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Elämäsi kuntaan!
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kulttuuripanostukset
Vinkit hyvään
etäjohtamiseen

Urapalvelu
jäsenetuna

Työttömälle uusia
koulutuksia

Kuntavaaliteemamme 2017
1. Elinvoimaa kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla
2. Hallittu muutos sote- ja maakuntauudistuksessa
3. Asiantuntijatyön resurssit kuntoon
– nämä ovat tulevaisuuden kunnan hyvinvointitekijöitä

– hyvin valmisteltu, hyvin johdettu ja viestitty, yhdessä henkilöstön kanssa
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On syytäkin, sillä kunnat ovat valinkauhassa. Sunnuntaina, 9. huhtikuuta läpi
pääsevät kuntapäättäjät ovat vallassa, jos ja kun jättimäinen sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 2019.
Kuntiin jää valtaosa jäsentemme tuottamista palveluista: kirjasto-, museo-,
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä tietenkin hallinto, viestintä ja käännöspalvelut. Elämäsi kuntaan -kampanjassa tuomme esille jäsentemme tekemän työn
tärkeyttä kuntalaisille. Tämä työ tarvitsee kunnon resurssit myös tulevaisuudessa.
Sotepuolen jäsenemme, suuhygienistit, geronomit ja myös viittomakielen
tulkit, taas siirtyvät uusiin maakuntiin, joihin vaihtaa hallinnon henkilöstöä myös
valtiolta. Pian kuntavaalien jälkeen valmistaudutaankin jo maakuntavaaleihin.
Jäsenten vaalikiinnostus on ollut tänä keväänä ilahduttavaa. Elämäsi kuntaan
-tilaisuudet vetävät ennätyshyvin aktiivisia ja sanavalmiita jäseniä. Tupa on ollut
täynnä niin Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa kuin Tampereellakin. Toki tilaisuuksien
kulttuuriosiot ovat hyvä vetonaula, mutta olisiko myös halu vaikuttaa viriämässä?
Jäseniä tuntuu myös olevan ehdokkaina selvästi
aikaisempaa runsaammin. Verkossa esittelyssä on jo
lähes 60 ehdokasta, ainakin tuplasti enemmän
kuin aikaisemmissa vaaleissa. Jopa 70 jäsentä
osallistui webinaariimme mielipidekirjoittamisesta. Nyt vaan vaikuttamaan myös kirjoittamalla; apua saa meiltä liiton viestinnästä!
Elämäsi kuntaan -kiertueesta on tätä
kirjoittaessa jäljellä vielä Oulun tilaisuus
1.3. ja grande finale Helsingissä 29.3.
Tervetuloa mukaan!
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KUNTAVAALIT tuntuvat nyt kiinnostavan jäseniämme enemmän kuin aikoihin.

www.facebook.com/
akavanerityisalat

www.twitter.com/
aivanerityinen
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www.youtube.com/
AkavanErityisalat

Keskustele, kirjoita, someta!
Osallistu tilaisuuksiin!
Toimi ehdokkaana!
Äänestä harkiten!

www.instagram.com/
akavan_erityisalat/
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SALLA

Salla Luomanmäki on Akavan Erityisalojen
toiminnanjohtaja sekä Akavan hallituksen ja
työvaliokunnan jäsen. Luomanmäki on myös
työttömyyskassa Erkon hallituksen puheenjohtaja. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta
0201 235 341 ja sähköpostitse osoitteesta
salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi

TOIMINNANJOHTAJALTA

Kuva: Uzi Varon

Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
JOULUKUUSSA valmistui selvitys työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista
palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa. Akavan Maria Löfgrenin
ja Suomen yrittäjien Harri Helsténin tekemän selvityksen yksimielinen
johtopäätös oli, että itsensätyöllistäjä ja yrittäjä tarvitsevat turvaverkokseen
yhdistelmävakuutuksen. Myös työministeri Jari Lindström näytti vihreää
valoa uudistukselle.
Akavan pitkään ajama uudistus näytti jo etenevän niin hyvin, että nyt
odotamme malttamattomana seuraavia askelia. Pelkään rakkaan lapsen
jäävän jalkoihin, vaikka sen eduista on kattava yksimielisyys.
Kiirehtiminen ei saa tarkoittaa hutilointia. On käynnistettävä riittävästi
resursoitu jatkovalmistelu yhdessä työelämän eri osapuolten kanssa.
Valmistelu on tehtävä yhteistyössä ja huolellisesti.
Huoli hautautumisesta ei ole turha. Yhdistelmävakuutusta vastaavaa
uudistusta on esitetty jo vuonna 2006, jolloin usean ammattiliiton
valmisteluryhmä teki aloitteen silloiselle sosiaali- ja terveysministerille Tuula Haataiselle. Oma liittoni Akavan Erityisalat oli yksi
aloitteentekijöistä. Koko viime hallituskauden uudistus oli
toiveikkaasti esillä työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa ns. trendiryhmässä, mutta konkreettisia tuloksia
ei saatu aikaan.
Nyt viimein itsensätyöllistäjille ratkaisevan tärkeän
yhdistelmävakuutuksen on edettävä. Työttömyyysturvalainsäädäntö on saatava vastaamaan työnteon
muuttuneita tapoja, jotta ihmiset saisivat kannusteen
työllistyä myös eri työntekomuotoja yhdistäen.
Yhdistelmävakuutusta on edistettävä niin, että se tulee
voimaan viimeistään vuoden 2019 alussa – tinkimättä
huolellisesta valmistelusta.

Huolellisesta
valmistelusta ei
saa tinkiä.

Salla Luomanmäki
Kirjoittaja on myös Entre – Akavan yrittäjät ja
itsensätyöllistäjät ry:n puheenjohtaja.
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NYT

TEKSTI Anna Joutsenniemi

Uraauurtava Haavi-hanke
käynnistymässä

Kuva: Markku Ojala

Toimeksiantajayritysten
tehtäviä pääsee ratkomaan
30 vastavalmistunutta.
Haavi tarjoaa myös tuhdin
koulutuspaketin.

KEVÄÄLLÄ käynnistyvä Haavi-hanke tarjoaa
ns. generalistialoilta valmistuville akavalaisille uudenlaisen ikkunan työelämään.
Akavan Erityisalojen, Specian ja Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen yhteishankkeessa
yhytetään vastavalmistuneita jäseniä ja toimeksiantajayrityksiä.
Hankkeeseen mukaan lähtevistä muodostetaan moniammatillisia tiimejä, jotka
tutkivat ja ratkaisevat toimeksiantajan määrittelemiä kysymyksiä ja ongelmia. Tehtävät
voivat liittyä esimerkiksi organisaation rakenteeseen, markkinointiin tai strategiaan. Toimeksiantojen ajan tiimejä tukevat toimeksiantajayrityksen mentorit.
– Tarkoituksemme on tarjota tämä mahdollisuus noin 30 vastavalmistuneelle generalistille eli jäsenille, joiden opiskelualat eivät
suoraan johda johonkin ammattiin tai anna
ammattipätevyyttä. Suurimpia generalistialoja löytyy humanisteista ja yhteiskuntatieteistä, mutta heitä on muillakin aloilla, kertoo
hankkeen yhteyshenkilö Pasi Hario Speciasta.

Kontakteja ja
kokemusta
generalistialoilta
valmistuville.
– Haavissa generalistit voivat hankkia uutta ja innostavaa, työllistymistä ja uran rakentamista tukevaa osaamista. Tarkoitus on
myös luoda kontakteja generalistien ja yritysten välille.
Hankkeen aikana osallistujat saavat ansioluetteloon liitettävän koulutuspaketin
mm. palvelumuotoilusta, projektinhallinnasta, markkinoinnista ja viestinnästä.
Hankkeen sivut aukeavat kevään aikana
osoitteessa www.haavi.info. Seuraa Akavan
Erityisalojen viestintää hankkeen etenemisestä.

Pasi Hario

Akavan Entressä jo 17 jäsenliittoa
VIIME vuonna perustettu Akavan yrittäjät
ja itsensätyöllistäjät on nyt nimeltään
Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät.
Järjestö otti uuden nimen käyttöön
helmikuun 2017 alussa.
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Entressä on jäseninä jo puolet Akavan
jäsenliitoista, kun tammikuussa mukaan
liittyivät Suomen Ekonomit, Suomen
Lakimiesliitto, Tekniikan akateemiset TEK ja
Yhteiskuntakunta-alan korkeakoulutetut.
Entren jäsenliittoja on yhteensä 17.

Entren puheenjohtaja on Akavan Erityisalojen
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.
Lue lisää:
www.akavanentre.fi

Jäsenen asiointi verkossa
uudistuu kokonaan
Uudistamme kevään aikana koko jäsenrekisterimme
ja siihen liittyvät toiminnot. Jäsenen kannalta tämä
merkitsee muutoksia jäsenmaksujen maksamisessa
sekä verkkoasioinnissa.

Huo mio!

KATKOS VERKKOASIOINNISSA
Uusi jäsenrekisteri otetaan
käyttöön huhtikuun alussa, ja
siirtymäkauden aikana verkkoasiointi on poissa käytöstä
31.3. – 10.4. välisen ajan.
Käytännössä tämä merkitsee
sitä, että katkoksen aikana esim.
omien tietojen päivittäminen tai
koulutuksiin ilmoittautuminen ei
ole verkossa mahdollista.

Sisäänkirjautuminen helpottuu

Salasana vaihtuu

Verkkoasioinnin ulkoasu ja käytettävyys kokonaisuutena paranee. Jäsen pystyy jatkossa ylläpitämään omia tietojaan entistä tarkemmin ja
helpommin, mikä helpottaa myös ammattiliittomme
edunvalvontatyötä.

Uuteen verkkoasiointiin siirryttäessä on ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla
haettava uusi salasana. Tämä edellyttää olemassa olevaa, toimivaa sähköpostiosoitetta, joten kannattaa heti tarkistaa, että nykyisen jäsensivuston Omat tiedot
-osiosta löytyvät yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Jäsenen sisäänkirjautuminen yksinkertaistuu, ja
verkkoasiointiin voi kirjautua jäsennumeron lisäksi
myös sähköpostiosoitteella sekä sosiaaliseen
mediaan kytketyillä käyttäjätileillä.
Mobiilikäyttö on huomioitu uudistuksessa ja asiointi
onnistuu vaivattomasti kaikilla yleisimmillä
älylaitteilla.

Jäsenmaksuihin yksi viitenumero
Niiden jäsenten, jotka maksavat jäsenmaksunsa itse,
ei enää tarvitse käyttää kuukausikohtaisia
viitenumerolistoja. Huhtikuusta lähtien jokaisella
jäsenellä on vain yksi, omaan jäsennumeroon
perustuva laskun viitenumero, joka ei muutu.
Nämä uudet viitenumerot on toimitettu itsemaksaville jäsenille tammikuussa (tammi-maaliskuuta
koskevan viitenumerolistan mukana). Viitelista
kannattaa laittaa hyvään talteen, jotta uusi
viitenumero on aina saatavilla.
Jokaisen jäsenen oma jäsenmaksun viitenumero
löytyy uudesta verkkoasioinnista heti etusivulta, ja
numeron voi tarkistaa Akavan Erityisalojen wwwsivuille jäsenmaksu-osioon tulevasta viiteautomaatista.

Ta rkista!

Seuraa
viestintäämme!
Tiedotamme uuteen verkkoasiointiin liittyvistä ohjeista ja
tärkeistä asioista kevään
aikana sähköpostitse
ja verkkosivuillamme.

Tarkista, että sähköposti ja muut yhteystietosi ovat varmasti ajan tasalla.
Tarkistus onnistuu verkossa nykyisen jäsensivuston Omat tiedot -osiossa tai
ottamalla yhteyttä jäsensihteereihimme. Näin takaat, että uuden verkkoasioinnin
käyttöönotto onnistuu vaivatta ja saat varmasti kaikki tarvitsemasi tiedot muutoksista.
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Toivotamme hyvää joulua ja uutta vuotta!
NYT
TEKSTI Pirjo Leppänen

Suosittele jäsenyyttä
– nyt palkintona
myös Museokortti!
AKAVAN ERITYISALOJEN jäsenyyden suosittelijoiden palkintovalikoima laajenee. Uuden jäsenen tuonut suosittelija voi maaliskuun
alusta lähtien valita palkinnoksi myös suureen suosioon nousseen
Museokortin. Myös nykyiset palkinnot – lehtien vuosikerrat ja
lahjakortit – pysyvät palkintovalikoimassa.

Museokortin esittämällä pääsee ilmaiseksi yli 200 museoon
Suomessa, mukaan lukien maamme suurimpiin taidemuseoihin ja
merkittävimpiin erikoismuseoihin. Kortti on voimassa vuoden ajan
ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.

Akavan Erityisalat
mukana kesän
SuomiAreenassa

Tutustu uuteen
yrittäjäoppaaseen!

Lue lisää jäsensuosittelusta tästä lehdestä sivulta 46.

AKAVAN ERITYISALAT osallistuu
ensi kesän SuomiAreenaan
kirjastoaiheisella keskustelulla.
Mikä on kirjastojen merkitys
kansalaisille? Mikä on niiden
tulevaisuus? Uusi kirjastolaki
velvoittaisi kirjastot käyttämään
suuren osan resursseistaan
muuhun kuin kirjallisuuteen.
SuomiAreenassa juhlitaan tulevana kesänä satavuotiasta Suomea.
Mukana on jälleen suuri joukko mielenkiintoisia keskustelijoita ja
aiheita. Porissa vuosittain järjestettävä SuomiAreena on maamme
suurin yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma, ja viime vuonna se
teki kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Ensi kesänä Areena
järjestetään 10.-14. heinäkuuta. Eri tilaisuuksien paikat ja ajat
selviävät myöhemmin keväällä. Seuraa viestintäämme!
8
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AKAVAN ERITYISALOJEN uusi yrittäjäopas on koottu erityisesti
aloittelevien yrittäjien ja yrittäjyyttä harkitsevien tarpeisiin.
”Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän opas” sisältää ajanmukaiset vuoden 2017 tiedot mm. eri yritysmuodoista sekä
yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturvasta.
Oppaaseen voi tutustua Akavan Erityisalojen verkkosivuilla.
Oppaan voi tilata myös painettuna suoraan Akavan Erityisaloista
osoitteesta www.akavanerityisalat.fi/julkaisutilaus tai
soittamalla toimistollemme p. 0201 235 340.

TYÖAIKA

24/7

Työaika
joustaa,
joustaako ihmismieli
Kun 24/7-työaikakulttuurille
antaa pikkusormen, se vie
herkästi koko käden.
TEKSTI Leena Filpus

U

usi ja mielenkiintoinen työ vie
mukanaan. Ei haittaa, vaikka
päivät vähän venyvät. Pitäähän
sitä joustaa ja tehdä töitä, silloin
kun niitä on! Työnantajallekin
haluaa näyttää, että ovat valinneet juuri
oikein ihmisen: Sitoutuneen, hyvän tyypin.
Ja kun työ yksinkertaisesti vain on niin
mielenkiintoinen, juuri koulutusta vastaava!
Illalla tulee edistettyä projekteja, sillä päivällä ei aina kerkiä kaikkea. Työkavereilta,
pomolta ja asiakkailtakin saattaa tulla viestejä pitkin iltaa, niihinkin on reagoitava.
Samoin viikonloppuisin, vähintään sunnuntaina iltapäivästä alkaen. Ja aina illalla, juuri
ennen nukkumaanmenoa, tehdään viho
viimeinen viestitsekki.
Työn tekemisen välineet, läppäri, viimeisen päälle älykännykkä, ehkä taulutietoko-

nekin kulkevat näppärästi mukana. Pakkohan niitä on hyödyntää. Ehkä työnantaja jopa
velvoittaa, jos nyt ei ihan suoraan sanomalla,
mutta epäsuorasti: Kuittaatko!
Kuulostaako tutulta? Yhä useamman työarki on juuri tällaista. Moni myös väsyy tahtiin nopeasti. Alkaa tuntua, että työn ja vapaa-ajan ero hälvenee hälvenemistään. On
raskasta olla tavoitettavissa 24/7.

Tarvittaessa
tavoitettavissa

loin vain, työajan määritteleminen ei ole
enää yksinkertaista. Toisissa yrityksissä tähän
on havahduttu ja alettu pohtia pelisääntöjä.
On sovittu yhdessä esimerkiksi siitä, pitääkö
toisella aikavyöhykkeellä elävän yhteistyökumppanin sähköpostiviesteihin vastata
vielä nukkumaanmenon kynnyksellä. Onko
kyse normaalista joustosta, ja miten se kompensoidaan?

Yksityisyyden rajat

Yhteiskunta ja työelämä
sen mukana ovat muuttuneet salamavauhtia.
Uudet yhteydenpitovälineet ja -ohjelmistot,
monenlaiset työsuhteen muodot ja globalisaatio ovat muuttaneet
tapojamme olla yhteydessä
toisiimme. Monessa yrityksessä on toimipisteitä ja yhteistyökumppaneita eri puolilla maailmaa
verkostona.
Se on johtanut 24/7-kulttuuriin, jossa
vuorokaudenajat ja viikonpäivät menettävät
merkitystään. Tämä näkyy kaikkialla yhteiskunnassa. Kun töitä voi tehdä missä ja mil-

Kysyimme kahdelta Akavan Erityisalojen jäseneltä, miten 24/7-kulttuuri vaikuttaa heidän
työhönsä. Haastateltaviemme viesti on
selvä: Omista rajoistaan on pidettävä kiinni, sillä muuten ei jaksa.
Elämää on ja pitää olla
myös työpaikan ulkopuolella. Pelisäännöt on sovittava työpaikalla, mutta työntekijän on itse oltava
aktiivinen omissa valinnoissaan.
Nykyiset yhteydenpitovälineet ja erilaiset ohjelmistot ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. >>

Vuorokaudenajat
ja viikonpäivät ovat
menettäneet
merkityksensä.
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TYÖ-

AIKA

Känny kiinni!
Paine jatkuvaan tavoitettavissa
olemiseen on sitä suurempi mitä
innostavampaa työtä tekee. Omia
rajoja on varjeltava aktiivisesti.
Se on itsensä johtamista.
TEKSTI: Leena Filpus
KUVAT: Susa Junnola

Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Eija Pietilän
työviikko alkaa usein
Helsingissä ja päättyy
Oulussa.
10
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S

uomen Nuorisokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Eija
Pietilän viikko alkaa useimmiten
lennolla Oulusta Helsinki-Vantaalle ja sieltä junalla Helsingin
keskustaan. Perhe, teini-ikäiset lapset ja
mies, jäävät kotiin Ouluun. Vanhin lapsista
asuu jo omillaan.
Pietilä on reissannut Oulun ja Helsingin
väliä reilut neljä vuotta. Valinta oli perheen.
Helsinki ei houkutellut – he halusivat jäädä
pohjoiseen.
Tavallisimmin hän viipyy viikosta yhdestä neljään päivää Helsingissä. Lopun aikaa
hän työskentelee Oulusta käsin.
– Siellä on monia yhteistyökumppaneitamme, joten yhdistelmä on luonteva.
Lisäksi matkustan verkostoon kuuluviin nuorisokeskuksiin, joita on 10 ympäri maata
Sauvosta Turun läheltä Inariin asti, Eija
Pietilä sanoo.
Helsingin päivät venyvät pitkiksi, kun
Pietilä hyödyntää perheettömät päivät täysillä. Jo parikymmentä vuotta nuorisoalalla
työskennelleellä on paljon kontakteja myös
pääkaupunkiseudulla. Heihin on hyvä ylläpitää yhteyksiä Helsingin iltoina.
Alkuun pitkät päivät ja täysillä paahtaminen sopivat Pietilälle hyvin. Viimeiset meilit
ja viestit hän tarkisti vielä illan päätteeksi
ennen nukkumaanmenoa.
– Työ palkitsee ja innostaa edelleen, mutta uutuudenviehätys on kadonnut. Olen tajunnut entistä paremmin oman jaksamiseni
rajat. Pomonkaan ei tarvitse venyä mihin vain.

Yhteydet pitävät ajan tasalla
Nuorisoala peilaa hyvin tämän päivän sosiaalisen kanssakäymisen ja työn tekemisen
muotoja. Nuoremmilla kännykkä on kasvanut käteen kiinni, mutta eivät vanhemmatkaan ole tästä enää kaukana. On reagoitava
nopeasti, aivan kuten nuoret itse.
Pietilä on luonnostaan nopea liikkeissään, joten tämä sopii hänelle. Asiat etenevät
netin ja eri some-kanavien avulla joustavasti ja rivakasti. Etäisyydetkin lyhenevät, kun
yhteyden saa mistä ja milloin vain.
– Se on 24/7-kulttuurissa hieno asia, mutta samalla on suuri vaara palaa loppuun. On
oltava hyvin tarkkana, että rajaa itse aktiivisesti somen ja eri viestintävälineiden ja -alustojen käyttöään.

Samat työvälineet ja ohjelmistot, joita
käytämme töissä, kuuluvat myös henkilökohtaiseen elämäämme ja sosiaalisiin suhteisiimme. On iso ja tärkeä kysymys, miten ne
sovitetaan yhteen. Ja oikeastaan myös siihen,
mitä pidämme elämässä tärkeänä.
Vaikka läppäri ja kännykkä kulkevat
Pietilän matkassa kaikkialle, hän ei enää avaa
tietokonetta iltaisin eikä viikonloppuisin.
Paitsi silloin, jos on joku deadline tai tapahtuma. Työ pitäisi pystyä tekemään työaikana.
– Tämä on ihan tietoinen päätös ja osin
itsensä johtamiskysymys. Me pohdimme näitä asioita työpaikalla paljon, Pietilä sanoo.
Omaa vapaa-aikaa ja hyvinvointia on
arvostettava huomattavasti korkeammalle
kuin moni nykyään tekee.

Matkustaminen käy työstä
Suomen Nuorisokeskusyhdistyksessä jaksamista 24/7-työelämässä on mietitty aktiivisesti. Jokainen työntekijä tietää, että kännykän saa pistää kiinni, eikä viesteihin tarvitse
reagoida työajan ulkopuolella. Kaikki tekevät
myös etätöitä.
Nuorisokeskusyhdistyksessä on sovittu,
että työmatka on työaikaa. Eri puolilla Suomea sijaitseviin nuorisokeskuksiin on pitkä
matka.
– Olisi hullua, jos jopa työpäivän verran
kuluvaa matka-aikaa ei huomioitaisi. Me
myös teemme työmatkalla töitä, jopa silloin
kun kuljemme kimppakyydillä. Palaveri on
pystyssä auton startatessa, Pietilä sanoo.
Oman jaksamisensa rajoja pohtiessaan
Pietilä on miettinyt, että paine olla tavoitettavissa 24/7 ei aina tule työnantajankaan
puolelta. Enemmän se liittyy työelämän ja
yhteiskunnan hektisyyteen, siihen miten yhteiskunta pyörii.
Sosiaalinen media ajaa meidät hyvässä ja
pahassa olemaan koko ajan enemmän ja
enemmän hetkessä kiinni.
– Vaikka oikeasti ei tarvitsisikaan. Sopivien rajojen vetäminen on aktiiviselle ihmiselle hankalaa myös siksi, kun on niin monesta kiinnostunut. Kun puhelimen ottaa
käteensä, tulee herkästi katsottua samalla
meilit ja viimeiset FB-postaukset, Eija Pietilä sanoo.
Eija Pietilä on Nuoriso- ja Liikunta-alan
asiantuntijat ry:n jäsen.

Tervettä
itsekkyyttä
Työnohjaajanakin työskentelevä Eija
Pietilä vinkkaa, miten työ- ja
vapaa-ajan rajaa voi selkeyttää.
Siirrä meilin kuvake pois
kännykän etusivulta. Kun uusien
viestien määrää ei näe automaattisesti, sähköpostit malttaa
paremmin jättää illallakin
tarkistamatta.
Säädä, milloin viestien ja meilien
merkkiäänet kuuluvat. Kenties
riittää, että ystävien ja perheenjäsenten viestit kilahtavat kellon
ympäri ja muut vain työajalla.
Kalenteroi tehokkaasti. Päätä jo
etukäteen, milloin et ole tavoitettavissa. Tauota työntekoa. Syö
lounaasi muualla kuin koneen
ääressä.
Sopikaa työpaikalla viestittelysäännöistä. Milloin toisten
oletetaan reagoivan viesteihin?
Jos joku tekee illalla töitä, hän
voi ajastaa viestit ja meilit
lähtemään esimerkiksi vasta
aamulla.
Selailetko somea ja nettiä aina
kun mahdollista? Pidä selkeitä
taukoja. Päätä vaikka, että avaat
netin vasta saavuttuasi työpaikalle, etkä ota puhelinta sänkyyn.
Panosta omaan hyvinvointiisi.
Sulje puhelin välillä kokonaan.
Tai jätä se kotiin ja lähde ulos
luontoon, taidenäyttelyyn ja
harrastuksiin yhdessä perheesi ja
ystäviesi kanssa. Aina ei tarvitse
olla tavoitettavissa sähköisesti.
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somepäivystykselle
Vaikka oman käsityksen mukaan työt pysyvät kutakuinkin työpaikalla, käytännössä
päätelaitteet ja ohjelmistot tuovat ne herkästi myös vapaalle.
TEKSTI Leena Filpus KUVA Timo Hartikainen

I

lona Sares sanoo osaavansa pitää työ- ja
vapaa-ajan sopivassa balanssissa. Hän
työskentelee ProAgriassa RuokaSavo- ja
Premium-hankkeiden kansainvälisyyskoordinaattorina.
– Minulla on säännöllinen viikkotyöaika,
mutta tällaisissa tehtävissä tarvitaan
silti joustavuutta, muun muassa
erilaisia matkailun kokonaisuuksia ja verkostoja Euroopankin laajuisesti rakentava
Sares sanoo.
Työn sujumisen kannalta modernit päätelaitteet ohjelmistoineen ovat
itsestäänselvyyksiä. Jonkun
yrittäjäryhmän kanssa Sares
edistää hankkeita suljetussa Facebook-ryhmässä, jossa on kätevä jakaa vaikka visuaalisia mind map -karttoja.
Espanjalainen yhteistyökumppani saattaa
puolestaan varmistaa nopsasti jonkin yksityiskohdan whatsupp-viestillä. Twiitit ja
instagram-päivitykset ovat myös käteviä
brändäyksen välineitä ja pitävät hankkeita
yhteistyökumppaneiden mielessä.
Sares suunnittelee ja rytmittää työtehtäviensä jopa puolen vuoden perspektiivillä.
– Rakennan mielelläni pitkiä linjoja. Projektit etenevät limittäin ja lomittain. Välillä
on hektistäkin, sillä matkan varrella tulee
myös yllätyksiä, joihin on reagoitava nopeasti. Ulkomaan matkapäiviä minulle tulee vuo-

dessa noin 30 päivää, Kuopiossa ProAgrian
toimistossa työskentelevä Sares sanoo.
Erityistä keskittymistä vaativat tehtävät
Sares hoitaa usein etänä kotoa käsin.
– Minulla on työpaikallakin oma huone.
Pyysin sitä jokin aika sitten, vaikka keskittyneenä teen töitä niin etten kuule ja näe
mitään. Silti taustaäänet ja keskeytykset häiritsevät ja väsyttävät. Hiljainen työhuone
auttaa työskentelemään
tehokkaammin.

Ihmisen pitää
olla läsnä tässä
hetkessä, ei
somessa.
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Tavoitettavuus on
oma valinta

Sareksella on mielikuva, että
ajoittaisesta kiireestä huolimatta hän ehtii tehdä työt työaikana. Työnantajakin on tästä tarkkana ja heillä töiden sisältöjä muokataan
niin, ettei kuormitusta ole liikaa.
Työnantaja ei ole asettanut vaatimuksia
tavoitettavuuden suhteen. Kännykkään kilahtavat viestit ja meilit voi säätää kuulumaan
vain työaikana. Puhelimen saa laittaa töistä
lähtiessä kiinni ja joskus todella teenkin niin,
Sares sanoo.
Sares ei ole myöskään persoonaltaan netissä ja puhelimessa turhanaikaisesti roikkuva: etenkin läheiset ihmiset on mukava kohdata ihan oikeasti verkon sijaan.
Erilaiset visuaaliset ja kuvankäsittelyyn
liittyvät applikaatiot tekevät muotoilijan kou-

lutuksen saaneen Sareksen kohdalla poikkeuksen. Niitä hän tutkii mielellään vapaaajallaankin ja pohtii, voisiko ohjelmistoja
hyödyntää myös työssä.

Työt alati mielessä
Tarkemmin ajatellen Sareksen työt eivät jää työpaikalle. Meilejä tulee vilkaistua jo aamulla kotona ennen töihin lähtöä ja joskus myös iltaisin,
etenkin jos jokin erityinen asia on kesken.
– Saatan myös vastata johonkin nopeaan
viestiin, mutta en sentään enää nukkumaan
mennessäni. Oikeastaan työni luonne on vähän sellainen, että se on mielessä heti aamulla herätessä ja viimeisenä illalla. Joskus pitää
tietoisesti kääntää ajatukset muualle. Siksi
onkin tärkeää, että elämässä on myös muuta
sisältöä, Sares sanoo.
Sareksen omat lapset ovat jo aikuisia,
mutta hänestä tuntuu pahalta ajatella vanhempia, jotka ottavat läppärinsä esiin pantuaan lapset nukkumaan ja jatkavat kesken
jäänyttä työpäiväänsä.
Suuntaus huolestuttaa.
– Jos on koko ajan verkossa ja saavutettavissa, niin ollaan läsnä jossain muualla
kuin tässä hetkessä. Kyllä minäkin olen
vapaa-ajallani somessa, mutta en loputtomiin. Itseään pitää suojella jatkuvalta tavoitettavuudelta. 24/7-työkulttuurissa on
vaaransa.
Ilona Sares on Specian jäsen.

– Itseään pitää suojella
24/7-tavoitettavuudelta,
ProAgrian kansainvälisyyskoordinaattori
Ilona Sares sanoo.

>>
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Työaikalaki tähän päivään
Uudistettavan työaikalain halutaan vastaavan 24/7-työaikakulttuurin vaatimuksiin.
TEKSTI Leena Filpus KUVA Uzi Varon

N

ukahtamisvaikeuksia, liian lyhyitä yöunia, jotka eivät palauta
päivän rasituksista. Voimattomuuden tunnetta ja keskittymiskyvyn puutetta. Ennakoimaton
ja pirstaleinen työtahti, joka saa työstään
innostuneenkin asiantuntijan uupumaan.
Muun muassa tällaisia tuloksia saatiin,
kun Työterveyslaitos tutki vuosina 2014–2016
asiantuntijatyön ominaispiirteitä ja vaikutuksia AikaJärjestys asiantuntijatyössä -hankkeessa, jonka tulokset julkistettiin viime
vuonna.
– Tämä on huolestuttavaa. Asiantuntijoiden ja esimiesten tärkein fyysinen työväline,
aivot, on todella koetuksella työelämässä.
Miten he jaksavat pitkällä aikavälillä, Akavan
Erityisalojen edunvalvontayksikön päällikkö
Helena Lamponen sanoo.
Työelämä on muuttunut lyhyessä ajassa,
eikä muutokselle näy loppua. Yhä useampi
asiantuntija työskentelee etänä, eri työpisteissä ja aikavyöhykkeet ylittävästi. Työtä ei
enää tehdä vain kahdeksasta neljään, vaan
jaksoissa vuorokauden aikana, ehkä jopa
monissa eri työ- tai toimeksintosuhteissa samanaikaisesti. Työhön tartutaan herkästi
myös vapaa-ajalla.
– Etäyhteyden ja kännykän vastapainona
työnantaja olettaa usein, että työntekijä on käytettävissä ja siten työssä 24/7-rytmillä. Silloin
jaksamis- ja hyvinvointikysymykset korostuvat.
Työn tekemisen uudet tavat ovat hämärryttäneet työajan käsitteen, Lamponen sanoo.
14
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Asiantuntijatyön aikatauluttaminen voi
olla vaikeaa, sillä samanaikaisesti pitäisi tehdä useita asioita päällekkäin ja lomittain.
Digitaaliset välineet ovat tällaisessa työssä
olennaiset. Niiden ansiosta työnteko on joustavaa, mutta usein myös hallitsematonta.

Työaikalaki kaipaa uudistusta
Nykyinen työaikalaki vuodelta 1996 ei enää
vastaa muuttunutta työelämää. Siksi lakia
ollaan nyt uudistamassa työryhmässä, jossa
on edustajat työnantaja- ja työntekijäpuolelta sekä ministeriöistä. Työryhmä antaa hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa kesäkuun loppuun mennessä.

Aivot ovat
nykytyöelämässä
todella kovilla.
– Meidän tavoitteenamme on yksi yhteinen työaikalaki, jota sovelletaan yksityisellä
ja julkisella sektorilla. Eri toimialoilla on työn
luonteesta johtuen omia erityisvaatimuksiaan. Niitä voidaan erikseen huomioida säädettävän lain sisällä, Lamponen sanoo.
Toinen keskeinen tavoite koskee työaikalain soveltamisalaa.

– Asiantuntijat ja esimiehet on säilytettävä työaikalain piirissä. Vain ylin johto voidaan
rajata lain ulkopuolelle.
Kaikki ansio halutaan tehdä näkyväksi
ajasta ja paikasta riippumatta unohtamatta
etätyötä ja useammassa pisteessä tehtävää
työtä.
Osa Akavan Erityisalojen jäsenistöstä
työskentelee nollasopimuksilla, joissa työaika
vaihtelee nollan ja esimerkiksi 40 tunnin välillä viikossa. Nollatyösopimuksia koskeva
sääntely tarvitaan työaikalakiin. Työaikalain
pykälillä on merkitystä myös työttömyysturvalakia sovellettaessa.
– Tekniikka antaa välineet valvoa työaikaa
työnteon paikasta riippumatta. Työntekijän
kirjanpito riittää, jos työnantajan tekniset
välineet ovat huonot kaiken työajan seurantaan, Lamponen sanoo.

Työsuojelun tarve tunnustettava
Kuten Työterveyslaitoksen tutkimus osoitti,
asiantuntijat kärsivät jopa huolestuttavan
paljon erilaisista psyykkisistä oireista. Työaikalaissa onkin säilytettävä sen työsuojeluluonne.
– Erityistä painoa on laitettava asiantuntijoiden työsuojelutarpeiden toteutumiseen
käytännössä. Lain on suojeltava työntekijöitä työkulttuurilta, joka edellyttää jatkuvaa
reagointivalmiutta myös vapaa-aikana. Tämä
on tärkeää työntekijöiden terveyden ja tuottavuuden kannalta. Hyvinvoivat ja tuottavat
työntekijät ovat työnantajan etu.

Lamponen painottaa, että työntekijällä
itsellään on oltava vapautta vaikuttaa työaikaansa ja -paikkaansa. Hänen on voitava
määritellä itse, milloin tarvitsee keskittymisaikaa tai vapaata työstään.
Tähän liittyy olennaisena osana työaikapankkeja koskeva sääntely. Se on kirjattava
lakiin.
– Tarvitsemme pelisäännöt sille, millaisiin, minkä mittaisiin ja kuinka moneen vuoroon, työtä voidaan jaksottaa saman vuorokauden aikana.
Yhtä lailla liukuvan työajan pelisäännöt
on päivitettävä. On kestämätöntä, että työajan saldot leikkautuvat tasoittumisjakson
päättyessä, kun vapaita ei pääse pitämään
esimerkiksi kiireen vuoksi.
– Tämä muutos voidaan toteuttaa työpaikan sisäisillä päätöksillä jo nyt ilman lakiuudistustakin. Kyse on siitä, minkälaisia käytäntöjä suositaan ja ylläpidetään, Lamponen
sanoo. Työajanseurantajärjestelmien säätämisen lisäksi työpaikan työprosessien tarkoituksenmukaisuus ja henkilöstömitoitus ovat
avainasemassa ratkaisuja haettaessa.
Myös jaksotyöaikaa tekevien tilannetta on
arvioitava. Niin sanotuista epämukavista työajoista on saatava korvaus.

Paikallisesta sopimisesta
Etenkin maan hallitus ja työnantajapuoli
näyttävät suosivan paikallista sopimista pakottavien säädösten sijaan. Lamposen mukaan paikallinen sopiminen edellyttää toimiakseen, että työpaikan henkilöstöedustusjärjestelmä ja neuvottelusuhteet ovat kunnossa.
– Parhaat puitteet paikalliselle sopimiselle antaa valtakunnallisen työmarkkinajärjestön työehtosopimus.
Lamponen toivoisi, että työpaikoilla otettaisiin myös aiempaa hanakammin huomioon työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen haasteet. Työajan on elettävä joustavasti
työntekijöiden elämäntilanteen muutosten
mukana.

Monityösuhteisten työelämähaasteet
Akavan Erityisaloissa yksityissektorin jäsenistä noin 13 prosenttia tekee yhtä useampaa
työtä. Lamponen korostaakin, että ammattiyhdistyksen tärkeä tehtävä on edelleen vaikuttaa palkkatasoon ja palkanmuodostukseen.

– Asiantuntijat tarvitsevat työaikasuojelua. Heidän on voitava määritellä itse, milloin tarvitsevat
esimerkiksi keskittymisaikaa, sanoo Helena Lamponen.

Monityösuhteisten työajatkin vaativat
erityishuomiota.
– Yksi malli olisi tarkastella usean samanaikaisen työsuhteen enimmäistyöaikaa esimerkiksi tietyllä tarkastelujaksolla.
Työelämän murroksen vuoksi palkkasuhteisten rinnalla yhä useampi työskentelee
näennäisyrittäjänä. Heidän asemaansa on
Lamposen mukaan tärkeä parantaa ja soveltaa myös heidän tekemäänsä työhön samoja
sääntöjä kuin työsuhteisessa työssä yleensäkin, työaikasääntely mukaan lukien.

Yhteinen ongelma
Työelämän murros ja siihen liittyvät ongelmat ovat globaaleja. Esimerkiksi Ranskassa
astui vuoden alusta voimaan uudistettu työlaki. Laki määrää yli 50 henkeä työllistävät
yritykset neuvottelemaan vuosittain työntekijöiden kanssa siitä, milloin työntekijiä voi

pistää kännykkänsä kiinn tai olla vastaamatta
sähköposteihin. Tavoitteena on, että lomat ja
vapaa-aika saataisiin turvattua.
Ranskan työlain muutos on Lamposen
mukaan hyvä, sillä se ohjaa työpaikkojen arkea terveeseen suuntaan.
– Työpaikan työkulttuuri ja käytänteet ovat
avainasemassa vähimmäislepoaikojen toteutumisessa ja vapaa-ajan rauhoittamisessa.
Minusta on oireellista, että Ranskassa työkulttuurin muuttamiseen on tarvittu lakimuutos.
Muutokset voitaisiin nimittäin toteuttaa työpaikan sisäisillä päätöksillä milloin vain jo
nyt.
Kun uusi työaikalaki saadaan kuntoon,
vuorossa on vuosilomalain uudistamistyö.
– Liitto ei ole vielä asettanut sille tavoitteita. Jäsenkunnasta on kuitenkin jo viestitetty,
että työnantajalla ei ole työnjohto-oikeutta
loma-aikana.
1 I 2017 Yhteenveto
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Elämäsi
KUNTAAN

KUOPION MUSEON

KULTTUURIA
arvostetaan
kunnissa
Kulttuuri on kunnissa merkittävä voimavara ja vetovoimatekijä, vaikka kulttuuriin ei välttämättä satsata kunnissa
rahaa. Yhä useammin kulttuurihankkeita kehitetäänkin
yhteistyössä eri hallinnonalojen kesken. Kenties siiloajattelun ajoista on astuttu uudenlaisen yhteistyöhön.

PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN
HANKESUUNNITELMA

TEKSTI Leena Filpus

5.2.2016

Y

hteenveto kysyi kymmenen suurimman kaupungin kulttuuritoimijoilta palveluiden riittävyydestä ja kehittämiskohteista. Vastaava kysely tehtiin myös kahdeksan
vuotta sitten. Kuntien suora vertailu on hankalaa. Kaupungit ovat eri kokoisia, asukas
luku, sosiaalinen rakenne ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat. Myös kulttuuripalvelujen rakenne on kunnissa omanlaisensa.
Vertailu edelliseen kyselyyn ei toimi esimerkiksi kuntaliitosten vuoksi. Kustannusten
perusteella on kyseenalaista vetää suoria johtopäätöksiä palvelujen tarjonnasta, laadusta
tai kalleudesta. Paljon on myös kuntalaisille
rakasta kulttuuritoimintaa, jota kunta ei tue.
Tilastoja tutkimalla on silti muodostunut
näppituntuma, että kulttuurin määrärahat
ovat kaupungeissa supistuneet, ja että ne
ovat uhanalaiset myös jatkossa. Samaan aikaan kulttuurin strateginen merkitys ymmärretään ehkä jopa paremmin kuin aikaisemmin. Tässä on ristiriita: juhlapuheissa nostetta, rahassa laskua.
16
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Kunnissa ollaan realisteja: Jos talous mataa, on pärjättävä olemassa olevilla resursseilla. Paljon kunnissa myös saadaan aikaan, eikä
vähiten uudenlaisen hallinnollisen ajattelun
myötä. Sen sijaan, että eri hallinnonalat pitäisivät mustasukkaisesti kiinni omastaan, mietitäänkin yhdessä, mitä ja miten kehitetään,
kuinka eri hankkeet hyödyntävät mutkankin
kautta koko kuntaa ja elinkeinopolitiikkaa.
Kunnissa on opittu tekemään yhteistyötä!
Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla kulttuuristrategia on rakennettu työpajamuotoisesti yhteistyöllä. Kulttuuripalveluja ja muita
julkisia palveluja tuodaan saman katon alle
kauppakeskuksiinkin. Innovatiiviset yritysyhteistyökuvioiden uskotaan tuovan kulttuurin ihmisten arkeen aiempaa monipuolisemmin. Toimialat ja tulosalueet ylittävällä
yhteistyöllä saadaan enemmän aikaiseksi
kuin yksinään tekemällä. Oulussa toivotaan,
että kulttuuriin jopa panostettaisiin tulevina
vuosina enemmän juuri erilaisten kumppanuussopimusten myötä.

Lapset ja nuoret framilla
Tulevaisuuteen kurottaminen on kulttuurille
ominaista. Monen kunnan kulttuurisatsauksissa panostetaan lapsiin ja nuoriin. Taidekasvatus on mukana perusopetuksen opetussuunnitelmassa muun muassa Vantaalla.
Lahdessa peruskoululaiset pääsevät testaamaan taidetta ja tutuiksi tulevat museot,
sinfoniaorkesterin konsertit ja teatteri. Porissa taidekasvatus aloitetaan jo vauvana. Lastenkulttuurikeskus on kehittänyt taide- ja
kulttuuripainotteista neuvolatoimintaa ja
Vauvojen värikylpy -metodin.
Alueellinen tasa-arvo on myös noussut
esimerkiksi Helsingissä. Kolmen vuoden
aikana viedään miljoonalla eurolla taidelaitoksia neljälle asuinalueelle keskustan ulkopuolella. Samoin taiteen perusopetuksen saatavuutta halutaan parantaa alueellisesti.
Jyväskylässä puolestaan hyödynnetään
uusien asuinalueiden rakentamisessa
prosenttiperiaatetta,
jonka perusteella prosentti rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen.
Monen kunnan vastauksissa
korostuu ymmärrys taiteen hyvää
tekevistä vaikutuksista. Taide-elämykset tuovat vastapainoa hektiseen ja epävarmaankin
arkeen. Kulttuuri edistää kuntalaisten hyvinvointia.
Yhtä lailla kunnissa ymmärretään taiteen,
taidelaitosten ja -tapahtumien merkitys koko
alueen vetovoimatekijänä ja matkailukohteena. Tampereen Muumimuseoon odotetaan
yli 100 000 kävijää vuodessa, Jyväskylässä
annetaan arvoa Alvar Aallon rakennetun
ympäristön perinteelle ja uskotaan sen vahvistavan edelleen myös kaupungin kansainvälisiä yhteyksiä.

piirtein ennallaan. Juustohöylämallin lisäksi
pelätään myös, että kulttuuriin osoitetaan
muita palveluja vähemmän resursseja, jos
taloudellinen tilanne huononee.
Valtionosuusuudistus herättää myös epävarmuutta ja sen pelätään vähentävän kulttuurin määrärahoja. Kuopiossa arvellaan
kaupungin omavastuun kasvavan kulttuuripalvelujen tuottamisessa.
Kolmannen sektorin ja vapaiden taide
laitosten merkitys nähdäänkin monessa
kunnassa merkittävänä. Sen sijaan kuntien
vastauksissa ei kovin paljon tullut esiin pääkaupunkiseudulla yhä merkittävämmäksi
noussut kansalaisaktiivisuus. Kaupungistuminen kiihtyy ja se näkyy myös kulttuurissa. Yhä
useammin mielenkiintoiset ja elinvoimaisiksikin nousevat kaupunki- ja kulttuurihankkeet
ovat kuntalaisten keksimiä ja kehittämiä.
Kulttuuri onkin
kehittynyt ja laventunut sitten kahdeksan
vuoden takaisen kyselyn. Kuten Vantaa
sanoo vastauksessaan, parhaimmillaan
kulttuuri kohtauttaa ja
mahdollistaa syviäkin ihmisyyden kokemuksia. Tulevaisuudessa kuntalaiset määrittelevät
yhä enemmän itse tarpeensa ja toiveensa,
eivätkä enää välttämättä tyydy perinteiseen
kulttuuritarjontaan. Kunnilla onkin peiliinkatsomisen paikka, kun niissä mietitään tulevia
kulttuurisatsauksia. Väestön ikääntyminen ja
maahanmuutto lisäävät erityyppisten kulttuuripalvelujen tarvetta yhä enemmän.
Sote-uudistus sekä peruskunta-maakuntahallinto-keskustelu linkittyvät kuntien vastauksissa myös kulttuuriin. Jyväskylässä pohditaan, nouseeko sivistyspalveluitten arvo ja
asema kunnan vastuiden muuttuessa. Kulttuurista halutaankin puhuttavan vahvemmin
osana laajaa kaupunkien ja alueiden kehittämistä. >>

Kunnissa
ollaan
realisteja!

Kuntalaiset ideoivat itse
Missään kunnassa kulttuurisatsaukset eivät
ole ylimitoitettuja. Useat kunnat kertovat
määrärahoja joko supistetun jo useampana
vuonna peräkkäin tai niiden pysyneen suurin

KYSYMYKSET
1. Kuinka paljon kaupunki käyttää
rahaa kulttuuripalveluiden
tuottamiseen tänä vuonna
(2017)? (Kulttuuripalveluilla
tarkoitetaan tässä kirjastotoimintaa, museo- ja näyttelytoimintaa, teatteri-, tanssi- ja
sirkustoimintaa, musiikkitoimintaa ja muuta kulttuuritoimintaa)
2. Kuinka suuri osuus em. summa
on kaupungin tämän vuoden
käyttötalousmenoista ja onko
panostus riittävä?
3. Kuinka arvioisitte kulttuuripalveluitten taloudellisen
tilanteen kehittyvän kaupungissanne lähivuosina?
4. Mitkä ovat kaupungin tämän
hetken keskeisimmät
kulttuurihankkeet, ja miksi
juuri niihin satsataan?
5. Miten kulttuuripalvelut ovat
mukana kaupunkinne
strategiassa valtuustokaudella
2017 – 2021 aluehallintouudistuksen toteutuessa?
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1.

Noin 114 miljoonaa euroa. Kiinnostavampi vertailuluku on kuitenkin rahasumma, joka käytetään asukasta kohden.
Se on Helsingissä noin 180 euroa.

2.

2,5 prosenttia. Kiinnostavampaa kuin se,
onko summa riittävä, on seurata sen kehittymistä. Helsinki ei
ole leikannut kulttuurirahojaan vaan lisännyt niitä. Tämä on
maassamme poikkeuksellista.

3.

Tiukkaa on, mutta isoja hankkeita on niin monta, että lisäyksiäkin
on tulossa. Keskustakirjasto ja Tanssin talo ja muut isot hankkeet
tarvitsevat erillistä lisärahoitusta. Sen löytymisestä on suuri
konsensus. Tulevaisuus on siis valoisa.

4.

Tilahankkeita on useita, näistä suurin Keskustakirjasto. Helsinki
satsaa myös paljon alueelliseen tasa-arvoon. Niin sanotussa
Helsingin mallissa kolmen vuoden aikana yli 1 000 000 eurolla
viedään taidelaitoksia neljälle keskustan ulkopuoliselle asuinalueelle. Myös taiteen perusopetuksessa on tekeillä ja suunnitteilla
isoja alueellisen tasa-arvoisen saatavuuden satsauksia.

5.

Mahdoton sanoa, sillä valtuustostrategiaa ei vielä ole. Helsingin
maakuntalain lausunnossa todetaan, ettei Helsinki näe tarvetta
maakunnallisille kulttuuritehtäville. Kulttuurin identiteettiä
rakentava tehtävä on hankala istuttaa keinotekoisen, vähäisen tai
jopa olemattoman uusmaalaisuuden käsitteen päälle.
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Kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Kulttuurilautakunnan osuus on 49,6
miljoonaa euroa. Sen lisäksi taiteen
perusopetuksen 4,27 miljoonan euron
avustukset jaetaan Opetuslautakunnan
budjetista.

Kuva: Heidi-Hanna Karhu

Esp o o
Kulttuurijohtaja
Susanna Tommila

2.

2,64 prosenttia.

3.

Uskon ja ennen kaikkea toivon, että espoolaisten päättäjien
positiivinen asenne kulttuuria kohtaan säilyy edelleen myös
talousajattelussa. Laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluita
arvostetaan. Toivon tulevan sote-uudistuksen lisäävän entisestään
kulttuurin vaikuttavuutta kunnan palveluissa.

4.

Meillä on jatkuvasti käynnissä lukuisia kulttuurihankkeita.
Erityisesti metron tuleminen tuo paljon eri kokoisia hankkeita myös
kulttuuripalveluille. Suurin ajankohtainen hanke on elokuussa
2016 avautunut Ison Omenan palvelutori, jossa kirjastopalvelut
ovat osana uudenlaista yhteistyötä ja palvelukokonaisuutta muiden
toimijoiden kanssa. Pentalan saaristomuseo valmistuu kuluvan
vuoden aikana ja avautuu yleisölle vuonna 2018. Siitä rakentuu
ainutlaatuinen moniaistinen museo, jossa tutustutaan saaristoelämään, asumiseen, huvilaelämään ja vapaa-ajan viettoon.
Saari itsessään ja sinne suunniteltu virkistysalue on monipuolinen
luonto- ja matkailukohde.

5.

Kaupungin strategia on Espoo tarina, joka myös ohjaa kulttuurin
tulosyksikön työskentelyä. Erilaiset kulttuurin toiminnot ja palvelut
näkyvät vahvasti Espoo tarinassa. Kaupungin valtuuston marraskuussa 2015 hyväksymä KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma on kaikkia
kaupungin osapuolia ohjaava linjaus. Ohjelman lähtökohtana on
hyödyntää taiteen ja kulttuurin näkökulmaa kaupunkitasoisesti
tulevaisuuden haasteiden, suunnittelun ja toiminnan linjaamisessa.

Pentalan Saaristopäivillä tutustuttiin perinteiseen saaristolaiselämään.
Saaristomuseo avautuu yleisölle vuonna 2018.

Kuva: Henna Aaltonen

Kuvat: Helsinkin kaupunki

Kansalaistorin kupeeseen nousevasta Helsingin keskuskirjasto
Oodista tulee kaupunkilaisten olohuone.

Vantaa
1.

19,7, miljoonaa euroa mukaan lukien
kirjasto, joka kuuluu Vantaalla eri
tulosalueeseen.

2.

1,41 prosenttia kaupungin käyttötaloudesta.
Prosentti näyttäytyy pienenä, mutta selittyy
Kulttuurijohtaja
suurelta osin sillä, ettei meillä ole museoitAnnukka Larkio
temme lisäksi isoja kulttuuri-instituutioita,
kuten kaupunginorkesteria tai kaupunginteatteria. Henkilökuntaakin eri tulosyksiköissä on muita kaupunkeja vähemmän. Panostus
voisi tietysti olla enemmänkin, mutta se on poliittinen tahto.

3.

Uskon, että säilytämme vähintään nykyisen tason. Mutta jaksan
toivoa summaan korotusta, jotta voimme aidosti osallistaa kuntalaisia ja järjestöjä toimimaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita.
Toimintamme laajenee kaupungin rakenteissa ja yhteistyöhankkeissa edelleen ja onnistumme yhteistuumin tarjoamaan erilaisia
elämyksiä, kokemuksia ja oppimista kaikille.

4.

Ulospäin suurimmat ovat Tikkurila Festivaali ja Vantaa Big Rock
Fest, upea barokkimusiikin festivaali sekä nyt ensi kesän uutuutena
Rock Fest. Siinä ulkopuolinen toimija tuo kaupunkiimme maailman
raskaan rockin huippuja Rammsteinista ja Evanesenceen. Hankkeet
ovat usean tulosalueen saumatonta yhteistoimintaa. Myös varhaiskasvatuksen lapset saavat päivittäin taidekasvatusta päiväkodissa
työskentelevän taidepedagogin kanssa. Tavoitteena on tehdä
taiteesta ja kulttuurista luonnollinen osa ihmisten elämää.
Kulttuuristrategia ohjaa toimintaamme kaikissa yksiköissämme.

5.

Kunnilla on merkittävä rooli opetuksen, kaavoituksen ja elinkeinopolitiikan lisäksi. Vantaan kulttuuripalveluissa on jo vuosia tuotettu
palveluja yhdessä kaikkien hallinnonalojen kanssa. Tulevaisuudessa hallinnolliset rakenteet kevenevät, eikä jokaisella toimi- ja
tulosalueella ole omaa erillistä hallintokoneistoa, vaan toimitaan
asiakasrajapinnoilla toteuttamassa kulttuuria, elinvoimaa ja
hyvinvointia, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

1.

Arviolta 36,3 miljoonaa euroa. Lisäksi
kaupunki myöntää suorina avustuksina
noin 3 miljoonaa eri kulttuurialan yhdisToimialajohtaja
tyksille ja säätiöille. Taiteen perusopetukMinna Sartes
sesta Turussa huolehtivat yksinomaan
yksityiset oppilaitokset. Taiteen perusopetusta antaville
oppilaitoksille annetaan vuodessa noin 1,5 miljoonaa euroa.

2.

2,7 % käyttötalousmenoista. Riittävyys on hyvin suhteellinen
käsite ja vaikeasti määriteltävissä. Lähtökohta on se, että niillä
resursseilla pärjätään, jotka poliittisessa päätöksenteossa
kulttuurille vuosittain annetaan.

3.

Vaikea ennustaa. Tulossa on suuria muutoksia, kun sote-toiminnot
eriytetään kunnista. Myös kulttuurin valtionosuusjärjestelmä uudistuu. On varmaa, että kulttuuripalvelut säilyvät yhtenä strategisista
vahvuuksista ja menestyksellisistä kilpailukykytekijöistä.

4.

Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011. Juhlavuoden perintönä yhtenä keskeisenä hankkeena on jatkettu kulttuurin hyvinvointivaikutusten monipuolista edistämistä kulttuuri
tekee hyvää -teemalla. Samana vuonna alkoi myös valmistelutyö
Historian museon perustamiseksi. Investointien näkökulmasta
suurin kehittämishanke on kaupunginteatterin peruskorjaus.

5.

Kaupungin strategia ulottuu vuoteen 2029. Visiona on kehittyä
edelleen kiinnostavana ja rohkeasti uudistuvana eurooppalaisena
yliopisto- ja kulttuurikaupunkina, jossa on hyvä elää ja onnistua
yhdessä. Asukkaiden hyvinvointi ja aktiivisuus ovat strategian
painopisteitä. Aktiivista elämäntapaa tuetaan ja mahdollistetaan
kannustamalla asukkaita omatoimiseen aktiivisuuteen.

Kuva: Bo Strandén

Tur k u

Kuva: Pauno Narjus ja Aleksi Myyryläinen LPR-Arkkitehdit Oy

Kuvat: Vantan kaupunki

Vantaalla panostetaan tapahtumiin, kuten
monipuoliseen konserttitarjontaan.

Havainnekuva peruskorjattavan kaupunginteatterin julkisivusta.
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Kuvat: Tampereen kaupunki

1.

Kulttuuripalveluiden tuottamiseen
käytetään 28,06 miljoonaa euroa
sisältäen avustuksen kaupungin
omistamalle teatteriosakeyhtiölle.

2.

2,3 prosenttia. Panostus on taloustilanne
huomioiden riittävä.

3.

Tavoitteena on, että kulttuuriin panostaminen hieman kasvaisi
tulevina vuosina erityisesti kumppanuussopimusten kautta.

4.

Keskeisimmät kaupungin omat kulttuurihankkeet liittyvät
kumppanuussopimusten uudistamiseen kuluvana vuonna. Samoin
panostukset mereen ja valoon. Panostukset mereen tapahtuvat
Oulun päivien yhteydessä sekä valoon marraskuussa järjestettävässä Lumo valofestivaaleilla. Suomi100 kulttuuri- ja muita
tapahtumia on pitkin vuotta. Keskeinen kulttuurin tilahanke on
museo- ja tiedekeskus Luupin uudistilat. Tavoite on, että
rakentamaan päästäisiin 2020-luvun alkupuolella.

5.

Kulttuurin ja tapahtumakaupungin kehittäminen ovat kaupungin
keskeisiä tavoitteita tulevina vuosina. Samoin kulttuurin
hyvinvointia edistävät vaikutukset. Kulttuuripalvelut ovat
keskeisesti mukana osana strategiaprosessia.

Muumimuseo on yksi Tampereen vetonauloista.
Siellä voi tutustua Tove Janssonin alkuperäisteoksiin.

Ta m p e r e

20

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
palvelu- ja vuosisuunnitelma on
58,3 miljoonaa euroa. Summaan
sisältyy yli 15 miljoonaa euroa taidelaitosten, festivaalien, kulttuuri- ja
taideyhteisöjen sekä kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia.

Kulttuuri- ja
vapaa-aikajohtaja
Lauri Savisaari

2.

3,9 prosenttia. Koko kaupungin menot ovat 1,5 miljoonaa euroa.
Panostus on aiempien vuosien tasolla. Sen turvin nykyiset
kulttuuripalvelut säilyvät hyvällä tasollaan.

3.

Positiivinen arvioni on, että kulttuuripalvelujen taloudelliset resurssit säilyvät kohtuullisina. Kulttuurin rooli kaupungin elinvoiman ja
hyvinvoinnin edistäjänä korostuu, kun sote-palvelujen järjestämisvastuu poistuu kunnilta. Merkittäviä lisäpanostuksia ei ole näköpiirissä.

4.

Tampere-talon uudistuneissa tiloissa avataan Tove Janssonin
alkuperäisteosten ympärille rakentuva Muumimuseo. Kulttuurin
roolia hyvinvoinnin laaja-alaisessa edistämisessä toteutetaan
hanketoiminnan avulla. Tampereen Taidemuseon ja Pyynikintorin
alueen suunnittelukilpailun tavoitteena on muun muassa
taidemuseon laajentaminen. Vanha kirjastotalo remontoidaan
kulttuurikeskukseksi, johon keskitetään eri puolilla kaupunkia
sijaitsevia toimintoja.

5.

Uuden kaupunkistrategian laadinta käynnistyy alkuvuodesta 2017.
Tällä hetkellä kulttuuri näyttäytyy kaupungin strategia-asiakirjoissa
hyvinvoinnin edistämisen ja elinvoiman vahvistamisen näkökulmista. Rohkea arvio on, että tulevassa strategiassa kulttuurin
asema vahvistuu.
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Sivistys- ja
kulttuurijohtaja
Mika Penttilä

Kansainvälisillä Lumo-valofestivaaleilla nähtiin marraskuussa 2016
muun muassa unenomainen Les Luminéoles -teos. Ilmassa sukelteli
led-valaistuja olentoja.

Kuva: Inkeri Jantti

1.

Kuva: Oulun kaupunki

Oulu

Noin 28,5 miljoonaa euroa.

2.

3,2 prosenttia. Kahden sopeuttamisvuoden jälkeen tämä on taso, jolla
Kulttuuri- ja
perustoiminta pysyy ennallaan ilman
kehittämispäällikkö
Mari Aholainen
suurempia kehittämistoimenpiteitä.
Avustamisen näkökulmasta taso ei ole
riittävä. Kolmannen sektorin kyky mukautua leikkauksiin on
haavoittuvaisempi kuin julkisen palvelurakenteen. Julkiset
rakenteet hakevat aina synergiaa ja korjaavat näin itse itseään.

3.

Lähivuosina odotan, etteivät reaalisummat pienenisi käyttötaloudessa.

4.

Keski-Suomen museon peruskorjaus, siihen liittyvä Alvar Aalto
-museon peruskorjaus ja uudisrakentaminen ovat ensimmäinen
merkittävä kulttuurin infra- ja samalla sisältöhanke moneen
vuoteen. Euromääräisesti suurin hanke on Kankaan kaupunginosan rakentaminen ja siihen liittyvä prosenttikulttuurimallin
käyttöönotto. Jyväskylässä on runsaasti kulttuurin peruskorjaushankkeita jonossa.

5.

Osallisuuden ja yhdessä tekemisen merkitys korostuvat. Jyväskylä
tapahtumakaupunki on strategiaan nostettu asia. Maakuntaliitto on
aluehallintouudistuksen tärkeä toimijakumppani. Näyttää siltä, että
hyvinvointikärki edellä mennään maakunnallisessa kuviossa.
Hyvinvointisuunnitelmat ja niihin liittyvät toimenpiteet ja indikaattorit ovat ainakin nyt keskusteluissa.

Lastenkulttuurikeskus Efekti
tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisia
mahdollisuuksia tutustua taiteen kenttään ja luoda itse uutta.

Lahti
1.

22,9 miljoonaa euroa.

2.

3 prosenttia.

3.

Toimialajohtaja
Kaupungin taloudellinen tilanne on
Tiina Granqvist
heikentynyt ja kulttuuripalveluiden
määrärahoja on supistettu. Toistaiseksi
supistukset ovat olleet samassa suhteessa muiden palveluiden
supistusten kanssa. On poliittista paineita siitä, että kulttuurista
pitää tulevaisuudessa supistaa enemmän kuin esimerkiksi
koulutuspalveluista. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden
valtionosuusuudistuksesta saattaa aiheuttaa vähennyksiä myös
valtionosuuksiin.

4.

Suomen kulttuurirahaston Taidetestaajat -hanke, joka tarjoaa
kolmelle ikäluokalle Suomen kahdeksasluokkalaisia mahdollisuuden vierailla kulttuurikohteissa. Hanke toteutetaan lukuvuosina
2017–2020. Hankkeessa ovat mukana Lahden kaupunginteatteri,
kaupunginorkesteri ja museo. Kulttuuriohjelma myötä kaikki
perusopetuksen oppilaat pääsevät tutustumaan opettajan johdolla
kulttuurin eri osa-alueisiin koulupäivän aikana. Tutuiksi tulevat
kaupungin eri museot, Sinfonia Lahden konsertit, kirjasto,
kaupunginteatteri ja nuorisoteatteri sekä muotoilu.

5.

Strategiassa kulttuuripalvelut on vahvasti mukana. Kaupunkilaisten
hyvinvoinnista halutaan huolehtia tarjoamalla peruspalveluiden
lisäksi kulttuurielämyksiä ja liikuntamahdollisuuksia. Kulttuuripalvelut on mielletty vahvaksi osatekijäksi kuntalaisten hyvinvoinnissa.

Kuva: Paula Ukkonen

1.

Kuva: Petteri Kivimäki

Kuvat: Lahden kaupunki

Jy väskylä

Jyväskylän Kankaan asuinalueen ensimmäinen valmis
taideteos on Anna Ruthin kerrostalon seinään toteuttama
kahdeksankerroksinen lasipintateos.
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1.

Kaupungin kulttuuritoimen osuus
vuoden 2017 talousarvoissa on 12,1
miljoonaa euroa sekä teatterisäätiön ja
Pori Jazzin yhteen laskettu osuus on
1,8 miljoonaa euroa.

1.

Vuoden 2017 talousarviossa
määrärahavaraukset ovat
30,9 miljoonaa euroa.

2.

3,9 prosenttia ydinkaupungin
toimintakuluista.

3.

Valtionosuusleikkausten vuoksi kaupungin omavastuu kasva koko
ajan. Riippuu kaupungin elinvoimaisuuden kehityksestä, paljonko
kaupunki voi jatkossa panostaa kulttuuripalveluihin.

4.

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennuksen suunnittelu
käynnistyvät tänä vuonna osana Kuopion Suomi 100 -panostuksia.
Laajennus yhdistää naapuritontin pääkirjaston toiminnallisesti
samaan kokonaisuuteen.

5.

Kaupungin uusi valtuusto valmistelee uudet strategiset linjaukset
ensi syksynä. Kulttuuripalvelut ovat olennainen osa kaupungin
keskeisten tehtävien eli asukkaiden hyvinvoinnista huolehtimista
ja kaupungin elinvoimaisuuden edistämistä.

Palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas

Kuva: Martti Kaarinen

Po r i

Kuopio

Kulttuurijohtaja
Jaana Simula

2.

2,9 prosenttia kaupungin käyttömenoista. Panostus on keskimääräinen. Tärkeää on se, miten eurot käytetään. Vuonna 2016
Porissa tarkistettiin taloutta ja tiukennettiin vyötä. Lähtökohtaisesti
tilanne on vuonna 2017 kohtuullinen.

3.

Porissa tehdään organisaatiouudistusta, jossa kulttuuri, liikunta,
nuoriso, varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio ja sivistävä koulutus
muodostavat uuden kokonaisuuden. Tämä ei sinällään lisää
rahoitusta. Uudistus tuo mahdollisuuden vahvistaa hyvää yhteistyötä ja luoda ennen kokemattomia sisältöjä laajaa uuden
sivistystoimen osaamista hyödyntäen.

4.

Porin Teatterin peruskorjaus on hyvässä vauhdissa. Museoiden
kokoelmakeskuksen tarjouskilpailu loppusuoralla ja Satakunnan
Museon perusnäyttelyn uusiminen työn alla. Porin lastenkulttuurikeskus kehittää yhdessä perusturvan kanssa edelleen KULTANEneuvolaa. Taide- ja kulttuuripainotteinen neuvolatoiminta perustuu
keskuksen kehittämään Vauvojen värikylpy -metodiin.

5.

Kulttuuritoimi on pystynyt osallistumaan ja vaikuttamaan
kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman muotoamiseen.
Lisäksi kulttuuritoimi on ollut laajasti mukana Satakunnan
kulttuuristrategian valmistelussa. Porissa arvostetaan taidetta ja
kulttuuria ymmärtäen näiden vaikutus kaupungin elinvoimaisuuteen. Kulttuuritoimi osallistuu myös SataSote-valmisteluun.
Kuopion museo peruskorjataan ja laajennetaan.
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KUOPION MUSEON

Kuvat: Kuopion kaupunki

Kuva: Päivi Setälä

Porissa vauvat pääsevät
värikylpyyn. Taidetyöpajoissa
lapset ja vanhemmat tutustuvat
moniaistillisesti eri materiaaleihin.

Kuntavaalit

2017

Vahva tuki kansalaisilta
Hyvät kirjasto-, museo-,
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat suomalaisille
tärkeitä. Omalta kotikunnalta
odotetaan kunnon panostusta
näihin palveluihin.
TEKSTI Anna Joutsenniemi

O

man kotikunnan halutaan panostavan hyviin kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin.
Tätä toivoo 83 % suomalaisista.
Suomalaiset mieltävät yhä
vahvemmin kulttuurin olevan kansalaisen
peruspalvelua. Näin katsoo 82 % suomalaisista, kun kaksi vuotta sitten lukema oli 71 %.
Tiedot ilmenevät Kantar TNS:n tutkimuksesta, joka toteutettiin Akavan Erityisalojen
toimeksiannosta tammikuussa liiton
Elämäsi kuntaan -kuntavaalikampanjan
aluksi. >>

Kyselymme kulttuuria sekä nuoriso- ja
liikuntapalveluja arvostavat tulokset ylittivät
kohtuuhyvin uutiskynnyksen.

Kuntavaalit
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Tutkimus: Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kotikuntansa
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita.
Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Kulttuuripalveluihin liittyviä mielipiteitä (%)
Kulttuuripalveluita on tuotettava
tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille

51

42

331

Liikunta- ja nuorisop
8

Kulttuuripalveluita on tuotettava
tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille

Hyvät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut
lisäävät mahdollisuuksiani oppia ja kehittyä

44

41

5 8 2

Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä
panostamalla nuorisopalveluihin

Hyvät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut ovat
kotipaikkakunnalleni tärkeä elinvoimatekijä

44

40

5 8 3

Laadukkaisiin liikuntapalveluihin on panostettava

Hyvin toimivat kulttuuripalvelut ovat vetovoimatekijä, joka houkuttelee matkailijoita paikkakunnalle

41

42

5 9 3

Laadukkaiden nuorisopalvelujen tuottamisen
edellytyksenä ovat koulutetut asianatuntijat

Kotipaikkakuntani on panostettava hyviin
kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin

40

43

5 9 3

Liikuntapalveluita pitää tukea verovaroista, jotta
pääsylippu- ja käyttömaksut pysyvät edullisina

Kulttuuri on kansalaisen peruspalvelu
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44

5 10 2

Laadukkaiden liikuntapalvelujen tuottamisen
edellytyksenä ovat koulutetut asiantuntijat
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Puoluekanta näkyy asenteissa
Hyviä kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluja arvostetaan
tutkimuksen mukaan laajasti kautta Suomen, kaikissa
ikäryhmissä ja toimiasemissa. Valtaosa suomalaisista kokee kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelujen lisäävän omaa hyvinvointiaan (79 %) ja oppimismahdollisuuksiaan (85 %). Nämä palvelut nähdään oman kotipaikkakunnan merkittävänä elinvoimatekijänä (84 %).
Puoluekanta erottelee jonkin
verran vastaajia. Vihreät ovat kulttuurimyönteisimpiä. Perussuomalaiset eivät arvosta kulttuuria yhtä
paljon kuin muiden puolueiden kannattajat. Kokoomuslaisista taas erottuu
pieni vähemmistö, joka ei halua että kotikunta panostaisi kirjasto-, museo- ja kultturipalveluihin.
Varsin yksimielisiä suomalaiset ovat siitä, että kult-

80 %

100%

tuuripalveluja on tuotettava tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille. Tämän takana on 93 %. Valtaosa, 83 % katsoo myös, että kulttuuripalvelut ovat hyvä matkailullinen
vetovoimatekijä.

Nuoriso- ja liikuntapalveluihin
panostusta
Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten nuoriso- ja liikuntapalveluja koskevia arvostuksia. Peräti 93
% suomalaisista katsoo, että nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä
panostamalla nuorisopalveluihin.
Laadukkaisiin liikuntapalveluihin
tulisi panostaa 88 prosentin mielestä.
Merkittävä enemmistö, 81 %, haluaa liikuntapalveluille tukea verovaroista, jotta
maksut pysyvät edullisina. Näin ajattelevia on
vielä selvästi enemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin
72 % oli tätä mieltä.

Kulttuuripalvelut
nähdään
kunnan elinvoimatekijöinä.
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Kotipaikkakuntani on panostettava hyviin
kirjasto-, museo- ja kultturipalveluihin (%)
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Koulutuksen merkitys ymmärretään
Suomalaisista 80 % on sitä mieltä, että kulttuuripalvelujen
laadun takeena ovat koulutetut asiantuntijat. Koulutuksen
merkityksen ymmärtäviä on nyt jopa enemmän kuin
kaksi vuotta sitten.
Samoin suomalaiset tuntuvat arvostavan entistä
enemmän liikunta- ja nuorisoalan koulutusta. Nyt yli 80 %
oli sitä mieltä, että laadukkaiden nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamisen edellytyksenä ovat
koulutetut asiantuntijat. Kaksi vuotta sitten
tätä mieltä oli hieman yli 70 %.
Akavan Erityisalojen Elämäsi kuntaan
-kampanjatilaisuuksista vuorossa ovat
Oulu 1.3. ja Helsinki 29.3. Kiiinnostuitko
vaikuttamisesta? Kampanjan yhteyshenkilö
on asiamies Jaakko Korpisaari. Ota yhteyttä!
Lue koko tutkimusraportti:
www.akavanerityisalat.fi/
elamasikuntaan
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Miten tutkimus tehtiin?
Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (entinen TNS
Gallup). Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä
1 066 henkilöä 20. – 25.1.2017.
Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla.
Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa maamme
15–74-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin 2,9 prosenttiyksikköä
suuntaansa.
Kansalaisten kulttuurinäkemyksiä on tutkittu
vastaavalla menetelmällä edellisen kerran
syksyllä 2015 ja sitä ennen vuosina 2012, 2011
sekä 2008.
Tutkimus toteutetaan Akavan Erityisalojen
toimeksiannosta.
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M Ä SIKUNTA AN
KOONNUT Mirkka Heininen

Akavan Erityisalat tarjoaa palstatilaa kuntavaaleissa
ehdokkaina oleville jäsenilleen. Tässä esittelyssä
lehteen ehtineet ilmoitukset.
Verkossa www.akavanerityisalat.fi/elamasikuntaan
päivitämme ehdokaslistaa vaalipäivää edeltävään
perjantaihin saakka.

JÄSENIÄ
EHDOKKAINA
Helena Aaltonen,
Sotkamo

Tero Ahlgren,
Turku

Syntymävuosi: 1952
Perhesuhteet:
Äiti ja mummu
Puolue: Keskusta
Ammattinimike ja
koulutus: Aluekehitysasiantuntija, Hallintotieteiden maisteri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Kuntien
asiantuntijat Kumula, vuodesta 1987
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Sotkamo
kuntoon. Yritystoiminnan ja työllisyyden
kehitystä, että kasvavilla verotuloilla ja
yhteisöllisellä toiminnalla saamme yhä
paremman hyvinvoinnin Sotkamossa asuville.
https://www.facebook.com/helena.aaltonen.77

Syntymävuosi: 1983
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: Opiskelija, HuK
Jäsenyhdistys ja
jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
vuodesta 2008
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Keskeiset
vaaliteemani ovat kohtuuhintainen mutta samalla
laadukas asuminen, sosiaalisesti reilu koulutuspolitiikka sekä päätäntävaltaa kaupunkilaisille
hajauttava lähidemokratia.

Mikko Aaltonen,
Tampere
Syntymävuosi: 1976
Perhesuhteet:
Avioliitossa, vaimo ja
kaksi lasta.
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus:
Apulaispormestari, hallintotieteiden maisteri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt,
vuodesta 2004
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Talous kuntoon
ja palvelemaan tamperelaisia.
www.mikkoaaltonen.fi
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Tatu Ahponen,
Tampere
Syntymävuosi: 1984
Perhesuhteet: Kihloissa
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: Kielenkääntäjä,
fil. maist. (Käännöstiede,
englanti)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Käännösalan asiantuntijat KAJ, vuodesta 2010
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Tampere on
hyvä kaupunki, mutta se voisi tehdä asioita
myös paremmin. Haluan panostaa etenkin
joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen,
työllistämiseen, edulliseen asumiseen ja
mielenterveyspolitiikkaan.

Emilie Gardberg,
Salo
Syntymävuosi: 1976
Puolue: RKP
Ammattinimike ja
koulutus: Intendentti,
Master of Arts
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, vuodesta
2002
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Pidän tärkeänä
hyviä yhteyksiä arjessa, kestävää kehitystä,
elinvoimaisten kylien ja saariston tukemista sekä
suvaitsevaa, monikielistä ja -kulttuurista
yhteiskuntaa.
http://www.facebook.com/emiliegardberg

Anna Granlund,
Seinäjoki
Syntymävuosi: 1980
Perhesuhteet:
Naimisissa, kaksi lasta.
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja
koulutus: Olen valmistunut
Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta sosiokulttuurisen työn koulutusohjelmasta vuonna 2003.
Työskentelen järjestössä ja opiskelen työn
ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
Kulttuurialan ammattiliitto TAKU vuodesta 2002.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Tulevaisuudessa
maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksesta johtuen painotus kunnissa tulee
olemaan entistä enemmän ennaltaehkäisevässä
työssä sekä kuntien elinvoimaisuuden tukemisessa. Kunnissa voidaan vaikuttaa myös ympäristön ja energiantuotannon asioihin. Haluan olla
mukana äitinä, naisena ja vihreänä kuntapäättäjänä tekemässä parempaa arkea seinäjokisille.
https://www.facebook.com/VihreaAnnaGranlund/

Heikki Hakala,
Turku
Syntymävuosi: 1954
Puolue: Vihreät –
De Gröna
Ammattinimike ja
koulutus: Folkloristi, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden
alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet
liitossa: Museoalan ammattiliitto (MAL),
vuodesta 1993
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Kestävälle
pohjalle rakentuva, historiaa kunnioittava Turku.

Milla Hautala,
Seinäjoki

Teppo Heiskanen,
Hämeenlinna

Merja Isotalo,
Forssa

Syntymävuosi: 1979
Perhesuhteet:
Aviomies ja kaksi lasta
8v. ja 11v.
Puolue: Suomen Keskusta
Ammattinimike ja koulutus:
Olen ammatiltani tuotantosuunnittelija ja
koulutukseltani kulttuurituottaja (AMK).
Opiskelen parasta aikaa töiden ohessa myös
kulttuurituottaja (YAMK) opintoja.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö Taku, vuodesta
2009
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Sydäntä lähellä
ja oman elämän kautta tärkeitä asioita minulle
ovat lapset, koulutus, kulttuuri ja vanhusten
hoitopalvelut. Kaupungin asioita hoidettaessa
yksin en pysty mihinkään, vaan asioiden takana
täytyy olla useita ihmisiä. Päätöksenteossa
tehdään paljon kompromisseja. Usein on myös
valitettavasti kohdattava vaikeita ja epämiellyttäviä asioita. Pitkän poliittisen kokemuksen myötä
voin sanoa olevani tasapainoinen päätöksentekijä ja ryhmän innostava jäsen.
http://www.facebook.com/millahautalavaltuustoon

Syntymävuosi: 1964
Perhesuhteet:
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja
koulutus: Varainhankintajohtaja, teologian maisteri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
- asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt, vuodesta
1993
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Vaikutan
Hämeenlinnan vihreissä ja Finlands Svenska
Gröna -yhdistyksessä. Olin vihreiden ehdokas
eduskuntavaaleissa 2015 Hämeen vaalipiirissä.
Kuulun vihreisiin, koska meillä on vain tämä yksi
planeetta ja sen asukkaiden tulevaisuus on
yhteinen. Vihreät on minulle yleispuolue, jonka
sosiaaliliberaali arvopohja on minulle politiikan
ytimessä. Kuntapolitiikassa haluan paneutua
koulutukseen ja kouluihin, pienyrittäjyyden
tukemiseen sekä järkeviin liikenneratkaisuihin.
www.teppoheiskanen.fi

Syntymävuosi: 1953
Perhesuhteet: naimisissa,
kahden aikuisen pojan äiti
Puolue: Vihreä Liitto
Ammattinimike ja
koulutus: tieto- ja
näytelmäkirjailija, kulttuuriyrittäjä. FM (pääaine
kulttuurihistoria), yrittäjän ammattitutkinto.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta
1986 (silloin Suomen kulttuurisihteerit ry),
Akavan Erityisalojen Keskusliiton hallituksen
varajäsen 1995-1996, jäsen 1997-1998,
1999-2000, Akavan Erityisalojen Keskusliiton
ammatinharjoittajien jaoston puheenjohtaja
2001-2006, Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnan puheenjohtaja
2007- 2016, Akavan Erityisalojen hallituksen
varajäsen 2005-2006, Akavan Erityisalojen
Hämeen alueryhmän jäsen 2004-2015, Akavan
Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien
toimikunnan jäsen 2017- edelleen.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Terveyttä ja
hyvinvointia kulttuurista, taiteesta ja luonnosta
Toinen toisistamme huolehtiminen.
Pienetkin teot auttavat, ilmastonmuutos ja
ympäristön tuhoaminen kuriin.

Salla Heikkinen,
Tampere
Syntymävuosi: 1975
Perhesuhteet: naimaton
Puolue: Vihreä liitto
(sitoutumaton)
Ammattinimike ja
koulutus: Tapahtumatuottaja
ja kulttuurialan sekatyöläinen. HuK, gradu on
työn alla.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry vuodesta
2005. TAKU ry:n hallituksen varajäsen 2009 2012, Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnan
jäsen 2011 - 2012.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Kulttuuri ja
liikunta luovat terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Laadukas ja maksuton koulutus
mahdollistaa tasa-arvoisen yhteiskunnan.
Toimiva joukko- ja kevytliikenne; viihtyisä
kaupunki.
http://henkilot.vihreat.fi/salla.heikkinen

Hanna Hytönen,
Kuopio
Syntymävuosi: 1983
Perhesuhteet: Avomies
ja kaksi lasta
Puolue: Suomen Keskusta
Ammattinimike ja
koulutus: Suuhygienisti (AMK).
Terveydenhallintotieteen aineopinnot
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry. Jäsenyyden
alkamisvuosi 2011. Vuosina 2011-2014 Akavan
Erityisalojen/Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n luottamusmies.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Keskeiset
vaaliteemani kiteytyvät kolmen aihealueen
ympärille; lapset, työelämä ja ikääntyvät.
Lapset – laadukas ja riittävä varhaiskasvatus –
turvallinen ja korkeatasoinen koulutus.
Työ – työssä jaksaminen – työhyvinvointi – työelämän mahdollisuuksia nuorille.
Ikääntyvät – mukautuvat palvelut – onnelliset ja
elämän täyteiset eläkevuodet.
Keskeiset tavoitteet valtuustotyössä rakentuvat
yllä mainittujen teemojen ympärille.
www.hannahytonen.fi

Petri Jussila,
Jyväskylä
Syntymävuosi: 1968
Perhesuhteet:
Perheeseeni kuuluvat
vaimo ja kaksi poikaa,
joista toinen on jo aikuinen.
Puolue: SDP
Ammattinimike ja koulutus: Projektiasiantuntija, FT
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt (OAT)
vuodesta 2005
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Jyväskylästä on
tehtävä hyvinvoiva, osaava ja kestävästi kehittyvä
kaupunki, jossa ihmiset ovat kaiken ytimessä.
Kaupungin elinvoiman vahvistaminen edellyttää
järkeviä investointeja ja vahvaa kehittämisnäkemystä.
www.petrijussila.net
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Nejdet Karadag,
Vantaa

Jenni Kolmisoppi,
Mikkeli

Matti Leskinen,
Joensuu

Syntymävuosi: 1978
Perhesuhteet:
Avioliitossa ja kaksi lasta
Puolue: Suomen Keskusta
Ammattinimike ja
koulutus: Restonomi (AMK)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Suomen Restonomit – SURE, vuodesta 2008
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Maahanmuuttajien kotouttamiseen ja integrointiin panostetaan
enemmän, jolloin saadaan heidät mukaan
yhteiskuntaan nykyistä paremmin. Jokainen saa
palvelut lähellä kotiaan. Nuorisoa, perheitä ja
vanhuksia on tuettava ja heidän hyvinvoinnistaan
huolehdittava. www.karadag.fi

Syntymävuosi: 1977
Perhesuhteet: Naimisissa, 2 lasta
Puolue: Kristillisdemokraatit r.p.
Ammattinimike ja koulutus:
Kieltenopettaja, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Käännösalan asiantuntijat KAJ, vuodesta 2002
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Koulutus nousee
yhä tärkeämpään rooliin kuntatalouden kannalta.
Meidän on taattava turvalliset ja yhdenvertaiset
valinnanmahdollisuudet ja olosuhteet kaikille
kuntalaisille, koko maassa.

Syntymävuosi: 1946
Perhesuhteet: Vaimo ja
poika
Puolue: Perussuomalaiset
Ammattinimike ja
koulutus: Ammattikasvatustarkastaja. FM, Eo, merkonomi, koneteknikko
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Valtion
alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet,
vuodesta 2009. Verkostoyhteistyöhenkilö
P-K:ssa. Useita jaksoja akavalaisten luottamusmies ja varaluottamusmies työssään lääninhallituksessa/aluehallintovirastossa Joensuussa.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Koulutus-,
kulttuuri- ja sivistysasiat. Veteraanien kuntoutusasiat. Erityisopetus ja vähemmistöryhmien
koulutusasiat.
Vaikuttaa haluan kunnassani koulutuksen ja
opetuksen tasavertaiseen ja tasapuoliseen
tarjontaan ja saatavuuteen. Erityistä tukea ja
ohjausta tarvitsevat ryhmät ovat niin nuorten
kuin aikuisten osalta jääneet mielestäni osin
välttämättömiä tukitoimia vaille.
mavale6491@gmail.com

Antti Kauppinen,
Helsinki
Syntymävuosi: 1977
Perhesuhteet: Sinkku
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: tietokirjailija,
Master of Arts
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2010
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Paljasjalkainen
merihakalainen kulttuurisesti rikkaan ja tasaarvoisemman Helsingin puolesta.

Susanna Koistinen,
Espoo
Syntymävuosi: 1988
Perhesuhteet:
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: Koulutuspoliittinen
asiantuntija, FM (kirjallisuus)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Specia – asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt,
vuodesta 2013
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Kunta on koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan koti. Olen koulutuspolitiikan osaaja ja espoolainen aktiivi
ajamassa inhimillistä metropolikehitystä, johon
kuuluvat avoimuus, demokratia ja hyvin hoidettu
hallinto. Kunnallisten peruspalveluiden yksityistäminen ja yhtiöittäminen on lopetettava ja sen
sijaan on mahdollistettava nykyaikainen, kunnianhimoinen ja verkostomainen toiminta kunnan
tehtäviksi jäävissä palveluissa yli kuntarajojen.
https://susannakoistinen.wordpress.com/
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Katja Käppi,
Helsinki
Syntymävuosi: 1982
Perhesuhteet:
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja
koulutus: Tutkija, taidehistoria ja arkistoala, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Arkistoalan ammattiyhdistys, vuodesta 2006
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Muistiorganisaatioiden ja museoiden rahoituksen parantaminen
sekä rahoituksen läpinäkyvyyden lisääminen
mitä tulee niin laitoksiin kuin apurahoihin.
Palveluiden turvaaminen ja laajentaminen
saamalla aukioloaikoja paremmiksi.
www.katjakappi.fi

Veera Lampi,
Espoo
Syntymävuosi: 1974
Perhesuhteet: Totaaliyksinhuoltaja, yksi alle
kouluikäinen lapsi
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus:
FM (kirjallisuustiede), hallintosihteeri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialojen ammattijärjestö TAKU vuodesta
2008, jäsenenä vuodesta 2006
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Kunnassa
tärkeintä on kuntalaisten hyvinvointi. Kirjastot ja
kulttuuripalvelut on säilytettävä, lapsille taattava
terveet koulut ja ikäihmisille arvokas vanhuus.
Lähiluontoa ei saa unohtaa.
http://veeralampi.blogspot.fi/

Emma Lindqvist,
Raisio
Syntymävuosi: 1988
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: Tekstinkäsittelijä,
viestinnän maisteri (MA)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden
alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet
liitossa: Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti vuodesta 2016
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Keskityn vaaliteemoissani erityisesti varhaiskasvatukseen ja
koulutukseen, edulliseen asumiseen, nuorten
työllistymiseen, kuntalaisten väliseen tasaarvoon, lähipalveluihin, luontoon ja ympäristöön.
kuntavaaliehdokas.fi/emmalindqvist

Merja Lundén, Turku
Syntymävuosi: 1979
Perhesuhteet:
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: Kirjastonhoitaja.
Kirjasto- ja tietopalvelualan
tradenomi.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Kuntien
asiantuntijat – Kumula ry, vuodesta 2008
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Oikeudenmukainen ja inhimillinen Turku! Laadukkaiden julkisten
palveluiden tuotanto on turvattava riittävällä
resursoinnilla. Palveluita ei pidä yksityistää.
Kulttuuripalvelut ovat tärkeä tekijä hyvinvoinnissa.

Marja Malin, Kajaani
Syntymävuosi: 1957
Perhesuhteet: Naimisissa. Kaksi aikuista lasta.
Puolue: Keskustapuolue
Ammattinimike ja
koulutus: Palveluesimies
Kainuun Sotessa.
Yhteiskuntatieteen maisteri. Esh ja sh (amk).
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt, vuodesta
2014. Kunnan neuvottelukunta varajäsen
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Pienyrittäjyyden
ja innovaatioiden tukemisella työpaikkoja erityisesti nuorille koko Kainuuseen. Työnsaannilla
ehkäistään toiseutta ja eriarvoistumista. Moniilmeisellä kulttuurituotannolla iloa ja eloa kaikille.
marja_malin@hotmail.com

Anja Malm, Helsinki
Syntymävuosi: 1958
Perhesuhteet: Aikuinen
tytär, jonka kautta koen
opiskelijan arkea.
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus:
Toiminnanjohtaja, diplomikielenkääntäjä
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt,
vuodesta 2010
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Tavoitteeni on
kaikille hyvä Helsinki, jossa on erilaisia, mutta ei
hyviä ja huonoja kaupunginosia. Hyvässä Helsingissä palkka riittää asuntoon. Asuntoja rakennetaan viisaasti täydentämällä, ei tuhoten koskemattomia luontoalueita. Hyvässä Helsingissä on
helppo liikkua jalan, pyörällä, ja pyörätuolilla.
https://www.facebook.com/anjamalm2017/
http://www.anjamalm.fi/

Marianne Niemelä,
Helsinki

Raisa Ojaluoto,
Jyväskylä

Syntymävuosi: 1985
Perhesuhteet: Avoliitossa
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja
koulutus: Toiminnanjohtaja,
taiteen maisteri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Museoalan ammattiliitto vuodesta 2011
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Tavoitteeni on
nostaa kulttuurin asemaa Helsingissä ja pitää
huolta kaupungin museoista. Haluan kaupungin,
jossa on monipuolisesti julkisia tiloja, joissa
korostuu saavutettavuus, esteettömyys ja epäkaupallisuus. Kuntien tehtävä reiluna työnantajana on myös feministinen kysymys, sillä julkinen
sektori, varsinkin kulttuuriala, on naisvaltainen.
www.marianneniemela.net

Syntymävuosi: 1976
Perhesuhteet: Naimisissa.
Perheeseeni kuuluu mies
ja kaksi kouluikäistä lasta.
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus:
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.
FM (pääaine yhteisöviestintä)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö
Viesti, vuodesta 2013
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Minulle tärkeitä
asioita ovat mm. kuntalaisten hyvinvointi, lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa, varhaiskasvatus ja koulutus, lähiluonnon monimuotoisuuden tukeminen ja kevyen liikenteen väylien
sekä joukkoliikenteen kehittäminen.
www.facebook.com/vihrearaisaojaluoto

Eneh Ogechukwu,
Helsinki
Syntymävuosi: 1961
Perhesuhteet: Eronnut,
kaksi aikuista lasta plus
lapsenlasta
Puolue: Kokoomus
Ammattinimike ja koulutus:
Kulttuurituottaja. Kasvatustieteiden maisteri (KM)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta
2003. TAKUn hallituksen jäsen 1.1.2017 alkaen
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Olen Nigeriasta
yli 30 vuotta sitten Suomeen muuttanut suomalainen. Olen viimeisen 13 vuoden aikana työskennellyt kulttuurituottajana ja opetussuunnittelijana Helsingin kaupungille. Haluan olla mukana
auttamassa maahanmuuttajia omaksumaan
suomalaisia arvoja, kuten sananvapaus, tasaarvo ja kouluttautuminen. Integraation puolesta
ja odotettu Sillanrakentaja. Motto: Integraatio jo
varhaiskasvatuksesta.
www.ogeeneh.com

Salla Palmi-Felin,
Lahti
Syntymävuosi: 1980
Perhesuhteet: Naimisissa, 8-vuotias poika
Puolue: Vihreä Liitto
Ammattinimike ja
koulutus: Työskentelen
palvelupäällikkönä Lahden kaupunginkirjastossa. Koulutukseltani olen filosofian tohtori
historiatieteistä. Lisäksi olen äskettäin
suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Jäsenyhdistykseni on Kuntien asiantuntijat Kumula ry. Aloitan pian toista kautta Kumulan
liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä ja lisäksi
toimin vuoden 2017 alusta lähtien Kumulan
hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin olen
toiminut hallituksen varajäsenenä sekä Akavan
Erityisalojen kunnan neuvottelukunnan
varajäsenenä.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Valtuustossa
haluan erityisesti turvata ja kehittää lähipalveluita
sekä puolustaa lasten ja nuorten yhdenvertaisia
oikeuksia. Aion edistää avointa ja tutkimustietoon pohjautuvaa päätöksentekoa.
www.facebook.com/spalmifelin
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Olli-Poika Parviainen,
Tampere
Syntymävuosi: 1980
Perhesuhteet: Olen naimisissa ja meillä on yksija kolmevuotiaat lapset.
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus:
Kansanedustaja, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt vuodesta
2013
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Vahvistetaan
Tampereen elinvoimaa satsauksilla koulutukseen, työhön ja monipuoliseen kulttuurielämään.
Huomioidaan lapsinäkökulma kaikessa päätöksenteossa ja pidetään palvelut laadukkaina.
www.ollipoikaparviainen.fi

Pekka Perälä, Vaasa
Syntymävuosi: 1955
Perhesuhteet: Perheeseeni kuuluu aviovaimo
ja kaksi kouluikäistä lasta
Puolue: SDP
Ammattinimike ja koulutus:
Ammattinimike: Käräjäsihteeri.
Koulutus: Hallintonotaari ja merkonomi.
Sotilasarvo: Reservin kersantti
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Valtion
alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV
vuodesta 2009. VSV:n hallituksen jäsen,
ay-tehtävissä 25 vuoden ajan.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Vaasa saadaan
vahvemmaksi perinteisellä työlinjalla. Siksi
teollisuutta ja yrityksiä on houkuteltava lisää
kuntaamme. Yrittäjien asemaa on parannettava.
Kolutukseen ja lapsiperheisiin kannattaa satsata
myös nyt. Näillä konsteilla luodaan asukkaiden
kestävää tulevaisuudenuskoa.

Oskari Rantala,
Jyväskylä
Syntymävuosi: 1984
Perhesuhteet: Vaimo
ja vauva
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: Tiedottaja ja tutkija, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö
Viestin jäsen, jäsenenä vuodesta 2010
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Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Tulevaisuuden
Jyväskylä panostaa koulutukseen, kulttuuriin,
joukkoliikenteeseen ja älykkäämmin suunniteltuihin palveluihin, kuten perheellisiä silpputyöntekijöitä tukeviin päivähoitoratkaisuihin. Loppu
lyhytnäköiselle leikkauspolitiikalle ja lisääntyvälle
rasismille!
http://oskaripisterantala.wordpress.com

Leena Ritala,
Orimattila
Syntymävuosi: 1952
Perhesuhteet: Kaksi
aikuista poikaa
Puolue: Kokoomus
Ammattinimike ja
koulutus: Asiantuntija, EU ja kansainväliset asiat
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
(siirtyminen Kumulasta työpaikan vaihtuessa)
vuodesta 1999
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Pähkinänkuoressa: sivistystoimi ja kulttuuri, elinkeinojen kehittäminen, paikallinen ja alueellinen poliittinen
kokemus vuodesta 1989, kansainvälisyys.

Sirkku Ruoholahti,
Nokia
Syntymävuosi: 1959
Perhesuhteet: Naimisissa, kaksi aikuista lasta.
Puolue: SDP
Ammattinimike ja koulutus:
Tanssitaiteilija, kulttuurituottaja
(AMK), maskeeraaja.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, vuodesta
2007
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Kulttuurikeskustelua pitää käydä. Sillä on yhdistävä vaikutus,
myös yli puoluerajojen. Kulttuuritoiminnan
resurssien lisääminen siten, että tapahtumat ja
konsertit voidaan toteuttaa myös seutukunnissa.
Laadukas kulttuurielämä elävöittää kunnat.

Sanna Saarikangas,
Tampere
Syntymävuosi: 1985
Perhesuhteet: kolmen
lapsen uusperhe
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus:
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti
vuodesta 2011
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Rauhaa ruuhkavuosiin, välittämistä varhaiskasvatukseen ja
järkeä julkisiin IT-hankintoihin.
https://sannasaarikangas.fi/

Leila Saramäki,
Kuopio
Syntymävuosi: 1968
Perhesuhteet: Naimisissa, 3 lasta
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus:
Suunnittelija, opinto-ohjaaja, KM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt,
vuodesta 2001
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Pidän tärkeänä
kehittää Kuopiota opiskelijaystävälliseksi
kaupungiksi, jossa on hyvä asua ja elää. Kaunis
luonto tulee pitää puhtaana ja Puijon aluetta
tulee kehittää ympäristöä kunnioittaen.
Suvaitsevaisuus, toisen ihmisen kunnioittaminen, luottamus ovat osa omaa arvomaailmaani.
https://www.facebook.com/LeilaSaramakiVihreat/

Jouni Sirén,
Tampere
Syntymävuosi: 1966
Perhesuhteet:
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: Kääntäjä,
filosofian maisteri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Käännösalan asiantuntijat KAJ, vuodesta 1995
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Julkisilla
hankinnoilla on tuettava paikallista työllisyyttä ja
reilua yrittäjyyttä. Kunnan on oltava esikuva
työantajana. Freelancereita ja yksinyrittäjiä
voidaan tukea hyvillä julkisilla palveluilla ja esim.
kunnan tarjoamilla työtiloilla.
http://sireeni.kailottaa.fi

Tuomas Suihkonen,
Vantaa

Raija Toivonen,
Akaa

Elina Vainikainen,
Helsinki

Syntymävuosi: 1994
Perhesuhteet:
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: humanististen
tieteiden ylioppilas
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt,
vuodesta 2016
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Rakennetaan
Vantaata ympäristö huomioiden.Liikuntapalveluiden helppo saatavuus. Koulutuksesta leikkaaminen tulee kalliiksi. tuomassuihkonen.fi

Syntymävuosi: 1954
Perhesuhteet: Olen ollut
naimisissa jo 40 vuotta.
Meillä on kaksi poikaa,
joiden kummankin
perheessä on kaksi poikaa ja
yksi tyttö. Meillä on siis kuusi lastenlasta ja
meno joskus on mummolassa sen mukaista.
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen puolue
Ammattinimike ja koulutus: Asiakasneuvoja,
tradenomi (kv. kauppa).
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt vuodesta
2000.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Akaassa
kehitetään koulutusta, elinkeinoelämää ja
laitetaan kadut kuntoon.

Syntymävuosi: 1979
Perhesuhteet:
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja
koulutus: tiedottaja, ryhmäsihteeri, vapaa kirjoittaja / yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteisöpedagogi (amk)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö
Viesti, vuodesta 2010
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Tiedolla
tasa-arvoa! Yhteiskunnan eriarvoistumista
vastaan laadukkaalla koulutuksella, kasvatuksella ja oppilashuollolla. Feminismiä, humanismia ja
solidaarisuutta päätöksentekoon.
www.elinavainikainen.blogspot.com

Hanna Susitaival,
Joensuu
Syntymävuosi: 1973
Perhesuhteet: Avioliitossa, 11-vuotiaat
kaksospojat
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus:
Erityisasiantuntija, MuM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta
2004. Akavan Erityisalojen valtion neuvottelukunnan jäsen, Taiteen edistämiskeskuksen
jukolainen luottamusmies.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Uusi kunta
edistää asukkaiden hyvinvointia, pitää yllä
kunnan elinvoimaa ja huolehtii ympäristöstä.
Kaikki suomalaiset pidetään mukana,
eriarvoistuminen on pysäytettävä.
www.facebook.com/susitaivalhanna

Mervi Syväranta,
Espoo
Syntymävuosi: 1973
Perhesuhteet: kaksi
tytärtä
Puolue: Perussuomalaiset
Ammattinimike ja
koulutus: Kansanedustajan
avustaja, kasvatustieteen maisteri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt,
vuodesta 2011
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Hyvinvointia
Espooseen! Hyvä ja turvallinen kasvuympäristö
lapsille ja nuorille. Kulttuurielämyksiä ja liikuntamahdollisuuksia espoolaisten kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin tueksi. www.mervihannele.fi,
www.facebook.com/perusmervi

Helena Tuuri-Tammela,
Isokyrö
Syntymävuosi: 1969
Puolue: Suomen
Keskusta rp.
Ammattinimike ja
koulutus: yksikönjohtaja,
HTM, agrologi (ylempiAMK)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa: Specia
– asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt,
vuodesta 2010
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Kotikunnan
tulevaisuus tehdään paikallisesti; yhteistyöllä ja
harkituilla päätöksillä. Itsenäinen Isokyrö; paras
paikka asua ja yrittää. Kunnan tehtävien uudistuessa osaaminen ja kokemus hyötykäyttöön.
Vastuuta aikaani ja energiaani säästämättä.
http://www.helenatuuri-tammela.net/

Theo Tyrväinen,
Helsinki / Helsingfors
Syntymävuosi: 1993
Puolue: Vihreät, sitoutumaton / De Gröna,
obunden
Ammattinimike ja koulutus:
Opiskelija / Studerande,
ylioppilas / student
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
vuodesta 2015
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Opiskelijoiden ja
nuorten hyvinvointi ja palvelut sekä yleisesti
kulttuuripalvelut. www.theotyrvainen.net

Jukka Vornanen,
Turku
Syntymävuosi: 1985
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja
koulutus: tutkija, FM
Jäsenyhdistys ja
jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Specia – asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
vuodesta 2016
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Tulevaisuuden
kaupunkisuunnittelua kulttuuria kunnioittaen.
Keskustelevaa, tasa-arvoista ja avointa
päätöksentekoa.
www.jukkavornanen.fi

Susann Warnecke,
Jyväskylä
Syntymävuosi: 1975
Perhesuhteet: uusperhe,
1 lapsi
Puolue: Keskusta
Ammattinimike ja
koulutus: viestintäpäällikkö,
tradenomi yamk (Diplom-Kaufmann, FH)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi,
mahdolliset luottamustoimet liitossa:
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö
Viesti, vuodesta 2013
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä
tavoitteesta valtuustotyössä: Työpaikat,
perhe, lapset, luonto, monikulttuurisuus ja reilu
meininki kaikille!
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Etäjohtajan
pitää innostaa
– Etäjohtaminen on ihmisten johtamista. Innostaminen ja
motivoiminen ovat tärkeitä, ja tavoitteet pitää rakentaa, sanoo
työelämän valmentaja Ulla Vilkman.
TEKSTI Anssi Kaarlo Koskinen KUVA Sami Siurola

U

lla Vilkman on kouluttanut esimiehiä etätiimien johtamisessa
niin julkisissa kuin yksityisissäkin organisaatioissa. Hän on kirjoittanut etäjohtamisesta ensimmäisen suomenkielisen kirjan, joka julkaistiin viime syksynä.
Vilkman korostaa vuorovaikutuksen merkitystä johtamistyössä. Etäjohtajalta, joka ei
tapaa työntekijöitään välttämättä edes viikoittain, tämä vaatii aktiivisuutta.
– Kun on enemmän etäisyyttä, niin se vähentää vuorovaikutusta. Ja kun vuorovaikutusta on vähemmän, niin se helposta murentaa yhteisöllisyyttä, ja tämä vähentää vuorovaikutusta entisestään. Yhteydenpitoa pitää
olla, Vilkman painottaa.
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Etäjohtajan on pidettävä huoli vuorovaikutuksesta myös siten, että hän on työntekijöiden tavoitettavissa. Vilkman toteaa, että jos
esimiehestä ei kuulu mitään, niin työntekijöille tulee helposti tunne, että omalla työllä ei
ole merkitystä eikä sitä arvosteta.
– Esimiehen antama tuki on tärkeää. Tukea ja ohjausta pyydetään
paljon vähemmän, kun etäisyys kasvaa. Läsnäolon
tunne voidaan kyllä
saavuttaa, vaikka
vä l i mat k aa
olisikin.

>>

– Luottamus on esimiehen
näkökulmasta etätiimin tärkein
ominaisuus, sanoo työelämävalmentaja Ulla Vilkman.

>>
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– Työn seurannassa painopisteen tulee
siirtyä ajanmittaamisesta suorituksen mittaamiseen. Työntekijöillä pitää olla vapautta
tehtävien hoitamiseen, kunhan tavoitteet
saavutetaan.

Toinen tarvitsee enemmän kuin toinen

Lue myös:Ulla Vilkman:
Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä,
Talentum Pro, Helsinki 2016

Kahvihuoneessa tärkeitä keskusteluja
Vilkmanin mielestä kahvihuonekeskustelujen
jääminen pois etätyössä on puute työyhteisölle. Epämuodolliset keskustelut rakentavat
yhteisöllisyyttä, työpaikan me-henkeä, ja toisaalta käytäväkeskusteluissa puhutaan paljon
myös työstä ja keksitään uusia ratkaisuja.
Vilkman tarjoaa etätiimeille ratkaisuksi
yhteisiä virtuaalisia epävirallisia tapaamisia.
– Virtuaalipalaverin alussa ja lopussa voisi hyvin olla järjestetty pieni aika, jolloin vaihdetaan kuulumisia ja olisi vapaata keskustelua. Sosiaalisessa mediassa voi myös käydä
hyödyllistä vapaamuotoista keskustelua.
Tietoliikenne ei korvaa aivan kaikkea.
Vilkman painottaa, että etätyötä tekevälle
tiimillekin kasvokkain tapaamiset ovat tärkeitä. Hän mainitsee Mercuri Urvalin vuonna
2014 tekemästä Virtual Leadership -tutkimuksesta, jonka mukaan 92 prosenttia kaikista etätyöyhteisöistä tapaa vähintään kerran
vuodessa. Näissä tapaamisissa olisi Vilkmanin mukaan myös oltava vapaata ohjelmaa.
Etätyö eroaa samapaikkaisesta työstä
myös siten, että siinä ei voi enää hoitaa työn
seurantaa tarkkailemalla sitä, miten työ tehdään ja kuinka paljon työntekijät ovat työpaikalla. Etäjohtajan on Vilkmanin mukaan
osattava asettaa työlle tavoitteet ja seurattava
niiden toteutumista.
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Ihmisten valmiudet etätyön tekemiseen vaihtelevat. Vastuu ja vapaus omasta työstä on
toisille helpompaa kuin toisille.
– Toinen kysyy, että mitä teen ja kaipaa
ohjausta ja tukea. Toiselle riittää, että tavoitteet on asetettu, Vilkman kuvailee.
Etäjohtajan sosiaalisiin taitoihin kuuluu
luoda kontakti hyvin erilaisiin ihmisiin. Vilkman myös korostaa itsetuntemuksen merkitystä. Jos johtaja tuntee itsensä hyvin, niin
hän voi ymmärtää muidenkin yksilöllisyyttä.
Sosiaalisesti taitava johtaja pystyy luomaan työntekijöihin henkilökohtaisen suhteen välimatkasta huolimatta. Ilman luottamuksellisia välejä esimerkiksi etätyötä tekevän työntekijän uupuminen on vaikea huomata. Etätyössä on loppuun palamisen vaara.
Kaikki eivät osaa pitää huolta työkunnostaan,
vaan tekevät liikaa töitä.
– Minulla on se näkemys juteltuani yritysten henkilöstöjohtajien kanssa, että uupumustapaukset eivät ole kuitenkaan lisääntyneet
etätöiden yleistymisen vuoksi, Vilkman sanoo.
Etätyö ja etäjohtamisen tarve on lisääntynyt huimasti viime vuosien teknologisen
kehityksen myötä. Vilkman toteaa, että organisaatiot ovat Suomessa hyvin erilaisessa
vaiheessa etätyön kanssa. On johtajia, jotka
ovat jo kymmenen vuotta tehneet etätyötä ja
yrityksiä, joissa etätyö on ollut mahdollista jo
kauan. Sitten on yrityksiä, joissa vasta harkitaan etätyöhön siirtymistä. It-ala on etätyössä Vilkmanin mukaan edelläkävijä, it-yrityksissä etätyön mahdollisuus on jo normi. Joka
tapauksessa etätyö tulee lisääntymään, painetta on kovasti siihen suuntaan.
– Etätyön jarruttaminen tuntuu usein kulminoituvan yksittäisiin esimiehiin. Monissa
yrityksissä etätyö on hyväksyttyä, mutta silti
löytyy esimiehiä, jotka vastustavat sitä.

Lue verkkolehdestä:
10 askelta onnistuneeseen
etäjohtamiseen

JÄSENKOULUTUKSIA
ETÄJOHTAMISESTA
Ulla Vilkman kouluttaa jäseniämme
etäjohtamisesta.
Seuraava koulutus Helsingissä 30.3.
”Etäjohtaminen – tulosta joustavalla
työllä”
Tammikuisen webinaarin tallenne
katsottavissa verkossa.
Lisää koulutuksia aiheesta
luvassa syksyllä!

ULLA VILKMAN
Esimiesten ja työyhteisöjen kehittäjä
Senior Consultant, Leadership & HRD

Etäjohtamisen
sudenkuopat

TOP 3

1. Esimiestyötä yritetään tehdä kuten

aina ennenkin, eikä oteta huomioon,
että muuttuva työ vaatii uudenlaista
näkökulmaa johtamiseenkin.

2. Asioita johtamalla epäonnistuu

varmasti. Etäjohtamisessa ihmisten
johtaminen on keskiössä ja sosiaaliset taidot avainasemassa.

3. Esimiehen oma esimerkki nousee

aiempaa tärkeämmäksi, sillä esimiehen omista toimintatavoista muodostuu helposti tiimin/työyhteisön
kulttuuri. Mikäli esimies itse
toimii tavalla, jota ei odota tiimiltään,
on tämä tärkeä kommunikoida
selkeästi kaikille.

Opiskelijat

Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja
tulevaisuuden elämä
VASTAPERUSTETTU opiskelijatoimikunta käsitteli ensimmäisen toimintavuotensa aikana
opiskelijajäsenyyden rakenteita, opiskelijan
tukien muutoksia ja käänsi katseensa kohti
tulevaisuutta syksyn seminaarissa, jossa pohdimme tulevaisuuden työtä ja ammattiliittoa.
On tärkeä huomata, etteivät nuorten
tavoitteet elämälleen ole sen ihmeellisempiä
kuin aiemminkaan; niiden täyttyminen vain
näyttää epätodennäköisemmältä. Nuoret
ovat epäyhteneväinen joukko kuten muukin
Akavan Erityisalojen yhteisö, eivätkä edes
ajankohtaiset mullistukset näyttäydy samana
eri aloilla.
Joitakin huomioita on kuitenkin tehtävissä syksyn seminaarin perusteella.
Työelämä ja opinnot eivät nuorten todellisuudessa ole irrallisia: yhtälailla kuin opiskelijat täydentävät välttämätöntä toimeentuloaan työllä he täydentävät sillä myös osaamistaan, verkostojaan ja yleisiä taitoja, joita
uralla vaaditaan. Opiskelijat ovat siis jo opintojensa aikana todennäköisiä ammattiyhteisön jäseniä, eivätkä vain kehittymässä työelämästä irrallaan korkeakouluissa.
Työ ja muu elämä eivät välttämättä ole
erotettavissakaan toisistaan. Harrastukset
lomittuvat ammattitaidon kartuttamiseen ja
oman ammatillisen brändin rakentaminen
läpäisee asiantuntijoilla herkästi koko sosiaalisen elämän. Ammatillisen maailman
ulottuessa entistä syvemmälle kaikkialle elämään myös yksilön tarpeiden on vaikutettava työelämään.
Tulevaisuuden työelämä vaatii, että ammattiliitot hyväksyvät ammatti-identiteettien
ja työurien joustavuuden sekä työntekijän

liikkumisen uransa varrella moninaisilla
vaihtoehtoisilla poluilla, jolloin järjestöjen
tiukat jakolinjat saattavat ennemminkin haitata kuin edistää työntekijän asemaa.
Kysymys mielekkäästä elämästä on olennainen myös tarkastellessamme sukupolvipolitiikkaa, jonka syksyn viimeinen kokous
nosti yhdeksi mahdolliseksi teemaksi tälle
vuodelle aluetoiminnan ohella. Vaikka nuorten arvostukset työelämän suhteen eivät olekaan merkittävästi muuttuneet, ympäristö
jossa niitä toteutetaan on – ja muuttuu vastaisuudessakin.
Jotta näköisemme tulevaisuuden (työ)
elämä olisi mahdollinen, nuoria on kannustettava tuomaan esiin uusia ideoita ja ajatuksia. Nuorilla ja opiskelijoilla on nimittäin
erinomaiset mahdollisuudet saada äänensä
läpi tässä pienessä liitossamme, josta löytyy
halua muuttaa niin työelämää kuin ammattiyhdistysliikkeenkin jähmeitä rakenteita.
Mikael Kinanen
Kirjoittaja on Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnan puheenjohtaja ja Taide- ja kulttuurialan
ammattijärjestö TAKU ry:n opiskelija-asiantuntija.

Tulevaisuuden työelämä vaatii, että
ammattiliitot hyväksyvät ammattiidentiteettien ja työurien joustavuuden.
Kuva: Matti Sampela

1 I 2017 Yhteenveto

35

Akavan Erityisalat AE ry:n jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.1.2016 alkaen
Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutetut
Vakuutettuina ovat kaikki jäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden
loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat
omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle
20-vuotiaat lapset.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asunto
Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa,
että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli
puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suomessa vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on asunnollaan, työpaikallaan, opiskelupaikallaan, vapaa-ajan asunnollaan, matkalla edellä mainitusta
paikasta toiseen tai jos matkakohde on linnuntietä alle 50 kilometrin
etäisyydellä edellä mainituista paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Matkasairaus ja matkatapaturma
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman
ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös Turvan hyväksymä vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen vakuutetun kuljetus kotimaahan.
Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alkamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta tapaturman sattumisesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa
matkan aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on
ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet
kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana. Matkustajavakuutuksesta korvataan kuitenkin myös ennen matkaa
olleen sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen ensiapuluonteisen hoidon kuluja matkakohteessa, mutta ei muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia, kuten esimerkiksi sairaankuljetusta
takaisin Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. Matkatapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavasta paineen
vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttama li-

haksen tai jänteen venähdysvamma matkalla katsotaan matkatapaturmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi
edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 14 vuorokauden kuluessa
vammautumisesta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä
hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen
ja matkalta myöhästyminen
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista. Vakuutetun matkan peruuntuminen tai keskeytyminen korvataan, kun
niiden syynä on vakuutetun tai lähiomaisen odottamaton sairastuminen, tapaturma tai kuolema. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin
perustein. Peruuntumisen tai keskeytymisen syynä voi olla myös vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.
Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän ei ehdi etukäteen varaamansa lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan tai jatkoyhteyden alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästyminen korvataan, jos sen
syynä on vakuutetun matkallaan käyttämää yleistä kulkuneuvoa kohdannut sääeste, luonnonmullistus, tekninen vika, liikennevahinko tai
rikollinen teko tai jos vakuutetun matkallaan käyttämä yksityinen kulkuneuvo joutuu liikennevahinkoon.
Matkan peruuntumis- ja keskeytymistilanteissa lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
• avio- tai avopuoliso
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai
avopuolisonsa lapset ja lastenlapset
• vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti
asuvat muut kuin omat lapset
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat,
otto- ja isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet
• miniät ja vävyt
• yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu
on kahdestaan varannut matkan

Lisäetuudet mukana matkustavalle lapselle
Vakuutukseen sisältyy korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
sekä tapaturmaisesta kuolemasta alle 20-vuotiaille vakuutetun mukana matkustaville lapsille.

Matkavakuutuskortti ja apu ongelmatilanteissa
Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuutuskorttina, on postitettu
vakuutuksen piiriin kuuluville jäsenille. Kortti kannattaa pitää matkalla mukana ja esittää hoitolaitoksessa. Näin hoitolaitos voi todeta, että
asiakkaalla on voimassaoleva matkavakuutus ja että hoidoille löytyy
maksaja.
Turva tekee yhteistyötä kansainvälisen hälytyskeskuksen SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa matkailijoita ulkomailla sattuneissa saira-

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Jos tapaturmana korvattavasta vammasta riippumattomat seikat, kuten esimerkiksi olemassa oleva sairaus, ovat vaikuttaneet vamman
syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen, maksetaan vakuutuksesta korvauksia vain siltä osin, kuin hoidon tai haitan katsotaan lääketieteellisin perustein aiheutuvan tapaturmana korvattavasta vammasta. Esimerkiksi tapaturmavamman taustalla saattaa olla iän mukanaan
tuomia kulumia ja rappeutumia, joita ei katsota tapaturman seurauksiksi.

Vakuutetut

Tapaturman hoitokulut

Vakuutettuina ovat kaikki jäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden
loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta

Tapaturman hoitokuluja korvataan tapaturmaa kohti enintään vahinkohetkellä voimassa olleeseen vakuutusmäärään asti. Vakuutuksessa
ei ole omavastuuta. Vakuutuksen päättymisen jälkeen hoitokuluja korvataan enintään yhden vuoden ajalta.

us-, onnettomuus- ja kuolemantapauksissa. SOS:iin voi ottaa yhteyttä
myös muissa kuin hätätapauksissa. Se voi esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin tai auttaa, jos hoitolaitos ei
suostu lähettämään laskua Turvaan. Hälytyskeskus päivystää ympäri
vuorokauden ja palvelee myös suomen kielellä. Myös Suomen edustustoista voi pyytää apua hätätilanteissa.

Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asunto
Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa,
että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli
puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Henkilöillä,
joilla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa harjoita yritystoimintaa, vakuutus on voimassa kokopäiväisesti.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Tapaturma
Tapaturma on äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös
hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavasta paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös äkillisen liikkeen
tai voimanponnistuksen aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma katsotaan tapaturmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus
tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 14
vuorokauden kuluessa vammautumisesta.

Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä
hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
Tapaturman aiheuttamalla pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle.
Haitan suuruus määritellään Sosiaali- ja terveysministeriön antaman
haittaluokituksen mukaan. Haittaa määriteltäessä huomioidaan vamman laatu, mutta ei esimerkiksi vakuutetun ammattia tai harrastuksia.
Haitan tulee ilmetä kolmen vuoden sisällä tapaturman sattumisesta.
Täydestä haitasta maksetaan sovittu haittakorvaus ja osittaisesta haitasta haittaa vastaava osa haittakorvauksesta. Pysyvän haitan korvaus
maksetaan, kun haitta on muodostunut pysyväksi, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta.

Lisätietoja
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuksessa olevat rajoitukset
ovat vakuutusehdoissa. Ne löytyvät Akavan Erityisaloille räätälöidyiltä
Turvan palvelusivuilta www.turva.fi/akavanerityisalat. Vakuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä palvelunumerosta
01019 5110.

Palvelemme sinua
Yleinen palvelunumero
01019 5110

Tiedätkö,
mitä etuja saat?
Liittosi jäsenkortilla saat
meiltä huomattavia etuja.
Tutustu etuihisi osoitteessa
turva.fi/akavanerityisalat

Korvausasiat
01019 5108
Ajoneuvovahinkojen hätäpalvelu 24 h
01019 5111
Omaisuusvahinkojen hätäpalvelu
iltaisin ja viikonloppuisin
01019 5111
SOS-hätäpalvelu ulkomailla 24 h
+358 1019 5111
asiakaspalvelu@turva.fi
turva.fi

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme erityisesti ammattiliittojen jäsenille
etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä osoitteessa www.turva.fi

SASK

puolustaa
kotiapulaisten
oikeuksia
Kansainvälisen työjärjestön ILOn tutkimuksen
mukaan jopa 40 prosenttia maailman työssäkäyvistä naisista jää sosiaaliturvan ulkopuolelle.
Kotiapulaiset kehittyvissä maissa
ovat yksi keskeinen huonossa
asemassa oleva työntekijäryhmä.
TEKSTI: SASK, Pirjo Leppänen
KUVAT: SASK

Itsekin kotiapulaisena
työskennellyt Maria Roa
perusti ammattiliiton
apulaisten oikeuksia
varten. Hänen
saavutuksensa ovat
merkittäviä ja Roa on
valittu myös
Kolumbian vaikutusvaltaisimmaksi
henkilöksi.
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– SASKin tasa-arvotyö tuottaa tulosta ja esimerkiksi Mosambikissa kotiapulaiset saivat
viime kesänä oikeuden sosiaaliturvaan.

otiapulaisista puhuttaessa mieleen palaavat ehkä tummaihoiset
piiat 60-luvun Yhdysvaltoja kuvaavissa sarjoissa ja elokuvissa.
Keittiössä hääräävät ikoniset naiset esiintyvät niin Forrest Gumpissa kuin
Kathryn Stockettin romaanissa ”Piiat”, josta
tehty elokuva nähtiin myös Suomessa.
Harva sen sijaan tietää, että kotiapulaisia työskentelee edelleen miljoonissa kodeissa ympäri maailmaa – jopa Suomessa.
Kansainvälisen työjärjestö ILOn arvion
mukaan kotiapulaisia on noin 53 miljoonaa, ja heistä suurin osa on nuoria, kouluttamattomia naisia. Tarkkaa määrää ei tiedä
kukaan.

Karua arkea
Kotiapulaisten arki on todellisuudessa kaukana viihteestä. Apulaisten oikeuksia puolustavan kolumbialaisen ay-johtajan María
Roan mukaan töitä tehdään usein aamusta
iltaan ilman vapaapäiviä tai lomia.
– Apulaisia ei nähdä edes työntekijöinä
vaan eräänlaisina perheen jatkeina, joita
isännät armeliaasti auttavat tarjoamalla
asuinsijan ja työtä, kertoo Roa.
– Koska työ tapahtuu yksityiskodeissa,
sitä pidetään näkymättömänä. Monet altistuvat seksuaaliselle häirinnälle, hyväksikäytölle tai väkivallalle. Ilman virallisia työsopimuksia naiset pelkäävät menettävänsä työnsä, ja pysyvät siksi hiljaa.
Jos kotiapulainen tulee raskaaksi, lapset
eivät useinkaan saa asua samassa asunnossa
äitinsä kanssa, vaan heitä hoitavat sukulaiset
tai ystävät.
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin viestintäpäällikkö Laura
Ventä korostaa, että ihmisarvoiseen työhön
kuuluu muutakin kuin riittävä palkka.
− ILOn havainnot kertovat jotain keskeistä naisten asemasta työelämässä. Erityisesti
kehittyvissä maissa nainen on miestä todennäköisemmin huonossa työsuhteessa, jossa
palkka on riittämätön, eläkettä ei kerry eikä
sosiaaliturvaan ole oikeutta.
Ventä painottaa, että työelämässä tarvitaan naisia, mutta ei ole oikein, että naisvaltaisilla aloilla työehdot ovat käytännössä kaikkialla heikommat kuin miesvaltaisilla.

Vahvat naiset oikeudenmukaisuuden puolesta
María Roa työskenteli kotiapulaisena vuoteen
2005 asti. Roa paiski töitä aamuneljästä yöhön,
ja vapaapäivinään sunnuntaisin hän tapasi
muita kotiapulaisia. Kokemukset järkyttivät.
Monia apulaisia kohdeltiin todella surkeasti.
Yhdessä muutaman muun kotiapulaisen
kanssa Roa päätti perustaa ammattiliiton
puolustamaan oikeuksiaan vuonna 2013.
Myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK alkoi tukea heitä.
Muutamassa vuodessa on tapahtunut
paljon. Sinnikkään vaikutustyön ansiosta
Kolumbian lainsäädäntöä on muutettu niin,
että kotiapulaisten työtä koskevat samat säädökset kuin muutakin työtä. Maa on myös
ratifioinut kotiapulaisten oikeuksia koskevan
ILO:n yleissopimuksen. María Roa valittiin
jopa yhdeksi Kolumbian vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.
Saavutuksista huolimatta työtä riittää
edelleen.

Tukea tasa-arvotyölle
SASK tukee tasa-arvotyötä muun muassa
Ghanassa, Haitissa, Intiassa, Kolumbiassa ja
Mosambikissa. Tavoitteena on lisätä naisten
taloudellista riippumattomuutta sekä mahdollisuuksia tasa-arvoiseen työelämään.
Monissa maissa vaurastuva keskiluokka
palkkaa yhä enemmän kotiapulaisia. He ovat
usein kouluttamattomia naisia, jotka eivät ole
tietoisia oikeuksistaan.
− He jäävät helposti ilman vapaapäiviä ja

riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi on suurempi kuin monilla muilla työntekijöillä, koska työtä tehdään yksityiskodeissa,
selvittää Laura Ventä.
Vuosia jatkunut vaikuttamistyö tuottaa nyt
tuloksia ja tänä vuonna SASKin tukemat naiset
ovat saaneet parannettua oikeuksiaan merkittävästi monessa maassa. Useissa maissa on
säädetty uusia lakeja kotiapulaisten asemasta.
Kolumbiassa kotitaloustyöntekijät saivat
lain nojalla samat oikeudet kuin muutkin työntekijät, aiemmin he olivat epävirallista työvoimaa. Mosambikissa kotiapulaiset saavuttivat
kesällä oikeuden liittyä sosiaaliturvajärjestelmään. Apulaiset pääsivät sosiaaliturvan piiriin
Indonesiassa, ja Ecuadorissa kotiapulaisilla on
viimein oikeus kahdeksan tunnin työpäivään
ja kahteen vapaapäivään viikossa.
Intiassa SASKin tukemilla ammattiliitoilla
on ollut merkittävä rooli seksuaalisen häirinnän kieltävän lain voimaan saattamisessa.
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Akava K in jäsen .
o n SAS
SINÄKIN VOIT OSALLISTUA
SASK tukee kotiapulaisia Mosambikissa,
Filippiineillä, Ecuadorissa, Indonesiassa.
Kyseessä on akavalaisten ammattiliittojen
hanke, jossa Akavan Erityisalat on mukana.
Tuen avulla autetaan kotiapulaisia
puolustamaan oikeuksiaan sekä omilla
työpaikoillaan että laajemmin yhteiskunnassa. Kotiapulaisille järjestetään myös
koulutusta, jossa keskitytään perusoikeuksiin, tasa-arvokysymyksiin ja vaikuttamistyöhön. Lisäksi kotiapulaisten lapsille
järjestetään toimintaa.
Tavoitteena on parantaa kotiapulaisten
sosiaaliturvaa, palkkausta, työoloja ja
asemaa yhteiskunnassa.
Tue naisten oikeuksia ja lahjoita SASKille
osoitteessa
www.vahvantehtava.fi
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Tutustu meihin!
Esittelemme Suomen
juhlavuoden kuluessa 100
Akavan Erityisalojen jäsentä.
www.akavanerityisalat.fi/100jasenta
Kari Kivelä
Suuhygienisti ja yrittäjä

Päivi Hännikäinen
Kouluttaja

Pia Pirhonen
Sosiaaliohjaaja

Vilma Räsänen
Restonomi, myyjä

Anne Mujunen
Markkinointipäällikkö

Hanna Kohvakka-Stjernberg
Kielenkääntäjä

Kaj Nylund
Maalauskonservaattori

Henriikka Laamanen
Käännösalan opiskelija

Jari Suutari
Arkistopäällikkö

Erno Heikkinen
Hallintojohtaja

Merja Kummala-Mustonen
Kirjastotoimen ylitarkastaja

Anne Pakkanen
Koulutuskoordinaattori

Ari Vuorela
Isännöitsijä, toimitusjohtaja

Annastina Reims
Kieliasiantuntija

Jarkko Köykkä
Viittomakielen tulkki

Ulrika Vilke
Nykytaiteiden tuottaja

Jaakko Hänninen
Viestintäkonsultti

Salla Palmi-Felin
Palvelupäällikkö

Noora Westerberg
Toiminnanjohtaja

Maiju Oikarinen
Käsikirjoittaja

Maija Virranniemi
Liikuntasihteeri

Sanna Rasanen
Verotarkastaja ja
GT-kouluttaja

Jenni Jäänheimo
Projektipäällikkö

Timo Hartikainen
EU:n tutkimusrahoituksen
asiantuntija, itsenäinen MMT

Liisa Siren-Salminen
Executive Assistant and
PA to CDO

Uravalmennus auttaa
työn taitekohdissa
Onko edessä uranvaihto? Mietityttääkö CV? Akavan Erityisalojen
jäsenenä saat ilmaista uravalmennusta Up Partnersin toteuttamana.
TEKSTI Up Partners, Satu-Sahla-Juvankoski, Pirjo Leppänen KUVA iStock

S

usan Calonius Up Partnersilta kertoo, mitä uravalmennus käytännössä tarkoittaa ja miten siihen pääsee
mukaan.

Miten jäsen pääsee mukaan
uravalmennukseen?
Mukaan pääsy on erittäin helppoa. Riittää,
että kirjautuu osoitteeseen https://www.
urapalvelut.fi/akavanerityisalat/ ja ilmoittaa
sähköpostiosoitteen sekä jäsennumeron.
Millaisissa tilanteissa uravalmennusta
yleensä kysytään?
Neuvoja haetaan hyvin moniin eri tilanteisiin, esimerkiksi työnhakuun työttömyyden
aikana tai työpaikan vaihtamiseen. Myös
urapohdintoihin halutaan usein apua, kun
ajatuksena on vaihtaa työpaikkaa tai peräti
koko alaa.
Oman osaamisen tunnistaminen on monille todella vaikeaa. Siinä auttaa Navigaattori-työkalu yhdessä valmentajan kanssa.
Sosiaalinen media saa jäsenet miettimään
myös viestintää ja positiivisen imagon rakentamista esim. LinkedIn:ssä.
Uravalmennusta voi hyödyntää kaikissa
elämänvaiheissa, oli sitten opiskelija, perhevapailla, työtön tai jo iäkkäämpi työelämän
taitaja. Tarpeet ovat vain kussakin tilanteessa
erilaiset.
Valmennuksessa tehdään työnhakustrategia ja hiotaan työnhakuun liittyvät asiakir42
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jat kuntoon. Myös sosiaalinen media, työhaastattelussa vakuuttaminen ja eri työnhakukanavat tulevat tutuksi. Valmentajamme
tuntevat hyvin myös palkkatukiasiat ja muut
työllistämistä tukevat ”kannusteet”, joten niihinkin saa apua.
Mitä uravalmennuksessa käytännössä
tapahtuu ja mitä asioita ja kysymyksiä
selvitetään?
Uravalmennuksen verkkosivujen kautta pääsee varaamaan ajan henkilökohtaiseen valmennukseen, joka tapahtuu puhelimitse.
Varauksen yhteydessä voi antaa lisätietoja
asiasta, johon kaipaa apua ja samalla liittää
työnhakuasiakirjat järjestelmään uravalmentajan nähtäväksi. Tiedot auttavat uravalmentajaa henkilökohtaisen ohjauksen suunnittelussa.
Uravalmentaja osaa kysyä kunkin ongelman kannalta olennaiset kysymykset, joiden
avulla tilannetta ratkaistaan. Työnhakuasiakirjoja katsotaan yhdessä ja tehdään niihin
korjaukset saman tien. Joskus valmentaja voi
lähettää myös ennakkotehtävän tai Navigaattorityökalun oikeudet jäsenen käyttöön, jos
huomaa niiden edistävän merkittävästi esim.
oman osaamisen tunnistamista.
Mitkä ovat yleisimpiä ratkaisuvaihtoehtoja?
Selkein on luonnollisesti työnhaku, jossa tavoitellaan mahdollisimman nopeaa työpai-

kan löytämistä. Omaa uraa ja osaamistaan
pohtivat saavat nopeasti konkreettisia tuloksia. Uravalmennuksessa kuva omasta osaamisesta selkiytyy ja valmentaja ohjaa, miten
osaamista voisi hyödyntää joko nykyisessä
tai uudessa tehtävässä. Työpaikkaa tai alaa
vaihtavista lähes kaikki saavuttavat ratkaisuja jo valmennuksen aikana.
Ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisuja on lähes yhtä monta kuin on valmennettaviakin
ja monet oivaltavat prosessin aikana nopeasti, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä.
Mitä oheismateriaalia
on tarjolla henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi ja miten sitä
kannattaa hyödyntää?
Urapalvelut tarjoavat paljon
itseopiskelumateriaalia verkossa.
Mitä tarkemmin perehtyy oman ”ongelman” tietopakettiin, sitä enemmän
saa irti henkilökohtaisesta valmennuksesta. Materiaalia löytyy mm. CV:n ja työhakemuksen laatimiseen, haastattelutilanteeseen,
LinkedIn-profiilin laatimiseen, oman osaamisen arviointiin ja uranvaihtosuunnitelmiin.

– Uravalmennus rohkaisee ja auttaa
omien vahvuuksien tunnistamisessa,
kertovat Heidi Viljamaa ja Susan
Calonius UpPartnersilta.

NÄIN URAVALMENNUS
ETENEE:
1. Varaa aika https://www.urapalvelut.fi/
akavanerityisalat/
2. Kerro lisätietoja tilanteestasi ja liitä
työnhakuasiakirjat järjestelmään.
3. Katso omaan aiheeseesi liittyvä
tietopaketti läpi sinulle aukeavista
tiedostoista.

Millainen koulutus
uravalmentajillaon työhönsä?
Kaikilla uravalmentajillamme on korkeakoulutus ja joko pedagoginen pätevyys tai coaching-opintoja. Uravalmentajan tärkein ominaisuus on ajan seuraaminen ja jatkuva kouluttautuminen. Valmentajan tulee olla
kartalla työelämän muutoksista ja tarpeista.
Sosiaalinen media kehittyy jatkuvasti ja valmentajat kouluttautuvat aktiivisesti ollakseen
jopa hieman edellä aikaansa.
Valmentajan persoonan tulee olla helposti lähestyttävä. Valmentajat ovat kannustavia
sparraajia, vaikka työnhakuasiakirjat
olisivatkin ihan ”vinksallaan”. >>

4. Valmentaja soittaa sinulle varaamanasi
aikana. Keskustelussa katsotaan työnhakuasiakirjat, korjataan LinkedInprofiili sekä käydään läpi haastattelussa vakuuttamista ja muita asioita
tarpeiden mukaan.
5. Valmentaja antaa sinulle tehtäviä,
jotka edistävät tavoitteen saavuttamista.
6. Voit vielä tutustua tietopaketteihin
uudestaan.
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Lisäpotkua työuralle
MIKKO 26 V.
Työuran alussa valmistumisensa jälkeen

SEIJA 50 V.
Miettii ammatinvaihtoa ja lisäpotkua työhönsä

Mikko hakee valmistumisensa jälkeen oman alansa
töitä, mutta työnhaku ei ole tuottanut tulosta.
Uravalmentaja perehtyy ensimmäisenä Mikon
työnhakuasiakirjoihin, ja niiden avulla alkaa selvitä,
miksi Mikko ei ole onnistunut työllistymään. Työnhakuasiakirjat eivät ole kunnossa. Mikko on tehnyt
ne netistä löytyvien ohjeiden perusteella, mutta CV:n
visuaalinen ilme näyttää vanhalta ja sisällössä on
korostettu tehtävänimikkeitä osaamisen sijaan.
Työhakemuksessa on puutteita ja Mikko kertookin
kirjoittamisen olevan hänelle vaikeaa. Valmentaja
antaa neuvoja asiakirjojen parantamiseen. Mikko
innostuu vinkeistä ja muokkaa tekstejä ohjeiden
mukaan. Hän katsoo myös verkosta LinkedIntietopaketin parantaakseen omaa profiiliaan.

Seija on työskennellyt pitkään samalla alalla, samassa
työpaikassa. Työ on muuttunut stressaavammaksi ja uuden
esimiehen kanssakaan ei oikein synkkaa. Seija on alkanut
pohtia uuden työn hakemista, mutta miettii, auttaako uusi
työ, jos ala ja työtehtävät pysyisivät suunnilleen samana.
Seija varaa ajan urapalveluista henkilökohtaiseen valmennukseen saadakseen apua pohdintoihinsa. Uravalmentaja
lähettää Seijalle ensin käyttöoikeudet Careerstorm Navigatortyökaluun, jota voi käyttää pohdinnan tukena. Vastaukset
käydään läpi yhdessä valmentajan kanssa. Purkukeskustelussa ilmenee, että Seijalla on paljon hyödyntämätöntä
osaamista. Jo olemassa olevan, mutta hyödyntämättömän
osaamisen käyttöönoton lisäksi valmentaja suosittelee
Seijalle lisäkoulutusta. Keskustelussa tehdään alanvaihdon
strategia ja valmentaja lähettää avuksi motivaatiokirjeen,
jota voi hyödyntää koulutukseen hakeutumisessa.

Urapalvelut apunasi työnhaussa
ja urapohdinnoissa
– hyödynnä liiton etu!

Videovalmennus
Työelämätaitoja työnhausta uranavigointiin, hyödynnä videokirjasto
tehtävineen ja terävöitä taitosi.

CareerStorm
Navigator
Verkkotyökalu oman osaamisen
tunnistamiseen ja urasi navigoimiseen.

Henkilökohtainen
valmennus
Puhelin- tai videokeskustelu, jonka ajankohdan voit itse varata. Luotettavaa ja
asiantuntevaa palvelua.

Tutustu:

urapalvelut.fi/
akavanerityisalat

Uusia koulutuksia työtä
hakeville jäsenille
• Uranoste Oulun seudulla
• Työnhakuveturi Uudellamaalla
• Urapurje Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
AKAVAN ERITYISALOJEN työttömille jäsenille on nyt tarjolla runsaasti uusia koulutuksia. Pohjoisen jäsenille ovat jo tuttuja
Uranosteen mainiot palvelut. Nyt samantyyppisiä koulutuksia jäsenillemme tarjoaa
Työnhakuveturi Uudellamaalla. VarsinaisSuomen ja Satakunnan jäsenille jäsenetuna tarjotaan Urapurjeen palvelut.
Kaikilla näillä koulutuksilla ja valmennuksilla on sama tavoite: tukea työttömiä
jäseniä uudelleen työelämään. Palvelut on
räätälöity erityisesti korkeakoulutetuille ja
ne ovat saaneet osallistujilta erittäin hyvän
palautteen.
Uranosteen, Työnhakuveturin ja Urapurjeen koulutukset ja valmennukset
suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan
akavalaisten liittojen yhteistyönä. Nyt
myös Akavan Erityisalat on mukana kaikissa kolmessa. Liittojen rahoituksen
lisäksi Uranoste saa tukea EU:lta ja
Urapurje TE-toimistolta.

URANOSTE
”Tarjoamme Oulun seudulla
työnhaun tueksi koulutuksia ja
palveluja yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä valmistumisvaiheessa oleville. Kevätkaudella
2017 tarjolla yli 30 tilaisuutta, uutena
mm. Millainen yrittäjä olisin -koulutus.
Järjestämme myös webinaareja!”
www.uranoste.fi

URAPURJE

“Järjestämme vertaistukitoimintaa
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen
työttömille korkeakoulutuetuille. Pienryhmissämme voit parantaa työnhakutaitoja, saada uusia näkökulmia
työnhakuun, tunnistaa ja tulkata omaa
osaamista niin, että osaamistasi
voidaan siirtää uudelle alalle.”
http://urapurje.strikingly.com

KIINNOSTUITKO?
Lisätietoa Uranosteen, Työnhakuveturin ja Urapurjeen
toiminnasta antaa alue-, koulutus- ja urapalveluiden asiamies
Satu Sahla-Juvankoski, p. 0400 726 878.

TYÖNHAKUVETURI
”Tuemme Uudellamaalla asuvia korkeakoulutettuja työnhakijoita kehittämään työnhakuvalmiuksiaan tarjoamalla monipuolisia asiantuntijaluentoja. Luentojen aiheena on mm. osaamisen
tekeminen näkyväksi, ansioluettelon hiominen,
työpaikkahaastattelu, työnhaku sosiaalisessa
mediassa, piilotyöpaikkojen hakeminen ja
yrittäjyys. Myös pienryhmätoimintaa!”
www.tyonhakuveturi.fi
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Suosittele jäsenyyttä –
hienot palkinnot!

Tuo 5 jäsentä, saat
100 euron Superlahjakortin
Palkitsemme ahkerimmat jäsensuosittelijat
myös 100 euron Superlahjakortilla!
Tämä lisäpalkinto odottaa Sinua, kun tuot
5 uutta jäsentä ammattiliittoomme tämän
vuoden aikana. Superlahjakortilla voit ostaa
tuotteita ja elämyksiä yli 100 eri paikasta.
Lisätietoja lahjakortista:
www.presentcard.fi

Tuet vanhustyötä ja
luonnonsuojelua
SINUN kannattaa suositella ammattiliittomme jäsenyyttä ystävillesi ja tuttavillesi
– saat jokaisesta uudesta jäsenestä
hienon palkinnon.
Kun kaverisi liittyy jäseneksi, voit valita
palkinnoksi Museokortin, tasokkaan
lehden vuosikerran (Koti ja keittiö-,
Fit- tai Matkaopas-lehden) tai
vaihtoehtoisesti ottaa palkinnoksi
lahjakortin, jolla saat laadukkaan
tuotelahjan lukuisten vaihtoehtojen
joukosta. Valikoima uudistuu jatkuvasti
ja sisältää tuotteita tunnetuilta laatumerkeiltä. Samat palkinnot odottavat myös
opiskelijajäsenen hankkijaa. Suosittelijan
tulee itse olla jo jäsen.

Toimi näin:
Suosittele jäsenyyttä
kertomalla asiasta kavereillesi
henkilökohtaisesti tai lähetä
valmis suositteluviesti sähköpostitse.
Valmiin suositteluviestin löydät
nettisivuiltamme osoitteesta
www.akavanerityisalat.fi/suosittele

Maaliskuun alusta lähtien jäsenyyden suosittelija voi
valita palkinnoksi myös Museokortin. Suosittu Museokortti
on pääsylippu yli 230 museoon Suomessa. Kortti on voimassa
vuoden ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä lähtien. Kortilla voit poiketa
museossa vaikka joka päivä! Museokortin normaali hinta on 59 euroa.
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www.museot.fi

HelsinkiMission toiminnassa tuki ohjataan
Aamukorvalle, valtakunnalliselle yksinäisten
vanhusten puhelinpalvelulle.
www.helsinkimissio.fi

Kun kaverisi liittyy jäseneksi,
kysymme häneltä liittymislomakkeessa suosittelijan nimen.
Otamme Sinuun yhteyttä ja
pääset valitsemaan toivomasi
palkinnon: lehden vuosikerran, 		
Museokortin tai lahjakortin.

Uutena palkintona
Museokortti!

Lisätietoja:

Akavan Erityisalat lahjoittaa jokaisesta
uudesta jäsenestä euron hyväntekeväisyyteen. Vuoden aikana kertyvä summa
jaetaan tasan HelsinkiMission ja
Suomen luonnonsuojeluliiton kesken.

Suomen luonnonsuojeluliitossa lahjoitus
kohdistuu suomalaisen luonnon symbolin,
uhanalaisen saimaannorpan suojeluun.
www.sll.fi

Resumé

CAJSA RUDACKA-LAX

Kommuninvånarna efterlyser satsningar
på kultur-, motions- och idrotts- samt
ungdomstjänster

DE FLESTA finländare vill att den egna hemkommunen ska satsa på bra biblioteks-,
musei- och kulturtjänster. Detta gäller 83 %
av finländarna.
Finländarna upplever i allt högre grad att
kultur ingår i basservicen för medborgarna.
Det här anser 82 %, medan siffran för två år
sedan var 71 %.
Så många som 93 % anser att marginalisering bland unga kan förebyggas genom
satsningar på ungdomstjänster. 88 % anser
att det bör satsas på högklassiga motions- och
idrottstjänster.
Uppgifterna framgår av den undersökning som Kantar TNS genomförde på uppdrag av Akavas Specialorganisationer i
januari som inledning på kommunalvalskampanjen Kommunen i ditt liv.
– När social- och hälsovården försvinner
blir kultur- och fritidstjänsterna kvar i kommunen. Nu vill kommuninvånarna att det ska
satsas på dessa tjänster. Nu eller aldrig lönar
det sig för kommunerna att se på dessa tjänster som en resurs och attraktionsfaktor som
skapar välfärd. Detta är vårt primära budskap
till kommunernas framtida beslutsfattare,

berättar verksamhetsledare Salla Luomanmäki från Akavas Specialorganisationer.

Skillnader mellan partierna
Bra biblioteks- musei- och kulturtjänster värdesätts enligt undersökningen i hela Finland,
i alla åldersgrupper och yrken. Största delen
av finländarna upplever att biblioteks-,
musei- och kulturtjänster ökar den egna
välfärden (79 %) och de egna inlärningsmöjligheterna (85 %). Dessa tjänster upplevs
som en viktig livskraftsfaktor för den egna
hemorten (84 %).
Den partipolitiska ståndpunkten skapar
en viss skillnad mellan dem som svarade.
Gröna och socialdemokrater är mest kulturvänliga. Sannfinländare värdesätter inte kulturen lika mycket som anhängarna av andra
partier. Bland samlingspartisterna framträder
åter en liten minoritet som inte vill att hemkommunen ska satsa på biblioteks-, museioch kulturtjänster.
Akavas Specialorganisationers kommunvalsmaterial finns också på svenska på
adressen www.akavanerityisalat.fi/kommunenidittliv

E-tjänsterna för
medlemmarna revideras
UNDER våren reviderar vi hela vårt medlemsregister och de funktioner som hänför sig till det.
För medlemmarna innebär detta att betalningen av
medlemsavgifter och ärendehanteringen ändras.
Inloggningen förenklas, lösenordet byts ut och de
som betalar sin medlemsavgift själva får ett
referensnummer i stället för den gamla listan
med referenser.

Avbrott i e-tjänsterna
Det nya medlemsregistret tas i bruk i början av
april, och under övergångstiden 31.3 – 10.4 är
det inte möjligt att sköta ärenden elektroniskt.
I praktiken betyder detta att under avbrottet är
inte möjligt att till exempel uppdatera sina egna
uppgifter eller anmäla sig till kurser elektroniskt.

Läs mer:
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AKAVAS SPECIALORGANISATIONERS
urval av belöningar för dem som
värvar medlemmar växer. Den som
värvat en ny medlem får från början
av mars också välja det populära
Museikortet som belöning. Även de
nuvarande belöningarna – årsprenumerationer på tidningar samt presentkort – finns kvar i urvalet.
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ONNEA!
60 VUOTTA
20.3.

Hanne Heickell

50 VUOTTA
20.3.

Linjajohtaja Riitta Lautamäki (Suomen Verotarkastajat SVT), Turku. Merkkipäivänä
matkoilla, mutta jonkinlaista juhlintaa asian tiimoilta tiedossa myöhemmin keväällä.

22.3.

Kääntäjä Kirsti Koivumäki (KAJ), Pirkkala. Ei vastaanottoa.

6.4.

Viestintäpäällikkö Teija Järvelä (Viesti) Salo. Ei vastaanottoa.

11.4.

Riitta Lautamäki

10.3.

Viittomakielen tulkki (AMK) Tanja Gavrilov (Suomen Viittomakielen Tulkit), Kuopio

29.3.

Marketing Communications Director (FM) Liisa Sareela (Specia), Helsinki

17.5.

HAE APURAHAA!
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Arkeologi (Kainuun Museo) Riikka Mustonen (MAL), Kajaani. Matkoilla.

30 VUOTTA
7.3.

Liisa Sareela

Yhteyspäällikkö Maarit Viljakainen (Aito HSO), Jyskä. Ei vastaanottoa.

40 VUOTTA
5.4.

Teija Järvelä

Verkkopedagogiikan asiantuntija Hanne Heickell (Specia), Helsinki

Hallinnollinen avustaja Nina Lehväslaiho-Liu (Aito HSO), Helsinki
Media Specialist Mervi Huhtinen (Viesti), Nummela

OIKAISU: Yhteenveto-lehden numerossa 4/2016 oli yksi merkkipäiväilmoitus väärässä
kohdassa. Koulutussuunnittelija Suvi Kaartinen (Specia) Helsingistä täytti 8.12.2016
30 vuotta. Toimitus pahoittelee virhettä!

AEK-Koulutussäätiö myöntää apurahoja Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten
jäsenille ammattien ja oppimateriaalien kehittämiseen, tutkimustoimintaan,
koulutukseen ja muuhun vastaavaan toimintaan. Apurahoja ei myönnetä
opinnäytetöihin.
Hakuaika päättyy 1.3.2017. Katso tarkemmat tiedot netistä.

Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Akavan Erityisalojen uusiutunut hallitus aloitti kaksivuotiskautensa.
Myös uudet toimielimet ovat aloittaneet työnsä. Esittelemme uudet hallituksen jäsenet
ja toimielimet Yhteenvedon verkkolehdessä, www.yhteenveto.fi.

Uusi

Uusi

Kuva: Markku Ojala

Pasi Hario
1. varapuheenjohtaja,
Specia – Asiantuntijat ja
ylemmät toimihenkilöt

Mika Kesseli
Specia – Asiantuntijat ja
ylemmät toimihenkilöt
Marina Paulaharju
3. varapuheenjohtaja,
Aito HSO

Aino Harinen
Specia – Asiantuntijat ja
ylemmät toimihenkilöt

Mari Lankinen
2. varapuheenjohtaja,
Taide- ja kulttuurialan
ammattijärjestö TAKU

Maarit Helén
puheenjohtaja, Kuntien
asiantuntijat – Kumula

Susanna
Sääskilahti
Museoalan
ammattiliitto

Mikael Kinanen
Opiskelijoiden edustaja,
puhe- ja läsnäolo-oikeus
hallituksessa, Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU

Uusi

Ari Ampuja
Suomen
Verotarkastajat SVT
Anne Sivula
Heta Kosken varajäsen,
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti

Mika Pietilä
Nuoriso- ja Liikuntaalan asiantuntijat

Hanna Boman
Käännösalan
asiantuntijat KAJ
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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, työmarkkinaasiat ja ulkoiset suhteet

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

Johdon assistentti Kirsi Sirén
puh. 0201 235 347

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

Talouspäällikkö Kimmo Joutsi
puh. 0201 235 345
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

Asiamies Jaakko Korpisaari
puh. 0201 235 363
kuntasektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
Asiamies Minna Nieminen
puh. 0201 235 368
yliopisto- ja amk-sektorin sopimus- ja
neuvottelutoiminta, koulutus- ja työvoimapolitiikka sekä tilastollinen palkkaneuvonta
Lakimies Tuire Torvela
puh. 0201 235 356
yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta, ammatinharjoittajien
edunvalvonta ja neuvonta, perhe- ja
perintöoikeudellinen neuvonta
Lakimies Juho-Heikki Leppänen
puh. 0201 235 365
yksityissektorin työsuhdeneuvonta

Viestintäassistentti, verkkotiedottaja
Mirkka Heininen
puh. 0201 235 343

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

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

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

Edunvalvontayksikön päällikkö
Helena Lamponen
puh. 0201 235 352
yksityissektorin edunvalvonta, av-käännösalan sopimus- ja neuvottelutoiminta
JÄSENSIHTEERIT
Jaana Honni, Katja Kosonen,
Tanja Ristola ja Sanna Ulmanen

Puhelinaika arkisin klo 9–14
puh. 0800 135 370 (maksuton)
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
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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 (SPECIA)
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

TYÖTTÖMYYSTURVA JA NEUVONTA
ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA 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

JÄSENYHDISTYKSET
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
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
Järjestökoordinaattori Hanna Harrison • puh. 040 1599 397 • hanna.harrison@kumula.fi
Pj. Salla Palmi-Felin • 040 592 8071 • sallapalmifelin@gmail.com • 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. Philippe Chanfreau • philippe.chanfreau@ha.ax
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

SPECIA – ASIANTUNTIJAT JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT RY
Snellmaninkatu 19–21 E 15, 00170 Helsinki
Toiminnanjohtaja Saara Paavola • puh. 050 329 7524 • 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
TIEDON- JA ARKISTONHALLINNAN 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

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

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

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

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki • toimisto@viesti.fi
Toiminnanjohtaja Siina Repo • puh. 040 485 0008 • siina.repo@viesti.fi
Viestintäkoordinaattori Laura Piiroinen • 044 7004 044 • laura.piiroinen@viesti.fi
Pj. Heta Koski • puh. 040 515 5552 • puheenjohtaja@viesti.fi • www.viesti.fi
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LAUANTAI 22.4.2017
KLO 9.30-15.30
Akava-talo, Valopiha
(Kellosilta 7, Helsinki)

Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!

U
ILMOITTAUD
NYT!

PALUU TULEVAISUUTEEN – IHMINEN
JA TYÖ TEKOÄLYN MAAILMASSA
Keinoäly, robotisaatio ja työelämän uusi teknologia muuttavat tapojamme työskennellä.
Mikä meitä odottaa? Miten voimme omilla aloillamme mukautua muutoksiin?
Tule suosittuun Inspiraatiopäivään kuuntelemaan huippuasiantuntijoita ja
keskustelemaan, kuinka ihminen ja työ menestyvät muutoksen maailmassa.
Tulevaisuudesta meille kertovat:
• tunnettu aivotutkija Minna Huotilainen
• Harvardin yliopiston tutkijatohtori Lauri Tähtinen
(screen/online -yhteys) ja roboneuvonta-alan
yrittäjä Antti-Pekka Törmänen
• megatrendien asiantuntija Elina Kiiski-Kataja SITRAsta
• keinoälyyn ja robotiikkaan perehtynyt
Nicholas Andersson
• Mukana myös Aira- ja Catty -robotit

Iltapäivällä luvassa Ali Jahangirin
hersyvää standup-huumoria!
Inspiraatiopäivä on maksuton, kaikille
Akavan Erityisalojen jäsenille avoin
tapahtuma. Lounas ja kahvitarjoilut
sisältyvät päivän ohjelmaan.
#inspiraatiopäivä

Ilmoittaudu nyt tilaisuuteen osoitteessa www.akavanerityisalat.fi, josta saat myös lisätietoja ohjelmasta.
Ilmoittauduthan ajoissa, sillä osallistujamäärä on rajoitettu. Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 6.4.

