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2 BPW Finland 

BP W INTERNATIONALIN nettisivuille on avattu BPW Online Academyn ensim-
mäinen verkkokurssi.  Kurssin aihe on liitto ja sen toiminta. Kurssilla kerrotaan lii-
ton historiasta, tavoitteista, projekteista ja ohjelmista sekä esitellään kansainvälisen 
liiton hallitus. Tämä ensimmäinen kurssi on avoinna kuukauden, lokakuun lop-
puun. Kurssi on hyödyllinen kaikille jäsenillemme ja erityisesti nuorille, uusille jäse-
nille. Kurssille pääset tästä linkistä: www.openlearning.com/bpwi/courses/BPWInter-
national.

Kansainvälisen liiton lisäksi kuulumme Euroopan liittoon. Olimme syys-loka-
kuun vaihteessa BPW Euroopan liiton kongressissa Zürichissä. Kongressi järjes-
tetään kolmen vuoden välein, seuraavan kerran Irlannissa 2019. Suomesta oli Zü-
richissä 21 jäsentä, ja kaikkiaan siellä oli noin 900 naista Euroopan eri maista.

Kongressin ohjelman rakenne toistuu samanlaisena, kongressi alkaa perjantai-iltapäivällä ja kestää sun-
nuntai-iltaan. Ohjelmassa on kaikille yhteisiä asiantuntijapuheenvuoroja ja paneeleja sekä 45 työpajaa eri 
aiheista. Työpajat voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Zürichissä aiheina olivat mm. Equal Pay, joh-
taminen, tyttöjen oikeudet, toimitusketjun johtaminen ja terveys. Hauskanpitoakaan ei ole unohdettu, perjan-
tai-iltana on tervetulotilaisuus, lauantaina gaalailta ja sunnuntai-iltana jäähyväisjuhla.

Euroopan liittojen puheenjohtajat kokoontuivat perjantaina aamupäivällä kokoukseen, jossa kuultiin liiton 
puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, nuorten edustajan ja EU-toimijoiden sekä Johtamisen ja elin-
ikäisen oppimisen työryhmän raportit. Kokouksessa valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle edustajamme 
Euroopan neuvostoon ja EU:n Lobbying & Advocacy -ryhmään asiantuntija. Kannanotoissa kehotettiin li-
säämään yhteistyötä naapurimaiden BPW:n kanssa, levittämään päivitettyä tyttöjen oikeuksien peruskirjaa 
ja käyttämään samaa laskukaavaa Equal Pay Day:tä laskettaessa. Niissä kehotettiin myös levittämään rauhaa 
kaikkialle maailmaan UN:n johtavan tavoitteen mukaan.  

Equal Pay ja Women on Boards ovat tärkeimmät kansainvälisten liittojemme kampanjat. Punaisia laukku-
ja olemme mekin jakaneet maaliskuun alkupuolella useilla paikkakunnilla jo monina vuosina ja tänä vuonna 
osallistumme toista kertaa lokakuun lopun Naisten palkkapäivään Helsingissä.

Kampanjoista ja tasa-arvovaltuutetun nimeämisestä huolimatta naisten ja miesten välinen palkkaero on 
pysynyt vuodesta 1995 samana, noin 17 prosentissa. Palkkaero on viime vuonna jopa hiukan kasvanut. Nyt pi-
tää selvittää tarkemmin mistä ero johtuu, onko koulutuksen segregaatio suurin syy palkkaeroihin vai jäävätkö 
naiset palkoissa jälkeen vanhempainvapaiden aikana. 

Euroopan liiton yksi tavoite on kehittää naisten potentiaalia, ja se tarjoaakin useita koulutusohjelmia jäse-
nilleen. PEP (Personal Empowerment Program) -koulutuksia on ollut useita ja useissa maissa. Uusin ohjelma on 
Leadership Training for Women, josta on ollut kaksi tilaisuutta Sveitsissä. Virolaiset ovat kouluttaneet noin 500 
naista valitsemalla Leadership Training- ohjelmasta joitakin itselleen tärkeitä aiheita. Euroopan liiton nettisivuil-
la www.bpw-europe.org/programs-3 on lisää tietoa valmiista ohjelmista. Olisiko meidän yhdistyksissämme ha-
lukkuutta kyseisille koulutuksille? Uskoisin että koulutuksista hyötyisivät etenkin nuoret jäsenemme. 

Euroopan ja kansainvälisen liiton kongressit ovat inspiroivia ja voimaannuttavia. Siellä on tarjolla sekä pal-
jon naisnergiaa että hyviä käytäntöjä ja ideoita. Muutama pikkujuttukin jäi mieleeni. Henrike von Platen, Sak-
san entinen puheenjohtaja, sanoi että pitää ajatella isosti. Hän sanoi myös että pitää hakeutua eturiviin. 
Tavataan Kuntatalolla juhlaseminaarissa, eturivissä!

EEVA PELTONEN  puheenjoh ta ja,  pres ident@bpw-f in land. f i

PUHEENJOHTA JAN TERVEHDYS

Kongressikuulumisia
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VALMISTELEMME PARHAILL AAN  liiton syyskokousta sekä Nainen ja valta –juhlase-
minaaria ja hallituksen kyselytuntia. Kyselytunti ja juhlaseminaari järjestetään lauantai-
na 19. marraskuuta Kuntatalolla, syyskokous puolestaan sunnuntaina hotelli Presiden-
tissä. 

Juhlaseminaari päättää liiton juhlavuoden 2016. Olemme jo aikaisemmin kevääl-
lä juhlineet 70-vuotiasta liittoamme Lappeenrannassa kevätkokouksen yhteydessä sekä 
julkaisseet juhlalehden BPW Suomi Finland. Juhlaseminaarissa puhuvat maamme etu-
rivin asiantuntijat. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tarkastelee naisten asemaa 
EU-vallan ytimessä, kansanedustaja Eva Biaudet pohtii naisten valtaa eduskunnassa ja 
filosofian tohtori Päivi Lipponen valottaa naisten asemaa yhteiskunnassa. Kielentutkija 

Mila Engelberg kertoo kielestä vallan välineenä ja johdon konsultti Mimma Silvennoinen esittelee naisten asemaa 
yritysten hallituksissa. Luvassa on mielenkiintoinen läpileikkaus naisista ja vallasta. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  Kilpailu ihmisten ajasta ja mielenkiinnosta on kovaa. Perinteinen yhdistystoi-
minta ei houkuta samalla tavalla kuin kevyet toimintamuodot. Onneksi uusi tekniikka mahdollistaa tarjonnan, 
joka ei ole riippuvainen ajasta ja paikasta. Pirstaloituneessa maailmassa ihmiset kaipaavat edelleen yhteisöjä, vaik-
ka eivät kiireiltään ehdikään osallistua tilaisuuksiin. 

Liittomme on vastannut ajan haasteisiin perustamalla eBPW-verkoston. Tähän virtuaalisesti toimivaan verkos-
toon voivat liittyä kaikki naiset ympäri Suomea. Tarjoamme verkoston jäsenille tietoa uusista trendeistä yhteiskun-
nassa ja työelämässä. Nämä asiat ovat usein sidoksissa sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Esittelemme uusinta tutki-
mustietoa ja kirjallisuutta. Ihmettelemme yhteiskunnan kehitystä nostamalla esiin päivänpolttavia kysymyksiä. 

Myös kaikki nykyiset jäsenemme pääsevät seuraamaan tätä antia nettisivuillamme ja Facebookissamme jul-
kaistavien Kuukauden Kirja –osion ja Kuukauden Kysymys? –osion kautta.  

Kuukauden Kirjan ja Kuukauden Kysymyksen lisäksi liitto tarjoaa ensi vuonna paikallisyhdistysten avuksi kah-
deksan teemakurssia. Ensimmäinen kurssi käsittelee kunnallispolitiikkaa, sillä seuraavat kunnallisvaalit toimitetaan 
9. huhtikuuta. Tuleva sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin uudistus kautta aikojen. Se, millaises-
sa Suomessa elämme uudistuksen jälkeen vuonna 2019, vaikuttaa erittäin paljon naisten elämään ja naisten töihin. 
Kuntasektorilla työskentelee miehistä vain 10 prosenttia, naisista 34 prosenttia. Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimi-
alalla työskentelevistä lähes 90 prosenttia on naisia. Määräaikaiset ja osa-aikaiset työt ovat naisilla selvästi yleisem-
piä kuin miehillä. Naisten palkkakehitys junnaa paikallaan. Miehet ansaitsevat kokonaisen euron, naiset vain 83,3 
senttiä. Viime vuonna kuilu jopa hieman suureni. Tämä palkkaero johtaa aikanaan siihen, että naisten työuran ko-
konaisansiot jäävät monta sataa tuhatta euroa alhaisemmiksi kuin miesten ja naiset saavat myös miehiä alhaisempia 
eläkkeitä. Kunnanvaltuustojen paikoista vain 36 prosenttia on naisilla. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Naiset ovat ali-
edustettuja vallan paikoilla ja yliedustettuja matalan palkkatason ammateissa. Tyydymmekö me tähän vielä vuonna 
2017? 

Naiset voivat pitää naisten puolta äänestämällä naisia – niin kunnallisvaaleissa kuin muissakin vaaleissa. Nyt, 
jos koskaan, tulevissa kunnallisvaaleissa, äänen antaminen naiselle kannattaa. Päätöksillä on sukupuoli.

Liitollamme on edessä monia tärkeitä päätöksiä. J Järjestämme ennen varsinaista syyskokousta hallituksen ky-
selytunnin, jossa käydään myös strategiakeskustelua. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä tulee linjaamaan 
liiton tulevaisuutta.  Nähdään Kuntatalolla!

RITVA K AT TELUS to iminnanjoh ta ja

TOIMINNANJOHTA JAN MIET TEITÄ

Juhlavuoden huipennus



BPW Finland 4

NAISET JA TEKNOLOGIA

Kun vastavalmistunut diplomi-
insinööri Kaija Pehu-Lehtonen 
aloitti Kuusankoskella selluteh-

taan käyttöinsinöörinä 1986, tehdassa-
leissa ei näkynyt muita naisinsinöörejä. 
Tällä haavaa tehtaissa on naisia töis-
sä enemmän kuin 1980-luvulla, mutta 
naiset ovat edelleen vähemmistö met-
säteollisuudessa. 

Käyttöinsinöörin tehtävässä Kaija 
Pehu-Lehtonen vastasi oman alueensa 
tuotannon tekemisestä ja laadun sekä 
kustannustehokkuuden kehittämises-
tä. ”Käytännössä se tarkoitti tuotan-
non ajo-ohjeiden tekemistä, yhteistyö-
tä kunnossapidon kanssa ja prosessin 
sekä kunnossapitoseisokkien turval-
lisuudesta huolehtimista. Tämä kaik-
ki tehtiin yhteistyössä operaattoreiden 
kanssa eli paljon tuli vietettyä aikaa val-
vomossa ja kentällä. ”

Sekä teknologia että toimintatavat 
ovat luonnollisesti kehittyneet 30 vuo-
dessa, mutta kyllä selluprosessin laina-
laisuudet ovat edelleen samat, Pehu-
Lehtonen kertoo. 

”Heti alussa opin, että tehokas tuo-
tanto ja laatu tai ympäristösuoritus-
kyky eivät ole ristiriidassa keskenään, 
vaan tukevat toisiaan.”

SUURIN MUUTOS  on varmasti tek-
nologian kehittymisen lisäksi henki-
löstön yleinen koulutustason nousu 
ja monitaitoisuus, hän arvioi. Myös 
organisaatiotasojen väliset rajat ovat 
edelleen madaltuneet.

Kuusankosken jälkeen Kaija Pehu-

Kaija parantaa selluteollisuuden prosesseja

Kaija Pehu-Lehtonen opiskeli puunjalostusinsinööriksi, koska hän halusi 
vaikuttaa ympäristöasioihin. TEKSTI  JOHANNA MANNILA KUVA METSÄ FIBRE

Lehtonen on työskennellyt eri tehtä-
vissä Joutsenon ja Rauman selluteh-
taissa. 15 vuotta sitten hänestä tuli yksi 
Suomen ensimmäisistä naispuolisista 
sellutehtaan johtajista. Raumalla sijait-
sevan Metsä-Botnian tehtaan johdossa 
kului seitsemän vuotta, ja sen jälkeen 
hän palasi entisille kotikulmille Hel-
sinkiin. 

Nyt Kaija Pehu-Lehtosen työpaik-
ka sijaitsee Espoon Tapiolassa Metsä 
Fibren pääkonttorissa. Yhtiön liiketoi-
minnan kehitysjohtajana hän vastaa 
nykyisten ja uusien tuotteiden ja pro-
sessien kehittämisestä. 

METSÄ GROUP  rakentaa parhaillaan 
Äänekoskelle valtavaa biotuotetehdas-
ta. Se on Suomen metsäteollisuuden 
historian suurin investointi, 1,2 miljar-
dia euroa.

Uuden tehtaan ympärille muodos-
tuu monipuolinen erikokoisten yritys-
ten ekosysteemi, jossa hyödynnetään 
puusta lähtöisin oleva raaka-ainevirta 
tehokkaasti, kiteyttää Pehu-Lehtonen. 

Uusien biotuotteiden kehitys on 
hänen mukaansa liiketoiminnan ke-
hitystiimin työtä ja perustuu usein 
pitkäjänteiseen tutkimustyöhön, jo-
ta on tehty yhdessä yliopistojen ja tut-
kimuslaitosten sekä muiden yritysten 
kanssa. Jo nyt sellutehtaissa tuotetaan 
sellun lisäksi mäntyöljyä, tärpättiä ja 
bioenergiaa. Äänekosken biotuote-
tehtaassa tullaan valmistamaan kuo-
resta kaasua polttoaineeksi, hajukaa-
suista rikkihappoa ja jätevesilietteistä 

biokaasua. Uusia tuotteita voivat olla 
muun muassa tekstiilikuidut sekä lig-
niinijalosteet ja biokomposiitit, joissa 
on sellukuitua ja muovia.  

Ensi vuonna valmistuvassa Ääne-
kosken tehtaassa ei tavoitetilassa pitäi-
si syntyä lainkaan kaatopaikalle vietä-
vää jätettä. Tavoitetilaan pääseminen 
vie kuitenkin useita vuosia tehtaan 
käynnistymisen jälkeen.

Kysymykseen ympäristönsuojelun 
vaikutuksesta selluteollisuuteen Pehu-
Lehtonen kertoo, että teknologian ke-
hittymisen myötä sellutehtaan prosessit 
ovat muuttuneet yhä suljetummiksi, eli 
päästöjä ympäristöön syntyy merkittä-
västi vähemmän huolimatta tuotanto-
kapasiteetin kasvusta.

”Hyvä ympäristösuorituskyky on 
edellytys laadukkaalle toiminnalle, ei-
kä sen merkitystä tänä päivänä ku-
kaan kyseenalaista. Se on myös kilpai-
lutekijä ja asiakkaiden vaatimus”, hän 
muistuttaa.

K AI JA PEHU-LEHTONEN  varttui 
Helsingin Munkkiniemessä. Opiskelu-
alansa valikoitumista hän selittää kiin-
nostuksella luonnontieteisiin. ”Pidin 
koulussa erityisesti matematiikasta, 
fysiikasta ja kemiasta, joten oli luon-
nollista hakeutua Teknilliseen korkea-
kouluun. Punnitsin eri osastojen vä-
lillä, ja puunjalostus tuntui sopivan 
konkreettiselta ja suomalaiselta. Lisäk-
si olin kiinnostunut ympäristönsuoje-
lusta, ja halusin vaikuttaa asioihin si-
sältä päin”, hän kertoo.
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Kaija parantaa selluteollisuuden prosesseja

Kaija 
Pehu-Lehtonen, 54
Tehtävä: Metsä Fibren liiketoiminnan 
kehitysjohtaja 
Ura: Toiminut eri tehtävissä UPM:n 
Kuusankosken sekä Metsä Fibren 
Joutsenon ja Rauman sellutehtaissa, 
VTT:n ja CLIC Innovation Oy:n halli-
tuksen jäsen 
Koulutus: Puunjalostustekniikan 
diplomi-insinööri 
Perhe: Naimisissa, yksi aikuinen 
poika 
Harrastukset: Mökkeily, 
hyötyliikunta, musiikki ja lukeminen
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Lasten Tiedekoulun toiminta sai alkusysäyk-
sen tiedekerhoista, joita lehtori Maria Lei-
vo oli itse pitänyt Nilsbyn koulussa Paraisilla. 

Aloin kuitenkin saada kyselyitä kerhoista myös lä-
hikunnissa asuvilta vanhemmilta ja siksi aloinkin 
etsiä omaa tilaa tiedekerhotoimintaan, Leivo ker-
too. Tilat löytyivät Turusta, jossa tiedekoulu aloitti 
2013. Kiinnostus on ollut valtaisaa - nyt tiedekoulu 
toimii Turun lisäksi jo kahdeksalla paikkakunnalla.

Tiedekoulussa on kolme erilaista harrastuspol-
kua: tutkijat, koodarit ja robotit. Kaikissa poluis-
sa on tarjolla ryhmiä eri ikäisille aina 4-vuotiaista 
mini-ikäisistä 14-15-vuotiaille jatkoryhmäläisille. 
Uusia ryhmiä syntyy koko ajan. Ensi keväänä alkaa 
Pinkit bitit -ryhmä tytöille, tulossa on Teknotaitei-
lijat-ryhmä, matikkakerho 2-4 -vuotiaille sekä mo-
biiliohjelmoinnin ryhmä.

P OHJIMMAISENA A JATUKSENA  tiedekou-
lun toiminnassa on opettaa lapsille ratkaisemaan 
ongelmia, antaa uskoa omiin kykyihin, kannus-
taa luovuuteen ja innostaa etsimään uudenlaisia 
ratkaisuja asioihin. Tärkeintä ei ole vaikkapa oh-
jelmoinnin c-kielen täydellinen oppiminen, vaan 

uuden tiedon etsiminen ja usko omaan 
osaamiseen ja pystymiseen, Leivo sanoo.

Valmiita ohjeita ei tiedekoulussa juuri-
kaan ole. Tiedekoulussa pyritään siihen, että 

lapset oppivat tuottamaan uutta itse ja op-
pivat, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa 

tehdä asioita. Tämä on myös ryhmän 
opettajalle innostava tapa tehdä työ-
tä. Tunnit alkavat hyvin tiiviillä teo-
riaosuudella, sillä pääpaino on lasten 

tekemisessä: mekaanisissa rakennel-
missa, ohjelmoinnissa sekä fysiikan ja 
kemian kokeissa. Yhden tunnin aika-

na saattaa syntyä 10 uutta luomusta ja keksintöä 
täysin ilman ohjeita, Leivo kertoo.

T Y TÖT OVAT  tiedekoulussa kiinnostuneita sa-
moista asioista kuin pojat, vaikka panostavatkin 
hiukan poikia enemmän visuaalisuuteen ja este-
tiikkaan. Robottiryhmässä tytöt saattavat raken-
taa huvipuiston laitteita tai robottilemmikkejä. 
Leivon oma tytär koodaa kissapeliä, jonka hah-
mot hän on itse suunnitellut digitaalisella piirto-
alustalla. Roolipeleistä pitävä tytär lukee paljon, 
ja hänen peleissään pelaajat saavat itse vaikuttaa 
tarinan kulkuun.

Leivo kannustaa vanhempia tukemaan tyt-
töjä tiede- ja teknologiharrastuksiin. Kannus-
tus on tärkeää, sillä tytöt esimerkiksi omaksuvat 
helposti käyttäjän roolin tietotekniikassa eivätkä 
niinkään ole kiinnostuneita järjestelmien hallin-
nasta. 

Maailma avautuu tytöille, kun he oppivat 
hyödyntämään tietotekniikkaa, oppivat ohjel-
moimaan ja hallitsemaan tietoteknistä ympäris-
töä. Kaikista ei tarvitse tulla insinöö-
rejä tai tutkijoita, mutta luovuudesta, 
ongelmanratkaisutaidoista, uskosta 
omiin kykyihinsä sekä tietoteknisen 
ympäristön hallinnasta on hyötyä mi-
tä erilaisimmilla aloilla. Teknologiaa 
tarvitaan nykyään kaikkialla ja kai-
killa aloilla. Niin käsityöalan yrittä-
jän, toimittajan tai sairaanhoitajan 
ammateissa tarvitaan järjestelmien 
osaamista. Leivo uskoo vakaasti, että 
tyttöjen määrä tulee kasvamaan tie-
totekniikan parissa ja että silloin tul-
laan näkemään tietotekniikan loikka käyttäjäys-
tävällisempään ja humaanimpaan suuntaan.

Teknologiaa tytöille

Maailma avautuu tytöille, kun he oppivat hyödyntä-
mään tietotekniikkaa, oppivat ohjelmoimaan ja hal-
litsemaan tietoteknistä ympäristöä. TEKST I  ULL A L AHTINEN
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Maria Leivo
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Teknologia-ala on edelleen silmiinpis-
tävän miesvaltainen. Teknologiateol-
lisuuden työntekijöistä vain noin vii-

dennes on naisia. Sama pätee opiskelijoihin ja 
tutkijoihin. Tytöt ja naiset käyttävät teknologi-
aa aivan kuten pojatkin. Miksi siis teknologian 
suunnittelussa, tutkimuksessa ja yritystoimin-
nassa he jäävät selkeäksi vähemmistöksi? Mik-
sei teknologia-ala innosta tyttöjä? 

YKSI  SYY  on mielikuvien ja todellisuuden 
välinen suuri kuilu. Tutkimuksen mukaan ty-
töt ajattelevat, että esimerkiksi ICT-alalla työ 
on yksinäistä puurtamista ja opiskelu toivot-
toman vaikeaa. Digimaailmassa työskentele-
vät naiset ovat kuitenkin pääosin hyvin tyyty-
väisiä työhönsä, ja opiskelun vaikeus on usein 
vain myytti, joka on ylitettävissä, jos tahtoa 
löytyy. 

WOMEN IN TECH  on Teknologiateollisuus 
ry:n kumppaniverkostossa virinnyt yhteistyö-
foorumi, jonka tavoitteena on innostaa lisää 
naisia teknologia-alalle ja herättää keskuste-
lua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä 
valinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. 
Verkostossa on kasvava joukko teknologiayri-
tyksiä ja niissä toimivia naisia ja miehiä.

Uskomme, että mielikuvia voidaan muut-
taa, kun menestyneet naiset (ja miehet) ker-
tovat itse, mitä kaikkea teknologialla voi teh-
dä ja millaista työ teknologiayrityksissä on. 
Järjestämme yritysten kanssa tilaisuuksia, 
joissa alan tekijät saavat kasvot ja pääsevät 
ääneen. Innostavat esimerkit todistavat, että 

teknologialla voi muuttaa maailmaa ja naiset 
voivat muuttaa teknologiamaailmaa.

MUUTOKSEEN TARVITAAN  kuitenkin 
paitsi tahtoa, myös osaamista. Tyttöjä pitää 
peruskoulusta lähtien kannustaa opiskele-
maan matematiikkaa, luonnontieteitä ja koo-
dausta. Tavoitteena ei ole tehdä kaikista ohjel-
moijia, vaan antaa ymmärtämisen välineitä: 
mitä kaikkea teknologian taustalla on ja mi-
tä sen avulla voi tehdä. Tällaista ymmärrys-
tä tarvitaan uusien innovaatioiden pohjaksi 
ja parempien tuotteiden ja palvelujen tuotta-
miseksi. Esimerkiksi kestävän kehityksen rat-
kaisujen luomiseen kaivataan monipuolista 
osaamista ja ajattelua. Tulevaisuuden tekno-
logiateollisuudessa myös hyvän johtajuuden 
merkitys korostuu entisestään. Teknologia-
maailman tuntevat naiset voivat olla ratkaisu 
Suomen kilpailukyvyn haasteisiin.

Women in Techin tavoitteena ei siis ole 
pelkästään naisten urapolkujen monipuolis-
taminen ja teknologia-aloihin liittyvien mah-
dollisuuksien tunnetuksi tekeminen, vaan 
myös yritysten ja viime kädessä Suomen me-
nestyksen takaaminen. 

www.womenintech.fi
 

SUOMI TARVITSEE 
TEKNOLOGIANAISIA 
MENESTYÄKSEEN

TEKST I  PIIA SIMPANEN, ASIANTUNTI JA, 
TEKNOLOGIATEOLL ISUUS RY
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Henkilö-
kuvassa 

teknologia-
johtaja 

Reetta Kivelä

Reetta Kivelä, 39 
Tehtävä: Teknologiajohtaja 
Ura: Atria, Helsingin yliopisto, 
Fazer, Gold&Green Foods 
Koulutus: Elintarviketieteiden 
tohtori 
Perhe: Puoliso, 4 lasta ja 
novascotiannoutaja 
Harrastukset: Kuntoilu, 
läheiset ystävät
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Kun kaurakuidusta 
väitellyt Reetta Kivelä 

päätti perustaa 
yhdessä yrittäjä Maija 

Itkosen kanssa 
yrityksen, syntyi 

nyhtökauraa valmis-
tava, huimassa 

nousukiidossa oleva 
Gold&Green Foods. 

TEKSTI  ULLA LAHTINEN
KUVA EIJA VOLANEN

Itse tekeminen ja omien ideoi-
densa testaaminen on kiinnos-
tanut Gold&Green Foodsin tek-
nologiajohtaja Reetta Kivelää 

lapsesta asti. Siksi onkin luontevaa, 
että hän päätyi tutkijanuran kautta 
yrittäjäksi.

Kivelä opiskeli aluksi kemiaa. Sil-
mäillessään maatalous-metsätieteel-
lisen tiedekunnan opetustarjontaa 
hän huomasi elintarviketieteiden tar-
joavan kiinnostavan ja käytännönlä-
heisemmän vaihtoehdon, alan, jossa 
voisi soveltaa orgaanisen ja polymee-
rikemian opintojaan. 

Valmistumisensa jälkeen Reetta Ki-
velä työskenteli projektipäällikkönä 
Atrian tehtaalla. Eräs Kivelän ystävä 
soitti yllättäen ja kertoi nelivuotises-
ta kauratutkimusprojektista Helsingin 
yliopistossa. Atrian tehtaalla oli käyn-
nissä suuri muutosprosessi, ja aika oli 
otollinen työpaikan vaihdolle. Mah-
dollisuus yhdistää teoriaa ja tehtaal-
ta saatua teknologiaosaamista innosti. 
Valinta oli helppo – Kivelä ryhtyi kau-
rakuidun tutkijaksi. 
 
K AUR AN BEETAGLUK AANI on 
ravintokuitu, pitkäketjuinen hiilihyd-
raatti, jolla on tutkittuja terveysvai-
kutuksia. Beetaglukaanin tiedetään 
alentavan veren kolesterolipitoisuut-
ta ja hidastavan ravinnon glukoosin 
imeytymistä aterian jälkeen ja autta-
van näin sekä sydän- ja verisuonitau-
tien että diabeteksen hallinnassa. Ki-
velä julkaisi kauran beetaglukaanin 
pilkkoutumisesta ja prosessoinnista 
useita tieteellisiä artikkeleita ja väit-
teli aiheesta.

Yrittäminen on aina viehättänyt 
Kivelää. Kivelä kehitti ajatustaan yri-
tyksen perustamisesta luotetun ystä-
vänsä Maija Itkosen kanssa. Päätös 
kypsyi Kivelän ollessa vuorotteluva-

paalla Fazerilta, jossa hän toimi tuol-
loin tutkimuspäällikkönä. Suurta pää-
töstä siivitti sisäinen pakko, mutta 
päätöksen taustalla oli tarkat kannat-
tavuuslaskelmat ja markkinointisuun-
nitelmat – ja tietenkin valtava määrä 
tietoa ja kokemusta. 

GOLD&GREEN FOODS  perustettiin 
vuonna 2015. Yrittäjä Maija Itkonen toi 
mukanaan yritysosaamisen ja ryhtyi 
toimitusjohtajaksi. Tuotekehitykseen 
Kivelä sai avukseen tutkija Zhong-
Qing Jiangin, josta tuli Gold&Green 
Foodsin tutkimuspäällikkö. Nyhtö-
kauraa valmistetaan nyt käsittelemäl-
lä kauraa ja härkäpapuja mekaanisesti: 
sekoittamalla, hiertämällä ja kuumen-
tamalla. Näin saadaan aikaan kulutta-
jia miellyttävä maku, suuntuntuma ja 
sitkoisuus.

Tutkimus, tuotekehitys ja tuotan-
non käynnistäminen Gold&Green 
Foodsissa on ollut upeaa aikaa, sanoo 
Kivelä. Roolissaan teknologiajohtaja-
na hän on erityisesti nauttinut henki-
lökuntansa osaamisesta ja resursseista. 

Innostus ja motivaatio työhön kum-
puavatkin juuri tiimien muodostami-
sesta ja yhdessä tekemisestä. Omaa 
johtajuutta tukee hänen mielestään 
parhaiten Gold&Green Foodsin kah-
den johtajan systeemi. Toimitusjoh-
taja ja teknologiajohtaja pyrkivät joh-
tamaan yhdessä yritystä selkeästi ja 
päämäärätietoisesti visionsa mukaan.

Kivelä kannustaa naisia mietti-
mään yrittäjyyttä ja pallottelemaan 
ideoita ja aihioita ystävien ja kollego-
jen kanssa. Hän tietää kokemuksesta, 
että kaikki yritysideat eivät osoittau-
du elinkelpoisiksi.  Yrityksen ideoin-
nissa kannattaa lähteä liikkeelle vi-
siosta ja laittaa se paperille, Kivelä 
sanoo. Omaa visiota tulee kuitenkin 
johtaa, tunnelmoinnille ei tässä pro-
sessissa saa antaa sijaa. Yritysidea tu-
lee jalostaa liikeideaksi ja todistaa se 
kannattavaksi: on laskettava tarkasti 
ja mietittävä kustannusrakenne. On 
todistettava itselle, että idea kantaa, 
on myös varauduttava tuleviin not-
kahduksiin. Tarvitaan rohkeutta ja 
sitkeyttä ja valmiutta työskennellä lu-
jasti yrityksen eteen.

NYHTÖK AUR AN TUOTANTO 
käynnistyi keväällä 2015 miljoo-
narahoituksen turvin. Syyskuussa 
2016 Paulig osti osake-enemmistön 
Gold&Green Foodsista. Liiketoimin-
ta jatkuu itsenäisesti, ja ensi kesä-
nä tuotannossa päästään todelliseen 
teolliseen mittakaavaan. Tuotekehitys 
jatkuu. Nyhtökaura on ekologisesti ja 
eettisesti liian suuri ja tärkeä asia jää-
däkseen vain Suomeen, Kivelä sanoo. 
Tavoitteena on, että nyhtökaura on 
maailmanmarkkinoilla 2020. 

Kuinka kasvuyritys menestyy, ky-
syn haastattelun lopuksi. -Tekemäl-
lä paremmin, on teknologiajohtaja 
Reetta Kivelän napakka vastaus.
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Camilla Tuominen päätyi 
toiveammattiinsa takape-
rin. Oikeastaan hän halu-
si psykologiksi, taiteilijaksi 

tai arkeologiksi, mutta päätyi valitse-
maan kauppatieteitten opinnot Uu-
majan yliopistossa. Tuominen on 
työskennellyt mm. konsulttina ja pro-
jektinjohtajana.  Nämä vuodet olivat 
antoisia, ja tänä aikana hän kertoo tu-
tustuneensa todella hienoihin organi-
saatioihin ja ihmisiin. 

Kolme lasta saatuaan Tuominen 
palasi työelämään – ja huomasi yllät-
täen innostuksensa vaihtuvan kyy-
nisyyteen. Hän ihmetteli miksi työ-
elämässä innostuminen alkoi tuntua 
epäammattimaiselta ja miksi luovuu-
delle ei tuntunut olevan tarpeeksi ti-
laa. Tuominen huomasi pelon epä-
onnistumisista kahlitsevan uusien 
innovaatioiden syntyä ja tunsi me-
nevänsä työssään hukkaan. Hän ym-
märsi kuinka merkittävä rooli tunteit-
ten ymmärtämisellä ja johtamisella 
oli työhyvinvoinnissa ja tunneälyllä 
työelämässä. 

TUOMINEN SAI  idean helppokäyt-
töisestä digitaalisesta sovelluksesta, 
jonka avulla voisi havainnoida omia 
tunteita. Hän päätti seurata visiotaan 

ja irtisanoutui työstään. Syntyi Emoti-
on Tracker -mobiilisovellus ja vuonna 
2013 samanniminen yritys. Yritykseen-
sä hän sai rahoitusta Tekesiltä, Keksin-
tösäätiöltä, ELY-keskukselta ja eri si-
joittajilta. Oma puoliso oli jo aiemmin 
siirtynyt yrittäjäksi, hänen tukensa oli 
yrityksen perustamisvaiheessa tärkeä.

Emotion Tracker on mobiilisovel-
lus, jonka avulla käyttäjä voi pitää 
mikropäiväkirjaa tunteistaan niin 
työssä kuin yksityiselämässäkin. So-
vellus auttaa erittelemään tunteita ja 
tunnistaa tilanteita, mihin ne liittyvät. 
Vihaisuuden taustalta voikin paljastua 
arvoristiriita tai suru, Tuominen ker-
too esimerkkinä. Rehellinen dialogi 
itsensä kanssa voi paljastaa, että tun-
netilan taustalla onkin itsekkyys tai 
muitten odotusten luomat paineet. 

SOVELLUKSEN TAVOIT TEENA  on 
tukea käyttäjää tunne-elämän kehit-
tymisessä. Tunteiden johtaminen ja 
niitten ymmärtäminen lisäävät hen-
kistä hyvinvointia. Sovellusta voi 
käyttää kuka tahansa. Yritykset voivat 
tarjota sovelluksen työntekijöilleen. 
Sovellusta hyödyntävät psykologit 
vastaanotoillaan ja terveysalan orga-
nisaatiot, kuten Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiö.

Tuominen nauttii siitä, että ny-
kyisessä työssään voi yhdistää luo-
vuuden ja bisneksen. Ihmisten aut-
taminen motivoi häntä ja antaa 
merkityksellisyyden hänen työlleen. 
Sovelluksen käyttäjien palaute ja ker-
tomukset lämmittävät. 

TOIMITUSJOHTA JAN T YÖN  li-
säksi Tuominen kouluttaa tuntei-
den johtamista. Hän on kirjoittanut 
ja kuvittanut kirjoja ja hänellä on vi-
suaalinen blogi The Huffington Post 
-uutissivustolla. Hän tekee myös va-
paaehtoistyötä Mannerheimin Las-
tensuojeluliitossa. Kuinka ehdit ja 
jaksat tämän kaiken, ihmettelen. 
–Minulla ei ole kiire, hän vastaa. 
Vahvat perusarvot ja läsnä oleminen 
hetkessä pitävät hänet tasapainossa ja 
kiireettömänä.

Kuulostaa jotenkin luonnollisel-
ta, kun hän kertoo, että hänen su-
vussaan on paljon merikapteeneja ja 
pappeja. Tuomisesta tuli tunne-evan-
kelista, koska hänellä on intohimo 
auttaa ihmisiä -  tunteitten navigoin-
nissa.

Tuominen on julkaissut mm. kuvittamansa 
Tunnekuvakirjan - tunnesekamelskasta tun-
teiden johtamiseen (Readme.fi, 2016). Hä-
neltä on tulossa Koululaisen rahakirja.

Camilla Tuominen omistau-
tuu tunteiden johtamiselle

Tunteiden ymmärtäminen ja niiden johtamisen tärkeys vei mukanaan 
Camilla Tuomisen. Syntyi Emotion Tracker -mobiilisovellus ja saman-
niminen yritys. Tuomisesta tuli toimitusjohtaja ja tunne-evankelista.
TEKST I  ULL A L AHTINEN KUVA CATRIN SVENFORS
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Camilla 
Tuominen, 41
Tehtävä: Toimitusjohtaja 
ja tunne-evankelista
Ura: Accenture, Louder, 
Emotion Tracker
Koulutus: Kauppatieteen maisteri
Perhe: Puoliso, 3 lasta
Harrastukset: Juoksu, punttisali, 
meditointi 
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Vakuutusyhtiöiden toiminnasta puhutta-
essa ei ensimmäiseksi tule mieleen tek-
nologinen muutos, mutta tällä haavaa 

alalla on käynnissä poikkeuksellisen suuri digi-
talisointiurakka. 

Muutos ei vaikuta ainoastaan asiointikanaviin 
tai palveluihin, vaan myös vakuutettaviin riskei-
hin, kertoo toimitusjohtaja Minna Metsälä va-
kuutusyhtiö Turvasta. Vakuutusalalla mietitään 
tällä haavaa muun muassa sitä, miten kuskiton 
auto tai kyberturvallisuus vakuutetaan.

”DIGITALISOIMME K AIKEN  mitä voimme ja 
pyrimme palvelemaan konttoreiden lisäksi asi-
akkaita verkkopalvelussa, puhelimitse ja chat-
keskusteluissa”, Metsälä kertoo. 

Turvan markkinaosuus on vain kolme pro-
senttia, mutta pienellä yhtiöllä vakuutettuja on 
paljon, lähes miljoona. Pääosa asiakkaista on 
ammattiliittoihin kuuluvia palkansaajia.  

VAIKK A YHTIÖN  prosesseja automatisoidaan, 
työntekijöiden tarve ei poistu, Metsälä arvi-
oi. ”Vakuutusasiat ovat monimutkaisia. Vaikka 
verkkopalveluita ja sovelluksia kehitetään, asi-
antuntevaa henkilöstöä tarvitaan”, Metsälä tote-
aa. ”Asiakaskokemus on äärettömän tärkeä. Jou-
dumme jatkuvasti miettimään, miten pystymme 
palvelemaan eri asiointikanavissa mahdollisim-
man nopeasti ja ammattitaitoisesti. Uusia pal-
veluita kehitettäessä on ymmärrettävä ihmisten 
tarpeita ja kyettävä myös vastaamaan niihin.”

Kenelläkään ei ole enää varaa olla kiinnostu-
matta teknologiasta, Metsälä muistuttaa. ”Kun 
olin opiskeluaikoina kesätöissä, liikekirjeet kir-
joitettiin kirjoituskoneella. Graduni tein kui-
tenkin tietokoneella kotitalouksien säästämi-
sestä vuonna 1990. Sen jälkeen tietotekniikka 
on ollut jatkuvasti elämässäni.”

VAKUUTUSAL A ON  naisvaltainen, esimer-
kiksi Turvan lähes 300 työntekijästä 78 prosent-
tia on naisia. Metsälä on aiemmin työskennellyt 
miesvaltaisessa Nokian renkaat -yhtiössä. ”Lo-
gistiikkapuolella olin usein ainoa nainen ko-
kouksissa. Onneksi olen saanut olla töissä fir-
moissa, joissa naisiin ja miehiin on suhtauduttu 
samalla tavalla.” Naisten uran etenemistä estä-
vään lasikattoon Metsälä ei ole törmännyt.

Itse hän ei usko uran rakentamiseen vaan 
ajopuuteoriaan. Tärkeintä Metsälästä on tehdä 
työt hyvin, pitää siis olla pätevä. ”Kyllä joku sen 
aina huomaa”, Metsälä korostaa.

Metsälä ajautui kauppatieteilijäksi. ”Halusin 
Tampereelle opiskelemaan, koska poikaystävä-
ni opiskeli siellä teknillisessä korkeakoulussa.  
Olin harkinnut myös opettajaksi ryhtymistä, 
mutta luokanopettajakoulutusta ei ole Tampe-
reella. Päädyin Tampereen yliopistoon opiske-
lemaan kansantaloustiedettä ja liiketaloutta ja 
sillä tiellä olen yhä”, hän muistelee.

”NAISTEN K ANNAT TAA  luoda kontakteja 
eli verkostoitua mahdollisimman hyvin ja tu-

Toimitusjohtaja Minna Metsälän mukaan asiointikanavat ja palvelut 
muuttuvat nopeasti. Konttorin ohella asiakkaat hankkivat vakuutuksensa 
yhä useammin netistä.  TEKSTI  JOHANNA MANNILA KUVA  TURVA

Digitaaliset palvelut lisääntyvät vakuutusalalla
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kea myös toisiaan”, hän muistuttaa nuoremmil-
le. Helvetin tulessa on erityinen paikka niille 
naisille, jotka eivät auta toisiaan, on eräs arvos-
tamani liikenainen todennut.”

Turvassa Metsälä on ollut kahdeksan vuotta. 
”Ei tämä ole eläkepaikkani. Täytän uudenvuo-
denaattona 50 vuotta ja työelämää on jäljellä 
parikymmentä vuotta.”

METSÄL Ä T YÖSKENTELEE  pääasiassa Tampe-
reella, mutta joka viikko hän käy Helsingissä ta-
paamassa asiakkaita. ”Yleensä matkustan junal-
la ja ehdin siten valmistautua kokouksiin hyvin. 
Kalenteriin pyrin aina varaamaan aikaa myös 
kokouksissa päätettyjen asioiden hoitamiseen”, 
hän korostaa. 

Yhdistystoimintaan aika ei riitä, sillä työhön 
kuuluu myös paljon iltamenoja. Vapaa-aikana 
hän ulkoilee pölyhuiskua muistuttavan Ressu-
koiran kanssa. ”Se on rodultaan bolognese.”

Ulkoilun lisäksi Metsälän rakas harras-
tus on teatteri ja se on poikinut myös jä-
senyyden Tampereen työväen teatterin 
hallitukseen. Tänä syksynä teatterin oh-
jelmisto on hänestä erityisen mielenkiin-
toinen. ”Oma suosikkini on Sara ja Erik, 
joka kertoo tamperelaisesta liikenaises-
ta Sara Hildenistä ja tämän aviomiehes-
tä taidemaalari Erik Enrothista. Lisäksi 
teatterissa menee Maiju Lassilan Kilpa-
kosijat ja Heikki Salon kirjailija Lauri 
Viidasta ohjaama näytelmä.”

Digitaaliset palvelut lisääntyvät vakuutusalalla

Minna 
Metsälä, 49 
Tehtävä: Toimitusjohtaja
 vakuutusyhtiö Turvassa
Ura: Työskenteli aiemmin 
muun muassa Nokian 
renkaissa
Koulutus: Kauppatieteen 
maisteri ja ekonomi Tampe-
reen yliopistosta
Perhe: Puoliso, tytär ja 
poika muuttaneet omilleen
Harrastukset: Teatteri
 ja ulkoilu
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KIR JAT

Millainen muutos työ-
elämässä on tapah-
tumassa ja mitä taito-

ja muutoksessa pärjäämiseen 
tarvitaan?  Toimittaja Pia Lind-
roosin ja filosofian tohtori Päi-
vi Lipposen uusi kirja Naisen 
9 työelämää on tarkoitettu niil-
le, jotka joko suunnittelevat työ-
elämässään muutosta tai tah-
tomattaan joutuvat muutoksen 
kohteeksi. Naisen 9 työelämää 
on kirja jaloilleen putoamisen 
taidosta työelämän myllerryk-
sessä.

TULEVAISUUDEN T YÖ  muut-
tuu. Teknologia kehittyy, ja liike-
toimintamallit muuttuvat.  ”Aika 
entinen ei palaa koskaan”, kir-
joittajat toteavat. Vaikka digitali-
saatio ja robotisaatio tehostavat 
tuotantoa, ei työ lopu teknolo-
gian kehityksen myötä. Rutiini-
työn määrä vähenee, ja jotkin 
työt katoavat täysin, mutta esi-
merkiksi mobiiliteknologia, sosi-
aalinen media ja erilaiset pilvi-
palvelut työllistävät.

LINDROOSIN JA  Lipposen 
haastattelemat yrityselämässä 
toimivat naiset kertovat kirjas-
sa työuristaan ja kuinka he sel-
viytyivät uriensa murroskohdis-
ta. Naisten edustamien alojen 
asiantuntijoiden sekä rekrytoin-
nin ja työn tulevaisuuden asian-

tuntijoiden kommentit täyden-
tävät naisten kertomuksia ja 
jäsentävät eri aloilla tapahtuvia 
muutoksia.

Kirjassa tekniikan tohtori ker-
too, kuinka hän luopui aka-
teemisesta urastaan, otti yt-
neuvotteluissa lähtöpaketin ja 
kouluttautui freelancetoimitta-
jaksi - ammattiin, jota oli poh-
tinut jo usean vuoden ajan.  
Mainosalan suunnittelujohtaja 
teki epäonnistuneita ratkaisu-
ja perustamassaan yrityksessä 
ja ymmärsi nousevansa uransa 
pohjakosketuksesta muuttumal-
la itse. Tarinansa kertovat myös 
irtisanottu lääkealan johtotehtä-
vissä toimiva, itse irtisanoutunut 
elintarvikeyhtiön toimitusjoh-
taja, eduskunnasta pudonnut 
kansanedustaja ja downshif-
tannut konsernijohtaja.

Vaikka työuran vastoinkäy-
miset kolhivat itsetuntoa, kas-
vattivat ne myös itsetuntemusta 
ja kirkastivat omia tavoittei-
ta, havaitsi moni haastatelluis-
ta. Uhriutua ei pidä, vaan etsiä 
määrätietoisesti uusia ratkaisuja 
ja toimintatapoja.

MUUT TUVASSA T YÖEL Ä -
MÄSSÄ työntekijän tulee olla 
entistä enemmän moniosaaja, 
koska henkilökuntaa on vähän. 
Työntekijän tulee olla joustava, 
sosiaalinen, verkostoitunut sekä 

Pia Lindroos ja Päivi Lipponen

NAISEN 9 TYÖELÄMÄÄ

Kirjapaja, 2016, 167 s. 

valmis heittäytymään uuteen ja 
menemään oman mukavuusalu-
eensa ulkopuolelle. ”Vanhoil-
la meriiteillä ei voi ratsastaa”, 
toteaakin eräs haastatelluista. 
Omaa osaamista ja ammattitai-
toa tulee jatkuvasti kehittää.

MAAILMA EI  katoa muutok-
sessa, uusia mahdollisuuksia 
avautuu, Lindroos ja Lipponen 
toteavat. He tähdentävät, et-
tä työuraa kannattaa suunni-
tella. Koska työelämä muuttuu 
nopeasti, on myös osattava en-
nakoida. Ennen kaikkea, vas-
tuu omasta työurasta ja itsensä 
kehittämisestä on jokaisella it-
sellään. 

Kirjan lopun ”Oppeja työelä-
mään” -osioon on koottu haas-
tatteluissa esille tulleita havain-
toja työelämän muutoksesta. 
Osiossa on hyödyllisiä vinkkejä 
niin oman työuran johtamiseen, 
työnhakuun kuin työuran piden-
tämiseenkin. 

Kirjoittajat tähdentävät, että 
muutoksia ei tule pelätä. Muutos 
voi myös tuoda mukanaan pal-
jon hyvää ja luoda tilaisuuden 
kehittymiseen. Tilaisuus aloittaa 
alusta voi olla lahja. 

TEKST I 
ULL A L AHTINEN
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KIR JAT

Innostuneet ihmiset voivat pa-
remmin, ovat onnellisempia 
ja luovempia. He ovat työnte-

kijöinä aloitteellisempia, sitou-
tuneempia ja saavat enemmän 
aikaan. Innostuminen tehostaa 
organisaatiossa päätöksente-
koa, ajatusten nopeutta, ide-
ointikykyä, itseluottamusta, ris-
kinottohalua ja sosiaalisuutta. 
Innostuksella on monta ilmettä. 
Siksi onkin tärkeää, että orga-
nisaatioissa innostus kohdistuu 
tarkoituksenmukaisesti ja että se 
kohdistuu myös työntekijän nä-
kökulmasta tärkeisiin ja merki-
tyksellisiksi koettuihin asioihin.

Johtamisen kehittäjä ja yrittä-
jä Maarit Tiililän uusi kirja In-
nosta onnistumaan – yhdessä! 
tarjoaa työkaluja erityisesti joh-
tajille ja esimiehille, jotka tus-
kailevat oman innostumisensa 
ja muiden innostamisen kanssa. 
Kirja on avuksi jokaiselle, joka 
ei koe olevansa luontainen in-
nostaja, mutta haluaisi olla työ-
yhteisössään innostavampi. 

Kirjaansa varten Tiililä haas-
tatteli Yleisradion eri tiimejä ja 
niitten esimiehiä innostamisen 
teemasta ja seurasi heidän viik-
kopalavereitaan. Kirja esitte-
leekin varsin kokonaisvaltaisesti 
innostuksen eri elementtejä, esi-
miesten, organisaation ja henki-
löstön näkökulmasta.

INNOSTAMISELL A JOHTA -
MINEN lähtee itsetuntemukses-

INNOSTUMINEN ON  voima-
kas ja energisoiva tunne. Työ-
yhteisössä innostus lisääntyy 
jakamalla ja tarttuu kollegalta 
kollegalle. ”Valon syttyminen 
työtoverin silmissä lisää innos-
tusta”, toteaakin eräs Tiililän 
haastattelemista. 

Innostus lisää uteliaisuutta ja 
aiheuttaa malttamattomuutta. 
Ennen kaikkea - innostus avaa 
oven johonkin uuteen. 

TEKST I
ULL A L AHTINEN

Maarit Tiililä

INNOSTA ONNISTUMAAN 
– YHDESSÄ!

Kauppakamari, 2016, 129 s.

ta -  johtajalla tulee olla kyky 
johtaa omia tunteitaan. Onnis-
tunut innostamalla johtaminen 
pohjautuu sekä oman käyttäy-
tymisen ymmärtämiseen että toi-
sen tunnetilan tiedostamiseen.  
Tiililä kehottaakin tutustumaan 
ensin itseen ja sitten muihin. 

Innostusta tulee kannatella ei-
kä sen siipiä saa heti katkaista. 
Ennen kaikkea innostukselle on 
annettava tilaa. Tiililä korostaa, 
että tilan luominen innostuksel-
le ei vaadi ihmeitä, vaan arjen 
pieniä tekoja. Henkilöstön tulee 
kokea, että organisaation missio 
on merkityksellinen. Perusasi-
oitten, kuten organisaation ra-
kenteen ja yhteisten käytäntöjen 
tulee olla kunnossa. Organisaa-
tion toiminnalle tulee olla sel-
keä ja kirkas tavoite, jonka esi-
mies välittää henkilöstölle. On 
tärkeätä, että henkilöstö kokee, 
että heidän osaamistaan arvos-
tetaan ja että heihin luotetaan. 
On myös tärkeätä, että onnistu-
miset huomioidaan ja että niitä 
juhlistetaan.

MIK Ä MEITÄ sitten estää in-
nostumasta? Tiililä käsittelee niin 
ulkoisia kuin sisäisiäkin esteitä. 
Hän evästää kuinka innostusta 
voi pitää yllä organisaatiomuu-
toksien ja yhteistoimintaneuvot-
telujen keskellä tai silloin, kun 
työpäivät täyttyvät puudutta-
vista palavereista. Hän muis-
tuttaa, että omaan ideaan voi 

myös rakastua, jolloin valmius 
ottaa vastaan kritiikkiä voi hei-
ketä. Työyhteisön innostusta voi 
jarruttaa latistava esimies tai kol-
lega. Latistajan kohdatessa tulee 
miettiä olisiko kuitenkin kyseessä 
arvokas kyseenalaistaminen vai 
kumpuavatko kielteiset kommen-
tit omasta pahasta olosta eivätkä 
palvele organisaation parasta. 
Siihen Tiililä kehottaa puuttu-
maan heti. 

Jokainen voi olla innostaja ja 
jokainen voi olla latistaja, Tiililä 
toteaa. Hän lainaa psykologi Ilo-
na Rauhalan ja filosofi Esa Saa-
risen sanoja ”Mitä tulee paikalle, 
kun sinä tulet paikalle?”
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EQUAL PACE

Sukupuolten palkkatasa-arvo on työelä-
män keskeinen tasa-arvokysymys. Naisten 
ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen palk-

kaus kuuluu oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuotta-
van työelämän perusedellytyksiin” todetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön samapalkkaisuusohjelmassa vuosil-
le 2016-2019. Sama palkka samasta tai samanarvoises-
ta työstä on myös BPW Finlandin toiminnan tärkeä ta-
voite.

”Tasa-arvolaki ei tarjoa luottamusmiehille todelli-
sia työkaluja naisten ja miesten palkkatasa-arvon seu-
rantaan ja edistämiseen työpaikoilla”, sanoo politiikan 
tutkija Milja Saari Helsingin yliopistosta. Hän myös 
huomauttaa, että paikallisen sopimisen laajentuminen 
saattaa kasvattaa sukupuolten palkkaeroja entisestään.

KUN EQUAL PACE  -palkka-analyysiohjelma esiteltiin 
viime syksynä Suomessa, liiton puheenjohtaja Eeva Pel-
tonen ja toiminnanjohtaja Ritva Kattelus innostuivat. 
Tässä olisi uusi, kiinnostava, riippumaton ja käyttäjäys-
tävällinen työkalu yritysten palkkatasa-arvon kartoituk-
seen.

Yli 50-vuotiaitten naisten asema työelämässä – ja 
heidän kasvava työttömyytensä – on yksi liiton toimin-
nan tärkeistä painopisteistä tänä vuonna. EU:n raken-
nerahasto-ohjelmassa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-
2020” avautui hakukohde yli 50-vuotiaitten korkeasti 
koulutettujen naisten työllistymisen edistämiseen. Lii-

ton järjestökoordinaattori Ulla 
Lahtinen hyödynsi hake-

musta tehdessään ai-
kaisempaa koke-

mustaan EU:n 
tutkimusra-

hoitukses-
ta. Hake-

mus oli menestyksekäs, ja BPW Finland sai Euroopan 
sosiaalirahastosta 100 000 euron rahoituksen kaksivuo-
tiseen koulutushankkeeseen ”Työttömästä Equal pacE 
-ammattilaiseksi”.

Equal pacE on lyhenne sanoista ”web tool based 
equal gender pay analysis for a competitive Europe”. Se 
on helppokäyttöinen verkkotyökalu, joka on suunnitel-
tu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuk-
sen keston, työkokemuksen, tehtävien haastavuuden ja 
työntekijän esimiesaseman vaikutukset naisten ja mies-
ten välisiin palkkaeroihin. Equal pacE -tulosraportti li-
sää yritysten - niin yksityisen kuin julkisen sektorinkin 
- palkkarakenteiden sisäistä läpinäkyvyyttä ja edistää si-
ten sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamista. 

HANKKEESSA KOULUTETAAN  yli 50-vuotiaita työt-
tömiä naisia equal pacE -palkka-analyysiohjelman 
osaajiksi ja kouluttajiksi. Koulutukseen sisältyy verkko-
ohjelman hallinta sekä equal pacE -tulosraportin muo-
dostaminen ja raportin analysointi. Koulutettavat saavat 
lisäksi tietoa tasa-arvon yleisestä viitekehyksestä ja yrit-
täjyyden eri muodoista sekä perusteet markkinoinnista 
ja aikuiskoulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on, että 
naiset voivat työllistää itsensä vähintään osa-aikaisesti 
equal pacE -ammattilaisina ja kouluttajina.

Ensimmäiset kaksi Työttömästä equal pacE -am-
mattilaiseksi -kurssia käynnistyvät lokakuussa ja mar-
raskuussa. Hankkeen aikana järjestetään yhteensä 
kahdeksan saman sisältöistä kurssia. Kursseista ja haku-
menettelystä saa tietoa verkkosivulla www.bpw-finland.
fi/equal-pace.

Koulutuksen pienryhmissä on tarkoitus myös edistää 
verkostoitumista sekä koulutettavien että kouluttajien 
kesken. Koulutuksen tavoitteena on, että syntyneet ver-
kostot mahdollistavat tulevaisuudessa uusien koulutus-
pakettien ja ansaintamuotojen ideoinnin.

TEKST I  ULL A L AHTINEN  KUVA EQUAL PACE 

Työttömästä 
Equal pacE -ammattilaiseksi
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YOUNG BP W

Speed Dating -tapahtuma, joka jär-
jestettiin toukokuussa 2016, keräsi 
yhteen yli kolmekymmentä uransa 

alkuvaiheissa olevaa nuorta naista, joi-
ta kaikkia yhdisti kunnianhimo, asenne 
ja halu oppia uutta ja kehittyä. Tapah-
tumassa he tapasivat johtajat Clarisse 
Berggårdhin IUM Oy:stä, Anni Huh-
talan Valtion taloudellisesta tutkimuskes-
kuksesta, Reetta Kivelän Gold&Green 
Foodsista, Hanna Kotolan Polar Electro 
Oy:stä ja Marjo Mäenpään Kulttuu-
ripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 
Cuporesta.

Naisjohtajien ajatuksia herättävät esit-
telyt ja urakertomukset aloittivat tapah-
tuman. Tämän jälkeen seurasi ”pikatref-
fiosuus”, jossa kukin johtaja otti oman 
pöytänsä, viiteen ryhmään jaetut nuoret 
naiset istuutuivat eri pöytiin, kukin ryhmä 
aina kymmeneksi minuutiksi kerrallaan. 
Näin kaikki nuoret pääsivät jakamaan 
ajatuksia ja vaihdettiinpa tapahtumas-
sa myös yhteystietoja johtajien ja nuor-
ten välillä.

Panin merkille tilaisuudessa tämän het-
kisen haastavan taloustilanteen näky-

PIKATREFFEILLÄ 
NAISJOHTA JIEN KANSSA

misen osallistujien keskuudessa. Muka-
na oli muun muassa työttömiä tai muissa 
kuin oman alansa töissä työskentele-
viä, korkeasti koulutettuja, osaavia nai-
sia. Tapahtuma loi kuitenkin vahvaa us-
koa tulevaisuuteen. Nuorilla on koko ura 
edessään ja sen aikana tilanteet yhteis-
kunnassa ja koko maailmassa tulevat 
muuttumaan vielä monta kertaa. Se, että 
ei heti pääse kiinni oman alansa töihin, 
ei tarkoita, etteikö niihin pystyisi pääse-
mään kiinni myöhemmin. On tärkeää us-
koa itseensä ja pitää positiivinen asenne. 
Näillä työkaluilla pystymme tulevaisuu-
dessa mihin vain. 

YHDIST YKSEMME NIMI BP W  tulee 
sanoista Business and Professional Wo-
men, ja olemalla jo nyt osa tätä verkos-
toa olemme jo nyt kiinni tulevaisuudessa. 
Jos nimittäin haluaa olla ammattilainen 
– professional – jonakin päivänä, pitää 
sitä olla jo nyt. Kukaan muu ei tee meistä 
ammattilaisia kuin me itse. Nuorten nais-
ten on rohkeasti astuttava esiin ja otetta-
va haltuun se arvo ja paikka, minkä he 
ansaitsevat. Tuo paikka ei ole esimerkiksi 

assistenttina, minne naiset usein päätyvät 
uransa alussa, ja minne he valitettavan 
usein myös jäävät, koska hoitavat työn-
sä hyvin. Uransa kuopat tulee tunnistaa 
ja kivuta kuopasta ylös. Ei kannata jää-
dä odottelemaan katteettomien lupaus-
ten täyttymistä, vaan ponnistaa voimalla 
eteenpäin kohti tavoitteitaan.

KESKUSTELU K ÄVI vilkkaana ja iloi-
nen puheensorina jatkui Helsingin yrit-
täjänaisten tiloissa koko Speed Dating 
-tapahtuman ajan. Tapahtumassa vallitsi 
lämminhenkinen, rohkaiseva tunnelma. 
Tapahtuman järjestämisestä kuuluu kii-
tos BPW Finlandille ja pääkaupunkiseu-
dun paikallisyhdistyksille. Toivottavasti 
saamme jatkossakin tarjota nuorille nai-
sille vastaavanlaisia, inspiroivia tapahtu-
mia. Uskon, että jokainen tapahtumaan 
osallistunut nuori sai tapahtumasta uusia 
näkemyksiä ja itsevarmuutta tulevaisuu-
teensa.

TEKST I  ANNI RI IHEL ÄINEN
KUVA EI JA VOL ANEN
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TEKST I  PAUL A HJELT-PUTILIN JA HILKK A K ALLIO
KUVAT  PAUL A HJELT-PUTILIN, HILKK A K ALLIO JA L I ISA RI IT TINEN

BPW EUROPEAN CONFERENCE 2016 ZÜRICH 

BP W EUROPE

TEEMANA NAINEN JA TALOUS 
Euroopan kongressin teemana oli 
nainen ja talous, lisäksi yli 40 työpa-
jassa käsiteltiin muun muassa mento-
rointia, neuvottelutaitoja sekä nuor-
ten jäsenten värväämistä.

Kongressin avajaistilaisuudes-
sa Monique R. Siegel totesi naisten 
osuuden olevan 51 prosenttia maa-
ilman väestöstä, ja naisten vastaa-
van 80 prosenttia kulutustavaroiden 
ostamisesta. Hän kehotti naisia ole-
maan tietoinen ”väärästä tasa-arvos-
ta”, asenteesta, jossa naisia kutsutaan 
apuun korjaamaan jälkiä, mutta ei 
päästetä vaikuttamaan päätöksiin. 
Siegel korosti, että miespuoliset yh-
teistyökumppanit tulee kohdata tasa-
vertaisina ja kehotti löytämään tasa-
painon vastakkaisten mallien välillä. 

JOUSTAVUUS LISÄÄNT YY T YÖ-
EL ÄMÄSSÄ Paneelikeskustelussa 
Women – the Big Emerging Market 
keskeiseksi ajatukseksi nousi jousta-
vuuden lisääntyminen työajoissa ja 
-paikoissa. Puhujat arvioivat verkos-
toitumisen ja jakamisen lisääntyvän. 
Alustuspuheenvuoroissa tulivat esiin 
myös naisten ominaispiirteet niin si-
joittajina kuin kuluttajina. Työelä-
mässä menestyminen edellyttää roh-
keutta ja tavoitetietoisuutta, mutta 
myös toisten rohkaisemista riippu-
matta heidän asemastaan työorgani-
saatiossa.

Economy of the Future -paneeli-
keskustelussa todettiin muutoksessa 
menestymisen vaativan monimuotoi-
suutta. Investoimalla koulutukseen 
syntyy menestystä. Valtion tasollakin 
omaperäisyys on avain menestykseen 
kuten esimerkiksi Virossa toteutettu 
digitalisointi. Uusien teknologioiden 
taustalla vaikuttavat kuitenkin aina 
inhimilliset tekijät, äly ja tunne.

BP W R AKENTAA TULEVAISUUT-
TA Paneelikeskustelussa Shaping the 
Future puhujien huolenaiheina olivat 
rauhan, turvallisuuden ja vakauden 
tila. Populismin ja nationalismin kas-
vu sekä ilmastonmuutos huolettivat 
- nämä kaikki vaikuttavat erityises-
ti naisten asemaan ja itsemääräämis-
oikeuteen. Esimerkkinä mainittiin, 
ettei naisilla ole kaikkialla mahdolli-
suutta liikkua vapaasti ulkona. 

Suotuisamman tulevaisuuden ra-
kentamiseksi ehdotettiin muun mu-
assa poliittiseen osallistumiseen liit-
tyvää koulutusta sekä kriittiseen 
ajatteluun ja sosiaalisen median käyt-
töön kasvattamista. Vaikuttamis-
ta poliitikkoihin ja YK:n turvalli-
suusneuvostoon pidettiin tärkeänä. 
Tärkeäksi todettiin myös kyky elää 
monimutkaisessa maailmassa yksi-
kertaisia ratkaisuja välttäen.
 
NUORTEN JÄSENTEN VÄRVÄÄ -
MINEN The Added Value of Being a 

BPW Member -työpaja tähdensi, et-
tä BPW-yhdistyksissä naisten moni-
taustaisuus ja laaja ikäjakauma ovat 
arvokasta ja tärkeää pääomaa. 

Nuorten jäsenten värväämiseen 
tulee panostaa. Huomiota tulee myös 
kiinnittää siihen, miksi ja milloin jä-
senet eroavat yhdistyksestä. Todet-
tiin, että on yhdistyksen vika, jos jä-
sen eroaa. Jokaisen BPW-jäsenen 
tulee tuntea itsensä kuningattareksi 
ja huomioon otetuksi. 

Tiimin johtajan vastuu sekä asema 
tiimihengen ja yhteisöllisyyden luo-
jana on tärkeää. Jäsenhankintaa, jä-
senpysyvyyttä, eronneiden jäsenten 
seurantaa ja jäsenyyden hallinnointia 
suositeltiin hallituksen uusiksi vas-
tuualueiksi.

SABINE SCHMELZERIN HUO-
NEENTAULUT Sabine Schmelze-
rin vetämässä Leadership in non-pro-
fit organizations – opportunities and 
challenges -työpajassa todettiin, että 
vapaaehtoistoiminnassa puheenjoh-
tajana toimiminen poikkeaa yrityk-
sen johtamisesta ja on haasteelli-
sempaa rajallisten resurssien vuoksi. 
BPW-toiminta on erilaista eri mais-
sa ja jäsenyhdistyksissä. Yhteistä on 
kuitenkin sitoutuminen BPW-jäse-
nyyteen. 

Schmelzerin huoneentaulu BPW-
yhdistyksen puheenjohtajalle ja halli-
tuksen jäsenille on seuraavanlainen: 
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Farewell Party, toinen vasemmalta 
Hannele Tuuloskorpi, oikealla etu-
alalla Eeva Peltonen.
 
BPW Helsingin leidit avajaisten 
Flying Dinnerillä, vasemmalta: 
Maija-Liisa Kotiranta, Suvi Kalela, 
Hilkka Kallio, Paula Hjelt-Putilin.

1) Opettele pitämään puheita ja puheen-
vuoroja. 2) Opettele johtamaan kokouk-
sia ja delegoimaan. 3) Kehitä yhdistykse-
si strategiaa ja toimintatapoja. 4) Käytä 
tiimityöskentelyä. 5) Opettele media-
yhteyksien hoitoa ja BPW-yhdistyksen 
imagon hallintaa. 6) Edusta BPW-yh-
distystäsi ja kerro siitä vaikutusvaltai-
sille henkilöille. 7) Opettele konfliktin 
johtamista ja arjen diplomaattisuutta. 8) 
Opettele toimimaan johtohahmona ja 
roolimallina. 

ILL ALLISILL A TUTUSTUIMME TOI-
SI IMME Kongressin ohjelmassa oli 
myös juhlia. Avajaispäivän ”Lentävällä 
illallisella” Lichthofissa tarjoilijat kantoi-
vat pöytiin ruokia ja juomia juoksujal-
kaa. Kuuntelimme illalliskeskustelujen 
lomassa lapsikuoroa, jodlausta sekä alp-
pitorven soitantaa. Jäähyväisjuhlassa 
kauniin Zürich-järven rannalla No Wor-
ry -yhtye latino-musiikkeineen vauhdit-
ti naiset tanssimaan. Loimme uusia ja 
verestimme vanhoja kontakteja. Välit-
tömyys ja vapautunut kommunikointi, 
jolla BPW-jäsenet eri maailmankolkis-
ta toisiaan lähestyivät, oli todella inspi-
roivaa ja mieltä lämmittävää.
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1  Zür ich in  y l iop is to,  jossa konferenss i  p ide t t i in
2  Y l iopis ton L ich thof ,  jossa konferenss in  lounas-  ja  kohv i tauot  p ide t t i in
3  Hi lkka Kal l io ,  Pau la  Hje l t -Pu t i l in ,  Ke t l in  Tackman,  Mar ju t  Ropo-Lyy t ikä inen,  L i i sa  R i i t t inen
4 Annel i  Luoma-Kuikka
5 Ens immäinen o ikeal ta  Mar ju t  Ropo-Lyy t ikä inen,  ko lmas o ikeal ta  Kukka Lehmusv i r ta
6 Ket l in  Tackman ja  to inen osal l i s tu ja
7 Retk i  kaupungin  lähe l lä  s i ja i t seval le  vuore l le .
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Matkanjoh ta ja  Mar ju t 
Ropo-Lyy t ikä inen y l i -
opis ton edessä
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KEVÄTKOKOUSPÄIVÄT 

TIETOISKU

KEITÄ OLEMME?

BPW Finland on vuonna 1946 perus-
tettu kansallinen liitto, joka koostuu 
paikallisyhdistyksistä ja niiden henkilö-
jäsenistä.

BPW Finland on eri alueilla vaikuttavien 
naisten verkosto, johon kuuluu satoja 
naisia.

BPW Finland on osa kansainvälistä 
järjestöä International Federation of 
Business and Professional Women, joka 
tekee tiivistä yhteistyötä YK:n ja EU:n 
organisaatioiden kanssa. Kansainvälinen 
BPW-verkosto toimii viidessä maanosas-
sa ja sadassa maassa.

Nuorilla on oma kansainvälinen 
Young BPW -verkosto.

MITÄ TEEMME?

BPW Finland edistää naisten asemaa ja 
tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämäs-
sä. 

MISTÄ SAAT LISÄTIETOA?

Saat lisätietoa toiminnastamme
 nettisivuiltamme www.bpw-finland.fi
 julkisilta FB-sivuilta osoitteesta 

 facebook.com/BPWFinland
 kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä  

 BPW Suomi Finland -lehdestä
 soittamalla liiton toimistoon. 

 Puhelinnumeromme ovat 
 050 4637 487 ja (09) 1352 483

 lähettämällä liiton toimistoon 
 sähköpostia osoitteeseen
 office@bpw-finland.fi

 oman paikallisyhdistyksesi tiedotus-
 kanavien ja kokousten kautta

Saat lisätietoa kansainvälisestä 
toiminnasta 

 Euroopan aluetoimiston nettisivuilta 
 www.bpw-europe.org

 Kansainvälisen liiton nettisivuilta 
 www.bpw-international.org

 Nuorisoverkoston toiminnasta netti-
 sivuilta youngbpw-international.org ja 
 www.facebook.com/YoungBpwFinland.

Liity jäseneksi: www.bpw-finland.fi


