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Kuljettaja kaikilla lisäominaisuuksilla

Maksimibonus Turvan liikennevakuutukselle 
on nyt 80 % aiemman 70 %:n sijaan.  
Maksimibonus on mahdollista saavuttaa 
aiempaa ripeämmin.

Jos vahinko sattuu, bonuksesi putoaa enää 
vain 15 prosenttiyksikköä, kun aikaisemmin 
bonus laski pääsääntöisesti 20 prosentti- 
yksikköä. Voimassaolevista vakuutuksistasi 
bonus alenee vain siinä vakuutuksessa, josta 
korvaus on maksettu.

Voit saada ykkösauton bonuksen 
myös kakkosautollesi, sillä  
bonukset ovat henkilökohtaisia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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Turvan uudella liikennevakuutuksella päivität autoilusi uudelle tasolle.  
Mainion liikennevakuutuksen paras aisapari on ammattiliiton jäsenille  
räätälöity Liittokasko. Sen laaja sijaisautoetu takaa vara-auton käyttöösi  
jopa tunnissa, jos oma ajopelisi saa kohtalokkaan kolhun tai simahtaa  
teknisen vian takia kesken matkan. 
 
Lisää hyviä syitä hymyyn voit lukea osoitteessa turva.fi/liikennevakuutus. 

3. Vahinko  
kirpaisee  
aiempaa  

vähemmän

Turvassa on tutkitusti Suomen tyyty-
väisimmät vakuutusasiakkaat, joiden 
mielestä Turvasta saa myös eniten 
vastinetta rahalle. Turvan asiakkaan 
tunnistat siis ratin takana loistavasta 
hymystä.   
(EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus)

4. Hymy

1. Sama  
bonus  

kaikille  
autoillesi

2. Maksimi-
bonus 80 %
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Onnellinen  
perhevapaa?
– ISKI hirvittävän huono omatunto. Kuinka raskaudesta kehtasi työnantajalle edes 
kertoa, kun juuri oli saanut unelmatyön, muistelee yksi perhevapaateemaamme 
haastatelluista.       

Huh, missä ristipaineissa perhevapaita vietetäänkään! Lapsen etu, tasa-arvo, 
imetys, työura, jaksaminen, rahahuolet, lojaalius työnantajaa kohtaan, asenteet 
työpaikoilla, yhteiskunnan odotukset. Kaikki niskassa.  

Kun lukee jäsentemme näkemyksiä (s. 14–23), voi vain toivoa, että perhevapaa  
ja paluu sieltä töihin voisi olla myös onnellista, antoisaa ja rentoa aikaa elämässä. 
Eikö senkin tulisi olla tavoitteena?   

Maan hallitus päätti käynnistää pikatahtiin perhevapaiden uudistuksen. Akavan 
Erityisalat liputti monien muiden tavoin tyytyväisenä. Jopa uudistuksen tavoitteista 
on nyt hienosti yksimielisyyttä. Tavoitteissa näkyy myös se, että ongelmakohdat on 
aika hyvin tunnistettu: lapsen hoidon jääminen naisten harteille, eri perhemuotojen 
haasteet, mahdollisuus tehdä työtä joustavasti ja osittain. 

Uudistus on siis hyvässä nosteessa, mutta vääntö rahapuolesta on vasta edessä. 
Liittona ihmettelemme, miten kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa, jos 
uudistukseen ei nyt panosteta riittävästi rahaa. 

Vaikka kuinka haluaisi ajatuksen tasolla, että isät jäisivät perhevapaille, tämä ei 
toteudu, jos perhe kärsii siitä taloudellisesti. Fakta on tavalla tai toisella otettava 
huomioon etuuksissa. Pitkällä aikavälillä auttaa palkkatasa-arvon edistäminen, se 
ettei äidin palkka olekaan yleensä se huonompi. 

Kantona kaskessa ovat syvään juurtuneet asenteet. Vaikka järjestelmä ja jopa 
rahapuoli olisivat kunnossa, isät eivät jää sankoin joukoin perhevapaille, jos 
työnantaja ja työyhteisö suhtautuvat siihen kielteisesti.  

Uusi perhevapaamalli valmistellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. 
Olemme mukana vaikuttamassa uudistukseen osana Akavaa, ja sitoutuneet 
tuomaan esille jäsentemme näkemyksiä. 

Selvä viesti jäseniltä on, ettei asiaa voi tarkastella vain työmarkkina-,  
työllisyys- tai urakysymyksenä. Kyseessä on henkilökohtainen ja  
ristiriitainen kokonaisuus, jossa lapsen edulla on iso merkitys.  
Isien ”pakottaminen” perhevapaille ei ole ongelmatonta  
vaikka tarkoitus olisi hyvä,  jäsenet viestittävät.  
Pakon sijaan toivotaan porkkanoita.

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

SALLA
TOIMINNANJOHTAJALTA

Entre  
tarttuu silppu- 

töihin!
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KUINKA moni meistä lopulta kestäisi jatkuvaa työelämän väliaikaisuutta? 
Sellaisena se näyttäytyy heille, joiden työura on monityösuhteista silppua.  
Toisille se voi olla toki oma valinta, toisille se on pakon sanelemaa.

Silpputyön tarjonta on kasvanut. Vakaa työ ja toimeentulo katoavat monilta.  
Uhkakuvana on, että globaali digitalisaatioon pohjautuva alusta- ja keikka- 
talous voi palauttaa palkkatyön alkumuotoonsa, päiväläisten satunnaistöiksi.  
Palvelujen myynti netin välityksellä voi olla hyvä keino yrittäjyyteen, lisä- 
tulojen saamiseen, mutta ne riittävät harvoin vakaaseen toimeentuloon. 
Asuntolainaa voi olla vaikea saada ja laskuja maksaa, jos ei ole säännöllisiä  
tuloja. Myös eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja sairasvakuutusturva ovat  
omalla vastuulla. Niihinkin olisi oltava varaa ja laitettava tuloista talteen  
omaa tulevaisuuttaan varten. 

Silppuisesta ja monityösuhteisesta tulevaisuuden työelämästä puhutaan  
liian vähän verrattuna siihen, miten syvällinen yhteiskunnallinen ja yksilöitä 
koskettava murros voi olla edessä.  Ammattiliitoissa uhanalaisia vakituisia 
työpaikkoja puolustetaan, mikä on selvää ja ymmärrettävää. Samaan aikaan  
olisi kuitenkin jo kyettävä ”puolustamaan” vielä syntymättömiä työpaikkoja  
ja uutta työelämää. Ammattiliitoilla on kuitenkin tulevaisuuden 
työn osalta tärkeä rooli mahdollistajana ja kehittäjänä. 

Akavassa on tartuttu asiaan. Entre – Akavan yrittäjät 
ja itsensätyöllistäjät on 20 akavalaisen liiton muodos-
tama yhteistyöjärjestö.  Entressä tulevaisuuden 
työelämä – yrittäjyyden ja itsensätyöllistämisen 
yleistyminen sekä ns. monityösuhteisten asema  
ja toimeentulo ovat toiminnan keskiössä. Mikä 
muuttuu ja mitä pitää tehdä, että työtä riittää ja 
toimeentulo on taattu uudessakin työelämässä?

Entre järjestää loka-marraskuussa koulutus- ja 
verkostoitumistilaisuuksia akavalaisille yrittäjille, 
itsensätyöllistäjille ja teemasta kiinnostuneille jäsenille. 
Tilaisuuteen osallistuville on tarjolla neuvontaa ja opastusta sekä 
yhteistä keskustelua ja tavoitteiden selkiyttämistä viitoittamaan 
työelämän kehittämistä. Katso tiedot uudesta toiminnastamme 
tämän lehden sivuilta 10–11 ja ilmoittaudu mukaan! 

Salla Luomanmäki

Kirjoittaja on myös Entre – Akavan yrittäjät ja 
itsensätyöllistäjät ry:n puheenjohtaja. 
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Asiantuntijoiden ja  
keskijohdon säilyttävä  
yksiselitteisesti  
työaikalain piirissä

AKAVAN ERITYISALAT: 

A   
kavan Erityisalojen mielestä eh-
dotettu työaikalaki on hyväksyt-
tävissä, mutta vain perusteelli-
sen jatkovalmistelun jälkeen.

Liiton mielestä soveltamis-
alapoikkeukset ovat lakiesityksen merkittävin 
epäkohta. 

– Esitetty avoin sanamuoto ja perustelut 
mahdollistavat käytännössä sen, että työaika-
lain ulkopuolelle jäisi nykyiseen verrattuna 
huomattavasti enemmän asiantuntijoita ja 
keskijohtoa. Tämä on työsuojelun näkökul-
masta kestämätöntä, sanoo Akavan Erityis-
alojen edunvalvonnan päällikkö Helena 
Lamponen.

Lakiesitystä on liiton mielestä täsmennet-
tävä niin, että asiantuntijatyö ja keskijohdon 
työ ovat aina yksiselitteisesti työaikalain  
soveltamisen piirissä, kuten nykylaissa.

Myös monityösuhteiset huomioitava
Liitto pitää puutteena myös sitä, että ehdo-
tuksessa ei ole tarkasteltu monityösuhtei-
suutta, eli työtilannetta, jossa henkilö on 
samanaikaisesti työssä usealla työnantajalla. 
Tällaisella henkilöllä työaika yhteensä eri 

töissä voi pidentyä ylitsepääsemättömän 
kuormittavaksi.

– Kasvava monien yhtäaikaisten työsuh-
teiden trendi tulee huomioida säädettävässä 
työaikalaissa työsuojelunäkökulmasta.  
Nyt esitys ei huomioi eri työnteon muotoja  
yhdistäviä eikä toimeksiantajistaan riippu-
vaisia itsensätyöllistäjiä, Lamponen sanoo.

– Näissä työnteon muodoissa on samalla 
kysymys toimeentulosta, kun yhden työn pal-
kalla ei elä. Palkanmuodostus on osa tätä 
kokonaisuutta.  

– 0-työsopimuksia koskevissa ehdotuk-
sissa pidämme sairausajan palkan määräy-
tymistä epätyydyttävänä tilanteessa, jossa 
tunteja ei ole merkitty työvuoroluetteloon tai 
tätä pidemmältä ajalta. Olemme esittäneet 
tähän ratkaisuja. Samoin työajan vakiintu-
mista koskeva kysymys on tarkasteltava 0- 
sopimusten jatkovalmistelussa. Oikeuden-
käyntitie on hidas ja pitkä sekä työnantajan 
että työntekijän näkökulmasta. Myös sivutoi-
mikieltojen, kilpailevan toiminnan kiellon ja 
kilpailukieltosopimusten rajaaminen kuulu-
vat 0-sopimusten jatkovalmisteluun.

     

Akavan Erityisalojen edunvalvonnan päällikkö 
Helena Lamponen

Omalla päätöksellä  
17 tunnin työpäiviä? 
Työaikalakiesitys jättäisi 
asiantuntijan vaille 
työaikasuojaa, kritisoi 
Akavan Erityisalat  
lausunnossaan. 

TEKSTI Anna Joutsenniemi  KUVAT Uzi Varon ja iStock
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Lepoa vähintään 11 tuntia
vuorokaudessa 
Joustotyöaika on lakiesityksen uutuus.  
Joustotyö koskee työtä, jonka ydinsisältö on 
tiedon vastaanottaminen, käsittely ja uuden 
tiedon tuottaminen. Kysymys on ajasta ja 
paikasta riippumattomasta vaativasta asian-
tuntijatyöstä, jossa työntekijä päättää itse 
työnteon ajan ja sijoittumisen. 
 Akavan Eritysalat suhtautuu myönteisesti 
siihen, että työntekijöiden päätösvaltaa työn-
teon ajan ja sijoittumisen suhteen lisätään. 
Ehdotettuun joustotyön malliin sisältyy kui-
tenkin ylilyöntejä, joihin suhtaudumme 
varauksellisesti. Joustotyöaika johtaisi  
työaikakorvausjärjestelmän rapautumi-
seen, koska siinä lisä-, ylityö- ja sun-
nuntaityökorvaukset olisivat poik-
keus. Työntekijöille tämä merkit-
sisi ansioiden supistumista, kun 
taas työnantaja säästäisi henki-
löstökuluissa. Jatkovalmistelussa 
näitä vaikutuksia on liiton mie-
lestä arvioitava.

Erittäin huolestuttava on eh-
dotus, että liukuvassa työajassa 
ja joustotyöajassa vuorokausile-
po voisi olla EU:n työaikadirektii-
vin edellyttämän, vähintään 11 
tunnin sijasta työntekijän omalla 
päätöksellä 7 tuntia ilman korvaavaa 
lepoaikaa.

– Seitsemän tunnin lepoaika on riittä-
mätön. Vaativaa asiantuntijatyötä tekevä voi 
tuskin olla työvireessä kestävästi 17 tuntia 
päivässä. Työsuojelusyistä liukuvassa työ-
ajassa ja joustotyöajassa vuorokausilevon on 
oltava vähintään 11 tuntia työaikadirektiiviä 
vastaavasti.

– Näyttää siltä, että asiantuntijatyöhön 
esitetään työaikajoustojen kautta nykyistä 
matalampaa työaikasuojelua vastoin työaika-
direktiiviä. Jatkovalmistelussa näihin kysy-
myksiin on kiinnitettävä huomiota, Lampo-
nen sanoo.

– Arvioinnissa on selvitettävä muun mu-
assa, miten laajat työaikajoustot sekä lasken-
nallisen vuosityöajan lisäys vaikuttavat työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseen. On 
huomioitava myönteiset ja kielteiset vaiku-
tukset työntekijöiden työaikasuojelun näkö-
kulmasta.

Työmatkustaminen korvattava
Ehdotuksen mukaan matkustamiseen käytet-
tyä aikaa ei lueta työajaksi, ellei matkustusta 
voi samalla pitää työsuorituksena. Matkusta-
miseen käytetty aika olisi työaikaa muun mu-
assa, kun työntekijä matkan aikana tekee 
työnantajan määräämiä tehtäviä. Työmatkus-
tamisen osalta lakiesityksen perustelut jäävät 
liiton mielestä kuitenkin epäselviksi.

– Ei käy ilmi esimerkiksi, onko matkusta-
misen aikana tehtävästä työstä sovittava erik-
seen. Onko työmatkustamisen aikana mm. 
etäyhteyden kautta tehty tavanomaisiin teh-
täviin kuuluva työ työajaksi luettavaa? Mie-
lestämme sen tulisi olla työaikaa. Perustelu-
ja on tältä osin tarkennettava.

Matkustusajan osalta ehdotuksessa tode-
taan, että työntekijälle turvataan mahdolli-
suus riittävään palautumiseen ja että tämä 
on varmistettava työaikajärjestelyin. Kirjaus 
on riittämätön.

– Olemme ehdottaneet kahdeksaa konk-
reettista vaihtoehtoa palautumiskysymyk-
sen ratkaisemiseksi. Kyseessä voisi olla esi-

merkiksi se, että työajan ulkopuolinen mat-
kustusaika luetaan työajaksi tai tältä ajalta 
saa yksinkertaisen tuntipalkan tai että mat-
kustamiseen olisi saatava työntekijän suos-
tumus kutakin kertaa varten erikseen, jolloin 
suostumusta ei voisi pyytää työsopimusta 
tehtäessä.

– Jos työnantaja on velvollinen tavalla tai 
toisella korvamaan matkustusajan, se tuo 
harkintaa matkustamiseen. Tällä on työ-
suojelun kannalta iso merkitys, Lamponen 
painottaa. 

Työaikapankki ja etätyön 
lukeminen työajaksi hyviä 

uudistuksia
Myönteinen muutos lakiehdotuk-

sessa on kotona tehdyn työn ja 
etätyön lukeminen työajaksi. 

Ehdotuksen mukaan työaikaa 
olisi työhön käytetty aika riip-
pumatta siitä, missä työ teh-
dään.

Myös työaikapankkisää-
telyn saaminen lakiin on 
erinomainen uudistus.

– Lakiin perustuva työaika-
pankki on tarkoituksenmukai-

nen työajan tasausjärjestely sekä 
työnantajan että henkilöstön nä-

kökulmasta. Lakiehdotusta ja sen 
perusteluja on tältä osin kuitenkin 

täsmennettävä niin, että työaikapankin 
perustamisesta on sovittava kollektiivisesti 

ja että kukin työntekijä voi itse päättää, halu-
aako käyttää työaikapankkia jouston välinee-
nä, Lamponen sanoo.

– Esitämme, että työaikapankkivapaa on 
annettava työntekijälle hänen haluamaan 
ajankohtana ja hänen pyynnöstään yhden-
jaksoisena, kuten vuosilomalain säästövapaa. 
Yhdenmukaiset henkilöstökäytännöt vähen-
tävät työnantajan hallinnollista taakkaa.

Kaikkiaan Akavan  Erityisalat pitää hyvä-
nä sitä, että työaikalaki olisi yksi laki, jota 
sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella 
sektorilla. 

Akavan Erityisalojen tyköaikalakia ja 
0-työsopimuksia koskevat lausunnot löytyvät 
osoitteesta  

  www.lausuntopalvelu.fi
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JUKOn toimin- 
nanjohtajaksi  
Maria Löfgren

Sopimusneuvottelut  
käyntiin

AKAVAN ERITYISALOJEN jäsenten sopimuk-
sista neuvottelevat pääosin neuvottelujärjes-
tömme: yksityisellä sektorilla Ylemmät Toi-
mihenkilöt YTN ja kuntien, valtion, kirkon ja 
yliopistojen henkilökunnan osalta Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Eri 
aloilla sopimukset päättyvät vaihtelevasti, 
joten myös neuvottelut alkavat eri aikoihin. 

Akavan Erityisaloilla on lisäksi itse neu-
voteltavana joitakin työehtosopimuksia,  
kuten esimerkiksi Yksityisten museoiden  
sopimus ja av-käännösalan työehtosopimus 
yhdessä Suomen Journalistiliiton kanssa.

Jo neuvottelupöytään 
Yksityisellä sektorilla eniten jäseniämme on 
teknologiateollisuuden sopimuksessa. Tek-
nologiateollisuudessa sekä suunnittelu- ja 
konsulttialalla ja tietotekniikan palvelualalla 
neuvottelut uusista sopimuksista käydään 
syys-lokakuussa. Näilla sopimusaloilla YTN 
pohjustaa neuvotteluja laajalla jäsenkiertu-
eella.

Eniten jäseniämme on KVTESsin (kun-
nallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) 
piirissä. Siellä neuvottelut käynnistyvät lop-

Tänä syksynä työehdoistasi neuvotellaan ns.  
liittokohtaisesti ilman keskitetysti sovittuja raameja.   
Akavan Erityisalat päätti alustavista sopimus- 
neuvottelutavoitteistaan toukokuussa. 

pusyksystä. Kaikkiaan julkisella sektorilla 
voimistuvat palkansaajien vaatimukset pal-
kankorotuksista ja epäoikeudenmukaiseksi 
koettujen lomarahaleikkausten ja kilpailuky-
kysopimuksen eli kikyn 24 tunnin työaikapi-
dennyksen perumisesta. Kuntasektorin osal-
ta neuvottelujärjestömme JUKO otti asiaan 
kantaa muiden ns. pääsopijajärjestöjen eli 
sopimusneuvotteluihin osallistuvien järjes-
töjen kanssa elokuussa.

Akavan Erityisalat päätti alustavista sopi-
musneuvottelutavoitteistaan toukokuussa, ja 
tavoitteita hiotaan osana YTN:n ja JUKOn 
tavoitteenasettelua.

Lisätietoja  
saat eri sopimusaloista  
vastaavilta asiamiehiltä,  
yhteystiedot sivulla 50. 

Seuraa myös JUKOn ja YTN:n  
verkkosivuja ja twitteriä.  

NEUVOTTELUJÄRJESTÖMME JUKOn 
toiminnanjohtajana on syyskuun alussa 
aloittanut oikeustieteen kandidaatti 
Maria Löfgren. Hän on toiminut Aka-
van lakimiehenä ja työelämäyksikön 
johtajana.
 Toiminnanjohtajan tehtävä on uusi. 
 – Vahva sitoutumiseni akavalaisuu-
teen perustuu arvoihin, jotka yhä koen 
omikseni Akava-yhteisön muuttuessa 
ja kasvaessa. JUKOssa minua kiehtoo 
pitkälle tulevaisuuteen suuntaava ote 
ja kyky panostaa työmarkkinoiden yh-
teistyöhön. Uskon, että pystyn uudes-
sa tehtävässäni vaikuttamaan työelä-
män kehitykseen ja työehtojen sopi-
musmekan ismien muutokseen, 
Löfgren kertoo.
 Julkisalan koulutettujen neuvotte-
lujärjestö JUKO neuvottelee yli 200 
000 koulutetun palkansaajan ja myös 
Akavan Erityisalojen jäsenten palvelus-
suhteen ehdoista kunnan, valtion, kir-
kon ja yliopistojen sopimusaloilla. 
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URAPALVELUIDEN  kautta tarjoamme jäse-
nillemme tukea työnhakuun, urasuunnit-
teluun ja työhyvinvointiin liittyvissä kysy-
myksissä.   

•  Tukea työnhakuun: tulokselliset työn-
hakukäytännöt, hakemus, CV ja työ-
haastattelu

•  Apua urasuunnitteluun: vahvuudet,  
tavoitteet, valintatilanteet, osaamisen 
tunnistaminen, työssä kehittyminen, 
LinkedIn-profiili, kehityskeskustelut, 
palkkaneuvottelut

•  Työhyvinvointia: työn ja muun elämän 
yhteensovittaminen, tunteet työelä-
mässä

•  Ura- ja työnhakupalvelu on jäsenille 
maksutonta, ja toteutetaan puhelimen 
välityksellä. Keskustelusi valmentajan 
kanssa ovat luottamuksellisia. 

Alueelliset työllistymistä tukevat 
koulutukset 
Akavan Erityisalat tekee yhteistyötä muiden 
akavalaisten liittojen kanssa ja tarjoaa työl-
listymistä tukevia koulutuksia, webinaare-
ja ja pienryhmätoimintaa seuraavasti:

•  Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja 
Kainuu: Uranoste 

•  Uusimaa: Työnhakuveturi 

•  Varsinais-Suomi ja Satakunta:  
Urapurje 

Eikö oma paikka työelämässä ole vielä löytynyt?  
Etkö pääse loistamaan nykyisissä tehtävissäsi?  
Onko omien rajojen asettaminen vaikeaa?

Muistathan hyödyntää  
liiton ura- ja työnhaku-
palveluja!

Kiista valinnan- 
vapaudesta siirsi  
sote-uudistusta  
vuodella 

Varaa 
 henkilökohtainen  
urasparrausaika  

www.urapalvelut.fi/ 
akavanerityisalat

MAAN hallitus päätti heinäkuussa siirtää 
sote- ja maakuntauudistuksen toteutta- 
mista vuodella. Uudistus tulee voimaan 
1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjeste-
tään lokakuussa 2018.
 Hallituksen esitykset sote-järjestämis-  
ja maakuntalaeiksi olivat keväällä lausun-
tokierroksella. Lausuntoja annettiin 242 
kappaletta. 

Syy uudistuksen siirtämiseen on etenkin 
uudistuksen liittyvän ns. valinnanvapauslain-
säädännön saamat huomautukset eduskun-
nan perustuslakivaliokunnalta. Sote-järjestä-
mis- ja maakuntalakeihin tehdään perustus-
lakivaliokunnan lausunnon edellyttämät 
muutokset. Muilta osin sote- ja maakunta-
uudistuksen lakiesitykset eivät ole auki.

Valinnanvapauslain osalta virkamiesval-
mistelulla valmistellaan uusi hallituksen esi-
tys ja se on lausuntokierroksella 30.10.–
15.12.2017. Eduskunnalle hallitus antaa 
uuden esityksen alkuvuodesta 2018. 

Vaikuttamistyö jatkuu
Akava, sen jäsenliitot ja yhteiset edunval-
vontajärjestömme Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ja Entre – Akavan 
yrittäjät ja itsensätyöllistäjät jatkavat vaikut-
tamistyötään lainsäädäntövalmisteluun. 
Tärkeää on turvata henkilöstön asema, 
edustus ja osallistumismahdollisuudet, 

myös väliaikaishallinnossa. 
Samoin henkilöstön 

eläkkeisiin liittyvät 
kysymykset on 
ratkaistava.
Lisäksi amma-
tinharjoittajien 
asema palve-
luntuottajina 

on taattava.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteyshenkilö 
Akavan Erityisaloissa on Jaakko Korpisaari.

Kuva: Uzi Varon
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Tutustu tarkemmin alueesi tarjontaan. 
Osallistuminen on maksutonta. Nämä kou-
lutukset tähtäävät korkeasti koulutettujen 
jäsentemme työttömyyden ratkeamiseen. 
Pienryhmätoiminnan kautta saat arvokas-
ti ver taistukea ja vinkkejä myös muilta  
samassa tilanteessa olevilta akavalaisilta 
jäseniltä. Luennoille ja webinaareihin voi-
vat osallistua myös työelämässä mukana 
olevat, jotka haluavat vinkkejä erilaisiin 
työelämän käännekohtiin. 

 Lisätietoja:
 Satu Sahla-Juvankoski
 asiamies/alue-, koulutus- ja  

 urapalvelut
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INNOSTU YRITTÄJYYDESTÄ!

TULE mukaan yrittäjyyshen- 
kiseen koulutus- ja verkos- 
toitumisiltaan tiistaina 24.  
lokakuuta! Illan aikana saat 
hyödyllistä tietoa mm. yri-
tyksen perustamisesta, yrit-
täjän ja itsensätyöllistäjän 
sosiaaliturvasta ja työssä jaksa-
misesta.

Tule mukaan  
Entren koulutusiltaan

Joka viides harkitsee yrittäjyyttä 
”Innostu yrittäjyydestä!”-illan järjestää  
Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edun-
valvontajärjestö Entre. 

– Entre on esimerkki palkansaajaliikkeen 
kyvystä uudistua ja kehittyä työelämän 
muutoksissa, kertoo Entren puheenjohtaja  
Salla Luomanmäki. Luomanmäki on myös 
Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja.

Akavan jäsenliitoissa on kaikkiaan noin 
27 000 yrittäjä-, ammatinharjoittaja- ja  

itsensätyöllistäjäjäsentä, mikä on jo 6 
%:n osuus koko jäsenkunnasta. 

Määrä kasvaa koko ajan ja arvi-
oiden mukaan joka viides 
akavalainen on harkinnut 
yrittäjyyttä. Entressä on mu-
kana jo 20 akavalaista liittoa.

– Nyt on tärkeää kontak-
toida jäseniä, keskustella yh-

dessä yrittäjien ja itsensätyöllis-
täjien edunvalvonnasta sekä tarjota 

Susanna Rahkamo

Salla Luomanmäki

myös konkreettis-
ta neuvontaa ja 
tietoa, tiivis-
tää Luoman-
mäki.

Illan asi-
antuntijoi-
hin kuuluu 
mm. ammatti-
laisurheilijana 
ja yrittäjänä tun-
nettu Susanna Rahka-
mo, joka on perehtynyt erityisesti luovuu-
den, uudistumiskyvyn ja osaamisen kehit-
tämiseen. Rahkamo korostaa, että jokaisen 
tulee etsiä omalta kannaltaan mielekästä 
elämää myös työurallaan.

– On olennaista sisäistää, miksi juuri 
tämä työ on minusta merkityksellistä ja 
tämä toimintatapa sopii minulle, miksi tämä 
on minun juttuni. 

TEKSTI  Pirjo Leppänen    
KUVAT Uzi Varon ja iStock

Mietitkö yrittäjäksi ryhtymis- 
tä? Onko sinulla jo muhimas-
sa liikeidea? Tai haluatko 
syventää osaamistasi ja 
verkostoitua toisten akava-
laisten yrittäjien ja itsensä-
työllistäjien kanssa?
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INNOSTU YRITTÄJYYDESTÄ!

Aika:  tiistai 24. lokakuuta, klo 16-20
Paikka: Akava-talo, Rautatieläisenkatu 6, Helsinki

OHJELMA

16.00 Ovet avautuvat, tarjolla kevyt iltapala
 
17.00 Tervetuloa. 
 Entren puheenjohtaja Salla Luomanmäki
 
17.15 ”Ole rohkea, uskalla ja heittäydy!”
 Yrittäjä Susanna Rahkamo
 
17.45   Sosiaali- ja eläketurva kuntoon.
  Puheenvuorot: Työeläkeyhtiö Etera ja Ammatin- 
 harjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT
 
18.15 Tauko; aikaa kysymyksille, keskustelulle ja   
 yhteistyökumppaneiden ständeille 

18.30 Eriytetyt puheenvuorot:

 •  Aloittava yrittäjä ja itsensätyöllistäjä  – yrityksen  
     perustaminen,  palvelupäällikkö Toivo Utso,  
     uusyrityskeskus NewCo

 •  Yrittäjän ja itsensätyöllistäjän jaksaminen,  
     työeläkeyhtiö Etera

19.00 Sote-yrittäjyys, yrittäjä Susanna Antikainen,  
 Fysio-Center Oy

 Verkostoitumista, vertaiskertomuksia ja aikaa  
 yhteistyökumppaneille

20.00  Tilaisuus päättyy

Koulutus iltapaloineen on jäsenille maksuton. Ilmoittautuminen 
alkaa tiistaina 26. syyskuuta. Jäsenistölle kutsu lähetetään sekä 
Entren että Akavan Erityisalojen uutiskirjeissä. 

Vastaavia tilaisuuksia on tulossa myös muille paikkakunnille  
eri puolille Suomea, mm. Tampereelle 7.11. ja Turkuun 22.11.  
Seuraa viestintää!

Innostu yrittäjyydestä! 

Ehdota Akavan  
yrittäjäpalkinnon saajaa
AKAVAN yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena 
ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena 
on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle 
yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Kenelle mieles-
täsi kuuluisi vuoden 2017 Akavan yrittäjäpalkinto?
 Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen 
jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, 
joka on toiminut merkittävällä tavalla yrittäjyyden hyväksi tai 
sen toimintaedellytysten parantamiseksi.
 Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä akavalaiset, 
Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenyhdistykset sekä Akavan 
elinkeinopoliittinen toimikunta. Erityisesti ehdotuksia toivotaan 
jäsenjärjestöjen yrittäjätyöryhmiltä, -valiokunnilta ja -neuvotte-
lukunnilta.

Ehdotetusta henkilöstä tai ryhmästä tulisi kertoa:

•  miten hän on ansioitunut yrittäjyydessä ja/tai sen toimin-
taedellytysten parantamisessa

•  mihin Akavan liittoon hän kuuluu

•  yhteystiedot, mahdollinen verkkosivuosoite ja y-tunnus, 
mahdollisuuksien mukaan ansioluettelo sekä yhteystiedot 
henkilöstä, joka antaa asiassa lisätietoja.

Ehdotuksessa voi nostaa esiin esimerkiksi ammatinharjoitta-
misen tai yrityksen toiminnallisen ja taloudellisen kehityksen, 
yrittäjämyönteisiin asenteisiin vaikuttamisen, hyvän johtamisen 
ja työhyvinvoinnin kehittämisen sekä eettisten arvojen huomi-
oimisen.
 Vapaamuotoiset ehdotukset voi toimittaa palkintotyöryhmän 
sihteerille, Anu Tuoviselle 20.10. mennessä joko sähköpostit-
se anu.tuovinen@akava.fi tai Akava ry:n postiosoitteeseen.  
Ehdotukset käsitellään luottamuksellisena.
 Palkintona on suomalaista taidetta. Akava julkistaa palkin-
non saajan Akavan yrittäjäseminaarin yhteydessä 2.2.2018. 

Lue lisää  

 www.akava.fi/yrittajapalkinto
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Kannustavia  
avauksia  
budjettiriihessä 

AKAVAN ERITYISALAT pitää erinomaisena, 
että hallitus mahdollistaa työttömyysturvan 
käytön lyhytkestoiseen opiskeluun ilman TE-
toimiston tarveharkintaa. Tämä kannustaa 
hyödyntämään työttömyysaikaa ja päivittä-
mään osaamista, mikä edistää tutkitusti työl-
listymistä.  Muutos vähentää byrokratiaa ja 
helpottaa opintojen aloittamista nopeallakin 
aikataululla. Puoli vuotta voi olla juuri riittä-
vä aika ammattitaidon syventämiseksi.    

Akavan Erityisalat kiittää myös, että jat-
kossa yritystoimintaa voi kokeilla työttömyys-
turvalla neljä kuukautta. Tämä on merkittävä 
muutos liiton jäsenten kannalta. Työttömyys-
turvan menettämisen uhka on ollut suurim-
pana esteenä oman yritystoiminnan aloitta-
miselle.

Resurssien suuntaaminen työvoimapoli-
tiikkaan ja erityisesti työttömien henkilökoh-
taisen palveluun on erittäin tervetullut uuti-
nen. 

Ikävä uutinen on se, että hallitus jatkaa 
työttömän arvoa alentavan ns. aktiivimallin 
kehittämistä. 

AKAVAN ERITYISALAT: 

KOONNUT: Minna Nieminen, Anna Zibellini, Jaakko Korpisaari, Anna Joutsenniemi 
KUVAT: iStock

Työttömän  
opiskeluun ja  
yritystoimintaan 
kannustimia

Poimimme budjettiriihen keskeiset valopilkut ja haasteet  
jäsentemme näkökulmasta. 

Kiitämme työttömän opiskeluoikeuden ja yrittäjyyden  
tukemista. Moitimme aktiivimallin jäämistä käyttöön.  
Koulutuspuolella suunta näyttää nyt kääntyneen, vaikka  
panostukset ovat pieniä verrattuna tehtyihin leikkauksiin.

Vuoden 2018 talousarvioesitys ja siihen liittyvät hallituksen 
esitykset annetaan eduskunnalle tiistaina 19.9.2017.  
Tämän jälkeen eduskunta käy budjetin lähetekeskustelun. 
Valtion talousarvio hyväksytään eduskunnan täysistunnossa  
joulukuussa, kun valtiovarainvaliokunta on antanut  
mietintönsä esityksestä.
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AKAVAN ERITYISALOJEN mielestä on askel 
hyvää suuntaan, että kehysriihen mukaisesti 
työnantajan tarjoaman koulutuksen verova-
pautta selkeytetään ja laajennetaan ensi vuo-
den alusta. Tässä tulisi mielestämme edetä 
niin, että kaikki työnantajan kustantama kou-
lutus olisi työntekijälle verotonta.   

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehit- 
tämis- ja innovaatiotoimintaan kohdistetaan 
uusi 5 miljoonan euron määräraha.  Vaikka 
panostus jää melko pieneksi, sillä on mieles-
tämme suuri signaalivaikutus: ammatti-
korkeakoulujen tekemä tki-työ tunnistetaan 
osaksi tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja 
hallitus on myös valmis tukemaan ammatti-
korkeakouluja tässä työssä. Kiitämme myös 
lisäpanostuksia tieteelliseen työhön. 

Muuntokoulutuksen saaminen pysyväk-
si osaksi korkeakoulutettujen täydennyskou-
lutusvalikoimaa on erittäin tervetullut uuti-
nen. Toivomme, että tekniikan alalta saadut 
hyvät kokemukset saadaan myös esimerkik-
si humanistisilta aloilta valmistuneiden 
käyttöön. 

BUDJETTIRIIHESSÄ tehdyt veroratkaisut ovat 
pääosin Akavan Erityisalojen verotavoittei-
den mukaisia. Näkemyksemme on, että  
verotuksen kehittämisessä on otettava huo-
mioon paitsi kannustaminen myös julkisen 
talouden kestävyys.   

On hyvä, että palkkaverotusta alennetaan 
maltillisesti kaikilla tulotasoilla ja että rahoi-
tusta etsitään haittaveroja harkitusti korotta-
malla. 

On oikein, että veronkevennyksellä kom-
pensoidaan kiky-sopimuksen sosiaaliturva-
maksujen korotuksia. Tämä ei kuitenkaan 
riitä korvaamaan kiky-sopimuksen aiheutta-
maa palkanalennusta erityisesti julkisen  
sektorin työntekijöille. Tulevissa työehto- 
sopimusneuvotteluissa on palkanalennusta 
korjattava palkankorotuksilla. 

On hyvä, että hallitus näkee tarpeen etsiä 
ratkaisuja haasteisiin, joita digitalisaatio,  
robotisaatio, jakamistalous, alustatalous ja 
kansainvälinen verokilpailu asettavat vero-
tukselle. 

BUDJETTIRIIHESSÄ päästiin yksimielisyyteen 
perhevapaauudistuksen käynnistämisestä ja 
valmistelun aloittamista yhdessä työmarkki-
najärjestöjen kanssa. Tämä on jäsenillemme 
erinomainen uutinen.      

Lähtökohdat uudistukselle ovat nyt hyvät, 
sillä sen keskeisistä tavoitteista vallitsee var-
sin pitkälle yksimielisyys. Haasteena on kui-
tenkin rahoitus. On mahdotonta ajatella, että 
riittävä ja yksimielisesti kannatetut tavoitteet 
saavuttava uudistus voitaisiin toteuttaa kus-
tannusneutraalisti. Esimerkiksi kannatta-
mamme Akavan perhevapaamalli lisäisi kus-
tannuksia alkuvaiheessa arvion mukaan 
20–50 miljoonaa euroa.   

Työttömän arvoa  
alentava aktiivimalli 
tulee hylätä. 

Koulutukseen  
hyviä pieniä  
lisäpanos- 
tuksia 
  

Verohelpotukset 
eivät korvaa  
julkisen sektorin 
palkanalennusta   
  

Perhevapaauudis-
tus eteni pikaiseen 
valmisteluun – nyt 
turvattava kunnon 
rahoitus 



Perhe- 
vapaa
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– Nykyinen perhevapaa- 
järjestelmä on liian on/off, 

kuvailee lakimies Anna Zibellini 
Akavan Erityisaloista.



  
kavan Erityisalat kannattaa perhevapaauudistuk-
sen ripeää käynnistämistä. Erinomaista on myös 
se, että uudistus valmistellaan yhdessä työmark-
kinajärjestöjen kanssa. Akavan Erityisalat vaikut-
taa valmisteluun sekä suoraan että osana Akavaa. 

– Meillä on perhevapaista tuoretta tietoa kahta kautta. Sel-
vitimme keväällä asiaa jäsenkyselyllä. Lisäksi törmäämme 
nykyisen perhevapaajärjestelmän ongelmiin jatkuvasti jäsen-
neuvonnassamme, kertoo liiton edunvalvonnassa perhevapaa-
kysymyksistä vastaava lakimies Anna Zibellini. 

– Näemme näemme usein tilanteita, joissa perhevapaalla 
olevalta katoaa työpaikka alta. Paluuta jo innokkaana odotte-
leva jäsen saa työnantajalta puhelun, jossa kuulee, ettei toi-
menkuvaa enää ole ja että yt:t alkavat heti paluun jälkeen. 
Valitettavasti yleistä on myös, ettei määräaikaisuuksia jatketa 
perhevapaan jälkeen. Juuri elokuun lopulla yksi tällainen 
tapaus lähti oikeuteen, Zibellini kertoo.

 Akavan malli tasapainoinen
Liiton jäsenkyselyssä jäsenet näkivät, että riittävän toimeen-
tulon lisäksi uuden perhevapaamallin tulee turvata paluu 
töihin, ottaa huomioon erilaiset perhe- ja työntekomuodot 
sekä vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa.

– Nämä jäsentemme ykköstoiveet toteutuvat varsin hyvin 

Isän perhevapaasta on tultava uusi suomalainen normi. Tämä muutos  
edellyttää perhevapaamallin uudistamista, palkkatasa-arvon etenemistä ja  

kolmanneksi asenteiden muutosta, linjaa Akavan Erityisalat kannanotossaan.  
Liitto pitää erinomaisena, että maan hallitus päätyi vihdoin  

käynnistämään perhevapaauudistuksen.  

Isien perhevapaasta  
tultava uusi normi

A
TEKSTI: Anna Joutsenniemi  KUVA: Uzi Varon 

Akavan keväällä esittämässä mallissa, joka muun muassa 
suosii yhtenä vaihtoehtona osa-aikatyötä, Zibellini sanoo.

– Nykyinen järjestelmä on liian on/off. Moni äiti putoaa 
turhaan työelämän kelkasta, koska ei ole mahdollisuutta työs-
kennellä kevyemmin ja lyhyemmissä jaksoissa kuin puurta-
malla täyttä päivää raskaine työmatkoineen.

– Jäseniämme työskentelee kulttuurin, hallinnon ja vies-
tinnän tehtävissä, joissa onnistuisi usein mainiosti se, että 
tekisi perhevapailla joustavasti lyhyitä projekteja tai keikkoja. 
Myös etätyö sopisi monelle hyvin.

Akavan Erityisalat kannattaa lämpimästi Akavan ehdotta-
maa perhevapaan jälkeistä kolmen kuukauden jälkisuojaa. 
Työhön paluun tekeminen entistä turvallisemmaksi lisää 
varmasti vanhemman halukkuutta palata töihin.

Liitto kannattaa Akavan mallissa isille kiintiöidyn vapaan 
lisäämistä, mutta tietyin varauksin, joista jäsenet viestittivät 
jäsentutkimuksessa.

– Toisaalta kiintiöt ovat tehokkain ja ehkä jopa ainoa keino 
vaikuttaa työnantajan asenteisiin ja normalisoida isien hoito-
oikeus. Vaikka vanhempainraha on nykyisin vapaasti jaetta-
vissa vanhempien kesken, käytännössä äidit käyttävät ne 
kokonaan.

– Toisaalta kysymys on perheiden taloudesta: on kohtuu-
tonta ”pakottaa” paremmin palkattu puoliso, joka on useim- >>
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Lapsen etu esille
– Keskustelussa on tällä hetkellä korostunut työmarkki-
noiden ja työllisyyden näkökulma perhevapaisiin. Jäse-
nemme viestittivät selvästi, että keskusteluun tulee vah-

vemmin ottaa myös lapsen etu.
– Näemme, että lapsen etu ei ole ristiriidassa 
äidin työmarkkina-asemaa korostavien vaa-

timusten kanssa. Koko perheen hyvin-
vointi ja työ- ja perhe-elämän jouhe-

vasti yhteen lomittuva arki ovat var-
masti myös lapsen etuja.

– Näkemyksemme on, että nais-
ten työmarkkina-asema vahvistuu 
parhaiten siten, että naiset ovat 
mahdollisimman täysipainoisesti 

töissä eikä perhevapaista syntyisi 
kohtalokkaita katkoksia uraan. Koska 

tämä ei ole aina mahdollista, toiseksi pa-
rasta on, että työtä voi tehdä edes osittain.

– Perheen on voitava valita niin, ettei äidin 
tarvitse tehdä valintaa sen välillä, hoitaako hyvin joko työn 
tai lapset. Molemmat on voitava hoitaa. Uuden perheva-
paamallin täytyy mahdollistaa tämä, jotta voimme kestä-
västi vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa. 

miten isä, pitkälle perhevapaalle, jos se romahduttaa per-
heen tulot. Tämä tulee ehdottomasti ottaa uudessa per-
hevapaamallissa huomioon. Palkkatasa-arvon para ne- 
misen myötä tämäkin ongelma korjaantuu, mutta siihen 
on vielä matkaa.

– Perheiden taloudellinen tilanne paranisi, 
jos vanhempainvapaan korvauksen suu-
ruus määräytyisi aina kuuden viimeisim-
män kuukauden tulojen perusteella 
silloin,  kun tämä on korvauksen saa-
jalle edullisempaa. Akavan perheva-
paamalli ei ota kantaa vanhemman-
vapaan korvauksen suuruuteen.

– Lisäksi isän perhevapaajakso 
tulisi voida ajoittaa niin, että äidit 
voisivat toteuttaa halutessaan suo-
malaista suositusta 6 kuukauden täys- 
imetyksestä. Tästä moni jäsen huomaut-
ti kyselyssämme.

Liiton mukaan on erinomaista, että Akavan 
perhevapaamalli ottaa tasapuolisesti huomioon erilaiset 
perhemuodot kuten yksinhuoltajaperheet ja sateenkaari-
perheet. Tätä myös jäsenet puolsivat vahvasti.

Isien perhevapaan normalisointia tukee myös se, jos 
perhevapaista sovitaan työpaikkakohtaisesti henkilöstö- 
tai tasa-arvosuunnitelman osana, kuten Akavan ehdottaa.

Lapsi vai työ?  
Molemmat on  
voitava hoitaa.

Lisätä miesten jäämistä perhevapaille

Huomioida erilaiset perhemuodot

Edistää perhevapaiden nykyistä tasaisempaa 
jakautumista vanhempien kesken

Lisätä isille omia perhevapaajaksoja

Turvata riittävä toimeentulo lapsen hoidon ajaksi

Huomioida muuttuvat työnteon muodot

Turvata töihin paluu perhevapaalta

Jäsenkysely: Miten tärkeitä seuraavat  
tekijät ovat hyvälle perhevapaamallille 
(%, vastaajia noin 1 400)

  Erittäin tärkeä       Tärkeä       Ei osaa sanoa     

 Ei kovin tärkeä      Merkityksetön

0 %         20%         40 %        60 %        80 %      100%

     55                                 37                   4  2  

 34                              42                  6       14     2

Vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa  47                                     39                5   5  1

 53                                      35               6   4  1

Edistää naisten paluuta työelämään nopeammin 17                       37                   10             28            7

 34                          31               11         18     4

 24                          35                  14           19       5

 50                                     39                 6   3  

 63                                    31              22     

Perhe- 
vapaa
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1. Turvaa toimeentulon  
”Käytännössä monessa perheessä 
ei nykyisin ole isän mahdollista 
jäädä kotiin, sillä äidin palkalla  
ei pärjää.”

2. Vahvistaa naisten työmarkkina-
asemaa 
”Perhevapaiden epätasa-arvoinen 
jakautuminen ja tämän vaikutus 
naisten työllistymiseen ja ura- 
kehitykseen on yksi suurimmista 
suomalaisten työelämän tasa- 
arvo-ongelmista.” 

3. Edistää perhevapaiden tasaista 
jakautumista vanhempien  
kesken 
”Yksinkertaisempaa olisi, jos tietty 
osa vapaasta olisi korvamerkitty 
isälle. Tällöin perhevapaisiin 
kielteisesti suhtautuvakaan työn- 
antaja ei voisi ”kieltää” isältä  
perhevapaalle jäämistä eikä  
syrjiä työntekijää sen vuoksi.”

4. Antaa perheiden itse valita 
”Perheen tulisi saada valita oman 
tilanteensa ja voimavarojensa 
mukaan. Pakosta perhevapaata  
viettävä vanhempi on aivan var-
masti lapselle huono vaihtoehto.” 

5. Ottaa huomioon lapsen edun 
”Pikkulapsivaihe ei ole mikään 
”fast-track”, joka vaan ohimennen 
suoritetaan ja josta vain pikaisesti 
palataan töihin. Kasvua ja kehi-
tystä ei voi mitenkään nopeuttaa 
vaan siihen menee aikaa se mikä 
menee. Turvallinen ja hyvä lapsuus 
on hyvä perusta aikuisuuteen ja 
”yhteiskuntakelpoisuuteen”. 

6. Tuo joustoa perhe- ja työelämään  
”Tulisi kehittää joustavia työn- 
tekomahdollisuuksia, esim. osa-
aikaisuutta tai kotoa työskentelyä. 
On kaikkien etu, että työntekijät 
voisivat käyttää halutessaan  
osaamistaan myös perhevapaan 
aikana.”  

Hyvä perhe- 
vapaamalli...

JÄSENKYSELY:

Jäsenillä on osin ristiriitaisia näkemyksiä perhevapaista. 
Kiintiöt jakavat mielipiteitä. Naisten työmarkkina-asemaa 
tulisi kuitenkin vahvistaa.   
 
PERHEVAPAAJÄRJESTELMÄN tärkein tehtävä 
on antaa riittävä toimeentulo lapsen hoidon 
ajaksi, mutta tärkeää on myös turvata paluu 
perhevapaalta töihin. 

 Perhevapaiden malli on ihanteellinen, jos 
se näiden perustehtäviensä lisäksi ottaa jous-
tavasti huomioon erilaiset perhemuodot sekä 
muuttuvat työnteon tavat. Perhevapaamallin 
tulisi myös vahvistaa naisten työmarkkina-
asemaa. 

Näin voi tiivistää Akavan Erityisalojen jä-
senten perhevapaatoiveet tuoreen jäsenkyse-
lyn perusteella. Kyselyyn vastasi 1 400 jäsentä, 
joista pyöreästi 90 prosenttia piti edellä mai-
nittuja ominaisuuksia joko tärkeinä tai erittäin 
tärkeinä. 

Isän rooli jakaa mielipiteitä – 
valinnanvapaus saa kannatusta  
Valtaosa perhevapaakyselyyn vastanneista toi-
voi isän roolin vahvistamista. 77 prosenttia 
katsoi tärkeäksi, että perhevapaamalli lisää 
miesten jäämistä perhevapaille, 66 prosenttia 
edistäisi perhevapaiden tasaisempaa jakautu-
mista vanhempain kesken ja 60 prosenttia  
lisäisi isille omiakin perhevapaajaksoja.

Oli myös niitä, jotka eivät pitäneet isän 
osuuden vahvistamista kovin tärkeänä. Esi-
merkiksi neljännes vastaajista ei kannattanut 

Perhevapaalta toivotaan  
turvaa ja joustavuutta –  
naisten työmarkkina-
asemaa vahvistettava

isille korvamerkittyjä perhevapaajaksoja. 
Entä tulisiko perhevapaamallin edistää 

naisten nopeampaa paluuta työelämään? Hie-
man yli puolet (54 prosenttia) koki tämän 
tärkeäksi, mutta toisaalta reilu kolmannes  
(35 prosenttia) oli toista mieltä.

Avoimia vastauksia kyselyyn kertyi paljon. 
Vapaissa kommenteissa korostettiin erityises-
ti lapsen etua, imetyksen varmistamista ja 
perheiden mahdollisuutta valita itse. Näitä 
näkökulmia toivottiin voimalla mukaan per-
hevapaakeskusteluun – kyse ei ole vain työ-
markkina-asiasta, jäsenet korostivat. Kiintiö-
vapaita kritisoitiin, ja ehdotettiin ratkaisuksi 
esimerkiksi perhekohtaista ”könttäkuukausi-
mallia” tai hoitoseteliä, jotka mahdollistaisivat 
perheen päätösvallan.

Joustavuutta uudelta perhevapaamallilta 
toivottiin myös avoimissa kommenteissa. Esil-
le tulivat epätyypillisissä työsuhteissa työsken-
televät, lisäksi esimerkiksi apurahalla toimivat 
ja yrittäjät sekä freelancerit. Monimuoto-
perheiden asema mainittiin monissa kommen-
teissa: uudistuksessa tulisi ottaa huomioon 
sijais- ja adoptioperheiden, yhden vanhem-
man perheiden ja sateenkaariperheiden tar-
peet. Esille tuotiin myös päivähoidon laadun 
merkitys sekä mahdollisuus hoitaa vanhuksia 
osana perhevapaajärjestelyjä. 

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

  Erittäin tärkeä       Tärkeä       Ei osaa sanoa     

 Ei kovin tärkeä      Merkityksetön

Sitaatit poimittu jäsenkyselyn avoimistavastauksista.



Lapsen etu  
töyssynä  
urahaaveille
Katri Rantala haaveilee vaativammasta työstä, 
mutta kotonaolo ei kerrytä virkaan tarvittavaa 
työkokemusta. Hän haluaisi silti pitää lapset 
kotona mahdollisimman pitkään. 

TEKSTI: Leena Filpus  KUVA: Jyrki Johannes Tervo

18 Yhteenveto  3  I  2017

Perhe- 
vapaa



  
ahdoton yhtälö. Kuinka kerryttää työkokemusta  
ja hoitaa lapsia kotona mahdollisimman  
pitkään? Tätä pohtii Ilmajoella asuva Katri  
Rantala, 27. 

Kahden lapsen, kaksivuotiaan Vilja-tytön ja 
viisikuisen Konsta-pojan äiti on ammatiltaan geronomi.  
Vakityö vanhusten päivätoiminnassa paikallisella kuntayhty-
mällä vastaa koulutusta ja on mielenkiintoinen, mutta Ran-
tala haluaisi edetä urallaan. Avopalveluohjaajan virka kiin-
nostaisi, sillä työssä pääsisi suunnittelemaan ja kehittämään 
ikäihmisten kotona asumista. 

Virkoja on vähän ja harvoin tarjolla.
– Kotona ollessa työkokemukseni ei kerry, joten heikennän 

lapsia hoitaessani paremman viran saamisen mahdollisuuksia. 
Olo on ristiriitainen, sillä toivoisimme mieheni kanssa, että 
lapset saisivat olla mahdollisimman pitkään kotona. Pikku-
lapsivaihe on oikeasti ohikiitävän lyhyt. Haluaisin olla lasten 
arjessa mukana ja nähdä heidän kasvavan, Rantala sanoo.

Rantala ei ole palannut lastensaannin välissä virkaansa 
lainkaan. Työkokemusta hän silti kerrytti tekemällä työnan-
tajalleen sijaisuuksia ja lyhyempiä pätkiä, joista osa avopal-
velussakin.

– Olisin toki voinut sanoa tulevani lasten välissä omaan 
virkaani muutamiksi kuukausiksi, mutta minusta oli asiakkai-
den kannalta hienoa, ettei työntekijä vaihtunut. Samalla sijai-
seni sai ehjän työkokemuksen, eikä työnantajakaan joutunut 
sumplimaan. Minun itseni kannalta oli hyvä, että sain nähdä 
toisenlaista työtä. 

M
Asenne vaikuttaa vapaalle jäämiseen
Rantalan mies Ville on pitänyt kaikki isän perhevapaat ja 
nauttinut olostaan. 

– Hän oli puolitoista kuukautta Viljan kanssa kahden, kun 
itse olin töissä. Se aika lähensi heitä todella paljon. Lisäksi 
Ville koki myös työmotivaationsa parantuneen huomattavas-
ti. Hän viihtyi työssäkin paremmin sen jälkeen. Vapaasta siis 
hyötyi myös työnantaja.

Isälle korvamerkittyjä vapaita pitempään Ville Rantala ei 
vapaita silti todennäköisesti pidä.

– Vaikka työnantaja sinänsä suhtautuukin myönteisesti 
isyysvapaisiin, ehkä ilmapiiri työpaikalla ei tue pitempiä  
poissaoloja. Yleensä hoitovapaalle jäävät heillä vain naiset. 

Kun Katri palasi Konstaa odottaessaan töihin, esikoisen 
hoidon Rantalat järjestelivät jakamalla hoitovuoroja keske-
nään. Lisäksi molempien äidit olivat tarvittaessa apuna. Näin 
he suunnittelevat tekevänsä myös ensi keväänä, kun Villen 
isäkuukausi päättyy.

Ville Rantala tekee vuorotöitä, joka toinen viikko ilta- ja 
joka toinen aamuvuoroa.

– Aika säätöä työ- ja hoitovuorojen järjestely silti oli.  
Emmekä kerinneet näkemään toisiamme oikeastaan yhtään. 
Ei se hirveän hyvä ratkaisu ole.

Ristiriitaiset perhevapaat
Perhevapaiden pidossa tasa-arvo isän ja äidin välillä on  
Katri Rantalan mukaan näennäistä. Vaikka heidän perhees-
sään isällä ja äidillä on samantasoinen ammattikorkeakoulu - 
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tutkinto, miehen palkka on huomattavasti suurempi. Se 
ohjaa sitä, kumpi käy töissä ja kumpi jää kotiin. 

– Arjen pyörittämiseen toisi helpotusta, jos voisimme 
tehdä osa-aikaista työtä molemmat. Samalla myös  
minulle kertyisi kunnolla työkokemusta. Emme ole sel-
vittäneet, olisiko osa-aikaisuus taloudellisesti mahdollis-
ta. Saati kuinka suuria järjestelyjä se vaatisi työnantajil-
tamme. Tämänhetkisessä työtehtävässäni osa-aikaisuus 
ei olisi mahdollista, mutta kenties samalta työnantajalla 
olisi muita töitä, Rantala sanoo.

Mutta minkälainen olisi realistinen perhevapaajär-
jestelmä?

– Tämä on vaikeaa. Harva haluaa luopua nykyisistä 
eduista. Olen nauttinut kotonaolosta, enkä haluaisi äidin 
vapaiden lyhenevän isän vapaan kustannukselle. Mutta 
eihän se niinkään voi mennä, että vapaat vain pitenisivät.

Kun isälle korvamerkitty aika on pidentynyt, isien 
pitämien perhevapaiden osuus on kasvanut. Siksi Ranta-
la toisaalta toivoisi isien kiintiön kasvavan.

– Tiedän kyllä, että Ville pitäisi mielellään enemmän-
kin isille korvamerkittyjä vapaita, mutta tuki on tuloriip-
puvaista. Jotenkin vapaajaksojen jaossa pitäisi olla joustoa 
tilanteen mukaan. Että perheille jäisi järjestelyvaraa oma 
tilanne huomioiden. He tuntevat parhaiten lapsensa ja 
heidän yksilölliset tarpeensa.

Työ tuulettaa päätä
Tarkkaa suunnitelmaa lopullisesta töihinpaluusta Ranta-
lalla ei vielä ole. Työkokemuksen kerryttäminen painaa 
silti vaakakupissa, kun miettii jäädäkö vielä kotiin vai ei.

– On pakko miettiä, kuinka kauan kotonaolo on talou- 
dellisesti mahdollista. Todennäköisesti koetan olla koto-
na vuoden 2019 alkuun asti, mutta tehdä ensi keväästä 
tai kesästä lähtien taas sijaisuuksia.

Eikä työssäkäynnin merkitys ole vain taloudellinen. 
Päätä on saatava tuuletettua. – On ihanaa ja tärkeää saa-
da välillä olla muiden aikuisten joukossa ja oma erillinen 
itsensä. Se antaa myös voimia olla kotona. 

Raha ei silti ole kaikki kaikessa. Ja onneksi on myös 
säästöjä. Rantalat ajattelevat, että ne on kerätty elämistä 
varten. 

– Lapsilukumme on todennäköisesti tässä. Siksi olem-
me mieltäneet, että juuri nyt on oikea hetki käyttää sääs-
töjä, jotta lapset saavat olla kotona. Tämä on kuitenkin 
tilapäinen vaihe. Töissä kerkiää kyllä olemaan koko lop-
puelämän, joten eiköhän sitä pari vuotta voi olla poiskin, 
Katri Rantala sanoo. 

Rantalan perheessä 
isä olisi mielellään 
pitempäänkin 
perhevapaalla, 
mutta se ei ole 
taloudellisesti 
mahdollista.

En haluaisi äidin  
vapaiden lyhenevän 
isän vapaiden kustan-
nuksella. Mutta eihän 
se niinkään mene,  
että perhevapaat  
vain pitenisivät.

Perhe- 
vapaa



Vanhemmuus2

Kotihoidontuella ei maksella vuokria ja 
lainanlyhennyksiä. Sinkkuvanhemmalle 
perhevapaalle jääminen voi olla  
mahdoton yhtälö.

TEKSTI: Leena Filpus 
KUVAT: Susa Junnola 

T
asa-arvoon kannustaminen on 
on perhevapaauudistuksen tär-
keimpiä puolia helsinkiläisen 
Anne Nickströmin, 33, mieles-
tä. Eikä vain sukupuolten väli-

seen tasa-arvoon, vaan myös tasa- 
arvoon erilaisten perhemallien välillä.

Nelivuotiaan pojan ja vajaan vuoden ikäi-
sen tytön sinkkuäiti toivoisi lastensa olevan 
tasa-arvoisia toisenlaisten perheiden lasten 
kanssa.

– Olisi hienoa, jos perhevapaat jakautui-
sivat tasaisemmin äidin ja isän välillä. Nythän 
äidille on korvamerkitty enemmän vapaita. 
Mutta miten perhevapaat määräytyvät, jos 
äitiä ei ole ollenkaan, tai isää? Tai vanhem-
mat ovat samaa sukupuolta? Myös ei-ydin-
perheiden lasten pitäisi saada nauttia saman-
pituisesta mahdollisuudesta vanhempainva-
paajaksoihin kuin muidenkin. Vaikka niin, 
että isovanhemmat olisivat oikeutettuja per-
hevapaaseen, jos toista vanhempaa ei ole, 
Anne Nickström sanoo.

Nickström on yllättynyt, että vain 1–3 pro-
senttia isistä käyttää oikeutta vanhempain-
vapaisiin. Hänen perhe- ja ystäväpiirissään 
on hyvin tavallista, että isät jäävät hoitamaan 
lapsia kotiin äidin palatessa töihin. >>
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– Elän varmaankin helsinkiläisessä kuplassa, mutta 
onhan tuo luku aivan käsittämätön. Jotain kannusteita 
pitäisi olla, että suurempi osuus isistä jäisi hoitamaan 
lapsia. En ole silti pakottavien säädösten kannalla, sillä 
perheiden tilanteet ovat niin vaihtelevia. Kaikissa per-
heissä kotiinjäämiseen ei ole varaa.

Näin voi olla esimerkiksi yksinhuoltajilla. Anne  
Nickström ja hänen lastensa isä päätyivät eroon paris-
kunnan odottaessa toista lasta.

Lapsen ehdoilla
Nickström on ollut nyt vajaan vuoden kotona. Edessä on 
paluu teatteriin myyntikoordinaattoriksi. Silloin lasten 
isä jää hoitamaan tytärtään muutamaksi kuukaudeksi.

Isoveli on ollut koko ajan osa-aikaisesti päiväkodissa 
äidinkin vapaan aikana, kiitos subjektiivisen päivähoito-
oikeuden. – Hänellä on siellä kavereita ja virikkeitä ja 
tämä on säästänyt myös minun voimavarojani, Anne 
Nickström sanoo.

Isyysvapaan jälkeen sisko menee samaan päiväkotiin, 
jota isovelikin käy ja Nickström siirtyy tekemään 80 pro-
senttista työviikkoa.

– Meillä on jaettu huoltajuus ja isä on hyvin aktiivises-
ti mukana lasten elämässä. Hän asuu naapuritalossa ja 
lapset näkevät häntä lähes päivittäin. Tämä on meille tosi 
tärkeä juttu ja pidämme siitä kiinni. Lapsen maailmassa 
aikuisesta lyhyeltä tuntuva matka, vaikka vain metro-
pysäkin verran, voi tuntua hirveän pitkältä. Lapsille on 
helpotus, kun isän talo näkyy ikkunasta.

Turha syyllistäminen
Mutta paluu töihin, siihen ei Nickströmillä ole vaihto-
ehtoja. Äideiltä kysytään usein, miltä töihinpaluu äitiys-
vapailta tuntuu tai uskaltaisiko työn puolesta jäädäkin 
kotiin.

– Tähän sisältyy oletus, että olisi mahdollisuus valita. 
Minulle kotiinjääminen ei ole taloudellisesti mahdollista. 
Olen hyväksynyt, että näin on. Itseään on turha syyllistää, 
kun parhaansa kuitenkin yrittää. Kyllä minä silti mietin, 
miten nuorimmainen pärjää, kun on vielä niin pieni tai 
yhtä lailla, miten itse pärjään ilman lapsiani. Olemme 
olleet niin tiiviisti yhdessä.

Nickströmistä tuntuu perhevapaalle jäämisen talou-
dellista puolta laskiessa, että oletuksena on aina ainakin 
toisen vanhemman tuovan perheeseen tuloja vapaan 

aikana. Muutaman sadan euron korvauksella ei vuokraa, 
asuntolainaa ja muita menoja makseta. 

– Tämä on tietenkin perhekohtaista. Jotkut muut voi-
vat olla oikeutettuja asumistukeen, työttömyystukeen tai 
vaikka opintotukeen.

Eikä vapaallaolo kerrytä eläkettäkään. Miehiä useam-
min ja pitempään perhevapailla olevien naisten kannal-
ta huono juttu. Todennäköisesti aika harvassa perheessä 
äidille säästetään erillistä eläkettä perhevapaan aikana.

– Toivon, että perhevapaauudistus edistää myös nais-
ten työssäkäyntiä ja vähentää syrjintää työmarkkinoilla. 
Voin kuvitella, että pitkään kotona lapsia hoitamassa  
olleen äidin kynnys lähteä kisaamaan työpaikoista on aika 
korkea. Olisi hienoa, jos molempien vanhempien työnan-
tajat osallistuisivat perhevapaiden kustannuksiin. Silloin 
nuorten naisten palkkaamisen riskikin olisi pienempi.

Nickström korostaa kuitenkin, että perheiden tulisi 
itse saada päättää hoitovapaiden jakamisesta.

– Äidin hoito-oikeutta ei tulisi rajoittaa. Mutta entä jos 
perheet saisivat bonuksen hoitovapaan jakamisesta  
tasaisemmin vanhempien kesken?

Korvamerkittyä vapautta
Yksinhuoltajuudesta puhutaan ja kirjoitetaan usein  
negatiiviseen sävyyn. Miten ikävää ja raskasta kaikki on. 
Anne Nickström ei kiellä negatiivisia puolia.

– Sinkkuvanhemmuus on vanhemmuutta potenssiin 
kaksi. Väsyneenä on tosi väsynyt, kun kotona ei ole toista 
vanhempaa, joka olisi lasten kanssa sillä välin, kun itse 
kävisi vaikka rauhoittumassa hetken pihalla.

Nickström haluaa silti tuoda esiin myös positiivisia 
puolia sinkkuäitiydestä. Hän kirjoittaa humoristista ja 
feminististä Singelmamman-blogia, joka on vastaisku 
negatiiviselle sinkkuäitiys-kirjoittelulle. Sillä onhan  
elämässä myös ilonaiheita.

– Meillä on todella läheinen suhde lasten kanssa. En 
myöskään koe olevani eronneenakaan yksin. Perheenihän 
oikeastaan vain suureni eron myötä. Lasten isän lisäksi 
isovanhemmat, siskot ja veljet ovat tulleet paljon tärkeäm-
mäksi osaksi perhettä. 

– Sinkkuvanhemmuus  
on tehnyt meistä tiiviin perheen, 

 Anne Nickström sanoo.
Perhe- 
vapaa



TEKSTI: Leena Filpus  KUVAT: Susa Junnola 

>>

Lapsen etu  
versus ura
Satu Vesteriselle työ on intohimo, johon hän  
uskoi äitiyslomaltakin kaipaavansa. Kun  
esikoinen syntyi, lapsen tarpeet alkoivat  
painaa työorientoituneen vaakakupissa  
työtä enemmän. Toisaalta kotiin ei ole  
varaa, eikä ehkä haluakaan jäädä.

odella ristiriitaista aikaa! 
Näin tiivistää helsinki-
läinen Satu Vesterinen, 
36, miettiessään lapsen 
saamista, hoitojärjeste-

lyjä ja työelämää.  
Vesterinen oli tuskin kerinnyt 

aloittaa mielenkiintoisessa työssä 
kehitysyhteistyöjärjestö Solidaari-
suuden viestintätiimissä tullessaan 
raskaaksi. Kuinka raskaudesta keh-
taisi edes kertoa työnantajalle ja jää-
dä pois töistä niin pian työpaikan 
saatuaan.

T

Perheiden pitäisi 
saada itse päättää, 
miten perhevapaat 

jaetaan.
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olikin tervetullut katko. Yllättävää, miten kivalta on tun-
tunut olla lapsen kanssa. Olen tästä ajasta kiitollinen.

Vaikka perhevapaat ovat lakisääteisiä, moni kantaa 
huolta tulevasta. Jatkuvathan työt varmasti vapaiden päät-
tyessä, kuinka pitkäksi aikaa kotiin uskaltaa jäädä? Entä 
mikä vaikutus tällä on urakehitykselle?

– Minun ei ole onneksi tarvinnut pelätä työpaikkani 
puolesta. Olen saanut kokea olevani työnantajalle tärkeä, 
siksi kotonaolo ei ole huolettanut. Minut on myös pidet-
ty hyvin kärryillä työpaikan tapahtumista ja paluutani 
odotetaan.

– Ihan hirveän huono omatunto! Olin päässyt unel-
mapestiin ja halusin antaa mielenkiintoiselle työlleni ja 
työnantajalle paljon. Ajattelin myös, etten työorientoitu-
neena viihtyisi äitiyslomalla kovin hyvin, vaan ikävöisin 
töihin, sanoo Satu Vesterinen, kohta kymmenkuisen 
Tove-tytön äiti.

Työnantaja suhtautui raskauteen kuitenkin hyvin 
ja ennusti myös viisaasti, että äidin mieli kotonaolosta  
todennäköisesti muuttuisi lapsen synnyttyä. Näin  
kävikin.

– Olen ollut aina uraorientoitunut, joten aika kotona 

– Tässä on iso ristiriita. Töihinmeno 
houkuttaa, mutta lapsen edun 
mukaista olisi olla pitempään kotona. 
Tosin siihen ei ole taloudellisia 
mahdollisuuksia.

Miten sovittaa yhteen vanhemmuus,  
lapsen etu, kunnianhimo työn suhteen sekä  

yhteiskunnan ja työelämän odotukset?
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Perhe- 
vapaa
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Isän perhevapaa kummastuttaa
Tänään Vesterisellä on mielessä päällimmäisenä, kuinka 
he lapsen isän Mathiaksen kanssa varmistaisivat tyttä-
relleen vahvan ja tasapainoisen elämän alun. Kiintymys-
suhteen ja sen myötä koko elämän pohja kun rakennetaan 
ensimmäisinä elinvuosina. 

Vesterinen ei toki usko tyttärensä elämän menevän 
pilalle, jos hänet laitetaan päivähoitoon jo nyt. Mutta jos 
vain mahdollista, lapsen olisi parempi saada olla kotona 
pitempään.

Miten siis sovittaa yhteen vanhemmuus, lapsen etu, 
oma ja miehen kunnianhimo työn suhteen sekä yhteis-
kunnan ja työelämän odotukset? Perheen taloudenkin 
pitäisi olla turvattu, eikä työnantajakaan saisi joutua kär-
simään liikaa hyvän työntekijän jäädessä kuukausiksi tai 
pidemmäksikin aikaa vapaalle. 

Perhevapaiden uudistuksessa on monia puolia huo-
mioitavana. Vesterinen toivoisi sukupuolten välille tasa-
arvoa perhevapaiden jakautumisessa.

– Isää ja äitiä tulisi kannustaa perhevapaiden tasai-
sempaan jakamiseen. Ehkä perhevapaita voisi myös pitää 
jotenkin joustavammin, vaikka portaittain. Vapaiden 
kustannusten jakamiseenkin työnantajien kesken pitäisi 
löytää joku ratkaisu.

Tasa-arvo vanhempien välillä on Vesterisen mukaan 
tärkeää naisten työssäkäynnin tukemisen kannalta.  
Monessa työpaikassa äidin on silti sosiaalisesti hyväksyt-
tävämpää jäädä hoitamaan lasta kuin isän.

– Isälle voi olla vaikeampi harppaus jäädä vuodeksi 
kotiin. Riippuu varmasti myös ystäväpiireistä ja työpai-
kasta. Työskentelin aiemmin liike-elämässä. Siellä isän 
pitkää hoitovapaata olisi kummasteltu suuremmalla  
todennäköisyydellä kuin äidin. Isän vapaa olisi rikkonut 
työpaikan sosiaalisia normeja ja odotuksia. 

Toisaalta Vesterinen toivoisi, että perheille annettai-
siin yksilöllisesti mahdollisuus päättää, miten lasten hoi-
to järjestetään. Hän kannattaa äidin ja isän mahdollisuut-
ta jakaa perhevapaat haluamallaan tavalla, vaikka tasan-
kin. Sitä hän ei hyväksy, että tasajako olisi pakollista. Eikä 
hän itse olisi ollut valmis palaamaan töihin puolivuotiaan 
tyttären äitinä, vaikka hoitajana olisi ollut isä.

– Ei näitä asioita oikein osaa edes ennakoida, ennen 
kuin lapsi on syntynyt. Lapsen saaminen tuo mukanaan 
paitsi voimakkaan biologisen ”imperatiivin” hoivata las-
ta, myös suuren tunnemaailman latauksen liittyen lapsen 
hoivaan ja omalla kohdallani erityisesti imetykseen. Työ-
elämän ratkaisut ovat enemmän rationaalisia, Vesterinen 
sanoo ja jatkaa. 

– Tässä on hirveä ristiriita, kun tietää, mitä kehittyvä 
lapsi tarvitsee. Feministinä haluan edistää myös tasa-
arvoa ja jakaa pikkulapsivaiheen mieheni kanssa. Toisaal-
ta teimme jo varhain päätöksen, että Tovelle ei korvikkei-

ta syötetä, pelkästään äidinmaitoa. Maitoa ei kuitenkaan 
riitä pumpattavaksi, joten isä ei voi meillä korvata äitiä. 
Uskomme, että tämä on meidän perheelle oikea ratkaisu. 
Mutta onhan tässä oikeasti isosti hakemista, kuinka  
sovittaa yhteen erilaiset odotukset ja vaatimukset.

Talous vaakakupissa
Satu Vesterinen on palaamassa töihin alkuvuodesta 2018. 
Tove-tytär ei kuitenkaan jouda ihan vielä päiväkotiin. Isä 
jää kotiin kolmeksi kuukaudeksi äidin palattua töihin.

– Sen jälkeen koetamme sumplia jotenkin lomien ja 
isovanhempien avun turvin, että Tove olisi ainakin pari-
vuotias päiväkotiin mennessään. Tämä on tavoite, katso-
taan, miten arjessa käy, Vesterinen sanoo.

Vesterisen perheessä olisi taloudellisesti mahdotonta, 
että jompikumpi vanhemmista jäisi pidemmäksi aikaa 
kotiin. Kotihoidon tuki on liian pieni. 

Tärkeä syy töihinmenoon on myös työ itsessään.  
Molemmilla vanhemmilla on mielenkiintoiset urat, joita 
he haluavat kehittää.

– Mieheni työpaikalla suhtaudutaan isyysvapaisiin 
myönteisesti, muutkin ovat jääneet kotiin. Hän on kui-
tenkin urallaan sellaisessa vaiheessa, että töissä tapahtuu 
paljon ja hänen roolinsa on iso. Tuntuu hankalalta jäädä 
kriittisessä vaiheessa pois. 

Kahdenkeskinen aika tyttären kanssa on silti odotet-
tua ja kaivattua. Tunteiden ristiriitaa riittää siis myös 
isällä.

Vesterinen ymmärtää myös työnantajan paineita.  
Hänen suvussaan on yrittäjiä ja hän tietää, miten iso talou-
dellinen risti yrittäjälle on perhevapaille jäävä työntekijä. 

– Miten etenkään pienet yritykset ylipäätään uskalta-
vat palkata nuoria miehiä ja naisia? Ainahan on riski, että 
he jäävät pitkille perhevapaille. 

– Tavoitteena olisi, että  
Tove menisi päiväkotiin  
vasta aikaisintaan  
parivuotiaana, Satu  
Vesterinen sanoo.



TEKSTI Pirjo Leppänen  KUVAT Uzi Varon

Nuorten syrjäytyminen on Suomessa vakava ongelma.  
Meillä on nyt 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Luku on pysäyttävä  
ja syrjäytyminen vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Mikäli nykyinen  
suunta jatkuu, syrjäytyneiden nuorten määrä kaksinkertaistuu  
vuoteen 2050 mennessä.  

- Suomella ei ole varaa menettää näitä nuoria. Se tulee sekä  
taloudellisesti että inhimillisesti kalliiksi. Jokainen nuori haluaa  
omalla osaamisellaan osallistua yhteiskuntaan ja meidän on  
mahdollistettava tämä, tiivistää syrjäytymisen vastaista työtä  
tekevän Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.

KAVERIA  
EI JÄTETÄ

Ulla Nord:  
”Syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin” 

>>
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KAVERIA  
EI JÄTETÄ

>>

– Oikeudenmukaisuus ja ihmisten tasavertainen  
kohtelu ovat itselleni tärkeitä arvoja ja ohjaavat  
myös Me-säätiön ajattelua. Kaikille pitää antaa  
mahdollisuus onnistua. Myös viesti siitä, että  
me kaikki voimme tehdä jotain lähimmäistemme  
eteen, on minulle tärkeä, Ulla Nord toteaa.
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Koulutuksen katkeaminen on yksi syrjäy-
tymisen keskeisistä syistä. Jokaisesta ikäluo-
kasta noin 10 000 nuorta jää ilman jatko-
opiskelupaikkaa, ja nykyisten kolmekymp-
pisten ikäluokasta 15 %:lla ei ole peruskoulun 
jälkeistä tutkintoa lainkaan. 

Alhainen koulutustaso lisää työttömyyttä, 
ja pitkittynyt työttömyys pahentaa syrjäyty-
mistä. Moni ei pääse koskaan kiinni normaa-
liin elämänpolkuun. Osa jää kirjaimellisesti 
neljän seinän sisälle, kodin ulkopuolella pis-
täydytään vain välttämättömintä varten. 

– Työelämän isot rakenteelliset muutok-
set edellisten 10 vuoden aikana ovat merkin-
neet myös monien alhaisen koulutuksen 
tehtävien katoamista, mikä vaikuttaa etenkin 
koulussa heikosti menestyneiden poikien 
työnsaantiin. 

Ulla Nord pitää syrjäytymisen vastaisen 
työn kulmakivinä pitkäkestoisuutta ja ennal-
taehkäisyä.

S
yrjäytymisriskin ensimmäiset 
merkit pystytään tunnistamaan 
usein jo varhaislapsuudessa, 
päiväkoti-iässä. Käyttäytymishäi-
riöt, oppimisvaikeudet, sosiaali-

set ongelmat ja vaikea perhetausta eivät luo 
kuvaa myönteisestä tulevaisuudesta.

– Ydinkysymys on syrjäytymisen vastaisen 
työn ja palveluiden painottaminen aikaisem-
paan vaiheeseen eli varhaiskasvatukseen ja 
peruskouluun sen sijaan, että reagoidaan 
vasta sitten, kun tilanne on jo tosi huono ja 
käytetään rahaa raskaisiin korjaaviin toimen-
piteisiin, painottaa Ulla Nord.

Syrjäytymisellä on myös taipumus periy-
tyä. Suomessa alkaa olla jo neljännen polven 
syrjäytyneitä. Moni lapsi ja nuori elää per-
heessä, jossa hän ei ole esimerkiksi koskaan 
nähnyt vanhempiensa käyvän työssä.

Ulla Nord puhuu vankan kokemuksen 
kautta – takana on 25 vuoden työkokemus 

alalta. Ennen Me-säätiötä Nord työskenteli 
pitkään Helsingin Diakonissalaitoksella 
nuorten palvelualueen johtajana ja kehitti 
mm. Vamos-toiminnan, joka auttaa heikossa 
asemassa olevia nuoria kiinnittymään kou-
lutukseen tai työhön. 

Koulutus suojaa syrjäytymiseltä
– Peruskoulussa syrjäytymisen kannalta iso-
ja tekijöitä ovat oppimisvaikeudet, yksinäi-
syys ja kiusaaminen. Nämä aiheuttavat myös 
mielenterveysongelmia, ahdistusta ja masen-
nusta, kuvaa Nord.  

Mielenterveysongelmia sanotaan jo nuo-
risomme kansantaudiksi: vuoden 1987 ikä-
luokasta kolmasosalla on ollut mielenter- 
veyden ongelmia tai he ovat käyttäneet psyy-
kenlääkkeitä. Tälläkin hetkellä 63 000 nuorta 
saa Kela-korvausta depressiolääkkeistä. Alle 
29-vuotiaiden eri syistä sairaseläkkeelle jää-
vien määrä kasvaa koko ajan. 

–Mielekäs toiminta on keskeistä syrjäytymisen 
ehkäisemisessä, painottaa Ulla Nord. Nordin  
johtama Me-säätiö rahoittaa Me-taloja, joiden 
tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden 
välistä eriarvoistumista. Esimerkiksi harrastus-
mahdollisuuksien osalta eri kunnilla ja asuin- 
alueilla on todella suuria eroja.

– Yksinäisyys on yhteiskun-
tamme suuri vitsaus läpi koko 
elämänkaaren. Lähiyhteisöjen 
murtuminen on merkittävä  
syrjäytymisen taustatekijä – 
vertaistuki ja yhteenkuulu- 
vuuden tunne katoavat. 
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Ulla Nord on  
presidentti Sauli 

Niinistön kokoaman 
arjen asiantunti-
joiden työryhmän 

jäsen.  

– Peruskoulun on otettava yhä vahvem-
min koppi syrjäytymisriskissä olevista. On 
kehitettävä eri tahojen yhteistyötä ja uusia 
ratkaisukeinoja, ei vain ”laastaria” lapselle, 
vaan tukea koko perheelle. Kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä tulee lisätä.

– Pysyvyys on avainsana. Tämä on huo-
mioitava myös poliittisessa päätöksenteossa. 
Jos kehitetään vain lyhyitä, yhden hallitus-
kauden mittaisia ratkaisuja,  ei synny pitkä-
kestoista vaikuttavuutta. Ihmiset jäävät tyh-
jän päälle, jos heitä autetaan ly-
hytjännitteisesti hankkeilla.

Nord painottaa kat-
tavien tilastotietojen, 
data-analytiikan ja 
vaikutusten mittaa-
misen merkitystä 
omassa työssään; 
niiden avulla voi-
daan tunnistaa 
ajoituksen ja talou-
den kannalta par-
haat vaikuttamiskei-
not. Tärkeä asia on 
myös yhdessä tekemisen 
kulttuurin vahvistaminen, 
keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat 
esimerkiksi kunnat.  

Asenteet ovat koventuneet
Syrjäytymisen taustalla vaikuttavat yhteis-
kunnan isot rakenteelliset muutokset: talous, 
työttömyys ja lähiyhteisöjen murtuminen. 
Yhteiskunnan eriarvoistuminen, kovien ar-
vojen nousu ja yksinäisyyden lisääntyminen 
näkyvät selvästi.

– Hyvinvointierot kasvavat meillä koko 
ajan. Köyhyysrajan alapuolella elävien mää-
rä lisääntyy, ja myös alueelliset erot huono-
osaisuuden osalta ovat selviä. Tasavertaiset 
mahdollisuudet jokaiselle ovat hyvinvointi- 
yhteiskunnan perusta ja niitä tulee vaalia, 
korostaa Ulla Nord.

Asenneilmasto on koventunut. – Kyky 
asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärrys 
huonompiosaisia kohtaan vähenee.

– Myös ihmisten oma kokemus mukana-
olosta yhteiskunnassa heikkenee. Tulee tun-
ne, että on arvoton ja hyödytön. Yksilöillä ei 
ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä 
elämässä eteenpäin.

Me-säätiön tavoitteena on vähentää las-
ten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja 
eriarvoistumista Suomessa. Vuonna 2014 
perustetun säätiön toiminnalla on neljä 
painopistettä: koulutus, työ, harrastukset  
ja mielenterveys.

Säätiö haluaa kehittää uusia toiminta- 
malleja syrjäytymisen ehkäisemiseen ja 
tavoittelee hankkeillaan mahdollisimman 
suurta, mitattavaa vaikutusta. Perusaja- 
tuksena on, että kaikilla pitäisi olla tasa- 
vertaiset mahdollisuudet tavoitella  
unelmiaan, perhetaustasta tai muista  
lähtökohdista riippumatta.

Säätiön perustajat ja rahoittajat Ilkka  
Paananen ja Mikko Kodisoja tunnetaan 
mm. Supercell- ja Sumea-peliyrityksistä. 

Lue lisää Me-säätiön toiminnasta  
ja hankkeista: 

 www.mesaatio.fi 

MIKÄ ON  
ME-SÄÄTIÖ?

Koulunkäynnin kangertelu on merkittävä 
tekijä eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden 
kasautumisessa. Suomessa on 130 000 
nuorta, joilla ei ole mahdollisuutta oman 
tietokoneen käyttöön –perheellä ei ole  
varaa koneeseen. Tämä vaikeuttaa koulun-
käyntiä ja digitaalisten taitojen oppimista. 
Kaikille kone -kampanjalla kerätään  
ja kunnostetaan käytettyjä tietokoneita 
näille lapsille ja nuorille.

 www.kaikillekone.fi

#kaikillekone   

– Kun oma elämä on selviytymistä päi-
västä toiseen, voimavarat vähissä ja mieles-
sä vain se, miten saisi ruokaa lapselle ja it-
selle, hyvinvoivien on turha sanoa, että 
"ryhdistäydy".

Yksikin on tarpeeksi
Sisäministeri Paula Risikko on nimennyt 
syrjäytymisen yhdeksi suurimmaksi uhaksi 
maamme sisäisen turvallisuuden kannalta. 
Nord on täysin samaa mieltä.

– Yksinäiseksi ja merkityksettö-
mäksi itsensä tunteva haluaa 

kuulua johonkin, vaikka liit-
tymällä negatiivisiin yhtei-

söihin. Elämään haetaan 
jotakin tekemistä ja 
merkitystä.

Ulla Nordin mu-
kaan kaikista vai-
keimmassa asemassa 
ovat ne, jotka eivät 

edes löydä yhteiskun-
nan tarjoamia palveluita. 

Avun tarvitsijoita myös 
juoksutetaan luukulta toiselle.

– On kysyttävä, ollaanko silloin 
jo liian kaukana ihmisistä, tai liian erikois-

tuneita? Tarvitaan paluu kentälle, ruohon-
juuritasolle.

– Toiminta, yhteisö ja vertaistuki ovat kes-
keiset tekijät. Eri tilanteissa olevat nuoret 
tarvitsevat erilaisia ratkaisuja ja palveluita. 
Tärkeää on luoda erilaisia sosiaalisen osal-
listumisen polkuja ja antaa nuorille mahdol-
lisuus itse kehittää toimintaa, johon he halu-
avat osallistua.

– Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi 
oman asuinalueen viihtyisyyden kehittämi-
nen tai toiminnan lisääminen. Toiminta lisää 
toimintakykyä ja antaa onnistumisen koke-
muksia, elämälle merkitystä.

Oman työnsä kautta Nord on tunnistanut 
yhden selvän syrjäytymiseltä suojaavan teki-
jän silloinkin, kun yksilön lähtökohdat ovat 
huonot. Tämän perustalle rakennettiin myös 
Vamoksen nuorisotyön  ”omatyöntekijä” –
ajatus: oma vastuuhenkilö ei hylkää nuorta 
vaikeimmis sakaan tilanteissa. 

– Merkittävin suojaava tekijä on edes  
yhden luottavan ja turvallisen aikuisen anta-
ma tuki. 
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Opiskelijat

Vuosittain julkaistava  
Nuorisobarometri mittaa 
suomalaisten 15–29-vuoti- 
aiden nuorten arvoja ja  
asenteita sekä tarttuu  
nuorten kannalta ajan- 
kohtaisiin asioihin.              

  www.tietoanuorista.fi

MITÄ nuoret ajattelevat tulevaisuudestaan? 
Tuoreimman Nuorisobarometrin keskeisim-
piin havaintoihin kuului  kyynisyyden ja epä-
luottamuksen nopea lisääntyminen nuorten 
keskuudessa. Suomen tulevaisuuden näkee 
valoisana vain 55 % ja koko maailman tule-
vaisuuden näkee hyvänä vain 25 % nuorista. 
Kuitenkin omaan tulevaisuuteensa suhtautuu 
positiivisesti 83 % nuorista – mikä 
on sinänsä huojentavaa, kun 
ympäröivän yhteiskunnan 
tulevaisuuteen suhtau-
dutaan varauksellisesti. 

Pysyvän työsuh-
teen saavuttaminen 
35 ikävuoteen men-
nessä on yhdeksälle 
nuorelle kymmenestä 
tärkeää. Merkityksel-
listä on saada tehdä it-
seään kiinnostavaa työtä. 

Nuorille työn riittävyys 
on suurempi huolenaihe kuin 
oma jaksaminen työelämässä. 
Näin siitä huolimatta, että kaksi kolmesta 
nuoresta pitää nykyistä työelämää niin vaati-
vana, että monet palavat ennenaikaisesti  
loppuun. Omaan toimeen tuloon liittyvä epä-
varmuus huolettaa joka neljättä nuorta. Jo 
aiemmissa barometreissa on selvinnyt nuor-
ten pitävän työpaikan puutetta selvänä syrjäy-
tymisen taustatekijänä. 

Miten tämän päivän työelämä vastaan-
ottaa työuransa alussa olevan? Kilpailu työ-
paikoista on kovaa ja toimintaa tehostetaan 
alalla kuin alalla. Nuorten jäsentemme pu-
heissa toistuvat huolet työpaikan saami sesta, 
omasta toimeentulosta sekä työssä jaksami-
sesta. Aika-ajoin yhteiskunnassamme hei-
tellään ajatuksia nuoren palkkaamisesta alle 

vähimmäispalkkojen tai ilmaisista 
työnäytteistä ja työharjoitte-

luista.
Vaikka nuori tart-

tuisi esimerkiksi il-
maisiin töihin ja ah-
keroisi oman jaksa-
misensa kustan- 
nuksella, mitä hä-
nelle jää käteen? 
Voi olla, että hän 

saa unelmiensa työn, 
joka vastaa hänen toi-

veitaan sisällöiltään ja 
palkkaukseltaan. Mutta 

työuran alussa kohdattu hal-
pa/ilmaistyö voi myös jäädä leimaa-

maan koko työuraa, jolloin nuori menee 
pätkätyöstä toiseen. Tällöin huoli omasta 
toimeentulosta ei poistu ja tulevaisuuden 
suunnittelu on hankalaa.

Nuoret eivät ole yhtä ja samaa harmaata 
massaa – osalla voi olla perheen perustami-
nen edessä ja toiset saattavat vielä miettiä, 

Työn riittävyys  
huolestuttaa  
nuoria Ku

va
: U

zi
 V

ar
on

minne hakeutuisivat opiskelemaan. Työuran 
alkuun pääseminen on tärkeää ja sen osalta 
on taattava nuorelle reilut ehdot. Nuorilla on 
oikeus riittävään toimeentuloon ja sitä kaut-
ta oman elämänsä rakentamiseen.  

Jäsenistämme noin 25 prosenttia on nuo-
ria. Tuemme heitä tarjoamalla henkilökoh-
taista neuvontaa työnhaussa sekä mahdolli-
suuksia laajentaa omaa osaamista maksutto-
missa jäsenkoulutuksissa. Vaikut ta mis- 
työmme kautta kehitämme työelämää myös 
nuorten näkökulmasta. 

Amalia Ojanen
Opiskelija- ja nuorisoasiamies

Amalia Ojanen kehottaa jäseniä hyödyntämään ammattiliiton tarjoamia 
koulutuksia ja CV-neuvontaa työnhaun tukena.
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Tarvitsemme  
monialaista  
nuorisotyötäKommentti

OLEN nuorisotyöurani aikana1990-luvun puolivälistä lähtien 
nähnyt niin laman ja taantuman kuin parempien taloudellisten 
aikojen vaikutuksia nuoriin. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on 
ollut agendoilla niin kauan kuin olen erilaisissa nuorisotyötehtä-
vissä toiminut. 

Jossakin kohtaa 2000-luvulla syrjäytymisen ehkäisy muuttui 
puheissa sosiaaliseksi vahvistamiseksi. Tavoite oli kuitenkin  
koko ajan kutakuinkin sama: nuorten kasvun ja itsenäistymisen 
tukeminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. 

Viimeisten vuosien aikana on jälleen yhä kasvavassa määrin 
alettu puhua nuorten syrjäytymisestä. Esillä ovat olleet syrjäyty-
neiden nuorten kasvava määrä, nuorten moninaiset ongelmat ja 
syrjäytymiseen johtavat tekijät. 

Nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijana seuraan ja arvioin 
erilaisten päätösten vaikutuksia nuoriin. Viimeisimmän valtion 
talousarviota koskevan esityksen jälkeen voi todeta, että ainakin 
joiltakin osin nuoriin kohdentuu positiivisiakin budjettipäätöksiä. 
Millä aikavälillä vaikutukset näkyvät syrjäytyneiden nuorten 
määrän vähenemisenä, jää nähtäväksi.

Valtion talousarvion lisäksi on käännettävä katseet kuntiin ja 
järjestöihin, joiden toimesta tehdään arvokasta ja vaikuttavaa 
nuorisotyötä monialaisesti ja -ammatillisesti moninaisin 
menetelmin ja toimintatavoin. 

Panostukset ehkäisevään työhön, kuten lähiliikuntaan, perhe- 
palveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin ehkäisevät 
ongelmien syntymistä ja syrjäytymistä. 
Muutaman sadan euron panostus 
voi säästää tuhansia euroja, 
kun ei jouduta tulevaisuu-
dessa panostamaan niin 
paljon korjaavaan työhön. 
Toimimalla aidosti 
yhdessä ja monialaisesti 
voidaan todella parantaa 
nuorten kasvu- ja 
elinoloja.  

Mika Pietilä 

Mika Pietilä työskentelee erityisasiantuntijana valtakunnallisessa 
nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskuksessa, joka toimii 
osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluja. Pietilä on 
Akavan Erityisalojen hallituksen jäsen ja Nuoriso- ja Liikunta- 
alojen asiantuntijat ry:n puheenjohtaja.

Akava PopUp  
valloittaa Suomen
KESKUSJÄRJESTÖMME Akavan PopUp-kiertue alkoi syyskuun 
alussa. Kiertueeseen osallistuu yli 20 akavalaista ammattiliittoa 
ja toki me Akavan Erityisalat olemme myös mukana. Haluam-
me yhdessä muiden akavalaisten kanssa tavoittaa opiskelijoita 
sekä tuoda ammattiliiton palveluja lähemmäksi nuorten arkea. 

Olemme tavattavissa paikallisissa korkeakouluissa yhteisellä 
ständillä. Päivän mittaisten tapahtumien teemana on ”Työelä-
män turva on AkavaAsia”. Pisteeltä saa vinkkejä työnhakuun, 
tietoa oman alan palkkauksesta sekä mahdollisuuden tutustua 
oman ammattiliiton jäsenetuihin- ja palveluihin. 

Tervetuloa tapaamaan meitä PopUpin merkeissä!

 Akavan Erityisalat on mukava seuraavilla  
 paikkakunnilla: 

To    7.9.2017 Oulu
Ti  12.9.2017   Turku
Ke  13.9.2017 Pori

To  14.9.2017 Tampere
To  21.9.2017 Jyväskylä
Ti  26.9.2017 Helsinki

Kuva: Minna Lehtinen 
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AKAVAN ERITYISALAT sekä sen jäsenjärjestöt 
Kumula, Specia ja Taku olivat mukana Dare 
to Learn -tapahtuman yhteydessä järjestetys-
sä Linko Hackatonissa. Hackatonissa eri  
tahot asettavat osallistujille haasteita, joita 
noin viiden hengen tiimit lähtevät ratko-
maan. Ammattijärjestöjen haasteessa osal-
listuja pyydettiin kehittämään uusia ratkai-
suja ammattijärjestön sisältöihin, välineisiin 
ja jäsenen palvelukokemukseen. Akavan 
Erityisalojen lisäksi haasteen asettivat myös 
Sanoma Pro ja Microsoft.    

Akavan Erityisalojen haastetta lähti rat-
komaan kaksi monialaista ja monikansallista 
tiimiä. Tiimien jäsenet olivat kotoisin ympä-
ri maailmaa: Suomen lisäksi Yhdysvalloista, 
Jordaniasta, Serbiasta, Sri Lankasta ja Espan-

Miten ammattijärjestön 
sisältöjä ja ratkaisuja pitäisi 
kehittää? Miten jäsenen 
palvelukokemusta voisi 
parantaa? Näitä kysymyk-
siä ratkottiin Kaapeliteh-
taalla 4.–6.9. järjestetyssä 
Linko Hackathonissa. 

Millainen on  
ammattijärjestö

Dare to Learn&Linko Hackathon:

jasta, ja opiskelivat kasvatustiedettä, kielitie-
tietä, tietojenkäsittelyä, kognitiotiedettä ja 
sähkötekniikkaa. Tiimit valitsivat haasteensa 
maanantai-iltana ja paiskivat töitä ympäri 
vuorokauden keskiviikkoaamuun saakka, 
jolloin tiimit pitchasivat ratkaisunsa haas-
teenasettajista koostuvalle tuomaristolle.

Elinikäisen oppimisen yhteisöksi 
Tiimit tarttuivat haasteeseen kahdesta eri 
suunnasta. Team Akavists koki ammattijär-
jestöjen suurimmaksi ongelmaksi sen, että 
ne muistetaan ainoastaan työelämän kriisi-
tilanteissa. Akavistien ratkaisun keskiössä 
olivat yhteistyö ja elinikäinen oppiminen: 
ammattijärjestöistä pitäisi rakentaa vertais- 
oppimisen- ja tuen mahdollistavia yhteisöjä. 

A-team puolestaan kiinnitti huomiota 
siihen, että järjestöjen ongelmana oli eri  
jäsenlajien jyrkkyys ja poissulkevuus, sekä 
jäsenpito opiskelijan siirtyessä työelämään. 
He pitchasivatkin kaksi uutta jäsenpalvelua, 
joista ensimmäinen oli ajankäyttösovellus, 
joka hyödyttäisi erityisesti useaa eri työtä  
tekeviä, opiskelijoita ja freelancereita. Toi-
nen oli chat-sovellus, jolla jäsenet pystyisivät 
helposti olemaan yhteydessä jäsensihtee-
reihin.

Voittajaksi valittiin lopulta Team Akavists, 
joiden kokonaisvaltainen päivitys ammatti-
järjestöjen imagolle koettiin tarpeelliseksi ja 
toimivaksi. Voittajatiimi, Team Akavists työn touhussa.

TEKSTI Aino Tuovinen  KUVA Carolina Mobarac 

2.0?

Kaksi tiimiä tarttui 
haasteeseen.
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TEKSTI Helena Lamponen  KUVAT iStock 

Työn määräaikaisuudella on väliä.  
Uuden tutkimustiedon mukaan pätkätyöt 
heikentävät palkkakehitystä ja työmarkkina-
asemaa myös pitkällä aikavälillä.  

Määräaikainen  
työ – huonompi  
palkka   

änä vuonna julkistettiin (Talous ja yhteiskun-
ta 2/2017) Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
tut kimuskoordinaattori Merja Kauhasen ja 
Tampereen yliopiston professori Jouko Nätin 
sekä tutkijatohtori Satu Ojalan tutkimus, 

jonka kohteena oli määräaikaisen työn vaikutus myö-
hempään palkkakehitykseen. Tutkimuksesta julkaistaan 

kuluvana syksynä lisää tuloksia Palkansaajien tutkimus-
laitoksen työpaperin muodossa.

Tutkimuksen mukaan määräaikaisuuksissa työsken-
televien palkkakehitys on selvästi heikompaa kuin pysy-
vissä työsuhteissa toimivilla keskimäärin. Määräaikainen 
työ vaikuttaa yksilön palkkakehitykseen myös pitkällä 
aikavälillä.   

T
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jälkeen. Määräaikaisuuksien vaikutus näkyi tilastollisesti 
merkittävästi pienempänä palkkatulojen määränä myös 
tällöin. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Tampereen yliopis-
ton tutkimuksen johtopäätöksissä oli nostettu esille vain 
ne tulokset, joissa määräaikaisia oli tarkasteltu yhtenä 
ryhmänä. Määräaikaisilla työpaikkojen laadussa on eroja 
sen mukaan, mikä on määräaikaisuuden motiivi ja tyyppi, 
ja tämä vaikuttaa myöhempään palkkakehitykseen. 

– Määräaikaisuuden tyyppi viittaa Tilastokeskuksen 
luokitukseen kuten sijainen, muu määräajaksi sovittu työ, 
kausityö yms. ja motiivi siihen, miksi määräaikaista työtä 
tehdään. Näiden osalta tehdään vielä lisätarkasteluja, 
Merja Kauhanen kertoo.

Määräaikaisuuksilla voi olla vaikutusta myöhempään 
palkkakehitykseen myös työnantajien asenteiden vuoksi.  
Aiemman muun tutkimustiedon mukaan työnantajat voi-
vat pitää määräaikaisuuksilla toimimista merkkinä yksilön 
heikommasta kyvykkyydestä. Katsotaan yksilön tekevän 
määräaikaisuuksia, koska hänellä ei ole muita vaihtoehto-
ja. Tällainen negatiivinen tulkinta heikentää jälleen yksilön 
työmarkkina-asemaa ja mahdollisuutta neuvotella palkas-
taan. (Tämä tulos ei käynyt ilmi Palkansaajien tutkimus-
laitoksen ja Tampereen yliopiston aineistosta). 

Tutkimuksen aineistona on Tilastokeskuksen työolo-
tutkimuksia vuosilta 1990, 1997, 2003 ja 2008 sekä näihin 
liitettyjä pitkittäisiä rekisteriseuranta-aineistoja, joita on 
vuosilta 1970–2011. Näissä on vuosittaista tietoa työnte-

kijän myöhemmästä työmarkkina-asemasta ja palkka-
kehityksestä. 

Palkkatulojen yhteismäärällä tutkimuksessa 
tarkoitetaan Merja Kauhasen mukaan vuotuis-
ten palkkatulojen yhteenlaskettua summaa 
esimerkiksi neljän vuoden seurantajaksolla 
ja palkkatulojen määrä esimerkiksi neljän 
vuoden jälkeen tarkoittaa sitä, mikä oli vuo-

tuisten palkkatulojen taso neljän vuoden jäl-
keen. 

Kun perusvuonna henkilö oli määräaikaises-
sa työsuhteessa, kahdeksan vuoden seurantajaksol-

la tämän henkilön palkkatulojen yhteismäärä oli noin 15 
prosenttia pienempi verrattuna siihen, jos hän olisi ollut 
vakituisessa työsuhteessa. Henkilön vuotuisten palkkatu-
lojen yhteismäärä oli selvästi alhaisempi eri seurantajak-
soilla, verrattuna siihen, että henkilö olisi ollut vakituises-
sa työsuhteessa. Seurantajaksot olivat yksi, neljä ja kah-
deksan vuotta. Palkkaero oli jokaisena tarkasteluvuonna 
tilastollisesti merkitsevä. Toinen mittari oli vuotuisten 
palkkatulojen määrä yhden, neljän ja kahdeksan vuoden 

>>

Pätkätyöt ja niiden 
myötä henkilöstön  
vaihtuvuus on  
työnantajalle myös 
kustannustekijä. 

Helena Lamponen 
on Akavan 
Erityisalojen 
edunvalvonnan 
päällikkö.
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Lähteitä:  
Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2016
Kauhanen, Merja haastattelu elokuussa 2017 
Kauhanen, Merja – Nätti, Jouko – Ojala, Satu: Määräaikai-
sen työn vaikutus myöhempään palkkakehitykseen. Talous 
ja yhteiskunta 2/2017
Kesti, Marko: Henkilöstövoimavarat tuottaviksi. Finanssi- 
ja vakuutuskustannus Oy FINVA 2014 
Kesti, Marko: Strateginen henkilöstötuottavuuden 
johtaminen. Talentum Helsinki 2010
OECD: Employment Outlook 2014 Non- 
regular employment, job security and the labour market 
division 
Porter, Michael: Kansakuntien kilpailuetu 2. uudistettu 
painos. Talentum Helsinki 2006 
Tilastokeskuksen aineistot
Viskari, Tuomas: Akavan Erityisalat AE ry:n jäsenten 
työttömyys ja työttömyydestä selviytyminen   

jaisen tiedon hyödyntämistä, ja siten organisaation  
menestykselle välttämättömän aineettoman pääoman  
jalostumista. Esimerkiksi liike-elämässä kilpailuetua 
syntyy yleensä yrityksissä, joilla on niihin sitoutuneet 
osakkeenomistajat ja työntekijät ja tavoitteena menestyä 
myös tulevaisuudessa.  

Työnantajan löyhä sitoutuminen henkilöstöön estää 
pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen osaamisen kehittä-
misen, jota tarvittaisiin toiminnan uudistamiseen. Yksin-
omaan lyhytjänteiseen suorittamiseen perustuva tehok-
kuuden tavoittelu johtaa pitkään jatkuessaan myös  
kiirekulttuuriin. Se on altis virheille ja estää osaltaan hen-
kilöstön osaamisen kehittämistä. 

Kilpailuedun kehittyminen edellyttää työnantajilta 
sitoutumista pysyviin työsuhteisiin ja työntekijöiden 
osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, suhdanteista riip-
pumatta.  

Työttömyysjaksot arkipäivää; 
työelämän laatu heikentyy    
Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Tampereen yliopiston 
tuoreet tulokset täydentävät jo aikaisemman tutkimustie-
don perusteella saatua kuvaa määräaikaisuuksien työelä-
mää heikentävistä vaikutuksista. Useissa tutkimuksissa on 
käynyt ilmi, että määräaikaisissa työsuhteissa työpaikan 
ne laatutekijät, jotka koskevat muun muassa palkkausta, 
koettua työn autonomiaa, työpaikan varmuutta ja työttö-
myyden uhkaa, ovat heikompia kuin pysyvissä työsuhteis-
sa toimivilla. 

Määräaikaisissa työsuhteissa on havaittu olevan kes-
kimäärin heikommat mahdollisuudet kehittyä työssä ja 
osallistua sellaiseen henkilöstökoulutukseen, jonka työn-
antaja maksaa. Kehittymis- ja kouluttautumismahdolli-
suudet työssä taas voivat vaikuttaa myöhempiin työllis-
tymismahdollisuuksiin ja urakehitykseen. Aiemmin on 
myös havaittu, että työpaikkakohtaisella koulutukseen 
pääsyllä ja myöhemmällä palkkakehityksellä on myön-
teinen yhteys.

Määräaikaisuuksien yhteys työttömyyteen kävi sel-
västi ilmi myös omaa jäsenkuntaamme koskevasta  
Tuomas Viskarin tänä vuonna valmistuneesta tutkimuk-
sesta. Viskari tutki liiton jäsenten työttömyyttä ja työttö-
myyden kokemusta vuosina 2011–2016. 

Työttömien jäsentemme työurille on tyypillistä määrä-
aikaisten työsuhteiden suuri määrä, mikä näytti olevan 
suhteellisen pysyvä ilmiö, ja työttömyyden toistuvuus. 
Vastanneista noin 55 prosenttia oli ilmoittanut työttömyy-
den syyksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen. Tämä 
oli yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä. Julkisella ja 
järjestösektorilla työttömäksi jääminen määräaikaisesta 
työsuhteesta oli huomattavasti yleisempää kuin yrityksissä. 

Myös OECD:n mukaan määräaikaisissa työsuhteissa 
olevat ja vuokratyötä tekevät työntekijät kokevat enem-
män epävarmuutta työn menettämisestä ja uudelleen 
työllistymisestä verrattuna vakituisiin työntekijöihin. 

Huonoa henkilöstöpolitiikkaa? 
Akavan Erityisalojen jäsenistöllä on verrattain paljon mää-
räaikaisia työsuhteita – etenkin korkeakouluissa, mutta 
uran alkupuolella myös kunta- ja valtiosektorilla. Määrä-
aikaisuuksien pitkän ajan palkka- ja sosiaaliset vaikutuk-
set ovatkin jäsentemme kannalta tärkeää tietoa ja edun-
valvonnan tavoitteiden kannalta olennainen kysymys.  

Henkilöstöpoliittisena linjauksena epätyypillisten 
työsuhteiden suosiminen vaikuttaa useammastakin nä-
kökulmasta katsottuna epäsuotuisasti.

Työnantajanäkökulmasta määräaikaisuuksien käy-
tössä on kysymys henkilöstön vaihtuvuudesta, joka on 
kustannustekijä. Määräaikaisuuksien ja epätyypillisen 
työn käyttö vaikeuttaa organisaatiossa oppimista ja hil-

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa noin 16 prosenttia palkansaajista toimii 
määräaikaisessa työssä. Akavan Erityisalojen vuoden 2016 työmarkkinatut-
kimuksesta ilmeni, että liiton jäsenistön työnantajat käyttävät määräaikai-
suuksia pääosin samassa laajuudessa: yksityisellä sektorilla 15 prosenttia, 
kunnissa 15 prosenttia ja valtiolla 14 prosenttia. Korkeakoulusektorilla liiton 
jäsenistöstä kuitenkin jopa 24 prosenttia toimi määräaikaisissa työsuhteissa. 

Kun määräaikaisuuksia selvitettiin iän mukaan, tilanne näyttää toiselta.  
Alle 35-vuotiaista jäsenistä määräaikaisuus oli valtiosektorilla toimivista  
41 prosentilla, kuntasektorilla 45 prosentilla ja korkeakouluissa samoin  
45 prosentilla, kun yksityisellä puolella 24 prosenttia oli määräaikaisessa 
työsuhteessa. 

Nuoria jäseniä paljon määräaikaisina    
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ROBOTI-
SAATIO

TEKSTI Veera Luoma-aho 
KUVAT Gratisography ja Miikka Pirinen

Robotisaatio muuttaa asiantuntijan työelämää, mutta  
työ ei katoa. Uuden työn asiantuntija Perttu Jämsén  
Sitralta kertoo, miten korkeakoulutettu voi valmistautua 
teknologian kehitykseen. 

Asiantuntija, 
näin varaudut  
robotisaatioon

6 VINKKIÄ: 

1. Älä pelkää turhaan.
Robotit tulevat ja vievät työt, julkisuudessa 
panikoidaan. Sitran Perttu Jämséniä häirit-
see, että aihetta käsitellään niin usein kriisien 
ja uhkien kautta. Niistä saadaan toki mehuk-
kaita otsikoita, mutta muutos on moniulot-
teisempi.

– Työ ei katoa, vaan se muuttuu. Roboti-
saatio luo myös monenlaisia uusia työtehtä-
viä, Jämsén sanoo.

Futuristit puhuvat AI:n eli keinoälyn  
sijaan tai lisäksi IA:sta eli intelligence ampli-
ficationista, vahvistamisesta. Tekoäly ei kor-
vaa ihmistä, vaan vahvis-
taa, sillä ihmisellä on 
työhönsä käytössä “enem-
män älyä” kuin ennen.

– Termistä tulee te-
koälyä paremmin esiin 
se, miten robotisaatio ja 
automatisaatio vaikutta-
vat työhömme, Jämsén 
sanoo. 

Jos työ sisältää luovuutta, sitä on vaikeaa 
automatisoida, Sitran uuden työn asiantuntija 
Perttu Jämsén sanoo.

2. Ajattele robotit toisin.
Suuri teollisuusrobotti kokoaa asioita. Se on 
usein robotin stereotypia. 

– Mieleen tu-
levat helposti 
mekaaniset ro-
bottikädet, jotka 
nostavat paina-
via kuormia, tai 
itsestään ajavat 
autot, Jämsén 
kuvaa.

Kuitenkin etenkin asiantuntijan työssä 
kyse on pikemminkin ohjelmistoroboteista 
eli tutusta automaattisesta tietojenkäsittelys-
tä ja sen tehostumisesta.

– Sellainen “robotti” ei ole näkyvä fyysi-
nen olio, vaan ohjelma, joka nopeuttaa tieto-
jen käsittelyä valtavasti. Asiantuntija sitten 
soveltaa ja käyttää tietoa luovasti. 

Jämsénin mukaan asiantuntijatyössä osu-
vampaa olisikin usein puhua robotisaation 
sijaan algoritmisoitumisesta. 

– Ajattele vaikka IBM:n Watson-tekoälyä, 
joka pystyy sisäistämään 20 vuoden aikana 
tehdyn syöpätutkimuksen. Olisi iso haaste 
asiantuntijalle ottaa se sama tietomassa hal-
tuun. 

3. Pura työvaiheesi osiin. 
Robotisaation vaikutuksesta asiantuntijan 
työn muutokseen on vaikeaa sanoa mitään 
yleispätevää, sillä 
työtehtävät eroavat 
jopa samojen am-
mattinimikkeiden 
alla, eri aloista pu-
humattakaan.

Sitä paitsi työ ei 
ole juuri koskaan 
monoliitti, siis juttu, 
jonka robotti tuosta 
vaan kokonaisuudessaan vie ja hoitaa, 
Jämsén muistuttaa. Etenkin asiantuntijatyös-
sä yhden tittelin alle saattaa kuulua iso jouk-
ko hyvin erilaisia työvaiheita. 

– Pura oma työsi eri osiin ja ala sitä kaut-
ta miettiä, miten tulevaisuudessa robotisaa-
tiota ja automatisaatiota voisi hyödyntää tai 
miten eri työvaiheita voisi teknologian avul-
la tehostaa tai korvata, Jämsén neuvoo. 
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Oman työn voi purkaa osiin ja pohtia, mitkä työvaiheet voisi teknologian avulla  
tehostaa tai korvata.

Robotisaatio korvaa todennäköisesti sa-
manlaisina toistuvia rutiineja ja asioita, jotka 
vaativat aikaa vievää perehtymistä. Pystyt 
hallitsemaan helpommin suuria tietovaran-
toja ja aikaa jää silloin enemmän tiedon tul-
kintaan. 

– Tiedon tulkitseminen ja laadukas pää-
töksenteko vaatii jatkossakin laadukasta kou-
lutusta ja syvällistä sivistystä, joten algoritmit 
ja robotit eivät ainakaan vähennä 
koulutuksen arvoa, Jämsén uskoo.

Työvaiheiden purkaminen osiin 
auttaa myös ymmärtämään, miten 
tulevaisuudessa voisi tehdä etätöi-
tä. Mitkä työvaiheista ovat sellaisia, 
joiden teko sujuu laiturin nokalta? 
Esimerkiksi monet norjalaiset sai-
raanhoitajat tekevät nykyään työ-
tään call centerissä Thaimaan läm-
mössä, sillä terveysneuvonta onnistuu myös 
toiselta puolelta maailmaa.  

4. Arvosta luovuuttasi. 
Koneet osaavat jo säveltää musiikkia ja kir-
joittaa lehtijuttua, mutta omaäänisyyteen 
niistä ei ole. 

– Jos oma työsi sisältää luovuutta, sitä on 
vaikeaa automatisoida, Jämsén sanoo. 

Urheilu-uutisten kaltaisen, tuloksista syn-
tyvän toisteisen lehtijutun voi tehdä robotti-
kin. Jos juttu vaatii tulkintaa ja esimerkiksi 

pohdintaa siitä, mitä asia tar-
koittaa tulevaisuuden ja ihmi-
sen kannalta, robotin kyvyt 
loppuvat. 

– Luovuus ja toisteisuus 
on käsitepari, jonka avulla ro-
botisaatiota ja automatisaa-
tiota on helpompi jäsentää. 
Jos työ on toisteista, se on 
helppo automatisoida. Jos se 

taas on luovaa, sitä tuskin voidaan helpos-
ti korvata. 

5. Ajattele asiantuntijan työ palveluna.  
Kun automatisaatio voi tehdä toisteisen työn, 
huippulaadun vaatimus kasvaa. Ihmisen  
panokselta odotetaan silloin entistä enem-
män. Jos esimerkiksi videon voi editoida var-
sin kelvollisesti auto-
maattisesti napin 
painalluksella, am-
mattilaisen odote-
taan tekevän asiak-
kaan tarpeeseen so-
pivampaa, luovem- 
paa ja yllätykselli-
sempää jälkeä. Tai 
kun saatavilla olevan tiedon määrä kasvaa ja 
asiakas pääsee itse tiedon ääreen, asiantun-
tijalta odotetaan pelkkää tietoa enemmän. 

– Asiantuntijatyön mahdollisuuksia kan-
nattaa ajatella palvelullistamisen kautta.  
Miten asiantuntijuudestaan tekisi palvelun, 
ja miten sen avulla voisi ratkaista muiden 
ongelmia sujuvassa sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa, Jämsén kysyy.

Asiantuntijan on ajateltava entistä enem-
män sitä, miltä hänen tarjoamansa tai myy-
mänsä “tuotteen” käyttäminen asiakkaista 
tuntuu – oli se sitten konkreettinen asia tai 
abstraktia osaamista. Asiakkaan kokemusta 
ei voi ohittaa. 

6. Keskity työsi kovaan ytimeen.
Työsi suurin arvo saattaa löytyä fokusoitumi-
sesta. Sen sijaan, että lähtisit kilpajuoksuun 
robottien kanssa, keskity työsi sisältöön ja 
kovaan ytimeen, jota on usein vaikein auto-
matisoida, Jämsén neuvoo.

“Kova ydin” saattaa tarkoittaa myös “peh-
meitä taitoja” eli sitä, että monessa työssä 
vaaditaan entistä enemmän kykyä ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen ja empatiaan. Oli 
työn fokus mikä tahansa, parhaassa tapauk-
sessa sille jää entistä 
enemmän aikaa ja työ 
muuttuu luovemmaksi 
ja mielekkäämmäksi.

– Robotisaatio on 
työkalu. Saat enemmän 
aikaan ja parempaa laa-
tua pienellä vaivalla, 
kun hyödynnät työkalu-
ja oikein.  



TEKSTI: Anna Joutsenniemi  KUVA: Uzi Varon 

Akavan Erityisalat vaatii työnantajia huolehtimaan kattavammin  
koko henkilöstön digivalmiuksista. Osaamisen kehittäminen  

tulee ottaa osaksi digistrategiaa ja huolehtia myös vanhempien  
työntekijöiden valmiuksista. 

AKAVAN ERITYISALAT: 

äsentemme digiosaaminen on  pää-
osin hyvää, mutta osa kokee valmiu-
tensa puutteellisiksi. Koke-
mus on vahvasti sidok-
sissa ikään. Yli 55- 

vuotiaista joka kymmenes 
arvioi digitaitonsa huo-
noiksi.
 Tulos selviää Akavan 
Erityisalojen koko jäsenis-
tön digivalmiuksia selvittä-
neestä kyselystä.  Liiton jä-
senet työskentelevät asiantun-
tijoina ja esimiehinä mm. 
kulttuurin, hallinnon ja viestinnän 
tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla. 

J
Liitto pelkää, että asiantuntijoissakin on 

ryhmä, joka on putoamassa digikelkasta. 
Työnantajan on kannettava tässä 

vastuunsa. Myös työntekijän 
itsensä tulee olla aktiivinen, 

mutta päävastuu osaami-
sen kehittämisestä on työ-
antajalla. 

Akavan Erityisalat pi-
tää huolestuttavana, että 
jäsenistä yli kolmannes 

(36 prosenttia) ilmoitti, 
että ei ollut viimeisen vuo-

den aikana osallistunut työn-
antajan kustantamaan koulutuk-

seen lainkaan. Saman verran oli niitä, 
joille koulutuspäiviä kertyi yhdestä kolmeen. 

Syinä jäsenten koulutusvajeeseen olivat eri-
tyisesti ajan puute työtilanteen vuoksi ja 
työnantajalle aiheutuvat kulut. 

– Osa työnantajista laiminlyö selvästi vas-
tuunsa henkilöstön ammattitaidon ylläpitä-
misestä ja kehittämisestä. Niiden pitäisi nyt 
toperoitua lisäämällä reippaasti ja suunnitel-
mallisesti  koulutusta ja varmistamalla, että 
työpaikan esimiehillä ja asiantuntijoilla on 
myös aikaa osallistua siihen. Osaamisella on 
merkittävä yhteys koettuun työn hallintaan ja 
sitä kautta työssä jaksamiseen ja viihtymiseen, 
sanoo Akavan Erityisalojen koulutuspolitii-
kasta vastaava asiamies Minna Nieminen. 

– Osassa yrityksiä osaamisen kehittämi-
nen tuntuu jäävän mantraksi, joka ei toteudu 
käytännössä. Lisää suunnitelmallisuutta saa-

Alle 35-vuotiaat

35–45 vuotiaat

46–55 vuotiaat

Yli 55 vuotiaat

Yksityinen

Valtio

Kunta

Korkeakoulu

Työnantajalla iso  
vastuu henkilöstön 

”digikunnosta”

Osa työantajista 
laiminlyö  

koulutuksen.
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taisiin mm. henkilöstö- ja koulutussuunni-
telmien säännöllisellä laadinnalla, toteutuk-
sella ja seurannalla, Nieminen jatkaa.

Pienillä yrityksillä digivaje?
Akavan Erityisalojen julkisen sektorin jäsenet 
kokivat jäsenkyselyssä digitalisaation kosket-
tavan omaa työtään enemmän kuin jäsenet 
yrityksissä. 

– Tulosta voi selittää se, että julkisen sek-
torin organisaatiot ovat usein suuria ja katta-
vasti erilaisten julkisen hallinnon digitalisaa-
tiohankkeiden piirissä. Asiantuntijatehtävis-
sä työskentelevät jäsenemme ovat yleensä 
itseoikeutetusti näiden hankkeiden keskiös-
sä, arvioi Minna Nieminen.  

– Sen sijaan yrityksissä näyttää olevan 

Miten arvioit omaa osaamistasi ja valmiuksiasi hyödyntää digitaalisia 
viestintävälineitä ja tietoverkkoja työpaikkasi toiminnan ja esim. 
uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta?

Alle 35-vuotiaat

35–45 vuotiaat

46–55 vuotiaat

Yli 55 vuotiaat

  Erinomaiset valmiudet       Hyvät valmiudet      

  Kohtalaiset valmiudet        Huonot valmiudet    En osaa sanoa

0 %         20%         40 %        60 %        80 %      100%

22                             45                            28           3 2

  7               33                                47                       10    3

 14                    39                                39                 7    2

    25                               50                            10        2 3            

Miten arvioisit digilisaation vaikutusta omassa työssäsi ja omiin  
työtehtäviisi?

Yksityinen

Valtio

Kunta

Korkeakoulu

  Vaikuttaa paljon        Vaikuttaa jossain määrin      

  Vaikuttaa vähän        Ei vaikuta lainkaan       En osaa sanoa

0 %         20%         40 %        60 %        80 %      100%

51                                   33                12    1 3

  39                                  43                    12   1 5

 50                                    36                 10  1 3

    33                           34                       23        3  8            
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Digitalisaation käsitteellä ei ole vakiintu-
nutta määritelmää. Jäsenkyselyssämme 
digitalisaatiolla tarkoitettiin digitaalista 
uusiutumista eli digiteknologian inte-
grointia kaikkeen organisaation toimin-
taan. Siten digitalisaatio määriteltiin  
kyselyssä laajemmin kuin esimerkiksi 
vuoden 2016 Työolobarometrissa, jossa 
digitalisaation yleistymistä työpaikoilla 
kartoitettiin sosiaalisen median, pika- 
viestimien sekä sähköisten työtilojen 
käytön yleistymisenä työpaikoilla. 

Mikä digitalisaatio?   

– Moni jäsen ei ehdi kouluttautua työkiireen 
vuoksi. Työnantajan on huolehdittava siitä, 
ettei ajanpuute estä koulutukseen osallistu-
mista, sanoo Akavan Erityisalojen koulutuspo-
liittinen asiamies Minna Nieminen. 

paitsi digiedelläkävijöitä, myös sellaisia, 
usein pieniä yrityksiä, jotka tulevat valitet-
tavasti jälkijunassa. Jäseniämme työskente-
lee paljon juuri PK-yrityksissä, joiden  
digiosaamisesta on nyt todella syytä kantaa 
huolta.  

Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 
toteutettiin  marras-joulukuussa 2016. 
Jäsenten työehtojen lisäksi selvitettiin tällä 
kertaa jäsenistön näkemyksiä digitalisaati-
osta. Kysely toteutettiin sähköisesti kaikille 
jäsenille yksityisellä, valtio-, kunta- ja 
korkeakoulusektorilla.



Työttömyyttä kokeneiden jäsentemme 
mielestä työn saannissa auttavat parhai-
ten omien verkostojen tuki ja omaehtoinen 
kouluttautuminen. Noin 70 prosenttia näitä 
keinoja käyttäneistä arvioi niistä olleen 
hyötyä. 

Liiton uraohjausta ja työnhaun valmennus-
ta käyttäneistä lähes puolet arvioi palve-
lusta olleen hyötyä työllistymisen kanalta.  

Tiedot ilmenevät laajasta kyselystä, jolla 
Tuomas Viskari selvitti viime vuonna  
väitöskirjaansa varten Akavan Erityisalojen 
jäsenten työttömyysajan kokemuksia. 

Työtilanne paranemassa    
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
työttömien määrä vähenee nyt harvinai-
sen nopeaan tahtiin. Heinäkuussa heitä 
oli 52 493, jossa on vähennystä vuotta 
aiempaan verrattuna 5 958 henkilöä eli 
10,2 prosenttia. Kyseessä on kaikkien 
aikojen suurin vuoden aikana tapahtunut 
vähenemä.  

Heinäkuun 2017 lopussa oli työttömänä 
esimerkiksi 4 169 filosofian maisteria 
(humanistiset tieteet), missä on muutosta 
vuoden takaiseen peräti -7,3 prosenttia. 
Kasvatustieteiden maistereista työttömänä 
oli 3 024, muutosta -2,2 prosenttia.

Lähde: Akavan työttömyystilastot 

Verkostot ja 
opiskelu auttavat 
työllistymään   

TEKSTI UP/Birgitta Suorsa  KUVAT Pekka Sipola

Korkeasti koulutettujen rekrytointitapahtuma kokosi 
yli 400 työnhakijaa ja 56 yritystä tai organisaatiota.  
Akavan Erityisalat oli mukana ensimmäistä kertaa.

#WalkForJobsHKI 
Liikkeellä tositarkoituksella

itkät jonot muodostuvat suosi-
tuimpien yritysten lippujen taak-
se, kun Walk For Jobs -tapahtuma 
käynnistyy toden teolla. Aikaa 
omien taitojen esittelemiseen on 

vajaat kolme tuntia.
Alkuun viileä aamu hytisytti Helsingin 

Telia5G:n nurmella, mutta yhdessä vedetty 
hulahula lämmitti jalat ja kädet niin, että nyt 
ihmiset tarkenevat odottaa vuoroaan.

 Työnhakijat vaihtavat odottaessa koke-
muksia ja vinkkejä työnhausta.

 – Ensivaikutelma on tärkeä, toteaa mies 
toiselle.

 – Ja kannattaa laittaa hakemukseen mu-
kaan jokin oma työ esimerkiksi, jatkaa toinen.

 Monella on 3–5 työnantajan tai henki-
löstöyrityksen lista, jonka he aikovat käydä 
läpi.

Haussa hyvä tyyppi
Yritysten edustaja päättää lyhyen jutustelun 
perusteella, vastaako työnhakijan osaaminen 
senhetkisiä rekry-tarpeita. Sopivan hakijan 
kanssa kierretään kenttä kiireettä. Vajaan 400 
metrin matkalla työnantaja ehtii kertoa tar-
peistaan, yrityksen asiakkaista ja kysellä 
työnhakijan osaamista.

– Tässä ollaan liikkeellä tositarkoituksel-
la. Haemme 3–5 työntekijää, Mika Stenman 
Boost Brothersista kertoo.

 Hän kehuu, että tapaamisessa pääsee 
tutustumaan työnhakijaan paremmin kuin 
virallisessa työhaastattelussa. Tarkoituksena 
on saada hyvä tyyppi työyhteisöön, mieluiten 

P
sellainen, joka tuo tullessaan uusia ideoita. 
Osaamisen pitää kuitenkin osua kohdalleen.

 Kun yksi kierros on käyty, toisen kanssa 
lähdetään liikkeelle. Kierros päätyy yleensä 
siihen, että työnhakijaa kehotetaan lähettä-
mään yritykseen avoin hakemus. CV taitetaan 
talteen pahvilaatikkoon.

Couchausta ja vertaistukea
Nurmea kiertää koko ajan parikymmentä 
paria. Työnhakijat hakeutuvat myös ammat-
tiliittojen tarjoamien uracouchien pakeille.
 Akavan Erityisalojen asiamies Satu Sahla-
Juvankoski on kiertänyt kentän jo pariin 
kertaan. Yhden kanssa juteltiin urasuunni-
telmista, Kati Snellmanin kanssa työnhausta.

Työnhakuveturi järjestää paljon koulu-
tuksia itsensä brändäämiseen ja työnhaun 
välineisiin liittyen. Oman liiton kautta saa 
henkilökohtaista uraneuvontaa.

 – Uranavigaattorin avulla voit tutkia 
omaa osaamista ja itsesi brändäämistä.

 Snellman tuntee liiton palvelut.
 – Siitä on kauan, kun viimeksi käytin nii-

tä. Nyt olisi hyvä hetki tutustua uudestaan.
 Walk for Jobs -tapahtumasta Snellman ei 

löytänyt viestinnän ammattilaisia hakevia 
yrityksiä, mutta rekrytointiyrityksiä hän oli 
käynyt läpi.

 – Tällainen tilaisuus madaltaa tosi paljon 
kynnystä ottaa yhteyttä ja esitellä itsensä. 
Olen myös tavannut täällä tuttuja. On aina 
kiva kuulla samassa tilanteessa olevan keino-
ja työnhakuun. Se on jo hyvä anti. 
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Mika Stenman haki yritykseen mukavaa, 
osaavaa tyyppiä ja Elisa Vuori mielekästä työtä.

Opintojensa loppuvaiheessa oleva Julius Repo 
haki ideoita urasuunnitteluun ja verkostoa 
yritykselleen.

Ainakin parikymmentä CV:ä,  
Ideanin Lan Le-Gävert ravistelee  
laatikkoa tyytyväisenä.

Liisa Vihervuori sai kesken kaiken puhelun. 
Aiemmin jätetty hakemus poiki työ- 
haastattelun. – Sain hetki sitten neuvoja 
työhaastatteluun, hän nauroi. 

Walk For Jobs vakuutti  
Satu Sahla-Juvankosken.  
– Tämä on hyvin rento 
tapahtuma, jossa työn- 
hakijat ja rekrytoijat  
tutustuvat toisiinsa.

Hulahulalla ja tasapainojumpalla lämpöä 
jäseniin ja happea aivoille.

Kati Snellman kuunteli, mitä  
uutta Akavan Erityisalat  

tarjoaa työnhakuun.

Selfie tietysti! Akavan  
Erityisalojen ja  
Specian tiimi eli  
Satu Sahla- 
Juvankoski,  
Saara Paavola,  
Aino Tuovinen ja  
Jaakko Korpisaari  
valmiina  
couchaukseen. 41  3  I  2017  Yhteenveto
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TEKSTI Pirjo Leppänen 
KUVAT Johanna Koskiranta ja Suomen kirjastoseura

Mielenkiintoiset puhujavieraat ja tärkeä sisältö vetivät penkkirivit  
täyteen kuulijoita Akavan Erityisalojen SuomiAreena -keskustelussa. 
”Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?” pohti tärkeitä  
kysymyksiä kirjastojen tarpeesta ja tulevaisuudesta.

AKAVAN ERITYISALAT SUOMIAREENASSA

ilkkaassa keskustelussa olivat  
mukana seikkailija ja toimittaja 
Riku Rantala, uutisankkuri ja 
kirjailija Matti Rönkä, ysärin lap-
si, yrittäjä Ronja Salmi ja kan-

sanedustaja (sd), toimittaja Timo Harakka. 
Akavan Erityisaloja edusti hallituksemme 
puheenjohtaja Maarit Helén, joka on myös 
Tampereen pääkirjasto Metson kokoelma-
päällikkö. Keskustelua luotsasi asiantuntevas-
ti Jukka Relander, kulttuurin monitoimimies 
ja Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja.

V
Keskustelutilaisuus toteutettiin yhteis-

työssä jäsenyhdistyksemme Kumulan sekä 
Suomen kirjastoseuran kanssa.

Suomalaiset ovat kirjojen lukijoina maa- 
ilmanennätyskansaa, mistä 
voimme paljolti kiittää erin-
omaisia kirjastopalveluitam-
me. Kirjasto vahvistaa myös 
kansalaisten tasavertaisuutta; 
palvelu on maksutonta, ja  
kotitaustasta riippumatta 
meillä luetaankin paljon  
kirjoja, kaksi kertaa enem-
män kuin Ruotsissa ja peräti 
viisi kertaa enemmän kuin 
Saksassa.

– Tämä lukemisen tasa-
arvo on myös taloudellinen 
menestystekijä, painotti Timo Harakka. 

Lukuharrastuksen tasa-arvo näyttää meil-
lä olevan kuitenkin vaarassa. Nuorten poiki-
en lukutaito osoittaa rappeutumisen merk-
kejä ja saman ryhmän kiinnostus lukemiseen  

vähenee. – Ratkaisun löytäminen tähän on 
kansakunnan selviytymiskysymys, tiivisti  
Harakka.

Matti Rönkä nosti vahvasti esiin sosio-
ekonomiset kysymykset: 
miten käy lähikirjastojen, 
onko vaarana eriarvoisuu-
den kasvu kirjastojen tavoi-
tettavuudessa? Ronja Salmi 
komppasi samaa näkemys-
tä; lukemisen tapa opetel-
laan jo varhaisnuoruudessa, 
ja siksi on tärkeää pitää kir-
jastopalvelut jokaisen ulot-
tuvilla.

– Tiedon hakeminen ja 
sen käyttäminen on nyky-
maailmassa entistäkin tär-

keämpää. Kirjastoammattilaiset ovat oikean 
informaation ammattilaisia ja kirjastopalve-
lut ovat tärkeä vastapaino sille, että internet 
on täynnä kusetusta, tiivisti Riku Rantala. 
Timo Harakka nyökytteli päätään: – Se, mistä 
saamme oikeaa, faktuaalista tietoa ja miten 
sitä haemme, on erittäin merkityksellistä.

  

Koko kansan kirjasto –  
hyvää jatkoa vai  
hyvästi?

Kirjastokeskustelu veti Porin BePop 
-keskuksen täyteen kiinnostunutta yleisöä.
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Palvelut monipuolistuvat 
Kirjastojen muuttuva rooli on tosiasia. Niiden 
palvelut monipuolistuvat koko ajan, ja joka 
toinen kirjastokäynti perustuu jo johonkin 
muuhun kuin kirjan lainaamiseen.

– Kirjastot voivat olla lähellä ihmisiä ole-
via jakamistalouden 
ke s ku k s i a,  p o ht i  
Rantala. Myös Ronja 
Salmi näki kirjastoil-
la hienoja mahdolli-
suuksia kehittymi-
seen ajan hengessä.

– Kirjastot voivat 
tulevaisuudessa tarjota entistä laajempia pal-
veluita eri elämäntilanteissa olevien  
ihmisten tarpeisiin. On hyvä miettiä, miten 
kirjastot voisivat olla vahvempi osa esimer-
kiksi yksinäisten vanhusten elämää, ja mitä 
uusia ryhmiä voitaisiin tavoittaa kirjastojen 
piiriin, pohti Salmi.

Maarit Helén painotti kirjastojen elävän 
vahvasti tätä päivää, ne haluavat huomioida 
eri käyttäjäryhmien tarpeet ja uudistuvat jat-
kuvasti sekä tilojen että palveluiden osalta.

– Nuoret ja vanhat käyttävät kirjastoja eri 

Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai 
hyvästi? -keskustelu on nähtävissä MTV:n 
Katsomossa 

                      https://www.katsomo.fi/#!/  
            jakso/786870 
                     

RAHOITUS  
TURVATTAVA

tavalla. Kirjastot vastaavat moneen kulttuu-
riseen tarpeeseen ja pystyvät tarjoamaan 
kattavasti tietoa, sivistystä, virkistystä ja elä-
myksiä, totesi Helén.

– Kirjastojen rooli yhteisöllisyyden edis-
täjänä vahvistuu. Tulevaisuuden kirjasto on 
myös media, ihmiset tutustuvat siellä uusiin 

asioihin, visioi Timo 
Harakka ja korosti kir-
jallisuuden ja kielen 
merkitystä kansallisen 
identiteetin kannalta.

Matti Rönkä oli 
täysin samalla linjal-

la. Kirjojen ja kirjastojen suosio ja tarve elää 
myös digitalisoituvassa maailmassa. – Kir-
jalla on vielä jokin, aivan ominainen ja eri-
tyinen piirre. Kirja on erilainen kokemus. 
Abstrakti ajattelu käyttää sanoja ja lauseita, 
ja näiden oppimiseen kirja on edelleen yli-
voimainen! 

   

Suomalaisten käsitykset kirjastoista ovat 
hyvin myönteiset, kertoo Akavan Erityis- 
alojen tuore tutkimus. Valtaenemmistö 
kansasta vaatii kirjastojen rahoituksen  
turvaamista. Täysin tai jokseenkin tätä 
mieltä on 91 prosenttia suomalaisista.

Kaikkien tulisi päästä nauttimaan kirjastoista. 
Peräti 91 prosenttia on täysin tai jokseenkin vaku-
uttunut siitä, että ”syrjäseutujen asukkailla tulee 
olla mahdollisuus kirjastopalveluihin”.

Valtaenemmistö uskoo, että ”kirjastopalvelu-
iden laadun takeena on koulutettu ja pätevä hen-
kilöstö”. Näin katsoo 87 prosenttia suomalaisista. 
Henkilöstön antamaa palvelua myös arvostetaan. 
Vain neljäsosa kansasta asioisi mieluummin itse-
palvelukirjastoissa.

Paljon on myös suomalaisia, jotka arvostavat 
kirjaston tunnelmaa niin paljon, että pitävät kirjas-
toa ”asuinyhteisön olohuoneena”. Noin joka neljäs 
on täysin ja melkein joka toinen jokseenkin tätä 
mieltä.

Lukeminen kuuluu sivistykseen
Suomalaiset katsovat, että kirjojen lukeminen on  
osa sivistystä. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä  
on 92 prosenttia kansasta.

Lukemisen yhteys sivistykseen tunnustetaan  
kaikissa väestöryhmissä. 

Päätehtävänä kirjat
Kirjat muodostavat kirjastojen toiminnan ytimen.  
Useampi kuin neljä viidestä suomalaisesta on 
vähintään jokseenkin sitä mieltä, että ”kirjastojen 
tulee keskittyä kirjastoihin ja tietopalveluihin”.

Myös digitaalisuus nähdään tänä päivänä 
kirjastotoiminnan tärkeänä osana. Suomalaisten 
enemmistö toivoisi kirjastojen myös opettavan 
digitaitoja.

Kantar TNS selvitti kesäkuussa Akavan Erityisalojen toimeksi- 
annosta suomalaisten suhtautumista kirjastoihin.

Sanavalmiutta, tuoreita näkemyksiä ja huumoria ei SuomiAreenan kirjastokeskustelusta 
puuttunut. Keskustelijat Maarit Helén, Matti Rönkä, Riku Rantala, Ronja Salmi ja Timo Harakka 
luottavat vahvasti kirjastojen elinvoimaan ja muuntautumiskykyyn.

Jukka Relanderin kirjapino kertoo suomalaisen 
vuodessa lukemien kirjojen määrän.



Anu Hakkarainen-Kiri 
Tietoasiantuntija

Jaana Halin
Suunnittelupäällikkö

Sanna Leporanta 
Tiedottaja, viestinnän  
asiantuntija

Annette Wikström
Talouspäällikkö

Eelis Eskelinen
CTO

Timo Tamminen
Kirjastotoimenjohtaja

Janita Mannonen
Customer Care team  
coordinator

www.akavanerityisalat.fi/100jasenta

Johanna Hurmerinta
Sosiaalisen median ja  
viestinnän valmentaja,  
yrittäjä

Kyösti Ylikulju
Festivaalituottaja

Emma-Leena Orava
Viittomakielen tulkki

Päivi Ristolainen
Tutkintovastaava

Minerva Keltanen  
Näyttelypäällikkö

Sanna Hakkarainen
Suuhygienisti

Sirpa Huttunen
Toiminnanjohtaja

Riitta Taarasti
Toimittaja, tuottaja

Sini Järvinen
Johdon assistentti

Kristina Seppänen
Kuvataiteilija, kulttuurin- 
tuottaja, ammatillinen  
opettaja, toimittaja

Lotta Aarikka 
Väitöstutkija

Jarkko Knuutila
Verotarkastaja

Esko Nousiainen
Informaatiotutkimuksen 
opiskelija

Emma Ketopelto
Palveluohjaaja

Inkeri Borgman
Toimitusjohtaja

Laura Liimatainen
Kääntäjä

Maria Saarikoski
Tuottaja

Marjo Huovinen
Veroasiantuntija

Tutustu meihin! 
Esittelemme Suomen  
juhlavuoden kuluessa 100  
Akavan Erityisalojen jäsentä.
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Väitöstutkija
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opiskelija
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Palveluohjaaja

Inkeri Borgman
Toimitusjohtaja

Laura Liimatainen
Kääntäjä
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Tuottaja

Marjo Huovinen
Veroasiantuntija

Tutustu meihin! 
Esittelemme Suomen  
juhlavuoden kuluessa 100  
Akavan Erityisalojen jäsentä.
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Saimme  
palvelusta uusia  

ideoita lomailuun ja  
vapaa-aikaan.

Paraisilla asuvat akavalai-
set Arto Ojuva ja Tiina 
Sävilammi testasivat  
Member+ -palvelua 
loma-aikanaan. 

Member+  
toi säästöjä  
lomabudjettiin

Kerrotteko hieman itsestänne ja 
lomasuunnitelmistanne?
Olemme uuden ajan uusioperhe. Meillä 
kummallakin on pari osa-aikaista lasta ikä-
haarukassa 3–10 vuotta. Arto on tuotekehi-
tyskemisti maalialan yrityksessä ja Tiina  
kirjoittaa väitöskirjaa  geenitutkimuksesta.

Loma oli jo varattu lasten kanssa, mutta 
työkiireiden vuoksi mitään suunnitelmia ei 
vielä ehditty tekemään. Member+ tarjosi hel-
pon ja nopean tavan varata kulkupeli ja lo-
mamatka Helsinkiin, josta sitten löydettiin 
pari mielenkiintoista vierailukohdetta ja elä-
mys koko porukalle!

Mitä palveluita käytitte 
Member+:n kautta?
Vuokrasimme auton Shareit Blox Car -palve-
lun kautta ja varasimme hotellin Kämp 
Collection Hotelsin omilta sivuilta Member+  
-palvelusta löytyvän varauskoodin avulla.

Miten auton varaaminen sujui? 
Shareit -palveluun piti ensin rekisteröityä, 
mutta sitten auton löytäminen omalta alu-
eelta oli helppoa. Palvelun käyttöönoton  
yhteydessä tehty tunnistautuminen vei vuo-
rokauden, tämän jälkeen auton varaus ja 
varauksen vahvistus sujuivat nopeasti. Käy-
tössämme oli punainen Seat Ibiza. Pieni ja 
näppärä automaattivaihteinen menopeli.

Miten auton nouto ja luovutus sujuivat? 
Ystävällinen mieshenkilö sekä luovutti että 
otti auton vastaan sovittuna aikana. Auton 
käyttöönotto sujui todella nopeasti. Autossa 
ei ollut naarmun naarmua, joten nouto sisäl-
si pääasiassa avainten siirtymisen kädestä 
käteen. Luovutuspaikkaa lähestyessämme 
ilmoitimme itsestämme tekstiviestillä, tank-
kasimme auton ja luovutimme sen yhtä näp-
pärästi kuin sitä hakiessakin.

Missä majoituitte Helsingissä?
Majoituimme GLO Hotel Kluuvissa, aivan 
Helsingin ydinkeskustassa. Esplanadin katu-
paikat olivat ilahduttavasti maksuttomia vii-
konloppuisin, ja pääsimme aivan hotellimme 
viereen autolla. Korkeatasoinen hotelli oli 
hieno kokemus varsinkin lapsille, jotka eivät 

TEKSTI Member+ ja Pirjo Leppänen 
KUVAT Arto Ojuvan ja Tiina Sävilammen loma-albumi

Tiina Sävilammen ja Arto Ojuvan perhe hyödynsi lomallaan Member+ etuja hotellivarauksessa ja 
autonvuokrauksessa. He suosittelevat palveluun tutustumista kaikille muillekin akavalaisille. 
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normaalisti sellaisissa vietä aikaansa. Sijoit-
tamalla muutaman lisäkympin esimerkiksi 
astetta parempaan majoitukseen voi saada 
elämään kaivattua pientä luksusta. 

Huoneen varaaminen sujui helposti 
Member+:n kautta. Varauskoodin avulla  
normaaliin hotellivaraukseen lisättiin vain 
yksi lisätieto, ja hinnat ym. päivittyivät auto-
maattisesti.

Suosittelisitteko Member+ 
-palveluita muille?
Kokemuksen innostamana tulemme ehdot-
tomasti seuraamaan palvelun tarjoamia  mat-
kailumahdollisuuksia. Myös muut vapaa-
aikaan liittyvät tarjoukset ovat erittäin terve-
tulleita, hyviä ideoita kun saa muuten miettiä 
pitkään.

Member+ -alennusten ansiosta voi saada 
omaan lomabudjettiin mahtumaan pieniä 
lisämausteita, esimerkiksi parempitasoisen 
majoituksen. Kun seuraa palvelun ideoita ja 
tarjouksia voi löytää sellaisia kokemuksia, mitä 
ei muuten olisi tullut ajatelleeksikaan. 

 

Member+ on uusi jäsenetupalvelu  
akavalaisille. Palvelu kokoaa yhteen 
sekä Akavan Erityisalojen tarjoamat  
edut että kaikki akavalaisten  
yhteiset edut lakimiespalveluista  
lomamökkeihin.  Sivuston sisältö ja 
tarjoukset elävät kausittain.

Tutustu etuihin ja jäsenalennuksiin  
kirjautumalla palveluun

 www.memberplus.fi

 Voit seurata Member+  
 -tarjontaa myös  
 Facebookissa!

MIKÄ ON  
MEMBER+?

Edut ja alennukset vaihtuvat kausittain. 
Kesällä painotettiin lomailuun liittyviä etuja, 
talvikaudeksi on tulossa mm. uusia liikuntaan 
ja hyvinvointiin liittyviä etuja.



    

60 VUOTTA
  21.9.  Kulttuurituottaja (AMK) (työtön) Paavo Romppainen (TAKU),  
  Seinäjoki. Ei vastaanottoa.

18.10.  Suuhygienisti Pirjo Pietarinen (SSHL), Rovaniemi. Ei vastaanottoa.

20.11.  Kansainvälisten asioiden päällikkö Aino Malin (Specia), Jyväskylä.  
  Matkoilla, ei vastaanottoa.

22.11.  Kuluttajaoikeusneuvoja Timo Strand (Specia), Kemijärvi

  17.8.  Viestintäasiantuntija Pia Mäkinen (Viesti), Helsinki. Ei vastaanottoa.

  25.9.  Tutkija Jari Hanski (Specia), Helsinki. Ei vastaanottoa.

  28.9.  Viestintäasiantuntija Juha Ojanen (Viesti), Helsinki

13.10.  Vararehtori (Tampereen ammattikorkeakoulu) Marja Sutela (KUMULA), Tampere

11.11.  Rahoitusasiantuntija Anna-Kaisa Teurajärvi (MAL), Rovaniemi.  
  Vastaanotto perhepiirissä. 

24.11.  FM, toiminnanjohtaja, yrittäjä Annamaija Saarela (TAKU), Tampere

29.11.  Mediasuhdejohtaja Mika Heijari (Viesti), Kouvola. Päivää vietetään perhepiirissä.

50 VUOTTA 

  1.10.  YTM, tiedottaja Pia Penttilä (Viesti), Lempäälä

12.10.  Erikoiskirjastovirkailija Johanna Ekoluoma (Kumula), Vaasa. Juhlii perhepiirissä.

  5.11.  Museoamanuenssi Anne Alasmaa (MAL), Nurmijärvi

22.11.  Suunnittelija Mona Eid (Specia), Helsinki. Ei vastaanottoa.

40 VUOTTA 

  22.9.  Hallinnollinen avustaja Päivi Onnela (Aito HSO), Helsinki

  7.10.  First Impression Manager (äitiyslomalla) Annika Karjalainen  
  (Aito HSO/hallituksen jäsen), Vantaa. Ei vastaanottoa.

27.10.  Viestintäasiantuntija, kaupunginvaltuutettu Janne Hakkarainen (Viesti), Oulu

14.11.  Suuhygienisti (AMK) Laura Iso-Heiniemi (SSHL), Espoo

23.11.  Viestinnän asiantuntija, FM Tiia Talvitie (Viesti), Helsinki

30.11.  Kulttuurituotannon opiskelija Cyril Elias Sjöström (TAKU), Helsinki.  
  Perheeseemme on syntymässä esikoinen marraskuussa, joten otamme  
  vastaan vauvamme.

30 VUOTTA

 
ONNEA!

Mona Eid 

Laura Iso-Heiniemi  

Tiia Talvitie 

Marja Sutela    Annamaija Saarela    

Jari Hanski Pia Mäkinen 

Pirjo Pietarinen   Aino Malin   

Pia Penttilä   

Janne Hakkarainen 

Cyril Elias Sjöström   
Kuvaaja Ville Kulmala
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Resumé
CAJSA RUDACKA-LAX

Akavas Specialorganisationer betonar 
arbetstidsskyddet i sitt yttrande

Reformen av arbetstidslagen:

Familjeledighetsreformen  
börjar beredas   

Karriärtjänster som medlems- 
förmån – nu även på svenska   

AKAVAS SPECIALORGANISATIONER  anser att 
förslaget till arbetstidslag kan godkännas, men 
först efter grundlig tilläggsberedning. Om för-
slaget går igenom skulle betydligt färre spe-
cialister och anställda som tillhör ledningen 
på mellannivå börja omfattas av arbetstidsla-
gen, vilket är ohållbart ur arbetarskyddssyn-
vinkel. Lagförslaget bör enligt förbundet för-
tydligas så att specialistarbete och ledning på 
mellannivå alltid entydigt omfattas av arbets-
tidslagen, på samma sätt som nu.  

En annan brist i förslaget är att situationen 
för de personer som samtidigt är anställda av 
flera arbetsgivare inte har setts över. 

Minst 11 timmars vilotid 
Så kallad utökad flextid, som presenteras i 
lagförslaget, gäller arbete vars kärninnehåll 

är mottagande och behandling av informa-
tion samt produktion av ny information. Det 
är fråga om sådant krävande specialistar-
bete som är oberoende av tid och 
plats och där arbetstagaren själv 
beslutar om sin arbetstid och 
sitt arbetsställe.  

Akavas Specialorganisatio-
ner förhåller sig positivt till att 
arbetstagares rätt att själv be-
sluta om sin arbetstid och sitt 
arbetsställe utökas. Den föreslagna 
modellen för utökad flextid innehåller 
ändå överdrifter som vi är skeptiska till. Utökad 
flextid skulle bland annat leda till att arbetser-
sättningssystemet förvittrar, eftersom mertids-, 
övertids- och söndagsersättning skulle utgöra 
ett undantag i denna typ av arbete. 

AKAVAS SPECIALORGANISATIONER anser att det är bra att 
landets regering bestämt sig för att snabbt inleda familjeledighets-
reformen och att reformen bereds i samarbete med arbetsmark-
nadsorganisationerna. Vi tog ställning till familjeledighetsrefor-
men under budgetförhandlingarna i augusti och påverkar 
beredningen som ett av Akavas medlemsförbund. 
 
I Akavas Specialorganisationers medlemsgallup ansåg medlem - 
marna att den nya familjeledighetsmodellen, utöver tillräcklig 
utkomst, också bör säkerställa möjlighet att återvända till 
arbetet, beakta olika familje- och arbetsformer samt stärka 
kvinnornas position på arbetsmarknaden.   

– Familjelediga pappor bör bli ny finländsk norm. Denna föränd- 
ring förutsätter förutom att familjeledighetsmodellen revideras 
också att lönejämställdheten avancerar och att attityderna 
förändras, betonade förbundet i sitt ställningstagande. 

VIA karriärtjänsterna erbjuder vi våra medlemmar stöd i frågor som gäller 
karriärplanering, jobbsökning och välbefinnande i arbetet. 

Stöd vid jobbsökning: resultatgivande jobbsökningsmetoder, ansökan,  
CV och anställningsintervju

•  Hjälp med karriärplanering: styrkor, mål, valsituationer, kompentens-
identifiering, möjligheter att utvecklas i arbetet, LinkedIn-profil, 
utvecklingssamtal, löneförhandlingar

•  Välbefinnande i arbetet: samordning av arbete  
och övriga livet, känslor i arbetslivet. 

Karriär- och jobbsökarservicen är  
avgiftsfri för medlemmarna, och  
den sker per telefon. Dina samtal  
med coachen är konfidentiella. 

Mycket oroväckande är förslaget att vid 
flexibel arbetstid och utökad flextid kan 

dygnsvilan, om arbetstagaren så väljer, vara 
7 timmar utan ersättande vilotid istäl-

let för de minst 11 timmar som 
krävs enligt EU:s arbetstidsdirek-

tiv. Förbundet anser att sju tim-
mars vilotid är otillräcklig. 

En positiv förändring i lag-
förslaget är att arbete som utförs 

hemma och distansarbete räknas 
som arbetstid. Att bestämmelser 

om arbetstidsbanker tas in i lagen är 
också en utmärkt reform.  

Akavas Specialorganisationer överlämnande 
sitt yttrande om arbetstidslagen och nollavtal 
den 1 september. www.utlåtande.fi
 

Lär känna vår nya coach Krister Botell,  
som jobbar på båda inhemska språken. 
Boka en personlig karriärcoachingstid: 
www.urapalvelut.fi/akavanerityisalat Bild: Salla Sorri
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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

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

Edunvalvontayksikön päällikkö  
Helena Lamponen
puh. 0201 235 352
työelämän yhteiskunnallinen edunvalvonta, 
av-käännösalan sopimus- ja neuvottelu-
toiminta 

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 Meeri Väänänen • meeri.vaananen@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 MAL 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. 050 433 6579 • 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  
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



Vapautetaan  kotiorjat.

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


