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PÄÄKIRJOITUS

K E H I T E TÄ Ä N  Y H D E S S Ä !

”Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelu-
järjestö, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä.” Näin 
alkaa Akavan Erityisalojen esittely. Nyt Liiketalouden Liitto 
on yksi näistä jäsenyhdistyksistä. On ollut tämän vuoden alus-
ta lähtien.

Meille jäsenille muutos on näkynyt erilaisena jäsenmak-
sulaskuna, ja sähköpostiin on ilmestynyt Akavan Erityisalojen 
lähettämää jäsentiedottamista. Olet saanut myös jäsenkortin, 
jolla pääset kirjautumaan Akavan Erityisalojen sivuille verk-
koasiointiin ja tarkistamaan esimerkiksi omat jäsentietosi.

Joukossa on voimaa. Yhteistyö Akavan Erityisalojen palve-
lujärjestön kanssa mahdollistaa Liiketalouden Liiton jäsenille 
monenlaisia uusia jäsenpalveluja, muun muassa oikeudellis-
ta neuvontaa, lakimiespalveluja ja laaja-alaista koulutusta 
kulttuuritarjontaa unohtamatta. Ja tilaisuuksiin voit osallistua 
kotisohvaltasi. 

Akavan Erityisalojen yhtenä jäsenyhdistyksenä Liiketalo-
uden Liitolla on mahdollisuus vaikuttaa Akavan Erityisalojen 
toimintaan ja kehittymiseen jäseniemme hyväksi. Vaikutta-
mista voimme tehdä toimikunnissa, hallitustyöskentelyssä ja 
osallistumalla Akavan Erityisalojen liittokokouksiin.

Miten Sinä haluat palvelujen kehittyvän? 
Tule mukaan Liiketalouden Liiton jäsenistön yhteiseen 

keskustelutilaisuuteen 10.6. Kehitetään yhdistystoimin-
taamme yhdessä! Lue tilaisuudesta lisää lehden sivulta 24.

Valoisin kevätterveisin

Ritva Kyynäräinen
Liiketalouden Liiton hallituksen puheenjohtaja

Ritva Kyynäräinen
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AJANKOHTAISTA

NIMITYKSIÄ
◆ KAISA SKYTTÄ on aloit-
tanut Liiketalous-lehden 
päätoimittajana. Hän seu-
raa lehden vetäjänä Annina 
Antellia, joka jäi vuoden 
alussa eläkkeelle Liiketalo-
uden Liiton LTA:n toimin-
nanjohtajan tehtävästä. 
Skyttä työskentelee markki-
noinnin parissa. LTA:n jäsen 
hän on ollut noin 15 vuotta, 
ja hän on myös liiton halli-
tuksen jäsen. 

"Liiketalous-lehti etsii lä-
hivuosina uutta muotoaan 
ja varmasti osittain siirtyy 
verkkoon, mutta minulle tärkeänä asiana haluan nostaa 
lehteen palan parempaa maailmaa. Olen ollut onnekas 
ja matkustanut ympäri maailmaa. Olen nähnyt aurin-
gonlaskuja Australiassa, uinut turkoosissa vedessä Viet-
namissa ja nähnyt valtavan Iguassun vesiputouksen sa-
demetsässä Brasilian ja Argentiinan rajalla. Vaikka meillä 
kaikilla on murheita, vastoinkäymisiä ja hankalia aikoja, 
niin meillä on aika upea planeetta ja sen asukkaat, joista 
pitäisi pitää parempaa huolta. Syyttelyn ja vikojen etsi-

misen sijaan voisimme kaikki tehdä joka viikko yhden 
hyvän työn: kerätä maasta roskan, kysyä, tarvitseeko iä-
käs naapuri apua kevättöissä tai kuunnella, kun lähei-
nen tarvitsee juttuseuraa.

Koronan aikana monet lapset kärsivät hätää, elävät 
ilman turvallista ympäristöä tai lämmintä ruokaa. Leh-
dessämme nostetaan jokaisessa numerossa yksi hyvää 
tekevä kohde esiin, ja tässä numerossa esittelemme Pe-
lastakaa Lapset ry:n. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen 
lapsuuden – kiitos arvokkaasta työstä."

◆ ELIN BLOMQVIST- 
VALTONEN sijaistaa Akavan 
Erityisaloissa yksityissekto-
rin neuvottelupäällikkö 
Amalia Poutasta perheva-
paan aikana. Blomqvist-Val-
tonen vastaa liiton yksityis-
sektorin sopimus- ja neuvot-
telutoiminnasta, toimii liiton 
yksityissektorin neuvottelu-
kunnan esittelijänä ja muun 
muassa YTN-järjestöalan 
vastuullisena asiamiehenä.  
0201 235 336 • elin.blomqvist-valtonen@akavanerityisalat.fi 

Haaveiletko metsänistutuksesta? Vaihtoehtoinenkin tapa on olemassa: 
voit lahjoittaa puuntaimen tai useamman, jotka 4H-järjestön kouluttamat 
nuoret istuttavat. Nuoret saavat työstä palkkaa.

Yksi taimi maksaa 2,5 euroa, ja mukaan voi lähteä ostamalla neljä tai-
mea.

Taimiteko-hanke pyrkii lisäämään Suomen metsien hiilinieluja istutta-
malla taimia alueille, jotka eivät ole olleet vuosikymmeniin aktiivisen 
metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria 
uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.taimiteko.fi

Kampanjassa on mukana myös useita yrityksiä ja järjestöjä, muun 
muassa Akava jäsenliittoineen.

Taimitekoja

Kaisa Skyttä

Elin Blomqvist-Valtonen
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AJANKOHTAISTA

Koronakotoilu siivitti pt-kauppaa
Koronaviruspandemia on lisännyt kotoilua, ja niinpä 
päivittäistavarakaupassa nähtiin vuonna 2020 kovin 
kasvu 40 vuoteen: pt-myynnin arvo Suomessa ylitti 20,2 
miljardia euroa. 

Myynnin arvo nousi 8,4 prosenttia edellisvuodesta ja 
volyymi 6,6 prosenttia. Tiedot perustuvat NielsenIQ:n 
tuottamaan Päivittäistavaramyymälärekisteriin.

Verkkokaupan osuus pt-myynnin arvosta yli kolmin-
kertaistui ja oli 2 prosenttia. Myynnin koko kasvusta 
verkkokauppa toi vajaan viidenneksen.

Palkka-avoimuus etenee 
Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa direktiivieh-
dotuksensa palkkauksen läpinäkyvyydestä.

Työntekijöillä olisi oltava oikeus tietää samaa tai sa-
manarvoista työtä tekevien työkavereiden – niin miesten 
kuin naisten – keskipalkkataso. Ehdotus koskee sekä jul-
kisen että yksityisen sektorin työpaikkoja. 

Yli 250 henkilön työpaikalla olisi raportoitava suku-
puolten välisestä palkkaerosta. 

Tehtävästä maksettava palkka olisi kerrottava työn-
hakijoille jo työnhakuvaiheessa ilman, että hakijoiden 
tarvitsee pyytää tietoa erikseen. 

Komission direktiiviehdotus menee ministerineuvos-
ton ja Euroopan parlamentin käsittelyyn. 

Direktiivillä halutaan parantaa palkkauksen läpinä-
kyvyyttä, jonka kautta pystyttäisiin paremmin varmis-
tamaan, että samasta työstä maksetaan sama palkka su-
kupuoleen katsomatta, kirjoittaa Akavan tasa-arvo- ja 
työympäristöpäällikkö Lotta Savinko keskusjärjestön 
blogissa. Hän muistuttaa, että naiset kaikkialla EU:ssa 
ansaitsevat vähemmän kuin miehet.

Sukupuolten ansioerojen kaventaminen vaatii myös 
tahtoa: työpaikoilla voidaan tehdä paljon syrjimättömän 
palkkauksen eteen.

”Olisiko syytä tehdä jälleen Nokiat?” Savinko kysyy. 
Verkkoteknologiayhtiö Nokia nimittäin kävi läpi kaikkien 
työntekijöidensä palkat vuonna 2019. Paljastui, että 90 
prosenttia selittämättömistä palkkaeroista kohdistui nai-
siin.

Naiset kannattavat palkka-avoimuutta enemmän kuin 
miehet, käy ilmi Ylen alkuvuonna julkaisemasta kyse-

lystä. Naisista 47 prosenttia haluaa, että työpaikoilla ker-
rotaan avoimesti palkoista, miehistä 38 prosenttia. 

Yle tiivistää kyselynsä tulokset näin: Mitä parempi 
palkka, sitä nihkeämmin siitä muille haluaa kertoa. 

Suomessa valmistellaan lainsäädäntöä
Suomessa palkkojen läpinäkyvyyden parantaminen lain-
säädännöllä on kirjattu Sanna Marinin hallitusohjel-
maan. Kolmikantainen palkka-avoimuustyöryhmä nousi 
otsikoihin viime vuoden lopulla, kun Elinkeinoelämän 
keskusliitto (EK) jättäytyi työryhmästä pois arvostellen 
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tasa-arvoyksikköä 
omapäisyydestä. 

Lainvalmistelu kuitenkin jatkuu, kirjoittaa johtaja 
Tanja Auvinen STM:stä ministeriön verkkosivulla huh-
tikuussa julkaistussa kolumnissaan. Työryhmä on sopi-
nut, että sen työ tulee julkiseksi vasta sitten, kun se on 
saanut työnsä päätökseen. Alun perin työn oli määrä olla 
valmis maaliskuun lopussa.Taimitekoja

MENOVINKKI
Sunnuntai 13.6. on kuntavaalien 

varsinainen vaalipäivä. 

Toivokaamme kaunista kesäpäivää, johon voi 
yhdistää yhteiskunnallista vaikuttamista ja 

koronaturvallista kaffittelua tai muuta 
mukavaa.

Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 
26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.
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AJANKOHTAISTA

Etätyö yleistyi mutta 
missä eniten?
Oletko tehnyt etätöitä korona-aikana? Jos olet, kuulut 
vähemmistöön. 

Etätyö kyllä yleistyi lähes kaikilla toimialoilla Suo-
messa vuonna 2020, mutta suurin osa työllisistä ei sitä 
tehnyt: niiden osuus, jotka eivät työskennelleet kotona 
lainkaan, oli 61 prosenttia. Säännöllisesti kotona työs-
kennelleiden osuus oli 25 prosenttia, kertoo Tilastokes-
kus.

Kiintoisa tieto on, että etätyö yleistyi eniten aloilla 
ja alueilla, joilla sitä tehtiin aiemmin vähiten. Tieto käy 
ilmi yliaktuaari Tatu Leskisen kirjoituksesta Tilasto-
keskuksen Tieto&Trendit-blogissa. 

Eniten etätyön osuus yleistyi teollisuudessa ja sitä 
lähellä olevilla aloilla, joilla aiemmin oli työskennelty 
etänä vain vähän. Lomautettujen määrä näillä aloilla 
lähes nelinkertaistui, ja Leskinen arveleekin, että ko-
tona työskentelyn osuus nousi erityisen paljon siksi, 
että paikan päällä tehtävä lähityö väheni.

Etätyö yleistyi selvästi myös informaatio ja viestintä 
-toimialalla, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa ja jul-

kishallinnossa, joissa se 
oli ollut jo aiemmin melko 
tavallista.

Ennen koronaa etä-
työtä tehtiin eniten Uudel-
lamaalla. Koronakriisissä 
etätyö taas yleistyi niillä 
alueilla, joilla se oli ollut 
aiemmin harvinaisinta. Eniten etätyö yleistyi Poh-
jois-Karjalassa, ja Lapissa ja Kainuussa siirryttiin etä-
työhön yhtä laajasti kuin Uudellamaalla. 

Pohjoisissa maakunnissa työllisyys kärsi koronasta 
etelää enemmän, mikä todennäköisesti osaltaan nosti 
kotona työskennelleiden osuutta pohjoisessa.

Hyvä on huomata sekin, että etätyö on yleistynyt 
Suomessa jo pitkään, ja koronakriisin etätyösuosituk-
set vain antoivat sille lisäpontta, Leskinen kirjoittaa. 

Hän muistuttaa myös, että mahdollisuus etätyöhön 
riippuu paljon siitä, millä alalla työskentelee ja missä 
sattuu asumaan.
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Etätyöläinen, tarkista vakuutusturvasi

Kuka korvaa, jos kompastut etä-
työpäivän aikana ja murrat ran-
teesi?

Etätyöläisenä vakuutusturva on 
heikompi kuin se olisi toimistolla, 
ellei työnantaja ole hankkinut li-
säturvaa – tai ellei etätyöläisellä 
itsellään ole omaa yksityisvakuu-
tusta, kirjoittaa Taloustaito-lehti 
1/2021.

Etätyössä lakisääteisen työtapa-
turma- ja ammattitautivakuutuk-
sen turva on voimassa vain työtä 

tehdessä. Yle tietää kertoa nai-
sesta, joka osallistui etäkokouk-
seen tabletilla, käveli samaan ai-
kaan kotipihallaan, kompastui ja 
loukkasi ranteensa. Vakuutusyhtiö 
katsoi, ettei tapaturma liittynyt 
varsinaisen työntekoon – kävely 
kun ei ollut naisen työtä.

Jos työnantajan tai työntekijän 
omavakuutus ei kovaa, korvausta 
haetaan Kelan sairausvakuutuk-
sesta.

Muu media
KULTTUURI Maailman ter-
veysjärjestö WHO suosittelee 
tuomaan kulttuuria ja tai-
detta osaksi sosiaali- ja terveyspoli-
tiikkaa. Usein kulttuurin merkitys 
tuodaankin esiin mielenterveyden 
edistäjänä ja syrjäytymisen ehkäisi-
jänä – eli sote-menojen välillisenä 
säästäjänä. -- Ammattijärjestö TAKU ry verk-
kosivustollaan 

MIKROMONIPAIKKAISUUS Työteh-
tävä määrittelee työympäristön. Voi-
daan olla päivä pari kotona, voidaan 
olla toimistolla, asiakkaalla, hu-
bissa, kahvilassa. Myös asuntosuun-
nittelussa korostuu muuntojousta-
vuus. Eri asia on, ovatko asukkaat 
valmiita maksamaan lisähuoneista 
ja -tiloista tuhansia euroja per neliö 
työnantajia varten. -- YIT:n Juha Kostiainen 
HS:n haastattelussa

MULTIPASKING Tehdä samanaikai-
sesti montaa asiaa paskasti (vrt. 
multitasking). Uuvuttaa tekijänsä, 
mistään ei tule valmista, ja se kesken-
eräinenkin on ihan paskaa. Itselläni 
multipasking on liittynyt erityisesti 
Teams-palavereihin ja webinaarei-
hin. Kun aihe tai esitystapa ei kiin-
nosta tarpeeksi, ryhdyn siinä ohella 
selaamaan somea tms. --Thea Ekholm 
toimistossa.fi-blogissaan

PUUTARHATERAPIA Juuret Yhdys-
valloissa, Eurooppaan 1800-luvulla. 
Suomessa puutarhanhoito otettiin 
osaksi terapeuttista kuntoutusta 
joissakin sairaaloissa 1900-luvun 
alussa. Nykymuotoista puutarhate-
rapiakoulutusta on annettu Suo-
messa kymmenisen vuotta. -- Hoitavan 
kirjoittamisen ohjaaja Annamari Typpö Eilabertta.
fi-uutiskirjeessään

Unten maille 
Kukapa ei odottaisi kesää, rentoa yhdessäoloa (ilman tiukkoja korona-
rajoituksia), uimareissuja ja sen sellaista. Nukkumisen kanssa kamp-
pailevalle kesä ei kuitenkaan ole suotuisinta aikaa. 

Univaikeudet nimittäin pahentuvat kesäaikaan, ja unettomuusoireet 
ovat silloin yleisimmillään, kertoo THL:n tutkimusprofessori Timo Par-
tonen Jaksaparemmin.fi-verkkosivustolla.

Syy voi olla Suomen valoisissa kesäöissä, sillä valon määrä haittaa 
monella nukahtamista samoin kuin unessa pysymistä iltaisin ja aamu-
yöllä. Kesällä elämänrytmikin voi muuttua, jos valvoo illalla ja nukkuu 
aamulla pidempään.  

Syksyllä unenlaatu usein kohenee. Pimeys ja arkirytmin palaaminen 
auttavat useimpia nukkumaan paremmin.

Jos nukkuminen häiriintyy toistuvasti niin, että päiväaikainen vireys 
ja mieliala kärsivät, kannattaa hakea apua. 
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Jos jäät työttömäksi, toimi näin: 

Uudellamaalla tienaa 
eniten
Suurimmat mediaaniansiot ovat 
Uudellamaalla ja pienimmät 
Etelä-Savossa. Tilastokeskuksen 
maaliskuussa julkaisema palk-
karakennetilasto osoittaa, että 
vuonna 2019 mediaaniansio oli 
Uudellamaalla 3441 euroa ja Ete-
lä-Savossa 2829 euroa kuussa.

Myös palkkojen hajonta on 
Uudellamaalla suurinta. Eniten 
ansaitseva kymmenys tienasi 
Uudellamaalla 6000 euroa tai 
enemmän, kun taas muissa maa-
kunnissa ylimmän kymmenyk-
sen ansio oli 4747 euroa tai 
enemmän. 

Vähiten ansaitsevissa ero ta-
soittuu: Uudellamaalla kymme-

nys kokoaikaisista palkansaa-
jista tienasi 2301 euroa tai vä-
hemmän, muualla maassa 2187 
euroa tai vähemmän. 

Suurin mediaaniansio, 4220 
euroa, oli informaation ja vies-
tinnän alalla, ja pienin, 2383 eu-
roa, majoitus- ja ravitsemistoi-
minnassa.

Koko maassa 
kokoaikaisten 
palkansaajien 
mediaani oli 
3139 euroa. 

Hae ansioon suhteutettua työttömyys-
päivärahaa kassalta 3 kuukauden ku-
luessa TE-toimistoon ilmoittautumi-
sesta. Päivärahahakemukset 
postitetaan Erkoon, jonka nettisivus-
tolta löydät hakemuslomakkeen.  
▶ www.erko.fi 

Jos työsi on osa-aikaista ja työtuntien 
määrä vaihtelee, pidä yllä kalenteri-
viikkokohtaista selvitystä työajasta ja 
palkasta. Pane myös palkkakuitit, työ-
todistukset ja tuntilistat talteen.

Ilmoita työttömyydestä tai lomautuk-
sesta Akavan Erityisaloihin. 

1.
Ilmoittaudu kokoaikatyönhakijaksi 
TE-toimistoon viimeistään ensimmäise-
nä työttömyyspäivänä. Jos olet lomautet-
tu, mukana tulee olla lomautustodistus. 
Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi Eri-
tyiskoulutettujen työttömyyskassa Erko 
(106).

2. 3.

Mikä tekee 
työnantajasta 
houkuttelevan?
Palkka on selvä ykkönen, kakkosena on työ-
paikan hyvä ilmapiiri ja kolmantena työ-
paikan sijainti.

Kuulostaako tutulta? Luultavasti, sillä ko-
rona-aika ei ole muuttanut suomalaisten 
käsityksiä työnantajan houkuttelevuu-
desta, osoitttaa LähiTapiolan teettämä Ar-
jen Katsaus -kyselytutkimus. 

Kärkikolmikon perässä mutta melkoisen 
kaukana tulevat uramahdollisuudet ja hen-
kilöstöedut sekä työnantajayrityksen vas-
tuullisuus, luotettava brändi ja kotimai-
suus.

Kyselyyn vastanneet johtajat taas pitävät 
sekä uramahdollisuuksia että vastuulli-
suutta tärkeämpinä kuin muut. 

► Katso myös 
sivu 12: Näin neuvot-
telet itsellesi palkan-

korotuksen
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JÄSENYYS

LÄHETÄ YSTÄVÄLLESI SUOSITTELUVIESTI LIIKETALOUDEN LIITON 
NETTISIVUILTA www.liiketaloudenliitto.fi.

 Kerro ystävällesi esimerkiksi laajoista jäseneduistamme sekä  
tarjoamastamme työsuhdeneuvonnasta ja edunvalvonnasta.

Kun ystäväsi liittyy Liiketalouden Liiton varsinaiseksi jäseneksi tai 
yrittäjäjäseneksi, saat 50 € Superlahjakortin.

 Superlahjakortin voit käyttää jopa yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. 
Valittavissa on mm. elektroniikan huippubrändejä, upeita matkailu- ja 
kulttuurielämyksiä sekä tyylikkäitä muodin ja kauneuden tuotteita. Käy 
tutustumassa laajaan valikoimaan osoitteessa www.gogift.com.

Ystäväsi liittyessä jäseneksi pyydetään häneltä liittymislomakkeessa 
suosittelijan nimi. Sinuun ollaan yhteydessä vahvistaaksemme 
Superlahjakortin lähetyksen.

Jäsen, tee ystävällesi tai 
työkaverillesi palvelus ja 

suosittele LTA:n jäsenyyttä!
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JÄSENEDUT
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LTA:n jäsen, 
hyödynnä 

etusi! Myös opiskelijajäsen  
saa kaikki palvelut 
 ja edut käyttöönsä.



 ▶ JÄSENEDUT

  § JÄSENKOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
Voit osallistua Akavan Erityisalojen maksuttomiin ja 
laadukkaisiin koulutuksiin ympäri Suomen (poikkeus-
aikana toteutukset webinaareina ja striimeinä).

Seuraa tapahtumakalenteria:  
www.akavanerityisalat.fi ▶ Palvelut ja edut ▶  
Koulutukset ja tapahtumat

  § EDUNVALVONTA 
Akavan Erityisalat parantaa jäsentensä työelämää vai-
kuttamalla työehtosopimuksiin ja työelämän kestävään 
kehitykseen. Työpaikoilla tukenasi ovat myös akavalai-
set henkilöstöedustajat.

  § LAKIMIESPALVELU
Akavan Erityisalojen lakimiehet auttavat sinua henkilö-
kohtaisesti erilaisissa työsuhteeseen ja työelämän  on-
gelmatilanteisiin liittyvissä asioissa. Saat myös palkka-
neuvontaa. Yrittäjäjäsenillä on oma lakimiehensä.

  § PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLINEN NEUVONTA
Juristi neuvoo muun muassa avioehtosopimukseen, 
testamenttiin ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa. 
Saat meiltä apua myös asiakirjojen laadintaan.

  § VAKUUTUKSET
Jäsenyyteesi sisältyy vapaa-ajan tapaturma- sekä mat-
kustajavakuutus, joka sisältää myös jäsenen kanssa 
samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja 
lapsenlapset. Lisäksi sinulla on vastuu- ja oikeusturva-
vakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. 

Lisäetuna voit hankkia Suomen edullisimman Pri-
mus-henkivakuutuksen. Vakuutusyhtiö Kaleva tarjoaa 
sitä Akavan Erityisalojen jäsenistölle jopa 58 % nor-
maalihintoja edullisemmin. Alennus koskee myös puo-
lisoa. Laske henkivakuutuksesi hinta osoitteessa 
www.henkivakuutuskuntoon.fi.

  § JÄSENVIESTINTÄ JA JULKAISUT
Ajankohtaisia työelämän kuulumisia uutiskirjeissä, 
verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Jäse-
nenä hyödyt myös palkkasuosituksista ja muista työ-
elämäoppaista.

  § MEMBER+ -EDUT AKAVALAISILLE
Member+ -palvelusta löydät kaikki akavalaisten yhtei-
set edut kätevästi samasta paikasta. Voit vuokrata lo-
mamökkejä jäsenhintaan, saat alennusta laadukkaista 
tuoteostoksista ja hyödyt monista muista matkailuun, 
hyvinvointiin, kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä eduista. 
Tutustu koko tarjontaan: www.memberplus.fi

www.akavanerityisalat.fi
www.liiketaloudenliitto.fi

 ▶ HUOMAA MYÖS VANHAT TUTUT EDUT

  § LTA:n jäsenet saavat edelleen oman lehden kaksi 
kertaa vuodessa ja Osaaja-seminaarin vuosittain. 

  § Lisäksi LTA:n jäsenillä on mahdollisuus hakea 
apurahaa Liiketalouden Liiton omasta nimikko-
rahastosta, jota Liikesivistysrahasto hallinnoi. 
Apurahaa voivat hakea myös yrittäjäjäsenet.  
Lue lisää: www.lsr.fi

 ▶ ALENNUSTA VUONNA 2021

30 % ▶ Kirjat WSOY:n, Tammen ja Johnny Knigan 
verkkokaupasta. Alennus koskee normaalihintaisia kir-
joja, ja se on voimassa koko vuoden 2021. Syötä verk-
kokaupan kassalla etukoodi AKAVANERITYIS-
ALAT2021 ennen maksua. www.wernerjarl.fi

20 % ▶ Vallilan tuotteet verkkokaupassa. Alennus kos-
kee normaalihintaisia tuotteita, ja se on voimassa koko 
vuoden 2021. Etukoodi AKAVA20. www.vallila.fi

KIRJALLINEN VIIKKO OTAVASSA 31.5.–4.6.2021
Ystävämyynti Akavan Erityisalojen jäsenille. Kirjallinen 
viikko -tapahtuman aikana saat Otavan myymälästä  
50 % alennuksen normaalihintaisista kirjoista esittä-
mällä jäsenkorttisi. Myymälän osoite: Uudenmaankatu 
10, Helsinki. Etu tulee myös verkkokauppaan.
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Palkkaan voi vaikuttaa, jos ottaa sen itse esille. Kukaan muu 
ei sitä puolestasi yleensä tee.

Palkankorotus vaatii sitkeyttä, joustavuutta ja määrätietoi-
suutta. Eikä raha ei tule ilmaiseksi, joten mieti, mitä menetät 
ja/tai mitä saat.

Näin korosti Osaaja 2021 -seminaarissa puhunut työmark-
kinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista. Tässä hänen 
vinkkinsä palkankorotuksesta neuvottelemiseen:

Ammattilaisuuteen kuuluu, että tietää ja ymmärtää suunnil-
leen, missä haarukassa palkka liikkuu eli mitä voi pyytää. 
Henkilöstöedustajilla, ainakin luottamusmiehellä, on tun-
tuma siihen, millaisia palkkoja maksetaan. Myös oman liiton 
jäseniltä tai kollegoilta voi kysyä alan tai yrityksen palkkapo-
litiikasta. Palkkatilastoja julkaisee Tilastokeskus.

Näin neuvottelet 
oman palkkasi

Palkkavaatimuksen perusteluja voivat olla työn vaativuus, 
oma kokemus, kilpailutilanne, palkkavertailu, entinen 
palkka, työssä menestyminen.

Palkankorotuksen ajankohta ei ole työnantajalle ehkä juuri 
silloin, kun itse otat asian esille, mutta seuraava kevät voi 
olla otollisempi. Tai jos työnantaja saa esimerkiksi ensi syk-

Kari Eskola kehottaa harjoittelemaan palkkaneuvottelua 
vaikkapa kotiväen kanssa.  On myös hyvä huomata, että 
kaupankäyntitavaraa voi olla muutakin kuin palkka; esimer-
kiksi vuosilomalakia parempi vuosiloma voi kompensoida 
palkan määrää. Eskola muistuttaa myös, ettei määräaikai-
suus ole peruste huonommalle palkalle.

Pidä myös mielessä, että työnantajalla on oma agen-
dansa. Työnantaja toimii talousraamien puitteissa. Ristipai-
nettakin on, kun samaan aikaan pitäisi sekä säästää henki-
löstökuluissa että lisätä tuloksentekoa, parantaa tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta, olla oikeudenmukainen jne.
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Kari Eskola

Hanki taustatiedot toimialalta. Selvitä organisaa-
tion palkkapolitiikka. Esitä työnantajalle ajoissa 
pyyntö käydä neuvottelu palkastasi.

TEE KOTILÄKSYT  

Päivitä toimenkuva, analysoi omat työtehtävät. 
Osoita oma kehittyminen. Aseta neuvotteluta-
voite, ennakoi vasta-argumentit. 

TARJOA PERUSTELUT 

Esitä palkantarkistusesitys ja perustele se. Kuun-
tele työnantajan perusteet. Kysy, jos et ymmärrä. 
Pysy asiassa.

PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ JA KORVAT AUKI

Säilytä kysyvä asenne, älä tee johtopäätöksiä en-
nakolta. Sopikaa jatkotoimista ja rakentakaa silta 
tai portaita tulevaan. Ota huomioon, että esihen-
kilö voi vaihtua, ja siksi on tarpeen sopia selvästi.

KUN PELIKENTTÄ ON AUKI  

Vinkkejä 
Osaaja 2021 -seminaarista



Miten vahvistat 
henkilökohtaista 
resilienssiäsi?
– Elämän merkityksellisyys, tarkoitus ja suunta paljastuvat 
vasta, kun on tosi hankalaa, linjasi mielen suorituskyvyn val-
mentaja Harri Gustafsberg. Hän työskenteli pitkään poliisin 
Karhu-valmiusyksikössä ja on nyt yrittäjä.

Gustafsbergin mukaan ihmisyyden lainalaisuuksiin kuu-
luu, että henkistä kipua pitää kokea, jotta pääsee kasva-
maan ihmisenä. Jos emme laita itseämme koskaan kunnolla 
likoon ja ponnistele, emme pääse vahvistamaan resilienssiä.

– Elämässä pitää siirtyä eteenpäin vielä kun on voimia ja 
kunniaa. Meidän pitää viedä itseämme tilanteisiin, jotka ei-
vät tunnu hyvältä ja jotka vaativat eräänlaista painetta, joka 
sitten jossain vaiheessa vapautuu. En tarkoita, että ammat-
tia pitää vaihtaa viiden vuoden välein. Mieti kuitenkin, mitä 
eteenpäin meneminen tarkoittaa. 

Ympäristö on jo voinut tajuta, ettei hminen enää ole oi-
kealla paikalla, mutta ihminen itse ei ymmärrä, että on men-
nyt alaspäin. Gustafsberg viittaa tutkimustietoon, jonka mu-
kaan motivaatio tehdä työtä samassa ammatissa romahtaa 
15–20 vuoden jälkeen ja sitä kautta myös ammattitaito ro-
mahtaa.

– On karmeaa kuulla, kun joku kertoo aloittavansa loppu-
liu´un 10 vuotta ennen eläkeikää. Kun ei ole ulkoisia vaati-
muksia eikä ihminen niitä itse itselleen aseta vaan tekee 
vain välttämättömimmän, se voi tuntua hetken hyvältä. 
Mutta samalla myös henkinen voimavara kuihtuu.

Suhteellisuudentaju on eduksi.

"Kun ymmärrämme,  
miten maailma ja ihmiset  

toimivat, se parantaa 
suhteellisuudentajua."

synä hankerahoituksen, voitte sopia, että palkkasi korottuu 
siitä alkaen.

– Mitä isompi johtaja, sitä paremmin hän ymmärtää rahan 
päälle. Kun pääsette tasaveroiseen neuvotteluasemaan, voit 
olla hyvinkin suora. Jos et saa palkankorotusta, kysy syy ja 
pyydä esitys, millä toimenpiteillä palkankorotuksen edelly-
tykset toteutuisivat, Eskola neuvoo.

– Kymmentä vuotta ei pitäisi palkankorotusta joutua odot-
tamaan. Jos näin on, voi kysyä, missä kannustavuus. Ihmi-
sille pitäisi luoda näkymää ja toivoa, Eskola sanoo.

Osaaja 2021 -seminaari pidettiin 6.3.2021 virtuaalisesti. Seminaarin tallenne on 
katsottavissa YouTubessa toukokuun loppuun: https://youtu.be/sEgnEcrX-MM

MILLOIN NEUVOTELLA? 
Työpaikkaa vaihtaessa – mikä on useimmiten paras kohta 
– tai tehtävien muuttuessa. Kun palkkauksen taso on arvi-
oitu ja mahdollinen palkkausepäkohta havaittu. Kun on itse 
kehittynyt juniorista senioriosaajaksi. 

MITEN USEIN NEUVOTELLA? 
Kohtuullista olisi neuvotella palkasta noin kolmen vuoden 
välein.

Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenilleen palkkaneuvontaa.

– Kun tulee muutos, nopea ja vääjäämätön, johon meillä 
ei ole kykyä vaikuttaa, meidän pitää joustaa ja sopeutua. 
Jos emme sopeudu, jäämme henkisesti panttivangeiksi.

Henkinen panttivankeus estää oppimisen.
–Ylivoimaisesti suurin este oppimiselle liittyy asenteisiin. 

Ja kun on ahdistunut ja stressaantunut, ei ole kykyä oppia.
Ihmisellä on, onneksi, valtavasti voimavaroja, viisautta ja 

energiaa; ne vain ovat piilossa arkirutiiniemme alla.
– Älkää aliarvioiko sitä voimaa ja viisautta, joka ihmisyy-

dessä on. Kyse on siitä, miten aktivoimme niitä, Harri Gus-
tafsberg neuvoi. 

Eikä meidän pidä antautua helppoon ajatteluun, että 
kaikki on huonosti. Negatiivinen ajattelu on helppoa ajat-
telua.
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Harri Gustafsberg



”Olisipa ikä arvo 
eikä haitta” 

Koonnut Sari T. Tiiro  Kuvitus Freepik, Heidi Majdahl

Joka viides Akavan Erityisalojen 
työmarkkinatutkimukseen vastanneista kertoo 

kokeneensa syrjintää rekrytointitilanteessa parin 
viime vuoden aikana. Puolet syrjintää työnhaussa 

kokeneista arvioi syyksi korkean iän.

TYÖELÄMÄ
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M yös sukupuoli, ulkonäkö ja perhetilanne nou-
sevat esille syrjinnän syinä, mutta selvästi 
ikää harvemmin. Ikäsyrjintää kokeneista suu-

rin osa, yli 80 prosenttia, on naisia. 
Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimuksessa sel-

vitettiin sekä yhdenvertaisuuslain että tasa-arvolain kiel-
tämän syrjinnän ilmenemistä työelämässä. Tutkimus 
tehtiin marraskuussa 2020, ja sen tulokset julkaistiin 
tammikuussa 2021. 

Tämän jutun otsikko ”Olisipa ikä arvo eikä haitta” on 
suora lainaus Akavan Erityisalojen jäsenen haastatte-
lusta, joka on julkaistu liiton Ikäsyrjintä-sivulla.

Ikäsyrjintä työmarkkinoilla nähdään Suomessa laa-
jasti ongelmana. Esimerkiksi Talouselämä-lehden kyse-
lyssä yli 90 prosenttia pitää sitä ongelmana. Suomen Eko-
nomien jäsenkyselyssä lähes yhtä suuri osuus yli 55-vuo-
tiaista kokee, että ikäsyrjintä on tosiasia. Heistä joka vii-
des kertoo kokeneensa ikäsyrjintää – työttömistä työn-
hakijoista peräti neljä viidestä. 

Työnantajista noin puolet näkee ikäsyrjinnän olemas-
saolon, käy ilmi Suomen Ekonomien toisesta kyselystä 
työnantajien edustajille. Heistä tosin moni katsoo, ettei 
ikäsyrjintää ole omassa yrityksessä vaan muualla. 

Yhdenvertaisuuslain kieltämä työelämän ikäsyrjintä 
ei kuitenkaan ole vain uransa jälkipuoliskolle ehtineiden 
kokema ongelma, vaan sitä voivat kokea myös nuorem-
mat työntekijät, erityisesti nuoret naiset. Akavan Erityi-
salojen tutkimuksessa tuli esiin, että nuoret naiset koke-

”Mistä voi tietää, onko tullut 
ikäsyrjityksi, kun mahdollisen 

ikäsyrjinnän merkki on lähinnä se, ettei 
koskaan tule kutsutuksi 

haastatteluun?”

”Määräaikaisuudet ovat  
viisikymppisen osa.”

Salla Luomanmäki
toiminnanjohtaja, 
Akavan Erityisalat
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TYÖELÄMÄ

vat työpaikalla paitsi sukupuoleen myös ikään 
liittyvää syrjintää. 

Naisilla tuntuukin olevan rasitetta sekä työu-

ran alussa että loppupuolella, arvioi Akavan Eri-
tyisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Onko niin, ettei naisilla ole kuin runsas vuo-
sikymmen sopivaa ja ”syrjimätöntä” ikää työ-
markkinoiden näkökulmasta?

Monet Akavan Erityisalojen jäsenet kertovat 
jo alistuneensa ikäsyrjintään. Vain harva lähtee 
peräämään hyvitystä rekrytoivalta työnantajalta. 

– Osa pelkää, että asian esille ottaminen vä-
hentäisi työllistymismahdollisuuksia entisestään. 
Osa epäilee, ettei ikäsyrjintää voi kuitenkaan to-
distaa. Myös riitautusprosessi koetaan liian vai-
valloiseksi, Luomanmäki kertoo.

Syrjintätilanteissa sovelletaan eri lakeja 
syrjintäperusteen mukaan. Yhdenvertaisuuslaki 
kieltää muun muassa ikään, terveydentilaan ja 
perhesuhteisiin perustuvan syrjinnän. 
Sukupuoleen perustuvan syrjinnän, kohdistuipa 
se naisiin tai miehiin, kieltää tasa-arvolaki. 

Mitä ikäsyrjinnälle voidaan tehdä? 
Nyt keväällä on käynnistymässä yhdenvertai-
suuslain osauudistus, jota Akavan Erityisalat pi-
tää näytön paikkana yhdenvertaisuuslain kieltä-

män syrjinnän ja siten myös rekrytointisyrjinnän 
torjunnassa. 

–Kannatamme yhdenvertaisuuslain arviointi-
ryhmän marraskuussa esittämiä toimia, ku-
ten valvontaviranomaisten parempaa resursoin-
tia, sanoo edunvalvonnan johtaja Helena Lam-
ponen Akavan Erityisaloista.

–Jäsentutkimuksessamme ilmeni, etteivät jä-
senet koe hyödylliseksi tai uskalla ilmoittaa 
omalla nimellään rekrytointisyrjinnästä. Yhden-
vertaisuuslain arviointiryhmä kehottaa paranta-
maan matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja ja 
kiinnittämään huomiota yhdenvertaisuuslain 
yhdenvertaisuutta edistävään tehtävään.

Arviointiryhmä nostaa esiin yhdenvertaisuus-
suunnitelmien paremman hyödyntämisen ja esit-
tää lisäksi, että yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvo-
lain velvoitteita yhdenmukaistettaisiin. 

Lamposen mukaan kyse on käytännössä seu-
raavista toimenpiteistä: 

Sekä tasa-arvolaissa että yhdenvertaisuus-
laissa on asetettu työnantajalle edistämisvelvoite, 
jonka sisältöä koskevat pykälät kuitenkin poik-
keavat laeissa toisistaan. Tasa-arvolaki on sisäl-
löltään yksilöidympi. Yhdenvertaisuuslaissa ole-
via velvoitteita tuleekin täsmentää. Tämä koskee 
työnantajan yleistä velvollisuutta edistää yhden-
vertaisuutta ja säännöllisesti vähintään 30 hen-
kilöä työllistävän työnantajan velvollisuutena 
olevan yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöä. 

Toisin kuin tasa-arvolaissa on todettu tasa-ar-
vosuunnitelmasta, nykyiseen yhdenvertaisuus-
lakiin ei sisälly velvoitetta sisällyttää yhdenver-
taisuussuunnitelmaan arviota aiemman suunni-
telman toteutumisesta ja tuloksista. Yhdenvertai-
suuslakia on tältäkin osin tarkennettava. 

Kyse on myös siitä, miten usein yhdenvertai-
suussuunnitelma on laadittava ja päivitettävä. 
Tasa-arvosuunnitelma on laadittava vähintään 
joka toinen vuosi. Vastaavaa ei ole todettu yhden-
vertaisuussuunnitelmasta, jonka sisältöä onkin 
vahvistettava. 

Myös henkilöstöedustajien rooli työpaikoilla 
on olennainen. 

– On tärkeää, että yhdenvertaisuussuunnitel-
mat laaditaan yhteistoiminnassa henkilöstön 
kanssa, kuten laki jo nykyisellään edellyttää, He-
lena Lamponen sanoo. 
Yhdenvertaisuuslain arviointiryhmä esittää, että 

”Asiantuntijatyötä hakiessani 
esitettiin arvelu, että 

haasteenani saattaa olla, 
opinko järjestelmän. 

Tarkoitettiin siis työpaikan 
intraa. En tullut valituksi.”

Helena Lamponen
edunvalvonnan johtaja, 
Akavan Erityisalat
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LISÄTIETOA

Aidosti yhdenvertaiset. Yhdenvertaisuuslain arviointi.  
Valtioneuvoston julkaisusarja 2020:50

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivusto: syrjinta.fi 

Tasa-arvovaltuutetun sivusto: tasa-arvo.fi

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: tyosuojelu.fi

Oikeusministeriön tietopankki: yhdenvertaisuus.fi

MITÄ LAKI SANOO SYRJINNÄSTÄ?

Perustuslain 6 § sisältää yhdenvertaisuuden lain 
edessä sekä yleisen syrjintäkiellon.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää välittömän (suoran) 
syrjinnän, välillisen (epäsuoran) syrjinnän, häirinnän, 
kohtuullisten mukautusten epäämisen sekä ohjeen tai 
käskyn syrjiä jotakuta. 

Kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansa-
laisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen 
toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, ter-
veydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen 
tai muu henkilöön liittyvä syy. Myös syrjivä työpaikkail-
moittelu kielletään laissa.

Yhdenvertaisuuslain noudattamista työpaikoilla valvo-
vat aluehallintovirastojen (avit) työsuojeluviranomaiset.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa -
-arvolaki) kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. 
Lisäksi on kielletty sukupuoli-identiteettiin tai sukupuo-
len ilmaisuun perustuva syrjintä.

Syrjintäkiellon rikkomisesta tuomittavat rangaistukset 
määräytyvät rikoslain mukaan.

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakun-
nan mahdollisuus määrätä hyvitystä sel-
vitetään. Akavan Erityisalat antaa esitykselle tukensa ja 
kannattaa myös arviointiryhmän selvitysesitystä yhden-
vertaisuusvaltuutetun toimivaltuuksien vahvistamisesta 
työelämäasioissa.  

Työmarkkinajärjestöjen kanneoikeus toisi Lamposen 
mukaan merkittävää apua puuttua rekrytointisyrjintään. 
Tällä on merkitystä erityisesti, kun sama työnantaja jat-
kuvaluonteisesti laiminlyö tai rikkoo yhdenvertaisuus-
lain syrjintäkieltoa rekrytointikäytännöissään.

Rekrytointisyrjinnän kitkeminen vaatii myös 
asennemuutoksen
Lainsäädännön tiukentamisen lisäksi Akavan Erityisalat 
esittää tiedon, koulutuksen ja neuvonnan lisäämistä sekä 
asennekasvatusta.

– Asenteisiin on mahdollista vaikuttaa. Esimer-
kiksi anonyymistä rekrytoinnista on monella työnanta-
jalla hyviä kokemuksia, Salla Luomanmäki sanoo.

Tekoäly voi ratkaista rekrytointeihin liittyviä tiedos-
tamattomia asennevinoumia. Toisaalta tekoäly  ”oppii” 
asenteita. Luomanmäki huomauttaakin, että syrjivällä 
datalla syötetty algoritmi varmistaa todella tehokkaasti, 
että vain sopivalla iällä ja taustalla varustetut etenevät 
rekrytointiprosessissa. ◆ 

Lähteet 
  § Akavan Erityisalojen Ikäsyrjintä-sivulla julkaistut uutiset ja 

haastattelujutut: akavanerityisalat.fi ▶ Näin vaikutamme ▶ Ikäsyrjintä 
  § Talouselämä-lehti 30.3.2021: Näistä merkeistä tunnistaa ikäsyrjinnän. 

talouselama.fi ▶ Uutiset
  § Suomen Ekonomien jäsenkysely 2020: Kokeneiden korkeakoulutettujen 

ikäsyrjintä on tabu. ekonomit.fi ▶ Vaikuttaminen
  § Lainausmerkeillä merkityt suorat sitaatit on poimittu Akavan Eritysalojen 

Ikäsyrjintä-sivun jäsenhaastatteluista. 

”Tuttava totesi, ettei palkkaisi 
yritykseensä 32-vuotiasta 

naista, sillä sen ikäinen tekee 
vain heti lapsia ja jää 

vanhempainvapaalle.”

Akavan Erityisalat on 
julkaissut 13 kohdan 

ohjelman, jolla voidaan 
kitkeä rekrytointisyrjintää. 
www.akavanerityisalat.fi ▶ 

Uutishuone ▶ Uutiset 

LTA:n jäsen! Koetko joutuneesi syrjityksi rekrytoinnissa? 
Ota yhteys Akavan Erityisalojen yksilöedunvalvonnan 
lakimieheen työantajasektorisi mukaisesti. 
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Sananvapaus on kansalaisen 
perusoikeus, mutta työsuhteessa 
sitä rajoittavat lojaliteettivelvoite ja 
salassapitovelvollisuus.

L ojaliteettivelvollisuudesta säädetään työsopi-
muslaissa, ja se on yksi työntekijän velvollisuuk-
sista työsuhteessa. Lojaliteettivelvollisuudella 
tarkoitetaan sopimusosapuolen velvollisuutta 

ottaa vastapuolen edut huomioon kohtuullisessa määrin 
ilman, että omat oikeudet kohtuuttomasti vaarantuvat. 
Työsuhteen aikana lojaliteettiperiaate rajoittaa työntekijän 
toimintaa ja sananvapautta.

Myös salassapitovelvollisuus rajoittaa työntekijän sa-
nanvapautta, sillä liikesalaisuuksia ei saa paljastaa ulko-
puolisille. 

Työntekijä on velvollinen noudattamaan sekä lojaliteet-
ti- että salassapitovelvollisuuttaan niin työpaikalla kuin 
vapaa-ajallaan.

Lojaliteettivelvollisuus rajoittaa työntekijän oikeutta 
esittää kritiikkiä työnantajaansa kohtaan sillä tavalla, että 
työntekijä ilmaisuillaan ja mielipiteillään vahingoittaa 
työnantajaansa. Käytännössä puhutaan työnantajan jul-
kisesta kritisoinnista ja arvostelusta. 

Solvaavat, totuudenvastaiset ja 
panettelevat ilmaisut eivät nauti 
sananvapauden suojaa.

Jos taas työntekijä esittää näkökantojaan yksityisenä 
henkilönä eivätkä mielipiteet millään tavalla liity työnan-
tajaan (esimerkiksi esitetään omia poliittisia mielipiteitä 
ja yhteiskunnallisia näkökantoja), sananvapaus on huo-
mattavasti laajempi. Jokaisella on nimittäin oikeus va-
paasti osallistua julkiseen keskusteluun ja esittää omia 
näkemyksiään, vaikka ne eivät olisi yhteneväisiä työnan-
tajan näkemysten kanssa.

Työntekijä ei ole kuitenkaan oikeutettu loukkaamaan 
lausumillaan muiden oikeuksia missään olosuhteissa. 
Solvaavat, totuudenvastaiset ja panettelevat ilmaisut eivät 
nauti sananvapauden suojaa, ja vaikka ne eivät liittyisi 
työnantajaan, saattavat ne vahingoittaa työnantajaa ja 
tämän mainetta.

Työnantajalla on oikeus puuttua työntekijän mielipiteen 
ilmaisuihin, mikäli ne loukkaavat työnantajan omia suo-
jattuja oikeuksia, kuten esimerkiksi yrityksen, asiakkaiden 
ja henkilökunnan oikeuksia, ja aiheuttavat selvää haittaa. 
Työnantajalla saattaa olla oikeus irtisanoa työntekijä ja 
vaatia vahingonkorvausta, jos työntekijä omilla ilmaisuil-
laan vahingoittaa työnantajan etua.

Lojaliteettivelvollisuus ei tarkoita, ettei 
työnantajaa saisi koskaan arvostella 
julkisesti. 

Sananvapaus on toki myös työntekijän perusoikeus, 
eikä lojaliteettivelvollisuus sitä poista vaan ainoastaan 
rajoittaa. Lojaliteettivelvollisuus ei siis tarkoita, ettei työn-
antajaa milloinkaan saa arvostella julkisesti. 

JURISTIN PALSTA
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Anna Zibellini 
lakimies, Akavan Erityisalat 

Sananvapaus ei ole rajaton  
palvelussuhteessa olevalle



Palautteen antaminen tulee kuiten-
kin aina aloittaa työnantajasta itses-
tään ja keskustella ensisijaisesti 
asioista työpaikan sisällä. Saadakse-
si tukea epäkohdan esille ottamiseen 
ota yhteyttä liiton edunvalvonnan 
asiantuntijoihin. Toissijainen väylä on 
viranomaistie. Asian vieminen julki-
seen keskusteluun on vasta viimesi-
jainen keino.

Jos työntekijä päättää nostaa epä-
kohdat julkisuuteen, on muistettava, 
että aina tulee esittää ainoastaan to-
tuudenmukaisia väitteitä ja että ar-
vostelun tulee olla asiallista ja koh-
tuullista. Asiattomasti esitetyt ja louk-
kaavat ilmaisut ovat helposti sekä 
lain vastaisia että lojaliteettivelvolli-
suutta rikkovia.

Virkasuhteessa olevien henkilöiden 
sananvapaus on Suomessa pääsään-
töisesti laajempi kuin työsuhteessa olevien, koska yksi-
tyisoikeudellisena sopimussuhteena työsopimussuhteel-
la ei tavallisesti ole yhtä painavaa yhteiskunnallista mer-
kitystä kuin verovaroin kustannetuilla ja usein kansalais-
ten etuihin tai oikeuksiin vaikuttavilla virkatoimilla. Siten 
epäkohtien nostaminen esille ja kritiikki on sallittua vir-
kasuhteessa. 

Voi jopa sanoa, että virkamiehellä on velvollisuus tuoda 
epäkohdat esille julkisuuteen, jos virasto ei reagoi virka-
miehen esiin nostamiin epäkohtiin muuten. Lähtökohtana 
on kuitenkin edelleen, että ensin asioista tulee keskustel-
la työpaikalla.

Virassa oleva voi esittää mielipiteitä julkisesti yksityis-
henkilönä tai yleisemmin kansalaisroolissa, jolloin hänen 
sananvapautensa on laajaa. Mutta jos virassa oleva osal-
listuu julkiseen keskusteluun oman organisaationsa edus-
tajana, hänen ilmaisuvapautensa on huomattavasti rajoi-
tetumpaa.

Verrattuna perinteisiin viestintävälineisiin sananvapaut-
ta voidaan sosiaalisessa mediassa käyttää paljon laajem-
min ja nopeammin ja kohdistaa se huomattavasti suu-
remmalle yleisölle. Siten sananvapauden rajoitusten rik-
kominen voi tarkoittaa välittömämpiä ja kovempia seu-
raamuksia niin työntekijälle kuin virkamiehelle, koska 
työnantajalle aiheutettu vahinkokin voi olla mittavampi.

Sosiaalisessa mediassa oma yksityinen elämä on hel-
posti kaikkien nähtävänä. Ylilyöntejä on sattunut, kun lyhyt 
statuspäivitys on aiheuttanut työnantajalle, työtovereille, 

asiakkaille taikka työnantajan tarjoamille palveluille ja 
tuotteille vahinkoa.

Some-käyttäytymisestä kannattaa 
keskustella työnantajan kanssa.

Työntekijän kuuluminen työnantajan toiminnan kannal-
ta vääränlaiseen Facebook-ryhmään voi myös alentaa 
työnantajan arvoa muiden silmissä tai asettaa kyseen-
alaiseksi työnantajan koko toiminnan. Työnantajan näkö-
kulmasta kysymyksessä on epälojaali käyttäytyminen, 
joka rikkoo luottamussuhdetta. Luottamuspula on työ-
suhteen päättämisperuste erityisesti vastuullisemmassa 
asemassa työskentelevän kohdalla.

Sosiaalisessa mediassa käyttäytymisestä kannattaa 
keskustella työnantajan kanssa. Jos some- sisältö tai 
kirjoitukset eivät miellytä työnantajaa, on hyvä selvittää, 
millaiset odotukset työnantajalla on ja voidaanko sekä 
työntekijän sananvapautta että lojaliteettivelvollisuutta 
toteuttaa samanaikaisesti. 

Some-tilin muuttaminen yksityiseksi voi riittää varmis-
tamaan, ettei työnantaja voi vedota lojaliteettivelvollisuu-
den rikkomiseen sosiaalisen median päivityksen sisällön 
tai tiettyyn ryhmään kuulumiseen perusteella.

Anna Zibellinin kirjoitus on julkaistu pidempänä Akavan Eritysalojen verkko-
sivustolla www.akavanerityisalat.fi ▶ Uutishuone ▶ Artikkelit

Anna Zibellini, lakimies.

JURISTIN PALSTA
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”Karisma lähtee 
aitoudesta ja 
intohimosta.”
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TYÖELÄMÄ



ANNA PERSOONASI 
LOISTAA

Karismaattinen ihminen on rohkeasti oma itsensä 

mutta antaa luontevasti tilaa myös toisille. Omaa 

karismaa on mahdollista kehittää.

Teksti  Anne Soininen    Kuvitus  Heidi Majdahl  

KARISMAATTISEN IHMISEN EI 
TARVITSE PÖNKITTÄÄ EGOAAN.

→
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M illainen sinun mielestäsi on karismaattinen 
henkilö? Itsevarma, älykäs, vetovoimainen, 
empaattinen? Jollain mystisellä tavalla 
säteilevä?

Karismaa väitöskirjassaan tutkinut johtamisen profes-
sori Tuomo Takala kuvailee, että ”karisma on tiettyjen 
ihmisten harvinainen luonteenpiirre, joka on yhdistelmä 
erityisen suurta viehättävyyttä sekä ’magneettista’ per-
soonaa tai ulkonäköä”. 

Sata vuotta aiemmin elänyt yhteiskuntatieteilijä Max 
Weber ajatteli, että karisma on tunteen asia, jota ei voi 
järjellä selittää. 

Onko karisma siis jotakin sellaista, mitä ihmisellä joko 
luontaisesti on tai ei ole?

Vuorovaikutusvalmentajat Johanna Hytti ja Johanna 
Olsson eivät ole sitä mieltä.

– Voi toki olla, että karisma tulee joillakin helpommin ja 
luonnostaan, mutta ei se ole mikään synnyinlahja. Se on 
taito, jonka kuka vaan voi oppia, sanoo Olsson.

Hytti ja Olsson vetävät Loisto-Johannat-firmansa kautta 
esiintymis-, vuorovaikutus- ja karismavalmennuksia yri-
tyksille.

Karismaattisen henkilön Loisto-Johannat määrittelevät 
sellaiseksi, joka luottaa itseensä, tuntee omat heikkouten-

sa ja vahvuutensa ja osaa käyttää vahvuuksiaan hyödyk-
si itseilmaisussa. Hän on vahvasti läsnä hetkessä ja vetää 
siksi myös toisia puoleensa. 

– Karismaattinen ihminen ei jää varjoihin lymyilemään. 
Hän uskaltaa olla oma itsensä, mutta hänen ei tarvitse 
pönkittää egoaan. Hän on hyvä kuuntelemaan ja antamaan 
myös muille tilaa, kuvailee Olsson.

Tärkeintä on aitous
Hytin ja Olssonin opettamat vuorovaikutus- ja karismatai-
dot ovat osa työelämätaitoja, joiden merkityksestä puhu-
taan nykyisin paljon. Ne ovat metataitoja, joiden ajatellaan 
parantavan valmiuksiamme selviytyä alati muuttuvassa 
työelämässä.

Hytti ja Olsson puhuvat työelämätaitojen sijaan mie-
luummin oman elämän taidoista. Monesti nimittäin työn 
ja vapaa-ajan rajat ovat häilyvät ja surut ja ilot kantautuvat 
niin töistä kotiin kuin päinvastoin. 

– Siksi itsetuntemus on äärimmäisen tärkeää. Työelä-
mätaidot eivät riitä, vaan hektisessä elämässä meillä pitää 
olla myös taitoja ajanhallintaan, stressin hallintaan ja pa-
lautumiseen, painottaa Hytti. 

Mutta pitääkö kaikkien muidenkin kuin johtajien ja esiin-

EIKÖ RIITÄ, ETTÄ ON VAIN 
TAVALLINEN PUURTAJA, KUNHAN 
OSAA TYÖNSÄ? 



KUN IHMINEN ON 
SYDÄMENASIANSA ÄÄRELLÄ, 
KARISMA TULEE NÄKYVÄKSI.
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Johanna Hytti ja Johanna 
Olsson: Vaikeissa tilan-
teissa, kuten työelämän 
haasteissa, on apua vuo-
rovaikutustaidoista, itse-
tuntemuksesta ja karis-
masta. 

tyjien olla karismaattisia? Eikö riitä, että on vain tavallinen 
hiljainen puurtaja, kunhan osaa työnsä? 

– Tietysti karisman kehittämisen pohjalla täytyy olla 
oma tahto ja motivaatio. Kannattaa myös muistaa, että 
karismaattinen voi olla monella tavalla: voi olla niin intro-
vertti kuin räiskyväkin tai jotain tältä väliltä, Hytti sanoo.

– Karisma ei koskaan tule ulkoa ohjatusti, vaan kaikki 
lähtee aitoudesta ja omasta intohimosta. Kun ihminen on 
oman sydämenasiansa äärellä, myös karisma tulee silloin 
näkyväksi, jatkaa Olsson. 

Karisma auttaa karikoissa
Karisman kehittämisestä on valmentajaduon mielestä 
monenlaista hyötyä. Perusleppoisassa arjessa pärjääm-
me usein hyvin, mutta etenkin vaikeissa tilanteissa, kuten 
työelämän haasteissa, hyvistä vuorovaikutustaidoista, 
itsetuntemuksesta ja karismasta on apua. 

– Kun ymmärrämme itseämme paremmin, tunnistam-
me vaikkapa stressin tai väsymyksen itsessämme hel-
pommin ja hankalat tilanteet sujuvat jouhevammin, sanoo 
Olsson.

– Karismasta on hyötyä myös siinä, että saa tuotua 
omia ajatuksiaan ja ideoitaan ymmärrettävästi esille työ-
yhteisössä, pohtii Hytti.

Mitä syvällisemmin tuntee itsensä, sitä paremmin oppii 
näkemään ja arvostamaan toisten erilaisuutta. Koska ka-

rismaattinen ihminen on sinut itsensä kanssa, hän pystyy 
keskittymään olennaiseen. Hän myös osaa tuoda eriävät 
mielipiteensä esiin rakentavasti, koska haluaa, että lop-
putulos olisi kaikille hyvä. 

– Työelämässä tällainen lisää luovuutta ja yhteistä, 
eteenpäin vievää energiaa. Se taas on mittaamattoman 
arvokasta, sillä se vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja lop-
pupeleissä siihen, mitä yritykselle jää taloudellisesti viivan 
alle, sanoo Olsson.

Jos haluaa tulla säteileväksi persoonaksi, ei koko ele-
fanttia tarvitse syödä kerralla, muistuttavat Johannat. Kun 
karismaa kartuttaa ja kehittää yksi piirre kerrallaan, huo-
maa pian, että sillä on vaikutusta moneen muuhunkin 
karisman osa-alueeseen.

– Sen jälkeen se on kuin pyörällä ajoa. Kun opimme ja 
harjoitamme sitä, emme lopulta enää mieti, miten jalat 
menevät tai millä puristuksella tangosta pidetään kiinni, 
vaan annamme mennä vaan ja nautimme menosta, sanoo 
Hytti.
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Hyvä lukija! 

Mitä mieltä sinä olet: onko puhe 
karismasta vain trendikästä 

sanahelinää vai pitäisikö jokaisen olla 
karismaattinen? 

Viesti ajatuksiasi osoitteeseen:  
liitto@liiketaloudenliitto.fi. 

Kiitos.
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1. OLE LÄSNÄ 

Tärkein karisman edellytys on het-
kessä elämisen taito. Ilman läsnä-
oloa kontaktia toisiin ihmisiin ei 
synny. Läsnäoloa voi harjoittaa ar-
jen meditaatiolla tai mielikuvahar-
joituksilla.

  l Kun tiskaat tai olet kävelyllä, 
keskity vain siihen, mitä olet 
tekemässä. Käytä aistejasi: 
Miltä vesi tuntuu, miltä askel 
tuntuu? Pohdi, mitä läsnäolo 
tarkoittaa sinulle: miten tunnet, 
kun olet läsnä? 

  l Vuorovaikutustilanteessa puh-
dista tila häiriötekijöistä, kuten 
kännyköistä ja muista piippaile-
vista esineistä, jotka vievät huo-
mion toisaalle. 

  l Jos ympärilläsi – töissä, Zoo-
missa, kotona lapsen kanssa 
– on paljon keskittymistä häirit-
seviä asioita, kuvittele ympäril-
lesi kupla. Mieti etukäteen, mitä 
tarvitset mukaan kuplaan: rau-
hallisuutta, iloa, jämäkkyyttä? 
Kuvittele kuplalle väri ja materi-
aali. Olisiko se vihreä ja jous-
tava, jonka voisi tarvittaessa 
laittaa myös toisen ihmisen ym-
pärille?

  l Kun ystäväsi tai työkaverisi pu-
huu puhelimessa, keskity kuun-
telemaan oikeasti. Mieti, onko 
kuuntelemisesi aitoa vai kiireh-
ditkö tuikkaamaan joka väliin 
oman mielipiteesi tai pohdit 
koko ajan sitä, mitä sanot seu-
raavaksi.

2. KEHITY KESKUSTELIJANA

Hankaliin vuorovaikutustilanteisiin 
voi varautua etukäteen. Harjoittele 
vaikeista asioista puhumista. Poh-
di, kuinka asian voi sanoa jämäkäs-
ti, mutta rakentavasti ja positiivi-
sesti. 

  l Jos aamu on alkanut kaatuneilla 
kahveilla, kirkuvilla lapsilla ja 
bussista myöhästymisellä, älä 
kanna tunnetta mukanasi koko 
päivää. Pysähdy, hengittele ja 
esitä itsellesi lause: Mitä tulee 
tilaan, kun tulen tilaan? Minkä 
tunnetilan haluan viedä muka-
nani seuraaviin tilanteisiin? 

  l Helpoin tapa rentoutua ja rau-
hoittua on uloshengitys. Jos 
kollega sanoo ikävästi kokouk-
sessa, ota pieni aikalisä. Hen-
gitä rauhallisesti ja pitkään ulos, 
ja anna tunteen laskeutua luon-
nollisesti. Sano sen jälkeen sa-
nottavasi. 

  l Opettele itsemyötätuntoa. Kan-
nusta ja anna positiivista palau-
tetta sekä itsellesi että toisille. 

3. ANNA INNOSTUKSESI NÄKYÄ

Aito omana itsenä oleminen, omien 
intohimojen löytäminen ja niistä 
puhuminen inspiroi myös muita. 
Innostus tuo uskottavuutta ja vai-
kuttaa myös positiivisesti kehon-
kieleen ja äänenkäyttöön.

  l Jaa keskusteluissa omakohtai-
sia kokemuksia, eläydy toisten 
kokemuksiin tai kerro tarinalli-
sia esimerkkejä. Ne luovat tun-
nesidettä ja kontaktia keskuste-
lukumppaneihin.

  l Puhetta tai esitystä pitäessäsi 
hengitys kulkee paremmin ja 
puheesta tulee selkeämpää, 
kun avaat kehoasi, nostat ryh-
tiäsi ja pidät kämmenet ylei-
söön päin.

Kuinka kasvattaa karismaa? 

Lähteet: Johanna Hytti ja Johanna Olsson sekä 
Eva Kihlströmin kirja Karismakoodi – Seitsemän 
tietä säteilevään persoonallisuuteen.



JÄSENYYS

Tule mukaan Liiketalouden 
Liiton jäsenistön yhteiseen 
keskustelutilaisuuteen!

LIIKETALOUDEN LIITON KESKUSTELUFOORUMI  
10.6.2021 klo 17–19
Missä olemme? Minne menemme?

Liittohallitus kutsuu kaikki jäsenet, eli juuri Sinut, verkossa 
järjestettävään hybriditapaamiseen, jossa voimme vaihtaa 
ajatuksia yhteisen liittomme nykyhetkestä ja tulevaisuuden 
näkymistä.

Millaista tukea 

työelämään?

Miten viestitään jatkossa?
Mitä?

Milloin?

Millainen jäsen-
maksutapa?

Miten jäsenhankinta 

aktiiviseksi?

Miten liittokokoukset 
toteutetaan jatkossa?

Missä?

KYSYMYKSET ENNAKKOON
Lähetäthän kysymyksesi tai Sinua kiinnostavan 
teeman sähköpostilla liitto@liiketaloudenliitto.fi 
maanantaihin 31.5. mennessä.

VAIKUTETAAN YHDESSÄ
Tule mukaan ja kehitetään Liiketalouden Liittoa palvele-
maan jäsenistönsä, meidän kaikkien, tarpeita yhdessä!

ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittaudu sähköpostilla liitto@liiketaloudenliitto.fi 
perjantaihin 4.6. mennessä. Lähetämme osallistumislinkin 
tilaisuutta edeltävänä päivänä sähköpostiisi.

Kaikkien osallistujien 
kesken arvomme kaksi 

50 €:n lahjakorttia.

Tapaamisiin verkossa!
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LUKUVINKKI

→

Teksti  Petra Hintikainen

Jokainen haaveilee ainakin joskus 
paremmasta elämänhallinnasta, 
upeammasta ulkomuodosta tai 
vaikkapa unelmien työpaikasta. 
Ne kaikki ovat saavutettavissa, 

mutta miksi niin moni tuskailee liikakilo-
jen tai ahdistavan työpaikan kanssa? Mikä 
estää meitä saavuttamasta itsemme nä-
köistä elämää? 

Tiedämme, mitä ovat motivaatio, resurs-
sit, tavat, tottumukset ja arvot. Mutta 
kuinka moni oikeasti on pysähtynyt omien 
arvojensa äärelle edes niin pitkäksi aikaa, 
että on kirjannut ne paperille? Uskallanpa 
veikata, että harva.

Missä olen ja minne olen menossa?
Self help -oppaiden kirjo on käsittämättö-
män laaja. Voisi ajatella, että kaikki sano-
misen arvoinen on jo sanottu. Mutta kos-
kaanhan ei tiedä, mikä kirja ihan oikeasti 
tönäisee kohti ratkaisevaa elämänmuu-
tosta, ja siksi kannattaa etsiä käsiinsä uu-
tuuskirja Löytöretkiä onnistumisiin. Kirja 
perustuu tutkittuun tietoon, eikä se lupaa-
kaan nopeita pikaratkaisuja, vaan toimii 
kompassina muutosmatkalla.

Janne Mustonen, Lasse Seppänen ja 
Mikko Törmälehto ovat kirjanneet yksiin 
kansiin kokemuksensa. Heidän meriittilis-
tansa on huima: Mustonen on auttanut ih-
misiä hyvinvoinnin saralla yli 20 vuoden 
ajan, Seppänen on kirjoittanut aiheesta 19 
kirjaa ja Törmälehto on valmentanut me-
nestyksekkäästi liikunta-alan ammattilai-
sia. Hypätkäämme siis näiden ammattilais-
ten kyytiin!

Muutos ilman päätöstä on pelkkä 
päiväuni
Kirja on jaettu 5 metodin osaan, joista jo-
kainen on otsikoitu löytöretken kohteen 

Löytöretkiä 
onnistumisiin – Johda 
itsesi tuloksiin
Mustonen Janne, 
Seppänen Lasse, 
Törmälehto Mikko 
238 sivua, Docendo 2021

mukaan: löytöretki muutokseen, tavoittei-
siin, hyvinvointiin, mieleen ja tulokseen. 
Näistä eri osa-alueista jokainen voi etsiä 
tietoa juuri itseä kiinnostavista asioista. 

Löytöretki muutokseen eli päätös on kai-
ken alku, tietenkin, sillä ilman päätöstä uu-
denlainen elämä jää pelkäksi sanaheli-
näksi. Mutta mikä oikeastaan on muutos 
ja miksi se on niin vaikeaa? 

”Muutoksella tarkoitetaan pysyvää ajat-
telun ja käyttäytymisen muutosta. Muutos 
vaatii paljon, eikä se ole kenellekään 
helppo”, kirja selvittää. Muutos ei siis 
synny sormia napsauttamalla eikä sitä ei 
voi ostaa pillerinä purkissa.

Mutta hyvä uutinen on se, että muutok-
selle saa ja pitääkin antaa aikaa. Nopea 
muutos ei välttämättä takaa kestävää lop-
putulosta, vaikka olemmekin taipuvaisia 
ajattelemaan, että ”mitä nopeampi muutos, 
sitä parempi lopputulos”. Muutos vaatii 
aina uusien taitojen opettelua ja lähtee liik-
keelle oman ajattelun muuttamisesta.

Muutoksen esteet
Muutoksen tiellä on aina esteitä, ja tär-
keintä on tietää paitsi niiden olemassa-
olosta myös siitä, miten ne voi kiertää ja 
millaisia voimavaroja matkalla tarvitaan. 
Ulkoisten tekijöiden lisäksi oma mielemme 
on mestari tekemään temppuja, joten muu-
tokseen valmistautuminen on tärkeää.

Kirja mainitsee muun muassa negatiivi-
sen itsepuheen eli itsensä sättimisen. Se on 
katala tapa sabotoida omaa motivaatiotaan 
ja onnistumistaan.

Meidän tulisi kehittää 
kykyämme sietää 
epämukavia tunteita. 

Löytöretkiä onnistumisiin
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LUKUVINKKI

Muutoksen motivaatto-
rina on usein jokin tunnesyy, 
ja olisi täysin epärealistista 
ajatella, että voisimme vält-
tyä negatiivisilta tuntemuk-
silta. Elämä tuo väistämättä 
eteemme tilanteita, jotka ei-
vät tunnu mukavilta, ja täl-
laisina hetkinä motivaatio 
voi romahtaa. Meidän tulisi-
kin kehittää kykyämme sie-
tää epämukavia tunteita. 

Kirja opastaa harjoittamaan hyväksyntää, joka 
tarkoittaa sitä, että ”kaikki kokemukset, tunteet 
ja ajatukset otetaan vastaan sellaisenaan”. Tällai-
nen halu kohdata omat tunteet on psykologisesti 
joustava keino oppia selviytymään elämän haas-
teista, kirja kertoo. ”Tämä mahdollistaa monipuo-
liseen ja rikkaaseen elämään keskittymisen yh-
dessä vaikeuksien kanssa, ilman tarvetta kont-
rolloida ja välttää niitä”.

Arvot ovat sydämen ja järjen 
kompromissi.

Kirja palaa yhä uudelleen arvoihin. Kirjailijat 
myöntävät, että arvot on hyvin latautunut sana. 
Toisilla nousevat niskakarvat pystyyn arvoista 
puhuttaessa ja toiset herkistyvät kyyneliin. Mo-
nesta ehkä tuntuu, että arvot ovat vain kauniita 
korulauseita, joilla ei ole käytännön merkitystä. 

Arvot ovat kuitenkin tärkeitä käyttäytymis-
tämme ohjaavia periaatteita. Kirja jopa menee 
niin pitkälle, että väittää arvovalinnoista poik-
keamisen tuntuvan sielussa saakka ja vievän mie-
lenterveyden.

Kuinka moni meistä on syvällisesti miettinyt 
elämänsä tärkeimpiä arvoja? Tai tiedämmekö 
edes, mikä meille on arvo? Kirja pyytää meitä 
kysymään itseltämme ”mikä asia itsessään tuot-
taa minulle palkitsevuuden kokemuksen” tai 
”minkä asian parissa viihdyn ja haluan viettää 
aikaa”. Jos vastaus on ainoastaan järkevä, on se 
kaivettu mielen sopukoista liian hätäisesti, sillä 
todellisten arvojen kuuluu liikuttaa. ”Arvot ovat 
sydämen ja järjen kompromissi. Arvojen tehtävä 
on liikuttaa nivelten, lihasten ja aivonystyröiden 
lisäksi myös tunteita.”

Arvot eivät ole jotakin, joka kerran miettimisen 
jälkeen työnnetään paperille kirjoitettuna pöytä-
laatikkoon. ”Arvoille omistautuminen tarkoittaa 
sitä, että elää jokaisen hengenvedon kontaktissa 
arvoihinsa. Tämä on arvomaailman tärkein oi-
vallus, joka on hyvä sisäistää.” 

Mikä tai kuka tekee muutoksen?
Saatamme joskus ajatella, että vuoden päästä olen 
onnellinen. Sitten kun olen saanut opinnot pää-
tökseen, tavoitefarkut ylleni tai uusi ura on läh-
tenyt lentoon. Olisiko aika lopettaa ”sitten kun” 
-elämä ja ryhtyä oikeasti tuumasta toimeen? 
”Aika itsessään ei muuta mitään. Tekeminen 
muuttaa.” Tämä on loistava ohjenuora meille kai-
kille. 

Toinen kirjasta mieleeni jäänyt yksittäinen 
lause on: ”Kenelle elän, jos en itselleni?” Tätä lau-
setta kannattaa toistaa, jos tuntuu, että oman elä-
män ohjaajina toimivat vanhemmat, sukulaiset 
tai joku muu auktoriteetin aseman ottanut hen-
kilö.

Muutoksen aikaansaamiseksi täytyy siis tutkis-
kella sisimpäänsä; arvoja ja niitä perimmäisiä 
syitä, jotka toimivat motivaationa muutokselle. 
Kirja antaakin vinkkejä ”arvolihasten” treenaa-
miselle. 

Muistan joskus lukeneen, että jos ihmisellä ei 
ole antaa puolta tuntia päivässä oman hyvinvoin-
tinsa eteen, asiat ovat todella huonosti. Tähän 
voisi lisätä muutaman minuutin päivittäisen ar-
votutkiskelun, sillä ”jo fokuksen siirtäminen vä-
hemmän tärkeistä asioista tärkeisiin asioihin voi 
jo itsessään synnyttää oivalluksia”. 

Siis vähemmän hömppää televisiosta ja enem-
män omien arvojen mukaista elämää meille kai-
kille!
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© Turun kaupunki

Kesä kutsuu kotilaituria kauemmas
Kesä on vapautta vaihtaa maisemaa!
Risteile Helsingistä romanttiseen Riikaan, viehättävään Visbyhyn tai merelliseen
Maarianhaminaan.

The Tall Ships Races -risteilyt Helsingistä

Viking Line vie sinut Helsingistä The Tall Ships Races 2021 isäntäsatamiin Turkuun,
Tallinaan ja Maarianhaminaan.
Näe valtameren majesteetit ja koe koko perheen karnevaalitunnelma.

Lue lisää LTA:n jäseneduista: vikingline.fi/akava

Hintansa arvoisin Itämerellä
Vikingline.fi



VASTUULLISUUS

Jotta yhtäkään lasta ei jätetä
Liiketalous-lehden uusi Vastuulliset-juttusarja 

esittelee kansalaisjärjestöjä, jotka parantavat 

maailmaa. Sarjan aloittaa vuonna 1922 

perustettu Pelastakaa Lapset ry.

Miksi Pelastakaa Lapset -järjestö on olemassa?

Tuemme kaikkein vaikeimmissa oloissa eläviä lapsia ja 
edistämme lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 
maailmalla. Tehtävänämme on parantaa tapaa, jolla lap-
sia kohdellaan, ja saada aikaan välittömiä, pysyviä paran-
nuksia lasten elämään. Mottomme mukaisesti järjestöm-
me on olemassa, jotta ”yhtäkään lasta ei jätetä”. 

Olemme osa kansainvälistä Save the Children -järjes-
töä, joka toimii yli 100 maassa. Tavoitteenamme on saa-
da aikaa pysyviä ja pitkäkestoisia muutoksia edistämään 
lasten eloonjääntiä, koulutusta ja suojelua. 

Mitkä ovat tärkeimmät toimintamuotonne 2021?

Järjestömme työ on pitkäjänteistä, useimmat toiminta-
muotomme ovat monivuotisia. Teem me vuosittain myös 
uusia hanke- ja kohdemaa-avauksia. 

Kotimaassa toteutamme lahjoitusvaroin esimerkiksi 
Eväitä Elämälle -ohjelmaa, jonka kautta tuetaan vähäva-
raisten perheiden lapsia opiskelemaan ja harrastamaan 
sekä jaetaan ruokatukea koronan takia ahdinkoon joutu-
neille perheille. Lahjoitusvaroilla tuetaan myös esimerkik-
si verkkonuorisotyötämme Netaria, joka tarjoaa keskuste-
lutukea lapsille ja nuorille. 

Kansainvälisissä kohteissamme tuemme lahjoitusva-
roin maailman pahimpien kriisien uhreja ja toteutamme 
kehitysyhteistyötä. Esimerkiksi Jemenissä olemme tällä 
hetkellä suurin avustusjärjestö. Muita avustuskohteitam-
me ovat esimerkiksi Itä-Afrikka, Syyrian konfliktista kär-
sivät alueet ja Sudan.

Miten varmistatte, että apu menee perille?

Koulutetuilla asiantuntijoillamme on käytössään ammat-
timaiset prosessit ja taloushallintajärjestelmät. He tekevät 

läheistä yhteistyötä kansainvälisen verkostomme kanssa 
ja käyttävät tarvittaessa ulkopuolisia palvelutarjoajia. Toi-
mintamme valvontaan osallistuu institutionaalisia rahoit-
tajia ja viranomaisia. Lahjoitusvarojen käyttöä valvovat 
järjestömme oma taloustoimisto, hanke- ja avustushen-
kilökunta ja liittohallitus, hankehallinto kohdemaissa, koh-
demaiden tilintarkastajat, viranomaiset ja yhteistyöjärjes-
töt, tilintarkastajat Ernst & Young, Suomen ulkoministeriö, 
EU ja Poliisihallitus. 

Miten rahoitatte toimintaanne?

Olemme voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka 
rahoittaa toimintaansa varainhankinnalla, lastensuojelun 
palvelumaksuilla, jul kisilla avustuksilla, Suomen ulkomi-
nisteriön ohjelmatuil la sekä Euroopan komission huma-
nitaarisen avun pää osaston ECHO:n tuella.

Käytimme vuoden 2020 aikana Pelastakaa Lapsille lah-
joitetusta varoista 20,5 % ammattimaisen ja valvotun va-
rainhankinnan suoriin kuluihin sekä varainhankinnan hen-
kilöstö- ja hallintokuluihin. Ohjaamme siis lähes 80 % 
lasten ja lapsiperheiden tukemiseen ja lasten oikeuksien 
edistämiseen. 

Miten yksittäinen kansalainen voi tehdä?

Toimintamme kansalaisjärjestönä on riippuvaista ihmis-
ten osallisuudesta. Jokainen henkilö tai organisaatio voi 
osallistua lahjoitta malla vapaavalintaisen summan kerran 
tai säännöllises ti tai pystyttämällä vaikkapa oman merk-
kipäiväkeräyksen.

Mukaan voi tulla myös vapaaehtoiseksi. Vapaaehtois-
työn muotoja on useita esimerkiksi tukiperheenä, tukihen-
kilönä, sportti kummina, lomakotina tai verkkovapaaeh-
toisena. Vapaa ehtoistoiminaan voi lähteä mukaan myös 
liittymällä oman alueen paikallisyhdistyksen jäseneksi. 

Jokainen meistä voi myös jokapäiväisessä arjessaan 
edistää lapsen oikeuksia omassa lähipiirissään – lapsen 
oikeuksista huolehtiminen kuuluu meille kaikille. 

Kysymyksiin vastasi Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan 
johtaja Sanna Kuusisto.
www.pelastakaalapset.fi 
Katso myös pelastakaalapset.fi/vuosikatsaus

28   LI IKE TALOUS    4/2020



TULE KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI
Se, mitä sinä päätät tänään, voi muuttaa apua 
tarvitsevan lapsen koko elämän. Kuukausilahjoittajana 
autat hädänalaista lasta selviytymään ja saamaan 
paremman tulevaisuuden.  

Yhdessä sinun kanssasi voimme auttaa maailmalla 
lapsia, jotka kärsivät sodista, sairauksista ja 
köyhyydestä. Täällä kotimaassa annat syrjäytymis
vaarassa olevalle lapselle tukiperheen avun ja 
vähävaraisen perheen lapselle tukea harrastamiseen 
ja koulunkäyntiin. 

Ryhdy nyt kuukausilahjoittajaksi, ja olet lasten 
tukena vuoden jokaisena päivänä.

LIITY JO TÄNÄÄN:
» Verkossa:
pelastakaalapset.fi
» Soittamalla:
puh. 050 439 7259 (arkisin 9–15)
» Sähköpostilla:
lahjoittajapalvelu@pelastakaalapset.fi

OLE LASTEN TUKENA 
JOKA PÄIVÄ

pelastakaalapset.fi

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 
1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.



HYVÄT OULUNLAAKSON JÄSENET!  
Ilmoitattehan oman sähköpostiosoitteenne:
oulunlaakson.merkonomit@gmail.com
Lähetämme tiedotteemme sähköisesti.
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KÄYTÄ JA NAUTI PYSYVÄ 
JÄSENETUSI!

Oulunlaakson Merkonomit LTA Ry:n rivitalohuoneisto 
Pudasjärvi, Syötekeskus, Luppotie, Lupposyöte A 4

Huoneistossa makuupaikat 4-hengelle. Kokonaisala 45 m2 
(30+15 m2). Tupakeittiö, sauna, pesuhuone/WC, takka, autopaikka.

Huoneisto sijaitsee erinomaisella paikalla Syötekeskuksessa, las-
kettelurinteiden ja Pikku-Syötteen palvelujen välittömässä lähei-
syydessä. Syötteellä on ohjelmapalveluja vuoden ympäri. 

Varaukset suoraan Pudasjärven keskusvaraamosta 
puh. 08-823 400. Lupposyöte A4 on jäsenten käytettävissä edulli-
seen hintaan.  

Vuokra jäsenille on vain 20,00 € vrk ja 100,00 € viikko ajalla 1.5.-
30.11.2021. Sesonkiaikana hinta on 50,00/vrk ja varata voi kahden 
päivän varoajalla. Ilmoita oma varaus ja laskutusta varten nimesi 
ja osoitteesi Seija Siuruaiselle puh. 040-570 8336

OULUNLAAKSON 
MERKONOMIT LTA RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Torstaina 10.6.2021 klo 17.00  
Ravintola Oskarin Kellari, Uusikatu 26, 2. krs

Pidämme kokouksen, mikäli kokoontumisrajoi-
tukset sen sallivat.

Tervetuloa!

Hallitus

Hae apurahaa
Liiketalouden Liiton jäsenet voivat hakea apurahaa 
lisä- ja täydennyskoulutusta varten liiton nimeä 
kantavasta Liikesivistysrahaston (LSR) erikoisra-
hastosta. Liiketalouden Liiton rahaston apurahaa 
haetaan LSR:n sähköisen hakujärjestelmän kautta 
samaan aikaan kuin muitakin LSR:n apurahoja. 

Vuoden 2021 haku on tällä tietoa kesällä. Tarkista 
tarkka hakuaika ja -ohjeet LSR:n nettisivuilta  
www.lsr.fi. 

Jos olet aikeissa opiskella lisää tai osallistua osaa-
mistasi kehittävään konferenssiin, aloita apuraha-
hakemuksen suunanittelu hyvissä ajoin. Hakupro-
sessiin kannattaa varata aikaa.

Myös liiton yrittäjäjäsenet voivat hakea apurahaa.

Liikesivistysrahasto perustettiin vuonna 1919 tuke-
maan aluksi Kauppakorkeakoulua, sittemmin kaup-
patieteellistä tutkimusta. Sen historiikki Talouden 
liikettä ja sivistystä kertoo myös Liiketalouden Lii-
ton rahaston synnystä. Vuonna 1966 Merkonomi-
liitto eli nykyinen Liiketalouden Liitto lahjoitti mil-
joona markkaa LSR:lle. Lahjoituksen tuotoille pe-
rustettiin oma rahasto, josta jaetaan vuosittain 
apurahoja liiketalouden ammatilliseen jatko- ja täy-
dennyskoulutukseen. 
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Kun haluat turvata rakkaimpasi 
Suomen edullisimmalla*

henkivakuutuksella, olemme rinnallasi.  

 Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.
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Lapin Merkonomit ja LTA ry 
pj. Markku Halvari, 
Häkinvaarantie 103, 
97130 Hirvas 
markku_halvari@hotmail.com 

Läntisen Uudenmaan Liiketalouden 
ammattilaiset 
pj. Juha-Matti Koskinen 
hallitus@lalta.fi 
www.lalta.fi 

LTA Hyvinkää ry 
pj. Tarja Hyytinen 
Kuutamontie 3 E 18 
05800 Hyvinkää 
puh. 040 734 4872 
hyvinkaa@liiketaloudenliitto.fi 

Länsirannikon Liiketalous LTA ry 
raumapori@liiketaloudenliitto.fi 

Merkonomiliitto ry 
pj. Hannele Tamminiemi 
puh. 09 2294 7171  
merkonomiliitto@liiketaloudenliitto.fi 

Merkonomföreningen Modul rf 
ordf. Johan Uusimäki 
Alpvägen 21 C 
02700 Grankulla 
modul@liiketaloudenliitto.fi

Mikkelin Liiketalouden Ammattilaiset 
MiLTA ry 
mikkeli@liiketaloudenliitto.fi

Oulunlaakson Merkonomit LTA ry 
pj. Seija Siuruainen 
Kuriirinkuja 4 B 
90150 Oulu
puh. 040 570 8336 
seija.siuruainen@gmail.com 

Pohjanmaan Liiketalous LTA ry 
pj. Aila Aho 
Toimisto Kauppakatu 21 A 3 
60100 Seinäjoki 
puh. 0400 827 905
aila.aho@gmail.com 

Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry 
pj. Ritva Kyynäräinen 
Marunantie 7 C 
04300 Tuusula 
puh. 040 580 4044 
paalta@liiketaloudenliitto.fi 

SLK-Kilta ry 
pj. Kirsti Barannik 
Kasöörinkatu 4 A 118 
00520 Helsinki 
puh. 050 521 6011
kirsti.barannik@kolumbus.fi 

Vaasanseudun Liiketalous LTA ry 
vaasa@liiketaloudenliitto.fi 

Varsinais-Suomen Liiketalous LTA ry 
varsinais-suomi@liiketaloudenliitto. fi 

Kanta-Hämeen LTA ry 
pj. Antti Vättö 
Kivisenojantie 4 E 20 
13500 Hämeenlinna
puh. 050 349 9584 
antti.vatto@gmail.com 

Imatran Merkonomit ry 
imatra@liiketaloudenliitto.fi 

Kaakkois-Suomen Liiketalous ry 
kaakkois-suomi@liiketaloudenliitto.fi 

Keski-Suomen Liiketalous LTA ry 
pj. Harri Holttinen 
sihteeri Sari Ohra-aho
Viitaharjuntie 17, 40250 Jyväskylä
keski-suomi@liiketaloudenliitto. fi 

Kokkolanseudun Merkonomit ry 
pj. Kari Moilanen  
Vanhankartanontie 34 as. 5 
67100 Kokkola
puh. 0400 510 940 
kari.moilanen@citykokkola.fi
 
Kuopion Seudun Liiketalous ry 
pj. Seppo Koski 
Ruukinpolku 1 
70910 Vuorela
puh. 044 057 7083 
koski.seppo@dnainternet.net 

Lahden Seudun Liiketalous ry 
pj. Ahti Vappula 
puh. 050 597 5046 

Jäsenyhdistykset

Liiketalouden Liitto LTA ry 
PL 13, 04301 Tuusula 
puh. 09 2294 7171 
liitto@liiketaloudenliitto.fi
ti, to klo 10-12 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
puh. 09 7206 4343 ■ ma, ke, to klo 12–15
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
www.erko.fi

Puheenjohtaja 
Ritva Kyynäräinen 
puh. 040 580 4044 
Tuusula

Jäsenten palvelut: Akavan Erityisalat 
Maistraatinportti 4 A, 6. krs,  
00240 Helsinki  
LTA@akavanerityisalat.fi  
p. 0800 135 370 (numero on maksuton) 
ti-to klo 9-14 


