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Laajenna osaamistasi ja poimi ajantasainen tieto sekä itseäsi kiinnostavat
etäkoulutukset kalenteriisi. Oletpa tulevaisuuden moniosaaja tai oman
alasi rautainen ammattilainen - Striimit 12 kk -tilaajana hyödyt isosti!
Striimit 12 kk -kestotilaukseen sisältyy jopa 150 koulutusta vuodessa. Valitse kalenteriisi sopivat
etäkoulutukset ja ilmoittaudu KauppakamariKaupassa. Yhden koulutuksen hinta on normaalisti
keskimäärin 400 euroa, joten kausikortin tilaajana säästät todella tuntuvasti!
Hyödynnä etu! Suomen Ekonomien jäsenet saavat Striimit 12kk -kausikortin
verkkokaupassamme edulliseen jäsenetuhintaan.
Suomen Ekonomien jäsenille
hinta

1290 €

+alv

sekä minkä tahansa Suomen kauppakamarin
jäsenelle tai jäseneksi liittyvälle

Tilinpäätösja veropäivä

Normaalihinta 1490 € +alv
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orona teki minusta keski-ikäisen. Toki taidan ihan
oikeastikin jo olla keski-ikäinen, mutta henkisesti
olin useita vuosia nuorempi ennen pandemiaa.
Varsinaista ikäkriisiä ei kuitenkaan syntynyt, vaikka löysinkin itseni puolukkametsästä, avannosta ja
perennapenkkiä istuttamasta. Ihminen sopeutuu lopulta aika nopeasti ja rakentaa itselleen mielekkään
elämän niistä aineksista, joita on saatavilla.
Työelämässä jokainen ikä voi olla kriisin paikka.
Nuorena pitäisi nopeasti saada kokemusta ja uskottavuutta – ja se ensimmäinen oikea työpaikka. Sitten
jo ahdistaakin työn ja perheen yhteensovittaminen ja
työpaikan vaihtaminen CV:n kannalta optimaaliseen
aikaan. Palkkaakin pitäisi saada lisää. Vanhempana kenties huolestuttaa osaamisen pitäminen ajan
tasalla ja työpaikan säilyminen eläkeikään saakka.
Jokainen ikä on myös mahdollisuus. Uutta voi
oppia nuori ja vanha. Osaamista voi jakaa kaiken
ikäisenä.
Omassa työyhteisössäni keski-ikäisenä oleminen
on mahtavaa. Jaan huoneen nuoren asiantuntijan
kanssa, joka voisi ikänsä puolesta olla tyttäreni. Sitä
ideoiden – myös hullujen – määrää! Ihailen vanhempien kollegoiden varmuutta hoitaa asia kuin asia –
kokemusta riittää. Ja sitten ne läheisimmät työystävät,
joiden kanssa on kasvettu yhdessä asiantuntijoiksi.
Heihin voin luottaa kuin vuoreen.
Keväällä ekonomeille tehdyssä järjestö
tutkimuksessa nousi esiin, että liitolta toivotaan
erityisesti edunvalvontaa ja apua työelämän ristiriita
tilanteissa. Näin vastasivat kaikenikäiset ja myös
liittoon kuulumattomat.
Edunvalvontaa. Kuulostaa aika keski-ikäiseltä. Silti
ilahduin: te haluatte meiltä juuri sitä, missä me olemme
parhaita – emmekä lainkaan jämähtäneitä. Meillä on
rautaiset ammattilaiset auttamassa uran käänteissä ja
karikoissa, mutta myös luomassa uusia mahdollisuuksia ja parempaa työelämää.
Oletpa sitten urasi alkutaipaleella tai jo varttuneempi ekonomi, sinun ei tarvitse selvitä ikäkriiseistä
yksin. Me autamme sinua rakentamaan mielekkään
työelämän ihan jokaisessa iässä.
Riikka Mykkänen,
yhteiskuntasuhdepäällikkö

Lue lisää ja osta: www.kauppakamarikauppa.fi
Huomaathan, että Striimit 12kk -kausikortti on henkilökohtainen. Hyödynnä useamman käyttäjän hintaetu!
Jo kaksi käyttäjää saa kausikortin 300 euroa edullisemmin. Kysy lisää myynti@helsinki.chamber.fi
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Vaikka maailmankirjat tuntuvat
olevan sekaisin, osaajia tarvitaan ja
nuoretkin sukupolvet ehtivät rikastua.
Vauraus ei kuitenkaan jakaudu
tasaisesti.
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Milleniaalit ja
vaurastumisen
salaisuus
Voivatko milleniaalit koskaan rikastua samalla
tavalla kuin heitä edeltävät sukupolvet tekivät?
Mahdollisuuksia on edelleen: avaimia vaurauteen ovat
koulutus, perinnöt ja sijoittaminen. Mutta onko
jokin muu milleniaaleille vielä tärkeämpää?

P

Teksti Emmi Laukkanen – Kuvitus Maxim Usik

ankkivirkailija ehdotti

rahastosijoittamista. Oli
vuosi 2016, ja Mimmit sijoittaa
-medioiden toimitusjohtaja
Pia-Maria Nickström oli
22-vuotias kauppatieteiden
opiskelija.
Hänestä virkailijan ehdotus
tuntui oudolta.
– Minusta oli ihmeellistä, että minulle puhuttiin sijoittamisesta. Ajattelin, että ei minulla ole
tarpeeksi rahaa sellaiseen.
Nickström sijoitti pankin rahastoihin, koska
ei kehdannut kieltäytyä. Oikeastaan hän ei edes
tiennyt, mitä rahastosijoittaminen tarkoittaa.
Asia jäi mietityttämään. Myöhemmin
Nickström alkoi kuunnella Rahapodia ja luki pari

8

sijoitusaiheista kirjaa. Kiinnostus vaurastumista
kohtaan heräsi.
– Ensi kertaa ymmärsin, että rahaa voi tehdä
muullakin tavalla kuin palkkatyöllä. Olin ajatellut,
että tulevaisuuden turva on se, että valmistun ja
pääsen töihin.

Monen aiemman sukupolven kohdalla se

onkin pätenyt. Suomessa on pitkään ajateltu, että
vaurastuminen tapahtuu tekemällä töitä, Turun
yliopiston sosiologian professori Jani Erola sanoo.
Logiikka on ollut: mitä enemmän huhkii, sitä enemmän tienaa.
Nykyään vaurastumisen logiikka ei ole yhtä
selkeä. Työmarkkinat ovat muuttuneet entistä
epävarmemmiksi, ja se näkyy etenkin työuraansa
aloittelevien nuorten elämässä. Työelämään pääsy
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kestää pidempään, eikä vakituinen työpaikka ole
itsestäänselvyys.
LähiTapiolan tuoreen selvityksen mukaan
2000-luvun talouskriisit ovat vaikuttaneet erityisesti nuoriin ikäluokkiin. LähiTapiolan yksityis
talouden ekonomistin Hannu Nummiaron mukaan
nuorimpien ikäluokkien tulot ovat jämähtäneet
paikoilleen vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.
Professori Jani Erolan mukaan työmarkkinoilla
pärjääminen on entistä vahvemmin kiinni koulutuksesta.
– Täysin varmoja työpaikkoja on paljon
vähemmän kuin aiemmin. Työmarkkinoiden
muuttuminen epävarmemmiksi on ongelma ennen
kaikkea matalan koulutuksen tai ei ollenkaan
ammatillista koulutusta hankkineille.

Miten epävarmuus milleniaaleihin
vaikuttaa? Voivatko he koskaan kokea saman-

laista taloudellista nousua kuin suuret ikäluokat
kokivat?
Tuskin, mutta se johtuu erilaisesta lähtö
tilanteesta, Jani Erola sanoo.
Kun suuret ikäluokat tulivat työmarkkinoille,
Suomi oli siirtymässä maatalousyhteiskunnasta
teolliseen yhteiskuntaan. Moni 1950-luvulla
maataloudesta riippuvainen teki jo 1970-luvulla
aivan toisenlaista työtä kuin ennen.
– Muutos tapahtui nopeasti ja juuri siinä
vaiheessa, kun suuret ikäluokat siirtyivät työ
markkinoille, Erola sanoo.
Vaasan yliopiston liiketaloustieteen professori Timo Rothovius on samoilla linjoilla. Hän
uskoo, että koko ikäluokka ei enää millään
pysty kokemaan samanlaista nousua kuin
minkä suuret ikäluokat kokivat.
– Tämä johtuu siitä, että sodan jälkeen
kotitalouksien ja kansantalouden varallisuus oli
käytännössä nolla. Oli vain velkaa joka paikkaan. Nykyisillä nuorilla sukupolvilla lähtötaso
on ihan erilainen, ja siksi samanlaista hyppäystä
tuskin tapahtuu.

Timo Rothoviuksen mukaan vaurastumisen

mahdollisuudet eivät ole silti ainakaan heikentyneet. Monilla nuorilla on vanhempiaan parempi
koulutus. Se lisää työllistymismahdollisuuksia ja
usein myös tietoa taloudesta ja suunnitelmallisesta
rahankäytöstä.
– Osakkeet tuottavat edelleen hyvin, ja yritystoiminnalla pystyy vaurastumaan yhtä hyvin kuin
ennenkin. Tämä sukupolvi saa myös huomattavasti enemmän perintöä kuin aiemmat, Rothovius
mainitsee.
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Kun puhutaan kokonaisen sukupolven vaurastumisesta, Jani Erolasta on tärkeää muistaa, että
mahdollisuudet eivät ole kaikille samanlaiset.
Hänen mukaansa matalasti ja vähän koulutettujen
nuorten aikuisten vaurastumismahdollisuudet
ovat todennäköisesti vielä heikommat kuin heidän
matalasti ja vähän koulutettujen vanhempiensa.
– Jos taas on korkeasti koulutettu, mahdollisuudet vaurastua ovat luultavasti vähintään samat
tai ehkä jopa paremmat kuin omilla vanhemmilla.
Tämä johtuu siitä, että koulutuksen ja varallisuuden
välinen yhteys on vahvistunut niin paljon.
Työelämän epävarmuus vaikuttaa vaurastumiseen myös välillisesti. Erolan mukaan tiedetään esimerkiksi, että puolison työttömyys lisää
merkittävästi eron riskiä. Ero taas vaikuttaa paljon
taloustilanteeseen.
– Jaetun jääkaapin edut taloudellisen tilanteen
tasaajana ovat älyttömän isot. Kahden aikuisen
kotitalous pystyy tasaamaan paremmin menoja ja
sijoittamaan varojaan pitkäjänteisemmin.

”JOS ON KORKEASTI
KOULUTETTU,
MAHDOLLISUUDET
VAURASTUA OVAT
LUULTAVASTI
VÄHINTÄÄN SAMAT TAI
JOPA PAREMMAT KUIN
OMILLA VANHEMMILLA.”

Yksi vaurastumiskeino on sijoittaminen, josta

pankkivirkailija Pia-Maria Nickströmille puhui.
Tapaamisesta on nyt viisi vuotta, ja sinä aikana sijoituspuheesta on tullut Nickströmin työtä.
Hanna Tikanderin kanssa Nickström on perustanut monikanavaisen Mimmit sijoittaa -median,
joka muun muassa julkaisee podcastia ja järjestää
sijoitusaiheisia tapahtumia.
Ajatus yrityksestä sai alkunsa, kun Nickström
huomasi, että sijoittamisesta oli vaikeaa löytää
selkeää ja ymmärrettävää, nuorille suunnattua
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sisältöä. Hän alkoi puhua aiheesta ensin kavereilleen ja pitää sitten sijoitusaiheista blogia. Asia kiinnosti yhä enemmän, ja toiminta laajeni nopeasti.
Ensimmäiseen sijoitusaiheiseen tapahtumaan
kutsuttiin kaksikymmentä ihmistä. Sen jälkeen
yhteydenottoja alkoi sadella.
– Yllätyimme siitä, kuinka moni oli kiinnostunut
sijoittamisesta. Vaikka olimme ihan pieni toimija,
meillä oli tuhansia ihmisiä jonossa odottamassa
pääsyä tapahtumaan. Se kertoo siitä, että kysyntä
oli olemassa, mutta ihmiset eivät tienneet, kenen
puoleen heidän pitäisi kääntyä.

Mediassa on puhuttu sijoitusbuumista. Nyt

jo lähes miljoona suomalaista omistaa osakkeita.
Timo Rothoviuksen mukaan myös nuorten kiinnostus sijoittamiseen on kasvanut. Maaliskuussa
arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämän
arvo-osuusjärjestelmän osakesäästötileistä yli 
60 prosenttia oli alle 40-vuotiaiden hallussa.
Nordean teettämän kyselyn 25–30-vuotiaista
vastaajista peräti 88 prosenttia kertoi sijoittavansa
ja säästävänsä.
Rothovius uskoo, että sijoittaminen tulee
myöhemmin näkymään nuorten aikuisten vauraudessa.
– Mitä suurempi osa aloittaa säännöllisen sijoittamisen, sitä varmemmin meillä on viidenkymmenen
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vuoden päästä huomattavasti nykyistä enemmän
vauraita ihmisiä. Sijoittaminen on erittäin hyvä keino
rikastua, jos sen tekee kurinalaisesti ja järkevästi.

Sijoitusbuumiin on monta syytä. Vuoden

2020 alusta suomalaisilla on ollut mahdollisuus
avata uudenlaisia osakesäästötilejä. Sijoittamisesta myös puhutaan enemmän kuin aiemmin,
ja tietoisuus sen hyödyistä on kasvanut. Nuoret
löytävät somesta sijoittamisaiheisia sisältöjä, joihin
he voivat samaistua.
– Kun nuoret puhuvat sijoittamisesta, se
innostaa muitakin. Aiemmin sitä pidettiin vanhojen
ukkojen touhuna, Rothovius sanoo.
Sijoittaminen on nykyisin myös helpompaa kuin
aiemmin. Tieto ja tekniikka ovat kaikkien saatavilla,
ja sijoittamista koskeva lainsäädäntö on kehittynyt.
Rothoviuksen mukaan markkinat ovat nykyään
reilummat kuin ennen.
– Vielä viime vuosisadan loppupuolella oli
porukkaa, jolla oli parempaa informaatiota kuin
muilla, ja niin sanottua välistävetoa tapahtui jatkuvasti. Piensijoittajat hyötyivät paljon vähemmän
kuin he, jotka olivat pääkallonpaikalla. Nykyään
jokainen pystyy sijoittamaan reaaliaikaisesti
suoraan pörssiin.
Pia-Maria Nickström uskoo, että myös
työelämän epävarmuus näkyy sijoitusbuumissa.
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Atte ja Karoliina Mellasen Hyvät, pahat ja

millenniaalit -teoksen mukaan milleniaalit arvostavat työelämässä eniten oikeudenmukaisuutta,
onnistumisen kokemuksia ja mieluisaa työyhteisöä.
Onko vaurastumisella heille edes merkitystä?
Ainakaan se ei ole yhtä tärkeä arvo kuin työn
mielekkyys, sanoo Helsingin yliopiston sosiologian
emeritusprofessori ja arvotutkija Klaus Helkama.
– Yksilökeskeiset arvot kuten mielihyvä
ja suoriutuminen ovat pari-kolmekymppisille
tärkeämpiä kuin vanhemmille ikäpolville. Erityisesti
mielihyvä on heille tärkeämpää kuin se oli vielä
muutaman vuosikymmenen takaisille nuorille aikuisille, Helkama sanoo.
Milleniaaleista puhutaan usein sukupolvena,
joka arvostaa työn merkityksellisyyttä, mielekkyyttä ja kehittymismahdollisuuksia. Helkaman
mukaan työn mielekkyys oli kyllä jo 1980-luvulla
nuorille aikuisille palkkaa tärkeämpää. 1990-luvulle
tultaessa suunta vahvistui ja mielekkyydestä tuli
tärkeää muillekin ikäryhmille.
– Vuoden 2019 nuorisobarometrin mukaan
yhdeksänkymmentä prosenttia nuorista aikuisista
haluaa, että työ olisi omien arvojen mukaista. Aika
pieni osa pitää vaurastumista tärkeänä.

Klaus Helkaman mukaan arvoilla on selvästi

vaikutusta opiskelupaikan ja ammatin valintaan.
Helsingin yliopiston eri alojen opiskelijoiden arvoja

Sijoittaminen voi tuoda turvaa, jos työllistyminen on
epävarmaa tai palkan kilpailuttaminen mahdotonta.
– Turva on yksi tärkeä syy siihen, miksi itse
sijoitan. Yrittäjänä tulevaisuus on kuitenkin
epävarma. Sijoittamisen tuomat tulot antavat
myös mahdollisuuden tasata taloutta, jos haluaa
välillä viettää enemmän vapaa-aikaa ja tehdä
esimerkiksi osa-aikaisesti töitä.

Myös perinnöillä on vaikutusta nuorten

sukupolvien vaurauteen. Timo Rothoviuksen mukaan nykyiset nuoret aikuiset tulevat saamaan selvästi enemmän perintöä kuin edeltävät sukupolvet.
– Viisikymmentä vuotta sitten oikeastaan
kukaan ei perinyt mitään. Joku saattoi periä
metsää tai kiinteää omaisuutta, mutta niiden arvot
olivat tosi alhaisia nykypäivään verrattuna.
Jani Erolan mukaan suurissa ikäluokissa on
paljon ihmisiä, joilla on merkittävästi varallisuutta.
Raha ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaikille.
Esimerkiksi asuntojen arvoissa on paljon alueellista
vaihtelua. Keskeltä Helsinkiä aikoinaan ostettu
asunto on nyt paljon arvokkaampi kuin mummola

muualla Suomessa.
Erola uskoo, että perinnöt ovat lähivuosina
suurin eriarvoisuutta lisäävä asia.
– Omaisuutta ei tarvitse olla suuriakaan
määriä, jotta se on seuraaville sukupolville merkittävää. Ihmiset elävät nykyään niin vanhoiksi, että
usein osa perinnöistä siirtyy myös lapsenlapsille.
Jos saa alle kolmekymppisenä perinnön, joka on
esimerkiksi pesämuna omaa kämppää varten, 
sillä voi olla aika iso merkitys, Erola sanoo.
– Toisaalta tarve jättää perintöä on pienentynyt. Vanhempaa väestöä kannustetaan nauttimaan keräämästään varallisuudesta. Entistä
harvemmin tarvitsee olla huolissaan, saako lapsi
ruokaa, jos itse kuolee.
Sijoittamisella vaurastuminenkaan ei ole kaikille
mahdollista. Buumi voi turhauttaa, jos itsellä ei
yksinkertaisesti ole varaa säästää tai sijoittaa.
– Sijoittavat nuoret ovat usein niitä, jotka ovat
joka tapauksessa aika etuoikeutetussa asemassa
työmarkkinoilla. Samaan aikaan toisilla on paljon
ylivelkaantumisen ja pikavippien aiheuttamia
ongelmia, Erola muistuttaa.

koskevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että arvot eivät
muuttuneet opintojen kuluessa juuri lainkaan, mutta eri alojen opiskelijoiden arvot poikkesivat alun
perinkin selvästi toisistaan.
– Kauppakorkeakoulussa opiskelevat arvostavat muita enemmän suoriutumista ja taloudellisia arvoja, lääketieteilijät toisten ihmisten
hyvinvointia. Ihmiset valitsevat opintoalan arvojensa mukaan ja voivat hyvin sellaisella alalla, jolla
muidenkin arvot ovat samanlaisia.
Tutkimukset osoittavat, että iän myötä arvot
yleensä muuttuvat jonkin verran. Helkaman
mukaan virikkeisyys ja mielihyvä menettävät
merkitystään, kun taas perinteiden ja turvallisuuden arvostus kasvaa. Se saattaa vaikuttaa
siihen, että omistamisesta tulee tärkeämpää.
Helkaman mukaan arvoissa on myös isoja yksilöllisiä ja kulttuurisia eroja. Lisäksi taloustilanne voi
muuttaa suuntaan tai toiseen sitä, mitä elämässä
pidetään tärkeänä. Tämä näkyi esimerkiksi, kun
nuorten aikuisten arvojen muuttumista tutkittiin
Euroopassa finanssikriisin jälkeen.
– Huomattiin, että taloudellisten arvojen
merkitys nuorille aikuisille vahvistui niissä maissa,
joissa yhteiskunnan turvaverkot olivat heikot.
Maissa, joissa turvaverkot ovat suhteellisen hyvät,
samaa ei tapahtunut. Kun on oivallinen talous
tilanne, on myös varaa odottaa työltä enemmän
kuin vain palkan saamista.

Keskimääräinen nettovarallisuus (mediaani) henkilön iän
mukaan 1987, 2009 ja 2019 (euroa, vuoden 2019 hinnoin)
1987

2009

2019

▶ LÄHDE: TILASTOKESKUS
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Työnantajia ja työntekijöitä edustavat liitot alkavat jälleen
neuvotella työehdoista. Peli käynnistyy, mutta menevätkö
säännöt uusiksi? Tällaiset valttikortit Suomen Ekonomit
lyö neuvottelupöytään.

TIMO VOUTILAINEN

TAGE LIND
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Teksti Riikka Mykkänen – Kuvat Vesa Laitinen ja Olli-Pekka Latvala Kuvitus Berry Creative

T

NOOR A YLI-HUUMO
yömarkkinajärjestelmän
rakenteet natisevat. Viisi

vuotta sitten Elinkeinoelämän
keskusliitto päätti, että keskitettyjen
työmarkkinaratkaisujen eli tupojen
aika on ohi. Päätös toi paineita
työehtosopimusneuvotteluihin,
joita palkansaaja- ja työnantaja
liittojen välillä käydään. Monet asiat
siirtyivät keskusjärjestöiltä liittojen
neuvotteluissa ratkaistaviksi.
Pakkaa ovat sekoittaneet myös
työnantajaliittojen pelikuviot. Ensin
Metsäteollisuus ilmoitti siirtävänsä
työehtoneuvottelut yritysten ja
henkilöstön välille. Keväällä Teknologiateollisuus puolestaan jakautui
kahdeksi, eikä työehtosopimusten
jatkumisesta ole varmuutta.
Kukaan ei osaa sanoa, miten
sopimusten käy. Epävarmuutta
aiheuttaa se, ettei tiedetä, neuvotellaanko jatkossa liittojen kesken
vai yritysten sisällä. Entä ketkä
neuvottelevat? Isoilla yrityksillä
on resursseja ja osaamista sopia
työehdoista talokohtaisesti, mutta
on paljon pieniä ja keskisuuria
yrityksiä, joiden kohtalo on mysteeri.
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Miksi työehtosopimus eli
tes on tärkeä?

Miksi ekonomin kannattaa olla
kiinnostunut työehtosopimusten
tulevaisuudesta? Mikä merkitys
tessillä on asiantuntijalle tai esi
henkilölle? Työe htosopimus on
kaikkea tätä:

EMILIA PENNANE
ju ris ti

RIKU SALOK ANNE

asiantu ntija

tiukk a muija. Tuntee
Big4-yh tiöt. Ei innostu
neuvott elu teatteri sta, jossa
vuorosa nat on etukäte en jaettu.
Timon taistelu pari Finnver assa.
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1. Se on työehtojen turvaaja

Työehtosopimus helpottaa työn
tekijän asemaa työehdoista neuvotellessa. Kun osa asioista on jo sovittu
tessissä, kaikkea ei tarvitse vääntää
itse. Tes on kuin ässä hihassa, vankka
pohja, jota huonommista ehdoista ei
voi sopia. Paremmista kyllä.
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VEER A HELLMAN

2. Se on lakia kattavampi

Monet hyvät edut, kuten loma
rahat, palkan yleiskorotus,
palkallinen sairausloma ja
perhevapaat, tulevat työehto
sopimuksista, eivät laista. Niitä
ei siis saa autom aattisesti, ja
edut voivat poistua, jos tessejä
ei enää tehdä.

3. Se on avain paikalliseen
sopimiseen

Paikallisen sopimisen edellytykset
sovitaan työehtosopimuksissa.
Laki antaa mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen varsin rajallisesti.
Jos valtakunnallisista tesseistä
luovutaan, mahdollisuus paikalliseen sopimiseen supistuu.
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4. Se on tuki henkilöstölle

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu
työehtosopimukseen. Luottamusmiehen oikeudet ja edellytykset
edustaa henkilöstöä ovat paljon
vahvemmat ja laajemmat kuin lakiin
perustuvan luottamusvaltuutetun.

Ei mitään pasianssia

Edunvalvonta ei ole yksinpeliä. Siksi
korkeasti koulutettuja työntekijöitä
edustavat järjestöt ovat yhdistäneet
voimansa. Näin on syntynyt Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Se neuvottelee ylempien toimihenkilöiden
työehtosopimukset, joita sovelletaan
pääsääntöisesti ekonomeihinkin.
Noin puolet ekonomeista
työskentelee aloilla, joilla on työ

ehtosopimus. Iso osa on siis ilman.
Tessit vaikuttavat positiivisesti myös
heidän työehtoihinsa, sillä monet
työnantajat haluavat tarjota vähintään samat työehdot kilpaillakseen
parhaista osaajista.

Kokeneet pelaajat

Koska neuvottelupöytiä on monta,
YTN:ssä vastuuta on jaettu eri järjestöjen kesken. Suomen Ekonomeista
mukana on kokenut neuvottelijajoukko, joka pitää tiukasti asian
tuntijoiden ja esihenkilöiden puolta.
Vaikka tavoitteena on täyskäsi,
tarkoituksena ei ole kahmia koko
pottia. Neuvottelijat ymmärtävät,
että tässä pelissä murskavoitto ei
ole kenenkään etu.
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Kohtalonkysymys
Suomen talouskasvuun vaikuttaa tulevaisuudessa
ratkaisevasti, onko osaavaa työvoimaa tarpeeksi.
Työssäkäyvät ikäluokat pienenevät, joten tarvitsemme
väistämättä korkeakoulutettuja osaajia ulkomailta.
Mutta miksi ghanalainen kauppatieteiden maisteri
päätyy työskentelemään siivoojana?
Teksti Eeva-Kaisa Tarkkonen – Kuva iStock

S

uomella on iso ongelma: väestö

vanhenee ja samalla osaava työvoima
vähenee. Suomesta ei enää löydy
tarpeeksi tekijöitä moniin erityisalan
osaamista vaativiin työtehtäviin.
Samaan aikaan Suomen yhteis
kunnalliset rakenteet ja yritysten
rekrytointikäytännöt eivät kuitenkaan
tue työperäistä maahanmuuttoa.
Emme ole vielä aivan ymmärtäneet, miten tärkeästä
asiasta on kyse.
Pulmaa kuvataan Pellervon taloustutkimuksen ja Merit
Economicsin tutkimusraportissa, jonka tutkimuslaitokset
laativat viime keväänä. Keskeinen havainto tutkimuksessa
on, että Suomen talouden kyky ylläpitää hyvinvointi
palveluja ja kasvaa heikkenee, koska työikäisen väestön
määrä jatkaa laskuaan.
”Kasvukykyä voidaan kuitenkin olennaisesti parantaa,
jos maahanmuuton avulla saadaan avaintoimialoille kuten
vientiteollisuuteen ja hoivatyöhön lisää työvoimaa”, raportissa todetaan.
Tutkijat arvioivat myös, millainen määrä uutta työ
voimaa tarvittaisiin, jotta sillä olisi merkitystä Suomen
taloudelle. Vaikutuksen arvioitiin olevan merkittävä jo 
5 000–10 000 hengen vuosittaisella työperäisen maahanmuuton lisäyksellä.
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Työyhteisöjen kansainvälistyminen on Suomessa

jo monella alalla pitkällä. Helsingissä yli puolet uusista
yrityksistä on ulkomaalaisten perustamia, kertoo Suomen
Ekonomien erityisasiantuntija Ted Apter.
Kansainvälisessä, monimuotoisessa työyhteisössä on
paljon hyvää. Apterin mukaan se ei vielä ole tarpeeksi
kirkastunut. Suurin osa yrityksistä ei hänestä hahmota
näkökulmien laajentumista, jonka monia kansallisuuksia
sisältävä työyhteisö tuo mukanaan.
”Useat tutkimukset osoittavat, että sellaisen tiimin innovaatiokyky ja tuottavuus nousevat huomattavasti verrattuna täysin suomalaiseen tiimiin.”
Kansainvälisyyttä suomalaisiin työyhteisöihin voisivat
tuoda Suomessa opiskelevat korkeakouluopiskelijat,
joista suuri osa haluaisi valmistuttuaan jäädä Suomeen.
Töitä on kuitenkin vaikea löytää. Siksi monen matka
jatkuu maihin, joissa koulutusta vastaaviin töihin pääsee
paljon helpommin. Esimerkiksi Kanadassa ja Sveitsissä on
ymmärretty osaavan työvoiman merkitys ja luotu maahan
muuttoon toimivia prosesseja.
Ulkomaalaisten työllistymisen vaikeudet liittyvät
kielitaidon, verkostojen ja työkokemuksen puutteeseen.
Opiskelijoista suurin osa tulee tekemään maisteritutkintoa,
eikä sen ohessa ole aikaa kerryttää työkokemusta ja
verkostoitua. Suomessa tutkinnon suorittaa vuosittain noin
5 000 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa. Ted Apter kertoo,
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Työllistymisen vaikeuteen on omakohtaisesti törmän-

nyt ghanalainen Abdul-Rauf Abdullai, joka tuli kuusi vuotta sitten Lappeenrannan yliopistoon tekemään maisterin
tutkintoa. Asettuminen Suomeen valmistumisen jälkeen on
ollut haastavaa.
Ghanassa Adbullailla oli hyvin palkattu työpaikka,
koska hän oli jo aiemmin hankkinut koulutusta. Suomessa
työpaikkaa ei sitä vastoin löytynyt millään. Abdullai lähetti
satoja hakemuksia pääsemättä yhteenkään haastatteluun.
Koulutettu ja osaava mies päätyi siivoojaksi.
Abdullaista tuntuu, että edes suomen kielen taito ei auta.
”Vaikka olen opiskellut kielen, aina eteen on tullut muita
esteitä sille, miksi minua ei voida palkata.”
Abdullain mukaan kansainvälisille opiskelijoille ei ole
järjestetty integroitumisprosessia, jossa panostettaisiin kieli
opintoihin ja tarjottaisiin esimerkiksi työharjoittelupaikkoja.
”Turvapaikkaa hakevat maahanmuuttajat ohjataan
kielikursseille ja heille on muunlaistakin tukea tarjolla.
Koulutetut ihmiset, jotka voisivat tuoda työmarkkinoille
merkittävän panoksen, jätetään oman onnensa nojaan.”
Abdullain mielestä työnantajien ja koko yhteiskunnan
olisi muutettava asennetta ulkomaalaisia kohtaan. Hän
on iloinen siitä, että on nyt päässyt töihin yliopistolle ja
tohtorikoulutusohjelmaan. Adbullailla on suuri halu jäädä
perheineen Suomeen.
”Mutta en halua kasvattaa lapsiani työskentelemään
siivoojina akateemisella koulutuksella. Onneksi muutamat
yritykset näyttävät jo oikeaa suuntaa.”

Myös Ekonomien Ted Apter peräänkuuluttaa yhteis

kunnan asenteiden muutosta. Hänestä on tärkeää keskustella siitä, miten työperäinen maahanmuutto opitaan
näkemään voimavarana. Apterin mielestä tämä on
kohtalonk ysymys Suomelle.
Suhtautuminen työn vuoksi Suomeen muuttaviin on
hänestä jo muuttunut paljon: kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa myös Euroopan ulkopuolista työperäistä
maahanmuuttoa. Silti kriittisiäkin ääniä kuulee. Vieläkin
helposti ajatellaan, että ulkomaalainen vie työn suoma-
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laiselta. Apterin mielestä olisi hyvä nähdä asia laajemmin.
Jos johonkin työpaikkaan ei löydy suomalaisia hakijoita
mutta saadaan rekrytoitua ulkomaista osaamista, sillä
voidaan parhaimmillaan estää konkursseja ja luoda uusia
työpaikkoja.
Apter katsoo, että jo nyt työvoiman tarve on huutava.
On laskettu, että ennen koronaa vuonna 2019 Suomessa
jäi syntymättä 65 000 työpaikkaa osaavan työvoiman
puutteen takia.
”Jos nämä työpaikat olisi saatu synnytettyä ja
täytettyä, meillä olisi enemmän verotuloja ja hyvinvointi
olisi lisääntynyt.”

TED APTERIN MIELESTÄ
OLISI TÄRKEÄÄ VARMISTAA,
ETTÄ SAAMME PIDETTYÄ
OSAAJAT SUOMESSA
MYÖS OPINTOJEN
JÄLKEEN.
Miten kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä

Suomessa saataisiin parannettua? Entä kuinka Suomeen
saataisiin houkuteltua ulkomaalaisia huippuosaajia?
Ted Apter esittää yhdeksi ratkaisuksi laadukkaiden
kandivaiheen tutkintojen lisäämistä. Kun kansainväliset
opiskelijat olisivat täällä pidempään, heille syntyisi verkostoja ja juurruttavia tekijöitä. Kandivaiheen tutkinnoissa
alkuvaiheen opinnot voisivat olla englanniksi ja vaiheittain
mukaan voisi tulla enemmän myös suomenkielisiä kursseja.
”Suomi on asettanut tavoitteeksi, että kolme neljästä
kansainvälisestä tutkinto-opiskelijasta jäisi tänne töihin. Se
on kova tavoite, joten muutosta myös opintoprosessiin tulisi
tehdä.”
Suomen Ekonomit kehittää jatkuvasti myös omia
palvelujaan kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja pyrkii
tukemaan heidän integroitumistaan.

Ekonomit tekee paljon muutakin ongelman ratkai-

semiseksi. Liitto on pitänyt esillä pyrkimystä saada työ
peräiselle maahanmuutolle valtakunnalliset tavoitteet, mikä
on tällä hallituskaudella toteutunut. Ekonomit toimii myös
sen eteen, että Suomesta tehdään entistä houkuttelevampi
maa kasvuyrityksen perustamiselle.
Seuraavaksi liitto etsii keinoja, joilla kansainvälisten
osaajien rekrytointia helpotettaisiin. Konkreettinen
esimerkki on Virtual Finland -hanke, jota Ekonomit tukee.
Tavoitteena on luoda digitaalinen alusta, jossa voi hoitaa
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maahantulon prosessit helposti.
Suomen Ekonomit on myös liittynyt Inklusiiv-organisaation kannattajajäseneksi ja aloittanut yhteistyön
International Working Women of Finland (IWWOF)
-järjestön kanssa.
Vuonna 2019 perustettu Inklusiiv jakaa tietoa moni
muotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä inklusiivisuudesta
ja auttaa organisaatioita muuntamaan sen toiminnaksi.
IWWOF on Suomessa työskentelevien korkeasti koulutettujen naisten verkosto, jossa on noin 5 000 jäsentä.
”Nämä kumppanuudet avaavat jäsenillemme paljon
hienoja mahdollisuuksia”, Apter iloitsee.
Ted Apter näkee, että kansainvälisyys on samanlainen
muutos, jonka on nähty tapahtuvan vastuullisuuden suhteen.
”Yritys, jolta puuttuu näkemys ja strategia toimintansa
vastuullisuudesta, vaikuttaa jo vanhanaikaiselta. Uskon,
että näin tulee käymään myös kansainvälisen rekrytoinnin
ja osaamisen kanssa. Kymmenen vuoden päästä työ
peräinen maahanmuutto ja kansainväliset tiimit yrityksissä
ovat arkipäivää.”
Apterin mukaan on selvää, että ilmiö hyödyttää
Ekonomien korkeakoulutettua jäsenistöä ja samalla koko
suomalaista yhteiskuntaa.

Kuva Olli-Pekka Latvala

että kansallisena tavoitteena on kasvattaa määrä 
15 000 opiskelijaan.
”Meidän on pystyttävä pitämään huomattavasti
suurempi osa valmistuvista täällä myös töissä.”
Vaikka Suomessa on vaikea työllistyä, tänne kuitenkin
halutaan opiskelemaan: OECD:n houkuttelevuus
tutkimuksen mukaan Suomi on opiskelumaana kolmanneksi halutuin. Apterin mukaan tähän vaikuttavat olennaisesti opintojen maksuttomuus ja koulutuksen korkea laatu.
Suurimmat opiskelijaryhmät Suomessa ovat kiinalaiset
ja venäläiset. Vaikka Suomella on paljon liiketoiminta
mahdollisuuksia heidän kotimaidensa kanssa, silti myös
näistä maista tulevien opiskelijoiden on vaikea löytää
täältä töitä.
”Jotain on vialla yritysten sekä julkisen ja kolmannen
sektorin rekrytointirohkeudessa.”

▶ "Koko yhteiskunta pitäisi saada ymmärtämään, että
työperäinen maahanmuutto on meille voimavara", sanoo
elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apter.

ONNIS TUNUT KOKE M US

Elisan HR-johtaja: ”Työkielen vaihtamisesta
on ollut hyötyä rekrytoinneissa”
ulkomailta tulleen osaajan
työllistymisen Suomessa estää
useimmiten kielitaidon puute, sillä
monien globaalienkin firmojen
työkieli on vielä Suomessa suomi.
Jos koko yrityksen kieli päätetään
vaihtaa englanniksi, se vaatii
työyhteisöltä suurta muutosta.
Monessa organisaatiossa kielen
vaihto on todennäköisesti edessä,
koska ilman ulkomailta tulevaa
työvoimaa ei enää pärjätä.
Tietoliikennepalveluja ja digitaalisia palveluja tarjoavan Elisan
HR-johtaja Merja Ranta-aho tietää,
että tietyille aloille tarvitaan osaajia, joita Suomessa ei ole. Yritysten
tilanteet eroavat paljon toisistaan:
joillakin aloilla pärjätään hyvin kotimaisella työvoimalla, toiset miettivät kuumeisesti, miten houkutella
osaajia muualta. Hänestä tätä olisi
keskustelussa tärkeää painottaa.

EKONOMI 3/2021

Englannin kielen käyttäminen
on jo arkea monessa osassa Elisaa.
Työkielen vaihtamisesta on ollut
hyötyä rekrytoinneissa.
”On tiettyjä ammattiryhmiä,
joissa pystymme nyt rekrytoimaan
paljon laajempaa osaamista. Muuten osaajia ei yksinkertaisesti löydy
tarpeeksi.”
Rekrytoimista on helpottanut
myös etätyö ja se, että tiettyjä työtehtäviä voi tehdä mistä tahansa.
Kansainvälinen rekrytointi vaatii
työyhteisöltä halukkuutta vaihtaa
työkieli englanniksi ainakin osassa
organisaatiota. Ranta-aho tietää,
että se on iso asia.
”Pitää miettiä, mikä kaikki muuttuu ja miten toimitaan.”
Ranta-ahon mukaan kielitaito
on iso kysymys myös muualta
tulijoille. Vaikka työtehtävän hoitaminen olisikin mahdollista ilman

suomen kielen taitoa, on haastavaa
olla ainoa muunkielinen täysin
suomenkielisessä työyhteisössä.
Kahvipöytäkeskusteluissa jää
helposti ulkopuolelle, ja myös eteneminen uralla voi olla hankalaa.
Viitisen vuotta sitten Elisalla
päätettiin palkata enemmän henkilöitä, jotka eivät puhu suomea.
Tietyissä toiminnoissa työskentely
muuttui englanninkieliseksi. Samalla esimerkiksi intran yhteiset osiot
ja organisaation yhteiset materiaalit käännettiin myös englanniksi.
Ranta-ahon mukaan kesti pari
vuotta totuttaa organisaatio siihen,
että viestintä tehdään kahdella
kielellä.
”On tärkeää katsoa, että kukaan
ei jää syrjään kielitaidon puutteen
takia. Mutta kun uuteen kieleen
tottuu, koko organisaatio huomaa,
että ei se ollutkaan niin iso juttu.”
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Maailmantalous nyt
Palstan kirjoittaja Marianne Palmu työskentelee
ekonomistina analyysipalvelu Inderesissä.

Onko sinulla jo

KylteriPlus?
Palveluun kuuluvat mm. Kauppalehden VIP-tilaus, joka
sisältää painetun Kauppalehden, Kauppalehti Option,
Kauppalehti Faktan sekä digitaalisen Kauppalehden
sisällöt, sekä Talouselämän Digitilaus.
Lue lisää ja tee tilauksesi jasenpalvelu.ekonomit.fi

Vain muutos
on pysyvää
Maailma muuttuu, välillä hitaammin ja välillä rysäyksellä. Siksi myös
omaa talousajattelua joutuu virittämään uudelle taajuudelle.

T

utusta markkinakatsauksesta poiketen

kerron tällä kertaa, miksi valitsin taloustieteiden alan
ja miten olen kriisien myötä joutunut muokkaamaan
ajatteluani.
Lapsena toiveeni oli tulla miljonääriksi. Lukiossa
toiveammattini vaihtui toimittajaksi.
Aloitin viestinnän opinnot ja toimittajan töissä
huomasin, että talousjournalismi on lähellä sydäntäni.
Samaan aikaan aloitin taloustieteen opinnot.
Jo opiskeluaikoina innostuin rahan liikkeistä ja raha
politiikasta, mikä näkyy opinnäytetöissäni: gradun kirjoitin
keskuspankkien itsenäisyydestä, lisensiaattityössä tutkin
keskuspankkien viestinnän kykyä ennustaa rahapolitiikan
muutoksia. Enpä lisensiaattityötä kirjoittaessani osannut
arvata, kuinka tärkeäksi viestintä keskuspankeissa vielä
tulee. Nyt keskuspankkien puheet taitavat jo merkitä
enemmän kuin teot.

Taloustieteen opintoni osuivat muutenkin herkulliseen

Kylteri
tilaa Kauppalehti Digi käyttöösi maksutta 1.10.
alkaen. Nauti koko Kauppalehden digisisällöstä
rajattomasti – missä ja milloin vain.
Lue lisää ja tee maksuton tilauksesi
jasenpalvelu.ekonomit.fi

tiin velkakriisin jälkeen muutama seesteisempi vuosi, kunnes
koronakriisi tuli kuin puskista.

Koronakriisin alettua jouduin virittämään talous

ajatteluni uudelle taajuudelle. Talouskurista tuli lähes kirosana, ja EKP:kin kannusti julkisen talouden elvytystoimiin,
jotta kriisistä selvitään. Ketään ei enää kiinnostanut julkisen
velan nousu suhteessa BKT:hen, vain elpyminen ratkaisi.
Samaan aikaan keskuspankki vei rahapolitiikkansa yhä
syvemmille vesille lisäämällä arvopaperiostojaan historiallisen kovalla tahdilla.
Itse sain perehtyä modernin rahateorian maailmaan.
Taloustieteen teoriat saivat rinnalleen uusia. Nyt käydään
kilpailua siitä, mistä tulee seuraavaa valtavirtaa ja jääkö
nykyinen suhtautuminen julkiseen velkaan pysyväksi
ilmiöksi. Elämme mielenkiintoisessa murrosvaiheessa.
Olen työssäni yhdentoista vuoden aikana kirjoittanut
niin Mario Draghin ”Whatever it takes” -puheista, Kreikan
lähellä olleesta vararikosta kuin käsillä olevasta elpymisestä. Työni on opettanut ennen kaikkea nöyryyttä.
Maailma muuttuu, välillä hitaammin ja välillä rysäyksellä, ja
se muokkaa myös taloustiedettä ja työtäni ekonomistina.
Ja se jos jokin on kiehtovaa.

ajankohtaan, finanssikriisiin ja eurokriisiin. Muistan, kuinka
julkistalouden kurssilla kerrattiin velkaneutraalisuutta ja
Maastrichtin sopimuksen velkakriteereitä. Yksi kirjatentti
käsitteli optimaalisen valuutta-alueen teoriaa, toinen EU:n
historiaa. Opin, että talous yhdisti ja sittemmin jakoi Euroop
Julkisen velan prosenttiosuus BKT:sta
paa, kun velkakriisi räjähti
käsiin ja jakoi euroalueen kahtia
velkakurin kannattajiin ja siinä
epäonnistuneisiin.
Kahtiajako näkyi selvästi
myös ekonomistipiireissä ja
kristallisoitui vuonna 2012, jolloin
vietin muutaman kuukauden
Saksassa jatko-opiskelijana.
Siellä kyti tyytymättömyys
yhteistä euroaluetta kohtaan,
eikä saksalaisilta konservatiivisen rahapolitiikan kannattajina herunut ymmärrystä
keskuspankin toimille. Päällimmäisenä oli kuitenkin huoli siitä,
pysyykö euro ylipäänsä kasassa.
Pysyihän se, ja taloudessa elet▶ LÄHDE: REFINITIV DATASTREAM, INDERES
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Toisaalla

Kolumni

Jokainen ikä on hyvä ikä

Vain
numero?

Lapsinero
Maailman nuorimman yliopistosta valmistuneen
titteliä kantaa amerikkalainen Michael Kearney,
joka sai antropologian opintonsa valmiiksi
Etelä-Alabaman yliopistossa
kymmenvuotiaana.

Tavallisin
Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa
Suomessa oli eniten 37-vuotiaita ihmisiä, joita
oli kaikkiaan 74 548 henkeä. Lähes yhtä paljon,
vain kahdeksan vähemmän, oli 57-vuotiaita.

JÄSENET KIITTÄVÄT
EKONOMIEN
PALVELUJA

Miljardööri
Alle 30-vuotiaat miljardöörit voi maailmassa voi
laskea yhden käden sormilla. Kaikkein nuorimpana pidetään Facebookin perustajaa 
Mark Zuckerbergiä.

Työmyyrä

Tuore jäsentutkimus osoittaa, että jäsenet arvostavat Suomen Ekonomien
tekemää työtä. Yli 90 prosenttia kokee Ekonomien olevan jäsenlähtöinen ja

Brasilialainen Walter Orthmann työskenteli
samassa työpaikassa 81 vuotta. Vielä ennen
kuolemaansa 96-vuotiaana hän työskenteli
myyntipäällikkönä RenauxView-nimisessä
tekstiilialan yrityksessä.

Teksti Arja Kuittinen – Kuva Vlada Karpovich, Pexels

palveleva liitto. Tutkimustuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

J

äsenten näkemyksiä kartoitettiin tutkimuksessa,

joka toteutettiin huhti-toukokuussa koko jäsenistölle
lähetetyn kyselyn sekä kahdenkymmenen haastattelun avulla. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 436 ekonomi
jäsentä, opiskelijajäsentä ja entistä jäsentä.
”Työelämä muuttuu, ja liiton pitää ymmärtää laajasti
jäsentensä elämää. Meillä on nyt laaja datapohja toimintamme kehittämiseen. Iso kiitos kaikille vastanneille”,
sanoo Suomen Ekonomien asiakaskokemusjohtaja Katri
Markkanen.
Tutkimuksessa kartoitettiin tyytyväisyyttä Ekonomien
toimintaan ja näkemyksiä siitä, mihin liiton tulisi työssään panostaa. Samalla selvitettiin jäsenten näkemyksiä
itsestään ja kysyttiin, millaisia työelämätaitoja he kokevat
tarvitsevansa lisää.
Tulokset osoittavat, että jäsenet pitävät liittoaan
arvossa myös muihin liittoihin verrattuna: 72 prosenttia
vastaajista katsoo, että Suomen Ekonomit erottuu positiivisesti perinteisistä ammattiliitoista. 80 prosenttia tuntee,
että liiton palvelutaso, palvelukanavat ja palvelutarjonta
vastaavat omia odotuksia. Kolme neljästä kokee, että
Ekonomit pyrkii myös aktiivisesti ratkaisemaan työelämän
haasteita.
Yli 90 prosenttia pitää liittoa arvostettuna, palvelevana,
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jäsenlähtöisenä ja helposti lähestyttävänä työelämän
asiantuntijana. Suomen Ekonomeja pidetään lisäksi edellä
kävijänä, ratkaisukeskeisenä ja muuntautumiskykyisenä
liittona.
Tutkimus kertoo myös työelämän kasvavista paineista.
65 prosenttia vastaajista katsoo, että Ekonomien tulee
huomioida tulevina vuosina jäsentensä työssä jaksamista
ja työhyvinvointia. Tätä toivovat erityisesti nuorimpiin ikä
luokkiin kuuluvat. 59 prosenttia kaikista ja etenkin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat kokevat tarvitsevansa tukea
jatkuvan ammatillisen kehittymisen vaatimukseen.
”Tulokset vahvistavat havaintojamme ja julkista keskustelua työ- ja opiskeluelämän paineista. Tuemme jäseniämme näissä asioissa monin tavoin. Teemme myös uusia,
hyvinvointiin liittyviä avauksia sekä vaikuttamistyössä että
palveluvalikoimassamme”, Katri Markkanen toteaa.
Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään muun
muassa käynnissä olevassa strategiatyössä, josta viestitään
myöhemmin. Työssä huomioidaan jäsenten hyviä kehitysehdotuksia, joita Markkasen mukaan saatiin valtavasti.
”Meille saa tietysti muulloinkin lähettää toiveita. Voit
esimerkiksi vastata jäsenen uutiskirjeeseen, chattailla osoitteessa ekonomit.fi, täyttää nettisivuilla olevan palaute
lomakkeen tai soittaa.”
EKONOMI 3/2021

Typerimpiä tietämiäni
hokemia on ”ikä on vain
numero”. Nyt 54-vuotiaana olen
valitettavan tietoinen siitä, että
opin entistä hitaammin, salitreeni ”Nuorena pystyi vaikka
mihin, vanhempana
tarttuu huonommin eikä potenssikaan ole varsinaisesti parempi
johonkin muuhun.”
kuin 18-vuotiaana.
27-vuotiaana pokeriammattilaisena olin raivoissani siitä, että
Casino RAY:n pelit loppuivat puoli neljältä. Nyt – lähempänä
hiekkahoitoa – olen tajunnut, että rahapelimonopolin tarjoamat
pakolliset nukkumaanmenoajat ovat todennäköisesti pidentäneet
odotettavissa olevaa elinikääni merkittävästi.
Kun 1990-luvulla löysin 24/7 auki olevalle kasinolle Wieniin,
pelasin älyvapaita 35 tunnin sessioita. Nyt saan paljon iloa irti siitä,
jos jaksan pelata koko tavanomaisen 10–12 tunnin pokeriturnaus
päivän tekemättä isoja virheitä. Hyvinä päivinäni hyväksyn myös sen,
että ikäänsä pitäisi suhtautua armollisesti. Nuorena pystyi vaikka
mihin, vanhempana sitten johonkin muuhun.
Aikuisemmallakaan iällä ei kannata lopettaa opiskelua. Niinpä ajattelin jatkaa sekä pokeria että suoraa osakesijoittamista niin
kauan kuin suinkin luulen vielä pärjääväni niissä. Toivottavasti tämä
pitää Alzheimerin loitolla ja ymmärrän itse, milloin kannattaisi jo
downshiftata. Se tarkoittaisi indeksirahastosijoittamista ja pienempiä
pokeriturnauksia.

KTM Aki Pyysing on Sijoitustiedon pääkolumnisti, pelaa pokeri
ammattilaisena 27. kauttaan ja on sijoittanut spekulatiivisesti
osakkeisiin yli 35 vuotta. Kuva Aleksei Dernjatin

Ihmiskunnalla on ratkaistavanaan viheliäisiä ongelmia, jotka ovat
Vahva signaali

☞

Systeemi
ajattelun
aika?
Teksti Ida Levänen

luonteeltaan hyvin monimutkaisia. Hyvänä esimerkkinä toimii ilmaston
muutos. Siihen ei ole olemassa nopeita tai helppoja ratkaisuja. Sen ratkaisemi
nen voi tuntua peräti epätoivoiselta.
Epätoivon hetkellä lohtua tuo systeemiajattelu, joka tuntuu pomppaa
van nyt esiin sieltä täältä. Se haastaa tapamme tarkastella moniulotteisia
ongelmia. Greta Thunberg avasi systeemiajattelua toteamalla YK:n ilmasto
kokouksessa, että ” jos ratkaisuja on mahdoton löytää nykyisen systeemin
puitteissa, ehkä meidän pitäisi muuttaa itse systeemiä”.
Systeemiajattelussa maailmaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ei siiloista
tai laatikoista käsin. Esimerkiksi kasvia katsottaessa pyritään ymmärtämään
sitä koko sen ekosysteemin kontekstissa.
Systeemiajattelun sanansaattaja Suomessa on ollut Esa Saarinen, joka veti
suosittua Filosofia ja systeemiajattelu -kurssia Aalto-yliopistossa vuodesta
2001 kevääseen 2021, jolloin hän jäi eläkkeelle. Kurssin ovat suorittaneet
tuhannet opiskelijat. Sitä on katseltu YouTubessa ja kuunneltu podcastina yli
miljoona kertaa.
▶ LÄHTEET: HS, SITRA
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Kun
työelämässä
sattuu,
me turvaamme
selustasi.
kokokassa.fi/paivarahalaskuri/

Tämä ei katso ikää: jokainen
haluaa tulla arvostetuksi
työssään. Parhaimmillaan
työyhteisö on paikka, jossa
jokaisen vahvuudet saavat
loistaa.

KOKOn maksama
ansiopäiväraha

n. 2 000
€/kk*

Kelan maksama
peruspäiväraha

n. 700
€/kk*
*Jos palkka 4 000 €/kk

Ekonomien täysjäsenenä sinulle kuuluu automaattisesti
myös työttömyyskassa KOKOn jäsenyys.
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Passi
vapauteen
Somevaikuttaja ja yrittäjä Sointu Borg ei halunnut siivota menneisyyttään,
jotta mukautuisi miellyttämään toisia ihmisiä. Diili-ohjelmassa hänen

Teksti Sanna Sarenius – Kuvat Jarkko Mikkonen

rohkeasta henkilöbrändistään kuoriutui timantti.

K

auppatieteiden maisteri

Sointu Borg, täytti hiljattain
29 vuotta. Voisi ajatella, että
kolmenkympin rajapyykin
lähestyminen tarjoaisi aineksia
ikäkriisille.
Borg ei kuitenkaan aio
vinkua, kuinka aineenvaihdunta
hidastuu ja krapulat pahenevat,
kun ikää tulee. Sen sijaan hän kertoo Instagram-tilillään,
mikä kaikki on paremmin kolme- kuin kaksikymppisenä.
”Olet enemmän rauhassa itsesi kanssa ja vähemmän
kriittinen ulkonäkösi suhteen.”
”Tunnet rajasi ja arvosi.”
”Tiedät, minkälaisia ihmisiä haluat elämääsi ja
minkälaisia et.”
”Miesasiat on opittu kantapään kautta.”
”Uskallat sanoa ei ja nojata vanhemman intuitioosi.”
”Tajuat, että moni aloittaa kaiken alusta vielä viisi
kymppisenä.”
”Plus meikäläisellä otsa sen kuin suoristuu, kun on varaa
botoxiin”, nainen kirjoittaa bikinikuvapostauksensa alle.
Borgin Diili-voitto huhtikuussa herätti paljon keskustelua. Voittaja pitää hyvänä sitä, että erilaisia mielipiteitä
tuodaan esiin. Samalla keskustelu paljasti hänestä jotakin.
– Instagramissa bikineissä poseeraavan blondin voitto
on ilmeisesti vieläkin niin järisyttävä juttu, että isojenkin
organisaatioiden johtotasolla asiasta käydään keskusteluja.
Jos näin on, onhan siellä vielä aika paljon kaivamatta.
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Kuudennen polven manselainen viisilapsisesta per-

heestä. Sointu Borg muistaa lapsuutensa tasaisena ja
onnellisena. Oman värinsä sille antoi yksi veljistä, joka oli
lievästi autistinen ja jolla oli Aspergerin oireyhtymä. Sitä
kautta Borg oppi ymmärtämään erilaisuutta.
– Kun yksi perheenjäsenistä toimii hieman eri tavalla
kuin muut, tottuu siihen, että ihmiset saattavat vähän tuijottaa. Mutta ei se haittaa.
Puhelias Sointu oli lapsista rauhallisin, vaikka hänellä
olikin vilkas mielikuvitus. Esiintymistä rakastava tyttö oli
mukana näytelmäkerhossa ja musikaaleissa. Hetken hän
kokeili tanssia, hetken jalkapalloa, mutta eniten tosissaan
hän suhtautui konserttikanteleen soittoon. Kannel on
hänelle edelleen rakas soitin.
– Soitin konservatoriolla D-tutkintoon saakka. Valmistujaislahjaksi 39-kielinen konserttikanteleeni sähköistettiin ja
siihen liitettiin vahvistin. Haaveilen siitä, että voin keskittyä
sen soittamiseen jossakin vaiheessa enemmän.

Teinivuosina mukaan tuli biletys, mutta sekään ei ollut

holtitonta. Vasta hiukan myöhemmin nuori nainen aiheutti
vanhemmilleen ylimääräisiä sydämenlyöntejä pyörimällä
musiikkivideoilla vähän liian nuorena vähän liian pienissä
bikineissä.
Borgin vanhemmat ovat akateemisesti koulutettuja. Isä
on dosentti, joka työskentelee politiikan tutkijana, äiti on
tohtori ja tekee töitä lääketieteen parissa.
Akateemisuus ei kuitenkaan ole tyttärelle syötetty polku.
– Pikemminkin vanhempani olivat yllättyneitä, kun
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”Lapsena kesäleirillä joku muu oli
aikatauluttanut päiväni. Muistan,
että minulle tuli tukehtumisen
tunne. Halusin itse pitää elämäni
narut käsissä”, Sointu Borg sanoo.

menin kauppakorkeakouluun. Äitini on sukunsa ensimmäinen akateeminen. Hän on aina toistellut, että me olemme
ihan verkkarikansaa.
Ensimmäisen yrityksensä Sointu Borg perusti pari
kymppisenä, vaikka yrittäjyyteen liittyi lähinnä pelon
sekaisia tunteita. Se oli kuin musta aukko.
Borg ajattelee, että on turvallisempaa lähteä rakentamaan uraa isossa organisaatiossa, jossa on selkeät etenemismahdollisuudet. Hän kuitenkin huomasi jo varhain, että
yrittäjyys sopii hänen luonteelleen.
– Lapsena kesäleirillä joku muu oli aikatauluttanut päiväni. Muistan, että minulle tuli tukehtumisen tunne. Halusin
itse pitää elämäni narut käsissä.

Ura yrittäjänä aukesi kuin vahingossa lukion jälkeisen

välivuoden aikana. Borg houkutteli tamperelaisia nuoria
Sedu Koskisen yökerhoihin. Palkkaa hän sai euron per tulija.
Ihmisten kanssa mainiosti pärjäävä nainen huomasi
olevansa hyvä työssään. Hänelle ehdotettiin kollegansa
kanssa aputoiminimen perustamista, jotta he voisivat
tehdä työtä toiselle yritykselle. Puoli vuotta myöhemmin
yritys muutettiin osakeyhtiöksi. Siitä alkoi edelleen jatkuva
yritystoiminta, jonka kautta Borg välittää emännöintialan
ammattilaisia tapahtumiin.
Hän on väheksynyt yrittäjätaustaansa, koska siinä eivät
ole liikkuneet miljoonat tai sadat tuhannet eurot.
– Olen kuitenkin omalla ammattitaidollani pystynyt
elättämään itseni ja rahoittamaan opintoni. Onhan sekin 
jo hieno juttu.
Borg uskoo, että moni pelkää yrittäjyyttä, josta syntyy
median otsikoinnin kautta väärä kuva – ikään kuin olisi vain
suuria, miljoonatulosta tekeviä menestyjiä ja sitten pieniä,
tappiota tekeviä puurtajia.
– Yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia kuuluu sinne
välimaastoon. On tärkeää tuoda esille sitäkin puolta yrittäjyydestä etenkin nuorille.

Ennen Diili-ohjelmaa Sointu Borg oli tuttu Bimbo Oy

-nimistä tosi-tv-sarjaa seuranneille. Ohjelmaa lähetettiin
Fox-kanavalla vuonna 2015, ja siinä hän pyöritti yhtiökumppaninsa Alina Välimäen kanssa yritystä opintojensa ohella.
– Menimme ympäri ämpäri, teimme töitä ja elimme
hullua elämää. Ohjelma kertoi, millaista on kahden nuoren
parikymppisen naisen elämä, kun menee lujaa.
Kandiaikoina Borgille alkoi avautua, että se mistä hän
nauttii – mennä rempseänä ja roisina omana itsenään – ei
ollutkaan kaikille yksiselitteinen juttu. Itse hän ei nähnyt
siinä mitään pahaa.
– Aloin huomata tiettyjä säännönmukaisuuksia siinä,
miten minuun suhtauduttiin. Tekemäni valinnat ja polut,
joita olin lähtenyt kulkemaan, koettiin vääriksi ja huonoiksi.
Vitsejä, pilantekoa, passiivis-aggressiivisia kommentteja. Naureskelua päin naamaa ja joskus selän takana.
Fiksuiksi luullutkin ihmiset saattoivat tulla kysymään, mitä
pillupalveluillesi kuuluu.
– Jotkut ovat provosoituneet siitäkin, että olen osoittanut olevani sujut valintojeni kanssa. He ovat halunneet
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haastaa minua ja hakea verbaalista painikaveria.
Kaiken keskellä Borg yritti hahmottaa paikkaansa tulevassa työelämässä. Ahdistus alkoi ottaa jalansijaa.
– En nähnyt, missä saisin olla oma itseni.

Sointu Borg on seurannut läheltä, kuinka moni on teh-

nyt toisin ja yhtäkkisesti ”aikuistunut”. Viidakon tähtöset
-ohjelmasta tutut naiset ovat avautuneet siitä, kuinka he
olivat hukassa panostaessaan ulkonäköönsä. Sitten he
ovat siivonneet somehistoriansa ja muovautuneet miellyttämään edustamansa organisaation arvoja.
– Itse en ole halunnut lähteä kertomaan sellaista tarinaa, että se menneisyyden minä olisi tehnyt jotakin häpeällistä ja väärää. Muuten en pystyisi seisomaan valintojeni
takana. Enää en tekisi tuollaista sekoilurealitya. Mutta
sama ihminen olen kuin silloinkin.
Diiliin mukaan lähteminen vaati korona-ajan ja
tapahtuma-alalla loppuneet työt. Nelosen Diili-ohjelmassa neljätoista bisnesosaajaa kilpaili paikasta Jaajo
Linnonmaan start up -imperiumin kehitysjohtajana. Borg
ei edes ajatellut, että hän voittaisi. Hän näki ohjelman
enemmänkin tilaisuutena esitellä potentiaaliaan.
– Ajattelin, että voisi olla profiilia nostattava juttu työmarkkinoilla, jos pääsisin edes parin jakson verran näyttämään, että minulta löytyy kompetenssia.

Voitto oli yllätys, joka tuntui passilta vapauteen. Borg

tuntee rohkean henkilöbrändinsä olleen hänelle aiemmin
vankila, joka on rajoittanut ihmisiä näkemästä hänen todellista minäänsä.
– Diilissä se olikin avain koko juttuun, timantti. Palaset
loksahtelivat kohdilleen.
Borg uskoo voittaneensa, koska hän meni ”röyhkeästi”
myöntämään olevansa keskeneräinen.
– Mutta totta kai minulla oli myös paljon taistelutahtoa
ja olen persoona itsessään.
Nyt Borg saa olla sellainen kuin on, luvan kanssa.
– Diilin voiton jälkeen mummotkin laittoivat viestiä, että
hyvä Sointu, älä koskaan lopeta bikinikuvia! Voin mennä
vaikka takapuoli paljaana, ja ihmiset vain naureskelevat,
että se Sointu on aina ollut vähän hassu. Mutta saako joku
Liisa tehdä saman? Helppo minun on nyt huudella, että
olkaa rohkeasti sitä mitä olette.
Borg tuntee, että esillä olemiselle on varsinkin
Suomessa aina haettava oikeutus. On osoitettava olevansa multitalentti luonnonoikku, ulkonäkö ja äly samassa
kehossa.
Hän ei hyökkää niitä vastaan, jotka haluavat elää neutraalia elämää. Mutta ei myöskään halua, että joku muu
määrittelee, miten hänen tulisi elää ja olla.
– Olen tiennyt, että minulla on töissä annettavaa, olen
tosi kiva kollega ja saan aikaan. Silti sain signaalia, että
sinä et ole tänne sopiva niiden polkujen takia, joita olin
lähtenyt kulkemaan.
Enää sitä ei tarvitse surra. Sointu löysi reittinsä.
– Jos ovea ei avata, sen voi potkaista auki omalla tyylillään. Täältä tullaan saatana.
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”Yksinolo kotona
alkoi jäytää”

23-vuotias Airi Nevalainen
opiskelee Aalto-yliopistossa
kauppatieteitä kolmatta vuotta. Kahtena viime kesänä hän
on työskennellyt Nordean petoksia käsittelevässä yksikössä.
”Tehtäviini kuuluivat esimerkiksi korttireklamaatioiden
käsittelyt ja väärinkäytösten
selvittäminen.”

Kauppatieteiden opiskelija Airi Nevalainen kokee, että koronaaika on tehnyt opiskelusta raskaampaa ja opettanut arvostamaan
opiskelijaelämän iloja. Joskus hän miettii, jääkö etänä opiskelevien

Teksti Leena Lukkari – Kuva Vesa Laitinen

taitotaso muita matalammaksi.
Kun lähiopetus ja koko opiskelijaelämä

toissa keväänä lakkasivat, vietin todella paljon
aikaa yksin yksiössäni. Olihan se aikamoinen
eksperimentti. Aluksi yksinolo sujui hyvin, mutta
kyllä se alkoi jäytää. Asuntolan käytävällä sentään kohtasin
tuttuja. Joskus söimme lounasta yhdessä.
Opiskelu muuttui etänä paljon raskaammaksi. Pää
aineeni on taloustiede, ja matemaattisten kaavojen
selittäminen viesteillä oli uuvuttavaa. Minulle luontevinta
olisi omaksua tietoa luennoilla, videota seuratessa keskittyminen herpaantuu helpommin.
Myös vertaistuen saaminen oli hankalampaa. En voinut
vain kävellä kampukselle, josta normaalisti löysin jonkun
samaa kurssia käyvän opiskelijan, jolta saatoin kysyä
neuvoa. Oli pakko organisoitua ja perustaa pienryhmiä.
Itselläni oli hyvä tilanne ja sain apua, mutta tiedän opiskelijoita, jotka eivät löytäneet omaa ryhmää.
Olen miettinyt, jääkö taitotasomme etäopintojen vuoksi
keskimääräistä matalammaksi.

Työmarkkinoiden epävarmuus huolestuttaa.

Moni opiskelija ja vastavalmistunut on jäänyt ilman töitä.
Toivon, että löydän tulevaisuudessa työyhteisön, jossa voin
ja saan nauttia myös vapaa-ajasta, ettei koko elämä mene
puurtamiseen.
Positiivista on se, että työpaikoilla on huomattu etätyön
edut. Uskon, että jatkossa ymmärretään paremmin, että
ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja että joustavuus on
kaikkien etu. Epäilykset siitä, että tuottavuus laskisi etätöissä, on kumottu. Moni on kotona jopa tehokkaampi.
Poikkeusaika on opettanut arvostamaan vapaa-aikaa,
kun mahdollisuudet harrastaa ja osallistua opiskelija
elämään on viety. Uskon, että koronan vaikutukset voivat
olla yllättäviä. Käykö esimerkiksi niin, että ikäpolvemme
venyttää opiskeluvuosiaan, jotta saamme menetetyt
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opiskelijaelämävuodet takaisin? Se tarkoittaisi, että perheen perustaminen siirtyisi sekin myöhemmäksi.
Opintonsa juuri aloittaneelle antaisin ohjeeksi, että kannattaa tehdä niin kuin itsestä tuntuu eikä toteuttaa jonkun
muun odotuksia. Itse koin jonkinlaisen herätyksen lukiossa,
kun olin vuoden Australiassa vaihdossa. Omaksuin sikäläisen no worries -mentaliteetin ja osaan nykyään paremmin
tehdä päätöksiä tuntemusteni pohjalta.
Itseäni vanhemmalle työntekijälle toivoisin ennakkoluulottomuutta. Jos nuorempi haluaa tehdä jonkin asian
uudella tavalla, anna hänen tehdä. Lopputulos ei välttämättä ole lainkaan paha. Itse olen oppinut kokeneemmilta
paljon. Minut on otettu työpaikalla hyvin vastaan, enkä ole
kokenut minkäänlaista ikäsyrjintää. Olen tehnyt samoja
töitä samalla nimikkeellä kuin vakinaiset työntekijät.

Kiinnostus ilmastonmuutosta kohtaan on minun ikä-

polvessani suurempi kuin vaikkapa vanhemmillamme. Maapallon tilanne näyttää aika toivottomalta, mutta uskon,
että löydämme ratkaisut. Toivon, että voisin olla luomassa
ratkaisuehdotuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Tein kandidaatin tutkielmani Euroopan hiilitulli
mekanismin tarkoituksesta ja vaikutuksista hiilivuodolle.
Hiilivuodolla tarkoitetaan sitä, kun yritykset siirtävät
tuotantoaan maihin, joissa ei olla niin tarkkoja päästöjen
suhteen.
Ekonomina uskon, että talous tulee perustumaan
kasvuun, mutta kasvua on pakko hakea kestävämmillä
tavoilla. Kulutushysterian aika on ohi.
Vaikka Greta Thunberg on nuori, hän puhuu järkevästi
ja häntä arvostetaan. Toivoisin, että nuorten mielipiteille
annettaisiin enemmän arvoa. Me olemme kuitenkin tulevaisuus. Kun Aalto-yliopistoon perustettiin koronan vuoksi
kriisiryhmä, siihen ei kuulunut yhtään opiskelijaa. Välillä
olen miettinyt, kuuleeko meitä kukaan.”
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”Anna itsellesi
aikaa
kypsyä”
Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila toivottaisi nuorelle itselleen
malttia. Hänestä on tärkeää kypsyä rauhassa, varoa ettei kokemus

Teksti Heidi Haapalainen – Kuva Vesa Laitinen

käänny kyynisyydeksi ja lopettaa ylenmääräinen nuoruuden ihailu.

Jukka Kurttila on 57-vuotias
Finlaysonin entinen toimitus
johtaja ja nykyinen luova
johtaja ja yrittäjä. Kurttila
löysi luovan puolen itsestään
mainosmaailmassa. Hänestä
työelämässä pitäisi arvostaa
enemmän iän tuomaa
kokemusta.
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Olen aina ollut innostuja. Ikä ei ole sitä

muuttanut. Koen itseni onnekkaaksi, kun minulla
on ollut mahdollisuus olla mukana yrityksissä,
joissa on saanut kokeilla ja muuttaa asioita.
Luovuus on ollut osa elämääni aina. Urapolkuni on vienyt Taloustutkimuksen johtoryhmän nuorimmaksi jäseneksi,
mainostoimistomaailmaan ja sieltä yrittäjäksi. Kun sopiva
kumppani tuli vastaan, perustimme Bob Helsinki -mainostoimiston. Mainosmaailmassa meni monta vuotta, ja sieltä
hyppäsin Finlaysonin puikkoihin. Viimeisimpänä olen perustanut Kontulan Oluttehtaan, ja nyt aikaani vie design-alan
brändiyhtiö Manna & Co.
Olen tehnyt töitä jo 43 vuotta. Vaikka olen nähnyt
työelämää monella vuosikymmenellä, koen, että pohjimmiltaan työnteko ei ole muuttunut mitenkään. Edelleen
henkilökohtaiset motiivit ohjaavat työelämässä. Yhä jokainen haluaa menestyä ja pelkää epäonnistumista. Kiirettä
koettiin myös 1980-luvulla, mutta tässä ajassa tehtävien
moninaisuus on se, mikä läkähdyttää.
Kannan huolta ihmisten kestävyydestä. Olemme
keskittyneet jatkuvaan osaamisen kehittämiseen, mutta
emme ole kehittäneet samalla jaksamista. Meistä on tullut
herkempiä romahtamaan. Helposti vaihdetaan työpaikkaa,
eikä olla oikein mihinkään tyytyväisiä.
Ennen arvostettiin enemmän ihmisten tapaamista. Nyt
data puhuu ja kohtaamisten merkityksellisyys on kadonnut.
Toiselta saadut näkemykset ovat kuitenkin sellaisia, joita
Google ei osaa antaa.
Urapolkuuni on vaikuttanut suuresti se, että tutustuin
ihmisiin, jotka näkivät minussa potentiaalin. Tämän tärkeyttä
haluan korostaa myös muille työuran alussa oleville. Pelkkä
osaaminen ei riitä, myös kohtaamisilla on suuri merkitys.
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Iloitsen siitä, miten monet yritykset ovat alkaneet
ymmärtää vastuunsa. Kun me Finlaysonilla lanseerasimme
Tom of Finland -lakanat, sain jopa tappouhkauksia. Oli
kova paikka, kun yritys alkoi puhua. Nyt tähän on jo totuttu,
ja hyvä niin. Tuolloin taustalla oli pienen mutta paljon
mekkalaa pitäneen porukan ääriajattelu. Paljon enemmän
saimme rakkaudenosoituksia ja tukea suuren taiteilijan
esiintuomisesta ja suvaitsevaisuudesta.
Iän myötä olen tullut varmemmaksi ajattelijaksi. Kuten
muissakin lajeissa, myös työnteossa saavuttaa harjoittelun
ja virheistä oppimisen kautta varmuutta. Ikä on kokemus.
On kuitenkin tärkeää, ettei kokemus käänny kyynisyydeksi.
Välillä näkee, miten ihmisistä tulee vanhemmiten myrkyt
täjiä. Tällaisen sijaan kokemus pitäisi kääntää voima
varaksi.
Itse nautin työnteosta eri-ikäisten ihmisten kanssa. Vanhenemisen myötä kiire vähenee ja levollisuus lisääntyy.
Kun mietin itseäni nuorena, haluaisin sanoa itselleni:
Malttia! Kasvata osaamista äläkä hamua liikaa liian
nopeasti. Samaa toivoisin nuorille työelämässä: kannattaa
antaa itselle aikaa kypsyä eikä hypätä heti liian suuriin
saappaisiin. Epäonnistuminen voi arpeuttaa pitkäksi aikaa.
Vanhempien konkareiden toivoisin löytävän työ
elämästä hyviä puolia eikä jumittuvan menneeseen. Kun
pitää mielessä tavoitteet ja tähtää niihin, positiivinen vire
työntekoon on helppo säilyttää.
Aion porskuttaa työelämässä vielä pitkään ja toivon,
että moni muukin jaksaa. Tähän auttaa, kun pidetään
työelämä hauskana kaikille. Annetaan myös iäkkäämmille
mielekkäitä työtehtäviä ja arvostetaan kokemusta. Monissa
muissa maissa näin onkin, meillä nuoruuden ihannointi
menee välillä liian pitkälle.”
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”Olen aina viihtynyt
nuorempien seurassa”

Elisabeth Rehn on 86-vuotias
ekonomi, joka oli maailman
ensimmäinen naispuolinen
puolustusministeri. Hän on ollut
kahdesti ehdolla presidentin
vaaleissa, toiminut YK:n
alipääsihteerinä ja monissa
ihmisoikeustehtävissä sekä europarlamentaarikkona. Hänellä on
neljä lasta, yhdeksän lastenlasta
ja neljätoista lastenlastenlasta.

Pitkän uran tehnyt entinen puolustusministeri Elisabeth Rehn ajattelee,
että kokemus helpottaa työntekoa, mutta työssä ei pitäisi katsoa ikää
vaan osaamista. Tärkeitä arvoja hänelle ovat aina olleet yhteispeli ja

Teksti Arja Kuittinen – Kuva Vesa Laitinen

kaikkien kunnioittaminen.
Kun koronapandemia alkoi, almanakkani

tyhjentyi esitelmistä ja puhematkoista. Olin
84-vuotias ja ensin tavattoman helpottunut.
Matkat olivat jo käyneet raskaiksi, koska polveni
olivat huonot. Nyt tämä osa elämästä on takana. Se tuntuu
kaihoisalta, mutta niin sen pitääkin olla. Huomaan silti, että
kaipaan vastuuta ja kiirettä.
Tämän puolitoista vuotta olen ollut lähinnä kotona.
Olen antanut ihmisoikeuksiin, rauhanturvaamiseen ja
tasa-arvoon liittyviä lausuntoja, pitänyt jonkun esitelmän,
osallistunut tilaisuuksiin verkossa ja käynyt läpi tekstejä.
Työ on aina merkinnyt minulle paljon. Olen aina halunnut
saada jotakin aikaan.
Tekemisestä ei ole puutetta vieläkään. Käyn arkistointia
varten läpi kuvia ja muistelen hämmästellen liemiä, joita
olen ollut keittämässä.
On ikävää, kun vanha ihminen menettää pari normaalia vanhuuden vuottaan. Mutta enemmän murehdin nuoria.
Heille tämä on paljon raskaampaa, koska heiltä varastetaan ihania nuoruuden vuosia. Nuoret miettivät myös
uhkakuvia. Ilmastonmuutosta, opiskelupaikan ja työpaikan
löytämistä.
Minulle kauppatieteiden opiskelu ei ollut haave, vaan
johtui siitä, että sisareni kehottivat opiskelemaan jotain sellaista, josta ”tulee jotain”. Hanken antoi minulle paljon eväitä.
Monet opettajani inspiroivat minua ja saivat myös politiikan
tielle. Ekonomin tutkinto on mainio ponnahduslauta.

Työssä minulle on aina ollut tärkeää yhteispeli

ja kaikkien työyhteisön jäsenten kunnioittaminen. Niitä
molempia opettivat minulle pienet yrityksemme. Vein niiden ilmapiirin mukanani myös hierarkkisiin organisaatioihin.
YK:n erityisedustajana tein selväksi, että oveni ovat aina
auki. Olin myös usein mukana, kun puolustusministeriöstä
mentiin työviikon päätteeksi perjantaina drinkille. Olen aina
viihtynyt nuorempien kanssa.
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Minusta on hyvä, jos työyhteisöön kuuluu eri-ikäisiä
ihmisiä. Voin ymmärtää, että jotain hassuja pelejä tuottavat keksijät haluavat ympärilleen samalla lailla ajattelevia nuoria, mutta yleensä työyhteisössä tarvitaan myös
kokemusta. Kokemus tuo paljon lisää työhön kuin työhön.
Se helpottaa työntekoa.
Valitettavasti naisilla ikä on aina enemmän väärä kuin
miehillä. Repsahtanutta naista pidetään pahempana kuin
möhömahaista miestä.
Työntekijänä on helposti aina liian nuori ja kokematon
tai liian vanha ja kokenut. Meillä on myös vanhentunut tapa
määritellä vanhuus. Tänään 70-vuotias vastaa aiempaa
50-vuotiasta, kiitos hyvinvointimme. Pitäisi katsoa jaksamista ja suorituskykyä eikä ikää. Kun itse tulin eläkeikään,
monet kansainväliset työtehtäväni vasta alkoivat. Toimintani kehitysavussa ja puolustusministerin virka olivat tuoneet
valtavasti kontakteja. Olin 63-vuotias, kun minut nimitettiin
ensimmäiseen YK-virkaani pääsihteerin erityisedustajaksi
Bosnia ja Herzegovinassa. Johdin siellä YK:n toimintaa.

Olen saanut kovia tärskyjä. Kun yrityksemme meni

konkurssiin, menetimme kaiken. Siinä yleensä myönteinen
asenteeni testattiin, mutta selvisimme siitäkin. Myös tämän
korona-ajan keskellä kaikkien pitää löytää kanavia, joilla
ylläpitää mielenterveytensä. Tiedän olevani etuoikeutettu,
koska minulla on paljon jälkikasvua. Viimeksi lapsenlapsen
lapseni jutteli minulle juhlaleningissään videopuhelussa
viisivuotispäiviltään.
Minua on ilahduttanut, että entiset työtoverini kansain
välisistä tehtävistä ovat lähettäneet viestejä. Bosniassa
autonkuljettajat olivat miettineet, kuinka madame Rehn
mahtaa jaksaa, ja järjestivät videotapaamisen.
Elämässä riittää iloa, mutta toki suren sitä, että ystäviä
ei voi tavata ja he ovat jo harvassa. Kun on tämän ikäinen,
tietää, että vuosia ei ole enää paljon tulossa. Otetaan nyt
ilo irti niin kauan kuin voidaan.”
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Kuva UnSplash

Papukaijamerkki

Tällä palstalla Ekonomien asiantuntijat
ja vaikuttajat lyövät nyrkkiä pöytään.

Nostamme esiin hyviä
tyyppejä ja hienoja tekoja.

Raadollinen
kahtiajako

Verkkokurssi työn tulevaisuudesta
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun
johtamisen laitoksella on koottu MOOCverkkokurssi työn tulevaisuudesta ja
muutoksesta. futurework.aalto.fi

Fakta

MOLEMMAT
VOITTAVAT

Gubbesta apua ikäihmisille

• Suomen Ekonomit järjestää vuoden kestävän
mentorointiohjelman virtuaalisesti kahdesti
vuodessa.
• Mentoroinnin tavoitteena on edistää mentoroitavan
ammatillista kasvua ja antaa mentorille auttamisen
iloa.
Lisätietoa: ekonomit.fi/mentorointi

Kun aktori Anu Tengvall ja mentori Riitta Tolvanen kohtaavat, nauru on
herkässä, vaikka puhutaan asiaa. Ekonomien mentorointiohjelman yhdistämien

Teksti Leena Lukkari – Kuva Vesa Laitinen

naisten keskustelut rönsyilevät työasioista kuorolauluun ja perhe-elämään.

S

urveyPalin HR and Finance Manager Anu Tengvall,

39, oli jo pitempään pohtinut mentorin hankkimista,
kun hän viime vuonna haki Ekonomien mentorointi
ohjelmaan.
”Tunsin, että olin ammatillisesti jumissa. Kaipasin kokeneen henkilön sparrailua ja apua tavoitteideni kirkastamiseen.”
Ohjelma yhdisti Tengvallin ja HR-konkari Riitta Tolvasen, 68. Tolvanen on jo eläkkeellä, mutta toimii mentorina
ja kirjoittaa ammattikirjallisuutta. Viimeiset kymmenen
vuotta Tolvanen toimi VTT:n henkilöstöjohtajana.
”Tunnen kiitollisuutta kauppatieteellisestä koulutuksestani ja urastani. Siksi jaan mielelläni kokemustani. On palkitsevaa nähdä, miten voin auttaa nuorempia ekonomeja.”
Yhteistyö alkoi keskustelulla, jossa Tengvall sai kertoa
toiveistaan. Pari laati sopimuksen, johon kirjattiin peli
säännöt. Molemmat sitoutuivat luottamuksellisuuteen.
Parilla synkkasi heti. Naisia yhdistivät paitsi koulutus
myös savolaiset sukujuuret, kuorolaulu, mökkeily ja perhe.
”Välillä nauraa kätkätimme, vaikka saatoimme olla
vakavan asian äärellä”, Tolvanen muistelee.
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Naiset tapasivat Teamsissa kerran kuussa vuoden ajan.
Aluksi aiheet tulivat aktorilta, mutta myöhemmin aiheita
versoi myös mentorin ajatuksista.
Tengvall kirjoitti koko prosessin ajan oppimispäiväkirjaa.
”Yllätyin, miten paljon näin harvakseltaan toteutetut
tapaamiset pystyivät muovaamaan ajatteluani.”
Mentorivuoden aikana hänet nimitettiin työpaikkansa
johtoryhmään, jolloin monet mentorin opit pääsivät heti
käytäntöön.
On selvää, että aktori hyötyy yhteistyöstä, mutta mitä
mentori saa?
”Aktorien kautta pysyn kärryillä siitä, mitä liike-elämässä tapahtuu ja mikä on ajan henki”, Tolvanen kiittää.

Mentoriparin vinkit tiimityöhön:
1)
2)
3)

Rakenna luottamus. Kun omia näkemyksiä ei tarvitse
peitellä, pohja kehittymiselle on otollinen.
Aseta tavoitteet. Ne kertovat, miksi yhteistyötä
tehdään.
Jousta tarvittaessa. Joustoa tarvitaan, jos esimerkiksi
työskentelytapoja täytyy arvioida uudelleen.
EKONOMI 3/2021

Ulkoiluseuraa, apua kotitöihin ja vaikka
kaupassa käyjän ikäihmisille saa Espoossa
kasvuyritys Gubbesta, joka yhdistää ikääntyneet
ja nuoret. Palveluista saa kotitalousvähennystä.

Lauran Kaffila
Vantaan Tikkurilan kirkon kahvilasta voi ostaa
lounaslahjakortin seurakunnan diakoniatyön
asiakkaalle. Helsinkiläinen Café Ursula on aina
antanut tuottonsa hyväntekeväisyyteen.

On se prkl kumma, että suurimmat koulutusalat ovat edelleen myös
ne kaikkein sukupuolittuneimmat.
Opiskelualan valinnat määrittävät
myös työurien raadollista kahtiajakoa
miesten ja naisten töihin. Suomen
työmarkkinat ovat hyvin sukupuolittuneet: naiset hoivaavat ja miehet ovat
teknisiä. Terveys- ja hyvinvointialalla ”Suomelle tilanne on
vain lääketieteen opiskelijoissa on
suoranainen häpeä.”
lähes yhtä paljon naisia ja miehiä.
Jako naisten ja miesten aloihin
syventyy myös opiskelualojen sisällä. Vaikka esimerkiksi kauppa
tieteiden opiskelijoista 40–60 prosenttia on naisia eli kyseessä on niin
sanottu tasa-ala, miehet opiskelevat useammin rahoitusta ja taloustiedettä, kun taas naiset johtamista ja markkinointia.
Tasa-aloilla työskentelee Tilastokeskuksen mukaan vain kymmenen prosenttia suomalaisista, eikä tilanne ole muuttunut kolmeenkymmeneen vuoteen. Sukupuolittuneisuuden lieveilmiöt ulottuvat
kaikkialle. Joissakin selvityksissä näkyy, että naiset kokevat suurempaa ikäsyrjintää työmarkkinoilla niin uran alku- kuin loppupäässä –
hoivavastuusta puhumattakaan.
Tasa-arvon mallimaaksi tituleeratulle Suomelle tilanne on
suoranainen häpeä. Eiköhän oteta yhdessä tavoitteeksi mielikuvien
muuttaminen, ja anneta lapsille ja nuorille mahdollisuus kiinnostua
eri vaihtoehdoista.

Mika Parkkari on koulutuspolitiikan erityisasiantuntija
Suomen Ekonomeissa. Kuva Olli-Pekka Latvala

On päivänselvää, että kylterille
Jos meitä ei olisi

☞

Kylterille
arvoisensa
palkka
Teksti Ida Levänen
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kuuluu maksaa kesätöistä ja työhar
joittelusta palkkaa. Palkattomien tai
heikosti palkattujen harjoittelu- ja
trainee-ohjelmien kitkeminen on
olennainen osa Suomen Ekonomien
vaikuttamistyötä.
Suomen Ekonomit tutkii kylterien
kesätyöpalkkatienestejä vuosittain ja
julkaisee aina vuoden lopulla kesä
työpalkkasuositukset. Ne perustuvat
kylterien palkkatilastoihin ja katto
järjestö Akavan ennusteisiin.
Viime keväänä kysyimme opis
kelijajäseniltämme työharjoittelu

palkoista. 63 prosenttia vastaajista
katsoi, että harjoittelusta saatu
korvaus oli kohtuullinen suhteessa
tehtyyn työmäärään. Opintoihin
sisältymättömän työn, esimerkik
si kesätyön tai trainee-ohjelman,
palkkaan oltiin hiukan tyytyväisem
piä. 74 prosenttia vastaajista piti siitä
saamaansa palkkaa kohtuullisena.
Opiskelijajäsen voi kysyä Ekono
meista neuvoa esimerkiksi palkatto
maan harjoitteluun liittyen tai käyttää
Palkkatutkaa sopivan palkkatason
haarukointiin.
▶ LUE LISÄÄ: EKONOMIT.FI/KYLTEREILLE
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Uutuusopintoja
JYU avoimessa!

Ekonomiyhteisöt

Tutustu uutuuksiin:
/ Projektiosaamisen opinnot
/ Planetaarinen hyvinvointi -opinnot (maksuton)
/ Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi (maksuton, 10/2021)
/ Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa
yleissivistävästi -kurssi (maksuton)
/ Palvelurobotiikka-kurssi
/ Sosiaalinen markkinointi -kurssi
/ Talousjohtaminen-kurssi
/ Koulutuksen talous -kurssi
/ Terveystaloustiede-kurssi
/ Tietotekniikan perusopintokursseja
/ Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opinnot

Koronatilanne voi aiheuttaa muutoksia tapahtumiin. Seuraa
ajankohtaista tietoa tapahtumista yhdistysten sivuilta ja Ekonomien
tapahtumakalenterista osoitteessa ekonomit.fi/tapahtumat.

Ekonomföreningen Niord rf
niord.fi

AVOIN.JYU.FI

Opiskele joustavasti verkon välityksellä sinulle
sopivassa tahdissa. Ilmoittautuminen ympäri vuoden.

28.9. Affärsetik i praktiken, del 1
7.10. Kryptovalutor för dummies
11.10. Tips för MS Office – Word 2

Etelä-Pohjanmaan
Ekonomit ry
epekonomit.fi

27.10. Verotusseminaari 2021

Helsingin Ekonomit ry
helsinginekonomit.fi

30.9. Webinaari: Näin rekrytoit

Uudet ihmiset ovat
nyt taskussasi.
Löydä muut jäsenet ja verkostoidu
jäsensovelluksessa helpommin kuin ikinä.

ulkomaisen osaajan
yritykseesi

1.10. Nuoret Ekonomit: Tutustu

ja hae Nuorten Ekonomien
johtokuntaan -infoilta

1.10. Webinaari: Valmenna itsesi
menestykseen

→ Muista myös webinaari-
arkisto!

Keski-Suomen Ekonomit ry
keskisuomenekonomit.fi

14.10. DIY Kuivakukkakurssi

ekonomit.fi/verkostoidu

Lahden Seudun Ekonomit ry
lahdenseudunekonomit.fi

29.9. Salpakierto Oy:n kierrätysvalmennus

Lapin Ekonomit ry
lapinekonomit.fi

15.10. Ekonomilounas Korundi
Kitchen & Cafe

Porin Seudun Ekonomit ry
porinseudunekonomit.fi

24.9. MiddleWork ravintola Maku
Karjarannassa

Riihimäen-Hyvinkään
Ekonomit ry
rihy.fi

23.9. Ekonomiaamiainen
16.10. Stand Up: Jaakko

Oulun Ekonomit ry
oulunekonomit.fi

3.10. Perheen elokuvapäivä –
Pertsa ja Kilu

Saariluoma

Suur-Savon Ekonomit ry
suursavonekonomit.fi

7.10. James Bond -elokuva

5.10. Lajitutustuminen: Padel

9.10. ShoWhat – On The Road

11.10. Tuorepastakurssi – pastailta

Again – Teatteri RIO

Pirkanmaan Ekonomit ry
pirkanmaanekonomit.fi

28.9. Etäpakopeli Kadonnut
toimittaja

Pohjois-Savon Ekonomit ry
pohjoissavonekonomit.fi

13.10. Dinner&Pro

italialaisittain

Turun Seudun Ekonomit ry
turunseudunekonomit.fi

13.10. Yhteistilaisuus Suomen

Ekonomien kanssa:
Keskusteluälykkyys ja
ihmisen kohtaamisen taito

27.10. Opastettu kierros WAMin
näyttelyyn ”Spektri”

Vaasan Ekonomit ry
vaasanekonomit.fi

25.9. Katri Helena -musikaali
EKONOMI 3/2021
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SCHOOL
OF
SALES

NÄ

SCHOOL OF SALES –
MYYNNIN PARHAAT OSAAJAT

TULEVIA KOULUTUKSIA:
MYYJÄN POLKU:

JOHDON POLKU:

06.10. Uusasiakashankinnan tehopäivä
Sani Leino ja Marko Lehtinen

07.10. Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli
Pia Hautamäki ja Henna Niiranen

26.10. Myynnin RockstaraTM
Petri Matero

02.11. Menestyksekäs myyntistrategia
Petri Parvinen ja Jan Ropponen

10.11. Asiakkuuksien kasvattaminen
Ilona Ylinampa

17.11. Modernin myynnin teknologiat
Mikko Seppä ja Sani Leino

Sukupolvelta toiselle siirtyy paljon
malleja, asenteita ja toimintatapoja.
Vaikka emme sitä tiedosta, menneet
vaikuttavat meissä monella tavalla.
Tiedostaminen voi auttaa
ymmärtämään itseä ja toisia ja
tekemään oman näköisiä valintoja.

02.12. Tunneäly myyntityössä
Mikko Parikka
Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu: schoolofsales.fi/tapahtumat

#suomikasvuunmyynnillä

EKONOMI 3/2021

41

TUNNISTA
SUKUSI
MALLIT
Edelliset sukupolvet vaikuttavat myös sinun
tekemiisi valintoihin – sekään ei ole sattumaa,
että sinusta tuli kauppatieteilijä.
Teksti Tiina Komi – Kuvat iStock

M

illaisia vanhempasi ja isovanhempasi

olivat? Sillä on yllättävän
monella tavalla merkitystä myös sille, kuka ja
millainen sinä olet.
Paljon muutakin
kuin vain silmien väri ja
hymykuopat periytyvät
sukupolvelta toiselle – niin tekevät myös arvot, asenteet,
mallit ja monenlaiset toimintatavat. Siksi oman suvun tunteminen ja tarkasteleminen auttaa ymmärtämään, mistä
tulet ja mihin olet menossa.
Perimme edeltäviltä sukupolvilta myös asenteen opiskeluun. Vanhempien koulutus vaikuttaa tutkitusti nuorten
opintoihin ja ammatinvalintaan. Vanhempien korkea
koulututkinto myötävaikuttaa lasten yliopisto-opintoihin
ja myös matala koulutustaso periytyy.

Miksi koulutustaso sitten periytyy niin vahvasti, vaikka
opiskelumahdollisuudet ovat Suomessa kaikille samat ja
koulutus on ilmaista? Tämä kysymys kiinnosti psykologian
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tohtori Lotta Tynkkystä, joka teki väitöstutkimuksen nuorten uratavoitteisiin liittyvästä sosiaalisesta pääomasta.
Nuorten valintoihin vaikuttaa ratkaisevasti heidän saamansa sosiaalinen tuki. Ei ole yhdentekevää, kenen kanssa
nuori keskustelee ura- ja työtoiveistaan ja kuka häntä niissä
tukee. Tynkkysen mukaan vanhemmat ovat merkittävässä
asemassa, kun nuori asettaa itselleen tavoitteita opinnoilleen ja tulevalle työlleen.
Vanhempien hyvällä koulutustasolla on positiivista
vaikutusta lasten valintoihin ja menestymiseen, mutta myös
vähemmän koulutetut vanhemmat voivat tukea lapsiaan
tekemään valintoja, jotka poikkeavat heidän omistaan.
Oleellista on, että vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsen
koulunkäynnistä ja osaavat auttaa sekä etsiä tietoa erilaisista mahdollisuuksista.
Lotta Tynkkynen kertoo keinon, jolla lasta voi kannustaa opiskeluun.
– Kaikkein yksinkertaisin tapa tukea lapsen koulussa
pärjäämistä on lukea hänelle pienestä pitäen kirjoja. Se
rikastuttaa lapsen sanavarastoa ja antaa sellaista sosiaalista pääomaa, jota ei esimerkiksi äänikirjoilla voi korvata.
Lukeminen ja kirjastossa käyminen opettavat myön-
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teistä suhtautumista lukemiseen ja tukevat siten myös
tulevia opintoja. Lapsi saa lukevilta vanhemmiltaan lukemisen mallin.

Nuorten opintotoiveissa ja pystyvyyden tunteen

kehityksessä on nähtävissä erilaisia polkuja. Nuoret, jotka
kokevat saavansa vanhemmiltaan tukea uravalinnoissaan,
uskovat muita useammin saavuttavansa tavoitteensa.
Tynkkysen tutkimuksessa ne vähemmän koulutetut
vanhemmat, joilla oli taipumusta psykologiseen kontrolliin
ja syyllistämiseen kasvatuskeinona, eivät uskoneet lastensa
menestyvän opinnoissa. Tynkkynen arvelee tämän linkittyvän vanhempien omaan hankalaan elämäntilanteeseen ja
mahdollisesti myös heidän arvomaailmaansa.
Oma perhe ei kuitenkaan ole ainoa nuoren valintoihin
vaikuttaja. Vaikka vanhemmat eivät tukisikaan opiskeluun,
tukea voi saada esimerkiksi opettajalta, opinto-ohjaajalta
tai ystävän vanhemmalta.
Perheet eroavat toisistaan myös siinä, millaista kieltä
kotona käytetään ja miten asioista puhutaan. Puhuttu
kieli voi esimerkiksi olla lähellä niin sanottua akateemista
kieltä ja ikään kuin aurata tietä korkeakouluihin. Toisessa
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perheessä saatetaan halveksia akateemisia opintoja ja
ajatella, että vain duunariammateissa olevat tekevät oikeita töitä. Asenteet kytkeytyvät siihen, millaiseen elämään
vanhemmat ovat itse kasvaneet ja sosiaalistuneet.
Tilastokeskuksen tutkintorekisterin mukaan koulutustaso nousi Suomessa pitkään. Nousu on kuitenkin pysähtynyt
ja sosiaalinen liikkuvuus vähentynyt.
Lotta Tynkkynen on huolissaan niin sanotusta koulu
shoppailusta, jossa vanhemmat pyrkivät saamaan lapsensa parhaisiin kouluihin. Hänestä se syventää sosiaalista
kuilua.
Tynkkynen sanoo, että Suomessa nuoret arvostavat
koulutusta.
– Heillä on korkeita tavoitteita. Mutta se ei vielä
ratkaise sitä, kuka oikeasti haluaa opiskelemaan, pääsee
opiskelemaan mitä haluaa ja saa opintonsa loppuun. Opiskeleminen vaatii tiettyjä kykyjä.
Vaikka koulutus on ilmaista, valituksi tuleminen voi
vaatia myös taloudellista pääomaa. Kaikilla nuorilla ei ole
varaa valmennuskursseihin, jotka parantavat mahdollisuuksia sisäänpääsyyn.
On tavallista, että myös ammatti kulkee suvussa.
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kun ne haittaavat toimintakykyä selvästi. Silloin kannattaa
pysähtyä ja hakeutua puhumaan. Luottamuksellisessa
suhteessa vaikeita tunteita voi sanoittaa ja kohdata, jonka
kautta ne lieventyvät siedettävämmiksi. Aikanaan oireetkin
voivat helpottaa.
– Onneksi nykyisin puhutaan jo avoimesti ongelmista ja
mielenterveyden haasteista. Yhteiskunta ei kuitenkaan ole
vielä kaikilta osin tähän valmis. Esimerkiksi terapia voi olla
vakuutuksen saamisen este, Jaana Pajunen kertoo.

Sota-ajan seuraukset vaikuttavat meihin muullakin

Lapset päätyvät usein samoille aloille kuin vanhempansa.
Lotta Tynkkysen mukaan hyvin koulutetut vanhemmat
ovat kuitenkin yleensä liberaaleja ja kannustavat lapsia
löytämään oman tiensä. Lapsia ei painosteta tekemään
samoja valintoja kuin he itse ovat tehneet. Toki muutakin
koetaan: joskus omaa reittiä pidetään parhaana myös
lapselle.
Siinä missä siirrämme pääosin tiedostamatta asenteitamme sukupolvelta toiselle, samaan tapaan siirtyvät
usein myös taakat, joita kannamme. Viime vuosituhannen
sota-aika voi 2020-luvulla kuulostaa kaukaiselta asialta,
mutta sen jäljet näkyvät yhä sukupolvien ketjussa. Sanotaan, että vasta neljäs sukupolvi on sotatraumoista täysin
vapaa.
Sotien jälkeen yli 400 000 suomalaista joutui jättämään kotinsa rajan taakse Karjalaan. Evakkoihin ei monin
paikoin suhtauduttu kovinkaan lämpimästi.
– Kodin ja oman identiteetin menettäminen on ollut
valtava trauma, sanoo vaativan eritystason perhepsyko
terapeutti Jaana Pajunen, joka on työskennellyt Psyko
traumatologian keskuksessa.
Sodassa koetut kauhut ja kotirintamalla tunnettu pelko
aiheuttivat traumoja, joita on yritetty käsittelyn sijasta
tukahduttaa. Ahdistus, suru ja viha ovat johtaneet monenlaisiin riippuvuuksiin, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle eri
muodoissa: isoisoisä saattoi olla alkoholisti, isoisä työ
narkomaani, isä koukuttua liikuntaan ja poika tietokonepeleihin. Riippuvuuden seuraukset voivat aiheuttaa lisää
traumoja.

Traumasta ei saa otetta, jos siitä ei puhuta. Sotien

jälkeen rintamalla tapahtuneesta ei paljonkaan puhuttu:
Suomessa sota hiljensi etenkin miehet. Myös naiset uskoi-
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TUNNISTATKO ASENTEITA
JA TAPOJA, JOTKA OVAT
SIIRTYNEET SUVUSSASI
POLVELTA POLVELLE?
OMASTA SUVUSTA VOI
LÖYTÄÄ SEKÄ VOIMAVAROJA
ETTÄ PERITTYJÄ TRAUMOJA.

vat, että suurista menetyksistä selviää parhaiten, kun niistä
ei puhu. Suremattomat surut ja puhumattomat syyllisyydet siirtyivät polvelta toiselle, samoin puhumattomuuden
kulttuuri.
Perhepsykoterapeutti Jaana Pajunen tietää, että
muistojen välttely oli keino suojella sekä itseä että muita.
Vaikenemisella oli hyvä tarkoitus, mutta se kääntyi itseään
vastaan.
Käsittelemättömät traumat siirtyvät sukupolvelta
toiselle. Monelle ne aiheuttavat selittämättömiä oireita
kuten unettomuutta, ahdistusta tai muistihäiriöitä. Traumaperäisiä voivat olla myös erilaiset somaattiset oireet kuten
päänsärky ja vatsakipu.
Mutta jo oireilukin vaatii tietynlaisen elämäntilanteen.
Trauman oireet nousevat pintaan vasta, kun tilanne on
riittävän turvallinen.
Usein ihminen pysähtyy kuuntelemaan oireitaan vasta,
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tavalla. Sotien jälkeen Suomessa haluttiin palata nopeasti
arkeen. Kaikesta oli pulaa, ja elämä oli taistelua joka
päiväisestä toimeentulosta.
Sodan jälkeen syntyneet lapset saivat työn tekemisen ja suoriutumisen mallin. Työtä tehtiin niin ahkerasti,
että suomalaisnaisista puhutaan pohjoismaisessa nais
tutkimuksessa raatajanaisina.
Edelleen meissä on paljon suorittajia ja raatajia.
Samaan aikaan nousemassa on kuitenkin toinen trendi:
työnteon kulttuuri on osin muuttunut. Osa tekee töitä vain
sen verran, että tulee toimeen.
Pajusen mukaan tämä on vastareaktio yltiöpäiselle
suorittamiselle.
– Nuoremman sukupolven haasteena on arjen sietäminen. Arkea on kuitenkin kaikkein eniten elämässä – siksi sen

pitäisi olla tyydyttävää ja sellaista, että sitä jaksaa.
Moni tekee kuitenkin edelleen paljon töitä, jopa uupu
mukseen asti. Pajusen neuvo uupumuksen tai muun elämää
haittaavan asian käsittelyyn on tutustua itseensä ja siihen,
mistä ongelma oikeastaan perimmiltään johtuu. Ainoastaan asiaan tai ongelmaan, jonka on tiedostanut, voi
vaikuttaa.
Muutos vaatii lisäksi aina tietoisen päätöksen. Joskus se
voi toteutua esimerkiksi työpaikan tai ammatin vaihtona.
Toisinaan pienelläkin muutoksella voi olla suuria vaikutuksia
elämänlaadun parantamiseen.

Jaana Pajusen mukaan moni alkaa tarkastella omia va-

lintojaan noin kahdenkymmenen vuoden työuran jälkeen.
Siinä kohdassa voi katsoa omaa kehityskaartaan taakse- ja eteenpäin, sillä työelämää saattaa olla jäljellä vielä
toiset kaksikymmentä vuotta.
Pajusen mielestä ei ole hirveän tärkeää, minkä ammatin tai uran ensimmäisenä valitsee, koska yksi asia johtaa
seuraavaan. Nopeasti muuttuva työelämä vaatii joka
tapauksessa jatkuvaa oppimista, itsensä kehittämistä ja
kouluttautumista.
Oleellista on, että tekee työssään valintoja, jotka ovat
omia eivätkä vain perheen tai suvun paineesta tehtyjä.
Kun oman sukupuunsa vaikutukset tunnistaa, niitä on myös
helpompi halutessaan muuttaa.

Piirrä itsellesi
resurssisukupuu
Omaa sukua voi tutkiskella resurssisukupuun
avulla. Se auttaa ymmärtämään omia valintoja,
motiiveja ja syy-seuraussuhteita.
 Piirrä paperille sukupuu, jossa näkyy
2–4 sukupolvea taaksepäin.
 Mieti sitten, ketkä ihmiset sukupuussa
ovat olleet sinulle tärkeitä.
 Pohdi, mitä sellaisia ominaispiirteitä,
luonteenpiirteitä ja vahvuuksia heillä
on ollut, joita tunnistat itsessäsi tai
perheessäsi. Voit kirjoittaa sukupuuhun
myös onnistumisia ja tarinoita, jotka
kertovat sukusi jäsenistä jotain tärkeää.
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Työskentelyn ideana on rakentaa ja eheyttää omaa
tarinaasi. Faktoja tärkeämpää on se, miten koet ja
tulkitset sukupuustasi löytyvät asiat.
Omaa sukupuuta tarkastelemalla voi saada
oivalluksia siitä, miksi itse käyttäytyy niin kuin
käyttäytyy. Mikä saa sinut tekemään pitkää päivää, vaikka et jaksaisi? Tai miksi ajattelet herkästi
uuden idean kuullessasi, että ei se onnistu?
Pohdi, miten suvussasi on ratkottu vaikeuksia
ja kohdattu kriisejä. Myös selviytymismallit siirtyvät sukupolvesta toiseen. Niiden tunnistaminen
ja tiedostaminen auttaa erottamaan rakentavat
mallit toimimattomista.
Mitä taakkoja sukupuusta löytyykin, niiden
purkaminen vapauttaa energiaa. Samalla se lisää
ymmärrystä edellisten sukupolvien valintoja kohtaan ja auttaa pääsemään sopuun menneisyyden
kanssa.
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NÄIN
HUOMAAT
IKÄ
SYRJINNÄN
Teksti Kosti Hyyppä – Kuva Olli-Pekka Latvala

Oletko havainnut tai
epäillyt työpaikallasi

sanotaan ääneen, miten taitavasti työkaveri
hoiti jotain, arvostetaan toisen osaamista.
Samaan aikaan moni kokee työssä sivuuttamista ja vähättelyä. Syrjintä voi liittyä moneen
ominaisuuteen, mutta yksi yleinen syy on syrjityn ikä.
Ikäsyrjintään saattaa törmätä yhtä lailla uransa alussa
oleva kuin työelämässä jo näyttöjä kerännyt.
Syrjintä toteutuu usein pieninä asioina, jotka nakertavat hyvinvointia. Ikäsyrjintä hidastaa myös uralla
etenemistä ja työpaikan vaihtoa: jäsenkyselymme
perusteella yli 55-vuotiaat ekonomit kokevat yleisesti,
että oma ikä vaikeuttaa työpaikan saamista.
Mitä ikäsyrjinnälle sitten voi tehdä? Ensimmäinen
askel on tarttua asiaan. Älä jätä syrjintää huomiotta,
koski se sitten sinua itseäsi tai työkaveriasi. Asiasta
voi keskustella esimerkiksi työkaverin tai esihenkilön
kanssa. Apua ja neuvoja saat myös ottamalla yhteyttä
henkilöstöedustajaan kuten luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun, Suomen Ekonomeihin tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Ongelmien esiin ottaminen voi tuntua kiusallisel-

saatat tehdä myös

ta. Entä jos kyse onkin henkilökemiasta? Entä jos asiat
vain pahenevat?
Syrjinnästä ei tarvitse olla varma, jotta sen voi ottaa
puheeksi. Keskustelu auttaa tunnistamaan, onko kyse
ikäsyrjinnästä ja selvittämään, näkevätkö muut asian
samoin.
Älä myöskään murehdi sitä, onko sinulla todisteita.
Esimerkiksi Suomen Ekonomien juristin kanssa voitte
arvioida, onko näyttö riittävää.
Aina ei löydetä yksimielisyyttä siitä, mistä on ollut
kyse. Silti keskustelulla voi olla myönteisiä seurauksia:
asian esiin nostaminen voi johtaa toimintatapojen kehittämiseen. Ikäsyrjintään sortuva organisaatio saattaa
menettää tärkeää osaamista rekrytoinneissa ja huonon
työilmapiirin vuoksi. Jos syrjintä saadaan kitkettyä,
tyytyväisyys voi kasvaa ja tuottavuus parantua.

työnantajallesi

Jotta kynnys ongelmiin tarttumiseen olisi

ikäsyrjintää?
Sivustaseuraajan tai
syrjintää kokevan
on hyvä muistaa,
että syrjintään
Kosti Hyyppä on
työmarkkinaja yhteiskunta
politiikan
erityisasiantuntija Suomen
Ekonomeissa.

T

yöpaikoilla tapahtuu paljon hyvää:

voi ja kannattaa
puuttua. Puuttumalla

palveluksen.

matala, työpaikalla olisi hyvä olla ohjeet ikäsyrjinnän
estämiseen. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvä
syrjintä kielletään yhdenvertaisuuslaissa, ja työnantajan
tulee tukea yhdenvertaista kohtelua. Työsopimuslain
mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi iän
vuoksi.
Työnantajan lisäksi jokaisella työyhteisön jäsenellä
on oma osansa siinä, tuntevatko eri-ikäiset ihmiset
itsensä arvostetuiksi. Voit siis omilla toimintatavoillasi
estää tai pönkittää ikäsyrjintää.

1
2
3

Kiinnitä huomiosi osaamiseen. Iällä ei
useimmiten ole mitään merkitystä siinä,
osaako joku hoitaa tarvittavat tehtävät tai
tukeeko hän työpaikan hyvää henkeä.
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moninaisuutta työpaikalla. Pystytkö
vaikuttamaan esimerkiksi tiimien
rakenteeseen tai rekrytointeihin?

Pyri tunnistamaan ikään
perustuva syrjintä myös omassa
toiminnassasi ja ajattelussasi.

4

Monesti se on yllättävän vaikeaa.

Näe oma roolisi: esiin tuomasi ajatukset
voivat johtaa monella tavalla hyvään.
Jos epäilet syrjintää, ota asia puheeksi.
Organisaatiolla on mahdollisuus oppia.

▶ SUOMEN EKONOMIEN TYÖSUHDENEUVONNASTA
VOIT JÄSENENÄ SAADA LAKIAPUA JA NEUVONTAA
MYÖS IKÄSYRJINTÄÄ KOSKEVISSA ASIOISSA.
OTA YHTEYTTÄ: EKONOMIT.FI/LAKINEUVONTA
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Mieti, miten voit edistää ikään liittyvää
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Lakiapu
4 parasta

Minkä ikäinen oletkin, olet jossain
asiassa huipulla. Terävintä kärkeä löytyy
kaikenikäisistä.

Hyrinää aivoissa
Aivojen prosessointikyky on huipussaan,
kun ihminen on 18-vuotias. Monet muut
kognitiiviset taidot paranevat iän myötä:
esimerkiksi kasvomuisti on parhaimmillaan
kolmekymppisenä.

HOITAJASTA
SIJOITTAJAKSI

Hyvällä mielellä
Keskimäärin tyytyväisimpiä elämäänsä suomalaisista ovat 16–24-vuotiaat ja
65–74-vuotiaat. Tyytyväisimmät nuoret
kuuluvat Suomen suurituloisimpaan tulo
viidennekseen.

Nobelin arvoista
Nobel-voittajat tekevät palkitun työnsä
keskimäärin 40-vuotiaana. Merkittävimmät saavutukset uralla tehdään muutenkin
keski-iässä.

Päivisin Sami Tammilehto ahkeroi röntgenhoitajana, mutta vapaa-aikanaan hän alkoi
upota sijoittamisen saloihin. Kiinnostus sijoittamiseen kasvoi niin, että hoitoala vaihtui

Teksti Maija Pylväs – Kuva Vesa Laitinen

kauppatieteiden opintoihin. Nyt haaveissa siintää ura investointipankkiirina.

S

ami Tammilehto, 31, oli valmistunut röntgen

hoitajaksi ja ollut jo muutaman vuoden työelämässä,
kun palkasta alkoi jäädä hiukan säästöön. Mies halusi
keksiä kertyneille tuloilleen muutakin käyttöä kuin tilillä
makuuttamisen. Sijoittaminen alkoi kiinnostaa.
Mitä enemmän Tammilehto aiheesta omalla ajallaan
opiskeli, sitä enemmän hän janosi tietoa. Mielessä alkoi
kyteä alanvaihto.
”Tykkäsin työstäni, mutta se ei enää mielenkiintoisella
tavalla haastanut. Kiinnostukseni sijoittamiseen oli niin vahva, että päätin lähteä seuraamaan intohimoani.”
Röntgenhoitajan töitä Tammilehto ehti tehdä lähes
neljä vuotta, kunnes toisella hakukerralla tärppäsi ja tie
vei Helsingistä Oulun yliopistoon opiskelemaan kauppa
tieteitä. Nyt takana on pari vuotta opintoja, ja päätös alan
vaihdosta tuntuu edelleen enemmän kuin oikealta.
”Koskaan aiemmin minulla ei ole ollut ammatillisesti
näin selkeä ja varma olo. Toisin kuin edellisissä opinnoissani,
nyt minulla on paloa opiskeluun. Olen myös kiitollinen siitä,
että vaikka minulla on jo yksi tutkinto, voin suorittaa vielä
toisen, ja sitäkin tuetaan.”
Tammilehto tavoittelee pääsyä investointipankkialalle.
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Painavin tilipussi
Ekonomin kuukausipalkka on keskimäärin
parhaimmillaan 24–30 vuoden työuran
jälkeen. Mediaanipalkka tässä kohdassa
työuraa asettuu 6 000 euron yläpuolelle.
▶ LÄHTEET: TEKNIIKANMAAILMA.FI,
STAT.FI, EKONOMIT.FI

”Analytiikka, yrityskaupat ja kaikki rahoitukseen liittyvä
kiinnostaa.”

Näille kolmelle henkilölle Tammilehto on
kiitollinen alanvaihtonsa onnistumisesta:
1)

2)

3)

Helena Komokallio: ”Kun päätin lähteä opiskelemaan
uutta alaa, olin epävarma, onko minusta
kauppakorkeaan. Silloinen avopuolisoni Helena
kannusti minua. En tyytynyt vain suorittamaan uutta
ammattikorkeakoulututkintoa vaan pyrin minulla
ykkösvaihtoehtona olleeseen opiskelupaikkaan.”
Äitini Marja Tammilehto: ”Olin lapsena älyttömän
kiinnostunut matematiikasta. Ala-asteella laskin
matikan kirjat kannesta kanteen ennen muita ja toimin
matematiikan tunneilla apuopettajana. Äiti aina puhui,
että sinusta tulee kyllä jonain päivänä ekonomi. Ehkä
ne sanat ovat jollakin tapaa jääneet alitajuntaan.”
Martin Paasi: ”Niihin aikoihin, kun aloin kiinnostua
taloudesta enemmän, löysin Nordnetin Martin
Paasin Rahapodi-podcastin. Luin myös hänen
blogikirjoituksiaan. Paasin tapa puhua ja opetukset
indeksisijoittamisesta jotenkin vain iskivät.”
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Koeajasta
on sovittava
Työsopimuslain mukaan osa

työsuhteen kestoajasta voidaan sopia
koeajaksi. Sen aikana työsopimus voi- ”Koeaikapurussa työsuhde
päättyy välittömästi.”
daan purkaa ilman, että laissa säädettyjä työsuhteen päättämisen perusteita
tarvitsee noudattaa. Koeajan tarkoituksena on tarjota sekä työnantajalle että työntekijälle mahdollisuus
selvittää, vastaako solmittu sopimus ennakko-odotuksia.
Koeaika ei ole voimassa lain nojalla, vaan työntekijän ja työn
antajan pitää siitä sopia. Näyttövelvollisuus sen olemassaolosta on
sillä osapuolella, joka haluaa vedota sovittuun koeaikaan.
Koeaika alkaa kulua työnteon aloittamishetkestä. Toistaiseksi
voimassa olevassa työsopimuksessa koeaika voi olla enintään kuuden
kuukauden pituinen, määräaikaisessa puolet työsuhteen kestoajasta mutta korkeintaan kuusi kuukautta. Koeaikaa on mahdollista
pidentää, jos työntekijä on sen aikana ollut poissa työstä perhevapaan
tai työkyvyttömyyden vuoksi.
Koeaikapurku voidaan tehdä koeajan tarkoitukseen nähden asiallisella perusteella, ja siihen voivat turvautua sekä työntekijä että
työnantaja. Purku on tehtävä viimeistään koeajan viimeisenä päivänä.
Koeaikapurussa työsuhde päättyy välittömästi.
Jos työntekijä kyseenalaistaa työnantajan koeaikapurun laillisuuden, työntekijän on ensin esitettävä perusteluksi riittävää näyttöä
siitä, että työsopimuksen purkamisperuste on voinut olla epä
asiallinen. Tämän jälkeen työnantajan on puolestaan osoitettava, että
purkamisperuste on ollut asiallinen. Molempien osapuolten on siten
pystyttävä perustelemaan väitteensä.

Johanna Hämäläinen ja muut Ekonomien työsuhdejuristit
palvelevat jäseniämme: ajanvaraus.ekonomit.fi tai
p. 020 693 205 (ark. 9–12). Kuva Vesa Laitinen

Tiesithän, että työnhaku ei ala
Vinkki

☞

Itsetunte
musta ja työn
hakutaitoja
Teksti Ida Levänen
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CV:n ja hakemuksen kirjoittamisesta?
Vaan mistä se alkaa? Sen saat selville
työnhaun verkkovalmennuksessa.
Ekonomien uravalmentajien luot
saamat verkkovalmennukset antavat
uusia oivalluksia, olit sitten hake
massa töitä juuri nyt tai pohtimassa
seuraavaa askeltasi. Valmennukset
on suunniteltu korkeasti koulutetun
osaajan tarpeisiin ja ne soveltuvat hy
vin monenlaisiin elämäntilanteisiin.
Kokonaisuudessa on kolme osaa:
”Tunnista ja sanoita osaamisesi” kir
kastaa sinulle oman osaamisesi ja
parhaat valttisi työmarkkinoilla. 

”5 näkökulmaa piilotyönhakuun” 
opettaa useita tapoja hakea työtä
piilotyömarkkinoilta, jotka kattavat
6 0–80 % avoinna olevista työ
paikoista. ”Myy osaamisesi työn
antajille” auttaa löytämään yksilölli
sen tavan lähestyä työnantajia.
Voit käydä kahden viikon mittai
set valmennukset uravalmentajien oh
jauksessa tai vaihtoehtoisesti käyttää
samansisältöisiä itseopiskelupaketteja
omassa tahdissasi.

▶ LUE LISÄÄ: EKONOMIT.FI/
TYONHAUN-PALVELUT
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Minulla on aina ollut persoonallinen tapa pukeutua.
Työpaikallani useimmat
pukeutuvat eri tavalla. Ilmaisen
itseäni myös aika vapaasti, mitä ei
aina ymmärretä. Olen sinut itseni
kanssa, mutta tunnen usein, että
olen jotenkin outo ja epäsopiva
porukkaan. Välillä mietin, pitäisikö
minun muuttaa itseäni, että pärjäisin työelämässä.
– Nimim. Tällainen olen

C

oach vastaa:

Ollako vai eikö olla – se on yksi
ihmiskunnan ikiaikaisista kysymyksistä. Hamletille se ehkä tarkoitti
muuta, mutta tässä se kuvaa juuri sinun
kysymystäsi: Saanko olla itseni?
Kysymys on ajankohtainen, sillä
moninaisuuden merkityksestä puhutaan nyt paljon. Kyse on siitä,
onko jokaisella oikeus olla työyhteisössä itsensä ja ilmaista
itseään omalla tavallaan.
Miten sinun olisi hyvä
toimia? Vaihtoehtoja riittää.

1.

2.

3.
4.

E

TÄLLÄ PALSTALLA
KAIKEN NÄHNYT
JA KOKENUT
COACH
PÄIVYSTÄÄ
KAHVIHUONEESSA
JA RUOTII
TYÖELÄMÄN
HANKALIA
TILANTEITA.

M

illainen olisi ihminen,

jonka kaikki hyväksyisivät?
Vaikea kuvitella.
Itsensä muuttamisessa on sellainen
huono puoli, että jos et ole oma itsesi,
kuka olet? Jos muutat itseäsi toisten toiveiden mukaisesti, saatat hukata itsesi.
Onko tyylisi keskeinen osa persoonaasi? Mitä tapasi pukeutua ja ilmaista
itseäsi merkitsee sinulle? Mieti myös,
miten se liittyy arvomaailmaasi tai
identiteettiisi. Kun löydät vastauksia tämän kaltaisiin kysymyksiin,
alat olla lähellä ydintä.
Kysymys ”kuka minä olen”
seuraa meitä
koko elämän.
Kaikki solumme uusiutuvat
noin seitsemän vuoden
välein. Myös minä on kokonaisuus, joka muuttuu. Joskus heijastamme silti ulkoisesti entistä
itseämme, koska muotoutunut tyylimme on tuttu ja turvallinen. Silloin
tyylin päivittäminen voi tuoda elämään
uusia ulottuvuuksia.

Voit selvittää
Lähetä kysymyksesi:
asiaa tarkemmin
viestinta@ekonomit.fi
ja huomata, että
otsikolla
sovitkin porukkaan
”Kahvitaukoneuroosi”.
sellaisena kuin olet.
Voit pyrkiä vaikuttamaan työyhteisöösi, keskustella asenteista ja pyrkiä
muuttamaan tilannetta.
Saatat haluta muuttaa jotain
tavassasi olla ja toimia, jotta sopeudut
nnittelut siitä, että olet sinut itsesi kanssa.
normeihin.
Se on mahtava voimavara. Miten voisit käytOn myös mahdollista, että ryhdyt etsimään
tää sitä myös työyhteisösi hyväksi?
uutta työpaikkaa, jossa saisit olla oma itsesi.
Ihminen vaikuttaa aina ympäristöönsä, vaikka paljon

O

nsin on hyvä tutkia tarkemmin, mistä on kyse.

Oletko saanut palautetta tyylistäsi? Jos et, mikä saa
sinut tuntemaan, että tapasi pukeutua tai ilmaista
itseäsi olisi epäsopiva? Varmista, ettet rakentele mielessäsi
käsityksiä muiden ajatuksista niitä selvittämättä.
Jos olet saanut palautetta, mieti, mitä se on koskenut.
Mitä palautteen antaja on varsinaisesti tarkoittanut? Entä
mitkä hänen motiivinsa ovat voineet olla?
Mieti myös, vaikuttaako pukeutumisesi tai muu olemuksesi jotenkin asiakassuhteisiin, työyhteisön ilmapiiriin tai
organisaation toimintaan. Jos vaikuttaa, ovatko vaikutukset toivomasi kaltaisia?
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Entä onko kyseessä yksittäisen henkilön mielipide? Meillä on usein tapana
suurentaa yksittäisten kommenttien
merkitystä etenkin, jos ne koskevat meille tärkeitä asioita.
Usein paras vaikka joskus vähän
pelottava ratkaisu on avoin keskustelu.
Kun nostat asiat esiin, saatte puolin ja
toisin lisää ymmärrystä.

vaikutuksesta on tiedostamatonta. Asioihin voi vaikuttaa
myös tietoisesti: puhumalla, tekemällä asioita toisin ja
ehdottamalla uusia tapoja toimia.
Joskus hyvä vaihtoehto saattaa olla työpaikan vaihtaminen. Muutos onnistuu parhaiten, kun mietit, millaisessa
yhteisössä voit hyvin.
Muista myös, että sinä itse olet sama, missä oletkin
töissä. Tutkimalla vaikuttimiasi ja tunteitasi varmistat, että
et vie uusiin paikkoihin mukanasi vanhoja taakkoja. On
upea kokemus, kun löytää paikan, jossa saa olla täysin
oma itsensä.

Varaa aika uravalmentajalle: ajanvaraus.ekononomit.fi
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