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Nimeni on Piia Järvinen (o.s. Heikkilä) ja työskentelen henkilöstöpäällikkönä Hartwallilla. Olen valmistunut 

kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2004, pääaineenani aikuiskasvatustiede. Lähdin aikoinani opiskelemaan 

kasvatustieteitä mielessäni julkisen puolen tehtävät (esim. opinto-ohjaaja, koulutussuunnittelija). Opintojen 

aikana huomasin miten paljon kasvatustieteitä voi hyödyntää myös yksityisellä sektorilla ja sinne tieni 

lopulta sitten veikin. Sivuaineinani minulla olivat psykologia, kasvatustiede sekä opetusteknologia. 

Suurimman vaikutuksen opintoihini ja tulevaisuuden suuntaani tekivät kauppakorkeassa opiskelemani 

sivuaineet johtamisesta. Siellä tutustuin henkilöstöhallintoon työkenttänä, mistä sain uutta näkökulmaa 

myös aikuiskasvatustieteen opintoihini. Työelämässä olenkin kokenut kasvatustieteen ja liiketalouden 

opintojen yhdistelmän hyväksi. Opintojen aikana olen tehnyt monenlaisia töitä sekä osa-aikaisena että 

kesätöinä mm. vienti-, varasto- ja asiakaspalvelutehtävissä. Työkokemukset antoivat hyvää vastapainoa 

opinnoille ja erilaisista työpaikoista sain usein ideoita mm. opintojen projektitöille. Työnteon lisäksi toimin 

aktiivisesti ainejärjestötoiminnassa, joka teki hyvää mm. omille sosiaalisille taidoille sekä 

organisointikyvyille! 

 

Aloitin henkilöstöhallinnon työt opintojen ohella osa-aikaisena vuonna 2001 turkulaisessa Karhukopiossa. 

Työhöni kuuluivat erilaiset henkilöstön kehittämiseen liittyvät tehtävät, kuten koulutusten suunnittelu ja 

toteutus, henkilöstötutkimus ja kehityskeskustelujen koordinointi sekä sisäinen viestintä. Tammikuussa 

2004 muutin Helsinkiin ja aloitin työt pikakuljetusyritys TNT Suomi Oy:ssä henkilöstöassistentin 

äitiyslomasijaisena. Samana keväänä sain myös graduni valmiiksi ja valmistuin, vaikka töiden ja gradun 

tekeminen samaan aikaan oli aika ajoin hyvinkin raskasta. TNT:llä tehtäviini kuuluivat edelleen 

henkilöstönkehittämistehtävät mutta päätehtäväni oli uusien työntekijöiden rekrytointi. Hartwallilla aloitin 

marraskuussa 2004 henkilöstökoordinaattorina. Vaikka tehtävänimike taas vaihtui, työkenttä pysyi melko 

samanlaisena: koulutuksia, kehityshankkeita, rekrytointia jne. Tietenkin jokainen yritys on omanlaisensa ja 

omankokoisensa, mikä tuo aina vaihtelevuutta työnkuvaan. Vuoden 2007 alusta alkaen olen työskennellyt 

Hartwallilla henkilöstöpäällikkönä vastaten työsuhde- ja palkka-asioista. Alaisuudessani työskentelee kolme 

palkanlaskijaa sekä henkilöstöassistentti. Siirtyminen henkilöstön kehittämistehtävistä hallinnollisempaan 

henkilöstötyöhön on ollut hyvin antoisa ja opettavainen, molemmat alueet kun tukevat toisiansa. Hartwall-

aikanani olen lisäksi päässyt mukaan myös emoyhtiömme projekteihin ja hankkeisiin, mikä on tuonut 

ripauksen kansainvälisyyttä työhöni. Ainejärjestötoiminnan kipinä siirtyi myös työelämään: valmistuttuani 

liityin henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry:hyn. Se on riippumaton ja valtakunnallinen 

henkilöstöammattilaisten yhdistys, joka tarjoaa ajankohtaisen ja ammattimaisen tieto- ja kollegaverkoston 

henkilöstötyön tueksi.  

 



Työelämässä kasvatustieteen tutkintooni on suhtauduttu positiivisemmin kuin mitä ajattelin opintojen 

aikana. Uskon että kasvatustieteellä on ollut selkeä tilaus varsinkin henkilöstöjohtamisen kentällä. 

Kasvatustieteen tutkinnon laaja-alaisuudessa on hyvät ja huonot puolensa: saat itse vaikuttaa siihen 

millaisen tutkinnon siitä itsellesi teet mutta toisaalta on vaara että siitä jää uupumaan ns. punainen lanka. 

Mieti jo opintojen alkuvaiheessa toiveitasi työelämän suhteen, ota selvää erilaisista vaihtoehdoista ja 

suuntaa mm. sivuainevalintojasi ja projektityöaiheitasi sen mukaan mikä tukee tuota tavoitettasi. Mutta 

muista, aina asiat eivät mene niin kuin suunnittelee: älä siis pidä pipoa liian kireänä! 

 

 


