhkana kuin mahdollisuutena, 
palkansaajat eivät voi muuta kuin pitää kiin-
ni yleissitovista työehtosopimuksista.

Uudet työn muodot otettava huomioon
Tulevaisuus tuo epäilmättä tullessaan lisää 
joustoja työelämään. Tätä kehitystä ei kor-
keasti koulutettujen järjestöissä vastusteta, 
mutta sitä pitää hallita. Siksi tarvitaan myös 
uusia ja uusiutuvia pelisääntöjä. 

Uudet työn muodot, kuten työn jakami-
nen, tilapäinen työ, yksinyrittäjyys, palvelu-
setelillä maksettava työ, joukkotyö ja alusta-
työ, edellyttävät muutoksia niin sopimusken-
tässä kuin työlainsäädännössä. EU:n 
työaikadirektiivin ja oman kansallisen työ-
aikalainsäädäntömme uudistaminen ovat 
ehkä näistä kiireellisimpiä. Työaikadirektiiviä 
on yritetty saada aikaan jo vuosikausia, ja 
siitä päättäminen on edelleen jäissä. 

Ruotsin mallia seuraten myös paikallisel-
le sopimiselle voisi avautua uusia mahdolli-
suuksia. Tämä edellyttäisi kuitenkin, että 
malliin otettaisiin mukaan myös työntekijä-
puolelle tärkeitä asioita, kuten henkilöstön 
oikeus asettaa yrityksen hallintoon edusta-
jansa ja liittojen kanneoikeus.  

Lähteet:
World Economic Forum 2015
Petri Böckerman, Merja Kauhanen ja Heikki Taimio:
Työmarkkinoiden joustot, artikkeli. Hyvinvointival-
tio Suomessa 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt? 
Raportteja 30. Palkansaajien tutkimuslaitos 2015. 
SNS ANALYS nr 12, 2013.

Irtisanominen on 
Suomessa helppoa 

– työnantajan kielellä 
joustavaa.

Suomi

Yleissitovat  
työehtosopimukset

?
?

––
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Eleet ja ilmeet ovat vaikutta-
vaa viestintää – hyvässä ja 
pahassa. Onneksi niitä voi 
jossain määrin itse hallita.        

TEKSTI Anna Joutsenniemi  KUVAT Janica Lönn ja Jouni Lampinen

J  
os esiintymisvalmentaja Niina  
Sainiuksen neuvoja noudatettai-
siin, suomalainen asiantuntija ir-
rottelisi enemmän esiintyessään. 
”Asiantuntijuuteen” lukkiutumisen 

sijaan hän ammentaisi ilmaisuunsa voimaa 
omasta persoonastaan.  

– Puhuisitko sinussa olevan jazz-diggarin 
innolla? Toisiko äidin roolisi esiintymiseen 
lämpöä? Uskon, että samalla asiakin menisi 
paremmin perille, Sainius rohkaisee.   

– Meillä on niin 
hyvää asiantuntija-
osaamista. On harmil-
lista, ettei se usein- 
kaan välity kuuli- 
joille ja aiheuta reak- 
tioita, koska tapa 
esiintyä on niin il-
meetön.    

Asiantuntijanais- 
ten helmasyntinä on 
Sainiuksen mukaan faktojen papattaminen 
liian nopeasti. On kuin tikkaisi ompeluko-
neella. Selitetään hengästyttävään tahtiin 
kaikki mahdollinen, ettei vaan kukaan pää-
sisi syyttämään tietämättömyydestä.  

– Tehokkaampaa voisi olla se, että kiteyttää 
sanottavansa rauhallisesti. Etenkin tukalassa 
paikassa vaikutelma on monin verroin vakuut-
tavampi. Vähemmän on usein enemmän. 

Ne tärkeät kädet...
Tuore USAn presidentinvaalikampanja antoi 
kosolti aineistoa analysoida puheenpitoa – ja 
käsien käyttöä höystämään viestejä. 

Mikset  
puhuisi kerrankin 

isosti!

– Donald Trump näytti sormillaan ok-
merkkiä, vaikka saattoi samalla sanoa kau-
histuttavia asioita. Syyttävä sormi oli käytös-
sä kummallakin ehdokkaalla.  

– Käyttämällä käsiä puhuessasi saat  
ääneesi tehoa ja olet luonteva. Nosta kädet 
reilusti (”tv-ruudun tasolle”) rintakehän ylä-
puolelle, se lisää tutkimusten mukaan vaiku-
telmaa asiantuntijuudesta, Sainius neuvoo.

Entä missä käsien pitäisi olla, kun puhuu 
lavalla? – Missä vain, kunhan ne eivät ole  
lukittuina toisiinsa kuin tuokion kerrallaan. 
Mikset puhuisi kerrankin isosti ja nostaisi  
käsivartesi reilusti levälleen. Samalla kerrot 

LÄMPÖÄ  
puheeseen!

Esiintymisvalmentaja Niina Sainius puhui innostavasti ja 
iloisesti kehonkielestä Aito HSO ry:n suuren suosion 
saaneessa Virity & verkostoidu -tapahtumassa marraskuussa.

– Luota itseesi,  
niin muut uskovat 
asiaasi, rohkaisee 
Niina Sainius. 
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Nonverbaali eli sanaton viestintä oli 
käytössä jo ennen puheen oppimista. 
Pitempi historia vaikuttaa osaltaan 
siihen, että mikäli verbaalinen ja 
nonverbaalinen viestintä ovat 
ristiriidassa keskenään, uskomme 
mieluummin nonverbaalisia viestejä. 

Nonverbaalinen viestintä on moni- 
kanavaista, moniselitteistä, kulttuuri- 
sidonnaista,  osittain geneettisesti 
perityvää ja osittain opittua.  

Nykykäsitysten mukaan reilusti yli 
puolet viestinnästä on nonverbaalista 
viestintää. Vaikka osuus on suuri, se  
ei yksinään takaa viestinnän 
onnistumista. 

Nonverbaaliseen merkkijärjestelmään 
kuuluvat ääni, ilmeet, katse, eleet, 
liikkeet, asennot, tilankäyttö ja 
välimatka. Näiden koodien avulla 
ihmiset lähettävät toisilleen viestejä 
joko tiedostaen tai tiedostamattaan. 

Lähde: https://kielikompassi.jyu.fi

SANATON VIESTI VETÄÄ 
PITEMMÄN KORREN 

kuulijoille, että NÄIN minä tämän asian näen, 
Sainio vinkkaa. 

Jännittäminen on ok
Estradia jännittäville Sainiuksella on hyviä 
uutisia. Jännitys on luonnon oma doping-
aine, joka voi parantaa suoritusta.

Oma kroppa kannattaa aktivoida ennen 
esitystä. Siihen on monia keinoja, Sainius itse 
käyttää sivustakatsottuna mielenkiintoista 
menetelmää, jossa 1) pidätetään hengitystä, 
2) jännitetään kaikkia lihaksia yhtä aikaa ja 
3) ravistellaan kroppaa niin että tärinä käy. 
Kuulemma toimii. 

Liian ilmeettömiksi jämähtäneitä kas- 
voja taas voi vetreyttää xy-toistoilla: lausupa 
voimakkaasti ilmehtien x – y, x – y, x – y. Tämä 
käy myös päivittäiseksi aamuharjoitukseksi.

Lavalla ota jämäköitä askeleita, mutta älä 
vaella hermostuneesti. Rauhallisella liikku-
misella voi tehokkaasti rytmittää esitystä. Pari 
askelta on kuin tekstin ”kappalejako”, jonka 
jälkeen on hyvä siirtyä seuraavaan asiakoko-
naisuuteen. 

Yleisön reaktioista ei kannatta ottaa suur-
ta stressiä.  Ihan sama kuka sinua salista  kat-
selee! Jos jollakulla on hymy kasvoillaan, hän 
voi esityksesi sijaan ajatella viikonlopun ruo-

kalistaa. Jos joku on synkeänä, voi hän olla 
asiastasi todella innostunut ja miettiä, miten 
hyödyntää kuulemaansa.     

– Ota rento asenne. Olen asiantuntija ja 
tällaista tuli tänään!

Aiheutatko ilmeilläsi stressiä?
Sanaton viestintä – katseet, ilmeet, eleet ja  
äänenpainot – ovat järeitä vaikuttajia myös 
työpaikan arjessa, kokouksissa ja kahvipöydäs-
sä. Niiden avulla voi onnistua virittämään  
myönteisen ja innovatiivisen ilmapiirin tai 
hermostuttaa porukat vetäytymään kuoreensa. 

– Me kaikki janoamme hyväksyntää, ja 
arvostamme sitä, että keskustelukumppani 
tai työkaveri on myönteisesti läsnä. On hyvä 
tiedostaa, millaisilla kasvonilmeillä on liiken-
teessä. Montako kertaa päivässä tulee aidos-
ti hymyiltyä? 

– Jokaisen on otettava vastuu omasta  
kehonkielestään, sillä se tarttuu. Vaikuttami-
nen on myös tietoista sanattoman viestinnän 
hyödyntämistä. 



TEKSTI Helena Lamponen  
KUVA iStock

Osalle työnantajista on tulossa velvollisuus tarjota irtisanotulle 
työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta.    

Taloudellis-tuotannollisilla  
syillä irtisanottujen  
muutosturva paranee
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K    
esäkuussa allekirjoitetussa kilpailukyky-
sopimuksessa sovittiin useista työelämälakei-
hin tehtävistä muutoksista. Ehdotetut muu-
tokset koskevat  yksityissektorilla, valtiolla ja 
kuntien palveluksessa olevia. Muutokset ovat 

eduskunnan käsiteltävinä ja ne on ehdotettu tulemaan 
voimaan 1.1.2017.   

Työnantajalla on jatkossa velvollisuus kustantaa ja 
tarjota työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutus-
ta. Velvoite koskee työnantajia,

• jotka irtisanovat henkilöstöä taloudellis-tuotan-
nollisista syistä ja 

• joiden henkilöstön määrä säännöllisesti on  
vähintään 30. 

Velvoitetta on ehdotettu työsopimus lakiin, 
valtion virkamieslakiin ja kunnallisesta 
viranhaltijasta annettuun lakiin. 

Koulutukseen tai valmennuk-
seen ovat oikeutettuja ne työnteki-
jät, virkamiehet ja viranhaltijat, 
joiden palvelussuhde on kestänyt 
yhdenjaksoisesti vähintään viisi 
vuotta palvelussuhteen päättymi-
seen mennessä. 

Valmiuksia työllistyä arvioidaan  
yksilöllisesti. Valmennus tai koulutus voi-
daan järjestää kullekin irtisanottavalle joko 
henkilökohtaisesti tai ryhmäkohtaisena palveluna. 
Valmennuksen tai koulutuksen on edistettävä irtisanotun 
uudelleentyöllistymistä. 

Valmennuksen tai koulutuksen arvon on vastattava 
työntekijän, virkamiehen tai viranhaltijan laskennallista 
palkkaa kuukaudelta. Tai vaihtoehtoisesti arvon on vas-
tattava työnantajan samassa toimipisteessä työskentele-
vän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota sen 
mukaan, kumpi on suurempi. Palkka lasketaan vuosi-
lomapalkan laskennan periaatteilla. 

Valmennus tai koulutus on toteutettava irtisanomis-
ajan päätyttyä kahden kuukauden kuluessa. Painavasta 
syystä*) valmennus tai koulutus voisi osittain tai kokonaan 
toteutua myöhemmin. Valmennuksen tai koulutuksen 
toteutusaika tai arvioitu aika on oltava työntekijän, virka-
miehen tai viranhaltijan tiedossa, kun hänen palvelus-
suhteensa päättyy. 

 
Käsittely etukäteen henkilöstö- 
ja koulutussuunnitelmassa 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevissa yhteis-
toimintaneuvotteluissa neuvotellaan tällaisen koulutuk-

sen tai valmennuksen järjestämisen periaatteet ja ne 
kirjataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Ajatus 
on, että periaatteista neuvotellaan osana henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmaa, vaikka työnantaja ei suunnitteli-
si irtisanomisia. 

Periaatteet voivat koskea esimerkiksi sitä, 
• minkälaista koulutusta tai valmennusta henki-

löstölle järjestetään irtisanomistilanteessa, 
• miten koulutusta tai valmennusta hankitaan ja 
• mikä on henkilöstön rooli koulutuksia tai val-

mennuksia suunniteltaessa. 

Periaatteiden sisällön laajuuteen ja käsittelytapaan vai-
kuttavat työnantajan toimiala, työpaikan olosuhteet,  

henkilöstön koulutustaso ja valmiudet työl-
listyä uudelleen irtisanomistilanteessa. 

Periaatteiden huolellinen valmis-
telu ja käsittely henkilöstösuunnitel-

maa koskevissa neuvotteluissa edis-
tävät työnantajan kustantaman 
valmennuksen tai koulutuksen 
järjestämistä ja tarjoamista käytän-
nössä, mikäli työnantaja myöhem-

min päätyisi irtisanomisiin. 
Henkilöstö- ja koulutussuunni-

telmat on saatattava vastaamaan uusia 
velvoitteita vuoden 2017 aikana. 

Ei vero- ja työttömyysturvavaikutuksia  
Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että työn-
antajan kustantama ja tarjoama työllistymistä edistävä 
valmennus tai koulutus ei ole saajalleen veronalaista etua. 
Valmennus tai koulutus ei pääsääntöisesti vaikuttaisi 
työttömäksi jääneen työttömyysetuuteen.   

Toisin voidaan sopia paikallisesti    
Työnantajan kustantamasta työllistymistä edistävästä 
valmennuksesta tai koulutuksesta voidaan neuvotella ja 
sopia toisin paikallisesti. 

– Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työn
antaja kustantaa osittain tai kokonaan valmennuksen 
tai koulutuksen, jonka työntekijä itse hankkii. Sama 
koskee valtion virkamiehiä ja kunnallisia viranhaltijoita.   

– Työnantaja ja henkilöstö saavat sopia toisin koulu-
tuksen tai valmennuksen arvon määräytymisestä. Voi-
daan sopia, että valmennusta tai koulutusta kohdenne-
taan erityisesti niihin työntekijöihin, virkamiehiin tai  
viranhaltijoihin, joiden valmiudet työllistyä uudelleen 
ovat heikoimmat. Tässä tilanteessa voidaan poiketa  
lähtökohtana olevasta koulutuksen tai valmennuksen 

*) Painava syy on esimerkiksi silloin, kun koulutus jatkuu esimerkiksi koulutuksen toteuttajan aikataulusta johtuen säädetyn aikarajan yli. Painava syy on myös, kun tarkoituksen- 
mukaista valmennusta tai koulutusta ei ole annetuissa aikarajoissa saatavissa tai kun järjestetty valmennus tai koulutus peruuntuu työnantajasta johtumattomasta syystä.

Koulutuksen  
vastattava  
kuukauden  
palkkaa.
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Valtion virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden 
korvausvaatimukset käsitellään hallintoriita-asiana  
hallinto-oikeudessa. 

Työterveyshuoltoon oikeus 
kuusi kuukautta   
Työnantajalla on velvollisuus järjestää näille irtisanomil-
leen henkilöille  työterveyshuoltosopimuksen mukainen 
työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovel-
vollisuuden päättymisestä lukien. Sama koskee valtion 
virkamiehiä, kunnallisia viranhaltijoita ja kirkon viran-
haltijoita. Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta  sai-
rausvakuutuslain mukaista korvausta.

Yhteistoimintalain sääntelyn piiriin 
ulkomaisen yrityksen Suomessa 
toimivat sivuliikkeet  
Yhteistoimintalain soveltamisalaa laajennetaan ulkomais-
ten yhteisöjen Suomessa toimiviin sivuliikkeisiin, joissa 
työskentelevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on 
vähintään 20. Sivuliike on ulkomaisen elinkeinonharjoit-
tajan pääliikkeen Suomessa toimiva yksikkö, johon koh-
distuu Suomen lakiin perustuvia velvollisuuksia. Näissä 
sivuliikkeissä on neuvoteltava henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelmat vuoden 2017 aikana yhteistoimintalain 
mukaisesti.  

kuukauden palkkaa vastaavasta arvon määräytymisestä.  
– Työnantajalla ja henkilöstöllä on oikeus sopia myös 

muista järjestelyistä, joilla  edistetään irtisanottujen 
työllistymistä. Voidaan sopia muutosturvaohjelmasta, 
jolla edistetään työllistymistä, avustetaan yritystoiminnan 
aloittamisessa tai kouluttautumisessa. Valmennuksen tai 
koulutuksen toteuttamista koskevaa kahden kuukauden 
aikarajaa irtisanomisajan päättymisestä ei sovelleta  
tällaisiin paikalliseen sopimukseen perustuviin muihin 
järjestelyihin.  

Työnantajalla korvausvelvollisuus 
Jos työnantaja laiminlyö valmennuksen tai koulutuksen, 
on hän velvollinen suorittamaan työntekijälle, virkamie-
helle tai viranhaltijalle korvausta. Sen tulee olla suuruu-
deltaan koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava 
määrä. 

Jos työnantaja on laiminlyönyt järjestämisvelvollisuu-
den osittain, korvausvelvollisuus vastaa laiminlyötyä 
osuutta. Kysymys voisi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa 
koulutuksen arvo on pienempi kuin lainsäädännössä 
edellytetään. 

Mikäli koulutuksen tai valmennuksen järjestämisestä  
on tehty paikallinen sopimus, työnantajan korvaus vel- 
vollisuus määräytyy tällöin paikallisen sopimuksen perus-
teella. Myös työnantajan velvoitteiden mahdollista laimin-
lyöntiä arvioidaan tällöin paikallisen sopimuksen nojalla. 

Kuka saa sopia paikallisesti?   
Henkilöstöedustajan tekemä paikallinen sopimus sitoo niitä 
työntekijöitä, virkamiehiä tai viranhaltijoita, joita hänen on katsottava 
edustavan.  

Sen jälkeen kun työntekijä on irtisanottu ja hänen työsuhteensa on 
päättynyt, henkilöstöedustajalla ei ole oikeutta tehdä sopimusta tämän 
henkilön puolesta ilman nimenomaista valtuutusta. 

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on 
oikeus poiketa työehtosopimuksilla työsopimuslain valmennuksen tai 
koulutuksen tarjoamista koskevan säännöksen sisällöstä ja menettely- 
tavoista. Tämä mahdollistaa alakohtaisten erityispiirteiden ja -tarpeiden 
huomioon ottamisen. Työehtosopimuksen määräyksillä voidaan lisäksi 
rajata työnantajan ja henkilöstön sopimisoikeuden laajuutta yritystasolla. 

Myös valtion virkaehtosopimuksella voidaan sopia toisin valmennuksen 
tai koulutuksen tarjoamisesta. 

Kuusi kuukautta  
työterveyshuoltoa.
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Suosittele jäsenyyttä

– voita 1 000 €  
matkalahjakortti!

Kerro nyt jäsenyydestä kaverille,  
voit voittaa 1000 € matkalahjakortin!
Arvomme kolme Aurinkomatkojen lahjakorttia. Myös uudet jäsenet ovat 
mukana arvonnassa. Kampanja-aika on 1.11.2016 – 31.1.2017.

Lisäksi saat aina jokaisesta tuomastasi jäsenestä upean palkinnon.

Toimi näin:

1.  Suosittele jäsenyyttä kertomalla asiasta kavereillesi henkilökohtai-
sesti tai lähetä valmis suositteluviesti sähköpostitse. Viestin löydät 
nettisivuiltamme osoitteesta akavanerityisalat.fi/suosittele

2.  Valitse lahja

Kun kaverisi liittyy jäseneksi, kysymme häneltä suosittelijan nimen ja 
otamme Sinuun yhteyttä.

Saat aina palkinnoksi upean lehden vuosikerran  
(valintasi mukaan Fit, Koti ja keittiö tai Matka- 
opas). Vaihtoehtoisesti voit ottaa palkinnoksi  
lahjakortin, jolla saat valita laadukkaan  
tuotelahjan lukuisten vaihtoehtojen  
joukosta. Valikoima uudistuu jatkuvasti.  
Lisäksi jokainen suosittelija ja uusi  
jäsen on nyt mukana Aurinko- 
matkojen lahjakorttiarvonnassa.

Samat palkinnot odottavat myös  
opiskelijajäsenen hankkijaa.  
Suosittelijan tulee itse olla jäsen.

Tuet vanhustyötä ja 
luonnon suojelua
Akavan Erityisalat lahjoittaa jokaisesta 
uudesta jäsenestä euron hyväntekeväisyy-
teen. Vuoden aikana kertyvä summa jaetaan 
tasan HelsinkiMission ja Suomen Luonnon-
suojeluliiton kesken.
 
HelsinkiMission toiminnassa tuki ohjataan 
Aamukorvalle, valtakunnalliselle yksinäisten 
vanhusten puhelinpalvelulle.  
www.helsinkimissio.fi
 

Suomen luonnonsuojeluliitossa lahjoitus kohdis- 
tuu suomalaisen luonnon symbolin, uhanalaisen 
saimaannorpan suojeluun. www.sll.fi

Jopot ja iPadit arvottu!

Kesän jäsenkampanjan palkintojopojen  

arvonnassa onni suosi Nea Raaskaa Helsingistä  

ja Emmi Piiraista Espoosta. Molemmat  

ovat Specian jäseniä.

Syksyn kampanja-arvonnan kolme iPad Miniä  

saivat Saku Lamberg Speciasta, Juha  

Manninen Kumulasta ja Emmi Christensen 

Viittomakielen tulkeista.

 Onnittelumme voittajille!
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Tervetuloa kevään 2017 jäsenkoulutuksiin
OLEMME kiitollisia kaikista palautteista ja 
toiveista, joita jäsenemme meille antavat.  
On ollut ilo tehdä tämäkin koulutuskalenteri 
yhteistyössä, herkällä korvalla toiveita ja 
vinkkejä kuunnellen, unohtamatta kuitenkaan 
ajankohtaisia työelämän teemoja ja keskeisiä 
ammattiliittomme tavoitteita.  
 Haluamme toteuttaa lähes 40 % ensi 
vuoden koulutuksista webinaareina, koska 
se takaa osallistumismahdollisuudet myös 
pitkien matkojen takaa. Webinaarien jälkeen 
niiden tallenteet löytyvät jäsenkirjautumisen 
takaa verkkosivuiltamme, jolloin koulutuksen 
teemoihin on helppo palata vielä uudelleen-
kin. Tulevan kevään webinaareissa keski- 
tymme mm. piilotyöpaikkojen löytymiseen ja 
omien voimavarojen sekä osaamisen hyö- 
dyntämiseen työnhaussa. Webinaareihim-
me mahtuu ensi vuonna entistä enem- 
män osallistujia, sillä olemme moninker-
taistaneet osallistumispaikkojen määrän. 
 Jäsenkoulutusten muut aiheet ovat myös 
vahvasti sidoksissa edunvalvontaamme ja 
työelämän ajankohtaisiin teemoihin. Haluam- 
me kouluttaa palkkaneuvotteluissa onnistu- 
mista ja erilaisten työmuotojen mukanaan 
tuomia lainsäädäntöasioita. Oman työsuh-
teen ehdot saattavat joskus muuttua, siksi 
lakimiehemme kertovat tästäkin aiheesta. 
 Koulutuskalenterissa on mukana monta 
uutta aihetta, yhtenä niistä ”Työhyvinvointi-
kortti” -koulutus”, jonka jälkeen voit jakaa ja 
hyödyntää oppimaasi omassa työyhteisössä-
si. Helsingin yliopiston professori Anne B. 
Pessi luennoi aiheesta ”Myötätunto työelä- 
mässä – enemmän tuloksia ja hyvinvointia”,  
ja yhteistyössä Sitran ja Akavan kanssa syven- 
nymme digitalisaation mukanaan tuomiin 
teemoihin ”Digi tuli, ura suli” -koulutusillan 
aikana. Esiintymisvalmennus on aina toivottu 
aihe, eikä sitä ole unohdettu tänäkään 
vuonna. Ammatinharjoittajille ja yrittäjyyttä 
pohtiville on myös tarjolla mielenkiintoisia 
aiheita.
 Huhtikuussa tarjoamme koko  
jäsenistölle lauantaipäivän mittaisen 
Inspiraatiopäivän, jossa työelämän ajan- 
kohtaiset aiheet ja puhujat tuovat eteemme 
uusia mielenkiintoisia näkökulmia. Seuraa 
ilmoittelua ja tule mukaan inspiroitumaan ja 
verkostoitumaan!
 Muistathan, että jäsenkoulutukset ovat 
Sinulle täysin ilmaisia. Ne ovat siis loistava 
jäsenetu ja niitä kannattaa hyödyntää. 

Tervetuloa mukaan!

Satu Sahla-Juvankoski 

Ilmoittautuminen 
alkaaTAMMIKUU                                          

12.1. Yhdeksän työyhteisön loistavaa tyyppiä –  
 tunnista omasi  Helsinki 9.12.2016

17.1. Miten neuvottelen palkkani Turku 9.12.2016

24.1. Aivojen oikotiet vaikuttavaan esiintymiseen Tampere 9.12.2016

26.1. Viisi askelta piilotyöpaikkaan -webinaari  valtakunnallinen 9.12.2016

27.1.  Sosiaalisen median hyödyntäminen   
 yritystoiminnassa (ammatinharjoittajat) Helsinki 9.12.2016 

31.1. Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä  
 -webinaari  valtakunnallinen 9.12.2016

HELMIKUU 

2.2.  Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja / yrittäjä? Helsinki 9.12.2016

8.2. Tee fiksu työsopimus Kotka 9.12.2016

21.2. Vaeltavat ammattilaiset – erilaisten  
 työsuhteiden juridiikkaa Joensuu 21.12.2016

28.2. Digi tuli, ura suli! Helsinki 28.12.2016

MAALISKUU   

7.3.  Turvaa voimavarasi opiskelussa ja työnhaussa  
 -webinaari (opiskelijat) valtakunnallinen 7.1.2017

9.3. Työhyvinvointikortti Helsinki 9.1.2017

14.3.  Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja / yrittäjä? Tampere 14.1.2017

21.3. Työsuhteen ehtojen muutostilanne – mitkä ovat  
 oikeuteni ja mistä apuja? Vaasa 21.1.2017

30.3.  Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä Helsinki 30.1.2017

31.3. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien hyvinvointi  
 (ammatinharjoittajat) Lahti 31.1.2017

HUHTIKUU   

22.4. Inspiraatiopäivä Helsinki

TOUKOKUU

2.5. Tee fiksu työsopimus -webinaari valtakunnallinen 2.3.2017

4.5. Myötätunto työelämässä – enemmän tuloksia  
 ja hyvinvointia  Helsinki 4.3.2017

9.5. Somerekrytointi HR:n työkaluna -webinaari valtakunnallinen 9.3.2017
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Aivojen oikotiet vaikuttavaan 
esiintymiseen
Aika ja paikka:
ti 24.1. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Ilves,  
Hatanpään valtatie 1, Tampere 

Tavoite ja sisältö:
Valmennus antaa konkreettisia ideoita ja vinkkejä oman 
esiintymistaidon kehittämiseen. Illan aikana tarkastellaan 
esiintyjän persoonallista uskottavuutta, vaikuttavaa sa-
noman rakentamista sekä rentoa ja luontevaa ilmaisua. 
Valmennus takaa sen, että seuraavassa esiintymistilan-
teessasi et voi kuin onnistua. Osallistu tähän valmennuk-
seen, jos sinua askarruttaa, miten olla yleisön silmissä 
yhtä aikaa jämäkkä, uskottava ja miellyttävä, miten vai-
kuttava puhe-esitys kannattaa suunnitella ja rakentaa 
sekä miten omalla ilmaisulla vakuutetaan kuulijat.
Kouluttaja:
Eeva Kaarne, vuorovaikutusvalmentaja, FM / Kaarne 
Communication Oy
Osallistujamäärä: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016

TAMMIKUU

Yhdeksän työyhteisön  
loistavaa tyyppiä – tunnista 
omasi
Aika ja paikka:
to 12.1. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Orginal Sokos Hotel Presidentti,  
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 

Tavoite ja sisältö:
Enneagrammi-opissa me ihmiset jakaannumme yhdek-
sään mielenkiintoiseen ja arvokkaaseen tyyppiin. Olem-
me hyvinkin erilaisia ja silti kaikki yhtä hyviä omalla 
ainutkertaisella tavallamme. Kohtaamme maailman, 
muut ihmiset ja tietenkin itsemme yhdeksällä hämmäs-
tyttävän erilaisella tavalla. Antoisassa koulutuksessa 
pääset tutustumaan omaan tapaasi kohdata maailmaa. 
Parhaimmillaan enneagrammi lisää ymmärrystä niin 
kotona kuin työelämässä. Se on aidosti toimiva mene-
telmä oppia tuntemaan itsensä ja toisia. Opit omista ja 
muiden tyyppien vahvuuksista hyvin käytännönläheisel-
lä tavalla. Saat koulutuksen aikana todella toimivia vuo-
rovaikutus- ja neuvottelutaitoja monenlaisiin tilanteisiin.
Kouluttaja:
Päivi Immonen, Business Coach / Via Viola

Osallistujamäärä: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016

Miten neuvottelen palkkani
Aika ja paikka:
ti 17.1. klo 17-20 (välipala klo 16.30 alkaen)

Radisson Blu Hotel Marina Palace,  
Linnankatu 32, Turku

Tavoite ja sisältö:
Koulutuksessa saat tietoa mistä palkka muodostuu ja 
mikä siihen vaikuttaa. 
Koulutuksen tavoitteena on: 
• Parantaa jäsenen valmiuksia neuvotella omasta 

palkasta työnantajan kanssa.
• Löytää realistiset tavoitteet ja asialliset perusteet 

palkan oikealle määrittämiselle.
• Oppia ymmärtämään työelämän pelisääntöjä 

sekä työnantajan näkökulmia.
• Vastata siihen mitä tehdä, kun palkkaus ei 

tyydytä.
• Kertoa, milloin on oikea aika neuvotella palkasta.
• Neuvoa, miten rakentaa palkkaus oman uran 

näkökulmasta.
Kouluttaja:
Kari Eskola, työmarkkinalakimies / Akavan Erityisalat
Osallistujamäärä: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016

Etäjohtaminen – tulosta joustavalla 
työllä -webinaari
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja 
esimiestyöskentelystä kiinnostuneille.

Aika ja paikka:
ti 31.1. klo 16.30-18.30  
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

Valtakunnallinen webinaari
Webinaariin osallistutaan omalta tietokoneelta internet- 
yhteyden avulla. Tavallinen PC- tai Mac-työasema riittää, 
mitään erityisiä ohjelmia ei tarvitse etukäteen asentaa.  
Äänentoistoa varten tietokoneessa on oltava kaiuttimet  
tai kuulokkeet. Voit osallistua myös iPad-tabletilla.
Tavoite ja sisältö:
• Etätyön mahdollisuudet johtamisen näkökulmasta.
• Etätyö lisää motivaatiota ja sitoutumista – miksi?
• Esimiehen rooli etäjohtamisessa.
• Miten johtaa tehokkaasti etätyötä?
Kouluttaja:
Ulla Vilkman, HR Development Consultant /  
Master Suomi Oy
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016

Sosiaalisen median hyödyntä- 
minen yritystoiminnassa
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu  
ammatinharjoittajille ja yrittäjille.

Aika ja paikka:
pe 27.1. klo 9.30-16 (aamupala klo 9 alkaen)

Akavan Erityisalojen toimisto,  
Maistraatinportti 4, 6. krs, Helsinki

Sisältö: 
Koulutuspäivänä käydään läpi seuraavia asioita:
• Digikanavat ja sosiaalinen media osana  

kokonaisvaltaista markkinointiviestintää.
• Sosiaalisen myynnin ja markkinoinnin ABC.
• Blogi + Twitter + LinkedIn + Instagram = yrittäjän 

menestyspaketti.
• Tavoitteellisen ja suunnitelmallisen toiminnan 

vahvuus.
• Miten tehdään digi-somestrategia?
• Miten aloitat oman kevyen digi-somevuosi- 

suunnitelman?
• Minkälainen sisältö toimii sosiaalisessa  

mediassa ja miksi?
• Miten kasvatat verkostojasi sosiaalisen  

median kanavissa?
Päivän aikana tutustutaan myös käytännön menestysesi-
merkkiin, keskustellaan ja verkostoidutaan. Harjoitustehtä-
vänä laaditaan oma digi-somestrategia vuodelle 2017.
Kouluttaja:
Johanna Hurmerinta, sosiaalisen digiliiketoiminnan ja 
sosiaalisen median asiantuntija ja valmentaja, tietokirjailija 
/ Johanna Hurmerinta Oy
Osallistujamäärä: 20
Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016

Viisi askelta piilotyöpaikkaan 
-webinaari
Aika ja paikka:
to 26.1. 16.30-18.30 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

Valtakunnallinen webinaari
Webinaariin osallistutaan omalta tietokoneelta internet-
yhteyden avulla. Tavallinen PC- tai Mac-työasema riittää, 
mitään erityisiä ohjelmia ei tarvitse etukäteen asentaa. 
Äänentoistoa varten tietokoneessa on oltava kaiuttimet 
tai kuulokkeet. Voit osallistua myös iPad-tabletilla.

Tavoite ja sisältö:
Olet ehkä kuullut, että suurin osa työpaikoista on ns. 
piilotyöpaikkoja. Miksi työpaikkoja pidetään piilossa? 
Haluaisit käyttää aikaasi enemmän tulokselliseen työn-
hakuun, mutta käytännön työkalut ja neuvot puuttuvat?
Webinaari on käytännönläheinen paketti siitä, miten 
nopeuttaa omaa työllistymistään keskittymällä piilotyö-
paikkojen etsintään. Kouluttaja on toiminut vuosia ura-
valmentajana, ja nähnyt satoja onnistuneita piilotyöpai-
kan löytäjiä. Käymme läpi viiden askeleen strategian 
piilotyöpaikkaa kohti.
Saat ennen webinaaria ennakkokyselyn sekä -tehtävän. 
Webinaarin tuloksena jokainen tekee itselleen oman 
suunnitelman oman työnhakunsa tehostamiseksi. 
Teemat:  
• Tunnista vahvuutesi, visiosi ja intohimosi.
• Listaa vaihtoehtosi.
• Priorisoi ja keskity parhaisiin uramahdollisuuksiin.
• Tutustu alaan, verkostoidu, hio työnhakustrategia 

kuntoon.
• Tee selkeä piilotyönhakukampanja ja ota 

rohkeasti yhteyttä työnantajiin. 
Kouluttaja:
Riikka Pajunen, uravalmentaja, Happy at Work 
-valmentaja / Montevista Oy
Osallistujamäärä: 300

Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016



 

Vaeltavat ammattilaiset –  
erilaisten työsuhteiden  
juridiikkaa
Aika ja paikka:
ti 21.2. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Kimmel,  
Itäranta 1, Joensuu

Tavoite ja sisältö: 
Voiko määräaikaisia työsopimuksia ketjuttaa? Onko 
freelancer pätkätyöntekijä vai yrittäjä?
Epätyypillisistä työntekomuodoista on tullut yhä tyypil-
lisempiä. Moni työskentelee tänä päivänä muussa kuin 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa; osa  
vapaaehtoisesti, osa pakon sanelemana.
Koulutuksessa perehdytään sekä työnantajan että työn-
tekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin seuraavissa työn-
tekomuodoissa: 
• Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
• Määräaikainen työsuhde
• Osa-aikatyö
• Vuokratyö
• Etätyö
• Freelance-työ
Kouluttaja:
Tuire Torvela, lakimies / Akavan Erityisalat 
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 21.12.2016
 

HELMIKUU MAALISKUU

Minustako itsenäinen  
ammatinharjoittaja /  
yrittäjä?
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu käännösalan yri-
tyksen perustamisesta kiinnostuneille ja sitä harkitseville.
Aika ja paikka:
to 2.2. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Pasila,  
Maistraatinportti 3, Helsinki

Tavoite ja sisältö: 
Yritystoiminnan aloittaminen
• Yrityksen perustaminen
• Starttiraha ja muu rahoitus
• Arvonlisäverovelvollisuus
• Yrittäjien eläke YEL
• Yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturva

Kantapään vai korvien kautta? 
• Kokemuksia käännösalan yrittäjyydestä ja 

yrittäjän tukipilareista.
Kouluttajat:
Tuire Torvela, lakimies / Akavan Erityisalat 
Vanessa Sjögren / Tmi Vanessa Sjögren
Osallistujamäärä: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016

Turvaa voimavarasi opiskelussa  
ja työnhaussa -webinaari
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu  
opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Aika ja paikka:
ti 7.3. klo 16.30-18.30  
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

Valtakunnallinen webinaari
Webinaariin osallistutaan omalta tietokoneelta internet-
yhteyden avulla. Tavallinen PC- tai Mac-työasema riittää, 
mitään erityisiä ohjelmia ei tarvitse etukäteen asentaa. 
Äänentoistoa varten tietokoneessa on oltava kaiuttimet 
tai kuulokkeet. Voit osallistua myös iPad-tabletilla.

Tavoite ja sisältö:
Haluatko täsmävinkit tehokkaaseen työnhakuun, jottet 
tuhlaa aikaasi turhaan?
Haluatko varmistaa voimavarasi ja hyvinvointisi opinto-
jen, työnhaun ja muun elämän keskellä?
Tiedätkö, mitkä ovat tärkeimmät prioriteettisi arjen ajan-
käytössä?
Vuorovaikutteisessa webinaarissa pääset pohtimaan omaa 
elämäntilannettasi ajankäytön ja hyvinvoinnin näkökul-
masta inspiroivassa ja kannustavassa hengessä. Saat 
täsmävinkit tehokkaaseen työnhakuun ja eduksesi erot-
tumiseen. Samalla oma itseluottamuksesi ja oma voima-
si viedä elämääsi sinulle hyvään suuntaan vahvistuu.
Saat ennen webinaaria ennakkokyselyn sekä ennakko-
tehtävän. Webinaarin tuloksena jokainen tekee itselleen 
oman suunnitelman kevääksi hyvinvointinsa varmista-
miseksi.
Teemat:  
• Tärpit tehokkaaseen työnhakuun – mihin käytät 

aikasi ja millä erotut? 
 Iskevä CV ja hakemus – 5 kriittisintä asiaa 

sekä piilotyöpaikkojen pikaopas.
• Oman hyvinvoinnin varmistaminen opinnoissa, 

työnhaussa ja muussa elämässä. 
 Ajanhallinnan prioriteetit, tekemisten 

organisointi, stressinhallinta opiskelijan arjessa.
• Myönteisen vireen ylläpitäminen ja pettymysten 

käsittely. 
 Oman voiman ja vahvuuksien vahvistami-

nen ja kannustava puhe itselle. 
Kouluttaja:
Riikka Pajunen, uravalmentaja, Happy at Work 
-valmentaja / Montevista Oy
Osallistujamäärä: 300

Ilmoittautuminen alkaa: 7.1.2017

Tee fiksu työsopimus
Aika ja paikka: 
ke 8.2. klo 17-18.30 (välipala klo 16.30 alkaen)

Original Sokos Hotel Seurahuone,  
Keskuskatu 21, Kotka 

Tavoite ja sisältö: 
Koulutuksessa saat tietoa työlainsäädännön keskeisistä 
käsitteistä ja parhaat vinkit työsopimusneuvotteluun. 
Opit tarkastelemaan oman työsopimuksesi tärkeitä koh-
tia ennen allekirjoittamista ja tiedät, mitä työsopimuksen 
tulisi ja ei tulisi sisältää. 
Kouluttaja:
Juho-Heikki Leppänen, lakimies / Akavan Erityisalat
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 9.12.2016

Digi tuli – ura suli!
Aika ja paikka:
ti 28.2. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Sitra, Itämerenkatu 11-13, Helsinki

Tavoite ja sisältö: 
Digitalisaatio on täällä. Siitä puhutaan jo niin paljon, että 
sen sanotaan olevan jo turhaa hypeä. Mutta mitä se iso 
D sitten tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita? Mitä se tarkoit-
taa työelämän kannalta? Entä akavalaisen kannalta? 
Onko se niin, että digi tuli ja ura suli, vai mistä on kyse? 
Mm. tästä ja monesta muustakin kuullaan ja keskus-
tellaan Akavan ja Sitran yhteisessä Digi tuli, ura suli? 
-koulutuksessa.
Kouluttajat:
Henna Keränen, asiantuntija; uusi työelämä ja 
kestävä talous / Sitra
Vesa Saarinen, verkkoviestinnän asiantuntija / Akava
Osallistujamäärä: 50
Ilmoittautuminen alkaa: 28.12.2016
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Työhyvinvointikortti
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu  
niin esimiehille, työsuojelun yhteis- 
toimintahenkilöstölle kuin kaikille muillekin työpaikan 
työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Aika ja paikka:
to 9.3. klo 9-16 (aamupala klo 8.30 alkaen)

Original Sokos Hotel Pasila,  
Maistraatinportti 3, Helsinki

Tavoite ja sisältö: 
Tavoitteena kehittämisprosessit ja yhteistyö.
Koulutuksen tavoitteena on käynnistää kehittämispro-
sesseja työpaikalla ja lisätä yhteistyötä. Koulutus vahvis-
taa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista sekä jäsentää 
rooleja ja vastuita. Työpaikan voimavaroja ja kehittämis-
kohteita arvioidaan ennakkotehtävässä. Päivän aineistot, 
keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat kehittämiskohtei-
den työstämistä koulutuksen jälkeen. Päivän päätteeksi 
kertaat oppimaasi tentin avulla. Koulutuksen ja tentin 
suoritettuasi saat haltuusi Työhyvinvointikortin. 
Koulutus voi tarjota uusia ideoita myös käynnissä olevaan 
kehittämiseen. Työhyvinvoinnin kehittäminen hyödyttää 
työpaikkaa parhaiten, kun työhyvinvoinnin kehittäminen 
on osa työpaikan kokonaiskehittämistä. Koulutusta ei ole 
tarkoitettu työpaikan akuutteihin kriisitilanteisiin. 
Teemat:  
• Työhyvinvoinnin näkökulmat 
• Työhyvinvointi johtamisessa 
• Työyhteisön toiminta
• Terveys ja työkyky
Kouluttaja: Saara Aikio, asiamies / Akavan Erityisalat
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 9.1.2017

>>

Työsuhteen ehtojen  
muutostilanne – 
mitkä ovat oikeuteni  
ja mistä apuja?
Aika ja paikka:
ti 21.3. klo 17.30-20 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Royal,  
Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa

Tavoite ja sisältö:
Mitä tehdä, kun työnantaja haluaa muuttaa nimikettäni ja 
vaihtaa toimenkuvani? Entä jos työnantaja siirtää toimi-
paikkani? Voiko työaikani muuttua ja miten toimin palkan-
alennustilanteessa? Tule keskustelemaan ajankohtaisista 
työelämän muutostilanteista ja oppimaan työsuhdejuri-
diikkaa ja neuvottelutaitoja. 
Kouluttaja:
Kari Eskola, työmarkkinalakimies / Akavan Erityisalat
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 21.1.2017

Etäjohtaminen – tulosta  
joustavalla työllä 
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja 
esimiestyöskentelystä kiinnostuneille.

Aika ja paikka:
to 30.3. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Presidentti,  
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Tavoite ja sisältö:
• Etätyön mahdollisuudet johtamisen näkökulmasta
• Etätyö lisää motivaatiota ja sitoutumista – miksi?
• Esimiehen rooli etäjohtamisessa
• Miten johtaa tehokkaasti etätyötä?
Kouluttaja:
Ulla Vilkman, HR Development Consultant /  
Master Suomi Oy
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 30.1.2017

Minustako itsenäinen  
ammatinharjoittaja / yrittäjä?
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja 
konservointialan yrityksen perustamisesta kiinnostuneil-
le ja sitä harkitseville.
Aika ja paikka:
ti 14.3. klo 17.30-20.30  (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Ilves,  
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Tavoite ja sisältö: 
Yritystoiminnan aloittaminen
• Yrityksen perustaminen
• Starttiraha ja muu rahoitus
• Arvonlisäverovelvollisuus
• Yrittäjien eläke YEL
• Yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturva

Kantapään vai korvien kautta? 
• Kokemuksia kulttuurialan yrittäjyydestä ja 

yrittäjän tukipilareista
Kouluttajat:
Tuire Torvela, lakimies / Akavan Erityisalat 
Merja Isotalo / Kulttuuripajasto Ky
Osallistujamäärä: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 14.1.2017

Ammatinharjoittajien ja  
yrittäjien hyvinvointi
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu  
ammatinharjoittajille ja yrittäjille.
Aika ja paikka:
pe 31.3. klo 9.30-16 (aamupala klo 9 alkaen)

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone,  
Aleksanterinkatu 14, Lahti

Sisältö: 
Stressin ja unen puutteen tiedetään vaikuttavan laajas-
ti ihmisten hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Stressaantu-
neina ja väsyneinä sairastumme helpommin, ongelman-
ratkaisukykymme sekä luovuutemme heikkenee ja 
suhtaudumme asioihin kielteisesti. 
Tutkimusten mukaan ihmiset reagoivat erilaisiin tilan-
teisiin yksilöllisesti. Esimerkiksi työhön liittyvät uhkat ja 
mahdollisuudet koetaan eri tavoin: tietyt työn tai työyh-
teisön piirteet voivat aiheuttaa joissakuissa stressireak-
tioita, kun taas jotkut eivät rasitu niistä lainkaan. 
Koulutuspäivän aikana käydään läpi hyvän unen taitoja 
sekä stressinhallintaa:
• Katsaus uneen ja unen puutteeseen sekä 

tavallisimpiin unihäiriöihin.
• Ravinnon ja hormonien vaikutus nukkumiseen.
• Mitä itse voi tehdä: kehon rentoutus, tietoinen 

läsnäolo, ajatusten ja tunteiden havainnointi ja 
hyväksyminen.

• Oivalla, miksi juuri tietynlaiset tilanteet saavat 
sinut stressaantumaan ja päästä irti stressistä.

• Vaikuta itse omaan hyvinvointiisi.
Koulutuksessa saat käyttöösi tehokkaat työkalut stressin 
lievittämiseen. Laskemalla stressitasoasi pysyvästi saat 
kaikki voimavarasi sekä luovuutesi käyttöösi ja voit  
kokea niin työssä kuin muualla elämässäsi hyvinvointia, 
iloa ja tasapainoa. Päivä koostuu teoriasta, keskuste-
luista ja harjoituksista.
Kouluttajat: 
Susan Pihl, uniterapeutti / Uniliitto ry
Henna Haapala, stressinhoitovalmentaja / 
Avain hyvinvointiisi
Osallistujamäärä: 20
Ilmoittautuminen alkaa: 31.1.2017
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Myötätunto  
työelämässä –  
enemmän tuloksia  
ja hyvinvointia
Aika ja paikka:
to 4.5. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Presidentti,  
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Tavoite ja sisältö: 
Mitä myötätunnolla ja myötäinnolla voi saada aikaan 
työelämässä? Kuinka paljon niiden avulla saadaan lisää 
voimaa ja jaksamista arkisen aherruksen sekaan? Tule 
kuuntelemaan ja keskustelemaan elämän merkitykselli-
sistä arvoista. Opi tunnistamaan ja kasvattamaan mer-
kityksellisyyttä työssä ja elämässä yleensäkin. Illan  
aikana kuullaan viimeisintä tutkimustietoa siitä, mitä 
yhteisöissä myötätuntoon ja -intoon panostamisella saa-
daan aikaan. Tarjolla on myös harjoitteita sekä vinkkejä 
konkreettisista työkaluista, yhdessä tekemistä!
Kouluttaja: 
Anne B. Pessi, kirkkososiologian professori /  
Helsingin yliopisto
Osallistujamäärä: 40
Ilmoittautuminen alkaa: 4.3.2017

TOUKOKUU

Tee fiksu työsopimus  
-webinaari
Aika ja paikka:
ti 2.5. 16.30-18  
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

Valtakunnallinen webinaari
Webinaariin osallistutaan omalta tietokoneelta internet-
yhteyden avulla. Tavallinen PC- tai Mac-työasema riittää, 
mitään erityisiä ohjelmia ei tarvitse etukäteen asentaa. 
Äänentoistoa varten tietokoneessa on oltava kaiuttimet 
tai kuulokkeet. Voit osallistua myös iPad-tabletilla.

Tavoite ja sisältö: 
Koulutuksessa saat tietoa työlainsäädännön keskeisistä 
käsitteistä ja parhaat vinkit työsopimusneuvotteluun. 
Opit tarkastelemaan oman työsopimuksesi tärkeitä koh-
tia ennen allekirjoittamista ja tiedät, mitä työsopimuksen 
tulisi ja ei tulisi sisältää. 
Kouluttaja:
Juho-Heikki Leppänen, lakimies / Akavan Erityisalat
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 2.3.2017

Somerekrytointi HR:n  
työkaluna -webinaari
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu rekrytoinnista 
vastaaville ja muille teemasta kiinnostuneille.

Aika ja paikka:
ti 9.5. 16.30-20  
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

Valtakunnallinen webinaari
Webinaariin osallistutaan omalta tietokoneelta internet-
yhteyden avulla. Tavallinen PC- tai Mac-työasema riittää, 
mitään erityisiä ohjelmia ei tarvitse etukäteen asentaa. 
Äänentoistoa varten tietokoneessa on oltava kaiuttimet 
tai kuulokkeet. Voit osallistua myös iPad-tabletilla.

Tavoite ja sisältö: 
Rekrytointi on suuressa murroksessa. Työnhakijat tutki-
vat yrityksen toimintaa ja mainetta entistä enemmän, 
hakevat vertaistukea ja kommentteja yrityksen työnte-
kijöiltä ja omilta verkostoiltaan. Hakijamäärät ovat toi-
saalta suuria, mutta hyviä hakijoita on entistä vähem-
män, ja rekrytointi-ilmoittelu on kärsinyt inflaation.  
Sosiaalinen media on vallannut merkittävän osan rek-
rytointimarkkinoista niin suorahakujen, työnantajamie-
likuvan kuin rekrytointi-ilmoittelunkin osalta. Mikä on 
HR:n rooli rekrytoinnissa, kun työntekijät toimivat työn-
antajamielikuvan kulminaatiopisteinä ja markkinointi ja 
viestintä ”omistavat” organisaation somekanavat? Kou-
lutuksessa tutustutaan laajasti somerekrytointiin ja 
työnantajamielikuvan luontiin Suomen kokeneimman 
somerekrytoinnin kouluttajan johdolla.  
Kouluttaja:
Tom Laine, sosiaalisen median asiantuntija, 
kouluttaja / www.somehow.fi
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 9.3.2017

HUHTIKUU

INSPIRAATIOPÄIVÄ 22.4.
Seuraathan ilmoittelua Inspiraatiopäivän  
teemoista ja puhujista osoitteessa www.akavan- 
erityisalat.fi, some-kanaviltamme ja uutiskirjeistä.
Ilmoittautuminen tapahtuu webropolin kautta ja 
siitäkin tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
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Jäsenkoulutuksiin ilmoittaudutaan osoitteessa 
www.akavanerityisalat.fi jäsensivuston Omat 
tiedot -osiossa. Samassa osiossa voit myös  
ilmoittaa mahdollisesta erityisruokavaliosta ja 
tarvittaessa perua osallistumisesi. Muistathan, 
että koulutuksiin on usein jonoa ja perumalla 
ajoissa mahdollistat toisen jäsenen pääsyn kou-
lutukseen. Ilmoittautuminen avautuu kunkin 
koulutuksen kohdalla noin kaksi kuukautta 
ennen koulutuksen ajankohtaa. Esim. 21.2.  
pidettävän koulutuksen ilmoittautuminen alkaa 
21.12. heti vuorokauden vaihtuessa klo 00:01. 
Saat ilmoittautumisajan päätyttyä vahvistuksen 
sähköpostiisi, jos olet mahtunut mukaan kou-
lutukseen. Tarkistamme jäsenmaksutietosi 
ennen osallistumisvahvistuksen lähettämistä.

ILMOITTAUTUMISOHJEET  
AKAVAN ERITYISALOJEN  
KOULUTUKSIIN:



    

60 VUOTTA
14.12.  Customer Care Coordinator Erja Schwartz-Korpela (KAJ), Turku

30.12.  Talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen (Kumula), Vantaa.  
 Olen matkoilla syntymäpäivänäni.

    7.1.  FM, DKK, kääntäjä, tekninen viestijä Nina Palmgren (KAJ), Tampere.  
 Ei vastaanottoa.

  17.1.  Akavan Erityisalojen puheenjohtaja, kokoelmapäällikkö Maarit Helén (Kumula),  
 Tampere. Merkkipäivänä olen matkoilla. 

  19.2. Intendentti Leena Räty (MAL), Lappeenranta. Ei vastaanottoa.

50 VUOTTA
  8.12.  Koulutussuunnittelija Suvi Kaartinen (Specia), Helsinki

  12.1.  Key Account Manager (FM) Petri Jalovaara (KAJ), Vantaa

    2.2.  Opintosihteeri / Turun Seudun Musiikkiopisto Sari Sahlström (Specia), Turku.  
 Vastaanotto läheisille ystäville kutsulla.

40 VUOTTA
  13.1.  Accounting Specialist Julia Smirnova (HSO), Helsinki

  18.1.  Kuvataiteilija ja lähihoitaja Miia-Liisa Muttonen (TAKU), Helsinki.  
 Ei vastaanottoa. Yhteydenotot: miialii@saunalahti.fi

30 VUOTTA
    2.1.  Amanuenssi Henna Hietainen (MAL), Kuopio/Jyväskylä

   25.1.  Verotarkastaja (KTM) Jaakko Vääräniemi (SVT), Mikkeli.  
 Viettää ceitä vuosia Suomi 100, Jace 30 -juhlakiertueella.

   22.2.  Taloustarkastaja Katri Ranta (Kumula), Espoo

Suvi Kaartinen 

Henna Hietainen  

Jaakko Vääräniemi  

Sari Sahlström  

Maarit Helén   

Nina Palmgren   

 
ONNEA!
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Helsinki

Olemme  
mukana!

Akavan Erityisalat osallistuu  
jo toisen kerran  Menestyvät 
järjestöt -tapahtumaan.  



48 Yhteenveto  4  I  2016

UUTISIA  
Työttömyyskassasta

Työttömyysturvaan  
muutoksia vuonna 2017

HALLITUS on antanut eduskunnalle syksyn 
mittaan esityksiä työttömyysturvan tiuken-
nuksista. Tämän lehden painoon mennessä 
eduskunta on hyväksynyt vasta osan esitetyi-
stä lakimuutoksista. Tässä niistä keskeisimpiä:     

1. Enimmäismaksuaika lyhenee 
Ansiopäivärahaa  maksetaan lakimuutoksen 
myötä lähtökohtaisesti enintään 400 päivältä. 
Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päi-
vää silloin, kun henkilöllä on enintään kol-
men vuoden työhistoria. Enimmäisaika on 
500 päivää, jos henkilö on työssäoloehdon 
täyttäessään täyttänyt 58 vuotta ja työsken-
nellyt vähintään viisi vuotta edellisten 20 
vuoden aikana. Aiemmasta poiketen päivä-
rahan 300/400/500 päivän enimmäisajan 
tultua täyteen työtön siirtyy Kelan työmark-
kinatuelle.

Nykyisin ansiopäivärahaa maksetaan 
enintään 500 päivän ajalta. Ansio-osan mak-
samista on vähennetty 100 päivällä silloin, 
kun henkilöllä on alle kolmen vuoden työ-
historia ja silloin, kun hän on kieltäytynyt 
työllistymistä edistävistä palveluista. Näissä 
tilanteissa 500 päivän laskurin viimeiset 100 
tai 200 päivää on maksettu peruspäivärahan 
suuruisena.

Enimmäisajan lyhentämistä koskeva 
muutos ei koske henkilöitä, joiden enim-
mäisajan maksaminen on alkanut ennen 
1.1.2017. Jos ansio-osan maksuaikaa on  

vähennetty työllistymistä edistävästä palve-
lusta kieltäytymisen perusteella, palautuu 
oikeus ansio-osaan 1.1.2017 lukien.

2. Omavastuuaika pitenee 
Lakimuutoksen myötä omavastuuaika pite-
nee   viidestä seitsemään päivään. Seitsemän 
arkipäivän omavastuuaika koskee henkilöitä, 
joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen 
jälkeen.
 Omavastuuaika asetetaan työttömyyden 
alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edel-
lytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy uudel-
leen ja enimmäismaksuaika alkaa alusta. 
Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

3. Korotusosien maksamista 
koskevat muutokset
20 vuoden työhistorian perusteella makse-
taan nykyisin korkeampaa etuutta ensim-
mäisten 90 etuuspäivän ajalta. Lakimuutok-
sen myötä tätä korotusosaa ei myönnetä 
henkilöille, joiden työsuhde päättyy 1.1.2017 
jälkeen. Henkilöille, joiden työsuhde on päät-
tynyt ennen 1.1.2017, voidaan maksaa koro-
tettua ansio-osaa pitkän työuran perusteella 
enintään 30.6.2017 asti.
 Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
maksetaan edelleen korotusosaa. 
 Korotusosien taso pienenee 1.1.2017 luki-
en kaikilla korotusosaa saavilla. 1 000 – 3 000 
euroa ansaitsevalla korotusosa pienenee 23 %.

Salla  
Luomanmäki 
jatkaa Erkon  
puheenjohtajana

      HUOM! 

1.1.2017 alkaen Erityiskoulu-
tettujen työttömyyskassa  
Erko perii automaattisesti 
jäsenmaksun kassan maksa-
mista etuuksista (ansiosidon- 
nainen työttömyyspäiväraha  
ja vuorottelukorvaus).

Jäsenen ei siis tarvitse enää 
toimittaa valtakirjaa Erkolle. 
Tämä koskee automaattisesti 
uusia jäseniä mutta myös 
nykyisiä jäseniä. Jos sinulla  
on kysyttävää, ota yhteyttä 
jäsensihteereihin.

TEKSTI Eija Puusa   

Ansiopäivärahan maksuaika lyhenee ja omavastuuaika 
pitenee. Eduskunta päätti lakimuutoksista marraskuussa.    

Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja 
Salla Luomanmäki jatkaa Erityis-
koulutettujen työttömyyskassa Erkon 
puheenjohtajana. Kausi on kaksi- 
vuotinen.   



Akavas Special- 
organisationers teman  
i kommunalvalet 2017

Utkomstskyddet för arbetslösa skärps

Ditt livs kommun! 

Resumé
CAJSA RUDACKA-LAX

Ett utmanande verksamhetsår väntar 

AKAVAS SPECIALORGANISATIONERS eko-
nomi är ansträngd till följd av arbetslöshets-
situationen, men vi vill hålla fast vid nivån på 
servicen för medlemmarna även 2017. I vår 
moderniseras den elektroniska kommunika-
tionen med medlemmarna, vilket är en bety-
dande förbättring. 

Förbundet reviderar sin strategi i början 
av året, när den nya styrelsen inleder sin två-
årsperiod.  Maarit Helén fortsätter som ord-
förande. 

Prioriteringar inom verksamheten 2017 
är jämställdhetsfrågor och förändringarna i 
arbetslivet. Jämställdhet är också vårt tema 
för Finlands 100-årsjubileum. 

En speciell utmaning innebär regeringens 
förslag att försämra anställningsvillkoren i 

I NOVEMBER  godkände riksdagen en reger-
ingsproposition som förkortar tiden med in-
komstrelaterad dagpenning, förlänger själv-
risktiden och slopar förhöjningsdelarna.

Lagändringen innebär att
•  Dagpenningsperiodens maximitid för-

kortas från 500 dagar till 400 dagar. För 
den som har en kortare arbetshistoria än 
tre år förkortas maximitiden till 300 da-
gar. Maximitiden förblir 500 dagar för de 
arbetslösa som uppfyller arbetsvillkoret 
efter att de fyllt 58 år och som har arbetat 
fem år under de senaste 20 åren.

•  Självrisktiden förlängs från fem till sju 
dagar.

•  Förhöjningsdelen som betalas efter en 
lång arbetshistoria slopas.

www.akavanerityisalat.fi/ 
elamasikuntaan

DET KOMMANDE kommunalvalet är viktigt för 
våra medlemmar. De kommunala beslutsfattare 
som väljs i vår påverkar i fullmäktige fram till 
sommaren 2021, alltså över social- och 
hälsovårds- och landskapsreformen.  

Akavas Specialorganisationer lyfter fram 
synpunkter som centrala för medlemmarna i 
kommunalvalet och stöder de medlemmar som 
ställer upp som kandidater. Tillsammans med våra 
medlemsföreningar och lokala påverkare driver vi 
kampanj på temat Ditt livs kommun! 

Vår kampanj är speciellt synlig i sociala 
medier. Vi syns också i förbundets och medlems-
föreningarnas egna kanaler och så ordnar vi 
evenemang för medlemmarna. Vi deltar i 
diskussionen i medierna och påverkar partierna 
och kandidaterna i kommunalvalet direkt. 

Mer information: 

konkurrenskraftens namn. Vi påverkar för-
ändringarna i arbetslivet som en del av  
Akava. Ett stort projekt inom den närmaste 
framtiden är totalreformen av arbetstids- och 
semesterlagen. Även den landskapsreform som 
bereds berör en stor del av våra medlemmar.   

En ljusglimt är att arbetslösheten bland 
våra medlemmar har börjat minska. Denna 
positiva utveckling stöds genom ny karriär-
utbildning.  

Framför oss ligger utmanande kollektiv-
avtalsförhandlingar, där Akavas Specialorga-
nisationer påverkar inom ramen för det ar-
bete som utförs av förhandlingsorganisatio-
nerna YTN och FOSU*).  

 
*) De Högre Tjänstemännen YTN och Förhandlingsorganisationen 
för offentliga sektorns utbildade FOSU.
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Livskraft genom biblioteks-, musei-, 
kultur-, idrotts- och ungdomstjänster 
– välfärdsfaktorer i framtidenskommun.

Kontrollerad förändring genom social- 
och hälsovårds- och  
landskapsreformen  
– väl beredd, väl ledd, tillsammans med 
personalen. 

Jämställd lön   
– lönesnedvridningen i kulturbranscher 
som domineras av högutbildade kvinnor 
måste åtgärdas.

•  Den förhöjningsdel som betalas under 
tiden för sysselsättningsfrämjande ser-
vice sänks från 58/35 % till 55/25 %.

Den nya kortare maximitiden gäller de per-
soner för vilka dagpenningsperiodens maxi-
mitid börjar den 1 januari 2017 eller därefter. 
Självrisktiden på sju dagar berör de personer 
vilkas självrisktid börjar den 1 januari 2017 
eller därefter. Förhöjningsdel efter en lång 
arbetshistoria kan betalas till och med den 30 
juni 2017, om anställningen upphör senast 
den 31 december 2016. Beloppet av förhöj-
ningsdelarna sänks direkt för alla mottagare 
(även för dem som får höjningsdel efter en 
lång arbetshistoria från den 1 januari till den 
30 juni 2017). 
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Maistraatinportti 4 A, 6.krs 00240 Helsinki
Puhelin 0201 235 340, faksi 09 147 242

etunimi.sukunimi@akavanerityisalat.fi
www.akavanerityisalat.fi

Toiminnanjohtaja  
Salla Luomanmäki
puh. 0201 235 341 tai 040 700 7800
liiton johtaminen, hallinto, työmarkkina-
asiat ja ulkoiset suhteet

Johdon assistentti Kirsi Sirén
puh. 0201 235 347

Talouspäällikkö Kimmo Joutsi
puh. 0201 235  345

Järjestöpäällikkö Katja Tujula
puh. 0201 235 364
jäsen- ja järjestöpalvelut

Alue- ja koulutustoiminnan asiamies  
Satu Sahla-Juvankoski
puh. 0201 235 366

Opiskelija- ja nuorisoasiamies  
Amalia Ojanen
puh. 0201 235 336

Järjestelmäasiantuntija  
Kari Lapinlampi
puh. 0201 235 351

Järjestöassistentti Mira Kajander
puh. 0201 235 357

Viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi
puh. 0201 235 349
sisäinen ja ulkoinen viestintä,  
päätoimittaja

Markkinointipäällikkö Pirjo Leppänen
puh. 0201 235 369 

Viestintäassistentti, verkkotiedottaja 
Mirkka Heininen
puh. 0201 235 343

Toimistoassistentti Eva Sirkel  
puh. 0201 235 361
aineistotilaukset, toimiston  
sisäiset palvelut

JÄSENSIHTEERIT
Jaana Honni, Katja Kosonen,  
Tanja Ristola ja Sanna Ulmanen
Puhelinaika arkisin klo 9–14  
puh. 0800 135 370 (maksuton)
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi

TYÖSUHDENEUVONTA
Julkisen sektorin työsuhdeneuvonta
puh. 0800 135 380 (maksuton)
Yksityisen sektorin työsuhdeneuvonta
puh. 0800 135 350 (maksuton)
Puhelinaika arkisin klo 9–14

AKAVAN ERITYISALOJEN
HALLITUKSEN 2017-2018
YHTEYSTIEDOT:

PUHEENJOHTAJA
Maarit Helén (KUMULA)
puh. 040 749 2299
maarit.helen@gmail.com

Ari Ampuja (SVT)  
puh. 0400 989 633
ari.ampuja@svtry.fi

Hanna Boman (KAJ)
puh. 040 702 4428
puheenjohtaja@kaj.fi

Aino Harinen (SPECIA)
puh. 050 492 3179
aino@ainoharinen.fi

Pasi Hario (SPECIA)
puh. 050 412 9940 
pasi.hario@specia.fi

Mika Kesseli (KUMULA)
0400 594 944 
mika.kesseli@icloud.com

Heta Koski (VIESTI)
puh. 040 515 5552
puheenjohtaja@viesti.fi

Mari Lankinen (TAKU)
puh. 050 536 3231
mari.lankinen@taku.fi

Marina Paulaharju (Aito HSO)
puh. 050 560 4230
marina.paulaharju@merimieselakekassa.fi

Mika Pietilä (NUOLI)
puh. 050 370 7297
mika.pietila@nuoli.info

Susanna Sääskilahti (MAL)
puh. 050 464 9009
susanna.saaskilahti@ateneum.fi

Edunvalvontayksikön päällikkö  
Helena Lamponen
puh. 0201 235 352
yksityissektorin edunvalvonta, av-käännös- 
alan sopimus- ja neuvottelutoiminta

Asiamies Saara Aikio
puh. 0201 235 338
yksityissektorin neuvottelu- ja sopimus-
toiminta, erityisesti kaupan ala ja 
järjestöala

Työmarkkinalakimies Kari Eskola
puh. 0201 235 367
valtiosektorin ja kirkon sopimus- ja 
neuvottelutoiminta, yksityinen museoala, 
YTN:n järjestösektorin edunvalvonta

Asiamies Jaakko Korpisaari
puh. 0201 235 363
kuntasektorin sopimus- ja neuvottelu- 
toiminta

Asiamies Minna Nieminen
puh. 0201 235 368
yliopisto- ja amk-sektorin sopimus- ja 
neuvottelutoiminta, koulutus- ja työvoima- 
politiikka sekä tilastollinen palkkaneuvonta
 
Lakimies Tuire Torvela
puh. 0201 235 356
yksityissektorin edunvalvonta ja työ- 
suhdeneuvonta, ammatinharjoittajien 
edunvalvonta ja neuvonta, perhe- ja 
perintöoikeudellinen neuvonta

Lakimies Juho-Heikki Leppänen
puh. 0201 235 365
yksityissektorin työsuhdeneuvonta

Lakimies Harri Ikonen
puh. 0201 235 354
kunta-, valtio- ja yliopistosektorin virka-  
ja työsuhdeneuvonta

Lakimies Anna Zibellini 
puh. 0201 235 353 
kunta-, valtio- ja yliopistosektorin virka-  
ja työsuhdeneuvonta

TYÖTTÖMYYSTURVA JA NEUVONTA

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYS- 
KASSA ERKO
Puhelinaika ma–to klo 12–15 • puh. 09 7206 4343  
Postiosoite: Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki  
Käyntiosoite: Kellosilta 5 B, 6. krs, Itä-Pasila 
faksi 09 272 1212
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi • www.erko.fi

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN  
TYÖTTÖMYYSKASSA AYT
Ratavartijankatu 2 C, 00520 Helsinki   
puh. 0800-9-0888 tai 09 2535 3100  
asiakaspalvelu@ayt.fi
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AITO HSO RY
Eerikinkatu 20 C 37, 00100 Helsinki
hso@aitohso.fi • Toimisto puh. 09 586 5020 • Järjestöpäällikkö Maarit Rapp • 040 575 5996
maarit.rapp@aitohso.fi • Järjestöassistentti Pia Kangasniemi • puh. 040 571 1038
pia.kangasniemi@aitohso.fi • Pj. Marina Paulaharju • puh. 010 633 9912 • 050 560 4230
marina.paulaharju@merimieselakekassa.fi • www.aitohso.fi

AKATEEMISTEN JÄRJESTÖTOIMITSIJOIDEN LIITTO AJT RY
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
Pj. Joonas Miettinen • joonas.miettinen@akava.fi  • Siht. Sini Asikainen  
puh. 020 7489 423 • sini.asikainen@akava.fi

ARKISTOALAN AMMATTIYHDISTYS RY
c/o Kansallisarkisto • PL 258, 00171 Helsinki  
Siht. Helga Tahvanainen • sihteeri@aay.fi • Pj. Minna Ylimaunu • puh 044 344 0464 
puheenjohtaja@aay.fi • www.aay.fi

HALLINTONOTAARIT RY 
Pj. Risto Mäkinen • Sivakkatie 8, 33420 Tampere • puh. 050 390 2290 • 03 345 1954
risto.makinen@om.fi

KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHET RY 
Pj. Mika Sippel • Helsingin ulosottovirasto • puh. 029 56 22851 • 050 559 9451
faksi 029 56 22611 • mika.sippel@oikeus.fi • www.ulosottomiehet.fi

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY 
Kotimaisten kielten keskus • Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Siht. Matti Räsänen • matti.rasanen@kotus.fi
Pj. Anna-Liisa Kristiansson • puh. 0295 333 246 • anna-liisa.kristiansson@kotus.fi

KUNTIEN ASIANTUNTIJAT – KUMULA RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
Toiminnanjohtaja Jussi Näri • puh. 0400 816 284 • jussi.nari@kumula.fi 
Pj. Päivi Hytönen • puh. 050 436 6079 • paivi.hytonen@kumula.fi www.kumula.fi

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki • toimisto@kaj.fi
Vs. toiminnanjohtaja Taina Ukkola • puh. 050 576 2553 • taina.ukkola@kaj.fi
Järjestötoiminnan koordinaattori Venla Sandgren • 045 667 5464 • venla.sandgren@kaj.fi  
Pj. Hanna Boman • puh. 040 702 4428 • puheenjohtaja@kaj.fi • www.kaj.fi

MERENKULKUOPISTOJEN OPETTAJAINYHDISTYS RY 
Pj. Jorma Vainio

MUSEOALAN AMMATTILIITTO RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki • toimisto@museoalanammattiliitto.fi
Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä • puh. 0201 235 395 • 040 774 7620 • katariina. 
makela@museoalanammattiliitto.fi • Pj. Susanna Sääskilahti • puh. 050 464 9009   
susanna.saaskilahti@ateneum.fi  • www.museoalanammattiliitto.fi

NUORISO- JA LIIKUNTA-ALAN ASIANTUNTIJAT RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
Toiminnanjohtaja Petteri Piirainen • puh. 0201 235 397 • toimisto@nuoli.info
Pj. Mika Pietilä • puh. 050 370 7297 • mika.pietila@nuoli.info • www.nuoli.info

OPETUSHALLINNON AKATEEMISET TOIMIHENKILÖT RY 
c/o Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki
Pj. Riikka Vacker • puh. 029 533 1215 • riikka.vacker@oph.fi • Siht. Riitta Radnia
puh. 029 533 1179 • riitta.radnia@oph.fi • www.oat-ry.fi

JÄSENYHDISTYKSET
PELASTUSHALLINNON VIRKAMIEHET RY 
Pj. Arto Laine • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pelastustoimi ja varautuminen,
PL 272, 33101 Tampere • puh. 040 753 5201 • arto.j.laine@avi.fi • Siht. Markku Kirvesniemi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kouvolan toimipaikka, PL 301, 45101 Kouvola
puh. 0400 154 670 • markku.kirvesniemi@avi.fi 

SPECIA – ASIANTUNTIJAT JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT RY 
Snellmaninkatu 19–21 E 15, 00170 Helsinki
Toiminnanjohtaja Saara Paavola • puh. 050 336 4483 • saara.paavola@specia.fi
Järjestöasiantuntija Netta Metsäaho • puh. 040 839 5988 • netta.metsaaho@specia.fi
Pj. Pasi Hario • puh. 050 412 9940 • pasi.hario@specia.fi • www.specia.fi

SUOMEN GERONOMILIITTO RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
Pj. Satu Spets • puh. 045 808 8084 • satu.spets@suomengeronomiliitto.fi
www.suomengeronomiliitto.fi

SUOMEN RESTONOMIT – SURE RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki 
Järjestösiht. Laila Villanen • puh. 040 504 7848 (ke–pe) laila.villanen@sure.fi
Pj. Anni Penttinen • puh. 040 504 7847 • anni.penttinen@sure.fi • www.sure.fi
www.restonomit.fi

SUOMEN SUUHYGIENISTILIITTO SSHL RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki 
Pj. Mari Heinonen • puh. 050 378 0973 • puheenjohtaja@suuhygienistiliitto.fi  
puheenjohtaja@suuhygienistiliitto.fi • Siht. Elina Mattila • puh. 044 374 6499  
elina.mattila@suuhygienistiliitto.fi • Jäsenasiat: jäsenasiat@suuhygienistiliitto.fi  
www.suuhygienistiliitto.fi

SUOMEN URHEILUJÄRJESTÖJEN JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT RY 
Siht. Liisa Jääskeläinen • c/o Toimistopalvelu • Ka-Ta Oy • Muuramentie 35 B 1, 40950
Muurame • puh. 0400 132 694 • faksi 014 668 662 • liisa.j@elisanet.fi • Pj. Esa Koivisto
Lehtimetsänkatu 5, 33820 Tampere • puh. 040 543 8101 • esa.koivisto@koovee.fi

SUOMEN VEROTARKASTAJAT SVT RY 
Pj. Ari Ampuja • puh. 0400 989 633 • ari.ampuja@svtry.fi 
Vpj. Marko Lehmusvuo • puh. 040 765 9425, marko.lehmusvuo@vero.fi  
Siht. Marjukka Rosendahl • puh. 040 534 9026 • marjukka.rosendahl@vero.fi  
www.suomenverotarkastajatsvt.fi

SUOMEN VIITTOMAKIELEN TULKIT RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki 
Pj. Emilia Norppa • puh. 040 730 3755 • puheenjohtaja@tulkit.net • www.tulkit.net

TAIDE- JA KULTTUURIALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TAKU RY 
Snellmaninkatu 19–21 E 15, 00170 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kirsi Herala • puh. 040 511 1200 • kirsi.herala@taku.fi   
Järjestöasiantuntija Miika Sillanpää • puh. 044 066 4800 • miika.sillanpaa@taku.fi
Opiskelija-asiamies Vilja Byström • puh. 040 561 8967 • vilja.bystrom@taku.fi
Pj. Mari Lankinen puh. 050 536 3231 • mari.lankinen@taku.fi • www.taku.fi

VALTION ALUEELLISEN SIVISTYSHALLINNON VIRKAMIEHET VSV RY 
c/o Johanna Albert, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36, 80100 Joensuu
Pj. Merja Kummala-Mustonen • puh. 029 501 7552 • merja.kummala-mustonen@avi.fi
Siht. Johanna Albert • puh. 050 456 0605 • johanna.albert@avi.fi tai  
vsv.sivistys@gmail.com • www.vsvry.fi

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY 
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki • toimisto@viesti.fi 
Toiminnanjohtaja Siina Repo • puh. 040 485 0008 • siina.repo@viesti.fi 
Pj. Heta Koski • puh. 040 515 5552 • puheenjohtaja@viesti.fi • www.viesti.fi



Turvaa elämäsi 
rakkain paikka

Koti on elämäsi kenties rakkain paikka, joka tarvitsee turvakseen 
huolenpitoa ja oikein mitoitetun kotivakuutuksen – kaiken varalta. 

Me Turvassa varmistamme, että saat tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. 
Rakas kotisi ansaitsee sen.

Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu etuihisi osoitteessa 
turva.fi/akavanerityisalat

* Etu koskee uutta koti-irtaimistovakuutusta, jonka alkamispäivä on 1.9.–31.12.2016.  
   Edun saa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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