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Yllättääkö ministeri? 
KEVÄÄN tohinoissa saimme uuden kulttuuriasioista vastaavan ministerin. Moni 
ällistyi siitä, että paikalle nimitettiin perussuomalaisten edustaja.  Ällistykselle on 
perusteita, sillä puolueen ohjelmapapereissa ei juuri ole linjauksia kulttuurista.    

Paikalle valittiin Sampo Terho, joka on Jussi Halla-ahon kilpailijana ehdolla 
puolueensa puheenjohtajaksi. Millainen jäsenkunta uuden puheenjohtajan valitsee?  
 Perussuomalaiset erottuvat muita kulttuurikielteisempinä kansalaisten asenteita 
selvittäneessä tutkimuksessamme. Esimerkiksi kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelui-
hin panostamiseen karsaasti suhtautuvia*) oli persuissa 29 %, kun vastaava luku 
keskustalaisissa oli 10 % ja vihreissä 2 %. 

Helsingin kuntavaalipaneelissamme perussuomalaisten Markku Saarikangas 
pohti tutkimustulosta ja myönsi, etteivät kulttuuriasiat ole ykköspainotuksia 
puolueessa.  – Kannattajissamme  on paljon maaseudun miehiä, joilla on muita 
kiinnostuksenkohteita. Kaupungeissa tämä asetelma on pikku hiljaa muuttumassa, 
hän sanoi eikä suostunut leimautumaan kulttuurin vastustajaksi.

Helsingin Sanomissa (6.5.) tutkijat Arttu Saarinen ja Ilkka Koiranen puolestaan 
kuvailivat perussuomalaisten jäsenkuntaa yrittäjähenkiseksi. He totesivat, että 
jäsenkunnan kytkös julkiseen sektoriin on heikko ja että puolueen molemmat  
puheenjohtajakandidaatit ovat suosineet julkisten palvelujen leikkauksia veron- 
korotusten sijaan. 

Nyt ilma on sakeana kysymyksiä. Jääkö kulttuuri sivuraiteelle uuden Eurooppa-, 
kulttuuri- ja urheiluministerin salkussa? Onko syytä olla huolissaan erityisesti 
julkisten kulttuuripalvelujen puolesta? 

Terhon ensikommenteista ei voi paljon vielä vetää johtopäätöksiä. Hän on 
kertonut ajavansa erityisesti kulttuuriyrittäjien asioita, mikä on hyvä. Lisäksi hän on 
korostanut ottavansa kulttuuriministerin salkun ylpeänä vastaan, mikä sekin 
kuulostaa lupaavalta. Nähtäväksi jää. 

Tätä kirjoittaessa on vielä auki, saammeko  
tuoreen ministerin mukaan SuomiAreenalle  
kirjastoaiheiseen tilaisuuteemme. Kysytty on.  

Anna Joutsenniemi

Hyvää ja rentouttavaa kesää! 

*) Jokseenkin tai täysin eri mieltä olevien %-osuus väitteeseen  
”Kotipaikkakuntani on panostettava hyviin kirjasto-, museo- ja  
kulttuuripalveluihin.” Lue koko tutkimus www.akavanerityisalat.fi/elamasikuntaan

2 • 2017AKAVAN ERITYISALOJEN JÄSENLEHTI     

PARHAAT  
HARJOITTELU- 
PAIKAT

Upea kattaus  
jäsenkoulutuksia 

Kaupan alalla  
mitta täysi  

Entä jos lomalla  
sairastuu?

 

   
Suomalaiset arvostavat 
hyvää hallintoa 

www.yhteenveto.fi

Yhteenveto



16  Akavan Erityisalat tutki hallinnon   
  merkitystä     
18  Työuraeläkkeelle vain tiheän  
  seulan läpi   

20  Miten yt-neuvottelut etenevät   
  valtiolla? 

22  Uusi koulutusohjelma Haavi2017   
  käynnistyi 

26  Esittelyssä Vuoden harjoittelu- 
  paikka -kilpailun voittajat    

31  Opiskelijat: Turku sai  
  humanistispeksin 

32  100 jäsentä

 3 Pääkirjoitus  

 5 Puheenjohtajalta

 6  NYT: Kaupan alalla työn- 
  seisauksiin   

 9 NYT: Uusi jäsenetupalvelu  
  Member+       

 9  Akavan Erityisalat mukana  
  kesän tapahtumissa 

 10  Luovan talouden avaukset  
  tervetulleita 

12  Robotista apuri  

14  Liitto kampanjoi kevään 
  kuntavaaleissa 

34  Tervetuloa syksyn jäsen- 
  koulutuksiin! 
39  Jäsenkortti matkalle mukaan   
40  Sairaus iskee lomalla – voiko  
  lomapäiviä siirtää?
42  Lomamaisemia
45  Onnea! 
49  Resumé 
50  Yhteystiedot     
 

TÄSSÄ NUMEROSSA

9

12

 Akavan Erityisalat 
SuomiAreenassa 

Robotista apuri 

22
Uusi koulutus- 
ohjelma Haavi2017 
käynnistyi  

KOKO KANSAN
KIRJASTO
–HYVÄÄ JATKOA VAI HYVÄSTI?

akavanerityisalat.fi 

Akavan Erityisalat 
BePOP-lavalla
Yrjönkatu 22, Pori  
Ti 11.7 klo 13.30
Keskustelijoina
•  seikkailija ja toimittaja Riku Rantala
•  uutisankkuri ja dekkarikirjailija Matti Rönkä
•  kansanedustaja (sd), kirjailija ja  

toimittaja Timo Harakka
•  ysärin lapsi, yrittäjä ja kirjailija Ronja Salmi
•  Akavan Erityisalojen hallituksen  

puheenjohtaja Maarit Helén
Keskustelun juontaa kulttuurin monitoimi- 
mies Jukka Relander.

Seuraa viestintää!



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

MAARIT

Työajalle uusi määritelmä 
”KOSKAAN et muuttua saa”, lauloi Pasi Kaunisto vuosikymmeniä sitten. Laulun sanoma on, että 
rakastetun tulisi säilyä ikuisesti muuttumattomana. Nykyhetken työelämän myllerryksissä monesti  
tulee mieleen saman suuntainen ajatus; voi kunpa asiat säilyisivät tällaisina. Voi, kun ei aina tarvitsisi 
muuttaa kaikkea ja muuttua itse koko ajan. 
 Kyllästymiseen asti olemme kuulleet, että pysyvää on vain muutos, ja jos et siinä ole täysillä mukana, 
leimataan sinut muutosvastarintaiseksi ja hankalaksi työntekijäksi. Mutta onko todella niin, että kaikki 
muutos on pahasta? Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meillä on paljon sellaisia asioita, 
joiden jopa toivomme muuttuvan ja kehittyvän nykyistä parempaan suuntaan. Sellaisista on  
tässäkin lehdessä hyviä esimerkkejä, joista tärkein on varmasti vireillä oleva työaikalain  
muutos, jota koskevan kampanjan neuvottelujärjestömme YTN on käynnistänyt. 
 Tosin emme vielä tiedä, millaisia muutoksia uudistus meille lopulta tuo, mutta toiveet  
ja odotukset ovat kovat. Työaikalaki on yksi esimerkki lainsäädännöstä, joka ei ole pysynyt  
työelämän kehityksessä mukana, eikä enää vastaa niitä tarpeita, joita meillä nyt on.
 Nykyinen työaikalainsäädäntömme sopi aikaan, jolloin palkkatyötä tehtiin tehtaissa,  
virastoissa ja palveluammateissa, joissa noudatettiin tiukasti työaikoja. Uskonnollisista syistä  
muistettiin pyhittää lepopäivät ja kirkolliset juhlapäivät. Silloin työntekijä sai rauhassa saunoa 
lauantai-iltana tai istua laiturillaan onkimassa heinäkuussa, eikä hänen edellytetty vilkuilevan  
tulevia sähköposteja tai vastaavan puhelimeensa kesken sunnuntaipäivällisen. 
 Asiantuntijatyön lisääntyminen ja teknologian kehitys ovat aiheuttaneet muutospaineet lain- 
säädäntöön. Me tarvitsemme uudet määritelmät siitä, mitä on työaika, miten se lasketaan ja miten  
siinä huomioidaan työmatkat, etätyöt ja erilaiset pätkätyöt. Ja totisesti tämä muutos on tarpeen.
 Varmasti tämäkin muutos kuitenkin herättää joissakin vastustusta, jonka 
perusteella heidät sitten voidaan todeta muutosvastarintaisiksi. Tämä 
leima on niin helppo iskeä jokaiseen, joka vähänkin asettaa tekeillä 
olevat muutokset ja kehityksen kyseenalaiseksi, esittää kiperiä 
kysymyksiä tai ei ole heti valmis hyppäämään muutoksen 
kärryille. Minä uskon, että todellisuudessa vain harva meistä 
on todella muutosvastarintainen; toiset meistä vain haluavat 
pohtia asioita toisia kauemmin ja useammalta kantilta. He 
tarvitsevat enemmän aikaa harkita ja sopeutua muutoksiin.
 Kokemukseni mukaan ihmisten kanssa aina pärjää, kun 
asioista pääsee keskustelemaan ja perustelemaan asian. Ainoa 
todella muutosvastainen lähipiirissäni on koira, joka pistää päälle  
neljän tassun täysjarrutuksen, jos lenkillä ei kuljetakaan haluttua,  
tuttua rataa. Siinä ei perustelut ja puheet paljon auta, vaan johtajan  
on keksittävä muut keinot oman näkemyksensä läpiviemiseksi.

Työaikapaineista vapaata ja rentouttavaa kevättä ja kesää teille kaikille!

Maarit Helén

YTN:n kampanjasivut ovat osoitteessa työaikaan.fi  

Toiset  
tarvitsevat  
harkinta- 

aikaa.
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NYT
KOONNUT Anna Joutsenniemi  KUVAT Kimmo Brandt

Kaupan alalla työnseisauksia 

KAUPAN alan ylempien toimihenkilöiden ti-
lanne on kärjistynyt painostustoimiin vuosi-
en neuvotteluyritysten jälkeen. Neuvottelu-
järjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN 
vaatii jäsenilleen omaa työehtosopimusta. 
Työnantajan mielestä sopimusta ei tarvita.  

YTN kiteyttää sopimuksen tarpeen kolmeen 
asiaan:
1.  Ääni – taataan edellytykset paikalliselle 

sopimiselle ja asiantuntijoiden äänen 
kuuluminen yrityksen toiminnan kehit-
tämisessä

2.  Aika – joustavat työajat, etätyömahdol-
lisuudet ja työaikapankeista sopiminen

3.  Raha – yhtälaiset oikeudet mm. lomara-
haan, vanhempainvapaiden palkallisuu-
teen ja palkankorotuksiin

Tämän vuoden helmikuussa YTN esitti neu-
vottelujen aloittamista uudenlaisesta mallis-
ta, jolla on mahdollista lisätä paikallista so-
pimista. Maaliskuussa työnantaja – jälleen 
kerran – kieltäytyi neuvottelemasta. Sopi-
musneuvottelujen sijaan YTN:lle tarjottiin 
osallisuutta kaupan alan tulevaisuushank-
keessa. Toukokuussa painostustoimet alkoi-
vat työnseisauksilla, ylityökiellolla ja vapaa-
ajalla tapahtuvan työmatkustuksen kiellolla. 

Kaupan alan ylempien 
toimihenkilöiden painostus-
toimet oman työehtosopi-
muksen puolesta käynnis-
tyivät toukokuun alussa. 

– Aiemmin työmarkkinahistoriassa neu-
vottelujen käynnistämistä ei ole tarvinnut 
painostustoimin edistää ja meillä on edelleen 
valmius aloittaa neuvottelut koska tahansa, 
kommentoi YTN:n puheenjohtaja Heikki 
Kauppi tuoreeltaan ensimmäisten työnsei-
sausten jälkeen.  

Painostustoimissa on mukana YTN:n  
jäsenenä myös Akavan Erityisalat. Meillä on 
noin 1 000 jäsentä kaupan alalla. Kaupan alan 
jäseniä tiedotetaan tilanteesta suoraan.  
Tilannetta kannattaa seurata myös osoitteissa 
www.ytn.fi/kauppa ja kaupansopimus.fi.  

Työnseisaukset koskivat toukokuun alussa viittä kaupan alan yhtiötä. Lakkovahteja toimi vuoroissa 
parisen sataa. Kuvassa Akavan Erityisalojen  Saara Aikio (vas.), Kirsi Sirén ja Helena Lamponen. 



Q&A
Miksi YTN on ryhtynyt  
painostustoimiin? 
Painostustoimiin on päädytty, koska kaikki 
muut keinot on jo moneen kertaan käytetty. 
Lakko johtuu aina jostain todella pitkäkes-
toisesta ja vakavasta asiasta. Emme uhkaile 
tai mellakoi, haemme ainoastaan pääsyä 
neuvottelupöytään, jotta pääsemme 
keskustelemaan ja sopimaan epäkohdista. 
Alalla toimivista ylemmistä toimihenkilöistä 
90 % haluaa työehtosopimuksen. Julkisuu-
dessa ala paistattelee mielellään vastuulli- 
sena toimijana, mutta vastuullisuus jostain 
syystä ei ulotu omaan henkilöstöön. 

Eivätkö kaupan alan akavalaisten  
palkat kuitenkin ole aika hyvät?  
Kaupan alan akavalaisten palkat laahaavat 
jäljessä. YTN:n vuotuisen tutkimuksen, 
YTN-Datan mukaan kaupan alan asiantun-
tijoiden mediaanipalkka on noussut 
vuodesta 2012 vuoteen 2016 yhteensä 1,7 %. 
Kun ryhmään lisätään myös keskijohto, 
mediaanipalkka on noussut vuonna 
2014–2015 vain 0,2 %.

Vertailtaessa ylempien toimihenkilöiden 
palkkakehitystä eri toimialojen kesken, 
kauppa jää jalkoihin. Vuosien 2007 ja 2015 
välillä ICT- ja finanssialalla ansiot ovat 
kehittyneet 22,5 %, kaupassa puolestaan  
16,2 %. Kahdella ensin mainitulla alalla 
ylemmillä toimihenkilöillä on työehto- 
sopimus.

Osa kaupan alan yrityksistä on maksanut 
ylemmille toimihenkilöille lakia paremmat 
edut, kuten lomarahan, äitiys- ja isyysloman 
palkat sekä palkankorotukset. Silti noin 
puolet ylemmistä toimihenkilöistä on jäänyt 
jo vuosia yleiskorotusten ulkopuolelle. 
Viime vuosina yleiskorotus on ollut lähes 
ainoa syy ansiokehitykselle. Ilman sopi- 
musta nämä kaikki voidaan ottaa pois  
koska tahansa ylemmiltä toimihenkilöiltä.

Vastaajana YTN:n kaupan projektin vetäjä 
Ville-Veikko Rantamaula

Eikö ylitöiden 
korvaamista voi  
ratkaista työaika- 
laissa? 
Kaupan alalla vain 
pieni osa yrityksistä 
noudattaa työaika- 
lakia. Kaupan alan 
ylemmät toimihenki-
löt tekevät lähes 200 
tuntia ylitöitä vuo- 
dessa. Luku on kärki- 
päätä YTN:n kaikista 
sopimusaloista. Yli  
60 % kokee jatkuvasti 
työmääränsä liian 
suureksi, kaupan alan ylemmät ovat 
tässäkin palkintosijalla verrattuna muihin 
toimialoihin. Osassa yrityksiä ei edes ole 
käytössä lain edellyttämää työajan- 
seurantaa.

Työaikalakia noudatetaan kaupan alalla 
ylempiin toimihenkilöihin ainoastaan 10,6 
prosentin osalta. Tämä luku jo yksin todis- 
taa sen, että yrityksiin tarvitaan luottamus-
miehiä valvomaan lain toteutumista.

Asiantuntija- ja esimiestyötä tehdään alati 
vähenevällä joukolla ja samaan aikaan 
työkuorma on kasvanut. YTN:llä on suuri 
huoli ylempien toimihenkilöiden jaksami-
sesta tulospaineiden alla. Puhumattakaan 
siitä, että korvauksettomat ylityöt näkyvät 
ansiotasossa negatiivisesti – ja pitkällä 
juoksulla myös eläkekertymässä.

Tarjoamamme malli mahdollistaisi paikal- 
lisen sopimisen yrityksissä esimerkiksi 
työaikapankeista, saldokertymistä sekä 
korvaustasosta. Samalla tähän saakka 
ilmaiseksi tehty työ tulisi näkyväksi.

Kaupan alan ylemmillä on jo  
lakiin perustuva oikeus valita oma 
edustaja, luottamusvaltuutettu.  
Eikö tämä riitä?   
Luottamusvaltuutetuilla on huomattavasti 
rajatummat mahdollisuudet osallistua työ- 
ehtojen kehittämiseen kuin sopimukseen 
perustuvalla luottamusmiehellä. Lakiin 
perustuva luottamusvaltuutettu edustaa 
varsin tulkinnanvaraisesti henkilöstö 
ryhmäänsä. 
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Luottamusvaltuutetun tiedonsaantioikeu-
det, ajankäyttö ja osallistuminen erilaisten 
työryhmien toimintaan ovat pahimmillaan 
minimaaliset – kun niistä ei ole yhteisesti 
sovittu. Myös paikallinen sopiminen luotta- 
musvaltuutettuihin perustuen on lähes 
mahdotonta. 

Työnantaja väittää, että se on valmis 
neuvotteluun. Miksei Kaupan liiton 
tarjoama kehittämisohjelma riitä YTN:lle?    
Kaupan liiton tarjoama kehittämisohjelma 
on lähinnä silmänlumetta. Pelkkä kahvin- 
juonti työnantajaliiton kokoushuoneessa ei 
paranna ylempien toimihenkilöiden työ- 
suhteen ehtoja. Siitä on kaupan alallakin 
kokemusta usean vuosikymmenen ajalta. 

Kaupan liitto on vuosien mittaan ehtinyt 
kieltäytyä ehdottamistamme neuvotteluista 
työaikapankki- ja luottamusmiessopimuk-
sista sekä kaikista viime vuosien työmarkki-
naratkaisujen soveltamisesta alan ylempiin 
toimihenkilöihin (mm. raamisopimus, tyka, 
kiky). Ja nyt siis viimeisimmäksi työnantaja 
kieltäytyy paikallisen sopimisen lisäämi- 
sestä alalla.

Sopimus ratkaisisi monta asiaa yhdellä 
kertaa. Tutkimuksemme mukaan ylemmät 
toimihenkilöt kokevat vuoropuhelun ole- 
van henkilöstön ja johdon välillä heikkoa. 
Ja tätä on mahdollista parantaa paikallisen 
sopimisen avulla.



8 Yhteenveto  2  I  2017

NYT
TEKSTIT Pirjo Leppänen

Akavan Erityisalojen  
vaikuttamistavoitteita viilattiin
  

Akavan Erityisalojen työelämää koskevia vaikuttamistavoitteita täsmennettiin alkuvuonna yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Liiton 
hallitus päätti uusista tavoitteista maaliskuun kokouksessaan. 

Näin vaikutamme   
 Vahvistamme jäsentemme edustamien asiantuntija- 
 ammattien ja -alojen asemaa ja arvostusta

    Parannamme jäsentemme palkkausta
 
     Edistämme työhyvinvointia  

   Kehitämme jäsentemme työehtosopimuksia ja synnytämme  
 uusia sopimuksia aloille, joilta ne vielä puuttuvat

     Huolehdimme määräaikaisten työehdoista ja poistamme  
 perusteettomat määräaikaisuudet

    Edistämme yrittäjyyden ja ammatinharjoittamisen  
 edellytyksiä sekä eri työntekomuotoja yhdistävien asemaa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KATKO JÄSENEN VERKKO- 
ASIOINNISSA 31.5. SAAKKA

Jäsenen verkkoasioinnin osalta viimeistely jatkuu 31.5. asti, mistä johtuen 
jäsenen kirjautumista vaativat osat netissä ovat poissa käytöstä. Katkon 
aikana voit kuitenkin päivittää tietojasi Akavan Erityisalojen nettilomak- 
keiden avulla tai ottamalla yhteyttä jäsensihteereihimme. 

Muilta osin kaikki jäsenpalvelut toimivat normaalisti, samoin työttömyys- 
kassan verkkoasiointi. 



Akavan Erityisalat SuomiAreenassa

Koko kansan  
kirjasto – hyvää 
jatkoa vai hyvästi?
AKAVAN ERITYISALAT kysyy kesän  
SuomiAreenassa, mikä on kirjastojen  
tulevaisuus Suomessa, toivotammeko  
niille hyvää jatkoa vai hyvästi?

Aiheesta keskustelevat seikkailija ja  
toimittaja Riku Rantala, uutisankkuri ja  
dekkaristi Matti Rönkä, kansanedustaja  
ja toimittaja Timo Harakka, ysärin lapsi ja yrittäjä Ronja Salmi 
sekä Akavan Erityisalojen hallituksen puheenjohtaja, Tampereen 
kaupungin pääkirjasto Metson kokoelmapäällikkö Maarit Helén. 
Keskustelun juontaa Suomen kirjastoseuran hallituksen puheen-
johtaja, kulttuurin monitoimimies Jukka Relander.

Kirjastot ovat olleet merkittävä osa kansakuntamme historiaa ja 
nykyisyyttä, mutta entä tulevaisuutta? Kirjasto on ollut koko 
kansan ”matalan kynnyksen” kulttuurilaitos, jonka hyödyntäminen 
on mahdollista kaikille. Mutta kuinka lopulta käy, riittävätkö rahat 
kirjastoverkkoon ja hankintoihin? Mitä muuta kirjastoissa on 
jatkossa kuin tietopalvelua ja kirjoja? Entä diginatiivit, digitalisaatio 
ja e-kirjat? Tuleeko kirjastoista itsepalveluperiaatteella toimivia 
e-kirjojen lainaamoja? Miten käy perinteisten painettujen kirjojen?

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa 
jäsenyhdistyksemme Kumula sekä Suomen kirjastoseura.

Heinäkuinen SuomiAreena on maamme suurin yhteiskunnallinen 
keskustelutapahtuma. Viikkoon mahtuu paljon muutakin kuin 
keskustelua: musiikkia, urheilua, liikuntaa, näytelmiä. Viime  
vuonna tapahtumaan osallistui 63 000 kävijää ja erilaisia tilai- 
suuksia oli yli 170.

Pori Jazzin kanssa samaan aikaan pidettävän tapahtuman  
teema on nyt Suomi 100 – Yhdessä. SuomiAreenan järjestävät  
MTV ja Porin kaupunki.

Akavan Erityisalojen keskustelu ”Koko kansan kirjasto  
-hyvää jatkoa vai hyvästi?” tiistaina 11.7. klo 13.30  
BePOP-lavalla (Yrjönkatu 22, Pori).

Seuraa viestintäämme, tervetuloa!  
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MEMBER+ on täysin uusi jäsenetupalvelu akavalaisille. Palvelu 
kokoaa yhteen sekä Akavan Erityisalojen tarjoamat edut että kaikki-
en akavalaisten yhteiset edut lakimiespalveluista lomamökkeihin.

Sivuston sisältö muuttuu kausittain. Nyt lomakauden lähestyessä 
palvelussa on vahvasti esillä matkailuun liittyviä etuja. Löydät 
sivustolta mm. A-lomien lomahuoneistot sekä paljon muuta 
matkustamiseen liittyvää.  

Voit seurata Member+ -tarjontaa myös Facebookissa, jolloin kuulet 
ensimmäisenä uutuuksista ja erikoistarjouksista: www.facebook.
com/memberplus.fi. 

Muista vinkata uudesta palvelusta myös akavalaisille  
kavereillesi!

Jäsenemme voivat edelleen hyödyntää myös jäsenedut.fi-tarjontaa.

Member+-edut  
akavalaisille

Uutta: 

                www.memberplus.fi

Tutustu etuihin kirjautumalla palveluun:

 Vahvistamme jäsentemme edustamien asiantuntija- 
 ammattien ja -alojen asemaa ja arvostusta

    Parannamme jäsentemme palkkausta
 
     Edistämme työhyvinvointia  

   Kehitämme jäsentemme työehtosopimuksia ja synnytämme  
 uusia sopimuksia aloille, joilta ne vielä puuttuvat

     Huolehdimme määräaikaisten työehdoista ja poistamme  
 perusteettomat määräaikaisuudet

    Edistämme yrittäjyyden ja ammatinharjoittamisen  
 edellytyksiä sekä eri työntekomuotoja yhdistävien asemaa
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 Puoliväli- 

RIIHI

Maan hallitus teki puolivälitarkastelussaan joitakin hyviä avauksia. Erityisesti luovan talouden 
eteneminen ansaitsee kiitoksen. Koulutuksen lisärahat olivat pienuudessaan pettymys. 

A

Akavan Erityisalat: 
Luovan talouden  

avaukset tervetulleita

  
kavan Eritysalat pitää rohkaise-
vana, että maan hallitus teki 
puoliväliriihessä luovaa taloutta 
koskevia uusia avauksia. Hallitus 
hyödynsi huhtikuussa raporttin-

sa antaneen Anne Brunilan ”Luova talous ja 
aineettomat arvot” -työryhmän suosituksia 
muun muassa ottamalla luovat alat osaksi 
yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja ja niihin kuu-
luvia tukimuotoja. 

– Tämä oli hyvä liike hallitukselta. Toi-
vomme kuitenkin, että hallitus muistaa myös 
Brunilan raportin viisaat huomiot kulttuurin 
perustuotannon ja taidelaitosten rahoituk-
sesta, jotta sitä enää leikata vaan vahviste-
taan, huomauttaa edunvalvonnan päällikkö 
Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.   

Taide- ja kulttuurilaitoksilla on tärkeä 
merkitys luovien alojen arvoketjussa. Kult-
tuurin perustuotanto siihen tehtyine inves-
tointeineen tulee nähdä nykyistä selvemmin 
Suomen luovan talouden keskeisenä vah-
vuus- ja kilpailutekijänä, kuten Brunilan  
raportissa todetaan.

– Kulttuurilaitokset, muun muassa mu-
seot ovat yhä keskeisemmässä yhteiskunnal-
lisessa roolissa, jossa ne eivät voi toimia  
menestyksellisesti ilman riittävää rahoitusta. 
Poukkoilevan leikkauspolitiikan sijaan val-
tion rahoitusta tulee vihdoin ohjata kulttuu-
rilaitoksille niin, että niiden palvelujen laatua 

TEKSTI Anna Joutsenniemi  KUVAT iStock

ja vaikuttavuutta voidaan kehittää kasvavien 
odotusten mukaisesti.  

Kulttuuri tärkeä osa matkailu-
hankkeita 
Akavan Erityisalat pitää hyvänä hallituksen 
tavoitetta vauhdittaa matkailualan kasvua ja 
työllisyyttä. Liitto muistuttaa, että hallituksen 
mainitseman luontomatkailun lisäksi kult-
tuurimatkailun edellytyksiä on vahvistettava 

osana Matkailu 4.0 -hanketta. 
– Matkailu 4.0 -hankkeessa tulee hyö-

dyntää parhaillaan lausunnolla olevaa Mu-
seopoliittista ohjelmaa, muistuttaa puheen-
johtaja Susanna Sääskilahti Museoalan 
ammattiliitosta. Ohjelma on Akavan Erityis-
aloissa ja jäsenyhdistyksissä  parhaillaan 
lausunnolla. 

Liitto muistuttaa, että kulttuuripalvelut 
tulee matkailun näkökulmasta nähdä laajas-

Hallitus haluaa panostaa luovaan talouteen. Kulttuurilaitoksilla on tärkeä merkitys luovien alojen 
arvoketjussa.
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Yhdistelmä- 
vakuutus eteni  

vihdoin! 

ti kattaen mm. tapahtumat ja kulttuurilaitos-
ten kuten museoiden palvelut. Matkailuyri-
tysten mahdollisuuksia käyttää kulttuuripal-
veluja tulee lisätä hyödyntämällä kulttuuri- ja 
matkailualojen moniammatillista yhteistyö-
tä ja korkeakoulutettua asiantuntijuutta.

– Matkailu- ja kulttuurialoilla on paljon 
jäseniämme. Museopoliittinen ohjelma kos-
kee MALlin ja TAKUn lisäksi suoraan esi-
merkiksi Specian, Kumulan, Viestin, KAJ:n, 
SUREn, Nuolen ja Geronomiliiton jäseniä, 
Helena Lamponen muistuttaa. 

Yhdistelmävakuutus eteni, samoin 
työttömän opiskeluoikeus 
Akavan Erityisalat kannattaa lämpimäs-
ti hallituksen itsensätyöllistäjien 
työttömyysturvaa parantavia 
toimia. 

– On hyvä asia, että yhdis-
telmävakuutuksen käyttöön-
oton valmistelu päästään vih-
doin aloittamaan. Selvitys-
henkilöt  – Akavasta Maria 
Löfgren – tekivät asiassa syksyl-
lä hienon pohjatyön, jota päästään 
nyt hyödyntämään. Nyt vain valmiste-
lun huolellisuuteen on panostettava. Samalla 
on kuitenkin pidettävä kiinni ripeästä aika-
taulusta, jonka mukaan uudistus saadaan 
käyttöön vuoden 2018 alusta, sanoo Akavan 
Erityisalojen toiminnanjohtaja ja Entre – Aka-
van yrittäjien ja itsensätyöllistäjien puheen-
johtaja Salla Luomanmäki. Yhdistelmäva-
kuutus on Akavan Erityis alojen pitkä aikainen 
tavoite ja vahvasti myös viime vuonna perus-
tetun Akavan Entren tavoitteissa.    

Muutkin hallituksen linjaamat työllisyyttä 
edistävät toimet ovat Akavan Erityisalojen 
jäsenten kannalta pääosin kannatettavia. On 
askel oikeaan suuntaan, että työttömien oma-
ehtoinen opiskelun salliminen tietyin rajoi-
tuksin eteni edes jatkovalmisteluun. Liiton 
kanta on, että työttömän on voitava opiskella 
työttömyysetuutta saadessaan, jos on samaan 
aikaan työmarkkinoiden käytettävissä.

– Hyvä, että selvitykseen eteni myös työt-
tömän mahdollisuus ottaa vastaan lyhyt-
kestoista työtä ja että valmisteluun otetaan 
työttömän mahdollisuus 4 kuukauden yritys-
toimintaan ilman työttömyysetuuden mene- 
tystä, Luomanmäki sanoo.

Nuorisotyön vaikuttavuus 
edellyttää jatkuvuutta
Akavan Erityisalat pitää hyvänä sitä, että seu-
raavan kahden vuoden aikana nuorten syr-
jäytymisen ehkäisyyn panostetaan 45 miljoo-
naa euroa. Summa ei vastaa aiempaa nuori-
sotakuuta, mutta on kuitenkin askel parem- 
paan suuntaan, arvioi Nuolen puheenjohta-
ja Mika Pietilä.

– Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn osoi-
tettiin 19 sinänsä oikeansuuntaista toimen-
pidettä. Niistä muodostuu kuitenkin tilkkut-
äkkimäinen kirjo, jonka kokonaisvaikutusta 
on vaikea arvioida. Moni päätös tuntuu muu-
taman vuoden ”tekohengitykseltä”. Nuoriso-

työn näkökulmasta nuoriin kohdistuvi-
en toimenpiteissä on oltava jatku-

vuutta ja niiden vaikuttavuutta 
pitää tarkastella pitkällä aika-

välillä, mihin hajanainen 
toimenpiteiden kirjo ei anna 
mahdollisuutta.  

– Harrastetakuun toteu-
tuminen on yhteiskunnalli-

sesti hyvä asia. Tällä voi olla 
myös myönteisiä työllisyysvaiku-

tuksia nuoriso- ja liikunta-aloilla.
– Näemme positiivisena myös Ohjaamo-

toiminnan rahoituksen vakinaistamisen. On 
kuitenkin kysyttävä, onko rahoitus turvattu 
myös kahta vuotta pidemmäksi ajaksi?

Lisäpanostukset  koulutukseen 
vaatimattomia 
Hallituksen lisäpanostukset koulutukseen 
ovat kannatettavia, mutta odotuksiin nähden 
pettymys, arvioi koulutuspoliittinen asiamies 
Minna Nieminen Akavan Erityisaloista. 

– Ammattikorkeakoulut sivuutettiin. On 
todella syytä olla huolissaan ammattikorkea-
koulujen asemasta suomalaisessa koulutus-
järjestelmässä.

– Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 
on leikattu merkittävästi ja hallituksen puolivä-
litarkastelulta odotettiin kädenojennusta myös 
ammattikorkeakoulujen suuntaan.  Erityisesti 
niiden tutkimus- ja innovaatiotoiminta kaipai-
si lisärahoitusta. Toivotaan, että Tekesin ja Suo-
men Akatemian tutkimus- ja innovaatiotoimin-
nan tukeminen vaikuttavat välillisesti myös 
ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan 
rahoituksen vahvistumiseen.  

Hallituksen puoliväliriihi ei puuttunut  
perhevapaisiin, mikä oli pettymys monelle 
malliaan tarjonneelle. Muun muassa  
Akava esitteli uuden perhevapaamallinsa 
huhtikuussa. 

Perhevapaisiin puuttuu nyt myös EU:n  
komission aivan tuore sosiaalipaketti,  
jonka yhteydessä  komissio ehdottaa  
perhevapaista uutta direktiiviä. 

Akavan Erityisalat kysyi jäseniltä perhe- 
vapaista ja vastauksia tuli noin 1400.  
Palaamme kyselyn tuloksiin ja perhe-
vapaakeskusteluun syksyn ensimmäisessä 
Yhteenveto-lehdessä.  

PERHEVAPAAT  
EIVÄT EDENNEET,  
EU:LTA DIREKTIIVI?

Maan hallitus haluaa aktivoida työttö-
miä työnhakuun. Kaksikin aktivointiin  
tähtäävää lakia on valmistelussa.  
Tavoite on hyvä, mutta ovatko keinot? 
Soveltuuko esimerkiksi hakemusten 
kappalemääräinen tehtailu asiantun-
tijatyötä hakeville? Kerro mielipiteesi: 
toimitus@yhteenveto.fi 

Arveluttaako aktivointi? 
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Ihmisen on jatkossakin itse 
ratkaistava ongelmat, joihin 
ei voi luoda kaavaa. 

TEKSTI Anna Joutsenniemi  
KUVAT Katri Lehtola  

 Inspiraatio- 

PÄIVÄ  
ROBOTISTA 
APURI  

obotilla on omat vahvuutensa ja 
ihmisellä omansa. Ihminen ja  
robotti täydentävätkin hienosti 
toisiaan. 

Roboteille sälytetään tehtävät, 
joissa se pärjää ihmistä paremmin. Useim-
miten tehtävät ovat sellaisia, joita emme itse 
edes haluaisi tehdä. 

Näin optimistisesti voisi tiivistää 22. huh-
tikuuta Helsingin Akava-talolla järjestetyn 
Inspiraatiopäivän tunnelman. Täyteen buu-
kattuun jäsentapahtuman kokoontui 160  
jäsentä teemalla Paluu tulevaisuuteen –  
Ihminen ja työ tekoälyn maailmassa. 

Humanisteille kysyntää
Robotisaatio merkitsee, että ihmistä ei enää 
tarvita kaavamaiseen työhön. Sen sijaan on-
gelmat, joihin ei voi luoda kaavaa jäävät ih-
misten vastuulle, korosti tutkijatohtori Lauri 
Tähtinen. – Miksi sodimme? Mikä on kau-
nista? Miksi jokin brändi vetoaa? Tällaisiin 
kysymyksiin robotti ei vastaa. 

– Humanismissa ja siihen nojaavissa yhteis-
kuntatieteissä voi piillä ratkaisu tällaisiin kaa-

vattomiin ongelmiin – myös yrityselämässä.  
Aivotutkija Minna Huotilainen korosti, 

ettei robotti ole kilpailija vaan työkalu. 
– Robotti päihittää ihmisen mekaanista 

tarkkuutta, voimaa ja nopeutta vaativissa teh-
tävissä. Robotti voi korvata ihmisen, kun työ 
toistaa samaa tai altistaa vaaralle tai kun  
ihmisen aistimme eivät työhön riitä. Ihmisel-
le jäävät kuitenkin empatia- ja merkityksen- 
antotyöt. Ihmisen tehtävä on ymmärtää  
ihmistä.    

Huotilainen arvioi, että robotit muuttavat 
ihmisen roolia työssä entistä inhimillisem-
mäksi ja voivat siten uudistaa työtä vähem-
män kuormittavaksi.

Kenen visio toteutuu?
Teknologia muuttaa kaiken, mutta mihin 
suuntaan? Millaista yhteiskuntaa teknologian 
avulla rakennamme, kysyi Sitran johtava 

asiantuntija Elina Kiiski Kataja.
Sitrassa on huolestuttu siitä, että tällä het-

kellä visioinnin johtorooli näyttää olevan 
teknologian kehittäjillä ja  yhteiskunnallinen  
näkemys loistaa poissaolollaan. Kiiski Kataja 
arvioi politiikan potevan jopa jonkinasteista 
visiottomuuden kriisiä. 

– Tarvitsemme laajempaa keskustelua 
siitä, mihin teknologiaa käytetään. Tarvitsi-
simme "ristiinpölytystä": teknologia-alalle 
yhteiskunnallista näkemystä ja politiikan  
saralle kovaa teknologiaosaamista.    

Kaikkiaan Inspiraatiopäivässä oltiin yhtä 
mieltä siitä, että teknologia, robotisaatio ja 
tekoäly voivat avata huikeita mahdollisuuk-
sia. Mutta hyödyttävätkö nämä mahdollisuu-
det ihmiskuntaa? Tätä varmistamaan tarvi-
taan kipeästi myös humanistista ja yhteiskun-
nallista osaamista.  

R

Inspiraatiopäivän  
tallenteen voi  
katsoa Akavan  
Erityisalojen  
YouTube-kanavalta.

Inspiraatiopäivässä nautittiin täysin 
siemauksin myös "robottikliseistä". 

Tanssiva "Aira" sai suut hymyyn.



Koomikko Ali Jahangiri tunnusti  
joutuneensa tietokoneen äärellä  
5-vuotiaan jälkikasvunsa konsultoimaksi. 

Teknologia muuttaa kaiken! Näin Sitra tiivistää 
yhden kolmesta megatrendistä, kertoi Elina 
Kiiski Kataja.

Sympatiarobotti  
"Catty" kiersi  
sylistä syliin.  

Välitanssi – vaikka robotin ohjaamana –  teki hyvää puheenvuorojen lomassa. 

Minna Huotilainen muistutti, että robotti  
on ihmisen luoma työkalu, ei kilpailija. 

Tutkijatohtori Lauri Tähtinen 
osallistui videoteitse  start up 
-yrittäjä Antti Törmäsen esitykseen. 
Tähtinen toimii Harvardissa 
historian ja kirjallisuuden lehtorina. 
(Esittelemme tätä  
puheenvuoroa tarkemmin 
Yhteenvedossa 3/2017.) 13  2  I  2017  Yhteenveto

Nicholas Andersson  
esitteli huikean  kavalkadin eri  

käyttöön tarkoitettuja robotteja.   

Antti Törmänen  
puolusti  

humanismia.    



Kuntavaalit 
2017 Liitto kampanjoi jäsenten  

kuntapalvelujen puolesta 

Elämäsi kuntaan!
kavan Erityisalat vaikutti yhdes-
sä jäsenyhdistysten kanssa ke-
vään 2017 kuntavaaleissa tee-
malla Elämäsi kuntaan. 

Kampanjan aktiivisin vaihe 
oli tammi-maaliskuussa, jolloin julkistettiin 
kampanjateemat, aktivoitiin jäseniä ja järjes-
tettiin kuntavaalitilaisuuksia. Jo hyvissä ajoin 
viime syksynä veimme liiton näkemyksiä 
keskusjärjestö Akavan kuntavaaliohjelmaan.

Kulttuuriin ja hallintoon huomiota
Kuntavaalivaikuttamisessa nostimme kevään 
aikana eri tavoin esille kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalvelujen tulevaisuuden kunnan 
elinvoimatekijöinä, hyvän hallinnon merki-
tyksen ja ja asiantuntijatyön resursoinnin. 
Teemat kiteytettiin yhdessä jäsenyhdistysten 
kanssa. 

 Vaalivaikuttamista taustoitettiin tutki-
muksella. Kantar TNS:n toteuttamalla gallu-
pilla ”Kansalaisten käsityksiä kulttuuri-, lii-
kunta- ja nuorisopalveluista sekä hyvästä 
hallinnosta 2017” peilattiin jo viidennen 
kerran suomalaisten näkemyksiä liiton edus-
tamista kuntapalveluista. Hallinnon osalta 
tutkimus toteutettiin nyt toista kertaa (ks. 
tiivistelmä hallinnon tuloksista tässä lehdes-
sä s.16–17). 

Jäsenille vaikuttamispolku 
Elämäsi kuntaan -kampanjasivusto liiton 
www-sivuilla avattiin joulukuussa 2016. Si-
vustolla ja jäsenkirjeissä esiteltiin jäsenille 
vaikuttamispolku vaaleihin alkaen teemoihin 
tutustumisesta ja päätyen ehdokkaaksi ryh-
tymiseen. 

Jäseniä innostettiin somettamaan ja osal-
listumaan kuntavaalitilaisuuksiin. Mielipide-
kirjoittamisesta järjestettiin helmikuussa 
webinaari, johon osallistui yli 70 jäsentä.

Jäsentilaisuuksissa tungosta 
ja tunnelmaa
Kuntavaalitilaisuuksia järjestettiin kuudella 
paikkakunnalla: Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, 
Oulu, Tampere ja Turku.

Helsingin kuntavaaliehdokkaiden panee-
li keräsi paikalle yli 140 jäsentä. Hyvähenki-
nen  tunnelma siivitti aktiiviseen keskuste-
luun pääkaupungin kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalvelujen sekä hallinnon ja viestin-
nän tulevaisuudesta.

Muilla paikkakunnilla tilaisuuksissa kes-
kusteltiin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoi-

A
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TEKSTI Jaakko Korpisaari    KUVA Markku Ojala 
  

Kulttuuritehdas Korjaamolla sanailivat Paavo 
Arhinmäki (Vas.), Tuula Haatainen (Sdp), Hannu 
Oskala (Vihr.), Markku Saarikangas (PS), Laura 
Kolbe (Kesk.), Mika Ebeling (KD), Laura 
Rissanen (Kok.) ja Silja Borgarsdottir-Sandelin 
(RKP). Paneelin vetivät Kari Eskola ja Salla 
Luomanmäki. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa 
Akavan Erityisalojen YouTubesta. 



Merja Isotalo, TAKU, 
Forssa, Vihreät  

Merja Lundén, Kumula, 
Turku, Vasemmistoliitto

Mikko Aaltonen, 
Specia, Tampere, 
Vasemmistoliitto

Olli-Poika Parviainen, 
Specia, Tampere,  
Vihreät

Salla Palmi-Felin, 
Kumula, Lahti, Vihreät

Tanja Tiainen, Specia, 
Oulu, SDP

Teija Ek-Marjamäki, 
Specia, Loimaa, 
Keskusta

Emma Lindqvist, Viesti, 
Raisio, Vasemmistoliitto

Helena Tuuri-Tammela, 
Specia, Isokyrö, Keskusta

Heli Kauppinen, Viesti, 
Mikkeli, Vihreät

Janne Hakkarainen, 
Viesti, Oulu, Vihreät

Jukka Vornanen, 
Specia, Turku, Vihreät

Kai Lindqvist, Kumula, 
Sipoo, RKP

Onnittelut  
kunta- 
vaaleissa  
valituille!

men lautakunnan puheenjohtajan tai -johta-
jien ja toimialajohtajan kanssa kaupungin 
panostusten riittävyydestä. Monella paikka-
kunnalla tuolit meinasivat loppua kesken, 
kun jäsenet innostuivat joukolla mukaan. 
Tilaisuuksien jatkoiksi järjestettiin kulttuuri-
ohjelmaa yhdessä jäsenyhdistysten ja alue-
toimijoiden kanssa. 

Ennätysmäärä ehdokkaita 
Akavan Erityisalat tarjosi tuttuun tapaan  
ehdokkaina oleville jäsenille ilmoitustilaa 
lehdessä ja verkossa. Kaikkiaan 84 jäsentä 
ilmoittautui mukaan. Tämä oli aikaisempiin 
vaaleihin verrattuna moninkertainen määrä. 
Liittoon tietonsa ilmoittaneista jäsenistä  
13 tuli valituiksi oman kuntansa valtuustoon.

Maakuntavaalit edessä pian 
Jo ennen kesälomia alamme todenteolla val-
mistella liiton ja jäsenyhdistysten nostoja 
maakuntavaaleihin, jotka järjestetään tammi-
kuussa 2018. Niissäkin jäsenillämme on paljon 
pelissä. Uusiin maakuntiin siirtyy valtiolta ja 
kunnista yhteensä arviolta noin 1 100 jäsen-
tämme. Uudistus on myös valtava hallinnolli-
nen ja viestinnällinen ponnistus, jossa jäse-
niämme työskentelee asiantuntijoina.      

Kuntavaaliteemat osoitteessa: 

     www.akavanerityisalat.fi/ 
     elamasikuntaan



16 Yhteenveto  2  I  2017

Tutkittua  
TEKSTI Anna Joutsenniemi 

  
altaenemmistö ajattelee, että  
Suomi ei menesty ilman hyvää 
julkista hallintoa. Täysin tai jok-
seenkin tätä mieltä on 85 pro-
senttia kansalaisista. Tämä mie-

lipide on  selvästi varmentunut  kahden vu- 
oden takaisesta. Nyt 49 % on täysin tätä miel-
tä, kun kaksi vuotta sitten osuus oli 37 %. 
 Suomalaiset vaativat yhä tiukemmin 
myös, että hallinnon tulee olla lainmukaista, 
riippumatonta ja riittävästi resursoitua. Myös 
vaikutusten arviointia pidetään selvästi  
aikaisempaa tärkeämpänä. 

– Näkyykö näissä tuloksissa sekava yh-
teiskunnallinen tilanne maailmalla? Suoma-
laiset tuntuvat arvostavan entistä enemmän 
omaa hallintoaan. Emme ole valmiita tinki-
mään piiruakaan hallinnon lainmukaisuu-
desta tai riippumattomuudesta, arvioi toi-

Suomalaisten suhtautuminen julkiseen  
hallintoon on muuttunut entistä vaativammaksi  
ja arvostavammaksi, ilmenee Kantar TNS:n  
Akavan Erityisaloille tekemästä tutkimuksesta.

  
HYVÄ  
HALLINTO!

V
minnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan 
Erityisaloista.  – Tulokset voi tulkita vasta- 
lauseeksi yhteiskunnallisten instituutioiden 
rapauttamiselle ja esimerkiksi 
korruptiolle, joista saadaan 
nyt merkkejä mm. monis-
ta Euroopan maissa.

– Ilahduttavaa 
hallinnossa työsken-
televien jäsentemme 
kannalta on se, että 
suomalaiset ymmär-
tävät resursoinnin ja 
asiantuntemuksen tär-
keyden. Ilman riittäviä re-
sursseja tai osaamista hyvä 
hallinto ei toteudu. Tämä on erittäin 
ajankohtainen kysymys nyt, kun meillä val-
mistellaan historiallisen suurta sote- ja maa-

kuntauudistusta, Luomanmäki sanoo.
– Ehkäpä tuloksissa näkyy myös kotoinen 

tilanteemme ja Sipilän hallituksen kiireen ja 
hätäisen valmistelun leimaama alkutaival. 

Mm. vaikutusten arviointia, eri näkö-
kulmien huomioimista ja avoi-

muutta arvostavien osuus on hy-
pähtänyt selvästi kahden vuo-
den takaisista tuloksista.

Valtaosa, 86 % suomalaisis-
ta katsoo myös, että hyvä julki-
nen hallinto on kansalaisten 

yhdenvertaisen kohtelun edelly-
tys. Myös näin ajattelevien määrä 

on lisääntynyt kahdessa vuodessa, 
joskin vähemmän.
Kysymys julkisen hallinnon supistamises-

ta jakaa vastaajajoukon kahteen. 46 % ei  
haluasi supistaa ja 39 % asettuu päinvastai-

Lainmukaisuus

Tarkoituksenmukaisuus

Ymmärrettävyys

Asiakaslähtöisyys

Eri näkökulmien huomi- 
oiminen, laaja-alaisuus

Yhdenvertaisuus

Taloudellisuus

Vaikutusten arviointi

Valmistelun nopeus

Riittävä resursointi

Riippumattomuus

  Erittäin merkittävä      Melko merkittävä      

Mielipiteitä julkisen hallinnon  
merkityksestä (%)

  Täysin samaa mieltä       Jokseenkin samaa mieltä       Ei osaa sanoa     

 Jokseenkin eri mieltä      Täysin eri mieltä
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 12              27               15                29                16

 37                                  45                    9     6  3

 38                                  44                    9      6  2

 17                  29                 15                27             12

 49                                  36                  8   6  1

 40                                    46                 6    6   2

Hyvä julkinen hallinto on kansalaisten yhdenvertaisen 
kohtelun edellytys

Suomi ei menesty ilman hyvää julkista hallintoa

Julkista hallintoa ei pidä supistaa
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Lue koko tutkimusraportti:

www.akavanerityisalat.fi/
elamasikuntaan

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 näkemyksiä hallinnosta on 
tutkittu vastaavalla menetelmällä edellisen 
kerran syksyllä 2015. 

Tutkimus toteutettiin Akavan Erityisalojen  
toimeksiannosta.

Miten tutkimus tehtiin?

selle kannalle. 15 % ei osaa sanoa, mitä ajat-
telisi asiasta.

Lainmukaisuus pitää ykkössijaa
Hyvän hallinnon tunnusmerkeistä kärjessä 
ovat edelleen lainmukaisuus, asiantuntemus 
ja avoimuus. Näitä pitää erittäin merkittävinä 
tai merkittävinä 94 % kansalaisista.

Hyvän hallinnon tunnusmerkkien merki-
tys on kautta linjan vahvistunut kahden vuo-
den aikana. Esimerkiksi lainmukaisuutta piti 
nyt erittäin merkittävänä 76 %, kun kaksi 
vuotta sitten osuus oli 65 %.

Myös hallinnon riippumattomuutta, riit-
tävää resursointia ja vaikutusten arviointia 
voimakkaasti kannattavien osuus oli hypäh-
tänyt verrattuna kahden vuoden takaiseen.

Osa hyvän hallinnon tunnusmerkeistä 
koetaan yhtä tärkeiksi puoluekannasta riip-

pumatta. Tällaisia ovat lainmukaisuus, asian-
tuntemus ja riippumattomuus. Asiakasläh-
töisyys, yhdenvertaisuus, tarkoituksenmu-
kaisuus ja taloudellisuus ovat puolestaan 
tekijöitä, joiden merkittävyys koetaan jonkin 
verran eri tavoin eri puolueita kannattavien 
joukossa.

Tämän vuoden tutkimuksessa hyvän hal-
linnon tunnusmerkistöön lisättiin asiakas-
lähtöisyys, jota pitää sitäkin erittäin tai melko 
merkittävänä 92 % suomalaisista.  

Hyvän julkisen hallinnon tunnusmerkit:  
kuinka merkittäviä (%)

Lainmukaisuus

Asiantuntemus ja  
osaaminen

Avoimuus, kansalaisten  
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Riippumattomuus
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Hyvän julkisen hallinnon tunnusmerkit:  
erittäin merkittävä -osuudet (%)
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ELÄKE 

  
yöuraeläkkeestä puhuttiin työn 
sankarien eläkkeenä, kun sitä elä-
keuudistuksen yhteydessä muu-
tamia vuosia sitten sorvattiin. 
Ylilääkäri Jukka Kivekäs työelä-

keyhtiö Varmasta huokaa. 
– Minusta sitä nimitystä ei  

pitäisi käyttää työuraeläk-
keestä. Työn sankareita on 
Suomessa paljon, mutta 
vain harvat heistä tulevat 
saamaan työuraeläkettä. 
Lakiin kirjoitetut eläk-
keen kriteerit ovat nimit-
täin hyvin tiukat.

Työuraeläkettä hakevalla 
on oltava takanaan vähintään 
38 vuotta raskaassa työssä.  Käytän-
nössä siis koko työura raskaassa työssä: pää-
toimisesti, ympäri vuoden, ilman pitkiä kat-
koja. Tilapäinen työttömyys ja korkeintaan 
kolme vuotta perhevapailla sallitaan.

Helmikuussa 2018 Suomen eläkevalikoimassa on  
uusi osa: työuraeläke. Se tuo vuosikymmenet raskasta 
työtä tehneelle työntekijälle periaatteessa reitin  
eläkkeelle vähän ennen vanhuuseläkeikää. Mutta sitä 
ennen matkassa on monta mutkaa.  

Työuraeläkkeelle 
pääsee vain tiheän 
seulan läpi

T
Hakijan pitää olla vähintään 63-vuotias. 

Hänellä pitää olla voimassa oleva työsuhde tai 
sen päättymisestä saa olla korkeintaan vuosi. 
Lisäksi hänellä pitää olla lääkärin toteama 
sairaus, joka alentaa hänen työkykyään pysy-

västi. Sairauspäivärahan maksimi- 
ajan, 300 päivää, täyttymistä ei 

kuitenkaan edellytetä. 

Koko työura 
puntarissa
Työuraeläkepäätöstä teh-
täessä arvioidaan siis ih-

misen koko työuraa, ja 
nimenomaan hänen työ-

tehtäviensä sisältöä. Tämä on 
olennainen ero työkyvyttömyys-

eläkkeeseen verrattuna. Työuraeläk-
keen myöntämistä pohdittaessa ei nimittäin 
saa arvioida sitä, kuinka paljon juuri tämä 
eläkettä hakeva Matti tai Raili on vuosikym-
menien aikana työssään kuormittunut.

Sen sijaan eläkeratkaisijoiden on pohdit-
tava sitä, miten kuormittavia Matin tai Railin 
tekemät työt ovat itsessään olleet – on niitä 
tehnyt kuka tahansa. Yksittäisen ihmisen 
ominaisuuksia, ikää, sukupuolta tai omaa 
kokemusta työn kuormittavuudesta ei saa 
päätöstä tehtäessä ottaa huomioon. Ainoas-
taan työn sisältö ratkaisee.

Mikä on raskasta työtä?
Mikä sitten on raskasta työtä? Sitä ei laissa 
suoraan sanota. Siinä ei luetella raskaita  
ammatteja, vaan raskaan työn piirteitä. Niitä 
kuvataan kuusi. Laki puhuu ”rasittuneisuut-
ta ja kuluneisuutta aiheuttavasta työstä”,  
jonka pitää sisältää ”merkittävässä määrin” 
vähintään yhtä näistä piirteistä. 

Ne ovat

1.  suurta lihasvoimaa edellyttävä tai lihak-
sia pitkäkestoisesti kuormittavia työliik-
keitä,

2.  hengitys- ja verenkiertoelinten erityisen 
voimakasta kuormittumista, 

3.  kuormittavia ja hankalia työasentoja,

4.  voimaa tai suurta nopeutta vaativia, tois-
tuvia työliikkeitä tai liikkeitä, jotka vaa-
tivat käsien puristusta, kiertoa ja voimaa,

5.  erityisen vaativa ja poikkeuksellista hen-
kistä kuormitusta aiheuttava vuorovai-
kutteinen työ,

6.  jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tark-
kaavaisuutta edellyttävä tehtävä, jossa 
on korkea tapaturmariski tai väkivallan 
uhka. 

Työtä arvioitaessa otetaan huomioon myös 
lisätekijöitä. Niitä on viisi: poikkeukselliset 
fysikaaliset tekijät, kuormitusta lisäävien suo-
javarusteiden käyttö, toistuvaa yötyötä sisäl-
tävä tai muuten kuormittava vuorotyö, tois-
tuvat pitkät työvuorot ja yrittäjillä ympärivuo-
rokautinen sidonnaisuus tuotantoeläimiin. 

– Kannattaa lukea laissa määritellyt ras-
kaan työn piirteet ja miettiä, miten paljon 
niitä on omissa työtehtävissä ollut, Kivekäs 
vinkkaa työuraeläkettä havittelevalle.

Työuraeläkettä voi hakea syksystä 2017 
lähtien. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat 
alkaa 1.2.2018.  

TEKSTI: Riitta Gullman 
KUVAT: iStock  
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ESIMERKKINÄ tässä on työkyvyttömyyseläke-
hakemuksen käsittely. Ensi syksynä ratkais-
tavaksi tule työuraeläkehakemuksia. Ne  
käsiteltäneen pääpiirteissään samalla tavalla. 
Hakemusten ja sitä tukevien lausuntojen  
sisältö on toki erilainen.  

Ja kun työkyvyttömyyseläkehakemusten 
lääketieteellisessä arvioinnissa asiantuntija-
lääkäri katsoo hakijan sairauksia, työura-
eläkehakemuksissa hän tarkastelee hakijan 
koko työuraa.

Tietojen täydentäminen vie aikaa  
Kun ihminen hakee ensimmäistä kertaa työ-
kyvyttömyyseläkettä, työeläkeyhtiöön tulee 
hakemuksen mukana keskimäärin viisi lau-
suntoa. Niistä ilmenee se, mitä hakijan ter-
veydentilasta on kirjoitettu sairauspäivä-
rahakauden aikana. 

Alkajaisiksi dokumentit kokoaa eläkekä-
sittelijä. Hän pyytää niitä vielä lisää: yleensä 
tarvitaan ainakin kuvaus hakijan työn sisäl-
löstä viimeisimmältä työnantajalta. Kelalta 
tulee lisäksi tietoja sairauspäivärahakaudelta. 

Kun tarvittavat dokumentit on saatu työ-
eläkeyhtiöön – se voi kestää jonkin aikaa –  
eläkeratkaisija alkaa käydä niitä läpi. Hän 
tekee niistä yhteenvedon ja esittelee eläke-
hakemuksen. 

Asiantuntijalääkäri muodostaa 
kokonaiskuvan  
Nyt seuraa hakemuksen lääketieteellinen  
arvio. Työeläkeyhtiön asiantuntijalääkäri, 
vakuutuslääkäri, käy läpi eri hoitavien lääkä-
rien lausunnot ja arvioi eläkehakemuksen 
niiden perusteella. 

Pelkkien paperien varassa päätöksiä ei 
kuitenkaan tehdä. Työkyvyttömyyseläke-
hakemuksissa lausuntoja on yleensä eri alo-
jen erikoislääkäreiltä: esimerkiksi ortopedil-
tä, fysiatrilta ja työterveyslääkäriltä. Jokainen 
heistä on tavannut hakijan. Jokainen kuvaa 
hakijan tilannetta oman erikoisalansa näkö-
kulmasta. 

Asiantuntijalääkäri rakentaa näistä yksit-
täisistä lausunnoista yhden kuvan. Hän etsii 
kaikista lausunnoista faktoja, löydöksiä. Mitä 
diagnooseja on tehty? Miten ne on tehty? 
Mitä samansuuntaista eri lausunnoissa on? 

Lääkärien rooleissa on tässä eroa. Hoita-
va lääkäri arvioi potilaansa toimintakykyä. 
Asiantuntijalääkäri soveltaa lakia: hän arvioi 
sitä, mikä on hakijan toimintakyky suhteessa 
työkykyyn. Hänellä ei ole eikä saa olla hoito-
suhdetta hakijaan.

Päätökset tekee ryhmä   
Asiantuntijalääkärin jälkeen hakemus siirtyy 
seuraavaan vaiheeseen. Eläkelaskija laskee, 
paljonko hakija saa eläkettä, jos päätös on 
myönteinen. 

Sitten onkin päätöksenteon vuoro. Siihen 
osallistuu eläkeratkaisijoita, juristeja, korva-
uskäsittelijöitä ja asiantuntijalääkäri. Siten 
varmistetaan, että päätösten linja pysyy yh-
denmukaisena. Yksittäisen hakijan tapausta 
myös verrataan aiempiin. Tällä koetetaan var-
mistaa se, että ratkaisut olisivat samanlaisia 
kaikille samassa tilanteessa oleville ihmisille.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen koko 
kierrokseen kuluu aikaa keskimäärin noin 
kaksi kuukautta. Suurin osa ajasta kuluu eri-
laisten papereiden odotteluun.  

Mikä eläkkeissä 
muuttuu 2017  
jälkeen?
Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 
asteittain 65 vuoteen.

Jokaiselle ikäluokalle määritellään alin 
vanhuuseläkkeen ikä ja tavoite-eläkeikä, 
joka on myöhempi.

Jos työskentelee tavoite-eläkeikään 
saakka, eläkkeen saa täysimääräisenä, 
ilman elinaikakertoimen tekemää  
vähennystä.

Eläkettä alkaa karttua kaikille 17-vuoti-
aasta alkaen (aiemmin 23-vuotiaasta).

Eläkettä karttuu kaikille 1,5 % vuodessa 
koko palkasta. 

Lykkäyskorotus (0,4 %/kk) palkitsee 
työssä jatkamisesta alimman van-
huuseläkeiän jälkeen. Vuoden lykkäys tuo 
karttuneeseen eläkkeeseen lisää 4,8 %. 
Samalla uudesta työstä karttuu 1,5 %.

Eläkekertymä lasketaan koko palkasta 
(aiemmin palkansaajan työeläkemaksu 
on ensin vähennetty).

Osa-aikaeläke jäi pois, tilalla nyt osit-
tainen varhennettu vanhuuseläke.

Uusi eläkelaji, työuraeläke, voimaan 
2018. 

Tarkempia tietoja löytyy:  
  www.eläkeuudistus.fi

Eläkepäätöksen tekeminen työeläkeyhtiössä perustuu  
hakemukseen ja siihen liittyviin lausuntoihin. Ratkaisuja  
tekemässä on koko joukko ihmisiä: kullakin on oma roolinsa. 
 

Näin työeläkeyhtiössä  
tehdään eläkeratkaisuja  
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TEKSTI Harri Ikonen ja Kari Eskola 
KUVA iStock 

hteistoimintaneuvottelut (yt-
neuvottelut) usein mielletään ja 
yhdistetään tilanteisiin, jossa 
työnantaja on irtisanomassa tai 
lomauttamassa henkilökuntaa. 

Työnantajan yhteistoimintavelvoite on kui-
tenkin paljon tätä laajempi, vaikka se ei vält-
tämättä työntekijöiden arjessa ja julkisuudes-
sa näin näyttäytyisikään. 

Valtiota työnantajana velvoittaa yhteistoi-
minnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 
annettu laki (30.12.2013/1233), jossa on tar-
kemmin säännelty mm. yhteistoiminnan 
osapuolista, neuvoteltavista asioista sekä 
muista menettelyllisistä säännöistä.

Laki sääntelee tarkasti  
yt-neuvottelujen kulkua 
valtiolla. Luottamus- 
miehellä on keskeinen  
rooli neuvottelussa.

Miten 
yt-neuvottelut  
etenevät 
valtiolla? 

Y

VALTIO

Mistä on neuvoteltava?
Yhteistoimintalain tarkoituksena on ensisi-
jaisesti edistää viraston ja sen henkilöstön 
vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa. Tavoit-
teena on yhteisymmärryksessä kehittää viras-
ton toimintaa ja henkilöstön mahdollisuuksia 
vaikuttaa virastossa tehtäviin päätöksiin, jot-
ka koskevat työtä, työoloja ja henkilöstön ase-
maa virastossa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että työnantajan on käytävä yt-neuvotte-
lut aina, kun suunnitteilla olevilla toimen-
piteillä saattaa olla vaikutusta henkilöstöön 
jollain tavalla.

Laissa on myös tarkemmin eritelty tilan-
teita, jolloin ainakin asia on saatettava yhteis-
toimintamenettelyyn tai -neuvotteluun.
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Kuka käy yt-neuvottelut?
Yhteistoiminnan osapuolia ovat virasto ja sen 
henkilöstö. Pääsääntöisesti yt-neuvotteluissa 
henkilöstöä edustaa luottamusmies. Yksittäis-
tä virkamiestä koskeva asia kuitenkin käsitel-
lään ensisijaisesti työnantajan ja kysymykses-
sä olevan henkilön välillä. Jos työnantaja tai 
virkamies häntä koskevassa kysymyksessä sitä 
vaatii, on asiaa käsiteltävä myös työnantajan 
ja asianomaisen henkilöstön edustajan (luot-
tamusmies) kesken. 

Valtiolla Akavan Erityisalojen jäsenten 
luottamusmiehinä toimivat Akavan julkisen 
sektorin neuvottelujärjestön JUKOn luotta-
musmiehet. Yhteistoimintaa varten viraston 
on asetettava yhteistoimintaelin. Tarkemmis-
ta menettelytavoista sovitaan viraston yhteis-
toimintasopimuksessa. 

Mikäli virastossa asetetaan työryhmä val-
mistelemaan tai toteuttamaan kehittämis-
hanketta, joka saattaa aiheuttaa olennaisia 
muutoksia henkilöstön työtehtäviin, työme-
netelmiin tai tehtävien järjestelyyn, tulee 
työryhmässä olla henkilöstöryhmien edustus. 
Kun kyseessä on koko valtionhallinnon tai 
useamman ministeriön hallinnonalan hen-
kilöstöä yhteisesti koskeva asia, vastaa kysei-
sen asian vastuuministeriö asian käsittelemi-
sestä. Hallinnonalalla onkin yleensä myös 
yhteinen yt-ryhmä, jossa mukana ovat myös 
henkilöstön pääsopijajärjestöt.  

Milloin yt-neuvottelut tulee aloittaa 
ja mitä tietoja työnantajan tulee 
toimittaa?
Käytännössä yhteistoiminta tulee aloittaa asi-
an sellaisessa suunnittelu- ja valmisteluvai-
heessa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena 
oleva vuorovaikutus sekä henkilöstön vaikut-
taminen vaihtoehtoihin ja asiaan voivat myös 
käytännössä toteutua. Työnantajan tulee an-
taa henkilöstön edustajille tai yksittäistä vir-
kamiestä koskevassa asiassa asianomaiselle 
virkamiehelle riittävän aikaisessa vaiheessa 
asiaan perehtymistä ja sen käsittelyä varten 
tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Yt-neuvottelut tulee siis aloittaa mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa, jotta henki-
löstöllä on tosiasiallinen mahdollisuus vai-
kuttaa asiaan. Tietojen antamisessa tulee 
myös korostaa avoimuutta, jolloin työnanta-
jan on annettava kaikki aloitteen tekohetkel-

lä käytettävissään olevat tiedot. Valtiolla mer-
kittävin haaste on jukolaisten luottamusmies-
temme mukaan työnantajan suhtautuminen 
yhteistoimintaan. Kun merkittävät virastoja 
koskevat päätökset tehdään poliittisella ta-
solla, virastoille jää usein lähinnä päätösten 
toimeenpano. Henkilöstöllämme olisi usein 
esittää vaihtoehtoja ja keinoja, mutta liian 
usein virastojen johdolla ei ole halua neuvo-
tella ”ylhäällä” jo päätetyistä asioista.

Miten minun tulisi toimia 
yt-neuvotteluissa?
Kun neuvottelut ovat alkamassa,  toimittaa 
työnantaja neuvotteluesityksen henkilöstön 
edustajalle eli luottamusmiehelle. Tässä koh-
den luottamusmiehen tulisi informoida kaik-
kia niitä edustettaviaan, joita yt-neuvottelut 
mahdollisesti koskevat.

Jäsenen on siis ensiarvoisen tärkeää olla 
yhteydessä omaan luottamusmieheen ennen 
neuvotteluita ja niiden aikana. Tästä syystä 
myös omien yhteys- ja työpaikkatietojen päi-
vittäminen Akavan Erityisalojen jäsenrekis-
teriin on tärkeää, jotta JUKOn luottamusmie-
hellä on ajantasainen tieto edustettavasta 
jäsenistöstään. 

Liitto, jäsenyhdistys, JUKO ja jukolainen 
luottamusmies hoitavat jäsenen edunval-
vontaa yhdessä. Usein neuvottelut koskevat 
myös useita henkilöitä tai henkilöstöryhmiä, 
jolloin oman sekä oman henkilöstöryhmän 
mieli piteen esiin tuominen edellyttää aktii-
vista tietojen vaihtamista luottamusmiehen 
kanssa. 

Kysyttävää valtion yt-neuvotteluista? 
Ota yhteyttä!
Akavan Erityisaloissa valtiosektorin  
edunvalvontaa hoitavat: Anna Zibellini,  
Kari Eskola ja Harri Ikonen.

– JUKOlla on hyvä ja virastokentän  
kattava luottamusmiesjärjestelmä, arvioi 
työmarkkinalakimies Kari Eskola  
Akavan Erityisaloista. 

– Jäsenistö siis saa halutessaan tukea 
ja apua ja myös pystyy neuvottelemaan 
työnantajansa kanssa. Keskeistä on toki, 
että henkilöstö valitsee itselleen osaavat 
luottamusmiehet ja antavat näille myös 
taustatukea. 

Lisäksi neuvontaa antavat Akavan  
Erityisalojen lakimiehet. 

Akavan Erityisalat osallistuu liittona kaik-
keen toimintaan JUKOssa, jossa valtio-
sektorilla toimivat akavalaiset liitot teke-
vät tiivistä yhteistyötä korkeakoulutetun 
jäsenistönsä hyväksi. Akavan Erityisalojen 
tehtävänä on nostaa esille juuri oman 
jäsenistönsä ammatteja, näkökulmaa ja 
edunvalvontakysymyksiä JUKOn kautta 
neuvottelupöytiin.  

– On sääli jos yhteistoimintaneuvottelut 
nähdään valtiolla vain välttämättömänä 
muodollisuutena, kun koko lain tausta-
ajatus on vaikuttamismahdollisuuksien 
kautta tuoda koko organisaatiolle  
menestystä. Onneksi valtiolta löytyy  
myös hyviä esimerkkejä. Työ- ja elin- 
keinoministeriön työelämätutkimuksetkin 
osoittavat, että kaikkein menestyneim-
missä organisaatioissa – toimialasta ja 
organisaation koosta riippumatta – yh-
teistoiminta pelaa aidosti. 

JÄSEN  
SAA APUA

Työmarkkinalakimies Kari Eskola 
Akavan Erityisalat

Lakimies Harri Ikonen  
Akavan Erityisalat
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äällä pohditaan palveluprosesseja. 
Erilaisten laivamatkustajien ristei-
lykokemukset jäsentyvät fläppi-
paperille värikkäiden post-it- 
lappujen avulla. Tuloksena syntyy 

nopeasti useita näkökulmia palveluiden kul-
kuun ja niiden ongelmakohtiin, jotka esitel-
lään toisille osallistujille. 

Helsingissä 7-9.4. järjestetyssä Haavi 2017 
-palvelumuotoilukoulutuksen ensimmäisen 
oppimisviikonlopun aikana päästiin käsiksi 
kuvitteellisten esimerkkien ohella yritysten 
oikeisiin toimeksiantoihin. Koulutuksen  
tavoitteena on päästää osallistujat kokeile-
maan työskentelyä liike-elämän ongelmien 
ja palvelukonseptien parissa. Ensimmäisen 
koulutusviikonlopun aikana perehdyttiin  
ongelmien määrittelyyn ja tutkimukseen.

Haavi on Akavan Erityisalojen, Specian ja 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen uu-
denlainen koulutusohjelma jäsenistölle.  
Ohjelman tavoitteena on luoda uutta ja in-
nostavaa kokemusta työskentelystä yksityis-

Haavi2017 käynnistyi 31 innokkaan jäsenen ja neljän toimeksiantajan 
voimin huhtikuussa. Kyseessä on palvelumuotoilukoulutus, jossa tiimit 
pääsevät ratkomaan todellisia haasteita. 

Haavissa palvelumuotoilu 
haastaa akateemisen  
generalistin

T
ten palveluntarjoajien toimintaan liittyvien 
ongelmien parissa.

Yritysten toimintaa kehittävät tiimit koos-
tuvat usein ekonomeista ja insinööreistä. 
Heidän näkökulmiinsa ei välttämättä sisälly 
ihmiskeskeisyyttä, joka taas on mukana ole-
vien liittojen jäsenten ydinosaamista. 

Mukaan Haavin pilottiin valittiin 31 jäsen-
tä, joiden opiskelualat eivät suoraan valmis-
ta tiettyyn ammattiin.  Työskentelytiimit ovat 
varsin monialaisia:  joukossa on kasvatus-
tieteilijöitä, kielitieteilijöitä, historioitsijoita, 
sosiologeja ja sosiaalipoliitikkoja. Mukaan 
mahtuu myös viestinnän osaajia ja muotoi-
lijoita.

Konkreettista tekemistä
Haavissa mukana olevat ammattiliitot halu-
avat tukea jäsentensä osaamisen kehittymis-
tä, verkostoitumista ja mahdollisesti uusien 
työpaikkojen löytämistä. Monet ammattiliitot 
pohtivat tällä hetkellä roolinsa laajentamista 
perinteisestä edunvalvonnasta jäsenten 
kumppaniksi, jolta saisi tukea kaikissa työtä 
koskevissa elämänvaiheissa. Haavin kaltaiset 
kokeilut ovat avainasemassa näiden uusien 
muotojen kartoittamisessa. 

Myös osallistujille Haavi-koulutuskon-
septi on tuore ja tervetullut. Englantilaisesta 
filologiasta valmistuneen Jenni Mäkelän 

Niina Juurakko ja Minna Mikkanen Kalevasta 
kertoivat odotuksistaan Haavin aloitustilai- 
suudessa. 

TEKSTI Nina Kahma ja Mikael Seppälä 
KUVAT Aki Reinimäki ja Mikael Seppälä  
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(Käännösalan asiantuntijat KAJ ry) mielestä 
eniten oppii siitä, kun pääsee työstämään 
ryhmän kanssa oikeaa toimeksiantoa ja ko-
keilemaan, voisiko oma juttu löytyä vaikkapa 
juuri palvelumuotoilusta.  

Yhteiskuntapolitiikasta valmistunutta 
Jenni Henrikssonia (Yhteiskunta-alan kor-
keakoulutetut) kiehtoo palvelumuotoilun 
konkreettisuus:

 – Palvelumuotoilu on hyvä työkalu, joka 
kannustaa kokeilemaan ja ajattelemaan asi-
oita uudella tavalla siitä näkökulmasta, miten 
niitä voi kehittää ideoista eteenpäin, Henriks-
son arvioi.

Palveluprosesseja ja 
viestintästrategioita
Haavi 2017 toimeksiantajiksi lähti neljä ko-
keilunhaluista organisaatiota, joista kukin saa 
käyttöönsä noin kuuden hengen monialaisen 
tiimin. Tiimi tutkii annetun haasteen kohtee-
na olevaa aluetta sekä kehittää tehtyyn tutki-
mukseen perustuvia ratkaisuja. 

AVOINE OY osallistuu Haaviin kahden haas-
teen voimin. Avoine tarjoaa järjestöille erilai-
sia sähköisiä palveluja, jotka auttavat paitsi 
perustoiminnan pyörittämisessä myös uu-
distumaan digitaalisesti. 

Avoinen toimeksianto koskee sitä, miten 
liitto saisi jäsenten tarpeita nopeasti tietoon, 
jotta asiakastarpeisiin pystytään vastaamaan 
entistäkin paremmin.  

– Erityisen kiinnostavaa on, millainen 
toimintamalli auttaisi järjestöjä keräämään 
tyytyväisyyteen tai eroherkkyyteen liittyvää 
tietoa jäseniltä ja millainen toimintamalli tosi 
lisäarvoa jäsenelle, pohtii Avoinen konsepti-
suunnittelija Heikki Kallioinen. 

Kallioinen toivoo, että Haaviin osallistu-
minen tuottaa yrityksen sisälle laajempaa 
ymmärrystä palvelumuotoilusta ja että tiimi-

en tuottamat ratkaisut voivat avartaa Avoinen 
näkökulmia järjestöjen haasteisiin.

ENTRE – AKAVAN YRITTÄJÄT JA ITSENSÄ-
TYÖLLISTÄJÄT on 18 akavalaisen liiton yh-
teistyöjärjestö, joka tekee yrittäjien ja itsen-
sätyöllistäjien edunvalvontaa. Tämä ryhmä 
on työn muutoksen myötä kasvava porukka, 
jonka edunvalvonnan tarpeet eivät ole aivan 
samat kuin perinteisissä työsuhteissa olevien.

Entre haluaa ymmärtää paremmin yrittä-
jien ja itsensätyöllistäjien elämäntilanteita, 
ja osallistuu siksi Haaviin toimeksiantajana. 
Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mitä 
kaikkea itsensätyöllistäjän pitää järjestää ja 
selvittää aloittaessaan yritystoimintaa. Aloit-
televalla yrittäjällä ei ole valmiita organisaa-
tion rakenteita taustalla, joten on olennaista, 
että tukea ja palveluita saa helposti.  Haas-
teen kannalta tärkeä kysymys on, miksi yrit-
täjä tai itsensätyöllistäjä haluaisi ottaa akava-
laisen liiton omakseen.

Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja 
Salla Luomanmäki toimii myös Entren  
puheenjohtajan roolissa. Luomanmäki oli 
molemmissa rooleissaan mukana Haavin 
aloitus tilaisuudessa ja odottaa kiinnostuksel-
la Entren haasteen parissa työskentelevän Salla Luomanmäki esitteli Akavan Entren haastetta sitä työstävälle tiimille.

Avoinen toimeksiannon saanut tiimi pohti, miten järjestö saa mahdollisimman nopeasti tietoa 
jäsenten tarpeista ja toiveista.    
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Odotamme  
Haavi-tiimeiltä  

ideoita ja  
ratkaisuja!

tiimin tuotoksia. Tiimillä on mahdollisuus 
tarjota visioita siitä, minkälaista edunvalvon-
taa ja palveluita akavalaiset liitot voisivat 
tarjota tulevaisuudessa. 

DANSKE BANK pohtii haavilais-
ten kanssa pankin arvo-
lupausta, asiakaskokemuk-
sia ja elämäntilanteiden 
vaikutusta asiakkuuteen. 
Danske Bank on Suo-
men kolmanneksi suu-
rin pankki, joka tarjoaa 
palveluita noin miljoo-
nalle suomalaiselle kotita-
loudelle, yritykselle ja insti-
tuutiolle.

Danske Bank ja Akava ovat so-
pineet tutkimus- ja palvelukehitysyhteis-
työstä, joka keskittyy alkuvaiheessa ymmär-
tämään vastavalmistuneiden elämäntilantei-
ta ja tukemaan tavoitteiden saavuttamisessa.  

Toimeksiannon myötä haavilaiset pääse-
vät tutustumaan Dansken palveluihin ja pal-
velurakenteisiin ja esittämään ehdotuksensa 
palvelukonseptin kehittämisestä. 

– Odotamme innokkaasti Haavi-tiimiltä 
uusia ideoita ja ratkaisuja siihen, kuinka pys-
tymme tavoittamaan tätä kiireistä elämän-
vaihetta läpikäyvät, palvelu- ja etukokonai-

suuteen oikeutetut vastavalmis-
tuneet. Samalla on hienoa olla 

mukana tukemassa genera-
listialoilta valmistuneiden 

asiantuntijoiden osaa-
mista ja vaikuttavuutta 
työelämässä, kertoo  
Jacob Segercrantz 
Danske Bankista. 

KESKINÄINEN VAKUU- 
TUSYHTIÖ KALEVA on  Suo-

men vanhin henkivakuutus-
yhtiö. Yhteistyö ammattiliittojen 

kanssa on yksi toiminnan tärkeimpiä perus-
pilareita. Kalevalla on yhteistyösopimukset 
lähes kaikkien akavalaisten liittojen kanssa.

Kalevan Haavin osallistujille tarjoaman 
haasteen taustalla on se,  että suomalaiset 
ovat vakuuttaneet henkensä huonosti verra-
taanpa sitä sitten muihin vakuutuksiin tai 
henkivakuuttamisasteeseen kansainvälises-

ti. Erityisen suurta henkivakuuttamisen tarve 
on nuorilla lapsiperheillä, joilla on lainaa eikä 
omaa varallisuutta pahimman varalle.  

Markkinointijohtaja Minna Mikkanen 
Kalevasta sanoo odottavansa tuloksia kiin-
nostuneena. Mikä on haavilaisten näkemys 
siitä, miten ja missä tilanteissa, noin 25-35- 
vuotiaille tulee puhua kuolemasta ja siihen 
varautumisesta niin, että se herättää ajatte-
lemaan omaa elämäntilannetta ja tekemään 
siihen sopivat, riskien jakamista koskevat 
valinnat.  Kaleva tarjoaa haavilaisten työn 
tueksi aiempaa tutkimustietoa ja mahdolli-
suuden tuottaa uusia avauksia henkivakuu-
tusten markkinointiin.

Generalisti ymmärtää ihmistä
Haavin ensimmäisen oppimisviikonlopun 
valmentaja Taneli Heinonen on itsekin kou-
lutukseltaan sosiologi sekä antropologi ja 
työskentelee yrittäjänä sekä itsensätyöllis- 
täjänä koulutuksen ja asiakastutkimuksen  
parissa. 
 Taneli koulutti Haavin osallistujille palve-
lumuotoilun perusteita sekä tapoja, joilla  
ihmistieteellisiä menetelmiä voi kytkeä osak-
si palvelumuotoiluprosessia. 

Taneli toteaa, että generalistien vahvuus 
työelämässä liittyy arjen monimutkaisten 
kokonaisuuksien ja merkitysten ymmärtä-
miseen.

– Me emme havaitse vain yksittäisiä asi-
oita ja toimi niiden mukaan, vaan osaamme 
kehystää ja suunnitella tutkimuksia. On tär-
keää ymmärtää erilaisia suhteita ja näkö-
kulmien moninaisuutta.  

Huhtikuussa haavi-tiimit jalkautuvat ken-
tälle tutkimaan ja havainnoimaan palvelu-
konseptien asiakkaita ja sidosryhmiä. Tou-
kokuussa Haavi etenee konseptointia ja  
kokeiluita koskevalla opetuksella ja ennen 
kesää tiimit pääsevät esittelemään työnsä 
tulokset 1.6.2017 Think Companyssä järjes-
tettävässä gaalassa.  

 
 

Taneli Heinonen koulutti haavilaisille palvelumuotoilun ja asiakastutkimuksen perusteita. 

Lue lisää:
WWW: http://haavi.info 
Facebook: http://www.facebook.com/haavi.info
Instagram: @haavi.info
Twitter: @haavi_info
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Lue lisää: 

                     www.akava.fi ja  
                     www.akavanentre.fi 

Akava julkisti 21 kohdan yrittäjyysohjelman. 

Turvaa itsensätyöllistäjille  
ja mikroyrittäjille

   kavan puheenjohtajan Sture  
Fjäderin mukaan yksinyrittäjän 
ja itsensätyöllistäjän turvaver-
kosta on paljastunut monta auk-
koa. Akava esittää 21 toimen-

pidettä heidän työmarkkina-asemansa pa-
rantamiseksi.

– Suomessa on jo liki 180 000 yksinyrittä-
jää ja noin 160 000 itsensätyöllistäjää. Heitä 
ei voi pitää torpparin asemassa, Fjäder pai-
nottaa.

Hän esittää työsopimusta laajennettavak-
si koskemaan myös toimeksiantotyötä paitsi, 
jos kyse ei ole selvästi yrittäjätyöstä.

– Emme halua kolmatta vaihtoehtoa yrit-
täjyyden ja palkkatyön väliin, vaan työsuh-
teen määritelmän pitää olla selvä.

Määritelmä saattaa hämärtyä, kun tekee 
töitä digialustoilla tai laskutusfirmojen kaut-
ta. Akavan asiantuntija Anu Tuovinen pitää 
hyvänä eläkeyhtiöiden muistutusta, että niin 
sanottu kevytyrittäjyys on oikeaa yrittäjätyö-
tä, josta pitää maksaa yrittäjäeläkemaksua.

A
Alustataloudessa työnantaja 
on piilossa
Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien Ent-
ren puheenjohtaja Salla Luomanmäki esit-
tää, että Suomessa pitäisi vakavasti keskus-
tella, millaista työelämä on esimerkiksi 2030- 
luvulla.

Varsinkin tietotyössä niin sanotuilla digi-
alustoilla työskentelevän asema on muuttu-
nut kansainvälistymisen myötä hyvin epäsel-
väksi. Yksittäistä tilaajaa tai työnantajaa ei 
yleensä pysty osoittamaan.

– Alustataloudessa "pilvityönantajille" 
työtä tekevät eivät välttämättä tiedä, mistä 
päin maailmaa toimeksianto tulee, Luoman-
mäki kertoo.

Vastuut ovat epäselvät. Luomanmäen 
mukaan alustataloudessa työtä tekeville pitää 
tarjota työttömyys- ja sosiaaliturvaa ja työter-
veydenhoitoa samoin kuin työsuhteisille.

– "Pilvityönantajille" on luotava velvolli-
suus vastata kustannuksista, kun toimeksi-
anto täyttää selkeät työsuhteen merkit. 

Kaikki työ on yhtä 
arvokasta
Yksinyrittäjän ja itsensätyöl-
listäjän sosiaaliturva pitää 
Akavan mielestä saada likelle 
palkansaajien sosiaaliturvaa.

– Kaikki työ on yhtä arvo-
kasta, Fjäder painottaa.

Kun henkilö siirtyy työnte-
komuodosta toiseen, sosiaali-
turvan tulisi seurata mukana.

Paraikaa pohditaan työt-
tömyysturvaan niin sanottua 
yhdistelmävakuutusta. Sen 

myötä sekä yrittäjänä että palkansaajana toi-
miva voisi vakuuttaa sekä yrittäjätyön että 
palkkatyön yhtäaikaisesti. Nyt vaihtoehtona 
on joko yrittäjien tai palkansaajien työttö-
myyskassa.

Luomanmäki toivoo, että esitys valmistel-
taisiin huolella, jotta laki saataisiin voimaan 
suunnitelmien mukaisesti ensi vuoden alusta.

Akava haluaa, että kollektiivinen edun-
valvonta sallittaisiin myös itsensätyöllistäjil-
le ja yksinyrittäjille. Tällöin nämä voisivat 
neuvotella muun muassa hinnoitteluperus-
teista keskenään. Tämä vaatii muutoksia kil-
pailulainsäädäntöön.

Sivutoiminen yrittäjyys helpommaksi
Työllisyysaste saataisiin Akavan mukaan 
nousemaan 75 prosenttiin mikroyrittäjyyttä 
helpottamalla.

Tuovinen kertoo akavalaisten yrittäjien 
määrän kasvaneen vajaassa kymmenessä 
vuodessa. Noin kuusi prosenttia eli liki 28 000 
akavalaista toimii yrittäjänä. Heistä yli 11 000 
on sivutoimisia yrittäjiä.

Sivutoimista yrittäjyyttä tulisi Akavan mu-
kaan helpottaa muuttamalla yrittäjyyden 
arviointiperusteita. Työajan sijaan perustee-
na pitäisi käyttää tuloja ja mahdollisuutta 
ottaa vastaan kokopäiväistä työtä.

Akava esittää, että työtön voisi kokeilla 
yrittäjyyttä sivutoimisesti siten, että työttö-
myysturva säilyisi neljä kuukautta. Sen jäl-
keen viranomaiset arvioisivat, onko yrittäjyys 
sivu- vai päätoimista. 

 

TEKSTI Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu 
KUVA Kaisa Hirvensalo

Akavan yrittäjyysohjelma julkistettiin toukokuun alussa. 
Kuvassa (vas.) Entren Salla Luomanmäki sekä Akavan  
Sture Fjäder ja Anu Tuovinen. 
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T    
uulia Paulanto oli vasta toista päivää viestin-
täharjoittelijana Ramboll Finlandissa, kun esi-
mies, markkinointi- ja viestintäjohtaja Karo- 
liina Lehmusvirta, pyysi palautetta esitykses-
tään. Toiveena oli, että puheviestintää pääai-

neena Tampereen yliopistossa opiskeleva Paulanto ker-
toisi, miten pomon esitystä ja esitystapaa voisi parantaa. 

– Kylmä hiki nousi kieltämättä pintaan! Onnek-
si Karoliina on hyvä esiintyjä ja hänen esityk-

sensä oli onnistunut ja mietitty. Palautteen 
antamisessa pitää osata olla diskreetti, 

mutta nostaa esiin myös kehitettäviä 
asioita, Tuulia Paulanto kertoo vuoden 
2016 alussa alkaneesta korkeakoulu-
harjoittelustaan Rambollin markki-

nointi- ja viestintäosastolla.
Karoliina Lehmusvirrasta oli itses-

täänselvää pyytää Paulannon apua.
– Minusta oli valtavan hienoa saada spar-

rausta puheviestinnän osaajalta. Hänen koulu-
tuksensa antaa valmiudet kiinnittää huomiota esiintymi-
sen kannalta olennaisiin asioihin. Parhaimmillaan har-
joittelu on vastavuoroista oppimista, Lehmusvirta sanoo.

Paulannon kokemus kuvaa muutenkin hänen harjoit-
teluaikaansa. Rambollilla halutaan hyödyntää harjoitte-
lijan vahvuuksia. Toisaalta heille annetaan vastuullisia 
tehtäviä, joissa oppii uutta. 

– Harjoittelijan koko potentiaalin hyödyntämien on 
juuri se piirre, jonka myös muilla osastoilla harjoitelleet 
nostivat esiin, kun juttelimme kokemuksistamme. Jo  
aivan harjoittelun aluksi kanssani käytiin läpi sitä mitä jo 
osaan ja mitä haluaisin oppia harjoittelun edetessä. Sain 
ohjeistusta työhön, mutta myös vapautta työskennellä 
itsenäisesti, Paulanto sanoo.

Hän sai myös suoraa kiitosta hyvin sujuneista tehtä-
vistä ja rakentavaa palautetta kehityskohteistaan. 

Perusteellinen perehdytys 
Hyvä perehdytys oli yksi tärkeimmistä harjoittelun osa-
alueista, joka sai Paulannon ilmoittamaan harjoittelupaik-
kansa Akavan Erityisalojen Vuoden harjoittelupaikka 
-kilpailuun yliopisto-opiskelijoiden sarjassa. Perehdytyk-
sessä ei säästelty aikaa tai resursseja. 

Työtehtäviä ja -käytäntöjä kävivät hänen kanssaan läpi 
esimiehen ja lähitiimin lisäksi Paulannolle osoitettu hen-
kilökohtainen tutor. Paulanto osallistui myös koko päivän 

Opiskelijan  
työnohjaukseen  

pitää antaa organisaa- 
tiolle riittävästi  

aikaa.

Harjoittelu- 
PAIKKA

TEKSTI Leena Filpus  KUVAT Susa Junnola

Ramboll Finlandissa otettiin voitto Vuoden harjoittelupaikka  
-kilpailussa nöyrän ylpeinä vastaan. Pitkäjänteinen ja mietitty työ  
harjoittelijoiden palkkaamisessa tuottaa tulosta.

Voittajaresepti –  
Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät

VUODEN  
HARJOITTELUPAIKKA -KILPAILU –  
YLIOPISTOSARJA



kestäneeseen perehdytykseen yhdessä muiden uusien 
työntekijöiden kanssa.

– Alusta lähtien tunsin olevani tasa-arvoinen tiimin 
jäsen, vaikka työskentelin harjoittelijana, Paulanto sanoo.

Rambollilla jokainen työntekijä perehdytetään teh-
täviinsä ennalta laaditun perehdytyssuunnitelman mu-
kaisesti. 

Lehmusvirta painottaakin, että opiskelijan työnohja-
ukseen pitää antaa organisaatiolle riittävästi aikaa. Se 
maksaa itsensä takaisin. Osaava ja motivoitunut harjoit-
telija on yrityksen etu. Kun harjoittelijaa rohkaistaan tuo-
maan ajatuksiaan esiin, hänen tuoreet ajatuksensa voivat 
auttaa yritystäkin kehittymään.

Kokemus palkitsee  
Ympäri Suomen lähes 30 paikkakunnalla toimivalla Ram-
bollilla onkin vahva perinne harjoittelijoiden palkkaami-
sessa. Kesätyöntekijät mukaan lukien yhtiö palkkasi viime 
vuonna lähes 130 opiskelijaa. Se on tärkeä osa yhtiön 
toimintafilosofiaa: taloon otetaan uusia kykyjä kasvamaan. 

Yhtiöllä on myös paljon oppilaitosyhteistyötä yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa esimerkiksi tut-
kimuksessa ja tuotekehityksessä. Oppilaitosyhteistyön 
ansiosta osaavaa työvoimaa on myös jatkossa. 

– Panostamme työtehtävien lisäksi siihen, että opis-
kelija-harjoittelijamme myös valmistuvat. Se on meidän 
etumme. Meille on myös luonnollista, että korkeakoulu-
harjoittelijat saavat palkkaa työstään. Hehän tuovat meil-
le lisäarvoa, Lehmusvirta sanoo.

Alkuun Paulanto työskenteli Rambollilla osa-aikaise-
na, sillä hänen gradunsa oli harjoittelun alkaessa vielä 
kesken. Maisterin paperit hän sai kesäkuussa 2016. 

Paulannon harjoittelujakso päättyi vuoden 2017 alus-
sa ja siitä hän siirtyi suoraan koordinaattoriksi markki-
nointi- ja viestintäosastolle perhevapaan sijaiseksi.

– Se, että sain jatkaa, on todella upeaa. Ei ole miten-
kään itsestäänselvää, että vastavalmistunut pääsee heti 
oman alan hommiin, Tuulia Paulanto sanoo.  

Voittajaresepti –  
Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät

– Palkinto tuntuu todella hyvältä. Se kertoo siitä, että 
olemme tehneet oikeanlaisia asioita, jotta harjoittelijat 

kokevat työnsä meillä merkityksellisenä, Karoliina 
Lehmusvirta (vas) iloitsee yhdessä Ramboll Finlandin 

kilpailuun ehdottaman Tuulia Paulannon kanssa.

>>

MISTÄ ON HYVÄ TYÖHARJOITTELUPAIKKA TEHTY?
Tutki lisää Akavan Erityisalojen verkkosivuilta 
www.akavanerityisalat.fi/jasenyys/opiskelija_jasenena/tyoharjoittelut
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Harjoittelu- 
PAIKKA

VUODEN  
HARJOITTELUPAIKKA -KILPAILU –  
AMMATTIKORKEAKOULUSARJA

TEKSTI Leena Filpus  
KUVAT Susa Junnola

Espoon kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelut nousi ammattikorkea-
koulusarjan voittajaksi muun muassa työharjoittelusta maksetun palkan 
ja monipuolisten tehtävien ansiosta.

Espoossa pääsi heti  
oikeisiin töihin

T
uotantopäällikkö Johanna Vepsä Espoon kau-
pungin tapahtuma- ja kulttuuripalveluista on 
yhtä hymyä yksikkönsä voitosta Vuoden har-
joittelupaikka -kilpailussa. Ykkössija kertoo 
siitä, että he ovat harjoittelijoiden palkkaami-

sessa ja luotsaamisessa oikealla tiellä.
Kulttuurituottajan opintoihin Humanistisessa ammat-

tikorkeakoulussa kuulunut pakollinen harjoittelu oli  
Marianne Marttilan mielestä innostavaa ja monipuo- 
lista. Hän pääsi oikeasti tekemään juuri sellaisia tehtäviä, 
mihin kouluttautui.

– Tuntuu tosi hyvältä, että Marianne on viihtynyt niin 
hyvin, että halusi ilmiantaa meidät kilpailuun. Olemme 
oppineet yrityksen ja erehdyksen kautta luotsaamaan 
harjoittelijoita ja tarjoamaan heille sellaisia töitä, jotka 
auttavat heitä myös kehittymään ammattiinsa, Johanna 
Vepsä sanoo. 

Varsinaisesti Marttilan kolmen kuukauden mittainen 
harjoittelu alkoi huhtikuussa 2014, mutta hän on edelleen 
samalla tiellä. Työt ovat jatkuneet siitä lähtien kesätöinä 
ja eri mittaisina projekteina, jotka hän on pystynyt opin-
nollistamaan raporttien ja seminaarien kautta. Kulttuu-
rituottaja AMK:ksi hän valmistui kesällä 2016. 

Tällä hetkellä Marttila tuottaa Karatalon tapahtumia 
sekä koordinoi valtakunnallista kahdeksasluokkalaisten 
Taidetestaajat-hanketta Länsi-Uudenmaan alueella.

Erityisosaaminen kunniaan
Vepsä kertoo, että he ovat pohtineet harjoittelijoiden rek-
rytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä paljon viime vuosina.

– Palvelualueellamme ollaan ehkä luonnostaan vähän 
sellaisia, että hypätään reippaasti veteen ja katsotaan 
miten käy. Näin teimme harjoittelijoiden kanssa kuusi 
seitsemän vuotta sitten. Olemme kuitenkin oppineet, että 
ennalta mietityt käytännöt työhön perehdyttämisessä ja 
työnohjauksessa tuovat paremman lopputuloksen. Har-
joittelija ja me työnantajana saamme eniten hyötyä har-
joittelusta, Vepsä sanoo.

Vepsä painottaa kuitenkin, että tilanteen ja harjoitte-
lijoiden omaleimaisuuden mukaan kannattaa silti elää. 
On tärkeä selvittää, mitä erityisosaamista tai kiinnostuk-
senkohteita harjoittelijalla on.

– Meillä on paljon erilaisia projekteja ja hankkeita, 
joihin tarvitaan erityyppisiä osaajia. Marianne pääsi esi-
merkiksi hyödyntämään teatteriosaamistaan.

Työssä oppii
Heti harjoittelun aluksi Marttila alkoi tuottaa ihan oikeaa 
tapahtumaa, Espoo-päivän toritapahtumaa. Tämä oli juu-
ri sellaista työtä, johon opiskelutkin tähtäsivät.

– Parasta oli se, että sain tehdä töitä itsenäisesti ja 
samalla tiesin, että Johanna ja muu tiimi ovat tukena ja 
apuna. Oli myös hyvä huomata, ettei tarvinnut olla valmis, 
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virheitäkin sai tehdä. Niistähän sitä vasta oppiikin, eten-
kin kun virheitä käydään yhdessä rakentavasti läpi.

Marttilaa ja Vepsää naurattaa, kun tulee puhe siitä, 
mitä erityistä Marttila oppi harjoittelun kuluessa:

– Malttia! Alkuun olin aivan pistoksissa, kun yhteis-
työtahot eivät vastanneet meileihini samalla hetkellä, kun 
lähetin viestini. Kun prosessit tulivat tutuiksi, opin, ettei 
kannata stressata asioista, joihin ei voi vaikuttaa.

– On ollut hienoa nähdä Mariannen kehityskaari. 
Hänellä oli hirveä into tehdä asioita 150-prosenttisesti. 
Hän oli myös taitava ja osaava heti alkuun. Tekemisen 
kautta tulee sitten luottoa, ettei turhia kannata aina höt-
kyilläkään, Vepsä sanoo.

Osa brändäystä
Espoon kaupungin strategiana on kannustaa eri yksiköitä 
palkkaamaan harjoittelijoita, kesureita, sivareita ja tuki-
työllistettäviä erilaisiin tehtäviin. Se on osa kaupungin 
positiivista ja asukaslähtöistä työnantajakuvaa.

– Harjoittelijoiden joukossa on aina Mariannen tapai-
sia helmiä ja koetamme taata heille työtä myös jatkossa. 

Harjoittelun onnistumisen edellytyksenä on se, että 
työtä tarjoava organisaatio ihan oikeasti antaa aikaa teh-
täviin perehdyttämiseen. 

– Arvoihimme kuuluu myös se, että harjoittelija saa 
työstään korvauksen. Se on ehkä pientä harjoittelun aluk-

si, mutta nousee osaamisen kehit-
tyessä, Vepsä sanoo.

Kulttuurialan harjoitteluissa 
palkka ei ole itsestäänselvyys. 
Kenties työnantajat eivät tule 
ajatelleeksi, että palkka on kus-
tannus, joka maksaa itsensä 
takaisin.

– Harjoitteluni oli täysiaikaista. 
Jos en olisi saanut työstäni palkkaa, 
olisin joutunut menemään vielä palkka-
töihin harjoittelupäivän päätteeksi elättääk-
seni itseni. Silloin harjoittelu ja palkkatyö olisivat molem-
mat kärsineet. Nyt sain keskittyä harjoitteluun täysillä, 
Marttila sanoo.

Parhaimmillaan harjoittelija tuo organisaatioon raik-
kaita ajatuksia toimintakulttuuriin ja tekemiseen. Nuoret 
katsovat asioita uudelta kantilta. 

– Kun he saavat vielä palkkaa työstään, motivaatiokin 
on korkealla. Me arvostamme heidän työpanostaan ja 
palkka on siitä osoitus, Vepsä sanoo. 

Harjoittelijasta työkaveriksi. Johanna Vepsä (vas) iloitsee, 
että Marianne Marttilalle on löytynyt töitä Espoon 
kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalveluista  
valmistumisen jälkeenkin.

>>

On tärkeä  
selvittää, mitä erityis- 

osaamista harjoit- 
telijalla on.

 



 

ENSIMMÄISTÄ kertaa järjestettyyn Vuoden 
harjoittelupaikka -kilpailuun tuli yhteensä 
35 ilmiantoa. Kampanja herätti sel-
västi kiinnostusta opiskelijoiden 
keskuudessa.  

Koko kampanjan tavoit-
teena oli herättää keskuste-
lua siitä, minkälainen on 
hyvä ammattikorkeakoulu- 
ja yliopisto-opiskelijan har-
joittelupaikka.

– Halusimme nostaa palkin-
nolla esiin eettisesti toimivia 
työnantajia, jotka tarjoavat kun-
nollisen mahdollisuuden työharjoitteluun. 
Hyvästä harjoittelusta hyötyvät opiskelijan 
lisäksi työnantaja ja lopulta koko yhteiskun-
ta. Harjoittelu tasoittaa monin tavoin opis-
kelijan tietä osaksi tuottavaa työ-
elämää, Akavan Erityisalojen 
opiskelija- ja nuorisoasia-
mies Amalia Ojanen sanoo.

Aika usein keskustelu 
työharjoittelupaikoista on 
negatiivissävytteistä. Ojanen 
iloitseekin erityisesti siitä, 
että hyviäkin harjoittelupaikko-
ja löytyy ja harjoittelijat itse ha-
luavat nostaa niitä esiin.

Palkka ja työtehtävät ratkaisivat  
Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunta 
valitsi voittajayritykset ammattikorkeakou-
lu- ja yliopisto-opiskelijoiden ilmiantojen 
perusteella. Voittajayrityksissä, Ramboll 
Finlandissa ja Espoon kaupungin tapahtu-
ma- ja kulttuuripalveluissa, yhdistyi monia 
hyvä harjoittelupaikan ominaisuuksia.

– Harjoittelusta maksettiin palkkaa.  
Lisäksi kummassakin harjoittelijalla oli  

Vuoden harjoittelupaikka -kilpailussa pärjänneet vahvisti- 
vat harjoittelijan ammatillista identiteettiä. Harjoittelijat  
saivat tehdä mielekästä työtä ja palkkaakin maksettiin.
 

JYVÄT AKANOISTA  

aidosti mahdollisuus oppia uutta, kehittää 
osaamistaan ja tehdä oikeaa työtä. Molem-

missa harjoittelupaikoissa työt myös 
jatkuivat harjoittelun päätyttyä, 

opiskelijatoimikunnan pu-
heenjohtaja Mikael Kinanen 
sanoo.

Kinasella on omakohtai-
siakin kokemuksia työhar-

joitteluista ammattikorkea-
koulu- ja yliopisto-opintojensa 

parissa.
– Omat harjoittelupaikkani 

eivät valitettavasti yltäisi tämän-
kaltaisessa kilpailussa kovin korkealle, 
mutta oli hienoa kuulla onnistuneista har-
joittelupaikoista.

Erityisesti AMK-puolella oli Kinasen 
mukaan vaikea valita voittajaa. 

– Harjoittelusta maksettu 
palkka dominoi keskustelua, 

mutta tärkeäksi kriteeriksi 
nousi myös se, miten harjoit-
telupaikka tuki harjoittelijoi-
den kasvua ammattilaiseksi.

Työharjoittelukäytännöt 
poikkeavat eri aloilla. Esimer-

kiksi terveydenhoitoalalla opintoi-
hin liittyvissä työharjoitteluissa ei 

makseta palkkoja. Joillain toisilla aloilla 
palkkaa on turha odottaa työpanoksestaan, 
sillä ilmaisia harjoittelijoita on tarjolla riit-
tämiin. Eri käytäntöjä on silti syytä nostaa 
esiin.

– Espoon tapahtuma- ja kulttuuripal-
velut olivat tässäkin suhteessa poikkeuk-
sellinen harjoittelupaikka. Kulttuurialalla 
kun maksetaan harjoittelusta aika harvoin, 
Mikael Kinanen sanoo. 

Miten onnistua harjoittelussa? 
Entä miten organisaatio saa har-
joittelijan työpanoksesta eniten 
irti? 

Harjoittelijan muistilista:

Etsi juuri sinulle sopivaa harjoittelupaik-
kaa luovasti. Esittäydy ja verkostoidu, 
kun tapaat mielenkiintoisen yrityksen tai 
organisaation edustajia. Oma-aloittei-
suus muistetaan myöhemminkin.

Ole oma itsesi harjoittelussa. Korosta 
vahvuuksiasi ja kerro, mitä haluat erityi-
sesti oppia lisää. Sinun ei tarvitse yrittää 
esittää kaiken osaavaa, kukaan ei ole 
seppä syntyessään.

Ole valmis poistumaan mukavuusalueel-
tasi, vaikka pelottaisi. Tekemällä oppii, 
joskus yrityksen ja erehdyksenkin kaut-
ta. Äläkä epäröi kysyä epäselviä asioita 
tarvittaessa useaankin kertaan.

Asenne ratkaisee! Terveellä uteliaisuu-
della pääsee jo pitkälle. Työssä ei ole 
aina kivaa, työ voi olla myös tylsää ja 
yksitoikkoista.

    Voittajien vinkit

 V inkit harjoittelijan 
palkkaamiseen:

Selvitä, minkälaisia tavoitteita  
harjoittelijalla on ennen harjoittelun 
alkua. Onko hänellä erikoisosaamista  
ja kiinnostuksenkohteita, joita voisi 
hyödyntää työtehtävissä?

Perehdytä harjoittelija tehtäviinsä ja 
organisaation käytäntöihin huolella.  
Varmista, että perehdyttäjällä on  
varmasti myös aikaa tähän.

Pidä harjoittelijan motivaatiota yllä 
antamalla sopivan haastavia tehtäviä. 
Tietäähän harjoittelija, keneltä voi  
kysyä tarvittaessa neuvoa? 

Keskustele harjoittelijan kanssa myös 
harjoittelun kuluessa. Anna suoraa 
palautetta onnistumisista ja käy mahdol-
liset epäonnistumiset rakentavasti läpi.

Maine kiirii kauas – hyvässä ja pahassa. 
Onnistunut harjoittelu pitää yllä positii-
vista työnantajamielikuvaa.

Amalia Ojanen

Mikael Kinanen 
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TEKSTI Leena Filpus  
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Opiskelijat
 Speksirakkaudesta –

Turku sai humanistispeksin
KUVAT Katariina Karjalainen 

    
peksi on improvisaatiota, musiikkia ja tanssia yhdistävää 

interaktiivista opiskelijateatteria. Speksin juuret ulottuvat 

jopa niin pitkälle kuin 1500-luvun Uppsalaan. Suomeen 

speksi rantautui 1930-luvulla ja on ollut olennainen osa 

suomalaista opiskelijakulttuuria 90-luvulta asti.

Niinkin aktiivisesta speksikaupungista kuin Turusta puuttui 

pitkään meille humanisteille se olennaisin, ihan oma speksi. Haave 

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan speksistä lähti toden teolla 

käyntiin syksyllä 2015, kun edunvalvontajärjestömme Humanitas ry 

päätti tukea rahallisesti tulevaa speksiä. Seuraavan reilun vuoden 

aikana pieni työryhmä paisui noin kuudenkymmenen innokkaan 

opiskelijan joukoksi, jonka päämääränä oli tehdä ensimmäisestä 

Turkulaisesta humanistispeksistä unohtumaton spektaakkeli.

Kysyimme Akavan Erityisaloja pääsponsoriksemme, 

onhan se humanistin oma ammattiliitto. Suureksi 

iloksemme liitto suostui.  

 Tuen vastineeksi teimme liitolle muun muassa 

näytelmään upotetun lavamainoksen. Lavamainoksessa 

speksin päähenkilöt olivat vangittuina noituudesta, kun 

joukko Akavan Erityisalojen opiskelijajäseniksi tunnus-

tautuvia opiskelijoita asteli näyttämölle kehottaen opiske-

lijaa liittymään liittoon, sillä liitto voi pelastaa jäsenensä 

vakavalta ahdingolta. Yksi opiskelijoista totesi: ”tilanne 

vaikuttaa akavalta”. Lavamainos oli siis yksikertaisuudessaan 

puhdasta sanaleikin taikaa. 

Speksivuosi on ollut loistava kokemus. Projekti oli haastavuudes-

saan erittäin antoisa. Näyttelijät, tanssijat ja bändi harjoittelivat 

speksiä useana päivänä viikossa opiskelun, työnteon ja muun elämän 

ohella. Taustatiimiläisetkään eivät päässeet helpolla, vaan käyttivät 

speksin käsikirjoittamiseen, tuottamiseen, markkinointiin ja visuaali-

seen ilmeeseen lukemattomia työtunteja. 

Speksin ja opiskelun välillä tasapainoilu oli hankalaa, mutta 

loppujen lopuksi speksi antoi enemmän kuin otti – se antoi uusia 

ystäviä ja peksirakkautta. 

Aino Aaltonen

Turkulainen humanistispeksi

S

Tilanne  
vaikuttaa  
akavalta!

Vuoden harjoittelupaikka -kilpailussa pärjänneet vahvisti- 
vat harjoittelijan ammatillista identiteettiä. Harjoittelijat  
saivat tehdä mielekästä työtä ja palkkaakin maksettiin.
 

JYVÄT AKANOISTA  



Mirja-Liisa Jussila 
Toimistosihteeri

Mari Ratia
Kääntäjä

Taina Matilainen 
Apulaisosastonhoitaja,  
suuhygienisti

Nina Pietikäinen
Projektipäällikkö

Marja-Leena Jalava
Arkistotutkija

Tiina Kasvi
Kulttuuripäällikkö

Hanna Mäkinen
Opiskelija, johdon assistentti-
työn ja kielten koulutusohjelma

www.akavanerityisalat.fi/100jasenta

Reetta Tuomola
Suuhygienisti

Kasperi Korhonen
Myyntikoordinaattori

Leni Koukkari 
Museonjohtaja

Miika Mertanen
Opiskelija, HuK, kulttuurin-
tutkimus

Jaakko Nummi  
Verotarkastaja

Laura Iisakka
HR-koordinaattori

Minna Taipale
Tuottaja, asiantuntija

Laura Heinonen
Asiantuntija, yhdenvertaisuus

Leena Siivonen
Arkistonhoitaja

Sanna Laaksonen 
Viittomakielentulkki ja 
yrittäjä

Laura Eskelinen 
Projektikoordinaattori

Emmi Ranki
Viittomakielen tulkki

Ilona Paajanen
Virolais-suomalaisen 
sanakirjan toimittaja, 
erityisasiantuntija

Hannele Salmi
Tuottaja, verkkotoimittaja

Arja Justander
Arkistosihteeri

Anu Vaskuu
Yksikön sihteeri

Henna Liiri 
Toiminnanjohtaja

Heikki Hytönen
Liikeideapäällikkö

Tutustu meihin! 
Esittelemme Suomen  
juhlavuoden kuluessa 100  
Akavan Erityisalojen jäsentä.
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Tervetuloa syksyn 2017 jäsenkoulutuksiin

Ilmoittautuminen 
alkaaSYYSKUU                                         

    5.9. Proaktiivinen minä – kestävän kehityksen työelämä Rovaniemi 5.7.2017 

    7.9. Fiksu työsopimus – pidä puolesi työsopimus- 
 neuvotteluissa -webinaari valtakunnallinen 7.7.2017

  13.9. Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja / yrittäjä?  Helsinki 13.7.2017

  19.9.  International job search online -webinar valtakunnallinen 19.7.2017

  21.9. Digi tuli, ura suli! -webinaari valtakunnallinen 21.7.2017

  28.9. Asiantuntijabloggaaminen -webinaari  valtakunnallinen 28.7.2017

LOKAKUU 

  3.10. Sosiaalinen media opiskelijan työnhaun apuna  
 -webinaari (opiskelijat) valtakunnallinen 3.8.2017

  5.10.  Aivojen oikotiet vaikuttavaan esiintymiseen Helsinki 5.8.2016

  6.10. Asiantuntijapalveluiden hinnoittelu  
 (ammatinharjoittajat) Tampere  6.8.2017

10.10. Miten neuvottelen palkkani -webinaari valtakunnallinen 10.8.2017

12.10.  Myötätunto työelämässä – enemmän tuloksia ja  Helsinki/ 
 hyvinvointia -webinaari valtakunnallinen 12.8.2017

18.10. Proaktiivinen minä – kestävän kehityksen työelämä Oulu 18.8.2017

24.10.  Paineensietokyky paremmaksi – treenaa  
 resilienssiä -webinaari valtakunnallinen 24.8.2017 

31.10. Vaeltavat ammattilaiset – erilaisten työsuhteiden  
 juridiikkaa   Kuopio 31.8.2017

MARRASKUU   

  1.11. Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä Turku 1.9.2017

  7.11. Tietoinen läsnäolo ja intuitio työarjen voimavarana Jyväskylä 7.9.2017

14.11. Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa -webinaari valtakunnallinen 14.9.2017

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.akavanerityisalat.fi jäsenen verkkoasioinnin kautta. 
Ilmoittautuminen avautuu kunkin koulutuksen kohdalla noin kaksi kuukautta ennen koulutuksen 
ajankohtaa. Esim. 5.9. pidettävän koulutuksen ilmoittautuminen alkaa 5.7. heti vuorokauden 
vaihtuessa eli 5.7. klo 00:01. Saat ilmoittautumisestasi vahvistuksen sähköpostiisi. Tarkistamme 
jäsenmaksutietosi vahvistuksen yhteydessä. Muistathan, että koulutuksiin on usein jonoa ja 
perumalla ajoissa mahdollistat toisen jäsenen pääsyn koulutukseen.

ILMOITTAUTUMISOHJEET AKAVAN ERITYISALOJEN  KOULUTUKSIIN:
Työhyvinvointikortti-koulutuksia  
tulossa syksyllä: 14.9. Turku,  
17.10. Helsinki ja 9.11. Rovaniemi.  
Seuraa viestintää!

AKAVAN Erityisalojen koulutuskalenteri kutsuu 
osallistumaan joko livenä tai verkon kautta. 
Koulutusten teemat koskettavat laajasti 
jokaista työelämän vaihetta, olitpa sitten 
hakemassa töitä, jo pitkään työskennellyt 
samalla työnantajalla tai vaikkapa harkitse-
massa yrittäjyyttä tai uranvaihtoa. Akavan 
Erityisalat haluaa tuottaa jäsenilleen työ- 
elämään ajankohtaisesti liittyviä koulutuksia, 
taukoja pohdiskella, keskustella ja saada 
työkaluja oman ammatillisuutensa kehittä-
miseen.  
 Syyspuolen koulutuksista puolet toteute-
taan webinaareina. Kaikilla on mahdollisuus 
osallistua näppärästi verkon kautta ja tallen- 
teet takaavat sen, että teemaan voi palata 
milloin itsestä siltä tuntuu. 

Huomaa myös nämä!
Tässä kalenterissa mainittujen koulutusten 
lisäksi yhteistyössä TJS Opintokeskuksen ja 
muiden akavalaisten liittojen kanssa pienem- 
missäkin kaupungeissa järjestetään tiimityö- 
taitoihin, oman osaamisen näkyväksi teke- 
miseen ja työpaikkojen ristiriitoihin liittyviä 
koulutusiltoja loppusyksystä. Urapalvelut 
tarjoaa työelämän taitekohtiin hyvin henkilö-
kohtaista ja kohdennettua apua. Työn- 
hakuveturi Uudellamaalla, Uranoste 
Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 
ja Urapurje Varsinais-Suomessa ja Sata- 
kunnassa auttavat työttömyyden aikana.  
Kaikista edellä mainituista löydät lisätietoja 
liiton nettisivuilta ja uutiskirjeistä.

Koulutukset ovat maksuttomia, joten ne ovat 
loistava jäsenetu, joita kannattaa hyödyntää.  
Tervetuloa mukaan! 

Satu Sahla-Juvankoski 
asiamies, alue-, koulutus- ja urapalvelut



 

Minustako itsenäinen ammatin-
harjoittaja / yrittäjä?
Kohderyhmä: 
Koulutus on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä 
kiinnostuneille ja sitä harkitseville.

Aika ja paikka:
ke 13.9. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Presidentti,
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Tavoite ja sisältö:
Yritystoiminnan aloittaminen:
• yrityksen perustaminen
• starttiraha ja muu rahoitus
• arvonlisäverovelvollisuus
• yrittäjien eläke YEL
• yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturva 
  
Kantapään vai korvien kautta? 
• kokemuksia kulttuurialan yrittäjyydestä ja yrittäjän  
 tukipilareista

Kouluttajat:
Tuire Torvela, lakimies / Akavan Erityisalat 
Merja Isotalo / Kulttuuripajasto Ky

Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 13.7.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 29.8.2017

SYYSKUU

Proaktiivinen minä – kestävän 
kehityksen työelämä
Aika ja paikka:
ti 5.9. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Vaakuna,  
Koskikatu 4, 96200 Rovaniemi 

Tavoite ja sisältö:
Oman työn viisas kehittäminen ja hyvä itsensä johtami-
nen luo voimaantumisen ja vapauden tunnetta työ-
arkeen. Uudenlainen ja ennakoiva suhtautuminen oman 
uran suunnitteluun ja rakentamiseen tuo innostusta ja 
onnistumisia jokaiseen työpäivään. Saat koulutuksen 
aikana eväät siihen miten luot itsellesi mielekkään ja 
sisäisesti arvokkaan työn, jonka jatkuvasta kehittämi-
sestä tulee kiinnostavaa ja antoisaa. Opit työnilon mer-
kityksestä sekä omien elämänarvojen mukaisesta työn 
tekemisestä. 

Kouluttaja:
Päivi Immonen, Business Coach / Via Viola

Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 5.7.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 21.8.2017

Digi tuli – ura suli! -webinaari
Aika:
to 21.9. klo 16.30-18.30 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen) 

Valtakunnallinen webinaari
Webinaariin osallistutaan omalta tietokoneelta internet-yh-
teyden avulla. Tavallinen PC- tai Mac-työasema riittää, mi-
tään erityisiä ohjelmia ei tarvitse etukäteen asentaa. Äänen-
toistoa varten tietokoneessa on oltava kaiuttimet tai kuulok-
keet. Voit osallistua myös iPad-tabletilla.

Tavoite ja sisältö:  
Digitalisaatio on täällä. Siitä puhutaan jo niin paljon, että sen 
sanotaan olevan jo turhaa hypeä. Mutta mitä se iso D sitten 
tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita? Mitä se tarkoittaa työelämän 
kannalta? Entä akavalaisen kannalta? Onko se niin, että digi 
tuli ja ura suli, vai mistä on kyse? Mm. tästä ja monesta 
muustakin kuullaan Akavan ja Sitran yhteisessä Digi tuli, ura 
suli? -webinaarissa.

Kouluttajat:
Perttu Jämsén, asiantuntija; työelämän taitekohdat / Sitra 
Vesa Saarinen, verkkoviestinnän asiantuntija / Akava

Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 21.7.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 6.9.2017 

International job search online 
webinar
Date:
Tuesday 19 September, 5–7.30 p.m.
(system login begins at 4.30 p.m.)

Nationwide webinar
Participation in the webinar requires a computer and an 
internet connection. An ordinary PC or Mac workstation 
is enough, and no special programs need to be installed 
in advance. For playback on your computer, you must 
have speakers or headphones. You can also participate 
using an iPad/tablet.

Objective and content:
This training focuses on international job search:
• how to find jobs online
• which job boards to use
• how to use social media in international job  
 searching
• and more.

Fiksu työsopimus – pidä puolesi 
työsopimusneuvotteluissa 
-webinaari
Aika:
to 7.9. klo 16.30-18.30 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

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

Tavoite ja sisältö:
Koulutuksessa saat tietoa työlainsäädännön keskeisistä 
käsitteistä ja parhaat vinkit työsopimusneuvotteluun. 
Opit tarkastelemaan oman työsopimuksesi tärkeitä koh-
tia ennen allekirjoittamista ja tiedät, mitä työsopimuksen 
tulisi ja ei tulisi sisältää.  

Kouluttaja:
Juho-Heikki Leppänen, lakimies / Akavan Erityisalat 
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 7.7.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 23.8.2017

You will get acquainted with social media services such as 
LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, vKontakte, Xing.
You will also learn about web services and job boards such 
as Freelance, Gulp, Jobserve, Jobsite, Professional that will 
benefit you in your search for job opportunities abroad. 

Instructor: 
Tom Laine, social media expert, trainer / 
www.somehow.fi

Number of participants:  300
Registration begins: 19.7.2017
Registration ends: 4.9.2017
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Aivojen oikotiet vaikuttavaan 
esiintymiseen
Aika ja paikka:
to 5.10. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Presidentti,
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Tavoite ja sisältö: 
Valmennus antaa konkreettisia ideoita ja vinkkejä oman 
esiintymistaidon kehittämiseen. Tarkastelemme esiinty-
jän persoonallista uskottavuutta, vaikuttavaa sanoman 
rakentamista sekä rentoa ja luontevaa ilmaisua. 
Valmennus takaa sen, että seuraavassa esiintymistilan-
teessasi et voi kuin onnistua. Osallistu tähän valmen-
nukseen, jos sinua askarruttaa, miten olla yleisön sil-
missä yhtä aikaa jämäkkä, uskottava ja miellyttävä, 
miten vaikuttava puhe-esitys kannattaa suunnitella ja 
rakentaa sekä miten omalla ilmaisulla vakuutetaan kuu-
lijat.

Kouluttaja:
Eeva Kaarne, vuorovaikutusvalmentaja, FM / Kaarne 
Communication Oy
Osallistujamäärä: 40
Ilmoittautuminen alkaa: 5.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 20.9.2017

 

LOKAKUU

Sosiaalinen media opiskelijan 
työnhaun apuna -webinaari
Kohderyhmä: 
Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Aika:
ti 3.10. klo 17-20 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

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

Tavoite: 
Koulutuksessa tutustutaan LinkedInin hyödyntämiseen 
eri tavoin työnhaussa ja henkilöbrändäyksessä. Pääfokus 
on ammattimaiseen verkostoitumiseen ja asiantuntijuu-
den korostamiseen liittyvissä osa-alueissa. Koulutussi-
sältö kohdennetaan nuorille työnhakijoille ja uramuutok-
sen myötä uudelle uralle suuntaaville. Webinaari esitte-
lee LinkedIn-profiilin rakentamisen ja optimoinnin niin 
lukijan kuin teknisistäkin näkökulmista. Opimme myös, 
miten LinkedIn-profiilia voi optimoida LinkedInin sisäisen 
hakukoneen kautta löydettävyyden parantamiseksi. Kou-
lutuksessa käydään läpi verkostoitumisen periaatteet ja 
parhaat käytänteet Suomen verkostoituneimman hen-
kilön itsensä kertomana. 

Sisältö: 
–  Tilastoja LinkedInin käytöstä Suomessa ja  
    maailmalla 
–  Verkostoituminen LinkedInissä 
    •  Miksi, miten ja millainen vaikutus LinkedInissä       
        verkostoitumisella on? 
–  LinkedIn-tehokäyttö 
    •  Asetukset 
    •  Vinkit LinkedIn-profiilin luontiin ja  
        hyödyntämiseen 
    •  Miten luoda asiantuntijuutta korostava profiili  
        LinkedIniin 
    •  Profiilin optimointi 
    •  Sisällöntuotanto 
    •  Miten rekrytoijat käyttävät LinkedIniä 
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–   Jobs-osio, rekrytointi ja työnhaku LinkedInissä 
–   Ryhmissä toimiminen, ryhmissä tapahtuva    
     työpaikkojen haku, ryhmien ”piilotyöpaikat”. 
–   LinkedInin uusi blogialusta 
–   Esittelyssä LinkedInin tuleva ProFinder-palvelu 

Kouluttaja:
Tom Laine, sosiaalisen median asiantuntija, 
kouluttaja / www.somehow.fi

Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 3.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 18.9.2017

Asiantuntijabloggaaminen  
-webinaari
Aika:
to 28.9. klo 16.30-18.30 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

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

Tavoite: 
Blogikoulutuksen tavoitteena on antaa lisävinkkejä ja 
varmuutta bloggaamiseen Akavan Erityisalojen 
jäsenille, jotka ovat jo kirjoittaneet tai tulevat jatkossa 
kirjoittamaan blogitekstejä omiin blogeihinsa. Koulutus 
koostuu sekä käytännön vinkkien antamisesta 
bloggaamiseen, omien tekstien ideoinnin ohjaamisesta 
että esimerkkien kautta hyvien blogitekstien 
läpikäymisestä. 

Sisältö:
–  hyvän blogin rakenne: otsikko, ingressi,  
 tehokeinot, väliotsikot, kuvat
–  hyvän blogin sisältö: aihe, tiiviys, kiinnostavuus,  
 henkilökohtainen ote
–  blogin kirjoittamisen abc, blogisisältöjen ideointi ja  
 kirjoitusvinkit
–  kirjoittamisvinkit kiinnostavan ja ymmärrettävän  
 sisällön tuottamiseen
–  blogikommenttien seuraaminen ja vastaaminen  
 blogietiikan mukaisesti
Koulutuksessa käytettävä materiaali pitää sisällään 
konkreettiset ja selkeät ohjeet blogin kirjoittamista 
varten. Ohjeita voi hyödyntää myös koulutuksen 
jälkeen. Koulutuksessa esitellään lisäksi käytännön 
esimerkkejä erilaisista asiantuntijablogeista.

Kouluttaja:
Piritta Seppälä, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän 
kouluttaja ja konsultti / Viestintä-Piritta Oy
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 28.7.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 13.9.2017
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Miten neuvottelen palkkani 
-webinaari
Aika:
ti 10.10. klo 16.30-18 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

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

Tavoite ja sisältö: 
Webinaarissa saat tietoa mistä palkka muodostuu ja mikä 
siihen vaikuttaa. Koulutuksen tavoitteena on: 
• parantaa jäsenen valmiuksia neuvotella omasta  
 palkasta työnantajan kanssa
• löytää realistiset tavoitteet ja asialliset perusteet  
 palkan oikealle määrittämiselle
• oppia ymmärtämään työelämän pelisääntöjä sekä  
 työnantajan näkökulmia
• vastata siihen mitä tehdä, kun palkkaus ei tyydytä
• kertoa milloin on oikea aika neuvotella palkasta
• neuvoa miten rakentaa palkkaus oman uran  
 näkökulmasta

Kouluttaja: Kari Eskola, työmarkkinalakimies /  
Akavan Erityisalat
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 10.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 25.9.2017

>>

Proaktiivinen minä – kestävän 
kehityksen työelämä
Aika ja paikka:
ke 18.10. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Arina,  
Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu

Tavoite ja sisältö:
Oman työn viisas kehittäminen ja hyvä itsensä johtaminen 
luo voimaantumisen ja vapauden tunnetta työarkeen. 
Uudenlainen ja ennakoiva suhtautuminen oman uran 
suunnitteluun ja rakentamiseen tuo innostusta ja onnis-
tumisia jokaiseen työpäivään. Saat koulutuksen aikana 
eväät siihen miten luot itsellesi mielekkään ja sisäisesti 
arvokkaan työn, jonka jatkuvasta kehittämisestä tulee 
kiinnostavaa ja antoisaa. Opit työnilon merkityksestä sekä 
omien elämänarvojen mukaisesta työn tekemisestä. 
Kouluttaja:
Päivi immonen, business coach / Via Viola
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 18.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 3.10.2017

Myötätunto työelämässä –  
enemmän tuloksia ja hyvinvointia 
Aika ja paikka:
to 12.10. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Presidentti,
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Voit osallistua tilaisuuteen paikan päällä tai seurata sitä 
suorana lähetyksenä netin kautta.

Tavoite ja sisältö: 
Tule mukaan kuuntelemaan ja harjoittelemaan elämän 
merkityksellisiä arvoja. Mitä myötätunnolla ja myötäin-
nolla voi saada aikaan työelämässä, kuinka paljon niiden 
avulla saadaan lisää voimaa ja jaksamista arkisen aher-
ruksen sekaan? Illan aikana kuullaan viimeisintä tutki-
mustietoa siitä, mitä yhteisöissä myötätuntoon ja -intoon 
panostamisella saadaan aikaan. Tarjolla on myös vink-
kejä konkreettisista työkaluista!

Kouluttaja:
Anne B. Pessi, kirkkososiologian professori /  
Helsingin yliopisto
Ohjeet paikan päälle ilmoittautuville: 
Osallistujamäärä: 40
Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 27.9.2017
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Kouluttaja:
Veli Puttonen, yhteiskuntatieteiden maisteri  
/ Promana Oy
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 6.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 21.9.2017

Asiantuntijapalveluiden  
hinnoittelu
Kohderyhmä:  
Koulutus on tarkoitettu ammatinharjoittajille ja 
yrittäjille.

Aika ja paikka:
pe 6.10. klo 9.30-16.00
(aamupala klo 9.00 alkaen)

Original Sokos Hotel Ilves,  
Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere

Tavoite:
Osallistuja saa tietoa ja lisävalmiuksia yrityksen hinnoit-
telun periaatteista ja erityispiirteiden paremmasta ym-
märtämisestä sekä tuloslaskelman hyödyntämisestä 
omassa yrityksessään.
Hinnoittelumalleista tehdään laskentapohjia yhdessä 
osallistujien kanssa. Koulutus pyritään kohdentamaan 
osallistujien itse tuottamiin palveluihin.

Sisältö:  
• Tuloslaskelman ja taseen hyödyntäminen 

hinnoittelussa 
• Työmäärän selvittäminen tuotetuissa palveluissa 

(välitön työ, tukitoiminnat)  
–  valtaosa kuluista 60-90 % muodostunee  
    henkilöstökuluista  
–  oman toiminnan kustannusrakenne selville  
–  ajankäytön seuranta eri tehtäviin ja   
    toimintoihin  
–  vaikuttamismahdollisuus eri kustannusten  
    muodostumiseen, suunnittelu  
–  henkilöstökustannusten hallinta, pysyvätkö  
    kustannukset kurissa, ennaltaehkäisevät  
    toimet palvelun tuottamisen häiriöiden  
    (poissaolot, sairauslomat, tapaturmat,  
    varahenkilöt, muut esteet) hallitsemiseksi  
–  markkinointikustannukset (ajankäyttö,  
    menetelmät, kustannukset)  
–  muut kiinteät kustannukset 

• Hintalappu omalle palvelun tuottamiselle ja 
tekemiselle, työn, tuotoksien ja kustannusten 
tasapaino  
–  hinnoitteluperiaatteet (kokonaishinta,  
    lisäpalvelut,…)  
–  hinta ja katelaskelma, mitä on huomioitava  
–  mitä asiakas on palvelusta/tuotteesta valmis  
    maksamaan  
–  avoimien laskentakalkyylien käyttö 

• Vertailut oma palvelutoiminta/toimialan 
tunnusluvut  
–  mitä vastaavan tyyppinen palvelu / tuote  
    muilla maksaa  
–  mitä kilpailijoiden vastaavan tyyppinen  
    palvelu/ tuote sisältää  
–  mitä kilpailijoiden vastaavan tyyppinen  
    palvelu / tuote EI sisällä



Tietoinen läsnäolo ja intuitio 
työarjen voimavarana
Aika ja paikka:
ti 7.11. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Alexandra,  
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Tavoite ja sisältö: 
Osaatko olla aidosti ja rennosti läsnä tilanteessa kuin 
tilanteessa? Läsnäololla on uskomaton vaikutus, erilaisiin 
kohtaamisiin, tapaan toimia työelämässä ja saada aikai-
seksi, olla luova ja syvällisesti tyytyväinen työhönsä! 
Koulutuksessa saat juuri sinulle toimivat läsnäolon eväät, 
mindfulness-menetelmät, räätälöitynä yksilölliseen työ-
tyytyväisyyteen ja työniloon.

Kouluttaja: 
Päivi Immonen, Business Coach / Via Viola
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 7.9.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 23.10.2017

Etäjohtaminen –  
tulosta joustavalla työllä
Kohderyhmä:  
Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja esimiestyösken-
telystä kiinnostuneille.

Aika ja paikka:
ke 1.11. klo 17.30-20.30 (välipala klo 17 alkaen)

Radisson Blu Hotel Marina Palace,  
Linnankatu 32, 20100 Turku

Tavoite ja sisältö: 
• Etätyön mahdollisuudet johtamisen näkökulmasta
• Etätyö lisää motivaatiota ja sitoutumista – miksi?
• Esimiehen rooli etäjohtamisessa
• Miten johtaa tehokkaasti etätyötä

Kouluttaja:
Ulla Vilkman, Senior Consultant, Leadership & HRD / 
Master Suomi Oy
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 1.9.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 17.10.2017

Henkilöbrändäys sosiaalisessa 
mediassa -webinaari
Aika:
ti 14.11. klo 17-19.30 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

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

Tavoite ja sisältö: 
Koulutuksessa tutustutaan oman asiantuntijastatuksen 
ja henkilöbrändin rakentamiseen sosiaalisen median 
avulla. Yritykset tekevät entistä enemmän osaajahakuja 
sosiaalisen median palveluista, ja niin profiilin rakenta-
misella kuin asiantuntijuuden oikeanlaisella korostami-
sella voidaan paitsi tulla paremmin löydetyksi, myös 
vakuuttaa lukija siitä, että juuri Sinä olet sopivin osaaja 
harkittaessa uuden henkilön rekrytointia tai palvelun 
hankkimista. Yrityksetkin rakentavat omaa asiantunti-
juuttaan vahvasti työntekijöidensä asiantuntijaprofiilien 
ja -statuksen varaan, ja työntekijät toimivat monesti 
parhaana hunajapurkkina niin uusille asiakkaille kuin 
paremmille työnhakijoillekin. Koulutuksessa käymme 
läpi erilaisia sosiaalisen median palveluita henkilöbrän-
däyksen näkökulmasta, ja case-esimerkkejä suomalai-
sista eri alojen asiantuntijoista, jotka ovat onnistuneet 
luomaan itselleen vahvan asiantuntijastatuksen ja brän-
din somen avulla.  
Kouluttaja:
Tom Laine, sosiaalisen median asiantuntija,  
kouluttaja / www.somehow.fi
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 14.9.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 17.10.2017

MARRASKUU

Vaeltavat ammattilaiset –  
erilaisten työsuhteiden juridiikkaa
Aika ja paikka:
ti 31.10. klo 17.30-20.00 (välipala klo 17 alkaen)

Original Sokos Hotel Puijonsarvi,  
Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio 

Tavoite ja sisältö:
Voiko määräaikaisia työsopimuksia ketjuttaa? Onko 
freelancer pätkätyöntekijä vai yrittäjä?
Epätyypillisistä työntekomuodoista on tullut yhä tyypil-
lisempiä. Moni työskentelee tänä päivänä muussa kuin 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa; osa  
vapaaehtoisesti, osa pakon sanelemana.

Paineensietokyky paremmaksi – 
treenaa resilienssiä -webinaari
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja 
esimiestyöskentelystä kiinnostuneille.

Aika:
ti 24.10. klo 16.30-18.30 
(järjestelmään kirjautuminen klo 16 alkaen)

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

Tavoite ja sisältö:
Elämä on täynnä haastavia tilanteita, joissa paineensie-
tokyky joutuu koetukselle. Osalla ihmisistä on luontaises-
ti vahva paineensietokyky – osalla resilienssi on kasvanut 
myllerryksessä elämisen myötä.  Onneksi meistä jokainen 
voi kehittää kykyään toimia joustavasti niin pienissä kuin 
isoissakin häiriö- ja muutostilanteissa.

Webinaarissa opit:
miksi vahva paineensietokyky on yksi tärkeimpiä tämän 
päivän ja tulevaisuuden osaamisia mistä ominaisuuksista 
paineensietokyky koostuu miten voit näitä ”mielen mus-
keleita” kehittää 

Kouluttaja:
Virpi Haverinen, resilienssivalmentaja ja Sari Laitinen, 
resilienssivalmentaja / ToimintaKonsepti Helsinki Oy
Osallistujamäärä: 300
Ilmoittautuminen alkaa: 24.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 9.10.2017

Koulutuksessa perehdytään sekä työnantajan että työn-
tekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin seuraavissa työnte-
komuodoissa: 
• Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
• Määräaikainen työsuhde
• Osa-aikatyö
• Vuokratyö
• Etätyö
• Freelance-työ

Kouluttaja: 
Tuire Torvela, lakimies / Akavan Erityisalat
Osallistujamäärä: 30
Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 16.10.2017
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Kerro nyt jäsenyydestä kaverille, voit voittaa 300 € Superlahja-
kortin! Arvomme kolme Superlahjakorttia, joita voit käyttää  
Zalandon, Powerin tai Finlaysonin ostoksiin. Myös uudet  
jäsenet ovat mukana arvonnassa.

SUOSITTELE 
JÄSENYYTTÄ

- VOITA 300 € LAHJAKORTTI!

Kampanja-aika on 1.5.2017 – 12.6.2017. Lisäksi saat aina  
jokaisesta tuomastasi jäsenestä upean palkinnon.

Toimi näin:
•  Suosittele jäsenyyttä kertomalla asiasta kavereillesi henki-

lökohtaisesti tai lähetä valmis suositteluviesti sähköpostitse. 
Viestin löydät nettisivuiltamme akavanerityisalat.fi/suosittele

•  Valitse lahja
 Kun kaverisi liittyy jäseneksi, kysymme häneltä suosittelijan 

nimen ja otamme Sinuun yhteyttä. 

Voit valita palkintosi seuraavista:
-  Museokortti
-  lehden vuosikerta (Fit, Koti ja keittiö tai ET Matkaopas)
-  tuotelahjakortti (valikoimassa laadukkaita käyttö- ja  

harrastetuotteita)

Jokainen suosittelija ja uusi jäsen on nyt mukana myös 
300 €:n Superlahjakorttien arvonnassa.

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

Tuet vanhustyötä ja luonnon suojelua
Akavan Erityisalat lahjoittaa jokaisesta uudesta 
jäsenestä euron hyväntekeväisyyteen. Vuoden 
aikana kertyvä summa jaetaan tasan Helsinki-
Mission ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kesken.

Kuva Juha Taskinen / SLL

Kuva HelsinkiMissio

300 €



LOMA

Vuosiloman siirtoa tulee pyytää työnantajalta ja lääkärintodistus  
tarvitaan useimmiten. Omavastuu vaihtelee työnantajittain.  
 

Sairaus iskee lomalla – 
voiko lomapäiviä siirtää?

alkallisen vuosiloman tarkoituk-
sena on mahdollistaa se, että 
työntekijä voi levätä ja viettää 
vapaa-aikaa. Mutta vuosilomalla-
kin voi sairastua. Tällöin henkilöl-

lä on oikeus sairauslomaan.  
Sairausloma ei ole sama asia kuin vuosi-

loma, sillä sairauslomalla on tarkoitus toipua 
sairaudesta, joka on johtanut tilapäiseen 
työkyvyttömyyteen. Työkyvyttömyys voi joh-
tua sairaudesta, tapaturmasta, suunnitellus-
ta hoitotoimenpiteestä, esimerkiksi leikka-
uksesta, tai synnytyksestä. 

Vuosiloma siirtyy sekä silloin, kun työky-
vyttömyys alkaa ennen vuosilomaa että sil-
loin, kun työkyvyttömyys alkaa vuosiloman 
jo alettua. Kun työkyvyttömyys alkaa ennen 
lomaa tai kun loman alkaessa on jo etukäteen 
tiedossa esimerkiksi leikkaus ja sitä seuraava 
sairausloma, työntekijä voi pyytää jo etukä-
teen vuosiloman siirtämistä. Tällöin vuosi-
lomasta siirtyy se osa, jonka ajan työntekijä 

P
on työkyvytön. Työkyvyttömyyden päätyttyä 
loppuosa vuosilomasta pidetään normaalis-
ti. Tilanne on erilainen, jos työkyvyttömyys 
alkaakin vuosiloman aikana.  

Ilmoita sairastumisesta 
viipymättä
Mikäli työntekijä sairastuu 
vuosilomalla, tulee hänen 
pyytää työnantajalta vuo-
silomansa siirtoa myöhäi-
sempään ajankohtaan. 
Vuosi loman siirtämistä 
tulee nimenomaan pyytää 
ja siirtopyyntö tulee esittää 
viivytyksettä eli ensimmäise-
nä sairastumispäivänä. Lisäksi 
työntekijän on pääsääntöisesti esitet-
tävä luotettava selvitys työkyvyttömyydes-
tään. Siltä osin, kun vuosiloma siirretään, 
työntekijä on sairauslomalla ja hänellä on 
oikeus sairausajan palkkaan. 

Lapsen sairastuminen ei oikeuta vuosi-
loman siirtämiseen, vaikka kieltämättä sil-
loinkin vuosiloma on muuta kuin lepoa ja 

vapaa-ajan viettämistä. Oikeutta vuosi-
loman siirtämiseen ei ole myös-

kään silloin, kun työntekijä 
on aiheuttanut työkyvyt-

tömyytensä tahallaan 
tai törkeällä huoli-
mattomuudella. Lo-
malla toki saa kokeil-
la jopa riskialttiita 
aktiviteetteja eikä 

silloin mahdollinen 
loukkaantuminen joh-

da vuosiloman siirtämi-
seen kieltoon.
 Aina työntekijä ei voi siirtää 

vuosilomaansa silloinkaan, jos louk-
kaantuminen on johtunut alkoholin käytös-
tä. Kuitenkin myös päihtyneenä sattuneiden 
tapaturmien osalta arvioidaan onnet-

TEKSTI: Anna Zibellini
KUVA: iStock  

Lapsen  
sairastuminen ei 
oikeuta loman  

siirtoon. 
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Lakimies Anna Zibellini 
Akavan Erityisalat 
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tomuuden ja loukkaantumisen vaaran to- 
dennäköisyyttä vallinneissa olosuhteissa eikä 
voimakaskaan päihtymistila automaattisesti 
vie pois oikeutta vuosiloman siirtoon. 

Milloin siirretyt lomapäivät voi pitää?    
Siirrettyjen vuosilomapäivien pitämisen 
ajankohdasta päättää työnantaja. Työnteki-
jällä ei ole oikeutta vaatia, että sovitun vuo-
siloman perään pidetään työkyvyttömyydes-
tä johtuen siirretyt vuosilomapäivät, jolloin 
yhtäjaksoinen poissaolo työstä pitenisi. Työn-
antajan tulee kuitenkin antaa sairastumisen 
vuoksi siirretyt kesälomapäivät lomakaudel-
la (2.5.–30.9.) ja talviloma ennen seuraavan 
lomakauden alkua. Jos loman antaminen 
tällä tavalla ei ole mahdollista, siirretty kesä-
loma voidaan antaa lomakauden jälkeen  
saman kalenterivuoden aikana ja talviloma 
seuraavan kalenterivuoden loppuun men-
nessä. Viimekädessä siirretty vuosiloma kor-
vataan lomakorvauksella. 

Valtio, kunnat tai 
AVAINTES-sopimus:

Ei omavastuu- 
päiviä

Lakimies Anna Zibellini 
Akavan Erityisalat 

VALTION virka- ja työehtosopimuksessa, 
kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa 
sekä AVAINTES:ssä on turvattu työntekijän 
oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyys-
tilanteissa ilman omavastuuta. Näiden 
työehtosopimusten piirissä työskentelevillä 
on siis vuosilomalain muutoksesta 
huolimatta edelleen oikeus pyynnöstään 
saada siirrettyä vuosilomaansa samalla 
tavalla kuin aikaisemminkin eli ilman 
omavastuupäiviä. 

Tässäkin tapauksessa vuosiloman siirrosta 
tulee ilmoittaa työnantajalle viivytyksettä ja 
tarvittaessa esittää lääkärintodistus.

Siirretyn loman ajankohdasta päättää 
lähtökohtaisesti siis työnantaja ja vuosi-
lomalain mukaan siitä on ilmoitettava vii-
meistään kuukautta ennen loman alkamis-
ta. Jos tämä ei ole mahdollista, loman 
ajankohdasta tulee ilmoittaa viimeistään 
kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Val-
tion virka- ja työehtosopimus, kunta-alan 
virka- ja työehtosopimukset sekä AVAIN-
TES mahdollistavat, että työnantaja ilmoit-
taa siirretyn loman ajankohdan kahta viik-
koa tai viimeistään viikkoa ennen loman 
alkamista. 

Omavastuu ehtona osalla
Sairastuttaessa vuosilomalla vuosi loman 
siirtämisen edellytyksenä saattaa olla oma-
vastuu riippuen siitä, määräytyykö vuosilo-
ma vuosilomalain mukaan vai palvelussuh-
teessa noudatettavan virka- ja työehtosopi-
muksen mukaan.  

Yksityinen sektori tai yliopistot, kun vuosilomalain minimiehdot: 

Omavastuupäivät tulivat takaisin
JOS vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan, tulee ottaa huomioon, että vuosilomalakiin tuli muutos 1.4.2016. Aikaisemmin voimassa olleen  
lain mukaan työntekijällä ei ollut omavastuupäiviä ennen työkyvyttömyydestä johtuvan loman siirtymistä, mutta nyt kuusi omavastuupäivää on palau- 
tettu. Omavastuu koskee vain tilanteita, jolloin sairastuminen tapahtuu vuosiloman aikana. Omavastuu tarkoittaa, että työntekijä ei saa siirtää vuosi- 
lomaansa, vaikka hän on sen aikana työkyvytön. 

Omavastuupäiviä, joita kutsutaan myös karenssipäiviksi, on siis yhteensä enintään kuusi päivää kunakin lomanmääräytymisvuonna ansaitun vuosi- 
loman aikana. Omavastuu koskee sitä tilannetta, kun työntekijällä on oikeus yli neljän viikon (24 arkipäivää) pituiseen vuosilomaan. Täysi kuuden 
päivän omavastuu koskee viiden viikon (30 arkipäivää) mittaista vuosilomaa, ja sitä pidempää vuosilomaa. Omavastuu tarkoittaa käytännössä, että 
sairauden sattuessa vuosilomalla työkyvyttömyyspäivistä kuusi jää työntekijän omalle vastuulle ja vasta kuusi päivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät 
oikeuttavat vuosilomapäivien siirtoon. Jos vuosilomaa on ansaittu yli neljä viikkoa mutta alle viisi viikkoa, omavastuupäiviä voivat olla 24 lomapäivän 
ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Mikäli työntekijän vuosiloma on alle 24 arkipäivää, vuosilomapäivät voi siirtää ilman omavastuuta. 

Myös yksittäiset sairauspäivät kannattaa ilmoittaa
Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä ja siten työntekijän kannattaakin ilmoittaa kaikki vuosilomalle sattuvat 
sairauspäivät työnantajalleen, jotta omavastuupäivät kertyisivät. Myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä tulee esittää työnantajalle luotettava selvitys, 
joten lääkärin todistus kannattaa hankkia aina, jos sairastuu vuosilomalla. Lääkärintodistukset voi toimittaa työnantajalle vasta sitten, kun pyytää 
lomapäivien siirtoa työkyvyttömyyden perusteella eli enintään kuuden omavastuupäivän tultua täyteen.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaan vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi määräytyy vuosilomalain mukaan. Tämän työehtoso-
pimuksen piirissä työskentelevillä on siten enintään kuuden päivän omavastuuaika edellä esitetyllä tavalla ja vasta näiden omavastuupäivien täytyttyä 
syntyy oikeus siirtää lomaa.  



Edessä kesä joko lomaillen tai töissä. Millainen on sinun lomamaisemasi?
 

Lomamaisemia
oisille matkailu on kesän ehdoton juttu, 
toiset vannovat mökkeilyn tai konsert-
tien nimiin. Joillekin parasta on rento 
joutenolo tai uusi harrastus.  

Eikä tunnelma ole lomasta kiinni. 
Vaikka olisit töissäkin, voit ehkä nauttia pitkistä il-
loista tai lounaasta terassilla. Viikonloput tuntuvat 
pitemmiltä, kun on valoisaa. Seminaarissakin on 
rennompi meininki.

Yhteenveto keräsi jäseniltä parhaat lomavinkit.  
Mukavaa suvea kaikille!

T

Eija Konttijärvi
Museoalan ammattiliitto MAL

”Rentoudun parhaiten kulttuurilomalla, mutta myös hyvän 
dekkarin parissa, laiturilla ja mökkisaunassa.”

Arja Justander
Kuntien asiantuntijat – Kumula

”Mökillä rentoudun parhaiten. Aivot narikkaan,  
kahvia terassilla järveä katsellen. Ylen Radio  
Suomi kuuluu kesään,kuten hyttyssavutkin.”

Jaakko Vääräniemi
Suomen Verotarkastajat SVT

”Vietän osan kesästä Sulkavan piilo- 
pirtillä. Otan rennosti, nautin  
luonnosta ja luen kirjoja ja lehtiä.”
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Jussi Rantamo
Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

”Syksyisen liikkuvan hirvijahdin yhteydessä henkilökohtaista  
energiahuoltoa hoidetaan tekemällä tulet ja keittämällä perinteiset 

nokipannukahvit sekä paistamalla makkarat.”

Leena Evesti
Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

”Rentoudun parhaiten kiireettömällä kaupunkilomalla, turistina  
kotikaupungissa, koiralenkkien lomassa pullakahvitellen.”

Hanna Taimio
Kuntien asiantuntijat – Kumula

”Joka kesä olen rentoutunut puolison kanssa 
Tuska-festareilla. Vuoden hevi-annos nautitaan 
samalla. Siinä suorastaan sielukin puhdistuu!”

Pia Puustelli
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti

”Rentoudun parhaiten matkoilla ja erityisesti meren rannalla. Kuva 
on syntymäkaupungistani Hangosta ja siinä on näkymä Suomen 
mantereen eteläisimmästä kärjestä Tulliniemestä.”
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Passi, lentoliput… Entä liiton jäsenkortti? 
Jos nämä kaikki tulivat mukaan, voit  
aloittaa matkasi levollisin mielin.  
 

lkoministeriön mukaan hätään 
ulkomailla joutuneiden suoma-
laisten määrä on kasvanut 2000- 
luvulla. Matkalla voi esimerkiksi 
sairastua, sattua tapaturma tai 

joutua rikoksen uhriksi. Muun muassa näis-
tä syistä ulkoministeriö suosittelee kattavan 
matkavakuutuksen ottamista kaikille ulko-
maanmatkoille.  

Akavan Erityisalojen jäsenillä matka-
vakuutus on jäsenetuna. Liitto on ottanut 
vakuutusyhtiö Turvasta jäsenvakuutuksen, 
joka sisältää matkustajavakuutuksen jäsen-
ten vapaa-ajan matkoille.   

Ketkä ovat vakuutettuja? 
Akavan Erityisalojen jäsenvakuutuksessa 
ovat vakuutettuina liiton alle 68-vuotiaat  
jäsenet, mutta myös vakuutetun mukana 
matkustavat alle 20-vuotiaat omat ja samas-
sa taloudessa asuvat lapset. Vakuutetun täy-
tyy asua vakinaisesti Suomessa ja hänellä 
täytyy olla Kela-kortti. 

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti 
enintään 45 vuorokautta matkan alkamises-
ta. Ylimeneville matkapäiville kannattaa  
ottaa Turvasta määräaikainen matkustajava-
kuutus. Vakuutus ei ole voimassa ehdoissa 
erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai 
harrastuksissa.

Muista ottaa matkalle mukaan jäsenkort-
tisi, joka on myös matkavakuutuskortti. Näin 
sinua matkalla hoitava laitos voi todeta, että 
sinulla on voimassa oleva matkavakuutus ja 
että hoidoille löytyy maksaja. Matkavakuu-
tuskortti ei kuitenkaan ole maksukortti, joten 
kannattaa varautua maksamaan kulut ensin 
itse ja hakemaan korvausta myöhemmin  

U
vakuutusyhtiöstä. Jos joudut itse maksamaan 
hoitokulut, säilytä kuitit ja lähetä ne vahin-
koilmoituksen mukana Turvaan. 

Mitä vakuutuksesta korvataan?
Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen äkil-
lisen sairauden tai sattuneen tapaturman hoi-
tokuluja. Näitä ovat esimerkiksi lääkärinpalk-
kiot, tutkimuskulut ja lääkärin määräämät 
lääkkeet. Ennen matkan alkua ollut sairaus ei 
ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasaira-
us. Mikäli tällainen sairaus matkalla pahenee,  
korvataan ainoastaan ensiapuhoito matka-
kohteessa.

Vakuutuksesta korvataan myös kuluja 
matkan peruuntumisesta tai keskeytymises-
tä, mikäli peruuntuminen tai keskeytyminen 
johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmas-
ta. Lisäksi korvataan matkalta myöhästymi-
sestä aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa 
mainituissa tilanteissa.

Matkan peruuntumisesta korvataan ku-
luja, joita matkan järjestäjä ei lain tai matka-
ehtojen mukaan palauta. Matkan keskeyty-
miseen liittyen voidaan korvata esim. ylimää-
räisiä matka- ja majoituskuluja. 

Matkatavarat on vakuutettava 
erikseen
Jäsenvakuutukseen ei sisälly matkatavara-
vakuutusta, joten matkatavarat on vakuutet-
tava erikseen, elleivät ne jo sisälly normaaliin 
kotivakuutukseen. 

SOS auttaa apua tarvitsevia matkaajia
SOS International on pohjoismaisten vakuu-
tusyhtiöiden omistama kansainvälinen ”hä-
lytyskeskus”, josta voit saada apua, jos sairas-

LOMA
TEKSTI: Aapo Riihimäki/Turva
 

JÄSENKORTTI MATKALLE MUKAAN
tut ja tarvitset lääkäriä tai sairaalahoitoa. 
SOSissa on ympärivuorokautinen päivystys 
suomen kielellä ja siellä tunnetaan myös  
Akavan Erityisalojen vakuutus. 

SOSiin voi ottaa yhteyttä myös muissa 
kuin hätätapauksissa. He voivat esimerkiksi 
neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman 
sijainnin.

SOSin asiantuntijat selvittävät tapaustasi 
ja pyytävät tarvittaessa avuksi SOSin yhteys-
lääkärin. SOS keskustelee tarvittaessa hoita-
van lääkärin kanssa ja välittää potilaan hoi-
don kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle. 
Jos hoitolaitos ei hyväksy matkavakuutus-
korttiasi eikä suostu lähettämään laskua  
Turvaan, voit pyytää hoitolaitosta soittamaan 
SOSiin. 

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta 
Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet  
löytyvät Turvan tekemiltä palvelusivuilta 
www.turva.fi/akavanerityisalat. Tutustu va-
kuutusehtoihin ja vakuutuksessa oleviin  
rajoituksiin ennen matkalle lähtöä.   

Lisätietoja vakuutuksesta  
saat Turvan toimipaikoista, 
asiamiehiltä tai palvelu- 
numerosta 01019 5110. 

Toimipaikkojen yhteystiedot  
ja lisätietoja Turvasta löydät 
osoitteesta:               

  www.turva.fi 
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28.5.  Järjestökoordinaattori Tarja Paussoi (Aito HSO), Helsinki
  2.6.  Markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho (Specia), Mäntsälä
  8.6.  Yliopistotutkija Jorma Wilmi (Specia), Petäjävesi. Matkoilla.
18.6.  FM, FK Merja Mustonen (Specia), Espoo. Ei vastaanottoa.  
 Juhlin syntymäpäivääni matkoilla perheen kanssa.
23.6.  Artenomi ja kirjastovirkailija Anja Yletyinen (MAL), Kerava
  4.7.  HSO-sihteeri Päivi Alutoin (Aito HSO), Järvenpää. Ei vastaanottoa.
14.7.  Suunnittelija Jukka Vaattovaara (Kumula), Hamina. Matkoilla.
  3.8.  Asiantuntija Maaret Kaksonen (s. Lehkonen) (Aito HSO), Outokumpu.  
 Juhlin perhepiirissä.
12.8.  Viestintäpäällikkö Ulla Karppinen (Viesti), Oulu. Juhlii perhepiirissä.
13.8.  Hankinta-asiantuntija Sirkka Huttala (Specia), Hausjärvi. Ei vastaanottoa.
16.9.  Projektipäällikkö Irja Rautio (Specia), Ylöjärvi. Matkoilla.

12.9.  Sisällöntuottaja (Oulun kaupunki) Sirpa Tarkkinen (Viesti), Oulu.  
 Merkkipäivänä matkoilla.
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22.5.  Museonjohtaja Kalle Kallio (MAL), Tampere
14.6.  Asianhallintasuunnittelija Johanna Koivisto (TAAY), Helsinki
14.6.  Kääntäjä Satu Välikangas (KAJ), Bryssel
16.6.  Kirjastonhoitaja Riikka Tuomi (Kumula), Kirkkonummi. Ei vastaanottoa.
22.7.  Artenomi, FM Päivi Lahdelma (TAKU), Pori 
  9.8.  Viestintäkouluttaja, Viestintä-Piritta Oy:n toimitusjohtaja, Akavan Erityisalojen  
 ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnan puheenjohtaja Piritta Seppälä  
 (Viesti), Helsinki 

40 VUOTTA

25.5.  FM, kouluttaja, kääntäjä ja konferenssitulkki Jari-Pekka Välimaa (KAJ), Tampere.  
 Ei vastaanottoa.   
27.5.  FM Kristina Repo (KAJ), Pirkkala. Juhlin perhepiirissä.
21.6.  Linjapäällikkö (Verohallinto) Anette Liljeqvist-Sivula (SVT), Helsinki.  
 Vastaanotto lähipiirin kesken.
23.6.  Tiedottaja Otto Hämäläinen (Viesti), Helsinki. Juhlin 17.6. Helsingissä.
29.6.  Humanististen tieteiden kandidaatti Petri Nurmi (Specia), Lehmo
14.7.  Suuhygienisti Virve Jääskeläinen (SSHL), Kuopio
25.7.  Vt. rehtori (Nykarleby Arbetarinstitut) Michaela Dahlsten (Specia), Uusikaarlepyy
29.7.  Viestintäkonsultti, KTM, FM Jaakko Hänninen (Viesti), Helsinki
  8.8.  Valokuvaaja ja tuottaja Kerttu Penttilä (TAKU), Helsinki
10.8.  Valma-opettaja Ina Jääskeläinen (Specia), Karjaa. Juhlin merkkipäivääni  
 tällä kertaa ilman julkista vastaanottoa.
16.9.  Opiskelija, freelance tulkki, kääntäjä ja näyttelijä Niina Nyberg (KAJ), Helsinki

30 VUOTTA

 
ONNEA!

Päivi Lahdelma 

Jaakko Hänninen  

Niina Nyberg 

Jari-Pekka Välimaa  Kristina Repo

Kalle Kallio   

Sirpa Tarkkinen Irja Rautio  

Jorma Wilmi   Maaret Kaksonen  

Johanna Koivisto  

Piritta Seppälä  

Kerttu Penttilä  

Virve Jääskeläinen  
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Kuvaaja Tuomas Sinkkonen/Studio 1851
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ONNEA!

Stipendejä jaettiin  
12 400 eurolla
AEK-KOULUTUSSÄÄTIÖ myöntää vuosittain  
pieniä apurahoja Akavan Erityisalojen jäsenille mm. 
ammattialan ja oppimateriaalin kehittämiseen,  
tutkimustoimintaan ja koulutukseen. Aktiivisuus 
Akavan Erityisalojen tai jäsenyhdistyn toiminnassa 
katsotaan hakijalle eduksi. Opinnäytteisiin apu rahoja 
ei sääntöjen mukaan myönnetä.  
 Kaikkiaan apurahoja annettiin tänä keväänä 
22:lle ja kaikkiaan hakijoita oli 132. Neljä stipendin-
saajaa haki apurahan kevätliittokokouksessa  
Helsingissä.  
 Specialainen Kaisa Myllylä sai apurahan me-
diakasvatuksellisen opetusmateriaalin tuottami-
seen. Materiaali on tarkoitettu perusasteen opetta-
jille, kirjastojen henkilökunnalle, museoiden yleisö-
työhön ja nuorisotyöhön uudistuneen opetus- 

Aino Harinen, Merja Kummala-Mustonen ja Pekka 
Perälä saivat Akavan Erityisalojen hopeisen ansio-
merkin. 
 Specialainen Aino Harinen palkittiin erityisesti  
aktiivisesta aluetoiminnasta. Hän on toiminut muun 
muassa vuodesta 2008 Akavan Erityisalojen alue-
yhdyshenkilönä. 
 Merja Kummala-Mustonen on ansioitunut aika-
naan jo Kirjastonhoitajaliiton luottamustehtävissä ja 
sen jälkeen toimiessaan pitkään Kuntien asiantun-
tijat – Kumulan valtuustossa. 
 Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet 
VSV:n jäsen Pekka Perälä palkittiin pitkäaikaisesta 
toiminnasta käräjäoikeuden työsuojeluvaluttettuna. 
 Lisäksi työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan 
Erityisalojen toimistosta sai hopeisen ansiomerkin  
kymmenen vuoden työsuhteesta. 

suunnitelman mukaisesti. Myllylä tekee työn yleis-
hyödylliselle yhdistykselle, joten apuraha menee 
palkkakustannuksiin.  
 Suomen Geronomiliiton jäsen Arja Apo sai apu-
rahan, jotta voi päättää geronomi-opintonsa ja suo-
rittaa niiden ohella Jyväskylän avoimessa yliopis-
tossa johtamisen kurssin. Kurssin on tarkoitus tukea 
Apon tulevaa työtä hoivakodin johtajana.
 Heli Haavisto Museoalan ammattiliitosta haki 

ja sai apurahan luentosarjan valmisteluun. Haavis-
to työskentelee freelance-tukijana ja pitää sivutyö-
nään luentoja taide- ja kulttuurihistoriasta. Apuraha 
tukee Haaviston työllistymistä. 
 Uula Neitola sai apurahan Museoalan ammat-
tiliiton 50-vuotisjuhlakirjan kirjoittamiseen. MAL 
täyttää 50 vuotta vuonna 2019, eikä yhdistykselle 
ole historiansa varrella tehty historiikkia tai histo-
riatutkimusta.

Arja Apo (vas.), Uula Neitola, Heli Haavisto ja Kaisa Myllylä saivat stipendin kevätliittokokouk-
sessa Helsingissä.

Ansiomerkin saivat Merja Kummala-Mustonen (vas.), Kari Eskola ja Aino Harinen.  
Kuvasta puuttuu Pekka Perälä. 

Ansiomerkki  
neljälle
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KOKO KANSAN
KIRJASTO
–HYVÄÄ JATKOA VAI HYVÄSTI?

akavanerityisalat.fi 

Akavan Erityisalat 
BePOP-lavalla
Yrjönkatu 22, Pori  
Ti 11.7 klo 13.30
Keskustelijoina
•  seikkailija ja toimittaja Riku Rantala
•  uutisankkuri ja dekkarikirjailija Matti Rönkä
•  kansanedustaja (sd), kirjailija ja  

toimittaja Timo Harakka
•  ysärin lapsi, yrittäjä ja kirjailija Ronja Salmi
•  Akavan Erityisalojen hallituksen  

puheenjohtaja Maarit Helén
Keskustelun juontaa kulttuurin monitoimi- 
mies Jukka Relander.

Seuraa viestintää!
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Kesä- ja heinäkuun 
ajan jäsenkortilla 
tavallista suurempi alennus*!

Heinäkuun erikoisetu!
Lounas ruokapöydästä

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2017. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta 
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto

JÄS
ENK

ORT
TI

-2,5snt/l

JÄS
ENK

ORT
TI

-20%
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Resumé
CAJSA RUDACKA-LAX

Member+-förmåner för  
Akavamedlemmar 

Målen för Akavas Specialorgani-
sationers påverkan finslipades  

MEMBER+ är ett helt nytt medlemsförmåns-
system för Akavamedlemmar. I tjänsten sam-
las såväl de förmåner som Akavas Specialor-
ganisationer erbjuder som de förmåner som 
är gemensamma för alla Akavamedlemmar. 
Det handlar om allt från juridisk rådgivning 
till sommarstugor.  

Sidans innehåll förändras beroende på 
säsong. Nu inför semestersäsongen ligger fo-
kus på förmåner med koppling till resande och 
turism. På sidan hittar du bl.a. semesterbo-
ende som A-lomat erbjuder och mycket annat 
med koppling till resande.  

Bekanta dig med förmånerna genom att 
logga in i tjänsten www.memberplus.fi

Du kan följa Member+-utbudet också på 
Facebook och på detta sätt vara en av de första 
som hör om nyheter och specialerbjudanden: 
www.facebook.com/memberplus.fi.

Kom ihåg att tipsa dina vänner som är  
Akavamedlemmar om den nya tjänsten!   

Våra medlemmar kan fortfarande 
använda även utbudet i jäsenedut.fi. 

 

AVBROTT I  
E-TJÄNSTERNA  
I MAJ 
UNDER våren kommer vi att förnya hela 
vårt medlemsregister och funktionerna 
i anslutning till det. För medlemmarna 
innebär detta förändringar i betalningen 
av medlemsavgifter samt e-tjänsterna.

På grund av uppdateringen är 
e-tjänsterna ur bruk till den 31 maj. 
(Medlemsinloggningen, medlemssidan 
och Mina uppgifter-delen). Kassans 
e-tjänster fungerar normalt. 

Våra medlemstjänster fungerar hela 
tiden som vanligt, så ifall du har frågor 
om medlemsärenden, exempelvis 
uppdatering av dina uppgifter, kan du 
kontakta våra medlemssekreterare. 

DE mål som Akavas Specialorganisationer satt upp för påverkan på arbetslivet förtydligades i 
samråd med medlemsföreningarna i början av året. Förbundets styrelse fattade beslut om de  
nya målsättningarna på sitt möte i mars. 

Nyhet: 

Summering   
 Vi stärker positionen och statusen för de expertyrken och expertbranscher  
 som våra medlemmar representerar. 

 Vi förbättrar lönesättningen för våra medlemmar

  Vi främjar arbetshälsan 

 Vi utvecklar våra medlemmars kollektivavtal och skapar nya avtal  
 för branscher som fortfarande saknar sådana 

 Vi värnar om visstidsanställdas anställningsvillkor och undanröjer  
 omotiverade visstidsanställningar 

 Vi arbetar för bättre förutsättningar för företagsamhet och yrkesutövning  
 samt bättre position för dem som kombinerar olika arbetsformer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Maistraatinportti 4 A, 6.krs 00240 Helsinki
Puhelin 0201 235 340, faksi 09 147 242

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

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

Johdon assistentti Kirsi Sirén
puh. 0201 235 347

Talouspäällikkö Kimmo Joutsi
puh. 0201 235  345

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

Opiskelija- ja nuorisoasiamies  
Amalia Ojanen
puh. 0201 235 336

Järjestelmäasiantuntija  
Kari Lapinlampi
puh. 0201 235 351

Järjestöassistentti Mira Kajander
puh. 0201 235 357

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

Markkinointipäällikkö Pirjo Leppänen
puh. 0201 235 369 

Viestintäassistentti, verkkotiedottaja 
Mirkka Heininen
puh. 0201 235 343

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

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

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

Salla Palmi-Felin (KUMULA)
040 592 8071
sallapalmifelin@gmail.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

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

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

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

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

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

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

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

TYÖTTÖMYYSTURVA JA NEUVONTA

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

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

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

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 
Pohjoisesplanadi 21 B 7, 00100 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 
Pohjoisesplanadi 21 B 7, 00100 Helsinki • toimisto@museoalanammattiliitto.fi
Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä • puh. 0201 235 395 • 040 774 7620 • katariina. 
makela@museoalanammattiliitto.fi • Pj. Susanna Sääskilahti • puh. 050 464 9009   
susanna.saaskilahti@ateneum.fi  • www.museoalanammattiliitto.fi

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

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

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

JÄSENYHDISTYKSET
SPECIA – ASIANTUNTIJAT JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT RY 
Snellmaninkatu 19–21 E 15, 00170 Helsinki
Toiminnanjohtaja Saara Paavola • puh. 050 329 7524 • saara.paavola@specia.fi 
Palvelupäällikkö Hanna-Mari Koski • puh. 044 333 9116 • hanna-mari.koski@specia.fi
Suunnittelija 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. Arto Isotalo • puh. 040 534 7170 • arto.isotalo@vero.fi 
Siht. Marjo-Riitta Lahma • puh. 040 183 0677 • marjo-riitta.lahma@svtry.fi 
www.svtry.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 
Pohjoisesplanadi 21 B 7, 00100 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. Kari-Pekka Autio • sihteeri@taay.fi • Pj. Minna Ylimaunu • puh 044 344 0464 
puheenjohtaja@taay.fi • www.taay.fi

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

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY 
Pohjoisesplanadi 21 B 7, 00100 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



Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu  
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi

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

Uuden 
liikennevakuutuksen 
maksimibonus on nyt

80 %

Sinä ja autosi 
olette arvokkaita

Turvasta saat  
suorastaan ylellisen  

kattavan Liittokaskon ja 
 uuden liikennevakuutuksen, 
sillä jokainen kuski ansaitsee 

reilua turvaa.
takaa käyttöösi vara-auton 

jopa tunnissa, kun oma 
ajopelisi saa kohtalokkaan 
kolhun kesken matkan tai 

simahtaa teknisen vian takia.

Liittokaskon laaja 
sijaisautoetu


