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TERVEHDYSSANAT

UUTTA MAAILMAA 
RAKENTAMASSA

K ULUNEET K AKSI VUOTTA ovat olleet täynnä pettymyksiä, toi-
voa, poikkeusjärjestelyjä ja niiden purkamista sekä odotusta 
tavalliseen kanssakäymiseen palaamisesta.

Tämä kaikki on vaikuttanut myös YKAn toimintaan. Poikkeuk-
selliset ajat ovat opettaneet paljon. Uskallan kuitenkin todeta, että 
liitto on onnistunut mukautumaan tyrskyihin jäsenen etu ja tarpeet 
kärkinä. Yhteydenottoja on tullut ajoittain paljonkin, ja jokaista tuen 
tarvitsijaa on kyetty palvelemaan. Olemme kehittäneet toimintaam-
me ja saavutettavuuttamme. Tämä työ jatkuu myös tulevaisuudessa.

On ollut rohkaisevaa huomata, kuinka työmarkkinat ovat pande-
miasta huolimatta toimineet. Olemme saaneet auttaa teitä, hyvät jäse-
nemme, uusien työsopimusten tulkinnassa, uravalmennuksessa sekä 
monissa muissakin asioissa. Liitto on kumppanisi kaikissa työelämän 
kysymyksissä, niin huolissa kuin iloisissakin asioissa.

Monet yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ovat paiskineet erityisen 
paljon töitä, jotta pandemiasta selviydytään. Nyt on jälleenrakennuksen 
aika. Yhteiskuntaosaajat ovat toivon toteuttajia, ja YKA tukee jäseniään 
myös tässä työssä. Autamme sinua matkalla kohti uutta, parempaa 
maailmaa.
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YKA 75 VUOTTA

KUINKA YKASTA 
TULI YKA

Vuonna 1974 yritettiin uudestaan ja tuloksekkaammin. VKY muutti 
nimensä Suomen Valtiotieteilijöiden Liitoksi. Tätä nimeä kannoimme 
aina vuoteen 2012 saakka. SVAL, tai tuolloinen SVL, palasi Akavaan, 
josta oli eronnut joitakin vuosia aiemmin. Hallinto- ja yhteiskuntatie-
teilijät liittyivät 1980-luvun alussa samaan joukkoon.

Kaiken kaikkiaan liiton toiminta ja jäsenmäärät olivat varsin pie-
nimuotoisia siihen saakka, kun liitto sai ensimmäisen täysipäiväisen 
toiminnanjohtajansa vuonna 1993. Tällöin järjestön rakenne muut-
tui sellaiseksi, että jäsenrekrytointiin voitiin panostaa. Tämä näkyi 
esimerkiksi niin, että liitto oli ensimmäisten joukossa rekrytoimassa 
opiskelijoita ammattiliittojen jäseniksi 1990-luvun alussa.

Opiskelijat saivat oman järjestönsä, Suomen Valtiotieteitä Opiske-
levien Liitto SVOL:n (nykyinen SYY ry), vuonna 1998 ja samoihin ai-
koihin SVAL:n voimakas kasvu jatkui. Vuosituhannen taitteessa meitä 
oli jo reilusti yli viisi tuhatta. Lienemme olleet akavalaisista liitoista 
ensimmäisiä, joissa opiskelijoilla oli täysi äänioikeus. Näin on ollut 
vuodesta 2002 alkaen, jolloin liiton valtuustorakenne muodostettiin. 

Tultaessa 2010-luvulle liiton nimi koettiin ongelmallisena. Sen 
koettiin kuvaavan vain osaa jäsenistöstä. Vuodesta 2012 ilmeemme ja 
nimemme muuttuivat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ksi, koko 
yhteiskunta-alaa kokoavaksi voimaksi. Samalla 1990-luvun alun reilusta 
tuhannesta jäsenestä oli kasvettu yli kymmenkertaiseksi.

Kasvu on jatkunut edelleen joka vuosi. YKA on vuosikymmenien 
kehityksen myötä ammattimaistunut. Olemme kasvaneet niin palve-
lu- kuin edunvalvontaorganisaationakin: sanalla sanoen meistä on 
tullut ”oikea ammattiliitto”. Periaatteemme ovat kuitenkin edelleen sa-
mat. Edistämme yhteiskunnalliselle alalle kouluttautuneiden asemaa, 
nostamme alan arvostusta ja olemme jokaisen jäsenen kumppani hei-
dän urallaan. Työ yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen eteen jatkuu!

Simo Pöyhönen
Toiminnanjohtaja

Vuonna 2022 YKA viettää 75-vuotisjuhliaan. 
Millainen taipale yhteiskunta-alan osaajien 

liitolla on ollut vuosikymmenien aikana?

Y HTEISKUNTATIETEIDEN koulutuksen historia on Suomessa pit-
kä. Tiedekunnaksi asti ala muodostui Suomessa täsmälleen sa-
ta vuotta sitten, vuonna 1922. Tammikuussa 1947 valtiotietei-

den kandidaatit, tunnetuimpana heistä myöhempi pääministeri ja 
Suomen Pankin pääjohtaja Ahti Karjalainen, perustivat Valtiotieteen 
kandidaattien yhdistyksen VKY:n.

Monia yllättänee, että Akava perustettiin vasta kolme vuotta val-
tiotieteilijöiden järjestäytymisen jälkeen. VKY oli perustamassa aka-
teemista yhteistyövaltuuskuntaa, johon liittyivät myöhemmin niin 
hallinto-opin kuin yhteiskuntatieteidenkin vastaavat kandidaattijär-
jestöt. Historian myrskyissä osa järjestöistä ehti myös erota Akavasta, 
mutta lopulta kolmesta tuli yksi: 1960-luvun lopussa syntyi Suomen 
Yhteiskuntatieteilijöiden Liitto SYTL.

Järjestö hajosi jo parin vuoden toiminnan jälkeen vuonna 1971. 
Yhtenä keskeisenä syynä tuolloiselle välirikolle ja massiivisille yh-
distyksestä eroamisille näyttää olleen suhtautuminen Metalliliiton 
lakkoon vuonna 1971.

SYTL

Suomen Yhteiskunta- 
tieteilijöiden Liitto, 

1960-luvun loppu – 1971

SVOL
Suomen Valtiotieteitä 

Opiskelevien Liitto, 
1998–2012

YKA
Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutetut ry, 
2012–

SYY
Suomen Yhteiskunta- 
alan Ylioppilaat ry, 

2012–

SVL/SVAL
Suomen Valtio- 

tieteilijöiden Liitto, 
1974–2012

VKY

Valtiotieteen 
kandidaattien yhdistys, 

1947–1973
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4  Jos uutta työ- ja virkaehtoso-
pimusta ei saada aikaan sopimus-
kauden päättymiseen mennessä, 
voidaan joutua harkitsemaan 
myös työtaisteluita. Ennen sitä 
työriitaa ratkotaan aina valta-
kunnansovittelijan johdolla. Työ-
taistelu ei ole itsetarkoitus, vaan 
väline kollektiivisopimuksen ai-
kaansaamiseksi.

KOLLEKTIIVISELLA 
EDUNVALVONNALLA 

ON VÄLIÄ
TES, VES, JUKO, YTN... Mitä merkitystä 

näillä akronyymeillä on jokaisen 
yhteiskuntaosaajan työelämässä?

J OK AINEN ON VAR M ASTI kuullut puhuttavan työ- ja virkaeh-
tosopimuksista. Suomalainen työlainsäädäntö määrittää työ-
ehdoille minimivaatimukset, mutta TES- ja VES-sopimuksissa 

sovitaan yksityiskohtaisemmista työn tekemisen ehdoista. Sopimuksia 
tehdään, jotta eri aloilla olisi kohtuulliset pelisäännöt ja jotta työnte-
kijöille voidaan taata tasa-arvoinen kohtelu.

Kollektiivinen edunvalvonta pitää sisällään TES- ja VES-neuvot-
telemisen ja sopimusten noudattamisen valvomisen. Suomessa on 
totuttu moniin työnteon ehtoihin, kuten lomarahoihin ja monien per-
hevapaiden palkallisuuteen, jotka ovat syntyneet sopimusneuvotte-
lujen tuloksena. Kollektiiviselle sopimustoiminnalle on tarvetta myös 
tänään. Kehitettävää riittää esimerkiksi työhyvinvoinnissa.

Akava-yhteisössä kollektiivista edunvalvontaa hoitaa kaksi neuvot-
telujärjestöä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO toimii 
julkisella sektorilla. Se neuvottelee valtion, kuntien ja kuntayhtymien, 
yliopistojen ja evankelisluterilaisen kirkon akavalaisten työntekijöiden 
työehdoista. Ylemmät toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neu-
vottelujärjestö. Se vastaa akavalaisen jäsenkunnan neuvottelu- ja so-
pimustoiminnasta muun muassa teollisuudessa, liike- ja palvelualoilla 
sekä järjestösektorilla. YKAlla on näissä neuvottelujärjestöissä omat 
edustajansa. Jos tahdot vaikuttaa omaan työ- tai virkaehtosopimuk-
seesi, voit olla yhteydessä YKAn neuvottelupäälliköihin.

Henkilöstön edustajilla on merkittävä rooli kollektiivisessa edunvalvon-
nassa. Henkilöstön valitsemat luottamusmiehet ja -valtuutetut toimi-
vat työpaikoilla työehtojen ensisijaisina valvojina. He varmistavat, että 
työnantaja ja työntekijät noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.

Mitä sopimusneuvotteluissa tapahtuu?

1  TES- ja VES-kausi on päätty-
mässä. Liitoissa käydään hyvissä 
ajoin läpi sopimuskauden aikana 
jäseniltä ja henkilöstön edustajil-
ta tullutta palautetta sopimusta 
ja sen kehittämistä koskien.

2  Eri liittojen tavoitteet koo-
taan yhteen JUKOssa ja YTN:s-
sä. Yhteisiä tavoitteita pyritään 
yleensä luomaan myös SAK- ja 
STTK-taustaisten liittojen kanssa.

3  Työnantajaliittojen tai työ-
markkinalaitosten kanssa siirry-
tään neuvottelupöytään yleensä 
2–3 kuukautta ennen sopimus-
kauden päättymistä.

5  Uusi työ- ja virkaehtosopimus 
saadaan solmittua seuraavalle 
sopimuskaudelle ja neuvottelu-
tulokset jalkautetaan kentälle. 
Päättyneestä kierroksesta kerä-
tään palaute ja tavoitteenasettelu 
seuraavaa kierrosta varten alkaa.

Neuvottelupäälliköt pitävät ykalaisen puolta
YKAn neuvottelupäälliköt Nuutti Pursiainen ja Petri Toiviainen koulut-
tavat henkilöstön edustajia ja antavat palvelussuhdeneuvontaa jäsenille. 
Lisäksi he työskentelevät JUKO- ja YTN-työryhmissä, joissa neuvotel-
laan työ- ja virkaehtosopimuksia sekä kehitetään niitä edelleen.

Ykalaisena olet osa yhteisöä, joka neuvottelee sinulle reilut työeh-
dot. Voit keskittyä rauhassa työhösi, opintoihisi tai muuhun elämääsi 
– me ajamme sinun asiaasi kollektiivisen edunvalvonnan kentillä.
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SARI NIEMI
YTM, väitöskirjatutkija 

Kehittämispäällikkö

VOIKO TYÖELÄMÄN 
TURBULENSSIA 

YMMÄRTÄÄ?
Aikapaineet, informaatiotulva, arjen pirstaleisuus 

ja yllättävät muutokset leimaavat asiantuntijatyötä. 
Näiden vaikeasti ennakoitavien, kaaosmaisuutta 
aiheuttavien asioiden tunnistaminen voi auttaa 

ymmärtämään työelämän turbulenssia.

T YÖELÄMÄN MUUTOSVAUHTI, projektimaisuus ja verkostojen 
rajapinnoilla työskentely vaikuttavat asiantuntijatyöhön. Paitsi 
että työpaikoilla myllerretään, elämme jatkuvasti muuttuvassa 

ja sidosvaikutteisessa maailmassa. Vaikka ennakoimattomat tapah-
tumat voivat johtaa myös suotuisiin seurauksiin, huonoimmillaan 
hallitsemattomuus ja kaaos kuvaavat työtä pysyvämmin.

Selviytymisratkaisuksi tarjotaan milloin itsensä johtamista, milloin 
prosessien sujuvoittamista tai ajanhallintavalmennuksia. Silti näyttää, 
ettei pysyviä ratkaisuja ajankäyttöön, sopivan kuormituksen löytämi-

ESSEET
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seen tai toimintaympäristömuutoksissa luovimiseen näytä olevan. 
Hetken helpotukset tuottavat uusia ongelmia toisaalla.

Kun asiantuntijatyötä tekevät kertoivat kaaosmaisuuden kokemuk-
sistaan (Niemi & Kräkin 2019), kenties helpoimmin havaittava kiireen 
ja kaaoksen aiheuttaja oli liian suuri työmäärä. Kenelläpä ei joskus olisi 
kiire! Jos kiireelle ja kaaosmaisuudelle haetaan vastauksia vain tarkas-
telemalla määrällisiä työtunteja, paperille kirjattuja tehtävänkuvia tai 
organisaatiokaavioiden vastuualueita, saadaan vasta vähän ymmärrys-
tä asiantuntijatyön luonteesta ja työn turbulenssista. Asiantuntijatyön 
kysymykset ovat moniulotteisempia ja sidoksissa toisiinsa.

Esimerkiksi liian suuressa työmäärässä on sekä annettuja että itse 
otettuja tehtäviä. Etenkin itsenäisessä asiantuntijatyössä, kuten pro-
jekteissa, on mahdollisuus rajata tehtäviä itse. Kiinnostavien tehtävien 
ylitarjonnassa itsekontrolli kuitenkin pettää kuin karkkihyllyllä, ja työ-
määrä paisuu salakavalasti yli aikaresurssien. Työtehtävien rajaaminen 
on vaikeaa, sillä etenkään generalistialoilla työtehtävät eivät ole aina 
selkeärajaisia, vaan ne kytkeytyvät toisiinsa. Työelämää leimaa myös 
kiireen ihannointi. Toisaalta pienestä kiireestä on myös hyötyä, sillä 
deadlinen lähestyminen (kuten esimerkiksi tämän kirjoituksen loppuun 
saattaminen) myös motivoi tarttumaan toimeen. Aikaniukkuus on siis 
hetkittäin hyvä renki, mutta pitkäaikaisena kokemuksena huono isäntä.

Edellä kuvattu aikaniukkuus on kuvaa hyvin asiantuntijatyössä 
ilmenevää kompleksisuutta. Kompleksisuusajattelua on hyödynnet-
ty kasvavassa määrin johtamisen ja hallinnon tutkimuksessa, mutta 
siitä olisi hyötyä laajemminkin työelämän tarkastelussa. Komplek-
sisuusajattelua kuvaa asioiden ja ilmiöiden yhteenkietoutuneisuus, 
keskinäisriippuvuus ja ennakoimattomuus sekä ilmaantuminen (esim. 
Raisio & Vartiainen 2020). Tällaisia ominaisuuksia on löydettävissä 
ympäröivästä yhteiskunnasta, mutta ne ovat leimallisia myös mones-
sa asiantuntijatehtävässä. Monet asiantuntijat työskentelevät sisällöl-
lisesti hyvin kompleksisten ilmiöiden parissa, ja työhön liittyy myös 
pirullisten ongelmien piirteitä.

Rittel ja Webber esittivät jo 1970-luvun alussa pirullisten ongelmien 
(wicked problems) käsitteen, joka on kompleksisuusajattelun ydintä. 
Pirullista ongelmaa ei voi täysin tuntea eivätkä syy-seuraussuhteet ole 
ilmeisiä. Se määritellään eri tavoin eri tahoilta. Täydellisen oikeaa rat-
kaisua ei ole: on vain parempia ja huonompia vaihtoehtoja, jotka johta-
vat seuraavien kysymysten äärelle. Pirullinen ongelma elää ja muuttaa 
muotoaan. Etenkin yhteiskuntatieteilijöille tyypilliset työtehtävät ovat 

jatkuvaa pirullisten ongelmien kanssa pelaamista, vaikka kaikkia työ-
tehtäviä ei sellaisiksi voikaan kategorisoida. Esimerkiksi lastensuojelun, 
köyhyyden, maahanmuuton tai ympäristöpolitiikan tehtäväkentät ovat 
itsessään kamppailua ratkaisemattomien ja sellaisenaan myös hyvin 
konfliktiherkkien aiheiden kanssa, mikä haastaa asiantuntijatyötä. Ai-
healueiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen eivät riitä yhden alan 
asiantuntijat, vaan keskustelua olisi käytävä laajemmin – sikäli kun 
tehokkuuden nimissä täytetyt kalenterit sen sallivat.

Paitsi työn sisältöihin, myös työn tekemiseen ja organisaatioelä-
mään liittyy kompleksisuuden piirteitä, jotka ovat omiaan heikentä-
mään työn hallinnan tunnetta (Niemi & Kräkin 2019). Annastiina Mäki 
(2020) kuvaa asiantuntijaorganisaatiossa ilmenevää kompleksisuutta 
epälineaarisuuden, emergenssin ja kytköksellisyyden avulla.

Kuvittele pikkulasten palikkalaatikko, jossa palikat saa sujautettua 
oikeanmallisesta reiästä laatikkoon, kun vain tajuaa yhdistää saman-
malliset muodot toisiinsa. Työelämän palikkalaatikko onkin jatkuvasti 
muuttuva ja epälineaarinen labyrintti, jota kukin tahoillamme liikutte-
lemme, usein silmät sidottuina. Toisinaan on mahdotonta sanoa, missä 
vaiheessa jokin työtehtävä olisi saatettu loppuun asti tai mitkä temput 
tekemällä työssä voi päästä toivottuun lopputulokseen – tai edes jok-
seenkin tyydyttävään välivaiheeseen. Ratkaisuksi kompleksisuuteen 
eivät siis riitä selkeät ohjeet tai prosessikaaviot, sillä yleispätevät toi-
mintamallit törmäävät arjen todellisuudessa omaan mahdottomuu-
teensa. Tarvitaan ymmärrystä ja taitoa toimia tilannekohtaisesti sekä 
kokeilla ja kestää epävarmuutta lopputuloksesta.

Etenkin verkostomaiselle asiantuntijatyölle leimallista on kytkök-
sellisyys, jota Mäki (2020) kuvaa edellä kuvattujen asiantuntijatyön 
sisältöjen yhteenliittyminä sekä ihmisten ja organisaatioiden välisinä 
kytköksinä. Kun asiantuntijatyö tapahtuu verkostoissa ja organisaati-
oiden rajapinnoilla, kokonaiskuvan hahmottamisesta, saati hallitsemi-
sesta, tulee vaikeaa. Tämä on haaste myös johtamiselle. Toisaalta ver-
kostomaisuus on välttämätöntä työstä suoriutumisen kannalta (Niemi 
& Kräkin 2019). Työn tekeminen verkostoissa auttaa laadukkaamman 
ja mielekkäämmän lopputuloksen saavuttamisessa, mutta paradok-
saalisesti se myös tuottaa uusia syötteitä, vie aikaa ja kuormittaa.

Asiantuntijaverkostoissa ja yleisesti vuorovaikutuksessa syntyy 
uusia toimintatapoja, oppimista ja kollegiaalisuutta ilman etukä-
teissuunnittelua, muodollisia puitteita tai esihenkilötyötä. Kyse on 
kompleksisuuteen kuuluvasta emergenssistä ja itseorganisoitumisesta 
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(Mäki 2020). Itseorganisoituminen ja työn autonomia näyttäytyvät 
usein myönteisessä ja toivottavassa valossa työpaikoilla. Samaan ai-
kaan esihenkilöiltä kuitenkin toivotaan tukea ja selkeitä vastauksia. 
Kompleksisuuden hyväksyminen tarkoittaa sitä, että myöskään esi-
henkilöt eivät voi antaa yksinkertaisia – ja samalla oikeita – vastauksia 
monisyisiin haasteisiin.

Kompleksisuuden tiedostaminen työelämässä vallitsevana piirtee-
nä voi auttaa meitä ymmärtämään työelämän turbulenssia parem-
min. Myös ratkaisuja tulisi hakea kompleksisuuden kautta kysyen ja 
yrittäen hahmottaa ongelmia laaja-alaisesti (Niemi & Kräkin 2019). 
Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että asiantuntijatyössä on paljon 
kesympiä ongelmia (kuten it-haasteet) ja vakioiduilla toimintamalleilla 
ratkaistavia asioita sekä selvää resurssiniukkuutta. Ennen kaikkea 
kompleksisuutta tai pirullisia ongelmia on hyvä katsoa uteliaasti, sillä 
ne itsessään ovat myös asiantuntijatyön suola.

Niemi sai YKAn esityksestä Akavan myöntämän Pohjola Vakuutuksen 
tutkimus stipendin vuonna 2021.

USEAN TYÖN TEKIJÄT: 
MARGINAALISTA 

MALLIKANSALAISIKSI
 

ANU JÄRVENSIVU
FT, dosentti 

Työyhteisöjen kehittämisen yliopettaja

Lähteet:
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Yhä useampi saa elantonsa monimuotoisesta 
ansiotyöstä. Usean työn tekijät tuovat esiin työ- 

elämän ongelmakohtia, mutta keksivät myös 
ratkaisuja kestävämmän työelämän rakentamiseksi. 

S UOMALAISTA TYÖELÄMÄÄ leimaa vahva palkkatyönormi. Yh-
teiskunnan instituutiot ja sääntely perustuvat toistaiseksi voi-
massaolevaan kokoaikaiseen palkkatyösuhteeseen normaalin 

ja tavoiteltavan työnteon tavan määreenä ja kriteerinä. Tälle pohjalle 
rakentuu mielikuva työurallaan onnistuneesta peruspalkkatyönteki-
jästä, joka on löytänyt paikkansa yhteiskunnassa. Peruspalkkatyönte-
kijän lisäksi tunnistetaan yrittäjät, joiden oletetaan olevan erotettavis-
sa palkkatyöntekijöistä yksiselitteisesti ja työuran mittaisesti. Kerran 
yrittäjä, aina yrittäjä.
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Todellisuudessa palkkatyösuhteita ja yrittäjyyksiä yhdistellään ja 
vuorotellaan. Itsensätyöllistäjiä, usean työn tekijöitä, freelancereita, 
ansainnan tapojen yhdistäjiä tai (kevyt)yrittäjiä tarkastellaan tavan-
omaisesti kuitenkin ongelmia urallaan kohtaavina työelämän mar-
ginaaliryhminä. Niin marginaaliin painaminen kuin ongelmatkin 
juontavat juurensa pitkälti palkkatyönormista ja siihen perustuvista 
institutionaalisista kehyksistä ja käytännöistä. Rakentuvien mieliku-
vien tasapainottamiseksi on tarpeen tarkastella ilmiön eri puolia. 

Monimuotoisiin työnteon tapoihin liittyy kieltämättä ongelmia. 
Useaa työtä voidaan tehdä pakon edessä. Yksi työ ei elätä tai ammat-
tialan työn teettämisen käytännöt ovat muuttuneet freelancer- tai 
konsultointisopimusperustaisiksi, jolloin peruspalkkatyösuhteita ei 
ole tarjolla. Niin ikään työtehtäväpaletin hallinta ja palapelin jatku-
va uudelleenkokoaminen on työlästä. Työskentely edellyttää myös 
kompetensseja, joita ei koulussa opita. Osaamisen kehittäminen jää 
muutenkin omalle vastuulle. Uusien töiden ja projektien etsiminen 
ja pystyttäminen vievät aikaa eikä siitä maksa kukaan – toisin kuin 
palkkatyösuhteen sisäisessä projektityössä. Työllisenä pysyminen on 
epävarmaa ja synnyttää huolia ja stressaavia tilanteita eikä työterve-
yshuollonkaan varaan voi laskea. Työmahdollisuuksia syntyy vain, jos 
onnistuu rakentamaan monipuoliset verkostot ja lunastamaan kerta 
toisensa jälkeen maineen hyvänä työntekijänä. 

Näissä pohdinnoissa monimuotoisesta työnteon tavasta piirtyy 
kielteinen mielikuva. Oheistuotteina syntyvät mielikuvat työnteki-
jöistä, jotka eivät ole onnistuneet hankkimaan peruspalkkatyösuh-
detta, jossa asiat olisivat paremmin. Tämä mielikuva on kuitenkin 
harhaanjohtava. 

Usean työn tekijät ovat merkittäviä 
työelämätoimijoita

Monimuotoiset työnteon tavat eivät ole työmarkkinoiden marginaalis-
sa määrillä tai toimialalevinneisyydellä mitaten. Tosin monimuotoisen 
ansiotyön tekijöitä on vaikea laskea määritelmien kompleksisuuden 
ja tilastoinnin rajoitusten vuoksi. Osviittaa antaa se, että 18–64-vuo-
tiaista työllisistä kahdeksalla prosentilla on päätyön ohella sivutyö. 
Useimmat monen työn tekijät työskentelevät erityisasiantuntijoina 
tai myynti- ja palvelutyössä. Heitä löytyy eri ammatti- ja toimialoilta, 
kuten maa- ja metsätalouden sekä kulttuurin ja median aloilta. Myös 

(aikuis)koulutuksen ja konsultoinnin sekä tekniikan aloilla tehdään 
monimuotoisia uraratkaisuja. Usean työn tekijöitä on yhteiskun-
ta-alan korkeakoulutetuissakin.

Usean työn tekijöitä ei myöskään voida pitää työmarkkinoilla tai 
työuralla epäonnistuneina. Erityisesti korkeakoulutettuja voisi väit-
tää harkittuja ratkaisuja tekeviksi merkittäviksi työelämätoimijoiksi. 
Perusteita väitteelle löytyy niin yksilön, työpaikkojen kuin yhteiskun-
nankin näkökulmista. Kansantalouden kannalta on huomionarvoista, 
että usean työn tekijät tekevät monesti työtä määrällisesti yli 100 %:n 
panoksen. Usean työn tekijällä saattaa olla esimerkiksi 80 %:n ja 35 %:n 
työsuhteet sekä pienimuotoista yritystoimintaa. Monien kohdalla työn-
teon sopimukset ja sitoumukset toki vaihtelevat ja prosentit painuvat 
välillä alle sadan. Epätasaisuus aiheuttaakin ongelmia yhteiskunnassa, 
jonka instituutiot nojaavat 100 %:n normiin ja tasaiseen suoritustahtiin. 

Tehdyn työn määrän ohella yhteiskunnalle annettuun panok-
seen vaikuttavat myös vaikeammin mitattavissa olevat työn laatu ja 
sisältö. Korkeakoulutetut usean työn tekijät pyrkivät maksimoimaan 
itselle ja muille merkityksellisen työn määrää tehtäväpaleteissaan. 
Vastaavasti he välttelevät peruspalkkatyössä tavanomaista organi-
saation vuoksi tehtävää turhauttavaksi koettua ”organisaatiotyötä” 
tai ”tyhjäkäyntiä”. Tästä voi seurata niin yksilötasolla kuin työpaik-
katasoillakin positiivinen kierre, jossa sekä työn tuottavuus että työ-
hyvinvointi ja työtyytyväisyys vahvistuvat ruokkien toisiaan. Laa-
jemmassa kuvassa kriittiset pyrkimykset painottaa merkityksellisiä 
töitä ja tehtäviä saattavat aikaansaada myönteisiä yhteiskunnallisia 
kehityskulkuja. 

Korkeakoulutetut usean työn tekijät ovat sisäistäneet jatkuvan op-
pimisen ajatuksen. He rakentavat työuraansa ennakoiden työelämän 
muutoksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Jatkuvan kouluttautu-
misen ohella heidän osaamisensa vahvistuu työssä oppimalla. Työn 
merkityksellisyyden ohella he pyrkivät kehittymismahdollisuuksia 
tarjoaviin töihin ja työnteon yhteisöihin. Monimuotoisen työuran ra-
kentamista toki edesauttaisi korkeakoulujen parempi kyky tunnistaa 
ja tunnustaa useaa työtä tekeville kertynyttä osaamista.

Useaa työtä tekevät korkeakoulutetut ovat arvokkaita yrityksil-
le. Heille on kehittynyt kyky katsoa asioita laajasti ja eri toimijoiden 
näkökulmista ja heidän mukanaan siirtyy tietoa ja verkostosuhteita 
niin työpaikkojen kuin toimialojenkin välillä. Usean työn tekijät ovat 
työskennelleet erilaisissa työpaikoissa ja tehtävissä tai jopa eri toimi-
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aloilla sekä yhtä lailla johtajina kuin alaisinakin. Joustavat työnteon 
sopimusmallit sopivat heidän itselliseen työnteon tapaansa. 

Monimuotoinen ansiotyö sisältää kritiikkiä 
mutta myös ratkaisuehdotuksia

Johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta on huomionarvoista, että 
usean työn tekijäksi siirtyminen sisältää korkeakoulutetuilla toisi-
naan palkkatyöorganisaatioihin kohdistettua kritiikkiä. Kritiikkiä ja 
uupumista aiheuttavat toistuvat organisaatiomuutokset ja irtisano-
mistilanteet, ristiriidat, huono johtaminen, joustamattomat työnteon 
mallit, kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksien puuttuminen sekä 
työnkuviin uineet moninaiset turhauttavat tehtävät. 

Kun yrittäjämäinen työnteon tapa tulee palkkatyössäkin tutuksi ja 
omat verkostot ja tunnettuus vahvistuvat, siirtyminen epävarmem-
malle mutta merkityksellisemmälle ja itsellisemmälle työuralle hou-
kuttaa. Onnistuneimmillaan siirtyminen saattaa olla työuupumus- 
tai masennusdiagnoosiin perustuvaa sairaslomaa tai ennenaikaista 
eläköitymistä tehokkaasti ennaltaehkäisevä toimenpide. 

Johtamistehtävissä, edunvalvontatehtävissä, työyhteisöjen ke-
hittämistehtävissä ja koulutuksen parissa toimivien tulisikin havaita 
korkeakoulutettujen usean työn tekijöiden välittämät viestit. Palkka-
työnormia rikkoessaan monimuotoisen ansiotyön tekijät peilaavat 
näkyviin työelämän ongelmakohtia mutta myös ratkaisuja aiempaa 
kestävämmän työelämän rakentamiseksi. 

Kirjoitus perustuu seuraaviin julkaisuihin:

Järvensivu, A. (2020) Multiple jobholders and workplace learning – Understan-
ding strange attractor careers. Journal of Workplace Learning. 29(1), 67-76. 
doi: 10.1108/JWL-04-2020-0051

Järvensivu, A. (2020) Työn merkityksellisyyden kaipuu johtaa korkeakoulutettuja 
yhdistämään useita töitä. Työn tuuli. Henry ry, 60-70. https://www.henry.fi/
ajankohtaista/tyon-tuuli/2020/tyon-tuuli-12020.html

Järvensivu, A. (2021, tulossa) ”Se on tapa tavallaan elää” – Tulevaisuuden työn 
tekijät yrittäjyyden ja palkkatyön kategorisoinnin kyseenalaistajina. Työelä-
män tutkimus, hyväksytty julkaistavaksi.

Järvensivu, A.; Haapakorpi, A.; Kauhanen, M. & Melin, H. (2021) Monimuotoinen 
ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys: Projektin loppuraportti. 
Tampereen yliopisto, Trepo. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1977-9
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OLENNAISEN 
ÄÄRELLÄ

Työn merkitystä ei ole tarvinnut koskaan 
epäillä, sanoo Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi 

2022 valittu sosiaali- ja terveyspolitiikan 
professori Juho Saari. Uteliaisuus ajaa tutkijan 

tonkimaan arkistoja vapaa-ajallakin.

TEKSTI ANNA TOMMOLA KUVAT SUSANNA KEKKONEN

Y KSI SANA TOISTUU huomattavan usein Juho Saaren puhuessa 
tutkimuksistaan: hauskaa.

Saari on koko uransa ajan tarkastellut eri kulmista samoja 
hyvinvointivaltion, eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden teemoja. Hän 
on kirjoittanut tai toimittanut kymmeniä kirjoja sosiaali- ja terveys-
politiikasta ja hyvinvointi- ja terveyseroista.

Tuotteliaisuus on sitä luokkaa, että heikompaa hirvittää. Aiheet-
kaan eivät sinänsä kuulosta varsinaisesti hauskoilta.

Työ niiden parissa on kuitenkin kiinnostavaa, merkityksellistä ja 
palkitsevaa.

– Teen tutkimusta myös ihan huvikseni. Tykkään tehdä itselleni 
mielenkiintoisia hankkeita, Saari sanoo.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut palkitsi Juho Saaren pitkän 
työn Vuoden yhteiskuntatieteilijä 2022 -nimityksellä. Tunnustus läm-
mittää tutkijan mieltä.

– Se kertoo, etten ainakaan ole ihan vääriä asioita tehnyt, vaan 
näillä asioilla on laajempaakin merkitystä.

Tällä hetkellä Saari on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden 
tiedekunnan dekaani. Hän siis johtaa päätoimenaan muiden opetus- 

VUODEN 

YHTEISKUNTA- 

TIETEILIJÄ 2022 

Juho Saari
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ja tutkimustyötä reilun viidensadan työntekijän tiedekunnassa. Oma 
tutkimus etenee siinä sivussa, osin puhtaasti harrastusprojekteina.

Miksi toiset putoavat kyydistä?
Kenties parhaiten Juho Saari tunnetaan köyhyystutkijana. Vuonna 
2015 ilmestynyt Huono-osaiset valaisi laajaan tutkimusaineistoon 
nojaten yhteiskunnan kelkasta pahimmin pudonneiden, kuten pit-
käaikaisesti asunnottomien, tilannetta.

Vuonna 2020 häneltä ilmestyi kaksikin teemaa eri tavoin jatkavaa 
teosta.

Samassa veneessä -kirjassaan (Docendo) Saari pohtii hyvinvoin-
tivaltion tilaa ja eriarvoisuuden vaikutuksia. Yhdessä kahden muun 
tutkijan kanssa tehty Raskas perintö (Gaudeamus) käsittelee erityisesti 
sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta ja tapoja katkaista 
näitä kierteitä.

– Näytti siltä, että samalla kun väki yleisesti vaurastuu, katveeseen 
jää ryhmiä, jotka eivät pääse mukaan vauhtiin. Halusimme selvittää, 
mikä sitoo ihmisiä sukupolviksi huono-osaisuuteen, Saari kertoo.

Kävi ilmi, ettei taustalta aina löydy mitään kovin selviä mekanis-
meja tai esimerkiksi palvelujen puutetta. Kehityskulkua kuvaa usein 
pikemminkin ajelehtiminen tilanteesta toiseen. Syrjäytymisen juuri-
syinä voi olla yksinäisyyttä ja hylkäämisen kokemuksia.

Yleistasoisen syrjäytymispuheen sijasta Saari on poiminut suoma-
laisten hyvinvoivan enemmistön takaa esiin konkreettisia ryhmiä, ku-
ten juuri asunnottomat tai esimerkiksi vangit, joiden elämänlaadusta 
hän toimitti kirjan Suomalainen vanki (Vastapaino 2021) yhdessä Sa-
kari Kainulaisen kanssa.

Tutkija voi luoda puheenaiheita
Saarta on kutsuttu myös yksinäisyystutkijaksi. Hänen toimittamansa 
Yksinäisten Suomi sai paljon julkisuutta ilmestyessään vuonna 2016. 
Viidentoista tutkijan monitieteellinen katsaus syntyi osana laajaa ko-
konaisuutta, johon kuului myös työpajoja ja mediayhteistyötä.

Hanke on hyvä esimerkki Saarelle tyypillisistä toimintatavoista.
Hän pyrkii usein tietoisesti luomaan jonkin aiheen ympärille kes-

kustelua – tai ennakoimaan, mitä keskusteluun kulloinkin on nou-
semassa.

> Vuodesta 2021 alkaen Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu henkilö 
tai kollektiivi antaa YKAn tarjoaman 2 500 euron suuruisen tukira-

han kiinnostavalle yhteiskunnalliselle toimijalle. Juho Saari päätti omal-
la vuorollaan jakaa tukirahan viitenä peräkkäisenä vuotena 500 euron 
palkintona parhaalle eriarvoisuuteen tai hyvinvointivaltioon liittyvälle 
tutkimukselle. Palkinnon jakajiksi ovat lupautuneet professori Jani Erola 
(Turun yliopisto) ja professori Anne Kouvonen (Helsingin yliopisto).

Juho Saari

• Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani. 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori vuodesta 2016.

• Väitteli tohtoriksi sosiaalipolitiikasta Turun yliopistossa vuonna 1996.
• Työskennellyt aiemmin sosiaali- ja terveysministeriössä, Itä- 

Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professorina ja Kuopion 
hyvinvointitutkimuskeskuksen johtajana.

• Julkaissut tai toimittanut kuutisenkymmentä kirjaa ja kaikkiaan 
vajaat 500 julkaisua, tuoreimpana Tapio Raunion kanssa toimitettu 
Euroopan unionia käsittelevä Moninaisuudessaan yhtenäinen 
(Gaudeamus 2021).

• Ollut mukana lukuisissa selvitystehtävissä ja työryhmissä, esimerkiksi 
eriarvoisuustyöryhmän puheenjohtajana vuosina 2017–2018.

– En minä ole ”yksinäisyystutkija”, mutta silloin 2010-luvun alussa 
oli selvää, että yksinäisyys alkaa olla nouseva teema. Kirjan keskei-
nen tehtävä oli, että yhteiskuntapolitiikkaan tuodaan tällainen uusi 
agenda. Se onnistui.

Toiseksi Saari tekee mielellään yhteistyötä ja kokoaa ympärilleen 
tekijöitä, joilla on oma näkökulmansa aiheeseen. Hän kutsuu tätä lais-
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kan ihmisen tyyliksi: eihän yksin mitenkään saisi kasaan yhtä paljon 
laadukasta tavaraa samassa ajassa.

Saari omaksui ajattelutavan jo työskennellessään vuosituhannen 
vaihteessa yli kymmenen vuotta sosiaali- ja terveysministeriössä. Hä-
nen työpöydälleen ministeriön esikuntayksikköön päätyi kaiken aikaa 
virkamiesten tietoa ja poliitikkojen näkemyksiä. Sitä oli sitten hyvä 
yhdistellä laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

– Samalla opin itse valtavasti uutta.

Päätösten tueksi tarvitaan tietoa
Keisarille pitää antaa se, mikä keisarille kuuluu.

Tämän ohjenuoran Saari sai kauan sitten omalta oppi-isältään, 
professori Olli Kankaalta. Neuvon voi ymmärtää niin, että kun teh-
dään julkisin varoin rahoitettua työtä, sen pitää myös tavalla tai toi-
sella palautua yhteiseksi hyväksi.

– Veronmaksajilla on oikeus saada omansa takaisin.
Ajatus on ohjannut Saaren kaikkea työtä. Aihepiirikin on taannut 

sen, että työn yhteiskuntapoliittista merkitystä ei ole tarvinnut epäillä.
Hyvinvointivaltio on yli 70 miljardia euroa vuodessa pyörittävä 

koneisto, jonka toiminnan ja vaikuttavuuden syvällinen tuntemus on 
olennaisen tärkeää päätöksenteossa.

Jotta vaikkapa sote-uudistuksen kaltaiset ratkaisut ovat eettisesti 
kestäviä, pitää pystyä arvioimaan niiden taloudellisia ja sosiaalisia 
seurauksia, hallitsemaan riskejä ja ehkäisemään ongelmia. Siihen tar-
vitaan tutkittua tietoa.

Saari on ollut mukana myös erilaisissa työryhmissä. Edellisenä 
vaalikautena hän oli strategisen tutkimuksen neuvoston jäsen, johti 
eriarvoisuuden pysäyttämistä pohtivaa työryhmää, toimi sosiaalitur-
van kokonaisuudistuksen selvityshenkilönä ja lopuksi veti lastensuo-
jelun jälkihuollon uudistustyöryhmää. Kuluvana vaalikautena hän on 
ollut muun muassa sisäisen turvallisuuden selvityshenkilö ja kestä-
vyyspaneelin jäsen.

Kirjoittaminen rentouttaa
Vapaa-ajallaan Juho Saari harrastaa 50-luvun historiaa ja on kirjoit-
tanut kirjan Kyllikki Saaren murhasta. Nyt hän jatkaa aikakauden 
parissa selvittämällä Suomen viimeisen kansankapinaan liittyviä ta-

pahtumia Kalajoella 1953 sekä sodanjälkeisen ajan soiden raivaamisen 
historiaa.

Samaan aikaan hän aikoo tosin harrastaa myös hyvinvointieroja ja 
niiden mittaamista sekä yhteiskunnallisten statuserojen hyvinvoin-
tivaikutuksia.

– Ja jos aikaa jää, niin yhden toimitetun kirjan verran myös leipä-
jonoja ja matalan kynnyksen paikkoja.

Mikä sitten erottaa tällaiset harrastukset työstä?
– Harrastukset ovat rentouttavia ja työ on analyyttistä puurtamis-

ta, Saari määrittelee.
Työ-työ sujuu ilman suurta tunnetta, ”makkarantekijän moraalilla”: 

tehdään riittävän tasalaatuista, että kuluttajalle kelpaa.
Harrastusluontoinen työ taas perustuu siihen, että on kiva oppia 

uusia asioita ja tehdä työtä itseohjautuvasti ja vailla häiriöitä.
– Oikeasti rentoudun kirjoittamalla. Olen aina tyytyväinen, jos on 

aikaa ilman kokouksia. Harvoinhan niitä hetkiä tulee, lähinnä viikon-
loppuisin ja kesäisin.

Saari tykkää istua arkistoissa. Niissä on hiljaista. Pääsee irti kän-
nyköistä ja tietokoneista, on tilaa hengittää ja ajatella.

Hän nauttii siitä, miten aineisto alkaa hahmottua tapahtumaket-
juiksi. Yksittäiset lähteet tai edes tutkittava asia sinänsä eivät ole se 
juttu, vaan kokonaisuuden rakentaminen. Se, millainen kuva yhteis-
kunnasta aiheen kautta muodostuu.

– Minua ei esimerkiksi hetkeäkään kiinnostanut se, kuka murhasi 
Kyllikki Saaren, vaan se, miten yhteisö nimeltä Isojoki reagoi ja miten 
olemme kantaneet tapahtumia kollektiivisessa muistissa.

Sama pätee soiden raivauksen historiaan. Mikä sai suomalaiset us-
komaan, että suonraivaus olisi tapa saada Karjalaa takaisin, palauttaa 
menetetyt metsät ja viljelymaat?

– Tällaisissa asioissa olen läpeensä utelias.
Tutkijan työ herättää aina uusia kysymyksiä. Ne jäävät pinnan alle 

kuplimaan ja nousevat esiin, kun tulee sopiva hetki. Nytkin aihioita 
on loppuelämäksi.

Toisaalta ehkä tahtia voisi hiljentääkin.
– Tekisi vähän vähemmän ja vähän parempaa. Mutta katsotaan nyt.

> Tutustu edellisiin Vuoden yhteiskuntatieteilijä -kunniamaininnan saajiin 
YKAn sivuilla: yka.fi/vuodenyhteiskuntatieteilija
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VÄITÖKSETVÄITÖKSET

YHTEISKUNTA-ALAN 
VÄITÖKSET

HELSINGIN YLIOPISTO

JOONAS MARTIKAINEN: 
Political poverty as the loss of 
experiential freedom  
KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA

Väitöskirja luo kokemuslähtöi-
sen poliittisen köyhyyden käsi-
tettä. Tarkoitus on tehdä ymmär-
rettäväksi tapoja, joilla henkilö 
tai ryhmä voi kärsiä vapauden 
puutteesta poliittisen toimijuu-
den kokemuksen murtumisena 
ja himmenemisenä. Tällöin ihmi-
seltä katoaa kokemus itsestä ky-
kenevänä ja uskottavana poliit-
tisena toimijana sekä kokemus 
demokratiasta merkityksellise-
nä tapana vaikuttaa ja muuttaa 
asioita parempaan suuntaan. 
Tutkimuksessa tarkastellaan Ja-
mes Bohmanin, Maurice Mer-

Väitöskirja perustuu etnografi-
seen kenttätyöhön. Tutkimuksen 
tarkoituksena on laajentaa ny-
kyaikaisten korkeakoulutuksen 
uudistusten antropologista ym-
märrystä kiinnittämällä erityistä 
huomiota uudistusten perustana 
olevaan ideologiseen malliin.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

KIMMO ISOTALO: Luonnon - 
jäiltä areenoille ja kansallis- 
lajiksi. Suomalainen jääkiekkoilu 
liikunta- ja urheilukulttuuristen 
sekä yhteiskunnallisten 
muutosten ilmentäjänä 
SUOMEN HISTORIA

Väitöskirja tutkii suomalaista 
jääkiekkoilua osana liikunta- ja 
urheilukulttuurisia sekä yhteis-
kunnallisia muutoksia 1900- ja 
2000-lukujen aikana. Jääkiek-
koilun suosio ja sitä kautta mer-
kitys ovat kasvaneet Suomessa 
tasaisesti kuluneen 90 vuoden 
aikana. Olosuhteiden muutos-
ten kannalta keskeisessä roo-
lissa ovat olleet Jääkiekkoliitto, 
kunnat ja yksittäiset henkilöt. 
Parantuneet olosuhteet ja kil-
pailun myötä koventunut vaati-
mustaso ovat johtaneet suoma-
laisen jääkiekon menestykseen 
1980-luvun lopulta lähtien. Väi-
töskirjan keskeinen aineisto on 
Suomen Jääkiekkoliiton arkisto, 

johon kuuluu esimerkiksi koko-
uspöytäkirjoja, toimintakerto-
muksia sekä matkaraportteja.

PÄIVI RASI: On the margins 
of digitalization. The social 
construction of older people 
and the internet 
SOSIAALIPSYKOLOGIA

Väitöskirjassa tarkastellaan ikä -
- ihmisten internet-suhteiden 
rakentumista internetin käytön, 
ei-käytön ja digitaalisen osaa-
misen näkökulmasta keskittyen 
Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa 
ja Kainuussa asuviin. Tutki-
muksen avulla tuodaan esiin, 
miten digitalisaatioon sisältyviä, 
ikäihmisiä syrjäyttäviä vaikutuk-
sia voidaan vähentää. Neljästä 
osatutkimuksesta koostuvassa 
väitöskirjassa tarkastellaan so-
siaalisen konstruktionismin sekä 
sosiaalisten representaatioiden 
ja toimijuuden modaliteettien 
avulla ikäihmisten internetin 
käyttöä, ei-käyttöä ja digitaa-
lista osaamista monitahoisina 
ilmiöinä. Ne rakentuvat sosiaa-
lisesti erilaisten toimijoiden ja 
heitä ympäröivien sosiaalisten, 
rakenteellisten ja yhteiskunnal-
listen kontekstien vuorovaiku-
tuksessa.

leau-Pontyn ja Hannah Arend-
tin ajattelua kriittisen käsittelyn 
kautta.

SONJA TRIFULJESKO: Weeds of 
sociality. Reforms and dynamics of 
social relations at the University 
of Helsinki • SOSIAALI- JA 

KULTTUURIANTROPOLOGIA

Väitöskirja tutkii sitä, miten 
korkeakoulutuksen uudistuk-
set ja tarkemmin globaalin tie-
totalouden toimintaperiaatteet 
vaikuttavat yliopiston arkeen 
erityisesti tohtorikoulutuksen 
näkökulmasta. Väitöksen mu-
kaan sosiaalisen elämän koko-
naisuus pelkistyy näin markki-
nalähtöiseksi tietohyödykkeiden 
vaihdoksi. Tämä luo suomalai-
sessa korkeakoulumaisemassa 
ja erityisesti tohtorikoulutukses-
sa kitkaa, joka häiritsee vanho-
ja sosiaalisen elämän muotoja. 

Mistä yhteiskunta-alalla väitellään 
juuri nyt? Tutustu alamme mielenkiintoisiin 

ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin!
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

ANJA ONALI: Serving many 
masters. A Liberian non-govern-
mental organization managing 
multiple legitimacy audiences 
KEHITYSTUTKIMUS

Tutkimus edistää ymmärrystä 
etelän kansalaisjärjestöjen roo-
lista ja suhteista kansainvälisen 
kehitystyön kentän ja paikalli-
sen kontekstin välissä erityisesti 
konfliktin jälkeisessä tilanteessa. 
Järjestöt ”palvelevat monia isän-
tiä” sekä ollakseen tehokkaita että 
ylläpitääkseen järjestön uskotta-
vuutta ja olemassaolon oikeu-
tusta eri sidosryhmien silmissä. 
Tutkimus kysyy, mitkä ovat ete-
län kansalaisjärjestön käsityksen 
mukaan sen tärkeimmät legiti-
miteettiyleisöt ja millaisia orga-
nisationaalisia keinoja se käyttää 
selvitäkseen niiden moninaisista 
legitimiteettiä koskevista odotuk-
sista ja vaatimuksista. Aineisto 
kerättiin liberialaisen kansalais-
järjestön työstä organisaation 
kehittämisinterventioiden, haas-
tattelujen, osallistuvan havain-
noinnin ja dokumenttien avulla.

KAISA PEKKALA: Social media and 
new forms of communicative work 
VIESTINTÄ

Väitöskirja keskittyy työelämän 
viestinnällistymiseen ja viestin-

sa tarkastellaan iäkkäiden avun ja 
tuen tarpeita, sosiaalityöntekijöi-
den toimintakäytäntöjä ja niihin 
liittyvää tietoa sekä autoetnogra-
fisia päiväkirjamerkintöjä tutki-
jasosiaalityöntekijän positioista 
asumispalvelukeskuksessa. Tut-
kimuksen tuloksena on jäsennys 
gerontologisesta sosiaalityöstä 
suhteisena käytäntökokonaisuu-
tena, joka muotoutuu arvioinnin, 
neuvottelujen ja suostuttelun, 
liittämisen sekä tuen käytän-
nöistä sekä osatekijöistä eli tar-
koituksista, kompetensseista ja 
materiaalisista tekijöistä.

TAMPEREEN YLIOPISTO

JOHANNA PERKIÖ: Framing 
basic income in Finnish politics 
SOSIAALIPOLITIIKKA

Väitöskirja tarkastelee poliittista 
perustulokeskustelua Suomessa 
ideoiden tutkimuksen näkökul-
masta. Väitös tutkii poliittisten 
dokumenttien pohjalta perus-
tuloidean kehystystä Suomen 
poliittisessa diskurssissa sekä 
yrityksiä tuoda perustuloehdo-
tusta poliittiselle agendalle. Ide-
oiden tutkimuksen näkökulman 
kytkeminen perustulon poliittis-
ten ehtojen tutkimukseen auttaa 
rakentamaan parempaa ymmär-
rystä perustulon toteutukseen 
liittyvistä haasteista. Väitöstut-

tätyön jakautumiseen asian-
tuntijaorganisaatiossa. Viestin-
nän johtaminen on muuttunut: 
johtamisen keskiöön on noussut 
viestivän henkilöstön johtami-
nen. Tutkimus tarkastelee sitä, 
miten viestinnän johtaminen 
muuttuu organisaatioissa työ-
elämän viestinnällistyessä se-
kä sitä, millaisia merkityksiä ja 
käsityksiä työntekijät ja organi-
saatioiden johto liittävät vies-
tinnän ja työelämän muutok-
seen. Väitöskirjassa ehdotetaan 
määritelmää viestintätyölle ja 
tarkastellaan sitä johtamisen ja 
työntekijöiden näkökulmasta. 
Tutkimus tavoittelee viestinnän 
johtamisen muutoksen näky-
väksi tekemistä ja ymmärryksen 
lisäämistä siitä, miten viestintä 
sisältyy tietotyöhön.

LAPIN YLIOPISTO

EEVA ROSSI: Osista muodostuva 
kokonaisuus. Kuvaus geronto- 
logisesta sosiaalityöstä, sen 
käytännöistä ja niiden 
tutkimi sesta • SOSIAALITYÖ

Tutkimuksessa tarkastellaan ge-
rontologista sosiaalityötä, sen 
käytäntöjä ja niiden tutkimis-
ta. Sen teoreettis-metodologi-
nen lähestymistapa kiinnittyy 
konstruktionistiseen ja etnogra-
fiseen perinteeseen. Väitöskirjas-

kimus hyödyntää poliittisista do-
kumenteista koostuvaa aineistoa, 
joka kattaa vuodet 1980–2018. 
Sen perusteella voi tarkastella 
kattavasti Suomen poliittisen 
perustulokeskustelun konteksti-
sidonnaisia piirteitä.

ANU SIROLA: Web of gamble. 
A social psychological perspective 
on youth gambling and virtual 
communities 
SOSIAALIPSYKOLOGIA

Väitöskirjassa tarkastellaan so-
siaalisen median merkitystä 
nuor ten rahapeliongelmissa. Ra-
jattomien pelimahdollisuuksien 
ja lisääntyneen mainonnan ohel-
la internet tarjoaa rahapelaajille 
lukuisia tilaisuuksia sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja yhteisöjen 
luomiseen. Neljästä osatutki-
muksesta koostuvan väitöskirjan 
aineistona käytettiin 15–25-vuo-
tiailta nuorilta kerättyä kyselyai-
neistoa Suomesta, Yhdysvallois-
ta, Espanjasta ja Etelä-Koreasta. 
Tulokset osoittavat, että rahape-
liyhteisöjen käyttö on yhteydessä 
rahapeliongelmiin. Yhteisöt ovat 
erityisen houkuttelevia nuorille 
riski- ja ongelmatason rahapelaa-
jille. Digitaalisissa peleissä pelien 
sisäinen yhteisöllisyys ja vuoro-
vaikutus ovat keskeinen osa peli-
kokemusta ja ne voivat kompen-
soida koettua yksinäisyyttä, jota 
usein esiintyy rahapeliongelmien 
yhteydessä.
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TURUN YLIOPISTO

HANNA HEINO: Governing the 
future. Creation and mobilization 
of futures knowledge in the 
context of urbanizing society 
IHMISMAANTIEDE

Väitöskirjassa tarkastellaan tule-
vaisuuden hallintaa strategisen 
ajattelun, tulevaisuustiedon ja 
tiedon liikkumisen käsitteiden 
kautta. Strategisen ajattelun avul-
la voidaan arvioida organisaation 
ominaisuuksia ja toimintakykyä. 
Tulevaisuustieto on mahdollisten 
tulevaisuuden kehityskulujen tul-
kintoja, jotka voivat toimia pää-
töksenteon tukena. Tulevaisuus-
tiedon liikkuvuus taas mahdollis-
taa uusien tulkintojen ja ymmär-
ryksen synnyn uusissa konteks-
teissa laajentaen tulevaisuuden 
hallinnan mahdollisuuksia eri 
tahoilla. Väitöskirjassa tutkitaan 
sitä, miten Suomen kunnissa py-
ritään hallitsemaan tulevaisuutta, 
miten tulevaisuustietoa jaloste-
taan ja miten tulevaisuustiedon 
liikkuminen vaikuttaa tulevaisuu-
den hallintaan.

TIIA SUDENKAARNE: Queering 
bioethics. A queer feminist frame-
work for vulnerability and 
principles • FILOSOFIA

Artikkeliväitös analysoi suku-
puolen ja seksuaalisuuden mo-

ment sekä New Public Gover-
nance, ja miten hallinto-opeissa 
korostuvia vastuullisuuden la-
jeja voidaan arvioida käyttäen 
Habermasin kommunikatiivi-
seen tapaan ymmärrettyä vas-
tuullisuutta lähtökohtana. Tutki-
muksen teoreettinen viitekehys 
perustuu Jürgen Habermasin 
työhön kommunikatiivisesta toi-
mintateoriasta, prosessuaalisesta 
demokratiasta ja diskurssieetti-
sistä periaatteista.

PÄIVI KUJALA: Kohti mahdollis- 
tavaa maaseutuhallintoa. 
Yrittäjyyden edistäminen 
Euroopan unionin maaseutu-
politiikassa • ALUETIEDE 

Väitöskirja tutkii Euroopan uni-
onin maaseutupolitiikan mu-
kaisen yrittäjyyden edistämisen 
käytäntöjä Suomessa sekä mah-
dollistamista maaseutuhallin-
nan toimintatapana. Tutkimus 
tarkastelee sitä, miten mahdol-
listaminen voi tukea yrittäjyyden 
edistämistä Euroopan unionin 
maaseutupolitiikassa kansalli-
sella tasolla. Tutkimuksen mu-
kaan luottamuksen, harkinta-
vallan, luovuuden ja oppimisen 
lisääminen maaseutupolitiikan 
toteutuksessa tukisi yrittäjyy-
den edistämistä ja yritystukien 
vaikutusta maaseutualueilla. 
Tutkimus tuottaa uutta tietoa 
mahdollistamisen käsitteestä ja 
tuo esiin byrokratiakäsitteen po-

ninaisuutta erityisesti bioetiikan 
esimerkein. Bioetiikka tutkii ja 
selvittää moraalis-yhteiskunnal-
lisia kysymyksiä, jotka nousevat 
erityisesti lääke- ja biotieteen 
kehityksestä ja joilla on myös 
valtasuhteisiin liittyviä ulottu-
vuuksia. Tutkimuksessa eritel-
lään, miten kriittiset feministiset 
ja queer-näkökulmat bioetiikan 
peruskäsitteisiin, kuten auto-
nomiaan ja oikeudenmukaisuu-
teen, voivat rikastuttaa teoriaa, 
metodologiaa ja käytäntöä. Väi-
töksen mukaan sukupuolen ja 
seksuaalisuuden moninaisuuden 
pitäisi korvata cis- ja heteronor-
mi bioeettisissä analyyseissä ja 
queer-bioetiikan moraaliteoria-
na tulisi vastata paremmin inter-
sektionalisuuden haasteisiin.

VAASAN YLIOPISTO

JARI AUTIONIEMI: Vastuullinen 
julkinen johtaminen. Hallinto- 
oppien kommunikatiivinen 
arviointi • JULKISJOHTAMINEN

Väitös pohtii, mitä moderni vas-
tuullinen julkinen johtaminen on 
ja miten hallinto-oppeja voidaan 
soveltaa käytäntöön. Tutkimus 
tarkastelee sitä, miten vastuul-
linen julkinen johtaminen on 
otettu huomioon kolmessa hal-
linto-opissa, jotka ovat byrokra-
tiateoria, New Public Manage-

sitiivisen merkityksen hallinnon 
käytännöissä yrittäjyyttä edistet-
täessä.

ÅBO AKADEMI

NANULI SILAGADZE: Direct 
democracy and policies. Mapping 
out practices and success factors 
 VALTIO-OPPI

Neljästä artikkelista koostuva väi-
töskirja tutkii kansanäänestysten 
prosessia läpi historian ja identi-
fioi kansanäänestyksen menes-
tykseen vaikuttavia tekijöitä. Se 
tarkastelee kansanäänestysten 
käytön kehityskaarta Euroopassa, 
viimeaikaisten kansanäänestys-
ten hyväksymisen taustalla olevia 
tekijöitä sekä moraalisia ja eetti-
siä kysymyksiä tutkien viime vuo-
sikymmenien aikana järjestettyjä 
aborttikansanäänestyksiä. Väi-
töskirja pyrkii myös siirtymään 
eteenpäin kaksijakoisesta me-
nestyksen määritelmästä ja sen 
sijaan tutkimaan, missä määrin 
kansanäänestykset koetaan hy-
väksyttäviksi niiden virallisesta 
tuloksesta riippumatta.
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URAOPAS

Heini Hult-Miekkavaara
YKAn osaamispalveluiden asiantuntija

Tästä uraoppaasta saat 
vinkkejä eri laisiin mentoroin-
tiprosesseihin. Kokeile pika-
mentorointia tai perusta vertais-
mentorointiporukka vaikka omalla 
työpaikallasi.

Mitä sinä voisit tavoitella 
mentoroinnilla?

• Saan kirkastettua omia uratoiveitani.
• Ymmärrän paremmin uusia tai erilaisia 

vaihtoehtoja urallani.
• Tunnistan oman osaamiseni.
• Oivallan, mitä osaamistani haluan 

käyttää jatkossa.
• Opin kertomaan osaamisestani.
• Saan kasvatettua verkostojani.
• Jotain muuta, mitä?

Vertaismentorointi
Perinteisen mentori–aktori 
-parityöskentelyn rinnalle on 
noussut muitakin tapoja. Yleensä 
kokenut osaaja on opastanut ja siirtä-
nyt hiljaista tietoa nuoremmalle ja antanut 
vinkkejä samankaltaiseen positioon pääsemisestä. Vertaismentoroinnis-
sa on puolestaan ajatuksena, että molemmat osapuolet ammentavat 
tasavertaisesti toistensa kokemuksista. Se onkin kehitetty nimen-
omaan osaamisen kehittymisen välineeksi: tietoa rakennetaan 
yhdessä.

Paras oppikumppani ei siis välttämättä olekaan itseä seni-
orimpi tai niin sanotusti vanhempi tieteenharjoittaja. Omien 
ura- ja osaamistavoitteiden paras sparraaja voi olla vertainen 
myös siksi, että urapolut ovat muuttuneet. Mentorointi on joka 
tapauksessa aina ollut yhteinen ja vastavuoroinen oppimisprosessi. 
Nykypäivän työelämässä on helposti myös niin vähän huokoisuutta, 
että jo asioiden äärelle pysähtyminen itsessään on arvokasta.

MENTOROINNILLA 
RAKENNETAAN UUTTA 

OSAAMISTA

Mentorointi on monelle tuttu tapa kirkastaa ura- 
toiveita. Tutustu myös pika- ja vertaismentorointiin!

Y HÄ USEAMPI MEISTÄ löytää itsensä uran eri vaiheissa tilan-
teista, joissa on jonkin uuden edessä. Uutta voivat olla ulkoa 
asetetut uudet osaamishaasteet tai omat ammatillisen kehitty-

misen ambitiot ja urahaaveet. Urasiirtymän suunta ja sen ottamiseen 
tarvittavat askeleet voivat olla jo selkeitä tai vasta kalpeita aavistuksia. 
Niiden ottamiseen tarvittava tieto löytyy usein muiden ihmisten vii-
saudesta ja kokemuksista, ei oppikirjoista.

Mentorointi on menetelmänä kirjaimellisesti ikiaikainen, tai ai-
nakin antiikin aikainen. Sillä siirretään tietoa ja osaamista henkilöiltä 
toisille. Termi mentorointi juontaa juurensa Kreikan mytologian hah-
mosta Mentor. Hän oli Odysseuksen ystävä, joka opetti tämän poikaa 
vuosien ajan. Mentoroinnin suosio ei ole haalistunut vuosisatojen 
saatossa.



TEHTÄVÄ 1

Rakenna oma mentorointiprosessi

1  SOPIK A A, MISTÄ prosessissanne on kyse ja mitä sillä tavoittelette. 
Asettakaa prosessille yhteinen tavoite, ja auttakaa toisianne myös 
henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa. Sopikaa, mitä asioita 
käsittelette ja mitä ette. Tavoite tai tavoitteet voivat muuttua matkan 
varrella tai niitä voi syntyä lisää, joten on hyvä katsoa joka tapaa-
misella, mitä niille kuuluu. Miettikää sekä omia henkilökohtaisia 
tavoitteitanne että yhteistä tavoitettanne.

A  Mikä on uratilanteesi? Miten haluat sen muuttuvan?
B  Mitä haluat oppia tai mitä haluatte oppia yhdessä? Mistä olisi 

sinulle eniten hyötyä?
C  Mitä haluat jakaa toisille?
D  Mistä tiedätte, että mentorointiprosessi on ollut hyvä, 

onnistunut tai vaikuttava?
E  Mistä huomaatte, että asiat ovat muuttuneet?

2   ASETTAK A A JOK AISELLE tapaamiselle tavoite. Sopikaa tapaamisen 
päätteeksi, mistä puhutte seuraavalla kerralla. Olkaa kuitenkin jous-
tavia: kysykää jokaisen tapaamisen alussa, mistä juuri tänään olisi 
hyötyä tai mikä tässä hetkessä on tärkeää.

3  LUOK AA TILAA OLLA LÄSNÄ ja keskittyneitä jokaisessa 
tapaamisessa.

4  SOPIKAA TEHTÄVISTÄ ja toimenpiteistä, jotka tehdään ennen seuraa-
vaa tapaamistanne. Käykää sitten seuraavassa tapaamisessa yhdessä 
läpi, miten ne onnistuivat tai mitä niistä seurasi. Jos jokin toimenpide 

Voit perustaa oman mentorointiprosessin työpaikallasi tai kaveriporu-
kassasi. Näiden coachaavan mentorointiprosessin askelten avulla saatte 
pidettyä prosessin raameissa ja virtaavana. Tärkein tehtävänne on fasili-
toida toistenne ajattelua ja luoda tietoa yhdessä.

on toistuvasti vaikea toteuttaa, se voi olla väärä askel, tai tarvitset 
apua sen ottamiseen. Varmistakaa, että jokainen osallistuja tietää, 
mitä teette ennen seuraavaa tapaamista.

5  PÄÄTTÄK ÄÄ jokainen tapaaminen keskustelemienne 
asioiden reflektointiin.

• Mikä oli tänään tärkeää?
• Yllättikö jokin asia minut?
• Mikä ilahdutti minua?
• Mistä kysymyksestäsi tai kertomastasi asiasta oli minulle 

erityisesti hyötyä?

Pikamentorointi on hyvä työkalu varsinkin valmistumisvaiheessa ja kun 
pohdit alanvaihtoa. Etsi yksi tai useampi henkilö, joiden kanssa käydä yk-
sittäisiä keskusteluja pidemmän prosessin sijaan. LinkedIn on hyvä paikka 
löytää henkilöitä, joiden urat tai työtehtävät vaikuttavat kiinnostavilta. Ei 
muuta kuin rohkeasti kahville tai lounaille! Voit kysyä esimerkiksi seu-
raavia kysymyksiä:

• Miksi hakeuduit opiskelemaan tai työskentelemään alallesi, 
organisaatioosi tai rooliisi? Vastasiko se odotuksiasi? Mitä sellaista 
sait, mitä et osannut odottaa?

• Mikä on ollut paras oppi urallasi?
• Mistä osaamisestasi on ollut sinulle eniten iloa?
• Milloin olet tuntenut olevasi eniten yhteydessä muihin?
• Mistä olet tunnistanut, mitä haluat uran nivelkohdissa tehdä?
• Mikä on auttanut sinua päätöksenteossa?
• Mitkä asiat ovat mahdollistaneet urasiirtymäsi?
• Kumpi on ohjannut uraasi vahvemmin, sattuma vai suunnittelu?
• Mitä sanoisit valmistumisvaiheessa olevalle itsellesi?

TEHTÄVÄ 2

Pikamentorointi
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TEHTÄVÄ 3

Onko sinua pyydetty mentoriksi?

Kuvaile työtäsi ja osaamistasi näiden kysymysten avulla! Voit myös pohtia 
näiden kysymysten kautta, mitä toivomasi rooli tai tehtävä voisi olla.

1  K ÄYTÄ HETKI TYÖSI POHTIMISEEN.

• Minkä asian tai ilmiön parissa työskentelet?
• Kuvaile työpäivääsi tai -viikkoasi. Minkälaisia asioita nousee esiin? 

Mitä eniten? Mitä yllättävää?
• Keiden kanssa työskentelet?
• Minkälaisia työkaluja käytät?
• Ketkä ovat asiakkaitasi tai kumppaneitasi, sisäisiä tai ulkoisia?
• Mitä tehtävässäsi on tärkeää saada aikaan?
• Miten työsi vaikuttavuutta mitataan?
• Mistä tiedät, milloin olet onnistunut työssäsi?

2  MITÄ OSAAMISTA TYÖSSÄSI TARVITAAN?

Pohdi ja kuvaile työssäsi tarvittavaa osaamista mahdollisimman yksityis-
kohtaisesti. Kirjoita ylös kaikki osaaminen, mikä mieleesi tulee.

• Tunnistitko osaamisia, joita et aikaisemmin ollut tullut ajatelleeksi? 
Yllättikö jokin sinut?

• Mistä osaamisestasi olet erityisen ylpeä?
• Mistä osaamisestasi on sinulle eniten iloa?
• Mistä olet saanut osaamisesi?
• Mitä osaamistasi haluaisit kehittää? Mitä uutta haluaisit oppia?
• Miten hyvin osaamisesi auttaa sinua suoriutumaan tehtävässäsi?
• Miten osaamisesi on kehittynyt urasi aikana? Mitä osaamista olet 

käyttänyt eri rooleissa, tehtävissä tai organisaatioissa?

• Mikä on tärkeintä osaamistasi tehtävässäsi juuri nyt? Entä tulevaisuu-
dessa? Onko sinulla tulevaisuudessa tarvitsemaasi osaamista jo nyt, 
vai tarvitseeko sitä hankkia jostakin?

• Mitä yhtäläisyyksiä huomaatte, kun tarkastelette mentorin roolissaan 
tarvitsemaansa osaamista ja aktorin tulevaisuuden toivetyössä tai 
-roolissa tarvittavaa osaamista?

Y KA ON JÄRJESTÄNYT mentoriohjelmia jo pitkään. Vastataksem-
me paremmin muuttuneen työelämän myötä kasvaneeseen 
tarpeeseen saada mentorointia uran eri vaiheissa ovat ohjel-

mamme olleet parin viime vuoden aikana ryhmä- ja vertaismentoroin-
tiohjelmia. Vuoden 2021 ohjelma järjestettiin yhteistyössä Helsingin 
yliopiston alumnitoiminnan kanssa.

Seuraa YKAn viestintää saadaksesi tietoa vuoden 2022 mentorioh-
jelmasta! Starttaamme myös YKAn mentorointialumnin, joka ylläpitää 
ohjelmissa syntyneitä verkostoja ja tarjoaa mahdollisuuden keskus-
tella ajankohtaisista työelämän ilmiöistä.

> LISÄTIETOJA:  Heini Hult-Miekkavaara, 
heini.hult-miekkavaara@yhteiskunta-ala.fi

https://www.yhteiskunta-ala.fi/uutiset/vuoden-yhteiskuntatieteilija-on-martti-hetemaki/
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VALTUUSTO

Edistykselliset 5
Eveliina Heinäluoma, Eetu 
Jokela, Maria Mäkynen, Antton 
Rönnholm, Antti Simi

Lounais-Suomen YKA / 
Ketjureaktio 1  
Lotta Metsärinne

Pirkanmaan YKA / 
Ketjureaktio 3  

Tuomas Huhtala, Kati Lammi, 
Henna Salminen

Punavihreät 
– Vastuullisempi Akava 8

Anni Alaja, Mia Haglund, 
Ansku Holstila, Dan Koivu-
laakso, Aura Kostiainen, Anna 
Lemström, Kaisu Piiroinen, 
Jaakko Tuominen

PÄÄSY/Järjestösektori 4
Heini Eskelinen-Räsänen, 
Kirsi Marttinen, Johanna 
Sandberg, Hanna Takolander

TUTUSTU UUTEEN 
VALTUUSTOON

Syksyllä 2021 käydyissä vaaleissa valittiin YKAn 
liittovaltuusto kaudelle 2022–2025. Ketkä edustavat 

sinua valtuustossa? Tutustu valtuutettuihin!

PÄÄSY/Kunnat, 
yliopistot ja ulkomaiset 1

Ilkka Tiensuu

PÄÄSY/Valtiosektori 3
Maria Kaisa Aula, Pasi Piela, 
Pasi Tervasmäki

PÄÄSY/Yksityinen sektori 4
Annika Iskanius, Siiri Merta- 
korpi, Henna Pursiainen, 
Aki Reinimäki

SYY-Jyväskylä 1
Karri Kekkonen

SYY-Wasa 1
Heidi Nurmi

Vihreä lista 9
Fatim Diarra, Ella Keski-Panula, 
Brigita Krasniqi, Katri Mylly-
koski, Hanna Sauli, Anne 
Soinsaari, Karoliina Tikka, Salla 
Tuomivaara, Amu Urhonen

YKAN VALTUUSTO

Valtuusto vaaliliitoittain 
ja -renkaittain

Valtuutettujen 
keski-ikä

YKAn toiminnan tärkeimmät painopisteet lähivuosina

i



42      Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry    Oikeusturvasi uudistuu       43

JÄSENPALVELUJÄSENPALVELU

O IKEUSTURVASTA KORVATAAN jäsenille oikeudenkäyntikulu-
ja, joita voi tulla heidän maksettavakseen asianajotoimiston 
avustuksella oikeusprosessiin viedyissä työhön liittyvissä 

asioissa.
YKAn omien lakimiesten ja neuvottelupäälliköiden antama neu-

vonta ja heidän tekemänsä toimenpiteet kuuluvat edelleen jäsenmak-
suun, eikä niistä aiheudu jäsenille kuluja tai kuluriskiä. Oikeuden-
käyntiasioita YKAn henkilöstö ei kuitenkaan hoida, vaan niissä jäsenet 
voivat käyttää apuna asianajotoimistoa.

Oikeusturva on siis olemassa niitä vaikeimpia tapauksia varten, jois-
sa asia joudutaan viemään oikeusprosessiin.

Uuteen oikeusturvaan siirtymisen myötä jäsententurvaa on paran-
nettu tuntuvasti. Kun aiemmin oikeusturvan maksimimäärä oli 15 000 
euroa ja omavastuu 15 prosenttia, on uudessa mallissa maksimimäärä 
ja omavastuu porrastettu jäsenyyden keston mukaan.

Aiemmin oikeusturvavakuutus kattoi vain jäsenyyden voimassa-
oloaikana tapahtuneita ja alkunsa saaneita asioita. Uusi oikeusturva 
voidaan myöntää myös ennen jäsenyyden alkamista toteutuneiden 
tapahtumien perusteella. Jäseneksi liittyvälle voidaan myöntää oi-
keusturva, kun YKAn hallitus on hyväksynyt hänet jäseneksi ja en-
simmäinen jäsenmaksulasku on maksettu.

Jäseneksi kannattaa silti liittyä niin sanotun hyvän sään aikana 
eikä vasta silloin, kun töissä ilmenee ongelmia. Liittymällä varhain ja 

OIKEUSTURVASI 
UUDISTUU

YKAn uusi oikeusturva on aiempaa kattavampi. 
Uudistuksen myötä oikeusturvasi määrä kasvaa sitä 

suuremmaksi, mitä pidempään olet jäsenenä.

pysymällä jäsenenä yhtäjaksoisesti saa kerrytettyä itselleen parem-
man oikeusturvan.

Myös opiskelevat jäsenet ovat täysimääräisesti oikeusturvan pii-
rissä. Oikeusturvaa voi siis tarvittaessa käyttää myös opiskeluaikai-
sissa töissä. Liittymällä jäseneksi jo opintojen alkuvaiheessa kerryttää 
itselleen suuremman oikeusturvan sitä vaihetta varten, kun siirtyy 
valmistumisen jälkeen päätoimisesti työelämään.

Oikeusturva kattaa uusia 
jäsen- ja asiaryhmiä

Uusi oikeusturva laajenee kattamaan suuremman osan erilaisilla ta-
voilla työskentelevistä jäsenistä. Palkkatöitä työ- tai virkasuhteessa 
tekevien jäsenten lisäksi oikeusturvan piirissä ovat myös itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivat jäsenet, joiden palveluksessa ei ole 
työntekijöitä, ei-työsuhteiset toimitusjohtajat, päätoimisessa luotta-
mustoimessa työskentelevät jäsenet sekä jäsenet, jotka ovat hakeneet 
työ- tai virkasuhteeseen.

Uutena asiaryhmänä oikeusturvan piiriin tulevat työtapaturma- ja 
ammattitautiasiat. Työhön liittyvissä rikosasioissa oikeusturva laaje-
nee koskemaan myös poliisin tekemässä esitutkinnassa avustamista. 
Sovintoon ilman oikeudenkäyntiä päättyvissä asioissa oikeusturva on 
jatkossa käytettävissä täysimääräisesti, kun aiemmassa oikeusturva-
vakuutuksessa enimmäiskorvaus oli näissä tapauksissa rajoitettu 50 
prosenttiin oikeusturvan maksimimäärästä.

JÄSENYYS OIKEUSTURVA OMAVASTUU

alle 1 v. 10 000 € 20 %

1–5 v. 15 000 € 15 %

5-10 v. 17 500 € 12 %

yli 10 v. 20 000 € 10 %

> Tutustu YKAn oikeusturvan ehtoihin tarkemmin: www.yka.fi/oikeusturva
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TÖISSÄ YKASSA 
SINUN PARHAAKSESI!

Asiantuntijamme aakkosjärjestyksessä:

YHTEISÖSI YHTEISKUNTA-ALALLA

Kati Ahtiainen, viestintäpäällikkö (opintovapaalla)
Magda El Agoz, lakimies
Heini Hult-Miekkavaara, osaamispalvelujen asiantuntija 

& uravalmentaja
Marjo-Rita Juntunen, yhteisösuunnittelija
Jukka Nohteri, lakimies 
Laura Piiroinen, viestintäpäällikkö
Nuutti Pursiainen, neuvottelupäällikkö (yksityissektori)
Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja
Ainomaija Rajoo, erityisasiantuntija
Pia Ruuska, jäsenkoordinaattori
Antti Salokoski, lakimies
Marjut Soininen, hallintopäällikkö
Georgi Sokolov, data-asiantuntija
Maria Teikari, palvelujohtaja
Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö 

(julkinen sektori)
Heidi Tupamäki, lakimies (perhevapaalla)

Ollaan yhteydessä!
www.yka.fi /yhteystiedot

Toimiston sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@yhteiskunta-ala.fi.

YKAn jäsenpalvelussa sinua palvelevat Eerika Elonen ja Henna Kourilehto. 
Saat heidät kiinni osoitteesta jasenasiat@yhteiskunta-ala.fi. 

> Anna palautetta vuosijulkaisusta: www.yka.fi/vuosijulkaisu
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