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Tiukkaa ja niukkaa
TAKANA on monta tiukkaa ja niukkaa vuotta eikä käännöstä parempaan 
ole vieläkään näköpiirissä. Pelastuksen toivossa valittiin uusi eduskunta ja 
hallitus, mutta ei taidettu saada sitä, mitä odotettiin. 

Pääsyylliseksi talouden tilanteeseen ja työn tuottavuuden alhaisuuteen 
hallitus leimasi ay-liikkeen, työehtosopimukset ja neuvottelujärjestelmän. Se 
haluaakin lisätä pätkätöitä ja joustavuutta työantajan ehdoilla sekä säästöjä 
palkoista, lomista, sairaslomista jne. Rakentavien neuvotteluiden tilalle 
saatiin työmarkkinoille nopeasti ikävä pelon ja kiukun ilmapiiri kun hallitus 
ryhtyi käyttämään kiristystä ja uhkailua saadakseen tahtonsa läpi haluamien-
sa säästöjen suhteen. 

 Työelämän lait ja sopimukset ovat pitkällä aikavälillä rakennettu suojelemaan työmarkkinoiden 
heikoimmassa asemassa olevia sekä turvaamaan palkansaajien oikeuksien ja etuuksien vähimmäista-
son.  Nyt hallitus haluaakin kääntää järjestelmän päälaelleen ja ryhtyä suojaamaan työnantajapuolen 
intressejä: pakottavalla lainsäädännöllä aiotaan huonontaa neuvottelemalla sovittuja asioita ja rajataan 
mahdollisuuksia sopia jatkossa työehdoista. Nämä hallituksen suunnitelmat eivät ole varmasti jääneet 
keneltäkään huomioimatta.

Ei olisi pitänyt olla kenellekään yllätys, että ammattiliitot lähtivät yhteistyössä vastustamaan halli-
tuksen yksipuolisia päätöksiä sekä puuttumista työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmään ja järjestivät 
syyskuussa mielenilmauksen. Tämä näyttävä tapahtuma keräsi valtaisan osallistujajoukon ja sai suurta 
huomiota osakseen.

En itse epäile lainkaan sitä, etteikö maamme poliittinen johto halua aidosti korjata Suomen 
talouden kurssia, mutta se ei saa sortua katsomaan taloutta vain makrotalouden ja yritysmaailman 
näkökulmista. Pitää katsoa tänne tavallisten ihmisten tasolle asti ja nähdä, mitä täällä tapahtuu 
yksittäisille ihmisille, joista jo suuri osa elää arkea, jossa pitää selvitä pienentyneellä tilipussilla samalla 
kun työmäärä kasvaa työtoverinen katoamisen myötä. Eikä niitäkään, jotka joutuvat tahtomattaan yhä 
kasvavien työttömien joukkoon, saa nähdä vain kustannuseränä.

Säästöjen ja uudistusten tarvetta ei yksikään ammattiliitto ole sinänsä kiistänyt. Ne tulee vain to-
teuttaa oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta noudattaen.  Palkansaajien näkökulmaa ja tarpeita ei voida 
noin vain sivuuttaa. YKL:n näkemys on, että sekä maamme talouden että työelämän kannalta paras 
tulos syntyy aidon keskustelun ja tasavertaisen neuvottelun tuloksena ja kumpaakin haluamme olla 
edistämässä. Yksipuolinen sanelupolitiikka, kiristys ja vastakkainasettelu ei tuota tarvittavia rakentavia 
ja kestäviä ratkaisuja vaikeassakaan tilanteessa. 

Arja Varis | Edunvalvontapäällikkö, YKL

Envibase on uusi ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaa-
mista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke.

Eri viranomaiset ja tutkimuslaitokset keräävät Suomessa vuosittain val-
tavan määrän erilaista ympäristön seurantaan ja luonnonvaroihin liittyvää 
tietoa. Vaikka tieto on periaatteessa avointa, se jää usein sen tuottaneen 
tahon omaan käyttöön ilman tiedon laajempaa hyödyntämistä.

Tämän hankkeen tuottamien palveluiden loppukäyttäjiä ovat niin ympä-
ristöhallinnon ammattilaiset, tutkijat, yritykset kuin kansalaisetkin

Toteuttajina ovat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Luon-
nontieteellinen keskusmuseo ja Ilmatieteen laitos. 

Tuula Kilpeläinen

 Ympäristö- ja luonnonvaratieto  
 avoimeen käyttöön 

PÄÄKIRJOITUS | edunvalvontapäälliköltä
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SUOMALAINEN VESIOSAAMINEN 
MAAILMALLE 
Markus Tuukkasen mielestä Suomessa on 
valtavasti vesiosaamista, mitä pitäisi viedä 
tehokkaammin kehitysmaahankkeisiin.

LUONTOON PERUSTUVIEN 
ELINKEINOJEN HANKALA LIITTO 
Kuinka eri elinkeinojen intressit 
huomioidaan kaavoituksessa?

RAJALLISET RESURSSIT 
Virtsasta fosforin korvaaja lannoite-
markkinoille? Yhden ihmisen tuottamilla 
ravinteilla lannoitetaan suurin piirtein 
hänen tarvitsema vuotuinen viljamäärä.

MILLAISTA ON MIELEKÄS TYÖ?
Tunnista mielekkään työn piirteet ja 
vaikuta omilla teoillasi sekä oman työsi 
että työyhteisösi mielekkyyteen.

LÄÄKEAINEJÄÄMÄT POIS JÄTEVEDESTÄ 
Samalla menetelmällä on muutettu 
merivettä juomavedeksi jo vuosikausia.
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HENKILÖKUVA | Markus Tuukkanen

M
ikään muu liikeala ei ole 
yhtä laajasti järjestäy-
tynyt kuin vesisektori. 
Kokoava järjestö, Suomen 
vesifoorumi ry (Finnish 
Water Forum, FWF), 

kytkee yhteen yli sata yritystä, ministeriötä, 
tutkimus- ja koulutuslaitosta sekä kansalais-
järjestöä. Vuonna 2009 perustetun foorumin 
pyrkimyksenä on kasvattaa suomalaisen 
vesiosaamisen vientiä ympäri maailmaa.

– Vesiala on hyvin hajanainen, joten se 
tarvitsee Vesifoorumin kokoamaan eri tahot yh-
teen. Toimimme esimerkkinä muille sektoreille, 
joilla ihan vastaavaa ei ole, Tuukkanen sanoo.

Vesiala on vahvasti mukana kehitysyhteis-
työssä. Kohdemaassa vastapuolena on usein 
julkinen sektori, jolla pääsääntöisesti ei ole 
tarvittavaa rahaa käytössään. Käytännössä 
projektin toteuttaja tuo rahat mukanaan.

– Jos haluamme edistää vientiä kehittyville 
markkinoille, asiakkaille pitää järjestää rahoitus 
ostajaluottona, esimerkiksi korkotukiluoton 
muodossa. Muuten projekteissa käännytään 
esimerkiksi kansainvälisen kehityspankin 
puoleen, jolla on omat vaatimukset hankkeiden 
toteuttamiseksi. Silloin itse työ menee toden-

Puhe ei hevin lopu, kun vesialan verkottaja ja lobbari Markus 
Tuukkanen pääsee asiaan. Suomen vesifoorumin varatoimitusjohtajana 
hän näkee olevansa itselleen ihanteellisessa työpaikassa, edistämässä 
suomalaista vesiosaamista ja sen vientiä. Tuukkanen on YKL:n 
hallituksen uusi varapuheenjohtaja.

Verkottaja pyrkii vesiosaamisen 
vientiin maailmalle

 teksti •  kuva •  H A R R I E T  Ö S T E R 

vienti mahdollistetaan, Tuukkanen sanoo.
– Ajamme yhteistä etua ja vastaanotto on 

ollut tosi positiivinen. Jäsenyrityksemme ovat 
osittain toistensa kilpailijoita, mutta se ei ole 
mitään verrattuna alan kasainväliseen kilpai-
luun. Meidän pitää voida tehdä yhteistyötä 
– varsinkaan pk-yrityksillä ei ole rahkeita yksin 
lähteä vientiin.

– Vesialalla Suomessa on valtavasti osaamis-
ta, yritykset vain pitäisi saada kiinnostumaan 
kehitysmaahankkeista. Kytkemme yhteen 
ulkomailta tulevat kyselyt ja suomalaistoimijat. 
Itse myyntityö ja yhteydet asiakkaaseen on 
jäsenten tehtävä.

Tuukkanen toteaa, että monessa maassa 
kehitysyhteistyö on siirtymässä lahja-avusta 
kaupalliseen yhteistyöhön. Siitä esimerkkinä on 
toiminta Vietnamissa, missä FWF on yhteis-
osastolla osallistunut Hanoissa pidettävään Viet 
Water Expoon ja saanut runsaasti julkisuutta.

Vietnamissa vesialan kehitysyhteistyötä on 
tehty jo yli 30 vuotta ja suomalainen vesiosaa-
minen on tunnettu käsite. Hanoissa saatiin 
hanoista vettä suomalaisen vesihuoltoprojektin 
avustuksella. Kaupunkiin on jopa nimetty oma 
”Suomalaisen veden katu”.

– Silti Vietnamista tuleviin hanke-esityksiin 

näköisimmin muille kuin suomalaisille, hän 
sanoo.

HALLITUKSEN LUPAUS TUODA 
KORKOTUKILUOTTOJA TAKAISIN ON 
TUUKKASEN MIELEEN.

– Niiden avulla yrityksemme pystyvät kilpaile-
maan tasapuolisesti muiden maiden yritysten 
kanssa; siinä kilpailussa jokainen vetää kotiin-
päin. Suomen vesifoorumin koko jäsenkenttää 
katsoen hallituksen päätökset ovat askel oi-
keaan suuntaan. Rahoitusinstrumenttien pitää 
mahdollistaa erilaisia, monipuolisia kumppa-
nuuksia, myös tutkimuslaitosten, korkeakoulu-
jen ja järjestöjen kanssa.

– Järjestöille hallituksen leikkauspäätökset 
toisaalta aiheuttavat tappioita. Oli kuitenkin 
näkyvissä, että leikkauksia tulee, Tuukkanen 
sanoo.

SUOMALAINEN VESI ON  
VIETNAMISSA KÄSITE

Suomen vesifoorumin toiminta painottuu vies-
tintään, verkottamiseen ja vaikuttamiseen.

– Jäseniltämme saamme palautetta esteistä 
toiminnalle. Siitä välitämme viestiä eduskun-
taan, virkamiehille ja puolueille, jotta vesialan 
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ei päästä käsiksi, koska korkotukiluottoa ei vielä 
ole käytettävissä, Tuukkanen sanoo.

LISÄÄ KESKUSTELUA YKL:ÄÄN

Markus Tuukkanen opiskeli limnologiaa 
Helsingin yliopistossa ja sivuaineena vesihuol-
totekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa. Jo 
opiskeluaikoina hänestä oli luontevaa liittyä 
YKL:ään. Valtuustossa hän on ollut vuodesta 
2007 ja hallituksessa hän istuu toista kauttaan.

– Minulle tärkein syy kuulua YKL:ään on 
hyvä palvelu työsuhdeneuvonnassa, kuten 
kommentointia työsopimusten suhteen. Lisäksi 
kuulee, mitä muualla tapahtuu ja miten toimin-
taympäristö kehittyy.

– YKL:ssä on valtavasti osaamista ja keskuste-
lemalla voimme viedä asioita eteenpäin. Haluai-
sinkin saada enemmän näkemyksiä ja mielipiteitä 
esiin hallituksessa ja valtuustossa – monet hyvät 
tyypit eivät esitä näkemyksiään. Kaikkia voisi 
osallistaa paremmin, Tuukkanen sanoo.

– Nuoria haluaisin saada mukaan vahvemmin, 
esimerkiksi mentoroinnin kautta. Kun nuorena on 
monessa mukana, verkostoituu ja rohkeasti lähtee 
juttelemaan ihmisten kanssa, voi vuosien päästä 
nähdä, että se on tuottanut tulosta.

– Todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia 

voi avautua, kunhan uskaltaa ottaa tilaisuudes-
ta kiinni.

JÄTEVETTÄ, KAASUPUTKI JA NEPAL

Urallaan Tuukkanen itse on hankkinut monen-
laista kokemusta. Ensimmäisen limnologin 
viransijaisuuden jälkeen hän hoiti haja-asu-
tusalueiden jätevesiasioita Länsi-Uudenmaan 
vesiensuojeluyhdistyksessä.

– Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa 
koskeva lainsäädäntö oli muuttunut, mutta 
lain käytännön soveltaminen oli jätetty ken-
tän ratkaistavaksi. Matkustin ympäri Suomea 
pitämässä koulutustilaisuuksia niin yrityksille 
ja viranomaisille kuin tavallisille asukkaille, hän 
toteaa.

– Siinä työssä opin idean myyntiä. Jotta se 
onnistuu, pitää asettua toisen ihmisen ase-
maan.

– Halusin kuitenkin laajentaa ja hyödyntää 
osaamistani ja hakeuduin rakennusliikkeeseen, 
jossa vuoden verran möin kotien remontteja. 
Sitten eteen tuli jotain ihan muuta.

– Kollega YKL:ssä kyseli, tiedänkö jotakuta, 
joka voisi auttaa Itämeren kaasuputken ympä-
ristövaikutusten arviointityössä. Keskustelun 
jälkeen minut oli houkuteltu tehtävään. Työn 

piti kestää vähän aikaa, mutta kestikin kaksi 
vuotta.

– Kaasuputken YVA-selvitys oli todella 
mielenkiintoinen. Konsulttiyhtiö Rambollilla 
ydintiimin lisäksi oli mukana laaja skaala asian-
tuntijoita: hyljespesialisteja, miinanraivaajia, 
kalaeksperttejä ja muita.

Seuraavaksi vuorossa oli Rambollin kan-
sainvälinen yksikkö, jossa pääasiassa hoidettiin 
kehitysyhteistyöhankkeita.

– Siellä tarjottiin projektityötä Nepalissa. 
Perhetilanne salli lähtöä, joten muutimme koko 
perhe vuonna 2010 Pokharan kaupunkiin. Olin 
toisena suomalaisena vesi- ja sanitaatioprojek-
tissa, missä ulkoasiainministeriö oli tilaajana ja 
Ramboll toteuttajana.

Tuukkasen mukaan hanke oli hyvä ja tu-
lokset saavutettiin jopa etuajassa. Samalla hän 
kuitenkin näki myös kehitysyhteistyön huonoja 
puolia ja mukana olevien tahojen hyvin vaihte-
levat intressit.

Puoli vuotta Nepalin jälkeen FWF haki 
henkilöä, jonka kuvauksen Tuukkanen tunsi 
omakseen. Jopa kaivattua esiintymiskykyä hän 
oli hankkinut toimimalla MTV3:n Ekotähti-ohjel-
man juontajana kaksi tuotantokautta. Vesifooru-
missa hän on nyt ollut kaksi ja puoli vuotta. ○

Markus Tuukkanen ja vietnamin 
kyltti ”Suomalaisen veden katu” 

(”Phan Lan” äännetään ”Fän lan”).

YKL:ssä on 
valtavasti 
osaamista ja 
keskustelemalla 
voimme 
viedä asioita 
eteenpäin.
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Korkeakoulutetuille hyvin soveltuva

syvennetty palvelu on ammatinvalinnan

ja urasuunnittelun ohjaus, jota psykologit

tarjoavat työikäiselle väestölle.
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TE-toimiston palveluita 
korkeakoulutetuille
TE-toimistoissa on tässä taloustilanteessa melkoinen resurssipula: 
työnhakijoita riittää, mutta henkilöstöä on vähennetty. Tämän seu-
rauksena on liikkunut arveluita, että korkeasti koulutettujen palvele-
miseen ei löytyisi resursseja eikä aina ehkä osaamistakaan. Aiemmin 
varsinkin suuremmilla paikkakunnilla olikin korkeakoulutettujen 
palveluihin erikoistuneita yksikköjä, joista on palvelu-uudistusten 
myötä luovuttu. Silti palveluita on edelleen tarjolla tarpeen mukaan, 
ja esittelen niitä tässä valtakunnalliselta näkökulmalta katsoen. 
 teksti •  S A T U  M A T I K A I N E N ,  p s y k o l o g i ,  T E - a s i a k a s p a l v e l u k e s k u s ,  T y ö l i n j a  kuvitukset •  S H U T T E R S T O C K 

TE-TOIMISTOJEN PALVELU-UUDISTUS 
MUUTTI ASIOINTITAPOJA

TE-toimistoissa toteutettiin palvelu-uudis-
tus, joka jakoi tarjottavat palvelut kolmeen 
palvelulinjaan: (1) Työnvälitys- ja yritys-
palvelut, (2) Osaamisen kehittämispalvelut 
ja (3) Tuetun työllistymisen palvelut. 
Suurin muutos lienee verkkoasioinnin ja 
puhelinkontaktien osuuksien lisäänty-
minen. Työttömyysturvan vireillepano 
alkaa työttömäksi ilmoittautumisesta 
viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäi-
vänä. Asiointi ja omien tietojen tarkastelu 
tapahtuvat te-palvelut.fi –sivuston Oma 
asiointi –palvelun kautta, jonne kirjaudu-
taan omilla pankkitunnuksilla tai sirulli-
sella henkilökortilla. Ilman kirjautumista 
pääsee lukemaan mm. tärkeitä tietoja 
työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksis-
ta ja selailemaan haussa olevia työpaikkoja 
ja työvoimakoulutuksia. Sivustolla myös 

esitellään tarjolla olevia TE-palveluita, 
joista osa on käytettävissä itsepalveluna 
(esim. ammatinvalinnan AVO-ohjelma). 

Alkukartoituksen ja palvelutarvearvi-
oinnin jälkeen työnhakijan kanssa tehdään 
työllistymissuunnitelma, missä sovitaan 
yhteistyöstä asiakkaan ja TE-toimiston 
välillä. Suunnitelma laaditaan yhdessä, ja 
asiakas pystyy itse kirjaamaan toteutuneet 
toimenpiteet Oma asiointi –palveluun. 
Suunnitelmaan kirjatut palvelut voivat 
vaikuttaa päivärahaa korottavasti tai tuoda 
oikeuden verottomaan kulukorvaukseen 
työllistymistä edistävän toimenpiteen 
(esim. työkokeilu tai opiskelu) ajalta. 
Suunnitelmaa voidaan muuttaa tai päi-
vittää tarpeen mukaan, ja asiakkaan oma 
aktiivisuus suunnitelmaa laadittaessa on 
tärkeää onnistuneen yhteistyön kannalta. 
Välttämättä asiakkaan ei tarvitse käydä ol-
lenkaan TE-toimistossa, sillä asiantuntijat 

ovat yhteydessä asiakkaisiin puhelimitse, 
sähköpostitse ja Oma asiointi –palvelun 
kautta.

ENTÄ JOS ON TARPEEN PÄÄSTÄ 
KESKUSTELEMAAN ASIOISTAAN 
KASVOKKAIN VIRKAILIJAN KANSSA? 

Monet ovat kysyneet, eikö TE-toimistoon 
enää pääse paikan päälle käymään, vaikka 
työttömäksi jääminen voi olla täysin uusi 
tilanne asiakkaan työuralla. Toki toimis-
ton ovet ovat avoinna, ja asiakas pääsee 
tuomaan asiakirjoja, käyttämään asiakas-
päätteitä ja jättämään yhteydenottopyyn-
töjä. Useissa toimipaikoissa työskentelee 
verkkoasiointineuvojia, joilta saa neuvoja 
sähköiseen asioimiseen ja työnhakuun. 
Käyntiasioiminen on kuitenkin vähenty-
nyt, eikä toimipisteissä enää ole tarvetta 
suurille odotustiloille ja vuoronumeroille. 
Asiakkailtakin muutos säästää aikaa ja 
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vaivaa, kun palvelut voi saavuttaa kotoa 
käsin, itselle sopivaan aikaan. Mikäli näh-
dään tarpeelliseksi, voidaan asiakkaalle 
varata aika käyntiasioimiseen. 

Korkeakoulutetuille hyvin soveltuva 
syvennetty palvelu on ammatinvalinnan 
ja urasuunnittelun ohjaus, jota psykologit 
tarjoavat työikäiselle väestölle tavoittee-
naan realistisen urasuunnitelman laatimi-
nen yhdessä asiakkaan kanssa. Psykologit 
itsekin korkeakoulutuksen käyneinä ja 
useisiin aloihin perehtyneinä ammatti-
henkilöinä voivat olla hyvinkin sopiva, 
luottamuksellinen keskustelukumppani. 
Hyviä kokemuksia on myös asiakkaan 
yhteistyöstä oman alan liittonsa asiantun-
tijoiden ja uraohjauksen psykologin välillä. 
Kasvokkain toteutettavaan uraohjaukseen 
voidaan sisällyttää myös psykologisia 
tiedonhankintamenetelmiä, jos päätök-
sentekoa ja valintaa tukisi tieto asiakkaan 
persoonallisuudesta tai kykyprofiilista. 
Tarjolla on myös monenlaisia itsearviointi- 
ja pohdintatehtäviä.  Alanvaihtajia saattaa 
myös kiinnostaa työkokeilu, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tutustua uuteen ammat-
tiin oikeassa työympäristössä. Työkokeilu ei 
kuitenkaan ole työsuhde, vaan työttömyy-
setuudella tuettu palvelu, mutta joissain 
tapauksissa se voi myös johtaa työllistymi-
seen työkokeilupaikalle. Uraohjauspalvelu 
voidaan toteuttaa myös monikanavaisesti 
(puhelin- tai videoyhteyden avulla).

TYÖLINJAN VALTAKUNNALLISET PALVELUT

Palveluiden siirtyminen verkkoon ja puhe-
limen päähän on näkynyt ruuhkaisuutena 
myös toimistojen puhelinpalveluissa. Mi-
käli oman alueen TE-palveluihin ei pääse 
soittaen läpi, kannattaa jättää soittopyyntö 
Oma asiointi –palvelussa. Yhä useamman 
asian voi hoitaa myös soittamalla valta-
kunnalliseen Työlinja-puhelinpalveluun, 
jossa on tarjolla neuvontaa ja asiakaspalve-
lua mm. työttömyysturva- ja koulutusneu-
vonta-asioissa. 

Monikanavainen palvelu on muut-
tanut myös syvennettyjen palveluiden 
tarjoamista: Työlinjan uraohjauspalvelua 
tarjotaan puhelimen välityksellä niin 
aikavarauksella kuin ilmankin (ma ja to 
iltapäivisin). Saman psykologin kanssa 
voi keskustella tarpeen mukaan useitakin 
kertoja, jopa anonyymisti, jos näin haluaa. 
Uraohjauksessa usein esille tulevia aiheita 
käsitellään yleisellä tasolla myös Suotuisa 
suunta –blogissa. Uusimpana kokeiluna 
uraohjauksen psykologiin saa yhteyden 
videon välityksellä vaikka omalta ko-
tisohvaltaan käsin. Koulutusneuvonta 
taas on puhelinpalvelun lisäksi mukana 
Facebookissa ja Jobitti- nuorten työnhaun 
verkkoryhmät Twitterissa. Myös YouTu-
be-videoita käytetään asioiden havain-
nollistamiseksi. Näin Työlinjalla tarjotaan 
sekä henkilökohtaista että ryhmä- ja mas-
samuotoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta 
valtakunnallisesti. 

OPISKELU TYÖTTÖMÄNÄ

Korkeakoulutetulla työttömällä (niin 
vastavalmistuneella kuin kokeneellakin) 
on pohjalla hyvä koulutus, mutta jos työn 
saaminen nykyisellä koulutuksella silti 
tuntuu hankalalta, kannattaa harkita opis-
kelua omaehtoisesti työttömyysturvalla. 
Työllistymismahdollisuuksia parantavaa 
koulutusta voidaan tukea korkeintaan 
kahden vuoden ajan. Lisensiaatti- ja 
tohtoritutkintoihin tähtääviä koulutuksia 
ei työttömyysturvalla tueta, mutta monet 
kokonaiset tutkinnot ja tutkinnon osat 
tulevat kyseeseen; esim. opettajan peda-
gogiset opinnot saattavat parantaa työllis-
tymisedellytyksiä. Tyypillisesti tuettavat 
opinnot ovat ammatillisia tutkintoja, 
amk-tutkintoja tai esim. avoimen yliopis-
ton tarjoamia opintokokonaisuuksia (esim. 
perusopinnot tai aineopinnot). Kesken 
jääneet yliopisto-opinnot saattaa myös olla 
mahdollista jatkaa loppuun työttömyys-
turvalla opiskellen.

Työvoimakoulutuksina tarjotaan 
aiempaa enemmän korkeakoulutetuille 
suunnattuja koulutuksia, usein yhteistyös-
sä yritysten kanssa (F.E.C.-koulutukset ja 
rekrykoulutukset). Työvoimakoulutukset 
löytyvät te-palvelut.fi-sivuilta. Mikäli 
kiinnostusta paikkakunnan vaihtoon on, 
myös muiden alueiden koulutustarjontaan 
kannattaa tutustua. 

Kolmas vaihtoehto työttömänä opis-
keluun on sivutoiminen opiskelu (alle 5 
op kuukaudessa, keskimäärin). Silloin 
kokopäivätyön hakeminen on yhä pää-
tavoite, ja sivutoimisuutta arvioitaessa 
tarkastellaan myös opintojen sitovuutta 
– hakijan pitäisi olla opinnoista huolimatta 
valmis ottamaan vastaan kokopäivätyötä. 
Joka tapauksessa opintojen kiinnostaessa 
kannattaa olla yhteydessä paikalliseen 
TE-toimistoon, ja keskustella sopivimmas-
ta tavasta kehittää osaamista. Näin välty-
tään myös ikäviltä työttömyysetuuksien 
takaisinperinnöiltä. 

PAIKALLISET PALVELUT

Eniten kirjoa palveluvalikoimassa lienee 
paikallisesti järjestetyissä, erityisesti kor-
keakoulutetuille suunnatuissa palveluissa. 
Tarjolla on monenlaisia teemapäiviä, 
työhön valmentajan palvelua ja työnha-
kuryhmiä: esim. Hämeen TE-toimistossa 
marraskuussa on 12.11. ”Stand Uppia 
yrittäjyydestä” ja Pirkanmaan TE-toimis-
tossa Uratarjotin, uravalmennuskurssi 
vastavalmistuneille korkeakoulutetuille. 
Varsinais-Suomessa oli toukokuussa Pop 
up –viikko korkeakoulutetuille, jossa oli 
viiden päivän aikana 20 tapahtumaa. Ajan-
kohtaiset tapahtumat löytyvät te-palvelut.
fi –sivuilta, paikallisista palveluista. 

Monenlaista tarjontaa erilaisiin työn-
hakijan ja työpaikan vaihtajan tarpeisiin 
on siis tarjolla. Tutustu ja hyödynnä niitä. 
Otamme myös mielellämme vastaan 
palautetta toiminnan kehittämiseksi vielä 
paremmin kansalaisia palvelevaksi.  ○
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KUN TYÖNTEKIJÄ tai virkamies on irtisa-
nottu taloudellisista ja/tai tuotannollisista 
syistä, on työnantajalla velvollisuus ottaa 
hänet takaisin töihin jos työvoiman tar-
vetta ilmenee säädetyn ajan kuluessa. 
Takaisinottovelvollisuuden tarkoitus on 
suojata työntekijää perusteettomilta irtisano-
misilta ja auttaa häntä työllistymään omaa 
ammattitaitoaan vastaaviin töihin. 

Takaisinottovelvoite rajoittaa työnantajan 
mahdollisuutta palkata uusia työntekijöitä. 
Jos on tarve rekrytoida työntekijöitä sa-
moihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita 
irtisanottu oli tehnyt, työtä tulee ensisijaises-
ti tarjota työttömälle irtisanotulle henkilölle. 
Velvollisuus tarjota työtä koskee sellaisia 
tehtäviä, joita tämä teki tai olisi ollut velvol-
linen työsopimuksensa tai virkansa mukai-
sesti tekemään. Samankaltaisilla tehtävillä 
puolestaan tarkoitetaan sellaisia tehtäviä, 
joita työntekijä ammattitaitonsa, koulutuk-
sensa ja työkokemuksensa perusteella pystyy 
tekemään. Tarjottavan työn ei tarvitse olla 
vakituinen, vaan määräaikaistakin työtä on 
tarjottava. Työtarjouksen tulee kuitenkin olla 
asiallinen ja vakava tarjous.

TAKAISINOTTOVELVOITTEEN KESTO
Työsuhteessa olleelle irtisanotulle työtä 
tulee tarjota 9 kuukauden kuluessa 
työsuhteen päättymisestä lukien, mutta 
virkamiehen kohdalla tämä aika on peräti 
24 kuukautta. Määräaika lasketaan työ- tai 
virkasuhteen päättymispäivästä lukien 
riippumatta siitä, onko irtisanotulla ollut 
irtisanomisaikana työntekovelvoitetta vai ei. 

Takaisinottovelvollisuus ei koske tilanteita, 
joissa irtisanominen johtuu henkilökohtaisis-
ta syitä tai joissa on kyse virka- tai työsopi-
muksen purkutilanteesta.

KOSKEE VAIN TYÖVOIMATOIMISTOSSA 
TYÖNHAKIJANA OLEVIA
Jotta takaisinottovelvoite oli voimassa, 
irtisanotun tulee olla työvoimatoimiston 
rekisterissä työnhakijana. Hänen ei tarvitse 
olla työtön työnhakija, vaan riittää että hän 
hakee työtä työvoimatoimiston välityksellä. 
Takaisinottovelvollisuuden täyttäminen 
edellyttää työnantajalta yhteistyötä työvoi-
matoimiston kanssa ja ennen rekrytointia 
sen onkin tiedusteltava työvoimatoimistolta, 
onko irtisanottuja työntekijöitä tai virkamie-
hiä työnhakijoina. Työnantajan on tehtävä 
tiedustelu sen alueen työvoimatoimistolta, 
jonka alueella työtä on ilmaantunut. 

SYRJIMÄTTÄ JA TASAPUOLISESTI
Usein tilanne on se, että työttömiä on 
enemmän kuin tarjottavia työpaikkoja ja 
takaisinottovelvollisuutta täyttäessään 
työnantaja voi joutua tekemään valinnan sen 
suhteen, kenelle työnhakijalle työtä tarjotaan. 
Mitään muuta sääntöä ei tässä ole kuin se, 
että työn tarjoamisessa pitäisi noudattaa 
syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden 
vaatimuksia.

KIELTÄYTYMINEN TARJOTUSTA TYÖSTÄ
Työntekijä voi luonnollisesti kieltäytyä 
ottamasta vastaan tarjottua työtä. Jos kieltäy-

tymiseen on ollut perusteltu syy, työnantaja 
ei välty työntarjoamisvelvollisuudeltaan eli 
uusien töiden ilmetessä myöhemmin, tulee 
työnantajan tarjota niitäkin. Perusteltuna 
syynä tarjouksesta kieltäytymiselle ei voida 
pitää aiemmasta työstä poikkeavia ehtoja 
tai pienempää palkkaa, sillä työnantaja voi 
asiallisin perustein tarjota työtä, jonka ehdot 
poikkeavat aiemman työn ehdoista, kunhan 
ne täyttävät lakien ja työehtosopimusten 
vaatimukset. Sen sijaan esimerkiksi lasten-
hoidon järjestäminen pikaisella aikataululla 
voi olla tällainen hyväksyttävä syy.

TAKAISINOTTO VELVOITTEESTA EI VOI 
LUOPUA EIKÄ SOPIA
Usein irtisanomistilanteet päättyvät sopi-
mukseen, jossa työnantaja suorittaa ”kultai-
sena kädenpuristuksena” irtisanomisajan 
palkan lisäksi ylimääräisen korvauksen sitä 
vastaan, ettei työntekijä riitauta irtisanomista 
oikeusteitse. Sopimuksissa on toisinaan 
maininta, ettei työntekijä tule vetoamaan 
takaisinottovelvollisuuteen, vaikka työnanta-
jalla olisikin tarvetta palkata uusia työnteki-
jöitä. Takaisinottovelvollisuus on kuitenkin 
ns. pakottavaa oikeutta, josta ei voida sopia 
toisin, koska sillä on haluttu suojata työn-
tekijää perusteettomilta irtisanomisilta ja 
työttömyydeltä sekä auttaa häntä palamaan 
omaa ammattitaitoa vastaavaan työhön. 
Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle 
työsopimuslain mukaan kuuluvia oikeuksia 
ja etuja, on mitätön. 

Arja Varis | edunvalvontapäällikkö, YKL

IRTISANOTUN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUS 
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Tilaa mielekkäälle

 referaatin kirjoitti •  M A R I K A  O J A L A ,  T J S  O p i n t o k e s k u s  

 kuvat •  A N N A  H E N T T O N E N 

työlle
Mistä työssä oikein on kyse? Millaisia työntekijöiden oikein 

tulisi olla? Millaista on mielekäs työ? Ovatko työntekijät 

vain henkilöstöresursseja? Unohdetaanko työn laatu?

KTT Elina Henttonen ja KTT Kirsi 
LaPointe ovat tutkineet työn tekemi-
sen mielekkyyttä erilaisten työelämää 

kuvaavien vallitsevien kertomusten kautta. 
He ovat tarkastelleet, mistä työssä on kyse 
ja millaisia työntekijöiden tulisi kertomus-
ten mukaan olla. Tutkimuskohteena oli 
myös yhteisöjä, joista haluttiin tietää, mitä 
ne toiminnallaan tavoittelevat ja millaisia 
mielekkään työn käytäntöjä luovat. Keskiössä 
oli työntekijöiden toimijuus eli se, millaiseksi 
omat vaikuttamismahdollisuudet ja tulevai-
suudennäkymät koetaan. Mielekkään työn 
tila, tutkijoiden lanseeraama työn kolmas tila, 
löytyy kun työntekijät kokevat pystyvänsä 
itse vaikuttamaan työhönsä ja tavoittelemaan 
työnsä moraalisia päämääriä.

MIELEKÄS TYÖ – MERKITTÄVÄÄ TYÖTÄ 
MORAALISIN KEINOIN

Henttosen ja LaPointen mukaan työn mielek-
kyys syntyy mahdollisuudesta tehdä työtä, jolla 
on jokin itseä suurempi merkitys niin muille 
ihmisille kuin yhteiskunnallekin.  Mielekästä 
työtä Henttonen ja LaPointe kuvaavat meta-
foralla Kolmas tila. Se tarkoittaa mielekkään ja 
omaehtoisen työn tilaa erilaisten työhön vaikut-

tavien käytäntöjen ristipaineessa. Sen ytimessä 
ovat työntekijöiden pyrkimykset tehdä työnsä 
moraalisesti. Keskiössä on se, kuinka paljon 
työntekijällä on vapautta suorittaa oma työnsä 
laadukkaasti hyväksi havaitsemiaan keinoja 
käyttäen vai onko se organisaation käytäntöjen 
sanelemaa. 

TYÖN MIELEKKYYS KATOAA 
MANAGERIALISTISEN MITATTAVUUS-
KULTTUURIN ALLE

Työelämässä on ollut vallalla managerialistinen 
kulttuuri, jossa työntekijät ovat henkilöstö-
resursseja. Työtä tehdään talouden ehdoilla, 
jolloin tehokkuus ja tuloksellisuus, käyttöaste, 

hyötysuhde ja lisäarvo ovat keskiössä. Tärkeäk-
si muodostuu nimenomaan mitattavuus, ei 
laatu. Silti moneen työhön liittyvät olennaiset 
asiat eivät ole helposti mitattavissa. Jos yli-
opistossa tutkijalta odotetaan vain julkaisuja, 
mitä tapahtuu laadukkaalle opettamiselle.  
Hoivatyössä taas inhimilliset kohtaamiset ovat 
hoidon onnistumisen kannalta tarpeellisia. 

Managerialistiseen puheeseen liitetään 
henkilöstön hyvinvointi, mutta työhyvinvoin-
tipalvelut toteutetaan samanlaisella manage-
rialistisella tuotantologiikalla kuin muutkin. 
Siten työhyvinvoinninkin pitäisi olla jotain 
mitä voidaan mitata. Korjataan vain yksilöitä, ei 
organisaation käytäntöjä. 

Elina Henttosen ja Kirsi 
LaPointen mielestä 

organisaation käytännöt 
vaikuttavat oman työn 

mielekkyyteen.
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Kun työn tekemisessä huomio kiinnitetään 
vain mitattaviin asioihin, työntekijä kadottaa 
työn tarkoituksen tai se hämärtyy. Se mitä 
mitataan, ei ole se mitä olet alun perin lähtenyt 
tekemään. Toimijuus heikentyy.

UUDEN TYÖN SANKARITARINA –  
KAIKKI ON KIINNI YKSILÖSTÄ

Viime vuosina työelämässä on korostettu sekä 
työnteon muutosta että yksilöä toteuttamassa 
itseään. Työ ei ole niin aikaan ja paikkaan sidot-
tua, jolloin työntekijä voi tehdä haluamiaan töi-
tä joustavasti erilaisissa työsuhteissa: vuoroin 
palkkatöissä, yrittäjänä, freelancerina, urakalla 
tai osuuskunnissa. Työntekijä toteuttaa unel-

miaan omista lähtökohdistaan. Hän brändää 
itsensä muun muassa sosiaalisessa mediassa ja 
on oman työelämänsä supersankari.  

Menestys liitetään siis yksilön ominaisuudek-
si. Mutta samalla kun menestyminen on yksilöllis-
tetty, on yksilöllistetty myös työelämän ongelmat. 

KÄYTÄNNÖT SANELEVAT  
TYÖN TEKEMISEN TAVAN

Työpaikalla vakiintuneista tavoista toimia, siis 
käytännöistä, muodostuu työn tekemisen kult-
tuuri. Pitkään yhteisössä olleet eivät välttämät-
tä helposti edes tunnista näitä käytäntöjä. Kun 
käytännöt ovat vakiintuneita tapoja toimia, jopa 
niin pitkälle, ettei niitä osata nimetä ja kyseen-

Mielekkään työn

tila löytyy kun työntekijät 
kokevat pystyvänsä

itse vaikuttamaan työhönsä 
ja tavoittelemaan

työnsä moraalisia 
päämääriä.

LISÄTIETOA

• Henttonen ja LaPointe ovat 
molemmat toimineet aiemmin 
tutkijoina Aalto-yliopistossa, 
mutta työskentelevät nyt omassa 
yrityksessään Valtaamossa.  He siis 
loivat oman mielekkään työn tilansa. 

• Elina Henttonen & Kirsi LaPointe: 
Työelämän toisinajattelijat.  
Vallataan tilaa mielekkäälle työlle  
(Gaudeamus 2015)

• blogi: www.valtaamo.fi/kolmas-tila/

Luento pidettiin 30.9.2015 TJS 
Opintokeskuksessa
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alaistaa, voi kysyä katoaako yksilön toimijuus. 
Vievätkö käytännöt meitä? 

Käytäntöihin liittyy Henttosen ja LaPointen 
mukaan kuusi ulottuvuutta: ne ovat jaettuja, 
kehollisia, materiaalisia, moraalisia, itsestään 
selviä ja muuntuvia. Kehollisuus ja materiaali-
suus näkyvät tietyn yhteisesti jaetun ajattelun 
lisäksi erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi kokouk-
sissa. Se on automaattista toimintaa tiettyjen 
välineiden avulla. Kehollisuus tekee tutkijoiden 
mielestä käytännöistä tosi vakiintuneita. 

Käytännön moraalisuus taas kuvaa sitä, että 
pelkkä prosessin vaiheiden hahmottaminen 
ei riitä, vaan tilanteisiin liittyy aina käytännön 
taju – ymmärrys siitä, milloin tekee niin hyvää 
työtä, että päästään päämäärään. Moraalisuus 
syntyy kokemuksen myötä, osallistumalla 
käytäntöihin. Käytännöt ovat itsestään selviä, 
kunnes esimerkiksi uusi työntekijä osaa niitä 
kyseenalaistaa tai joku kokee sen epäreiluiksi. 
Vakiintuneisuudestaan huolimatta käytännöt 
ovat siis myös muuntuvia. 

ORGANISAATION KÄYTÄNNÖT  
JA OMAN TYÖN MIELEKKYYS

Oman työn mielekkyyttä pohtiessa täytyy poh-
tia organisaation käytäntöjä. Millaisia käytän-
nöt ovat ja mihin organisaation käytäntöihin on 
osallistuttava, vaikka ne eivät välttämättä ole 
oman työn ydintä ja palvele mielekkään työn 
tekemistä. Kun uuden työn sankaritarinassa 
korostetaan itsensä johtamista, niin Henttonen 
ja LaPointe korostavat käytäntölähtöistä nä-
kökulmaa, siis ympärillä olevia organisatorisia 
käytäntöjä. Oravanpyörästä ei pääse pois, jollei 
voi toimia toisin. 

Tutkijat painottavat, että kaikki käytännöt ei-
vät ole mielekkään työn vastustajia. Käytäntöjä 
tarvitaan esimerkiksi luomaan ennustettavuut-
ta. Tutkijat muistuttavat myös, että kokemus 
käytännöstä vaihtelee sen mukaan, mikä on 
oma rooli sen osalta. Mielekkään työn kannalta 
oleellista on tehdä oman työn käytäntöjä näky-
viksi, jotta niitä voi puolustaa: ”minun täytyy 
tehdä näin, jotta saan työni hyvin tehdyksi.

TUTKI KÄYTÄNTÖJÄ 

Käytäntöjen löytäminen ja kuvaaminen saattaa 
olla vaikeaa ja aikaa vievää. Henttonen ja 
LaPointe haluavat tarjota välineitä, jotta käy-
tännöille voi yhdessä tehdä jotain. He kehotta-
vatkin miettimään tilanteita työssä, jolloin työ 
tuntui mielekkäältä tai vastaavasti tilanteita, 
jolloin mielekkyys oli hukassa. Mielekkäistä 
käytännöistä pyritään löytämään elementtejä, 
joita halutaan vahvistaa ja huonoista käytän-
nöistä elementtejä, jotka voisi poistaa. 

Käytäntöjä voi lähestyä neljän kysymyksen 
kautta: Mitä käytännön avulla tavoitellaan? Ke-
nen päämääriä se palvelee? Miten se luo tai syö 
mielekkyyttä? Miten käytäntöä ylläpidetään?

MAHDOLLISTA MUUTOS

Tutkijat heittävät vaihtoehtoja, joilla käytäntöjä 
voi vastustaa ja työtä tehdä toisin. Se voi olla ar-
kista improvisointia ja oman työn tuunaamista 
tai periaatteellista uskottomuutta ja maltillista 
radikalismia – parhaimmillaan kuitenkin kol-
mannen tilan valtaamista. 

Kolmas tila siis kuvaa mielekkään ja omaeh-
toisen työn tilaa erilaisten työhön vaikuttavien 
käytäntöjen ristipaineessa.  Sen ytimessä ovat 

ammattilaisten pyrkimykset tehdä työnsä mo-
raalisesti eli tehdä omaa työtä mahdollisimman 
hyvin oman etiikan mukaisesti.  Tavoitteena 
on muuttaa käytäntöjä tai venyttää niitä, sen si-
jaan että työntekijä itse yrittää jatkuvasti venyä 
kohtaamaan asetettuja vaatimuksia. 

Tilanvaltauksen työkaluiksi Henttonen ja 
LaPointe esittävät viisi askelmerkkiä: etäisyyttä 
arkeen, päämäärien kirkastaminen, tutkiva ote 
työkäytäntöihin, vaihtoehtojen etsiminen ja 
vapaa tilaa kokeilulle.

Etäisyyden ottamista tarvitaan, jotta näkee 
työpaikan ja omat käytännöt ja löytää niissä 
kehittämiskohteet. Se on toimintatapojen 
katsomista uusin silmin ja niiden kyseenalais-
tamista.  Tavoiteltava päämäärä täytyy myös 
kuvata selkeästi eli se, mitä toisin tekemällä 
saavutetaan. Sen jälkeen käytäntöjä tutkitaan 
ja määritellään, miksi asioita on tehty niin kuin 
on tehty. Lopuksi etsitään vaihtoehtoisia tapoja 
toimia ja vapaata tilaa kokeilulle. Vaihtoehtoi-
sia tapoja ovat esimerkiksi täysin uudet käytän-
nöt tai sitten vakiintunut käytäntö haastetaan 
itselle tai työryhmälle tärkeästä näkökulmasta.  
Kokeilutilaksi voi ottaa vaikka blogin, jossa ko-
keillaan erilaisia esittämis- ja lähestymistapoja 
sekä testataan vuorovaikutusta vastaanottajien 
kanssa. 

Olennaista käytäntöjen muuttamisessa on 
aina pitää mielekkään työn näkökulma mieles-
sä. Esimerkiksi sähköpostin osalta ei riitä, että 
tehostaa ohjelman ominaisuuksien teknistä 
tuntemusta, vaan pitää miettiä, mikä sähkö-
postissa tuhoaa mielekästä työtä.  Tärkeää on 
siis päämäärien kirkastaminen ja käytäntöjen 
näkyväksi tekeminen! ○

Työelämän 
toisinajattelijat 
-teoksessa esitellään 
neljä kysymystä, 
joiden kautta 
työelämän käytäntöjä 
voi lähestyä

Elina HEnttonEn & Kirsi laPointE

T yöel ämän
Toisin
ajaTTelijaT

-
-

T y ö n mielekkyys 

synT yy mahdollisuudesTa 

Tehdä T yöTä , joll a on jokin 

iTseä suurempi merkiT ys 

niin muille ihmisille kuin 

yhTeiskunnallekin. 

Kun arvolitaniat, maailmaa sylEilEvät missiot, 

tuottavuusPuHE ja tEHostaminEn ovat viEnEEt työstä 

ilon, on aiKa PysäHtyä Katsomaan työtään ja 

työyHtEisöään toisin. 

Työelämän ToisinajaTTelijaT auttaa löytämään työn tarkoi-
tuksen kyseenalaistamalla kiveen hakatut käytännöt. se auttaa 
valtaamaan tilaa mielekkäälle työlle ja luomaan innostavaa, 
kestävää ja moniarvoista työelämää. teos tarjoaa tuoreita tut-
kimuksellisia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja käytännön työ-
kaluja ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja mielekkään työn 
luomiseen. se puhuttelee omia työelämäratkaisujaan pohtivia eri 
alojen ammattilaisia sekä työyhteisöjen kehittäjiä ja tutkijoita.
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9 789524 953641
isBn 978-952-495-364-1   Kl: 30   

Kansi: satu KontinEn   

www.gaudEamus.fi

miKsi työni 

on tärKEää? 

mitä työni 

antaa 

minullE?

miKsi tEEn 

työtäni juuri 

näin? 

vallataan

tilaa

miElEKKäällE

työllE

Kirsi laPoinTe, KTT ja elina HenTTonen, KTT, 

ovat työelämän tutkijoita, kouluttajia ja uudistajia. 
Heidän sydäntään lähellä ovat mielekkään työn käy-
tännöt, ammatillisen toimijuuden vahvistaminen ja 
työelämän eriarvoisuuden purkaminen. aiemmin he 
työskentelivät tutkijoina ja opettajina aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulussa, organisaatiot ja johtaminen 
-oppiaineessa. Elina on tutkinut työelämän eriarvois-
tavia käytäntöjä ja tehnyt aktiivisesti tilaa monimuo-
toisuudelle työelämässä. Kirsi on tutkinut toimijuutta 
ja identiteetin merkitystä uramuutoksissa ja toimi-
nut ennen tutkijanuraansa henkilöstön koulutus- ja 
konsultointitehtävissä suomessa ja yhdysvalloissa. 
nykyisin Elina ja Kirsi valtaavat tilaa mielekkääl-
le työlle omassa tutkimus- ja koulutusyrityksessään  
valtaamossa (www.valtaamo.fi) ja kirjoittavat työelä-
mästä Kolmas tila -blogissaan (www.valtaamo.fi/kolmas- 

tila).
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BIOLOGIAN alalle kouluttautuminen kannattaa edelleen, sillä 
työllisyystilanne on parempi kuin annetaan ymmärtää. 

Oikos Finlandin järjestämässä ekologien ja biologien tapaami-
sessa Joensuussa kysyttiin, mikä on todellisuus työllisyydessä? Siitä 
kertoi paneelin alustaja, Leena Lindström. 

– Työttömyys on aina yksilön kannalta erittäin huono asia. Emme 
toki vähättele sitä, että kortistossa on 134 työtä etsivää bioalan 
tohtoria, mutta ainakaan ekologian alan alumneista on vaikeaa 
löytää työttömiä tohtoreita.

Lindström kysyy myös, miksi juuri biologian alan tohtoreilla 
pitäisi olla nollatyöttömyys, varsinkin kun yleisesti eletään vaikeassa 
taloustilanteessa. Suhteessa yliopistopaikkoihin tohtoreita on liikaa, 
mutta työpaikkoja on toki yliopistojen ulkopuolellakin. 

REIKIÄ TILASTOISSA
Jos tarkastelee Jyväskylästä vuosina 1981–2003 valmistuneita 
ekologian alan 108 tohtoria, työllisyystilanne on hyvä. 

Yli puolet työskentelee yliopistoilla, tutkimuksessa tai opetuk-
sessa. Viitisentoista prosenttia on sijoittunut yrityksiin tai valtion 
liikelaitoksiin. Kuutisen prosenttia työskentelee julkishallinnossa ja 
kolme prosenttia tutkimuslaitoksissa. Entä loput?

– Osasta ei yksinkertaisesti ole tietoa. 
Ehkä heitä on sijoittunut ulkomaille. Tilastot eivät myöskään 

tunnista niitä, jotka vaihtavat alaa. 

Työllisyysteemaan pureuduttiin kolmen panelistin johdolla: Kai 
Lindström edusti sekä Åbo Akademita että Suomen Akatemiaa. 
Johanna Mappes kouluttaa itse tohtoreita Jyväskylässä. Alpo 
Kahilainen taas puhui vastavalmistuneena tohtorina. 

Mappes muistutti, että biologian ala on erittäin laaja aina 
molekyylitasosta ympäristöhallintoon. Jos tekniikan aloja niputet-
taisiin yhteen samalla tavalla kuin biologiaa, niin insinöörejä olisi 
määrällisesti enemmän työttömänä kuin biologeja. 

– Kyllä biologien työttömyysmaalailussa on pitkälti kysymys 
tilastoharhasta. Toisaalta tällä hetkellä isot leikkaukset kohdistuvat 
juuri meidän alaamme, mikä voi nopeasti pahentaa tilannetta.

Mappes kertoo, että vastikään auki olleisiin kahdeksaan post doc 
–paikkaan ei tullut yhtään suomalaisen tohtorin hakemusta. Miksi?

– Ehkä se johtuu ”asuntomarkkina-ilmiöstä”. Jossain päin 
Suomea ei saa myytyä taloa pilkkahinnallakaan, kun taas pääkau-
punkiseudulla asuntojen hinnat nousevat. Voi olla, että ihmiset 
eivät halua lähteä maakuntiin tekemään töitä tai lähteä ulkomaille 
pätevöitymään. Myös hakuaikaikkuna voi olla liian pieni. 

Kai Lindström totesi, että tieteen tason nousu biologian alalla 
heijastuu myös väitöskirjojen määriin.

– Panos on ollut tärkeä paitsi huippututkimuksen kannalta, myös 
sen merkkinä, että elämme sivistysvaltiossa. 

EKOLOGIAN ALAN KORKEASTI KOULUTETUT 
TYÖLLISTYVÄT TOISTAISEKSI HYVIN
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Työttömyysmaalailut osin tilastoharhaa ja huhuja

Paneelikeskustelun 
biologian alan työlli-
syydestä veti Leena 
Lindström Jyväskylän 
yliopistosta.

Tohtorius ei takaa työpaikkaa, mutta koulutus 
kannattaa edelleen, varsinkin kun vertaa 
peruskoulupohjalta ponnistaviin.  
Taustakuva: Oikos Finland

”Jos tekniikan aloja niputettaisiin yhteen samalla tavoin kuin biologiaa, niin 
insinöörejä olisi määrällisesti enemmän työttömänä kuin biologeja.”
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tarraa
Ranskan talous 

Ranskalaisissa yrityksissä yhteistyö tohtorikoulutuksen kanssa 
nähdään kansainvälisen kilpailukyvyn avaimena. Akavan asiantuntija 
Ida Mielityinen uskoo, että tohtoreiden tehokkaampi hyötykäyttö 
auttaisi myös Suomen taloutta.
 teksti •  V I R P I  L A T V A  
 kuva •  M É D I A T H É Q U E  D E  P A R I S 

Ranskan yrittäjien keskusliitto Medef 
allekirjoitti alkusyksystä yliopistojen 
ja korkeakoulujen kanssa käytännön 

toimenpiteisiin painottuvan yhteistyösopi-
muksen. Medef oli koonnut yliopistojen ja 
korkeakoulujen johtajat miettimään, miten 
ylemmän asteen koulutuksen ja yrityselämän 
yhteistyötä voitaisiin kehittää. 

Yhteistyösopimukseen kirjattiin kuusi käy-
tännön toimenpidettä, joista ensimmäinen oli 
yliopistojen ja korkeakoulujen johtajien ottami-
nen mukaan yritysten tärkeisiin kansainvälisiin 
tapaamisiin. 

– Meillä ja korkeamman asteen oppilaitok-
silla on samat haasteet ja tavoitteet: houkutella 
parasta ainesta ja pärjätä kansainvälisessä 
kilpailussa, korostaa Medefin koulutus- ja työl-
lisyyskomission johtaja Florence Poivey. 

Hänen mielestään mietintöjä ja julkilausu-
mia on tehty tarpeeksi, nyt tarvitaan käytän-
nönläheisiä yhteistyöprojekteja. 

– Osa korkeakouluista on jo mukana Osaa-
mista yrityselämälle -koulutusohjelmassa, 
jossa tohtoriopiskeluun sisällytetään 70 tunnin 
yrityselämää koskeva teoriajakso ja 30 tun-
nin työharjoittelu. Haluamme lisätä näiden 
mukana olevien tiedekuntien määrää. Lisäksi 
perustamme kolme tohtorinkoulutuslaitosten 

sekä pienten ja keskisuurten yritysten yhteistä 
tutkimusyksikköä, Poivey luettelee. 

Hän tietää yritysten olevan valmiita ma-
joittamaan omiin toimitiloihinsa lupaavimpia 
opiskelijoiden start up -yrityksiä. Näin tutki-
musyhteistyötä syntyy jo ennen jatko-opinto-
jen valmistumista. 

RÄÄTÄLÖITYJÄ VÄLITUTKINTOJA 

Työnantajaliitto aikoo kerätä yrityksiltä tekijöitä 
kaipaavia projekteja, jotta paitsi tutkijakoulu-
tusta myös erityisesti välitutkintoja ja diplo-
meja voitaisiin muokata paremmin työelämän 
tarpeisiin.

Tohtoreiden työttömyys on Ranskassa 
kymmenen prosentin luokkaa, mikä on reilusti 
enemmän kuin naapurimaissa. Väitelleiden 
työllistymisessä on eroja. Tekniikan tohtorei-
ta palkataan paitsi teknisiin myös kaikkien 
muidenkin alojen erikoistehtäviin kuten 
henkilöstöhallintoon. Muiden alojen tohtoreilta 
työpaikat nappaavien tekniikan akateemisten 
työttömyysprosentti onkin lähes olematon.

KANNUSTAVAA VERO- JA 
TUKIPOLITIIKKAA TARVITAAN

Suomessa tutkijankoulutus johtaa tänä päivänä 
yhä useammin suoraan kortistoon. Miksi täällä 

korkean koulutustason maassa epäröidään 
edelleen tohtorin palkkaamista?  

– Tohtoreiden osaamisen katsotaan usein 
rajoittuvan väitöskirjan aihealueeseen. Väi-
töskirjan tekijöille karttuu kuitenkin laajasti 
yleisempiä valmiuksia, joita ovat rahoituksen 
hankkiminen, oman työn johtaminen, pitkän 
projektin vieminen loppuun, kielitaito ja kyky 
toimia kansainvälisissä verkostoissa, kertoo 
Akavan koulutuspolitiikan asiantuntija Ida 
Mielityinen.  

Mielityisen mielestä Suomi voi menestyä 
vain sillä, että korkeakoulutus palvelee laajasti 
ja monipuolisesti yrityskenttää, myös pienim-
piä yrityksiä, sekä tukee uusien yritysten syntyä 
ja kasvua. 

– Nyt tarvitaan vahva perusrahoitus koulu-
tukseen ja tutkimukseen. Opetuksen kehittä-
mistä on tehtävä määrätietoisesti. Tutkimustie-
don ja yritystoiminnan on kohdattava jatkossa 
entistä paremmin, Mielityinen sanoo. 

Hän korostaa, että pelkkä koulutusjärjes-
telmän kehittäminen ei riitä, vaan yrityksiltä 
tarvitaan vahvaa tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiopanostusta sekä valtiovallalta siihen 
kannustavaa vero- ja tukipolitiikkaa.

Mielityisen mukaan hallituksen kärkihanke, 
jonka tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen 

tohtoreihin
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– Koska yliopisto voi työllistää vain kym-
menkunta prosenttia tohtoreista, tutkija-
koulutusta on kehitettävä niin, että se tarjoaa 
valmiuksia ja reittejä työllistyä muualle. Näin 
sekä tohtoreiden osaamista hyödynnettäisiin 
paremmin että heidän työllistymisensä kohe-
nisi. 

URAPOLKU JULKISESTA YKSITYISEEN

Mielityinen ihmettelee, miksi tohtoreita on 
työttöminä juuri niillä aloilla, joissa heidän 
osaamista sanotaan tarvittavan. Toisaalta 
yrityselämässä jatko-opintojaan suorittavien 
ongelman asetteluja ei aina osata arvostaa 
tutkimusta ohjaavissa yliopistoissa ja korkea-
kouluissa. 

– Suomessa tutkimus- ja kehitystehtävissä 
työskentelevistä ainoastaan parikymmentä 
prosenttia on tohtoritutkinnon suorittaneita. 
Tämä on kansainvälisessä vertailussa alhai-

nen luku. Myös ministeriöissä heitä on vähän, 
Mielityinen huomauttaa.

Ranskan mallin mukainen kaavamainen 
tohtoreiden työharjoittelu ei miellytä Mieli-
tyistä. Hän toivoo sen sijaan korkeakoulujen 
ja yritysten yhteisiä urapolkuja, joita pitkin 
opetus- ja tutkimushenkilöstö voisi liikkua 
oppilaitoksen ja yritys- tai julkisen sektorin 
työtehtävien välillä tai yrittäjänä. Korkeakoulu-
lainsäädäntö ei saisi rajoittaa liikkumista. 
Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin välillä 
liikkuvan tutkijan tulotaso pitäisi pyrkiä pitä-
mään tasaisena. 

– Vastaavia malleja toimii jo esimerkiksi 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös joissakin 
tiedekunnissa on käytössä malli, jossa yritys 
voi "vuokrata" tohtorin tai tutkijan yritykseen 
sovitun pituiseksi ajaksi. ○

          Lähde: Akavalainen verkkolehti 14.10.2015

Ranskassa valmistuu vuosittain noin 10 000 tohtoria. Yrittäjien keskusliitto Medef haluaa heidän osaamisensa entistä tehokkaammin yrityselämän käyttöön.

"Mietintöjä ja 
julkilausumia

on tehty tarpeeksi, 
nyt tarvitaan 
käytännönläheisiä

yhteistyöprojekteja."

ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden 
kaupallistamiseksi, on askel oikeaan suuntaan. 

– Akavan näkemyksen mukaan osana tätä 
kärkihanketta on tärkeää vahvistaa yritysten 
ja tutkimuksen vuorovaikutusta. Erityisesti on 
lisättävä yliopistojen ja tutkimuslähtöisten start 
up -yritysten yhteistyötä. 
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Lappeenrannan yliopistossa (LUT) 
on etsitty keinoja lääkeainejäämien 
puhdistamiseksi jätevesistä. Membraa-
nitekniikan professori Mika Mänttärin 

mukaan välineet tähän ovat periaatteessa jo 
olemassa, LUT:n kokeessa lääkeainejäämistä 
onnistuttiin poistamaan 95 % korkeajänni-
tepurkauksen ja biologiseen puhdistukseen 
yhdistetyn kalvosuodatuksen avulla. Menetel-
miä kokeiltiin pilottimittakaavassa Parikkalan 
kunnallisessa vedenpuhdistamossa.  

Korkeajännitepurkauksessa puhdistetta-
vaan veteen syntyvät hydroksyyliradikaalit sekä 
muut aineet hajoittavat haitallisia yhdisteitä 
kemiallisten reaktioitten avulla. Kalvosuo-
datuksessa aineet tarttuvat puoliläpäisevään 
membraanirakenteeseen pääosin koon takia. 
Kalvosuodatusta voi kuitenkin tehostaa mer-
kittävästi myös aineiden sähköinen varautu-
minen; kalvon ja molekyylin samanmerkkinen 
varaus estää osaltaan molekyylin kulkeutumis-
ta kalvon läpi. Varautumista tapahtuu spontaa-
nisti ympäristön pH:n takia. 

Mänttäri korostaa, etteivät uudet mene-
telmät tee vanhoja tarpeettomiksi vaan täy-
dentävät näitä.  Myös perinteinen biologinen 

puhdistus poistaa monia lääkeaineita, jotka 
joko hajoavat mikrobitoiminnan seurauksena 
tai kiinnittyvät bakteereihin saostuen näiden 
mukana lietteeseen. 

– Eri menetelmistä kannattaakin koota 
tapauskohtaisesti järkevin kokonaisuus kuor-
mituksen määrän, laadun ja puhdistustarpeen 
perusteella.

Mänttärin mukaan sekä kalvosuodatus että 
sähköpurkaukseen perustuva puhdistus ovat 
helposti skaalattavissa eri kokoluokan laitok-
siin. Membraanisuodatuksesta on jo kokemusta 
isossakin mittakaavassa. Tämän avulla tehdään 
esimerkiksi Ranskassa jokivedestä juomavettä 
300.000 neliön kalvopinta-alalla. Menetelmällä  
on myös tuotettu juomavettä merivedestä jo 
vuosikaudet.  

RAJA-ARVOT JA ANALYTIIKKA PUUTTUVAT 

Kumpikaan menetelmistä ei ole vielä laajemmin 
käytössä Suomen kunnallisissa puhdistamoissa. 
Mänttäri näkee syyksi sen, ettei lääkeainejäämil-
le ole Suomessa yleisiä raja-arvoja minkä takia 
aineiden määrää ei ole seurattu eikä näitä ole 
yritetty erityisesti puhdistaa. Käytössä ei myös-
kään ole kohtuuhintaista analytiikkaa aineiden 

havaitsemiseksi. Puutteen korjaaminen ei liene 
aivan helppoa, lääkeainejäämät ovat usein 
häviävän pieniä mistä huolimatta näillä voi olla 
merkittävä vaikutus ympäristössä.

Lainsäädännön osalta tilanne voi kuitenkin 
muuttua, Mänttäri uskoo EU:n asettavan lähi-
vuosina tarkkailumääräyksiä ainakin muuta-
mille haitallisiksi tiedetyille ”prioriteettiaineille”. 
Raja-arvojen tullessa voimaan pelkästään 
biologiseen puhdistukseen tukeutuvat laitokset 
tulevat olemaan riittämättömiä.

– Uusista menetelmistä pitäisikin nyt saada 
lisää käyttökokemuksia kunnallisten puhdista-
mojen mittakaavassa. 

– Menetelmien pitkäkestoinen soveltami-
nen todellisessa käyttöympäristössä poikkeaa 
monin tavoin laboratoriokokeista. 

Kalvosuodatus kuluttaa perinteisiä puhdis-
tamoja enemmän energiaa, koska tätä tarvitaan 
veden puristamiseen kalvorakenteiden läpi. 
Maailmalla käytettyjen membraanibioreak-
toreiden energiankulutus on noin 2 kWh/
puhdistettu vesikuutio. Prosessissa on samalla 
ehkäistävä kalvojen tukkeutuminen ja rikkoon-
tuminen. Rakenteisiin ei kuitenkaan tarvita 
kalliita tai vaikeasti saatavia materiaaleja. 

Jäteveden lääkeainejäämistä onnistuttiin poistamaan valtaosa membraani-
suodatuksen sekä korkeajännitepurkausten avulla. Lääkeainejäämien  
poistamiseen ei ole aiemmin kiinnitetty erityistä huomiota koska  
pitoisuuksille ei ole yleisiä raja-arvoja. Tilanne on muuttumassa, EU  
kaavailee tarkkailuvelvoitetta haitallisiksi tiedetyille prioriteettiaineille. 
 teksti •  H E I K K I  J A A K K O L A  
 kuva •  I N G I M A G E 

 puhdistivat  
      lääkeainejäämät  
  jätevedestä

Kalvosuodatus ja korkeajännitepurkaus

TEKNOLOGIA OLEMASSA – HYÖDYNTÄMINEN ALKUTEKIJÖISSÄÄN
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– Nykyiset kalvot valmistetaan öljypoh-
jaisista polymeereistä, tutkimme parhaallaan 
myös selluloosapohjaisten materiaalien sovel-
tuvuutta tähän.

PUHDISTUS ENNEN VESIEN SEKOITTUMISTA

Uusien menetelmien käyttöönotto kannattaisi 
Mänttärin mielestä aloittaa kohteista, joissa 
puhdistettavaa on paljon ja perinteisen puh-
distusprosessin tulos heikko. Lääkeainejäämiä 
ajatellen ilmeisiä kohteita ovat ainakin sairaalat 
ja vanhainkodit. Puhdistus pitäisi tehdä ennen 
kohteen jätevesien sekoittumista muualta 
tulevaan jätevesikuormaan. 

– Täsmäpuhdistus on kustannustehok-
kaampaa kuin puhdistuksen kohdistaminen 
isoihin vesimassoihin, missä pitoisuudet ovat jo 
laimentuneet. 

Kunnissa perinteisen prosessin täydentämi-
nen kalvosuodatuksella nostaisi vesijohtoveden 
hintaa kuluttajalle Mänttärin arvion mukaan 
nykyisestä noin 5 euroa/kuutio muutamalla 
kymmenellä sentillä. Näin pieni arvio johtuu 
siitä, että vesijohtoveden kuluttajahinnassa 
puhdistamon kustannukset ovat vain yksi tekijä 
monien joukossa.

– Puhdistamon omiin toimintakustannuk-
siin muutoksella olisi tietysti isompi merkitys.

Puhdistustulokseen kohdistuvissa vaa-
timuksissa on kuitenkin vielä miettimistä. 
Lääkeainejäämien haitallisuuden arviointi voi 
olla vaikeaa etenkin päästöjen laimentuessa 
suuriin vesistöihin.

– Suomessa puhdistuksen tarve on lähtö-
kohtaisesti vähäisempi kuin kuivilla, tiheään 
asutuilla seuduilla.

SÄHKÖPURKAUS VESISUIHKUUN

Sähköpurkauksiin perustuva puhdistus on vielä 
pitkälti pilotointivaiheessa sekä Suomessa, 
että muualla maailmassa. Yksi alan yrityksistä 
on suomalainen Wapulec, joka on kehitellyt 
koronapurkauksiin perustuvaa, perinteistä ot-
sonointia energiatehokkaampaa puhdistuskon-
septia. Toimitusjohtaja Henry Hatakka kertoo 
innovaation perustuvan sähköpurkauksen 
kohdentamiseen vesisuihkuun, jolloin vedestä 
syntyy lääkeaineitakin hajottavia aktiivisia 
radikaaleja. Samalla ilmassa olevasta hapesta 
muodostuu muita vettä aktiivisesti puhdistavia 
yhdisteitä kuten otsonia sekä atomihappea. 

Konseptia voidaan soveltaa sekä kevyttä 

desinginointia edellyttäviin että paljon epäpuh-
tauksia sisältävän veden puhdistukseen. 

Hatakan mukaan teknologiakehityksessä 
tähdätään nyt pilottimittakaavaa isompien 
laitteiden valmistukseen. 

MOLEKYYLI HAJOAA SILLAN KOHDALTA

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen Orionilta 
kertoo, ettei alan teollisuus ole toistaiseksi poh-
tinut lääkeainejäämien ympäristökulkeumaa 
millään yhteisellä foorumilla. Yhteisen näkökul-
man hakemista hankaloittaa tuotteiden ja tuo-
tantomenetelmien erilaisuus. Myös aineiden 
kuormittavuus vaihtelee laajassa haarukassa. 

Yhtenä käytännön ideana Lappalainen pohtii 
lääkeainemolekyylien varustamista helposti 
katkaistavalla kemiallisella sillalla. Tapahtuman 
jälkeen aine hajoaisi komponenteiksi, joilla ei ole 
lääkeaineen vaikutusta. Sillan rakentaminen voi-
si onnistua myös pienille lääkeainemolekyyleille. 

– Vaikka tämä ei tietenkään ratkaisisi koko 
ongelmaa, merkittävä määrä lääkeaineita voi-
taisiin tehdä tämän avulla ympäristölle vähem-
män haitallisiksi.  

Lääketehtailta tulevien päästöjen tärkein lähde 
ovat Lappalaisen mukaan laitteiden pesuvedet. ○

Uusista menetelmistä pitäisikin 
nyt saada lisää käyttökokemuksia 

kunnallisten puhdistamojen 
mittakaavassa.
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Riitta Yrjänheikki on näh-
nyt, miten paljon aikaa 
vaikean kaava-asian 
käsittely vie. Perusteel-
linen keskustelu ja kes-
tävät ympäristöratkaisut 
ovat kuitenkin ainoa 
tapa saada sosiaalinen 
hyväksyntä tunteita 
kuohuttaville hankkeille.

– Pitäisikö viranomai-
set velvoittaa säännöl-

lisiin, organisoituihin 
tapaamisiin? Kun he 

tulisivat tutuiksi, asioi-
den hoito helpottuisi, 
Riitta Molarius kysyy. 
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Kaivoksilla on Suomessa niin huono 
maine, että julkisuuteen on vaikea saada 
mitään myönteistä niihin liittyvää. Kai-

voksia vastustetaan, koska niiden aiheuttamia 
maisema- ja ympäristöhaittoja ei voi nykytek-
niikalla täysin estää. Vastustusta lisää se, että 
uuden kaivoksen perustamiseen liittyy myös 
tuntemattomia riskejä. Kestävä ja sosiaalisesti 
hyväksyttävä kaivostoiminta tähtää siihen, 
että se saavuttaisi kuntalaisten luottamuksen. 
SAM-hanke, Sustainable Acceptable Mining, 
kuuluu Tekesin Green Mining eli kestävän 
kaivannaisteollisuuden ohjelmaan. Sen tavoite 
on lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä 
ja kestävän kehityksen periaatteiden mukais-
ta toimintaa varsinkin Suomessa ja muilla 
pohjoisilla alueilla. SAM on myös kansainvä-
linen verkottumisprojekti, jossa edistetään 
tiedonvaihtoa muun muassa Chilen, USA:n ja 
Australian kanssa. 

Hankkeessa ovat mukana VTT Teknologian 
tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, 
Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 
sekä useat yritykset.

UUDENLAINEN VIRANOMAISTYÖPAJA

Oulussa järjestettiin toukokuussa 2014 viran-
omaistyöpaja, joka tuotti tietoa Kuusamon 
strategisen osayleiskaavan valmistelua var-
ten. Kuusamo on ajankohtainen esimerkki 
hankalasta kaavasuunnittelusta pienehköllä 
paikkakunnalla. Perusteellisen raportin työ-
pajasta kirjoitti riskienhallinnan tutkija Riitta 
Molarius VTT:ltä. Hän valmistelee väitöskirjaa 
viranomaisten yhteistyöstä teknisten riskien 
hallinnassa.

Työpajassa oli merkittävää se, että viran-
omaiset kävivät keskusteluja pienryhmissä 
oman alansa asiantuntijoina, eivät viranomaisi-
na. Näin he saattoivat puhua paljon vapaammin 
kuin viranomaisroolissaan. Merkittävää oli 

myös se, että maankäytön yhteensovittamista 
koskevia toimintoja käytiin läpi niin, että kukin 
toiminto, esimerkiksi kaivosteollisuus, porota-
lous sekä matkailu ja virkistys, oli vuorollaan 
keskiössä. Osallistujat miettivät, miten muut 
toiminnot joko tukivat tai uhkasivat käsiteltävä-
nä olevaa toimintoa.

Riitta Molariuksen sanoo, että asioiden tar-
kastelu muiden näkökulmasta on vaativaa. 

– On hyvin vaikea todella ymmärtää, mitkä 
seikat ovat toisen toimialan edustajille tärkeitä. 
Oulussa työpaja toimi osallistujien mielestä kui-
tenkin hyvin. Keskustelu oli vilkasta ja avointa, 
ja kaavoitukseen vaikuttavat tekijät nousivat 
esiin tasapuolisesti.

Arkkitehti Riitta Yrjänheikki Sweco Ym-
päristöstä toimi Oulun viranomaistyöpajassa 
yhden pienryhmän vetäjänä. Hänen mielestään 
myönteistä oli se, että osallistujat uskalsivat 
kommentoida hankaliakin teemoja.

SOSIAALINEN HYVÄKSYNTÄ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ

Uusien kaivosten perustaminen Suomeen on 
vaikeaa. Vaikka kaivos täyttäisi kaikki sille 
asetetut lupaehdot ja saisi kaikki luvat, sen 
on vaikea toimia, ellei sitä pidetä sosiaalisesti 
hyväksyttävänä. Järjestelmän pitäisi olla kan-
salaisten mielestä niin luotettava, ettei valitus-
kierroksia tarvittaisi. Lupaprosessi on kuitenkin 
niin monimutkainen, että yksittäisen kansalai-
sen on vaikea seurata sitä ja luottaa siihen. 

Uusiin kaivoksiin liittyy sekin vaikeus, 
että niihin liittyvät riskit ovat tuntemattomia. 
Sellu- ja paperitehtaat voivat aiheuttaa isompia 
päästöjä kuin kaivokset, mutta niitä ei mielletä 
uhkaksi, koska ne ovat tuttuja. 

Sotkamossa ja Kittilässä kaivoksiin on 
totuttu, Kuusamossa ei. Molarius viittaa myös 
Kiirunaan, Ruotsiin, jossa on toiminut rautakai-
vos 1800-luvulta lähtien. Sitä ei kyseenalaisteta, 
vaikka Kiirunan keskusta, muun muassa hieno 

kirkko, pitää siirtää kaivoksen tieltä kolme 
kilometriä itään.

POROMIES, KALASTAJA JA ETELÄN TURISTI 
PEITSET TANASSA

Kaivosten ongelmat kärjistyvät siellä missä on 
turismia. Turismi elää mielikuvista ja huono 
imago voi karkottaa matkailijat. Kuusamo ha-
luaa jatkossa olla Suomen luontopääkaupunki 
ja siihen tavoitteeseen uutta kaivosta on vaikea 
sijoittaa. Kuusamossa ovat Karhunkierros, Jul-
ma Ölkky, porot ja Kitkan viisas muikku. Niin, 
ja etelän turistit, jotka pitävät Pohjois-Suomea 
nautintoalueenaan.

Runsas vuosi on kulunut työpajasta, mut-
ta kaavan käsittely on Kuusamossa edelleen 
vaikeaa. 

– Tavoite oli saada kaava valmiiksi vuonna 
2016, mutta kiistaa on vielä muun muassa 
suoja-alueen laajuudesta. Poronhoitajat vas-
tustavat kultakaivoksen perustamista Juo-
masuolle – tai vähintään vaativat leveämpiä 
suojavyöhykkeitä vesistöille, samoin kalastajat. 
Joidenkin mielestä koko Kuusamo pitäisi 
rauhoittaa kaivoksilta. Talvivaara on kylvänyt 
perusepäluottamuksen koko kaivostoimintaan. 
Puoltajien joukko on aika pieni, Riitta Yrjän-
heikki sanoo.  

– Kaavoittajan tehtävä on toimia neutraa-
listi. Kaavaprosessin turha kiirehtiminen voi 
herättää osallisille epäilyksiä kaavoittajan motii-
veista. Siksi olisi järkevää edetä samaan tahtiin 
kuin luonnosvaiheessakin, järjestelmällisesti 
sidosryhmiä kuunnellen. ○

Mitä tehdä, jotta samaan kuntaan mahtuvat Kitkan viisas muikku ja kultakaivos? 
Voisiko kestävä ja sosiaalisesti hyväksyttävä kaivostoiminta kelvata muikulle?
 teksti •  A N I T T A  V A L T O N E N  
 kuva •  T U U L A  K I L P E L Ä I N E N 

Muikku ja kaivos – vaikea liitto

LÄHDE:

Molarius, Riitta: Kaivostoiminnan 
huomiointi kaavoituksessa – 
viranomaistyöpaja Kuusamon yleiskaavaa 
valmisteltaessa. Tutkimusraportti. 
VTT-R-02634-15.
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Keskeisiä haasteita ovat köyhien ja rik-
kaiden maiden väliset erimielisyydet 
vastuunjaosta sekä ilmastorahoituk-
sen toteuttaminen.

Rahoitus haluttaisiin kasvattaa vuoteen 
2020 mennessä 100 mrd USD:iin. Tämän 
toteutumisen arvioidaan edellyttävän Suomelta 

70–200 miljoonan euron panostusta. Summa 
liikkuu todella laajassa haarukassa koska talo-
udellisen taakanjaon perusteita EU:n piirissä ei 
vielä tiedetä. 

Erittäin sekavaa on etenkin se, mikä laske-
taan ilmastomuutoksen hillinnän rahoittami-
seksi. Suoraan valtioitten budjeteista tuleva 

Pariisin ilmastokokouksen 
tavoitteet täsmentyneet

Ympäristöministeriö sekä ulkoasiainministeriö kertoivat Pariisin 
ilmastokokouksen lähestyessä Suomen neuvottelutavoitteista 

sekä ilmastorahoituksen tilanteesta. Rima on nyt selvästi 
korkeammalla kuin Kööpenhaminan kokouksessa. 

Tavoitteena ja samalla myös mandaattina on oikeudellisesti 
sitova, pitkäaikainen sopimus sekä selkeät päästöjen 

hillintätavoitteet kaikilta mukana olevilta. Pyrkimyksenä on 
samalla luoda päästöjen toimiva mittaus-, raportointi- ja 

todentamisjärjestelmä. Päästöt halutaan tasolle, mikä 
rajoittaisi ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen.

 teksti •  H E I K K I  J A A K K O L A   kuvat •  I N G I M A G E 

rahoitus on jatkuvati kutistunut suhteessa eri-
laisten projektien puitteissa liikkuvaan rahaan, 
jonka voidaan katsoa jollain lailla hillitsevän 
ilmastomuutosta. Teknologia- ja infrastruktuu-
riprojekteille nähdään valtava tilaus myös jat-
kossa valtioitten energiajärjestelmien siirtyessä 
fossiilisista polttoaineista uusiutuviin. 

Kotimaatakin hyödyttävien teknologia-
projektien avustaminen  on myös poliittisesti 
helpompaa kuin veronmaksajilta kerätyn rahan 
lahjoittaminen muiden valtioiden kehitys-
hankkeisiin. Näin etenkin tapauksissa, missä 
avun kohde investoi omia varojaan fossiilisten 
polttoaineiden tukemiseen. OECD-maat tukivat 
fossiilisia polttoaineita vuonna -14 reilulla 
60 000 milj. USD:lla, BRIICS -maat  yli 100 000 
miljoonalla.  

Suomi on tukenut 204 ”ilmastorelevanttia” 
hanketta, joissa ilmastomuutoksen hallinta 
on vähintäänkin osatavoite. Hankkeet liittyvät 
esimerkiksi meteorologiaan, tuuli- ja aurinko-
voimaan, metsä- ja maatalouden tukemiseen 
ja naisten asemaan. Joukkoon mahtuu sekä 
moninkeskeisiä että kahdenvälisiä hankkeita. 
Viimeksimainitut ovat liittyneet usein metsäva-
rojen ja vesien käyttöön. Projekteja on toteutet-
tu esimerkiksi FAO:n, Vihreän ilmastorahoituk-
sen  ja Finfundin kautta. ○
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 JÄRVI JA SEN VALUMA-ALUE  ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. 
Esimerkiksi metsistä poistuu valunnan mukana runsaasti kuollutta 
kasviainesta sekä sen maatumistuotetta, humusta. Humus antaa 
meidän vesistöillemme niiden tyypillisen ruskean värin. Humus 
sisältää paljon hiiltä. Kun järvien mikrobit pääsevät humukseen 
käsiksi, merkittävä osa hiilestä muutetaan hiilidioksidiksi. Usein 
järvien pohjassa on hapettomat olosuhteet, jolloin lopputuotteena 
syntyy metaania.

Maailmanlaajuisesti vesistöistä näyttäisi vapautuvan takaisin 
ilmakehään puolet maaekosysteemien vuosittain sitomasta hiilestä. 
Boreaalisen vyöhykkeen ja sen osana Suomen osuus tästä on 
erityisen korostunut lukuisten järviemme johdosta. Merkityksemme 
korostuu entisestään harjoittamamme aktiivisen metsä- ja maata-
louden vuoksi. Maanpinnan rikkoutuessa esimerkiksi ojituksessa 
maaperän varastoima hiili pääsee kulkeutumaan vesistöihin.

JÄRVEN KUNTO RIIPPUU MAANKÄYTÖSTÄ
Veden värillä ja sameudella on suuri merkitys koko järven eko-
systeemille, mutta myös järven fysikaaliselle käyttäytymiselle. 
Tumma vesi sitoo tehokkaasti auringon säteilyä. Tästä seuraa 
korkeampia pintaveden lämpötiloja, jotka suosivat leväkukintoja. 
Tummavetinen järvi myös kerrostuu voimakkaasti, jolloin poh-
janläheinen vesi ei saa happitäydennystä. Tämä lisää metaanin 
muodostumista.

Veden värillä on myös merkitystä avovesikauden pituuteen. Jos 
järven vesi tummenee esimerkiksi lisääntyneen hiilikuormituksen 
vuoksi, korkeammat pintalämpötilat lisäävät lämmönhukkaa 

järvestä. Tämä johtaa kylmempään veteen syystäyskierron aikaan. 
Kylmempi vesi jäätyy aiemmin pakkasten alettua.

PERUSTUTKIMUS JA MITTAUKSET AVAINASEMASSA
Vesistöjen tärkeälle roolille kasvihuonekaasujen kierrossa on herätty 
vasta viime vuosina. Tähän ovat johtaneet tarkentuneet mittaukset 
sekä lisääntynyt ymmärrys järven, valuma-alueen ja ilmakehän 
välisistä yhteyksistä. 

Samalla tämä on malliesimerkki perustutkimuksen tärkeydestä. 
Ymmärrämme nyt, että kasvihuonekaasut liikkuvat ilmakehästä 
maaekosysteemien kautta vesistöihin. Vesistöistä merkittävä osa 
kaasuista palautuu takaisin ilmakehään. 

TAVOITTEISIIN KOKONAISUUS HUOMIOIMALLA
Näiden asioiden pohjalta voimme suunnitella toimia, jotka ottavat 
huomioon useita yhteiskunnallisesti polttavia aiheita. Maankäyttö on 
keskeisessä osassa ruoantuotannossa ja esimerkiksi biopolttoaineis-
sa. Maankäyttö määrää, kuinka iso hiilen nielu maa-alue on. Toisaalta 
se on avainasemassa vesistöjen kasvihuonekaasupäästöissä.

Järkevällä politiikalla mahdollistetaan parhaat käytännöt biotalou-
delle, ruoantuotannolle ja ilmastopäästöjen vähentämiselle. Vain 
huomioimalla kokonaisuuden voimme tehdä kestäviä päätöksiä.

Jouni Heiskanen

Vesistötieteiden tohtori, Helsingin yliopiston f ysiikan laitos 
Kasvihuonekaasuja mittaavan havainnointiverkosto  
ICOS Suomen koordinaattori
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Maankäyttö on läheisessä yhteydessä vesistöjen kuntoon ja vesistöistä 
vapautuviin kasvihuonekaasuihin. Järvet käsittelevät suuren osan maa-
alueilta kulkeutuvasta eloperäisestä aineksesta. Lopputuloksena järvistä 
vapautuu reilusti hiilidioksidia ja metaania ilmakehään.
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Ympäristö
ja Terveys -lehti

Ympäristö ja Terveys-lehti ilmestyy 8 kertaa
vuodessa. Jokaisessa lehdessä on pääteema ja 
lisäksi julkaistaan ympäristöaiheisia uutisia sekä 
tiedotetaan ympäristöalan yritysten palveluista.
Lehti järjestää myös ympäristöaiheisia tapahtumia,
koulutusta ja julkaisee alan kirjallisuutta.

Ajankohtaista ja luotettavaa tietoa yritysten ja 
julkisen sektorin ympäristöasioista vastaaville 
ja päättäjille. Lehden keskeisiä aihealueita ovat 
ympäristötekniikka, ympäristöterveys ja ympäristön-
suojelu sekä alan lainsäädännön kehitys.

www.ymparistojaterveys.fi
Ympäristöalan sitoutumaton ammattilehti

TILAUSHINNAT 2015-2016
Vuosikertatilaus 72,00 € sis. ALV. (10 %).
Kestotilaus 67,00 € sis. ALV. (10 %).
Opiskelijatilaus -50% tilaushinnoista sis. ALV. (10 %).
Irtonumero 10,00 € sis. ALV. (24 %).

(YKL:n jäsenille lehden tilaushinnoista - 50%. 
Muista ilmoittaa jäsenyydestäsi tilattaessa).
tilaukset@ymparistojaterveys.fi

Seuraa meitä myös Facebookissa 
www.facebook.com/ymparistojaterveys.fi 
ja Twitterissä @YTerveyslehti 

www.ymparistojaterveys.fi



Tuomo Alhojärvi | KIRJA-ARVIO

HISTORIOITSIJA Outi Ampujan ja lääkäri Miikka Peltomaan 
toimittama kokoelma on monipuolinen ja näkemyksellinen kat-
saus meluun, hiljaisuuteen ja moninaisiin äänimaisemiin. Teos 
kokoaa yhteen tekstejä seitsemältätoista kirjoittajalta. Aihepiirit 
yltävät erilaisten äänten ja melun tieteellisistä ja kulttuurisista 
määritelmistä muun muassa lääketieteellisiin näkökulmiin, 
äänten ja äänimaisemien historialliseen kehitykseen, melun 
kokemiseen ja vaikutuksiin sekä ääniympäristöjen teknisiin 
ja akustisiin ominaisuuksiin. Mukana on myös pohdituttavia 
artikkeleita hiljaisuuden merkityksestä rauhoittumiselle, henkis-
tymiselle ja taiteelle. 

Kokoelman temaattinen vaihtelu on suurta. Toimituksellinen 
päätös korostaa tätä äänellisten aiheiden kirjavuutta on pääosin 
eduksi ja teos on monipuolinen raikkaalla tavalla. Artikkeleissa 
on kiitettävästi kirjan sisäisiä viitteitä helpottamassa navigointia 
ja aihepiirien jäsentämistä. Kaltaiseni kulttuuris-yhteiskunnal-
lisesti orientoitunut lukija pääsee yllättämään itsensä pereh-
tymästä akustiseen suunnitteluun, erilaisiin kuulo-oireisiin 
ja meluherkkyyteen, toimistojen akustisiin ominaisuuksiin 
sekä kuulon fysiologisiin perusteisiin. Vastaavasti näiden 
näkökulmien vastapainona toimii koko joukko kulttuurista, 
historiallista, kokemuksellista ja taiteellista puolta esiin nostavia 
artikkeleja. Nämä asettavat tieteellis-teknisiä faktoja laajempiin 
konteksteihin ja auttavat ymmärtämään kuuloaistiin liittyvää 
kokemuksellista kirjoa. 

Teoksen kirjoituksista on luettavissa mielenkiintoista ristirii-
taa suhteessa siihen, miten melua ja hiljaisuutta tulisi lähestyä. 
Melun ongelmallisuudesta kirjoitetaan monelta kantilta ja 
vastaavasti hiljaisuudesta hyvinkin positiiviseen sävyyn. Tälle on 
toki hyvät perustelunsa. Melu yhtenä tekijänä on mukana aihe-
uttamassa muun muassa stressiä, keskittymis- ja unihäiriöitä, 
tinnitusta ja melukuulovaurioita. Kulttuurisessa mielessä melu 
mielletty edistyksen symboliksi, siltä on usein vaikea paeta ja 
sen estäminen suunnittelun keinoin tai jälkikäteen saattaa olla 
vaikeaa ja kallista. Näistä syistä tarvitaan tietoista keskustelua 

ääniympäristöihin liittyvistä arvoristiriidoista, ongelmien en-
nakointia ja ääniin paneutuvaa suunnittelua. Samoin tarvitaan 
hiljaisia ympäristöjä, hiljentymisen paikkoja ja mahdollisuuksia 
kuunnella pieniä ääniä. 

Vaikka tekstit jakaantuvat pääosin joko melun ongelmallisuu-
desta tai hiljaisuuden autuudesta kertoviin, nostaa kirja paikoin 
esille myös äänten moninaisuutta ja äänimaisemien nyanssien 
merkitystä. Tämä huomio on nähdäkseni tärkeä, jottei toisteta 
turhan yksioikoista näkemystä ja rajattua keskustelua toivot-
tavan hiljaisuuden ja epätoivottavan melun välillä. Tällainen 
valitettavan yleinen kahtiajako johtaa herkästi kärjistyneisiin 
asetelmiin ja mutkia suoriksi vetäviin politiikkasuosituksiin. 
Äänissä kuulemme koko elämän kirjon, jota ei kannata pelkis-
tää vain melun ja hiljaisuuden vastakkainasetteluksi. 

Myös tyylikirjonsa puolesta kirja on vaihteleva ja näin eri-
laisten näkökulmien rinnakkaiselo on monella tapaa kiehtovaa. 
Mielestäni kirjoittajien asiantuntevat näkökulmat olisivatkin 
saaneet keskustella vielä enemmän toistensa kanssa ja kenties 
haastaakin toisiaan hieman. Mutta hyvä näinkin, kuulokulmien 
kirjoa on hauska seurata ja oppia lukiessaan jatkuvasti uutta. 
Kirjan pituusrajoitteista ja mukaan mahdutettujen puheen-
vuorojen kirjosta johtuen artikkelit ovat myös monessa kohtaa 
harmillisen lyhyitä ja pintapuolisia. Onneksi kiinnostunut lukija 
löytää lähdeviitteistä itselleen polkuja syvemmälle. 

Teos on rajoituksistaan huolimatta painokas ja moniääni-
nen(!) puheenvuoro hiljaisuuden, pienten äänten, kuuntele-
misen mahdollisuuksien ja äänimaisemien vastuullisen suun-
nittelun puolesta. Se tarjoaa vinkkejä ja ymmärrystä sekä arjen 
ääniin keskittymiseksi että äänten kanssa työskentelemiseksi. 
Tehtävässään herättää ajatuksia ja keskustelua ääniympäristö-
jen laadusta se onnistuu hyvin. Uskon, että tästä tulokulmasta 
riittäisi aineksia monien laajempien, ympäristöön kytkeytyvien 
ilon- ja huolenaiheiden käsittelylle. Äänissä kun piilee monesti 
unohdettu ja väheksytty, mutta tällaista paneutuvaa käsittelyä 
ansaitseva ja elämänlaajuinen teema. 

Huutoja hiljaisuuteen. 
Ihminen ääniympäristössä.
Toimittaneet Outi Ampuja & Miikka Peltomaa
Gaudeamus. 2014. 
359 SIVUA
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HYVIN TEHTY ja suunnittelu työ perustuvat kattaviin ja luo-
tettaviin taustamateriaaleihin. YKL:n opiskelijatoiminnan yksi 
tärkeimmistä tietopankeista on opiskelijoiden työmarkkinatutki-
mus. Kahden vuoden välein Taloustutkimuksen toteuttaman ja 
4L:n (YKL, LAL, MHL ja AGRL) suunnitteleman ja ohjeistaman 
tutkimuksen tulokset ovat nyt valmiit. Niiden avulla luodaan kat-
saus ympäristöalan opiskelijoiden työllisyystilanteeseen vuosina 
2014–2015. Alle on koottu joitakin keskeisiä tuloksia ja tarkemmin 
tuloksiin voi tutustua netissä YKL:n opiskelijatoiminta-sivulla. 
Vastauksia saatiin yhteensä 1586, joista YKL:n opiskelijajäsenien 
tai ympäristöalaa opiskelevien vastaajien osuus oli 542 vastaajaa.

Tutkimukseen vastanneista YKL:n opiskelijajäsenistä 75 
prosenttia oli töissä tai harjoittelussa kesällä 2015. Heistä noin 
neljäsosa koki oman työpaikkansa vastaavan heidän opiskelualaa. 
Kehityskaari omalle alalla työllistyneiden suhteen on varsin po-
sitiivinen. 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vain 5 prosenttia kokivat 
työllistyneensä omaa koulutusta vastaavalle alalle, kun 5. vuoden 
opiskelijoista jo lähes puolet työskenteli opiskelualaansa liittyvis-
sä töissä. 85 prosenttia vastaajista koki oppineensa kesätyössään 
asioita, jotka hyödyttävät heitä työelämässä myös tulevaisuudes-
sa. Te jotka vastasitte tähän myöntävästi, muistakaa kirjata nämä 
asiat muistiin. Näin teillä on jatkossa konkreettisia esimerkkejä, 
joilla voitte perustella omaa osaamistanne tuleville työnantajil-
lenne.

Työpaikka löytyi parhaiten (46 %) suoralla yhteydenotolla 
työnantajaan. Toiseksi tehokkain keino (34 %) oli työpaikkailmoi-
tukseen vastaaminen. Hieman yli viidennes vastaajista jatkoi 
lukukauden aikaisessa työpaikassaan. Erittäin positiivisena 
yllätyksenä oli 15 prosentin joukko vastaajia, joihin työnantaja 
oli ottanut yhteyttä ja tarjonnut töitä. Yli puolet hakijoista käytti 
työnhaussa apuna sosiaalista mediaa, joiden suosituimpia 
kanavia olivat Facebook ja Linkedin. Työnhaun kannalta oma 
aktiivisuus on siis ensiarvoisen tärkeää. Työnantajasektoreista 
selkeästi yleisin oli yksityinen sektori (57 %). Yliopisto oli toiseksi 
yleisin työllistäjä (14 %), jonka perässä tulivat kunnat (12 %) ja 
valtio (8 %). Opiskelijoiden työnantajasektorit eroavat melko 
paljon YKL:n varsinaisten jäsenten tilanteesta, kun valtio työl-
listää lähes puolet (49 %) jäsenistöstä ja yksityinen sektori vain 
vajaan neljänneksen (23 %).

Aloita potentiaalisten ja mielenkiintoisten työpaikkojen miet-
timinen jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen työnhaun alkamista. 
Tähän hyvänä keinona on esimerkiksi lista, mihin kerätään 
mielenkiintoisia firmoja lehdistä, uutisista, excuilta ja somesta. 
Kun työnhaun aika sitten koittaa, voi tämän listan kaivaa esiin. 
Apua ja ideoita potentiaalisten työpaikkojen etsimiseen saa 
myös YKL:n toimistolta. Voit pyytää meiltä esimerkiksi ympäris-
töalojen vuosikirjan, mihin on koottu kattava lista ympäristöalalla 
toimivista firmoista. Meillä on myös ajantasaista ja konkreettista 
tietoa siitä, missä oman alasi osaajat työskentelevät. Jaamme 
tätä tietoa mielellämme myös jäsenillemme helpottamaan 
työnhakua.

Kyselyyn vastanneiden ympäristöalan opiskelijoiden mediaa-
nipalkka kesällä 2015 oli 1 920 € kuukaudessa. YKL:n jäsenistön 
mediaanipalkka oli hieman korkeampi kuin kaikkien kyselyyn 
vastanneiden, joiden mediaanipalkka oli 1 870 € kuukaudessa. 
Opiskeluvuodet ja palkan määrät korreloivat oletetusti keske-
nään. Korkeinta palkkaa (2 100 €/kk) maksettiin yksityisellä 
sektorilla. Pääaineiden vertailussa parhaiten pärjäsi geologia, 
jota opiskelevien mediaanipalkka oli 2 045 €/kk. Tarkemmat 
palkkatilastot voit katsoa nettisivuiltamme. Noin kolmannes 
kyselyyn vastanneista sanoi, että YKL:n palkkasuositukset olivat 
vaikuttaneet heidän palkkaansa neuvottelutilanteessa. Toisaalta 
viidennes vastaajista ei tiennyt palkkasuositusten olemassa-
olosta. Tähän epätietoisuuteen saadaan toivottavasti muutos 
parempaa ensi kesää ajatellen! YKL:n opiskelijoiden palkka-
suositukset on päivitetty tämän tutkimuksen pohjalta ja ne 
löytyvät sekä YKL:n nettisivuilta että tammikuussa ilmestyvästä 
Ympäristöasiantuntija opiskelijanumerosta.

Työttömyyskassaan kuuluminen yleistyy opintojen edetessä. 
1.–2. vuoden opiskelijoista vain 15 % oli vakuuttanut itsensä työt-
tömyyden varalle, kun 7. vuoden opiskelijoista jo 80 % ilmoitti 
kuuluvansa työttömyyskassaan. Kymmenen prosenttia vastaajista 
ilmoitti liittyneensä työttömyyskassaan työskennellessään kesällä 
2015. Neljännes vastaajista ei kokenut työttömyyskassaa tarpeel-
liseksi ja toiselle neljännekselle työttömyyskassaan liittyminen ei 
tullut edes mieleen kesätöiden aikana. Tämän suhteen meille on 
siis edelleen tekemistä, jotta työttömyyskassa ja sen hyödyt saa-
taisiin paremmin ympäristöalan opiskelijoiden tietoon jo opiske-
lujen aikana. Muistathan liittyä työttömyyskassaan viimeistään 
3. opiskeluvuotesi kesänä, jotta ehdit kartuttaa työssäoloehdon 
täyteen ennen valmistumistasi. YKL:n toimistolta saat lisätietoja 
kassaan liittymisestä ja siihen kuulumisen hyödyistä.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös opiskelijoiden tulevaisuuden 
näkymiä ja odotuksia. Vastaajat suhtautuivat pääosin positiivises-
ti opintojen jälkeisiin työllisyysnäkymiin. 80 prosenttia vastaajista 
on miettinyt valmistumisen jälkeistä työllistymistä ja opintoja 
suunnitellessaan. Yli 70 prosenttia vastaajista uskoo töiden vas-
taavan myös heidän koulutusalaansa ja -tasoaan. Vain viidennes 
vastaajista kertoi hyödyntäneensä liiton tarjoamia palveluita 
oman uran suunnittelussa, opiskelukavereiden ja lähipiirin 
ollessa edelleen suosituimmat tukikanavat. Omaa työuraa saa, ja 
kannattaa suunnitella jo opintojen aikana.

Tiedosta siis mahdollisuutesi turvautua YKL:n tarjoamiin 
työnhakupalveluihin. Näitä palveluita ovat tässä jutussa mai-
nittujen palveluiden lisäksi mm. kevätkiertue ja sen yhteydessä 
pidettävä työelämäluento, CV- ja työnhakuasiakirjaneuvonta, 
mentorointiohjelmamme sekä mahdollisuus pallotella ideoita 
ja kysymyksiä YKL:n opiskelijatoiminnan koordinaattorin 
kanssa. Kevätkiertueen aikataulun löydät nettisivuiltamme ja 
Facebookista Ympäristöalojen opiskelijat -sivulta.

Älä jää pohtimaan mielenpäällä olevia työnhakuasioita yksin, 
vaan hyödynnä jäsenetusi ja ole yhteydessä liittoon!

OPISKELIJALLE | Tietoja, neuvoja ja vihjeitä

Tietoa opiskelijoiden työmarkkinatilanteesta 
ja tärppejä tulevaisuuden työnhakuun
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Henri Annila
• opiskelijatoiminnan 
koordinaattori
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 OPISKELIJA JA VASTAVALMISTUNUT TYÖELÄMÄSSÄ 

-KIERTUE TULEE TAAS! 

Tule moikkaamaan YKL:n väkeä ständillemme sekä luennolle 
niin kuulet viimeisimmät faktat ja vinkit työnhakuun ja töissä 
olemiseen liittyen. Löydät meidät kampukseltasi oheisen 
aikataulun mukaisesti. 

Seuraa tiedotustamme aiheesta facebookissa 
ja YKL:n nettisivuilla.

11.1.  Turku

12.1.  Oulu

14.1.  Tampere

15.1.  Jyväskylä

19.1.  Kuopio

20.1.  Joensuu

26.1.  Kumpula

27.1.  Viikki

2.3.  Lahti

3.2.  Forssa

Seuraa YKL:n 
opiskelijatoimintaa 
facebookissa. Käy tykkäämässä 
Ympäristöalojen opiskelijat 
–sivusta ja pysyt kärryillä 
opiskelijatoiminnastamme 
ja ajankohtaisista 
palveluistamme.

YKL:n mentoroinnin tavoitteena on auttaa, ohjata ja 
rohkaista uran käännekohdassa olevia jäseniämme 
työuralle tai sillä eteenpäin. Mentoroinnin avulla saat 
kontakteja ja verkostoja ympäristöalalle, hahmotat 
omaa osaamistasi sekä vahvuuksiasi ja niiden 
esiintuomista. Mielikuvasi omasta unelmaduunistasi 
ja tulevasta työurastasi selkeytyy myös mentoroinnin 
kautta. Ohjelman sisältöä muokataan osallistujien 
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

KUKA VOI HAKEA MUKAAN?

Mentorointi on tarkoitettu kaikille YKL:n jäsenille, 
jotka kokevat olevansa uransa käännekohdasta. 
Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi 
vastavalmistunutta, opintojen loppuvaiheessa 
olevia, alanvaihtajaa tai henkilöä, joka kaipaa 
uutta haastetta työhönsä. Mentoroitava voi 
olla siis ympäristöalan tuore osaaja tai alan 
kokenut konkari. Tärkeimmät kriteerit mukaan 
hakeutuville ovat hyvä motivaatio, sitoutuminen 
mentorointiohjelmaan ja halu kehittää itseään.

Voit ilmoittautua ohjelmaan mukaan myös siinä tapauksessa, 
että haluaisit toimia mentorina. Ilman motivoituneita 
mentoreita ohjelma ei saavuta tavoitteitaan.

KUINKA HAKEA MUKAAN?

YKL:n mentorointiohjelman seuraava kierros käynnistyy 
vuoden 2016 alkupuolella. Haku ohjelmaan aukeaa 
joulukuun puolivälissä ja päättyy tammikuun puolivälissä. 
Ohjelma kestää läpi vuoden 2016. Toimiston väki auttaa 
mentoroitavia löytämään itselleen sopivat mentorit. 
Ryhmän yhteiset tapaamiset ovat Helsingissä, mutta myös 
muilta paikkakunnilta osallistuminen onnistuu. Lisätietoja 
aiheesta saat YKL:n nettisivuilta opiskelijat-osiosta tai 
opiskelijatoiminnan koordinaattorilta.

Seuraa tiedostusta facebookissa ja nettisivuillamme.

MIKÄ IHMEEN

MENTOROINTI?



Aamukahvipöydässä nousee keskus-
telun aiheeksi ruokaturvallisuus. 
Miten ja missä tuotamme tulevai-

suudessa ruokaa alati kasvavalle ihmis-
massalle? Mistä löydämme ravinteet ruoan 
tuottamiselle 50, 100 tai 150 vuoden pääs-
tä? Ratkaisuja on löydettävä monialaisesti 
aina ruoan haaskaamisen lopettamisesta 
tuotantotapojen muutokseen, lihakarjan 
kasvatuksen järkeistämiseen sekä ravintei-
den uudelleenkäyttöön. Louhittavan fosfo-
rin vähenemiseen ja sen sijaintiin liittyvät 
ongelmat ovat viime vuosina nousseet 
myös päättäjien puheenaiheeksi. Fosforia 
ei voida ruoantuotannon lannoitteena 
korvata millään, sen huvetessa on kehi-
tettävä keinoja fosforin kierrätykselle. Jo 
tällä hetkellä keinotekoisten lannoitteiden 
hinnan nousu aiheuttaa ongelmia viljeli-
jöille esimerkiksi kehitysmaissa, tulevai-
suudessa tämä tulee koskettamaan myös 
suomalaisia viljelijöitä. Vuoden 2007–2008 
piikki louhittavan fosforin hinnoissa antoi 
esimaksua tulevasta.

Suljetun ravinnekierron menetelmiä on 
monia. Eläinlannan lannoitemahdollisuuk-
sia tutkitaan tälläkin hetkellä ja esimerkiksi 
Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja 

Riistanhoitosäätiön JÄRKI-hanke on saanut 
lupaavia tuloksia aikaiseksi [1]. Myös jäte-
vesilietteiden uudelleenkäyttöä tutkitaan 
ja osa lietteistä päätyy tälläkin hetkellä 
käyttöön, valitettavan usein ainoastaan 
viherrakentamiseen. Lietteiden osalta 
ongelmana on myös ravinteiden huono 
saatavuus kasveille. Samaan aikaan ihmiset 
tuottavat valtavan määrän ravinteita, jotka 
kuljetetaan puhtaalla vedellä puhdistetta-
vaksi jätevesilaitoksiin ja ravinteet muuntu-
vat kasveille vähemmän käyttökelpoiseen 
muotoon. Virtsa sisältää 80 % jätevesien 
typestä ja 50 % fosforista, jotka tällä hetkellä 
päätyvät kuormittamaan jätevedenpuhdis-
tamoita tai haja-asutusalueella pahimmil-
laan vesistöjä. Virtsan sisältämät ravinteet, 
kuten typpi, fosfori ja kalium ovat kasveille 
helposti käyttökelpoisessa muodossa ja 
sopivassa suhteessa lannoiteominaisuuk-
siltaan. Luonto onkin suunnitellut asian 
varsin järkevästi, sillä yhden ihmisen 
tuottamilla ravinteilla lannoitetaan suurin 
piirtein yhden ihmisen tarvitsema viljamää-
rä vuodessa. [2]

Käymäläseura Huussi ry, Tampereen 
ammattikorkeakoulu ja Suomen ympä-
ristökeskus ovat aloittaneet vuonna 2015 

BIOUREA – Innovatiivinen lannoitevalmis-
te suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 
-hankkeen, joka tähtää laajamittaisempaan 
erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin 
kokeilukäyttöön. Hanketta rahoitetaan 
ympäristöministeriön Ravinteiden kierrä-
tyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan 
parantamista koskevasta ohjelmasta (ns. 
Raki-ohjelma). Siinä laaditaan malli eril-
liskerätyn virtsan ja käymäläkompostin 
keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön tekni-
sistä toteutuksista. Tavoitteena on edistää 
erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin 
tuotteistamista lannoitevalmisteeksi. 
Lisäksi Suomen ympäristökeskus tekee 
hankkeen aikana kustannus- ja elinkaari-
tarkastelut virtsan erilliskeräyksen vaativan 
infrastruktuurin ja nykyisen jätevesien-
puhdistusjärjestelmän välillä. BIOUREA 
–hanke on Suomessa ainutlaatuinen ja uraa 
uurtava. Virtsan lannoitekäyttöä on testattu 
muun muassa Tampereen ammattikorkea-
koululla pienemmässä mittakaavassa ja 
tulokset ovat kautta linjan hyvin kannusta-
vat [3], mutta peltomittakaavaan päästään 
Suomessa ensimmäisen kerran vasta tässä 
hankkeessa. Kokeet tehdään hankkeessa 
yhteistyössä kahden aktiiviviljelijän kanssa. 

Tulevaisuudessa taimet 
kasvavat virtsalla
Suomi on teoriassa menossa kohti biotaloutta, mutta käytännössä ei. 
Uusiutuvien energiavaihtoehtojen kehittämiseen ei panosteta.  
Myöskään uusiutuvien luonnonvarojen kulutusta ei pyritä vähentämään.
 teksti •  K A R O L I I N A  T U U K K A N E N ,  p r o j e k t i s u u n n i t t e l i j a  
 k a r o l i i n a . t u u k k a n e n @ h u u s s i . n e t 
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Virtsan lannoitekäyttöä on testattu

muun muassa Tampereen 
ammattikorkeakoululla

pienemmässä mittakaavassa ja

tulokset ovat kautta linjan hyvin 
kannustavat.
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Ulkomailla asiaa on testattu jo suuremmassakin 
mittakaavassa esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdys-
valloissa [4, 5].

Hankkeen tuloksilla on merkitystä myös 
ihmistuotosten lannoitekäytön eteenpäin 
viemiseksi. Jo tälläkin hetkellä Suomessa on 
julkisissa rakennuksissa, kuten ABC asemilla 
ja ravintoloissa käytössä kuivaurinaaleja sekä 
erityisesti haja-asutusalueella kuivakäymälöitä, 
joiden tuotokset voisi käyttää hyväksi myös 
laajemmassa mittakaavassa, mutta lainsäädän-
tö ei tätä salli. Virtsan ja käymäläkompostin saa 
käyttää oikein käsiteltynä omalla tontilla tällä-
kin hetkellä, mutta sen luovuttaminen esimer-
kiksi naapurin viljelijälle on edelleen Suomessa 
kiellettyä, sillä virtsalta puuttuu lannoitetyyppi-
nimi. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin tehdä 
vaadittavat analyysit lannoitetyyppinimen 
saamiseksi. Myös työtä asenteiden muuttamai-
sen eteen tarvitaan edelleen, erityisesti lainsää-
täjien mutta myös kuluttajien ja viljelijöiden 
keskuudessa. Täysin tabu aihe ei kuitenkaan 
Suomessa ole ja esimerkiksi BIOUREA hank-
keeseen ilmoittautui useita kiinnostuneita 
viljelijöitä hankekumppaniksi. Myös kuluttajien 
asenteet ovat osoittautuneet yllättävän posi-
tiivisiksi. Lisää tutkittua tietoa on kuitenkin 
tarpeen julkaista ja esimerkiksi ihmistuotok-
sissa olevat lääkejäämät aiheuttavat monille 
huolta. Tutkimusta lääkejäämistä sekä virtsassa 

BIOUREA-
virtsakontit 

odottamassa 
kevättä.
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Jo tälläkin hetkellä Suomessa on käytössä kuivaurinaaleja 
ja kuivakäymälöitä, joiden tuotokset voisi käyttää hyväksi 
myös laajemmassa mittakaavassa.

että jätevesilietteissä on jo tehty, mutta lisätut-
kimukselle on tilausta. Huomionarvoista on 
kuitenkin, että jätevesissä olevat lääkejäämät 
päätyvät osittain jätevedenpuhdistuslaitosten 
ulkopuolelle vesistöihin, missä niiden vaikutuk-
set ovat usein vielä arvaamattomammat kuin 
maaperässä [6].

Suljetulla ravinnekierrolla on myös tule-
vaisuuden kaupungeissa oma paikkansa. Jo 
nyt ruoan tuottaminen yhä lähempänä suuria 
massoja on alkanut kiinnostaa myös isoissa 
kaupungeissa ja erilaiset kattopuutarhat, vilje-
lyseinät ja muut kaupunkiviljelyn ratkaisut ovat 
yleistyneet hurjaa vauhtia. Suurin osa ihmisen 
tuottamista ravinteista tulee kaupungeista ja 
suurin tarve ruoalle on myös kaupungeissa. 
Perinteisesti viljely on tapahtunut kauempana 
kasvukeskuksista, mutta uusia ratkaisuja tar-
vitaan jo lähitulevaisuudessa. Harrastetoimin-
nan lisäksi kaupunkiviljelystä on mahdollista 
kehittää laajamittaisempaa ja taloudellisesti 
kannattavaa toimintaa, jolla voidaan osaltaan 
vastata tulevaisuuden ruoantuotannon tar-
peisiin. Vuonna 2015–2017 Tampereen am-
mattikorkeakoulu ja Käymäläseura Huussi ry 
toteuttavat myös Euroopan Unionin Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoittamaa KIVIREKI – 
Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta toimintaa 
-hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda, 
kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten 

mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia, 
uusia innovaatioita ja osaamista, jotka liittyvät 
suljetun ravinnekierron periaatetta toteutta-
vaan kaupunkiviljelyyn. Kaupunkiviljely on yksi 
ratkaisu etsittäessä vastauksia vähähiiliseen 
ja energiatehokkaaseen lähiruoantuotantoon, 
ravinnekierron tehostamiseen ja kaupunki-
laisten hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin 
ja tulevaisuuden haasteisiin. Hankkeessa 
yhteistyökumppaneina on kolme tamperelaista 
ravintolaa, joiden katoilta tai seiniltä on mah-
dollista jo ensi vuonna löytää erilaisia viljelyrat-
kaisuja, joista päätyy ruokaa suoraan asiakkaan 
lautaselle. ○
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Mikä yhdistää hyvinvoivia työ-
yhteisöjä? Niissä muutamat 
perusasiat ovat kunnossa: 
Työpaikalla on mahdollisuus 
osallistua päätöksentekoon, 

työterveyshuolto toimii ja johtaminen on 
oikeudenmukaista. Myös yhteisöllisyys lisää 
hyvinvointia työpaikalla.

– Nämä neljä hyvinkin perinteistä teemaa 
ovat taas kerran saaneet vahvistusta. Niihin 
kannattaa kiinnittää huomiota jokaisella työ-
paikalla, kehittämiskonsultti Nina Olin painot-
taa. Teemat nousivat esiin työpaikkakäynneillä 
ja Fountain Park yrityksen Mielekäs-ohjelman 
puitteissa tekemässä verkkoaivoriihessä.

Olin työskentelee Työn ja työorganisaatioi-
den –osaamiskeskuksessa, ja esittelee Työter-
veyslaitoksen toteuttamaa Mielekäs-ohjelmaa, 
jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja 
levittää onnistuneita käytäntöjä ja keinoja 
erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistä-
mällä hankkeella halutaan tuoda esiin, mitä 
kukin voi tehdä toimivan työyhteisön ja hyvin-
voinnin eteen, ja mistä vetovoimainen työ-
paikka syntyy. Jokainen voi vaikuttaa omaan 
hyvinvointiinsa, vaikka kokisikin puutteita 
työssä tai työyhteisön toimivuudessa.

– Toimivan työyhteisön ja hyvinvoinnin 
eteen meistä jokainen voi tehdä arjen pieniä 
juttuja, Olin sanoo.

MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA  
TYÖHÖN

Vaikutusmahdollisuudet työpaikan päätöksen-
tekoon ja työn joustavuus toteutuvat hyvinvoi-
vissa työpaikoissa. Hallinnan tunnetta oman 
työn sisältöön, työjärjestelyihin ja – aikaan ar-
vostetaan kaikkialla. – Tämä on yksi keskeinen 
asia. Meillä pitäisi olla vaikutusmahdollisuuksia 
omaan työhön ja sen sisältöön. Tämä motivoi, 
auttaa jaksamaan ja säilyttämään työn mielek-
kyyden. Työntekijällä on osallistumismahdol-
lisuus siihen, miten työtä kehitetään yhdessä 
työyhteisön kanssa, Olin sanoo.

Hyvinvoivan työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät ideat 
ja parannusehdotukset. Yhdessä päästään 
parhaaseen lopputulokseen.

VUOROVAIKUTUKSESTA VETOVOIMAA

Toinen avainasia työhyvinvoinnille on toimiva 
työyhteisö ja siihen vaikuttava esimiestyö. 
Hyvä esimies hallitsee ihmisten, asioiden ja 
prosessien johtamisen. Hallittu työkuorma ja 
oikein kohdennetut resurssit parantavat työhy-
vinvointia.

Hyvä esimies kuuntelee toiveita ja antaa 
vastuuta työntekijöille. Työyhteisön toimivuu-
teen tarvitaan säännöllisiä tapaamisia, joissa 
voidaan keskustella yhdessä työstä esimie-
hen kanssa. Hyvä yhteys omaan esimieheen 
mahdollistaa myös työhön liittyvien epäkohtien 
ilmaantuessa niiden mutkattoman käsittelyn.

Työn sujuvuuden kannalta tarvitaan eri-
laisia palautekanavia niin työtovereiden kuin 
esimiesten välillä. Näitä voivat olla vaikkapa 
säännölliset viikoittaiset tiimipalaverit. Niiden 
avulla on helppo pitää työyhteisö ajan tasalla, ja 
samalla luodaan yhteisöllisyyttä.

– Erityisen suuressa asemassa on se, miten 
esimies toimii. Onko hän reilu, ja toimiiko hän 
johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti? Myös 
rohkeutta tarvitaan, kun lähdetään selvittämään 
ongelmia työlähtöisesti. On myös hyvä muistaa, 
että esimieskin voi tarvita tukea ja apua työhön-
sä. Esimiehet voivat saada esimerkiksi vertaistu-
kea muilta esimiehiltä, omalta esimieheltään tai 
tukea työnohjauksessa, Olin sanoo.

MEILLÄ ON OSAAVAA PORUKKAA

Vetovoimainen työpaikka on kehitysmyöntei-
nen, ja työyhteisössä on avoin, keskusteleva ja 
toisia tukeva ilmapiiri. Luottamus sekä toisten 
ystävällinen ja huomaavainen kohtelu kasvat-
tavat työpaikan sosiaalista pääomaa. Yhteisöl-
lisyyden vaaliminen kannattaa. Yhteishengen 
vahvistaminen onnistuu esimerkiksi yhteisten 
palavereiden ja illanviettojen kautta.

Hyvinvoiva työpaikka tarjoaa työntekijöilleen 
mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoa 
ja edetä uralla. Työntekijöille laaditaan henkilö-
kohtaisia koulutussuunnitelmia, tarkistetaan ja 
mahdollisesti muutetaankin säännönmukaisesti 
työnkuvaa. Työstä maksetaan kilpailukykyinen 
ja oikeudenmukainen korvaus.

– Mahdollisuus vaikuttaa oman työn kehit-
tämiseen on tärkeää. Kehitystyössä voi hyö-
dyntää omaa kokemusta, tietoa ja taitoa siinä, 

miten työ kannattaa tehdä. Voi itse vaikuttaa 
työpaikan toimintamalleihin ja prosesseihin, 
Olin kertoo.

Kehityskeskusteluissa esimies voi yllättyä 
siitä, kuinka paljon osaamista työntekijöillä on. 
Tavoitteena on, että jokaisen omia vahvuuksia 
ja osaamista voitaisiin hyödyntää mahdollisim-
man hyvin työyhteisössä. ○

Miten syntyy mielekäs työyhteisö?
Työelämän suurista muutoksista ja kuormittavuudesta huolimatta moni työyhteisö 
voi hyvin. Mielekäs ja hyvinvoiva työyhteisö rakentuu jokaisen jäsenensä voimalla.

MITEN ITSE VOI TUKEA TYÖHYVINVOINTIA:

• Lisäämällä itsetuntemustani 
- omat vahvuudet ja heikkoudet,  
  omat resurssit, omat arvot, 
- omasta jaksamisesta kertovien  
  merkkien kuuntelu ja ymmärtäminen

• Pyytämällä apua 
- esimieheltä, työtovereilta,  
  työnohjausta, verkostotukea

• Hyvällä yhteydellä omaan esimieheen 
- mahdollisuus keskustella myös  
  työhön liittyvistäongelmista  
  (esim. työkuormituksesta)

• Uskaltamalla aktiivisesti puhua työhön 
liittyvistä epäkohdista 
- esimiehen kanssa 
- tarvittaessa myös yhteistyössä 
  työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa

• Joustavuudella 
- jatkuva arviointi ja tavoitteiden  
  uudelleen määrittely on osa työtä

• Harjoittelemalla luopumista ja tässä 
hetkessä elämistä

• Ongelma ei ole päätepiste vaan välivaihe: 
kokeilemalla toista tapaa (Elisa Valtanen ja 
Nina Olin 5.2.2015)

• Työyhteisön sosiaalinen pääoma
• Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa
• Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä 

toteuttaakseen uusia ideoita
• Työyhteisön jäsenet ottavat työssään 

huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset päästäkseen 
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen

• Esimieheeni voi luottaa
• Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti 

ja huomaavaisesti
• Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia
• Asenteemme on 'toimimme yhdessä'
• Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja 

hyväksytty

(Oksanen T. (toim.) 2012)

TYÖHYVINVOINNIN PERUSPILARIT
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UUTISPALOJA | YKL

 Muista päivittää yhteystietosi!  
 Näin varmistat, että YKL:n  
 viestintä tavoittaa sinut. 

 Poimintoja Jäsenetujen  
 kevään hemmottelutarjouksista:  Muita uusimpia jäsenetuja:

Kirja
udu palveluun ja hyödynnä etusi!

 Härmän Kylpylä: 
 kylpyläpaketti 55 €/hlö/vrk

 Ikaalisten Kylpylä: keväinen kylpyläloma 
 114 €/huone (1–2 henk.)/vrk

 Kuntoutuskeskus Kankaanpää: 
 pääsiäispaketti täysihoidolla 63 €/hlö/vrk

 Naantalin Kylpylä: 
 paratiisiloma kahdelle 130 €/vrk

 Rauhalahden kylpylähotelli: 
 Hyvän olon loma 245 €/hlö/3 vrk

 Ruissalon Kylpylä: 
 kylpyläpaketti kahdelle 90 €/vrk 

 Siuntion Hyvinvointikeskus: 
 viikonloppu kahdelle 110 €/vrk

 Lisäksi tuntuvia alennuksia mm. 
 Flamingo Spasta ja Elegia Day Spasta!  

 Fashionstoren 
 verkkokaupasta –10 %

 Lentolupakirja  
 TT-Aviationilta –10 % 

 PlusTerveys-hammaslääkäreiltä 
 palveluja jäsenetuhintaan

 Kristina Cruises 
 -lomaristeilyistä –10 %

 Hotelli Ylläs Saagan 
 majoituksesta –20 % 

 Viking Line 
 -risteilyjä jäsenetuhintaan

 Jämerä-talon ostajalle 
 sisustussuunnittelupaketti (arvo 1500 €) 

 Muuttopalvelu Niemen kotimuuton 
 muuttolaatikot puoleen hintaan 

 Kansallisteatterin Isän tyttö -oopperaan 
 kaksi lippua yhden hinnalla 

 Helsingin Kulinaarisen Instituutin 
 teemakurssien lahjakorteista –20 %

Akavan Erityisalat ry:n jäsenenä 
pääset hyödyntämään liiton omien 
jäsen etujen lisäksi akavalaista Jäsenedut-palvelua. 
Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi osoitteessa 
jäsenedut.fi näet lisätietoja jäseneduista ja hinnoista. 
Jäsenedut-sivu löytyy myös Facebookista.  
Seuraa ja hyödynnä parhaimmat edut heti!

Jäsenetu, jota ei ole vielä olemassa?
Jäsenedut-palvelussa halutaan tuottaa tapahtumia, 
palveluja ja tarjouksia jäsenten tarpeiden pohjalta. 
Jokainen jäsen voi ehdottaa toiveensa esim. palvelun 
Facebook-sivulla. Palvelun idea on, ettei se ole ikinä 
valmis, vaan se etsii jatkuvasti akavalaisia kiinnos-
tavia uusia ja laadukkaita jäsenetuja.

Kirjaudu palveluun 

ja hyödynnä etusi!

Oman liiton etujen lisäksi käytettävissäsi on Jäsenedut.fi -palvelun tarjoamat jäsenedut. Rekisteröidy 
palveluun www.jäsenedut.fi, jotta näet tarkemmat tiedot tarjouksista ja pääset hyödyntämään netti-
kauppojen kautta tulevat edut. Tarkista aina edut ja niiden voimassaoloajat ennen ostoksille lähtöä, 

sillä ne vaihtuvat koko ajan ja niitä tulee päivittäin lisää. 

Ibas Kroll Ontrack, maailman johta-
vat tietojen palautuspalvelut käytössä-
si. Jäsenetuna tallennusvälineen Eco-
nomy-analyysi veloituksetta, edun arvo 
150 euroa. Tarjous voimassa 31.1.2016 
asti.

Pomar-kenkäverkkokaupasta kaikki 
tuotteet -10 %, tarjous voimassa 29.2. 
2016 asti.

1Store, Beddit Sleep Tracker -unimit-
tausjärjestelmä 129,- (norm. 149,-), 
toimii  Android- ja  iPhone-älypuhelimil-
la sekä  Apple Watch -älykellolla. Uni-
sensori asennetaan patjan reunaan tai 
sijauspatjan alle. 

Suomen Kuljetustilaukset, 10 %:n 
alennus kaikista kuljetuksista.  Toimi-
tus ovelta ovelle ja hinnan näet heti. Ti-
lataan netin kautta, operaattori Suomen 
Posti. Tarjous voimassa 31.12.2015 asti.

Omena Hotelli antaa 15 %:n alennuk- 
sen normaalihinnoista, varausaika 31. 
12.2015, matkustusaika 31.3.2016 as-
ti. Voimassa kaikissa Omena Hotelleissa.

Hukka Design -vuolukivituotteita jä-
senetuhintaan, katso tarjoukset Jäsen-
edut.fi -palvelusta.  

Joogatarvike.fi antaa 10 %:n alennuk-
sen kaikista tarvikkeista, tarjous voi-
massa 31.12.2016 asti.

Marja Entrich -verkkokauppa antaa 
kaikista tuotteista 10 %:n alennuksen. 
Ihonhoitotuotteita koko perheen käyt-
töön (luomu). Tuotteet valmistetaan 
Suomessa.  Tarjous voimassa 31.12.2015 
asti.

HifiStudio-verkkokaupasta kaikki tuot-
teet -10 %, myymälöissä DUAL CS 440 
levysoitin 339,- (norm. 399,-). Verkko-
kaupasta tilatut tuotteet voi noutaa ve-
loituksetta lähimmästä HifiStudio-myy-
mälästä.

Armi Aktiivituoli, 10 %:n alennus kun 
tilaat Jäsenedut.fi -palvelun kautta,  
tarjous voimassa 31.12.2015 asti (ei 
voimassa muilla jälleenmyyjillä)!

Päivitä itse omat tietosi!

 MUISTA PÄIVITTÄÄ  muuttuneet tietosi YKL:n jäsenrekisteriin. 
Jäsensivujen kautta voit päivittää osoitteesi, muuttuneen 

nimesi ja työpaikkasi tiedot.
Tätä kautta voit myös tilata tai peruuttaa kalenterin. Voit 

myös valita haluatko Ympäristöasiantuntijan sähköisenä vai 
paperiversiona.

Kirjaudu YKL:n sivuille ja klikkaa sivun ylälaitaan ilmestyvää 
”Omien tietojen päivitys”.

Käyttäjätunnuksesi on jäsennumerosi. Se löytyy tämänkin 
lehden osoitelipukkeesta sekä jäsenmaksun viitenumeron 
alusta. 

Salasanasi on syntymäaikasi muodossa ppkkv

www.ykl.f i

Varsinainen jäsenmaksu kk vuosi

Työaika / palkka  
60–100 % / kk

32 euroa 384 euroa

Työaika / palkka  
alle 60 % / kk 
• Vuorottelu-, opinto-, virkavapaa tai työtön
• Palkaton äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaa
• Ulkomailla työskennellessä

14 euroa 168 euroa

Muut jäsenmaksuluokat vuosi

Rinnakkaisjäsen (Professoriliitto) 192 euroa

Rinnakkaisjäsen 66 euroa

Yrittäjäjäsen 66 euroa

Eläkeläisjäsen 24 euroa

Opiskelijat vuosi

Opiskelijan jäsenmaksu 5 euroa

Kassaan kuuluvan opiskelijan jäsenmaksu 110 euroa

Jäsenmaksut 2016

Vuosimaksu voi koostua näiden maksujen yhdistelmästä tilanteesi mukaan.

Varusmies- ja siviilipalvelusaika on jäsenmaksusta vapaata.
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 TYÖNHAKUWEBINAARI 1:  
 LUONNONTIETEILIJÖIDEN TYÖMARKKINAT 
LAL, MHL ja YKL 
Satu Roos, FK, YTM, työnohjaaja, Underose Ky
27.1.2016 webinaari klo 14.30-16.00

Luonnontieteilijät sijoittuvat kaikille työnantaja-
sektoreille ja erityyppisiin tehtäviin. Webinaarissa 
käydään läpi työnhakuun liittyviä kysymyksiä ja 
luonnontieteilijöiden työpaikkoja. Osallistujilta 
otetaan vastaan ennakkokysymyksiä. Webinaarin 
osio kestää noin tunnin, ja siitä tehdään tiivistetty 
tallenne. 

 OMIEN VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN JA  
 HYÖDYNTÄMINEN TYÖNHAUSSA 
LAL, MHL ja YKL
Pilvi Nybom, InCoaching
11.5.2015 Helsinki 16.60-19.30,  
webinaari klo 16.30-19.30

Koulutuksessa paneudutaan siihen, miten tunnistaa 
omaa osaamista ja vahvuuksia sekä kuinka hyödyn-
tää niitä työnhaussa. Koulutuksessa käydään läpi 
erilaisia tapoja oman osaamisen tunnistamiseen 
sekä siihen, miten näiden pohjalta luodaan myyvä ja 
markkinoiva kokonaisuus, jolla erottua työnhakijana. 
Innostava koulutus sisältää kouluttajan alus-
tuksia, harjoituksia ja runsaasti vinkkejä oman 
osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen 
työnhaussa.

 TYÖNHAKUWEBINAARI 2:  
 LUONNONTIETEILIJÖIDEN OSAAMINEN   
LAL, MHL ja YKL 
Satu Roos, FK, YTM, työnohjaaja, Underose Ky 
25.8.2016 klo 14.30-16.00

Luonnontieteilijöiden osaaminen koostuu 
erilaisista osa-alueista, jotka hyvä tunnistaa ja 
hyödyntää työnhaussa. Webinaarissa käydään läpi 
luonnontieteilijöiden osaamiseen ja työmarkkinoille 
sijoittumiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujilta 
otetaan vastaan ennakkokysymyksiä. Webinaarista 
tehdään tiivistetty tallenne. 

 ESIMIESTYÖ - KUINKA JOHDAN JA TULEN  
 JOHDETUKSI MENESTYKSEKKÄÄSTI 
LAL, MHL, YKL ja MMA
Mari Mattson, FM, Certified Business Coach Master, 
Business Coaching Center Oy
15.9.2016 Helsinki klo 16.00-19.30,  
webinaari 16.30-19.30. 

Koulutuksessa keskitytään valmentavaan esimies-
työhön ja sen aikaansaamaan muutokseen koko 

tiimin tai työyhteisön kukoistuksessa. Koulutus sopii 
sekä esimiestyötä tekeville että siihen tähtääville, 
ja se on kohdennettu erityisesti asiantuntijaorga-
nisaatioiden esimiehenä toimiville. Mari Mattson 
on kokenut ja innostava kouluttaja, joka on eri-
koistunut organisaatiokulttuurin tavoitteelliseen 
kehittämiseen, muutosprosessien toimeenpanoon 
sekä valmentavan johtamisotteen vahvistamiseen. 
Lähikoulutukseen otetaan rajattu osallistujamäärä, 
mutta koulutukseen voi osallistua myös webinaarin 
kautta. 

 ESIMIESTYÖN TYÖKALUPAKKI 
MMA, LAL, MHL ja YKL
3h webinaari
syys-lokakuu 2016
 
Koulutuksessa käydään läpi esimiestyön perus-
työkalupakki. Käsiteltäviä aiheita ovat kehityskes-
kustelu, työnohjaus, työn arviointi ja esimiestyön 
suunnittelu. Koulutus sopii erityisesti esimiestyössä 
vasta aloittaneille tai siihen pyrkiville. Seminaari 
toteutetaan yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisten kanssa.

 ESIMIESTYÖN VAATIVAT TILANTEET 
MMA, LAL, MHL ja YKL 
3h webinaari
syys-lokakuu 2016

Koulutuksessa käydään läpi esimiestyötä ja siinä 
vastaan tulevia vaativia tilanteita. Aiheina työn 
seuranta, puuttuminen, epäasiallinen käytös, 
alisuoriutuminen, jaksaminen ja päihteet. Seminaari 
toteutetaan yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisten kanssa.

 ESIMIEHEN JAKSAMINEN 
MMA, LAL, MHL ja YKL
2h webinaari
syys-lokakuu 2016, tarkentuu myöhemmin

Koulutuksessa käsitellään esimiehen omaa 
jaksamista ja hyvinvointia työssä. Aiheina hyvinvoin-
tiarvio, esimiestyön kuormittavuus, oma fyysisen ja 
henkisen kunnon arviointi ja lisäksi saat käyttöösi 
oman jaksamisen avaimia. Seminaari toteutetaan 
yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin ammattilais-
ten kanssa.

 ULKOMAILLE TÖIHIN -WEBINAARI 
LAL, MHL ja YKL
urahallinta-asiantuntija Seija Utriainen,  
Insinööriliitto
24.11.2016 webinaari klo 16.00-17.30

Akateemisten työttömyys kasvaa Suomessa. Työlli-
syystilanne on parempi monissa muissa EU-maissa 
ja Norjassa. Tilaisuudessa käsitellään ulkomaille 
työhön lähtöä ja tutustutaan sen vaikutuksiin 
sosiaaliturvaan, verotukseen ja eläkkeisiin. Lisäksi 
käydään läpi kulttuurin merkitystä työnhaussa ja 
työnteossa sekä annetaan vastauksia moniin käytän-
nön kysymyksiin.

 TYÖNHAKUKLUBI 
Verkkopohjainen Työnhakuklubi on tarkoitettu 
työttömille jäsenille, joilla ei ole alueellaan toimivaa 
vertaisryhmää. Valmennus tarjoaa 3 kk ajan katkea-
matonta tukea ryhmältä ja valmentajalta ratkaisun 
löytämiseen ja niiden rutiinien oppimiseen, mitä 
pitkäjänteisessä työnhaussa tarvitaan. Valmennus 
tapahtuu verkkopalvelussa videoiden, tehtävien 
ja keskustelujen avulla. Ohjelma sisältää 60 min 
webinaarin/chat tuen valmentajan kanssa kerran 
viikossa. Aloitus helmikuussa.

Koulutuskalenteri 2016

HUOMIO! ILMOITTAUTUMISOHJEET 
KAIKILLE NÄILLE KURSSEILLE:

YKL:n jäsenet ilmoittautuvat  
kurssisihteerille:  
Eila Ruonala, eila.ruonala(at)luonnontie-
teilijat.fi, puh. (09) 2511 1660. Mainitse, 
että olet YKL:n jäsen. 

Ilmoita myös mahdolliset ruokava-
liorajoitukset, työpaikka, työtehtävä ja 
matkapuhelinnumero.

Osallistujille lähetetään vahvistus 
kurssin toteutumisesta sähköpostitse 
ilmoittautumisajan päätyttyä. Lähetämme 
tiedon myös varasijoilla oleville, ja 
ilmoitamme välittömästi mahdollisesta 
kurssipaikan vapautumisesta.

Koulutus on maksuton, mutta 
peruuttamatta jääneestä poissaolosta 
lähetetään sakkomaksu 50 euroa kulujen 
kattamiseksi.

Tilaisuudet alkavat puoli tuntia ennen 
ohjelman alkua kahvilla/teellä ja sämpyläl-
lä sekä myös hedelmiä ja virvoitusjuomia 
on tarjolla, lisäksi päivätilaisuuksissa on 
lounas ja iltapäiväkahvi/tee. Tiloissa on 
internetyhteys.

Webinaareihin osallistujien minimilaite-
vaatimus: internet-yhteys ja kaiuttimet/
kuulokkeet. Virtuaalisesti toteutettuna 
osallistuminen on mahdollista kaikkialta, 
mistä voi olla nettiyhteydessä.
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Ikäviin asioihin voi ja kannattaa varautua. Henkivakuutus turvaa toimeentu-
losi, jos jäät yksin pitämään huolta perheestäsi. Saat mielenrauhaa jo muuta-

malla eurolla kuussa. Mitäpä jos hoitaisit asian kuntoon saman tien!
Katso hinta ja osta vakuutus 10 % edullisemmin:

ONKIN YHTÄKKIÄ NOLLA?
Entä jos toisen euro

010 19 19 19

henkivakuutuskuntoon.fi 
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

* Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013.

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

Suomen

EDULLISIN*


