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Uusi toimintavuosi on käynnistynyt. Olisi mukavaa kirjoittaa uusin
kujein, mutta vanhalla uralla mennään. Yliopistojen yt-kierre jatkuu.
Rakenteita uudistetaan rinnan henkilöstövähennysten kanssa, mikä
tuo epämukavan epäilyksen: onko kaikki jo päätetty ja sovittu? Onko
yt-prosessi pelkkä näytelmä? Aiheesta on tässä numerossa artikkeli.
Liiton oman toiminnan painopisteet on määritelty toimintasuunnitelmassa, jonka liittovaltuusto hyväksyi syksyllä. Uudentyyppinen
toimintasuunnitelmamme on kuin kehykset taulussa, jonka maalaamme vuoden aikana. Laajennettu hallituksen kokous aloitti jo
suunnitelman konkretisoinnin. Liitolla on suuria haasteita jäsenistön määrän ja jäsenten tukemisen suhteen tänä vuonna. Yt-uhka lisää epävarmuutta ja syksyn jäsenkyselyssämme työpaikkojen säilyttämistä pidettiinkin miltei yhtä tärkeänä kuin palkkaedunvalvontaa.
Liiton toiminnassa painotetaan liiton näkyvyyttä, vaikuttavuutta
ja yhteistyöverkostojen luomista. Jäsenistön tuki ja kannustus tarvitaan tavoitteiden vauhdittamiseen. Yhtenäinen jäsenistö tukee toimijoitaan ja näin pääsemme parhaiten tulokseen. Uutta keskusjärjestöä rakennetaan ja liiton on asemoitava roolinsa uudessa tilanteessa.
Viestintä on aina haastavaa ja liitossa jatketaan sen kehittämistä.
Liitto pyrkii viestinnällään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen jäsenviestinnän lisäksi. Liitolta pyydetään lausuntoja valtionhallinnon koulutus- ja osaamishankkeisiin, työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä yliopistojen ja virastojen rakenteelliseen
kehittämiseen. Aktiivisten toimijoidemme avulla pystymme nostamaan esiin asioita, jotka on syytä ottaa huomioon lakiuudistuksissa
ja rakenteiden kehittämisessä.
Liiton merkittävimpiä uudistuksia viime vuonna olivat
sähköisen liittymisen avaaminen, Twitter- ja Facebook-sivujen käyttöönotto ja jäsenkalenteriuudistus. Jäsenistö sai nyt viimeisen kerran liiton kalenterin tilaamatta. Ensi vuoden kalenteri
on tilattava, kun Pardia avaa tilaamismahdollisuuden. Seuratkaa
liiton viestintää ja antakaa palautetta. Rakennetaan liiton
tulevaisuutta yhdessä. Yhdessä olemme enemmän.

Ett nytt verksamhetsår har börjat. Det skulle vara trevligt
att få skriva att året börjar med nya tag, men tyvärr rullar det på
i gamla banor. Samarbetsförhandlingsspiralen vid universiteten fortsätter. Strukturerna förnyas parallellt med att personalen minskas, vilket föder en obehaglig misstanke: är allt redan
beslutat och uppgjort på förhand? Är samarbetsförhandlingsprocessen bara ett skådespel där vi ska spela med? Det finns
en artikel om ämnet i detta nummer.
Tyngdpunkten för förbundets egen verksamhet har fastställts i den verksamhetsplan som förbundet godkände i höstas. Den nya typen av verksamhetsplan är som ramen för en
tavla som vi ska måla under året. Den utvidgade styrelsen började på sitt möte ge planen konkret form. Förbundet har i år
stora utmaningar när det gäller medlemsantalet och i att kunna stöda medlemmarna. Hotet från samarbetsförhandlingarna ökar osäkerheten, och vid medlemsenkäten under hösten
framkom att det är nästan lika viktigt att bevara arbetsplatserna som att bevaka våra intressen i lönefrågor.
I förbundets verksamhet fokuserar man på förbundets synlighet, genomslagskraft och på att skapa samarbetsnätverk. Man
behöver medlemskårens stöd och uppmuntran för att målen
snabbare ska nås. En enhetlig stöder aktörerna i att uppnå det
bästa resultatet. Man bygger upp en ny centralorganisation
och förbundet måste hitta sin roll i det nya sammanhanget.
Kommunikation är alltid en svår uppgift, och inom förbundet fortsätter man att förbättra kommunikationen. Förbundet
strävar i sin kommunikation efter att öka sin samhällspåverkan
jämsides med att sköta kommunikationen till medlemmarna.
Förbundet ombeds om utlåtanden om statsförvaltningens utbildnings- och kompetensprojekt, främjande av arbetarskyddet och välmåendet i arbetet samt om utvecklandet av universitetens och ämbetsverkens strukturer. Med hjälp av våra
aktiva aktörer kan vi lyfta fram frågor som bör beaktas vid lagreformer och utvecklingen av strukturer.
Till förbundets viktigaste reformer under fjolåret hör att man
införde elektronisk medlemsanslutning, öppnade Twitter- och
Facebook-konton och förnyade kalendern. I år var det sista
gången medlemmarna fick förbundets kalender utan beställning. Nästa år ska kalendern beställas via ett system som Pardia ska öppna. Följ med förbundets kommunikation och ge
respons. Låt oss tillsammans bygga upp förbundets framtid.
Tillsammans är vi något mera.

Puheenjohtaja Satu Henttonen

Ordförande Satu Henttonen
Kuva: Nina Kellokoski
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Ajassa liikkuu

Vuosilomapalkan laskenta
muuttui yliopistoissa
Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa koskevaa kohtaa muutettiin 1.2.2016 alkaen. Muuttuneen säännöksen mukaan vuosilomapalkka lasketaan prosenttiperusteisena,
jos työajan ja vastaavasti palkan muutos on kestänyt vähintään 4 kalenterikuukautta tai yhdessä tai useammassa osassa yhteensä 120 kalenteripäivää. Kyseistä määräystä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli työaikamuutoksen
perusteena on osa-sairausvapaa.
Muutosta sovelletaan 1.4.2015 lukien ansaittuihin
vuosilomiin eli käytännössä lomakaudella 2016 pidettäviin lomiin.
Katja Heikkilä
Neuvottelupäällikkö

Esimerkki
Muuhun henkilöstöön kuuluva työntekijä (normaalisti 100% työaika) on
osittaisella työvapaalla tehden 80 % työaikaa 1.1.–30.6.2015 välisen ajan.
Hän on prosenttilaskennan piirissä vuoden 2015 vuosilomien osalta eli pitäessään 1.4.2014–31.3.2015 lomanmääräytymisvuonna ansaittuja lomia.
Kyseiseen lomanmääräytymisvuoteen sovelletaan vielä vanhaa säännöstä,
jonka mukaan prosenttiperusteiseen vuosilomapalkkaa siirryttiin, kun työajan ja vastaavasti palkan muutos oli kestänyt yli kuukauden (tässä muutos 1.1.–31.3.2015).
Työehtosopimuksen muutos koskee lomanmääräytymisvuonna 1.4.2015–
31.3.2016 ansaittuja lomia. Vuoden 2016 lomien osalta työntekijä ei siis ole
prosenttiperusteisen vuosilomapalkkalaskennan piirissä, koska muutos työajassa ja vastaavasti palkassa (1.4.–30.6.2015) ei kestä yhteensä neljää kalenterikuukautta lomanmääräytymisvuodessa.

Työaikatyöryhmässä keskusteltua
Yliopistojen työehtosopimuksen työaikaryhmässä on käsitelty yliopistojen etätyöohjeita ja etätyöhön liittyviä työaikakysymyksiä. Työryhmä totesi, että ohjeet ovat selkeitä, ja koska ongelmia ei ole ilmennyt, ei ole
tarpeen tehdä sopimusmääräyksiä asiasta. Työryhmässä keskustellaan vielä työmatkalta myöhäisen kotiintulon tai yöllä tehtävien päivitys-

ajojen jälkeisen työpäivän työaikajärjestelyistä.
Myös työaikamääräys liukuvan työajan ja ylityön erottamisesta on kesken. Opetus- ja tutkimushenkilöstön alatyöryhmässä on käsitelty yliopistojen työaikasuunnitelmaohjeita ja
henkilöstön työaikasuunnitelmien puutteita.
Asian käsittely jatkuu. (SH)

Opetushallitus ja CIMO yhteen 2017
Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistyvät
vuoden 2017 alussa uudeksi virastoksi, jonka
säädösvalmistelu on meneillään. Työryhmässä
käydään läpi säädöstekstien lisäksi muun muassa henkilöstöpoliittisia kysymyksiä, jotka on
hoidettava uutta virastoa perustettaessa. Virasto laajenee vuoden 2018 alussa edelleen,

kun siihen yhdistetään vielä Ylioppilastutkintolautakunta ja Koulutuksen arviointikeskus
KARVI. Yhdistämistä suunnittelevassa työryhmässä on henkilöstön edustajana Pardiasta Aki
Nieminen joka on pitänyt virastojen henkilöstöä tilanteen tasalla suunnitelmista ja käynyt
keskusteluja henkilöstön kanssa asiasta. (SH)

Työterveyslaitoksen opas Voimaa arkeen tukee arjen valintoja. www.ttl.fi
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Kansalaistaidot
ruostumassa?
Kansalaisten alkusammutustaidot
ovat heikentyneet parin vuoden takaiseen
verrattuna. Vuonna 2015 suomalaisista 58
prosenttia ilmoittaa osaavansa alkusammutuksen hyvin tai erinomaisesti, kun vuonna
2013 vastaava luku oli 66 prosenttia. Lisäksi sukupuolten välinen ero on merkittävä.
Miehistä peräti 70 prosenttia arvioi alkusammutustaitonsa hyväksi, mutta naisista
vain 45 prosenttia.
Tiedot käyvät
ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä puhelinhaastattelututkimuksesta.
www.spek.fi.

Ajassa liikkuu

Virkamiesten
eroamisikää halutaan
nostaa

Valtion virkamiesten ja kunnallisen viranhaltijan eroamisikää ehdotetaan nostettavaksi asteittain 68 vuodesta 70 vuoteen. Hallituksen esityksen mukaan eroamisikä olisi 68 vuotta vuonna 1957 tai sitä ennen syntyneillä, 69
vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä sekä
70 vuotta vuonna 1962 tai sen jälkeen syntyneillä. Eroamisiän nosto liittyy työeläkejärjestelmää koskevaan lakien muutokseen, jossa
alimmat vanhuuseläkeiät nousevat asteittain
63 vuodesta 65 vuoteen ja eläkkeen karttuminen nousee asteittain 68 vuodesta 70 vuoteen.
Vastaava muutos on hyväksytty työsopimuslakiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa. (AN)

Hallituksen
säästötoimenpiteet
konkretisoituvat
Hallituksen säästölistalla olleet indeksien leikkaukset konkretisoituvat. Kelan kansaneläkeindeksiin (KAL-indeksi) sidotut etuudet pienenivät vuoden alusta lukien 0,4 prosenttia. Opintoraha ja lapsilisät irrotetaan kansaneläkeindeksistä, joten niiden määrät pysyvät ennallaan.
Sairaanhoidon Kela-korvaukset pienenevät. Säästöt toteutetaan leikkaamalla lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin toimenpidekohtaisia korvaustaksoja sekä lääkärin ja
hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja
hoidon korvaustaksoja. Lisäksi otettiin lääkekorvauksissa käyttöön uusi alkuomavastuu.
Lisätietoja: www.kela.fi

Kiinteistökauppoja
Helsingin yliopistossa
Helsingin yliopisto omistaa viimeisimmän
kiinteistökaupan myötä käytössään olevat kiinteistöt itse.
Viimeisin kiinteistökauppa tehtiin viime vuoden lopussa. Silloin siirtyivät Taideyliopiston
omistamat Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n
osakkeet Helsingin yliopistolle. Yhtiö on nyt
kokonaan Helsingin yliopiston omistuksessa.

Suomen kielen
oppimiselle tukea
Kynnys omien ajatusten esittämiseen suomen kielellä kielen oppimisen alkuvaiheissa on erityisen korkea akateemisessa yhteisössä, jossa on paljon tieteellistä erityissanastoa ja monet käsitteet ovat suomalaisillekin tutumpia englannin kielellä.
Yliopistoissa ja muissa korkeasti koulutettujen työpaikoilla siirrytään helposti käyttämään englannin kieltä, jos keskustelukumppanin suomen kielitaito ei ole jo valmiiksi vahva. Kuitenkin suomea oppii puhumaan vain puhumalla suomalaisten kanssa.
Jyväskylän yliopiston Agora Center on mukana Puhu selkokieltä -kampanjassa, jonka
käynnistäjiä ovat Selkokeskus ja Yle uutiset
selkosuomeksi.
www.jyu.fi/ajankohtaista

Muutosten johtamista
ja muutosturvaa valtionhallinnossa koskevan periaatepäätöksen voimassaoloa jatketaan.
Lue lisää valtiovarainministeriön
nettisivuilta www.vm.fi kohdasta
”Valtio työnantajana/Virka ja
työehdot, henkilöstöhallinnon
asiakirjat”. Sivuilta löytyy kaikki
voimassaolevat henkilöstö
hallintoon liittyvät asiakirjat.

Lukukausimaksut yleistyvät yliopistoissa
Hallituksen yliopistoihin kohdistamat määrärahaleikkaukset lisäävät painetta lukukausimaksujen perimiseen ulkomaisilta opiskelijoilta. EU- ja Eta-alueiden ulkopuolelta tuleville ollaan asettamassa vähintään 1 500 euron lukukausimaksuja.
YHL on kritisoinut lukukausimaksuja siitä, että ne eriarvoistavat opiskelua ja vähentävät
Suomeen hakeutuvien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää. Ulkomaisilta opiskelijoilta
perittävien maksujen on pelätty myös avaavan portin lukukausimaksujärjestelmän ulottamiseen myös kotimaisia opiskelijoita koskeviksi.
Viimeksi asian nosti esiin sosiaalisessa mediassa Kokoomuksen kansanedustaja Juhana
Vartiainen, jonka mielestä maksuilla voitaisiin paikata suomalaisten yliopistojen rahoitusvajetta. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan Kokoomus ei kuitenkaan kaavaile lukukausimaksujen ulottamista kaikkia opiskelijoita koskeviksi.
Yliopistojen on ilmoitettava lukukausimaksuistaan kesäkuuhun 2017 mennessä. (AS)

Yksilö useimmin vastuuseen
työturvallisuusrikoksissa
Yksilöitä rangaistaan työturvallisuuden
laiminlyönneistä useammin kuin organisaatioita, osoittaa Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston tutkimus. Yrityksiä ja muita oikeushenkilöitä rangaistaan yhteisösakolla, jota on sovellettu työturvallisuusrikoksiin vuodesta 2003
lähtien. Vaikka yhteisösakon käyttö on jatkuvasti yleistynyt, ovat ne edelleen lieviä verrattuna työturvallisuusrikosten vakavuuteen.

Ajanjaksolla 2010–2014 keskimääräinen yhteisösakko työturvallisuusrikoksissa oli 10 700
euroa. Yhteisösakkoon tuomittiin kaiken kaikkiaan 154 työturvallisuusrikostapauksessa ja
tuomittuja yhteisöjä oli yhteensä 161. Samana
ajanjaksona työturvallisuusrikoksista tuomittiin
käräjä- ja hovioikeuksissa 805 henkilöä, joista
773 sakkotuomioon.
www.ttl.fi
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Päivän puheenaihe

Yliopistot
syöksykierteessä
Puolen vuoden aikana eri yliopistoissa käynnistettiin seitsemän yt-menettelyä, joita on käyty rinta rinnan rakenteellisten kehittämistoimien kanssa. Hallinnollisia tehtäviä järjestetään uuteen organisaatioon ja työntekijät joutuvat hakemaan paikkoja. Tämä aiheuttaa pelkoja: työpaikka voidaan menettää, uusi organisaatio koetaan uhkana, epätietoisuus kalvaa.

Sivistystyönantajan työehtosopimuksen mukainen yhteistoimintatyöryhmä järjesti tammikuun lopussa koulutusta yhteistoiminnasta, jossa käytiin läpi henkilöstön vähentämiseen tähtäävän yt-menettelyn asioita. Koulutukselle on ollut suuri tarve, koska
menettelytavoissa on edelleen parantamisen
varaa. Yt-neuvotteluissa on ollut erimielisyyttä muun muassa pöytäkirjojen julkisuudesta,
neuvotteluasioiden salassapitovelvollisuuksista, henkilöstön edustajille annettavista tiedoista, asiantuntijoiden käytöstä ja miten irtisanomiset toteutetaan käytännössä. Työntekijäpuolta on kaihertanut myös, haetaanko aidosti vaihtoehtoja vai onko kaikki jo niin
pitkälle suunniteltua, että muutoksia ei voida
tehdä. Mikä on oikea hetki ottaa henkilöstön
edustajat mukaan? Työntekijäpuolen vastaus
on yksiselitteinen: Henkilöstö on otettava mukaan silloin, kun ryhdytään suunnittelemaan
henkilöstövaikutuksia aiheuttavia muutoksia.
Tämä vastaa yhteistoimintalain henkeä.

Yt-kierre käynnistyy
Valtion talousarvion 2016 perusteissa korkeakouluja vaaditaan järjestämään toimintansa taloudellisesti, tuottavasti ja tehokkaasti. Niiden
on edistettävä profiloitumista tukevaa työnjakoa ja tiivistettävä keskinäistä yhteistyötään sekä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Korkeakoulujen odotetaan jatkavat alakohtaista ja alojen välistä toiminnallista ja rakenteellista kehittämistä osaamisen kokoamiseksi ja
epätarkoituksenmukaisten päällekkäisyyksien purkamiseksi.

Julkisessa keskustelussa on esitetty arvioita,
että vuoden 2016–2019 määrärahavähennykset koulutukseen ja osaamiseen valtion budjetissa ovat johtamassa 2000–3000 työntekijän vähennyksiin yliopistoissa. Yliopistot ovat
ryhtyneet sopeuttamis- ja kehittämistoimiin,
joita tehdään maltillisella henkilöstöpolitiikalla tai henkilöstövähennysten kautta. Vuosina
2016–2019 yliopistoindeksi on jäädytetty ja lisäksi apteekkikompensaatiota Helsingin ja ItäSuomen yliopistoille esitetään poistettavaksi
vuoden 2017 alusta.
Yliopistojen määrärahaleikkaukset johtivat
vuoden 2015 loppuun mennessä tilanteeseen,
jossa kuusi yliopistoa ryhtyi yhteismäärältään
massiiviseen henkilöstön vähennysprosessiin.
Vuoden 2016 alussa myös Tampereen teknillinen yliopisto ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut enintään 100 työntekijän vähentämiseksi.
Jos yksittäinen yritys tekisi näin suuria henkilöstövähennyksiä, olisi työministeri paikalla ja
hallitus lupaisi tukitoimia. Sen sijaan yliopistoja on syyllistetty ja niitä on haukuttu jopa suojatyöpaikoiksi, joiden on nyt otettava ”löysät
pois” ja saatettava taloutensa kuntoon.
Yliopistot käyttävät perusteluinaan käynnistäessään yt-menettelyjä valtiontalouden tilaa
ja määrärahojen leikkauksia. Niiden tavoitteiksi
ilmoitetaan melko yhtenevästi yliopiston toiminnan sopeuttaminen opetuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan turvaamiseksi. Helsingin yliopiston rehtorin Jukka Kolan suulla
saatiin kuitenkin kuulla tammikuisessa uutislähetyksessä, että hallintotehtäviä valuu opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Tästä seuraa, että

he eivät voi keskittyä ydintehtävään. Ylipäänsä yliopistolain tavoite saada resurssit paremmin ydintehtävän suorittamiseen on vesittynyt moneen kertaan eri yliopistoissa raskaiden
yt-menettelyjen tuloksena.
Hallitus ja yliopistojen johto harjoittavat
ristiriitaista politiikkaa. Vaihtoehtoja toiminnan rationalisointiin löytyy aina, jos niitä vain
halutaan löytää. Tämän ovat jo osoittaneet ne
yliopistot, jotka ovat välttäneet henkilöstön irtisanomisia ja onnistuneet käyttämään järkevästi luonnollista poistumaa ja muita rakenteellisen kehittämisen keinoja.

Kovaa henkilöstöpolitiikkaa
Tammikuun viimeisenä päivänä pääministeri
Juha Sipilä ei katsonut yliopistojen tarvitsevan muutosturvaa. Hän antoi ymmärtää, että
muutosvastarinta yliopistoissa on kehityksen
jarru. Tämä ei mieltä ylennä. Työnsä menettävät jäsenemme eivät ole itse aiheuttaneet
työttömyyttään. En jaksa millään uskoa, että
kaikki irtisanomiset kyetään kohdentamaan
rakenteellisen muutoksen mukaisesti, koska
uudistukset ovat vielä piirustuspöydällä ja irtisanomiset tehdään vahvasti etupainotteisesti.
Onko perimmäinen tarkoitus siivota ikääntyvä
henkilöstö kynnyksen yli? Kaipaisiko yliopistojen johtaminen sittenkin remonttia suorittavaa
henkilöstöä enemmän?
Yt-menettelyjen kautta höylätään nyt henkilöstöä vähemmäksi ennen kuin muutos- ja
sopeuttamisohjelmien kautta luotavat uudet organisaatiot ja toimintamuodot sekä yhteistyökuviot ovat valmiita. Eri organisaatioisU N I V E R S I TA S 1 / 2 0 1 6
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sa henkilöstön uudelleen järjestelyt tehdään
osaksi ilmoittautumismenettelyn kautta, osaksi
ulkoistusten ja organisaatiomuutoksen kautta tulevien tehtäväjärjestelyjen kautta. Tämäkin on raastava prosessi, jonka lopputuloksessa työntekijän pitkä työura voi vielä saada kolauksen, jos uudesta organisaatiosta ei löydykään paikkaa. Nämä henkilöt irtisanotaan ja
he jäävät tyhjän päälle. Mikä on heidän muutosturvansa?
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen määrää on vaadittu vähemmäksi. Nyt meneillään
olevien henkilöstövähennysten määrä vastaa
yhden keskisuuren yliopiston lakkauttamista.
Korkeakoulukeskittymät tuovat kuitenkin hyvinvointia koko ympäröivään yhteiskuntaan ja
maan hallituksen tavoite on pitää koko Suomi
asuttuna. Yliopistojen lukumäärä ei kuitenkaan
lähtökohtaisesti ole ongelma. Erilaisia yhteistyömahdollisuuksia on käyttämättä ja fuusioita varmasti syntyy jollakin aikavälillä (esim.
Tampereen uusi yliopisto). Kaikki muutokset
kannattaa suunnitella hyvin ja toteuttaa maltillisesti toimivuuden ja kustannussäästöjen
varmistamiseksi.
Korkeakoulujen mahdollisissa yhdistymistilanteissa sekä korkeakoulun luopuessa joistain
koulutuksista tulee opiskelijoille taata mahdollisuus suorittaa tutkintonsa loppuun. On myös
otettava huomioon henkilöstön tosiasialliset
mahdollisuudet siirtyä paikkakunnalta toiselle työn perässä. Jos siirtymismahdollisuutta ei
ole, edessä on varma irtisanominen. Asiassa
ei ole vielä tätä kirjoitettaessa tehty päätöstä.

Edessä synkkä tulevaisuus?
Eri arvioiden mukaan yliopistojen henkilöstö
tulee vähenemään parin seuraavan vuoden
aikana yli 3000 työntekijällä. Tämä ei voi olla pitkällä tähtäimellä kestävä menettelytapa
vaan korkeakoulujemme profilointia, tavoitteita ja yhteistyömahdollisuuksia on tarkasteltava
johdettuna kokonaisuutena. Harkittavaksi on
ehkä otettava yliopisto- ja ammattikorkeakoululainsäädännön kokonaisvaltainen uudistus,
koska aiemmilla lakiuudistuksilla ei ole saavutettu tavoiteltuja hyötyjä. Yliopistojen autonomia ja taloudellinen itsenäisyys eivät ole toteutuneet. Valtiovallan poliittinen ja taloudellinen
ohjaus on poukkoilevaa eikä takaa työrauhaa ja
todellista kehittämisilmapiiriä korkeakouluihin.
Henkilöstö on jatkuvan epävarmuuden kehässä niissä yliopistoissa, jotka ovat toteuttaneet
toistuvasti yt-menettelyjä ja höylänneet organisaatiotaan ohuemmaksi ilman todellisia uudistuksia ja tavoitteellista strategiaa.
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Yliopistojen yt-kierre on henkilöstönäkökulmasta kestämätöntä eikä siinä toteudu myöskään hallituksen tavoite lisätä työllisyyttä. Irtisanottavat ovat usein ikääntyneitä, joten heidän työllistymisensä on hyvin epätodennäköistä.
Tammikuussa 2016 Karjalainen ja Savon Sanomat arvioivat valtiovallan säästöjen vievän
yliopistoista yli 5200 työpaikkaa. Tähän kokonaismäärään on laskettu jo muutaman vuoden sisällä tehdyt vähennykset ja luonnollisen poistuman kautta vähentyneet työpaikat
lähinnä vuodesta 2012 lähtien. Eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole palkattu uusia työntekijöitä ja määräaikaisten työsuhteiden päätyttyä ei
ole avattu uusia määräaikaisia työsuhteita. Ytprosessien aikana on käytännössä rekrytointikielto – olisihan merkillistä, että yliopisto, joka
vähentää tuotannollisista ja taloudellisista syistä henkilöstöään, palkkaisi samaan aikaan uusia työntekijöitä. Takaisinottovelvoitetta onkin
noudatettu melko hyvin tai yt-prosessin aikana
irtisanomisuhan alle joutuneita on pystytty heti tai jonkin ajan kuluttua sijoittamaan toisiin,
joko pysyviin tai sijaisuuksiin liittyviin tehtäviin.
Työnantajalla on eri prosesseissa ollut tarvetta myös palkkatarkistuksiin. Yt-lainsäädännöstä ei tule mitään oikeuksia alentaa palkkoja yt-prosessin yhteydessä vaan palkkauksen
suhteen noudatetaan edelleen yliopistojen
palkkausjärjestelmää. Trendi tuntuu kuitenkin
olevan, että palkkatasoissa on laskua ja uusia
työntekijöitä on palkattu alhaisempiin palk-

katasoihin. Yliopistojen palkkausjärjestelmän
tavoite oli aikoinaan taata kilpailukykyinen sisääntulopalkkaus.

Tarve varmuuteen
Korkeakoulujen rahoituksen jatkuvuus on kuollut kirjain indeksien joutuessa jatkuvasti jäädytetyksi. Yliopistot eivät ole yrityksiä eikä niitä
voi johtaa kuin yrityksiä. Rahoitukseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja varmuutta, joka mahdollistaa pitkälle menevän suunnittelun. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on meneillään yliopistolain vaikuttavuuden arviointi, jota liitto on aktiivisesti kommentoinut. Lisäksi eri
yliopistoissa järjestetään työpajoja, joihin on
kutsuttu myös pääluottamusmiehiä käsittelemään tätä asiaa.
Maan hallituksen laatimassa talousarvion
2016 perusteissa vaaditaan korkeakouluja keskittämään voimavaroja ”harvempiin, vaikuttavampiin ja taloudelliselta kantokyvyltään aiempaa vahvempiin toiminnallisiin yksiköihin.”
Tämä on selvästi vauhdittanut lukuisia yhteistyöhankkeita yliopistoissa ja tulemme kertomaan niistä vuoden aikana lisää.
On varmaa, että yliopistoissa tulee tapahtumaan paljon muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia. YHL:n tavoitteena on säilyttää mahdollisimman paljon työpaikkoja ja valvoa, että
työsuhteen ehdot eivät heikkene.
Satu Henttonen
YHL:n puheenjohtaja

Päivän puheenaihe

Irtisanomisen riitauttaminen
Työsuhde voi päätyä irtisanomiseen kahdella eri perusteella: joko henkilöstä itsestään
johtuvasta perusteesta tai työnantajasta johtuvasta taloudellisesta ja/tai tuotannollisesta perusteesta. Taloudellisia ja tuotannollisia
irtisanomisperusteita ja niiden mahdollista
riitauttamista on käsitelty toisaalla tässä lehdessä, joten keskityn tässä henkilökohtaisiin
perusteisiin.
Irtisanomisperusteelta edellytetään aina asiallisuutta ja painavuutta, jonka täyttymistä arvioidaan tapauskohtaisesti. Työsopimuslain
mukaan työntekijään liittyvänä asiallisena ja
painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Tavallisimpia esimerkkejä tästä ovat työvelvoitteiden laiminlyönnit, annettujen määräysten
noudattamatta jättämiset ja luvattomat poissaolot. Sairaus voi olla myös irtisanomisperuste, jos työntekijän työkyky on sen johdosta heikentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Ennen irtisanomista työnantajan on kuitenkin selvitettävä
olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin.

Varoituksella on merkitystä
irtisanomisperusteita arvioidessa
Työsopimuslaki edellyttää, että työntekijälle, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut
niitä, on varoituksella annettu mahdollisuus
korjata menettelyään ennen kuin työsuhde irtisanotaan. Esimerkiksi jos työnantaja katsoo
työntekijän laiminlyövän työvelvoitteitaan, on
siitä annettava työntekijälle varoitus eli mahdollisuus korjata menettelyään. Jos varoituksesta huolimatta työvelvoitteiden laiminlyönti jatkuu, on työsuhde mahdollista irtisanoa.
Varoituksella on siis merkitystä, kun arvioidaan, täyttyykö lain vaatimus asiallisesta ja painavasta irtisanomisperusteesta. Jos samasta
asiasta on varoitettu aiemmin, täyttyy asiallisuus ja painavuus irtisanomisperusteen osalta melko todennäköisesti. Jos siis koet saavasi perusteettoman tai vain vähäisestä rikkeestä annetun varoituksen työnantajalta, on siitä
hyvä olla yhteydessä luottamusmieheen. Sinällään yksittäistä varoitusta ei ole mahdollista riitauttaa, mutta luottamusmiehen avus-

tuksella varoituksesta on hyvä kirjauttaa oma
eriävä näkökanta ja huolehtia, että työnantaja
saa sen tietoonsa (esim. sähköpostilla tai työnantaja allekirjoittaa työntekijän paperille kirjatun näkemyksen).
Kun työnantaja harkitsee työsuhteen päättämistä henkilökohtaisella perusteella, on hänen varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Tilaisuuteen on hyvä ottaa avuksi luottamusmies
ja kirjauttaa oma näkemys perusteita, varsinkin
jos ollaan erimieltä irtisanomisesta.

Erimielisyystilanteessa toimiminen
Jos työntekijä ja työnantaja ovat erimielisiä irtisanomisesta, yritetään asiaa ensin ratkaista
neuvottelemalla. Luottamusmies neuvottelee
yleensä ensin työnantajan kanssa irtisanominen mahdollisesta peruuttamisesta. Jos se ei
ole mahdollista, niin neuvottelut voivat koskea
vahingonkorvausta irtisanomisesta.
Jos riidassa ei päästä paikallisesti sovinto-

ratkaisuun, asian hoito siirtyy liittotasolle, jolloin Pardia on yhteydessä työnantajaliitto Sivistystyönantajiin. Tavoitteena on aina sovintoratkaisu, joka on monesti nopeampi kuin
oikeusteitse saatava ratkaisu ja saattaa johtaa
myös melko hyvään lopputulokseen. Työnantaja suostuu erittäin harvoin peruuttamaan irtisanomisen, mutta irtisanotulle tulevan vahingonkorvauksen osalta voidaan jo päästä sovintoratkaisuun. Jos sopu löytyy paikallisella tai
liittotasolla, ratkaistaan asia sovintosopimuksella, johon yleensä liittyy vaitiolovelvollisuus.
Aina ei kuitenkaan eväitä sovintoon ole, siinä tapauksessa irtisanomisen laillisuus on selvitettävä viime kädessä käräjäoikeudessa. Asia
on mahdollista viedä käräjäoikeuden käsiteltäväksi Pardia jäsenilleen ottaman oikeusturvavakuutuksen turvin, jonka käytöstä on hyvä
olla yhteydessä Pardian toimistoon.
Katja Heikkilä
Neuvottelupäällikkö

Muutosturva tukee työnhakijaa
irtisanomistilanteissa
Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli lisää työntekijöiden turvaa irtisanomistilanteissa sekä auttaa työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen.

Työllistymissuunnitelma
Työllistymissuunnitelmalla parannetaan työntekijän mahdollisuuksia työllistyä esimerkiksi koulutuksen avulla. Työllistymissuunnitelma tehdään yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Työnhakijalle voidaan maksaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta myös
työttömyyspäivärahan korotusosaa tai korotettua ansio-osaa.

Irtisanomisaikana on oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen
Jokaisella työntekijällä, joka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, on irtisanomisaikanaan oikeus palkalliseen vapaaseen. Työllistymisvapaan pituus on 5-20 työpäivää ja se määräytyy työsuhteen keston ja irtisanomisajan mukaan.
Työntekijä voi käyttää vapaata myös työllistymissuunnitelman laatimiseen tai työllistymissuunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin kuten esim. koulutukseen osallistumiseen.
Irtisanotulla on oikeus palkalliseen vapaaseen myös silloin, kun hän hakee työtä omatoimisesti tai TE-toimiston avustuksella, menee työhaastatteluun tai osallistuu uudelleensijoittumisvalmennukseen. Vapaasta ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa, ja siitä on ilmoitettava työnantajalle aina mahdollisimman hyvissä ajoin.
Lisätietoja: www.te-palvelut.fi
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Yt-neuvottelut eri yliopistoissa
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yliopisto on vähentänyt 124 työntekijää, joista
irtisanottuja oli 55. Näistä 15 on YHL:n jäsentä.
Nämä vähennykset ovat 13 prosenttia yliopiston henkilömäärästä.
Yhteistoimintaneuvottelujen aikana käytiin läpi henkilöstön säästöehdotuksia, joiden
avulla supistukset vähentyivät arvioidusta 130
henkilöstä 124 henkilöön.
Luottamusmiehet esittivät irtisanomisten
osittaista korvaamista lomautuksilla. Työnantajan katsoi, että tarvitaan pysyviä säästöjä.
Yt-neuvotteluissa keskusteltiin palkkojen
alentamisesta. Maan hallitus valmistelee pakottavaa lainsäädäntöä ja tätä kautta palkkojen
alentamista. Kaksinkertaista palkkojen alentamista ei voitu hyväksyä.

Aalto-yliopisto
Yliopisto irtisanoo yhteensä 188 henkilöä. Kaiken kaikkiaan henkilöstömäärä vähenee yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena yh-

teensä 316 henkilöllä.
Neuvottelut koskivat yliopiston koko henkilöstöä professoreita lukuun ottamatta eli
niiden kohteena oli yhteensä 4100 henkilöä.
Muuhun henkilöstöön kohdistuu suurimmat vähennykset teknisissä ja tietotekniikkapalveluissa sekä talous- ja oppimispalveluissa.
Myös Pienyrityskeskus lakkautetaan.
Irtisanomiset käynnistyivät helmikuussa.

Vaasan yliopisto
Joulu ja tammikuussa käytyjen yt-neuvottelujen tavoitteena oli vähentää 25 työntekijää
palveluorganisaatiosta. Helmikuussa työnantaja ilmoitti irtisanovansa kuusi ja kolme työntekijää siirtyy osa-aikaiseksi.
Kaikki opetusta ja tutkimusta tukevat toiminnot kootaan Yliopistopalveluihin. Henkilöstöratkaisut tehdään helmikuussa ja uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön 1.4.2016 alkaen.
Tilapalveluiden ulkoistussuunnitelma on
toistaiseksi jäädytetty.

Åbo Akademi
Åbo Akademi ilmoitti marraskuussa 2015 käynnistävänsä yhteistoimintamenettelyn. Henkilöstövähennystarve on enintään 154 henkilöä,
joka kohdistuu puoliksi muuhun henkilöstöön
ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön.
Henkilökunta tunsi itsensä petetyksi, koska
kaksi vuotta sitten pidetyissä yt-neuvotteluissa sovittiin säästötoimista, jotka on toteutettu.
Henkilöstö on kahden vuoden aikana vähentynyt huomattavasti Åbo Akademista ja
kaikkien työtaakka lisääntynyt.
Neuvottelut jatkuvat edelleen.

Itä-Suomen yliopisto
Yliopisto aikoo osa-aikaistaa, lomauttaa ja irtisanoa enintään 200 henkilötyövuotta. Luku ei
sisällä mahdollisia eläkejärjestelyjä ja määräaikaisuuksien päättymisiä.
Neuvottelut koskevat koko yliopiston hallinto- ja tukipalveluissa työskenteleviä henkilöitä lukuun ottamatta apteekin henkilöstöä.
Liiton suurin pelko on, että henkilöstövähennykset kohdistuvat suurimmaksi osaksi
muuhun henkilöstöön. Tämä heikentää yliopistojen toimintamahdollisuuksia ja opetuksen ja
tutkimuksen laatutavoitteita.

Tampereen teknillinen yliopisto
Helsingin yliopisto
Henkilöstöä vähennetään yhteensä 980 henkilöä. Lisäksi yhtiöihin ollaan alustavien suunnitelmien mukaan siirtämässä noin 400 henkilöä. Nämä ovat suurimmat koskaan yliopistoista ilmoitetut henkilöstövähennykset.
Henkilöstö on vähentynyt vuoden 2010 jälkeen
yli 700 työntekijällä. Muun henkilöstön rekrytointikielto on ollut voimassa jo pitkään.
Uuden palveluorganisaation on määrä aloittaa
toimintansa toukokuussa.
Laboratoriotoiminnot, it-tehtävät ja tila- ja kiinteistöpalvelut tullaan myös järjestämään uudelleen.
Yliopisto lakkautti 2014 erään laboratorioyksikön ilman yt-menettelyä. Helsingin yliopiston
pääluottamusmiehet tekivät selvityspyynnön ytvaltuutetulle. Asian käsittely on edelleen kesken.
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Tammikuussa käynnistyneen yt-menettelyn
piirissä on koko henkilöstö. Vähennystarve on
enintään 100 henkilöä.
Mahdollisiksi toimenpiteiksi, jotka käydään
neuvotteluprosessissa läpi, on ilmoitettu mm.
mahdolliset luopumiset joistakin opetus- ja
tutkimusalueista, tilajärjestelyt, henkilöstövähennykset ja mahdolliset uudelleensijoitukset- ja koulutusvaihtoehdot.

Muita yt-menettelyjä
Yhteistoimintalain mukaisia yhteistoimintamenettelyjä on käynnistetty Turun, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen yliopistossa. Nämä
koskevat uudelleenorganisoitumisia eikä niiden yhteydessä ole ilmoitettu tarvetta henkilöstövähennyksiin.

Päivän puheenaihe

Neuvottelupöydissä tapahtuu
Työmarkkinaneuvottelut käynnistyivät
jälleen tauon jälkeen. Neuvotteluosapuolet
ovat kokoontuneet yhteisen pöydän ympärille käsittelemään samoja asioita kuin joulukuussa. Neuvotteluja ja tulokseen pääsemistä
helpottanee se, että pääministeri Juha Sipilä
on ilmoittanut jäädyttävänsä niin sanottujen
pakkolakien valmistelut. Sipilän päätös on tuskin osoitus pelkästä hyväntahtoisuudesta, sillä pakkolakien valmistelu ei liene kovinkaan
helppoa eikä lakiesitysten läpäisy eduskunnassa ole varmaa, kuten useat asiantuntijat ovat

jo tehneet selväksi hallitukselle antamissa lausunnoissaan. Sipilä ei ole asettanut määräaikaa
käynnistyneille neuvotteluille. Paine ratkaisun
löytämiseksi on siten työmarkkinaosapuolilla
eli ay-järjestöillä ja työnantajilla.
Myös neuvottelut paikallisen sopimisen pelisäännöistä jatkuvat. Hallitus haluaa, että yrityksissä voitaisiin sopia nykyistä laajemmin työsuhteen ehdoista, kuten palkoista, työajoista,
työsuhteen purkamisen edellytyksistä, työaikapankin käytöstä sekä työhyvinvointiin vaikuttavista kysymyksistä. Asioiden valmistelu tapah-

tuu hallituksen asettamassa työryhmässä, joka
tekee myös ehdotukset henkilöstön aseman
vahvistavista toimista yrityksen päätöksenteossa. Työryhmä on kolmikantainen, eli siinä ovat
edustettuina palkansaajat, työnantajat ja hallitus. Tuloksia työryhmältä odotetaan kevään
aikana. Paikallista sopimista helpottavien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan tämän
vuoden syyskuussa.
Anne Nordström

Tuomioistuinmaksut nousivat ja asioinnista maksullista
Tuomioistuinmaksut nousivat vuoden
alusta lukien ja asioinnista tulee pääsääntöisesti maksullista. Nykyisin ilmaiseksi käsiteltävistä asioista muuttuvat maksullisiksi muun
muassa valitukset, jotka koskevat verotusta ja
julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe- ja ter-

Työehtoja
reivataan
Hallitus esittää työsopimuslakiin muutoksia, joiden mukaan määräaikainen työsopimus voitaisiin tehdä vuoden aikana enintään
kolmesti ilman perusteltua syytä, jos työntekijä ei ole kahden viime vuoden aikana ollut
työsuhteessa kyseiseen työnantajaan. Lisäksi
työntekijöiden koeaikaa esitetään pidennettäväksi 4 kuukaudesta 6 kuukauteen ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvoitetta esitetään lyhennettäväksi 9 kuukaudesta 4 kuukauteen. Muutosesityksillä hallitus tavoittelee
lisää työpaikkoja. Esitykset ovat lausuntokierroksella, ja niiden on määrä tulla voimaan kesällä tai viimeistään alkusyksystä.
Palkansaajajärjestöt ovat kritisoineet esityksiä siitä, että ne eivät edistä työllistämistä
vaan lähinnä helpottavat irtisanomista. Myös
esityksiä valmistelleen työryhmän työskentely
on saanut heiltä kritiikkiä. Universitas -lehdessä (4/2015) asianajaja Kari Kannala kirjoittaa
määräaikaisen työsopimuksen perusteiden
höllentämiseen liittyvistä epäkohdista.

veyskeskusmaksuja. Tuomioistuimet perivät
asiakkailta oikeudenkäyntimaksujen lisäksi hakemusmaksuja.
Oikeudenkäyntimaksut nousevat asiasta ja
tuomioistuimesta riippuen yleisesti 50–500
euroa. Työtuomioistuimen ja markkinaoikeu-

den oikeudenkäyntimaksut nousivat huomattavasti enemmän. Uudistuksen myötä myös
virkamiesten valitukset tulevat maksullisiksi
hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

YT-kahvila aloittaa
Helsingin yliopistossa
Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHYn YT-kahvila toimii kevään ajan aina keskiviikkoisin kello 9–17 yhdistyksen toimistolla (Meritullinkatu 9 B 24, kadunpuolelta ovi). Jäsen, tule paikalle, jos haluat jutella tilanteestasi tai vain muuten tuulettaa ajatuksiasi. Paikalla on luottamusmiehiä.
Tarkista poikkeukselliset aukioloajat esimerkiksi pääsiäisen suhteen HYHYn nettisivuilta: www.hyhy.fi. Tiedotamme myös Facebookissa: www.facebook.com/hyhyry.

(AN)
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Tukiverkko auttaa
työelämän muutoksessa
Liitolle on tärkeää tukea jäsenistöä
jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

sanomisen seurauksia kerralla. Olo on pettynyt ja turhautunut ja tulevaisuus askarruttaa:
Mitä minä nyt teen?

Muutos tuo epävarmuutta, jonka sietäminen on usein vaikeaa. On hedel-

Miten liitto voi auttaa

mätöntä kiistellä tarvitaanko muu-

Jokainen irtisanominen on jäsenelle yksittäinen ja ainutkertainen toimenpide. Työnantajan irtisanomisperusteiden laillisuus voidaan
arvioida. Kaikki asiakirjat on siksi syytä säilyttää,
sillä niitä tarvitaan tilanteissa, joissa on syytä
epäillä menettelyn tai perusteiden laillisuutta.
Kuulopuheiden perusteella ei voi todistaa mitään. Työnantajat eivät anna aina tietoja irtisanotuista luottamushenkilöille eikä yhdistys voi
tietää yksittäisten jäsenten tilanteita, jos jäsen
ei itse sitä kerro. Siksi on tärkeää, että jäsen on
itse yhteydessä luottamusmiehiin sekä yhdistyksen jäsenrekisterivastaavaan. Työttömän jäsenmaksu on työssäkäyvien jäsenmaksua pienempi ja se maksetaan muutaman kuukauden
erissä viitesiirroilla, jotka lähetetään jäsenelle.
Luottamushenkilöt, yhdistys ja liitto haluavat tukea irtisanottuja jäseniä keskustelemalla, irtisanomisperusteiden tarkastamisella ja etsimällä vastauksia jäsenen kysymyksiin omasta tilanteestaan. Muuttuneessa tilanteessa moni asia voi askarruttaa.

toksiin pitkä aika vai pitäisikö ne tehdä nopeasti. Tärkeintä olisi tehdä oikeita ja pitkäkestoisia ratkaisuja.
Muutoksissa organisaatio tai tehtävät muuttuvat, lähdetään eläkkeelle tai joudutaan irtisanotuksi. On myös monia muitakin muutostilanteita, jolloin yhdistyksen, liiton ja työyhteisön tukea tarvitaan.

Muutos ja epävarmuus
Sukupuolten välillä voi olla eroa siinä, miten
epävarmuutta kestetään. Naiset ajattelevat
monesti asiat alusta loppuun jo ennen kuin
tosiasioita on tiedossa tai päätöksiä on tehty. Helpottuuko olo ajattelemalla mahdollisia
lopputuloksia? Jos pahin uhka ei toteudukaan,
on helpotus varmasti suuri. Toinen, usein miehisenä pidetty tapa, on ottaa tosiasiat sellaisina kun ne tulevat ja miettiä sitten tilannetta.
Varmaa on, että muutoksista voi hämmentyä
kuka tahansa.
Aivotutkijat ja psykologian asiantuntijat, kuten Kiti Müller ja Liisa Keltikangas-Järvinen, ovat vakuuttaneet, että ihmisen aivot eivät ole digitalisaation myötä muuttuneet tai
kehittyneet erilaisiksi. Ne käsittelevät edelleen
pääsääntöisesti yhtä asiaa kerrallaan. Lyhyt- ja
pitkäkestoiset muistit toimivat kuin ennenkin
ja ihmisen kyky muutoksenhallintaan on persoonakohtainen. Eli jos esimerkiksi menettää
työpaikan tai tulee irtisanotuksi ilman omaa
syytään, voi olla vaikeaa käsitellä kaikkia irti-
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Oma yhdistys on lähituki
Yhdistyksillämme on erilaisia käytäntöjä jäsenistön tukemiseen. Ne tiedottavat suoraan irtisanotuille tilaisuuksista ja tukimuodoista, joten tämänkin takia on tärkeää olla yhteydessä luottamushenkilöihin omassa yhdistyksessä. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistoyhteisön
henkilöstöyhdistys ISYHY on kutsunut jäseniä yhteisiin tiedotustapaamisiin, joissa on
purettu tunteita ja kysytty tärkeitä kysymyksiä yhteisen aterian äärellä yhdessä yhdistyksen luottamushenkilöiden ja liiton edustajan
kanssa. Helsingin yliopiston henkilökuntayh-

distys HYHY avaa toimistossaan YT-kahvilan,
jossa voi poiketa ja saada neuvoja ja opastusta
sekä esittää itseään askarruttavia kysymyksiä.
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY
on järjestänyt infotilaisuuksia, joissa on ollut liiton ja työttömyyskassan edustajia. Tilaisuuden
yhteydessä on myös voinut varata ajan henkilökohtaiseen keskusteluun liiton juristin tai
puheenjohtajan kanssa.

Irtisanomisperusteet
Irtisanomisperusteet ovat lailliset, kun lähtökohtana ovat tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet. Irtisanomista ei tällöin voi
riitauttaa. Työsopimuslain mukaan tuotannollisia ja taloudellisia perusteita irtisanomiselle
ei kuitenkaan ole, jos työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät ole
vastaavana aikana muuttuneet, tai jos töiden
uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn
tosiasiallista vähentymistä.
Jos epäilee jotain epäselvyyttä irtisanomistapauksessa, asia kannattaa tutkia yhdessä liiton edustajan kanssa ja selvittää löytyykö perusteita, joilla työsuhteen päättäminen voitaisiin riitauttaa. Irtisanomisten riitautus on
pitkäkestoinen prosessi, jossa käydään erilaisia neuvotteluja työpaikalla. Liitto tukee näitä neuvotteluja. Oikeuslaitoksen käsittelyajat
ovat usein myös pitkiä. Työsuhteinen työntekijä ei voi saada työpaikkaansa takaisin riitautusprosessin päätteeksi, mutta jos lainmukaisia perusteita irtisanomiselle ei löydy, hänellä
on oikeus vahingonkorvaukseen. Virkamiehelle työpaikka voidaan palauttaa, jos irtisanomisperusteet tulkitaan oikeusasteessa vääriksi.

Takaisinottovelvoite
Ennen irtisanomista työnantajalla on velvolli-

Liitto auttaa

suus selvittää, voidaanko irtisanomisuhan alla
oleva työntekijä sijoittaa muihin vastaaviin tehtäviin tai onko työnantajalla tarjolla tehtäviä,
joista irtisanomisuhan alla oleva pystyisi suoriutumaan kohtuullisella koulutuksella. Suurissa yliopistoissa saadaan irtisanomisuhan alla
olevia työntekijöitä usein sijoitettua muihin
tehtäviin. Pienten yliopistojen mahdollisuudet uudelleensijoituksiin ovat rajoitetummat.
Myöskin virastot ja yritykset, joissa jäsenemme
työskentelevät, ovat erikokoisia. Valtionhallinnossa on käytössä henkilöstöpoliittiset periaatteet, joiden perusteella työn loputtua yritetään
hakea sijoituspaikkaa toisista virastoista. Yrityksissä työskenteleville tarjotaan työvoimahallinnon työnhakupalveluita ja mahdollisia muita
työnantajan järjestämiä tukitoimia.
Kun työsuhde on päättynyt, alkaa irtisanomisajan jälkeen yhdeksän kuukauden pituinen takaisinottovelvoite. Jos työnantaja tuona aikana tarvitsee työntekijöitä samoihin tai
samankaltaisiin tehtäviin kuin mitä irtisanotut
ovat tehneet, on työtä tarjottava TE-toimistossa työnhakijana olevalle entiselle työntekijälle.

Jos työntekijää ei haluta palkata takaisin, voidaan kysyä oliko alun perinkään tuotannollisia
ja taloudellisia perusteita vai oliko irtisanomisperuste henkilökohtainen. Tämän todistaminen on kuitenkin usein hyvin vaikeaa.
Työnantajalla on oikeus valita, ketä se palvelukseensa palkkaa. Usein rekrytointia perustellaan erilaisilla vaatimuksilla, joita irtisanotun
työntekijän ei katsota täyttävän. Takaisinottovelvoite ei edellytä, että työnantaja antaisi koulutusta, joka pätevöittäisi tehtävään. Irtisanottu voidaan ottaa takaisin, jos kyseessä ovat samat tai samankaltaiset tehtävät. Vaikka työnantajaa voidaan epäillä takaisinottovelvoitteen
kiertämisestä, sen näyttäminen toteen on kuitenkin vaikeaa, mikäli tehtävän vaatimukset on
laadittu eri tavalla.

Muutosten vaikutukset työpaikalla
Henkilöstöä vähennettäessä työtehtävät jaetaan usein jäljelle jääneiden kesken, monesti
omien tehtävien päälle. Yt-lain mukaan tehtävien muutoksesta pitää käydä oma yt-menet-

tely. Suorin tapa sen toteuttamiseksi on keskustelu esimiehen ja työntekijän välillä tai yksikkökohtaisesti. Esimiehiä tulee muistuttaa tästä
velvollisuudesta. Samalla on muistettava, että
jos tehtävät muuttuvat vaativammiksi, voi esittää niiden vaativuuden uudelleenarviointia.
Olemme esittäneet Sivistystyönantajalle järjestelmällisesti tehtävää tehtävien uudelleenarviointia. Esimerkiksi eräiden jäsentemme
tehtävänkuvaus on vuodelta 2006. Näissä tilanteissa on hyvin vaikea uskoa, että tehtävät
olisivat pysyneet täysin muuttumattomina koko tuon ajan. Vaikka rahoitustilanne on huono,
paineet palkankorotusvarallisuuden varaamiseen budjetissa on tehtävä näkyviksi. YHL onkin esittänyt, että palkankorotustarpeita kootaan muistiin ja korotuksia tehdään siinä vaiheessa, kun varallisuutta voidaan käyttää. Vaativuuslisien ja suorituskorotusten osalta jäsenistömme palkkakehitys on ollut viime vuosina negatiivinen.
Miksi vaativuustarkasteluja ja uudelleenjakoja ei tehdä virallisesti? Joissain tapauksissa
esimiehet ovat jopa pelotelleet työntekijöitä
U N I V E R S I TA S 1 / 2 0 1 6
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uusilla yt-neuvotteluilla heidän otettuaan asian puheeksi. Tämä on huonoa henkilöstöpolitiikkaa. Jos jäsen ei itse uskalla nostaa kysymystä esille, hän voi aina ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

Koulutuksesta tukea
Liitto tulee järjestämään yhteistyössä yhdistysten ja TJS-Opintokeskuksen kanssa koulutuksia irtisanomisuhan alla oleville ja irtisanotuille. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa tunteita, elämää nykyisen työn jälkeen
ja työnhakua.
Satu Henttonen
YHL:n puheenjohtaja



Yliopistojen rahoitusmallin
kehittäminen - työryhmän
ehdotus yliopistojen
rahoitusmalliksi vuodesta
2017 alkaen
Yliopistojen rahoitusmalli koostuu
kolmesta pääkokonaisuudesta, koulutuksesta, tutkimuksesta sekä koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteista.
Näistä kaksi ensimmäistä sisältävät
laskennallisia, yliopistojen tulokseen
perustuvia ja kolmen vuoden keski-

Muistilista
muutostilanteisiin

arvoilla laskettuja rahoitustekijöitä.
Koulutus- ja tiedepolitiikan tavoittei-

■ luottamusmies on tukenasi kaikissa
tilanteissa

siin sisältyy alakohtainen rahoitus,

■ osallistu yhdistyksen ja liiton
järjestämiin tilaisuuksiin

giarahoitus.

■ seuraa liiton ja yhdistyksen
viestintää

Rahoitusmallia on säännöllisin väliajoin
ajantasaistettu vastaamaan muun muassa toimintaympäristön muutoksiin ja korkeakoulupoliittisten tavoitteiden painotuksiin. Edellinen
kokonaisuudistus tuli voimaan vuoden 2013
alusta, jolloin jo pitkään malliin sisältynyttä tuloksellisuuden roolia sekä laadun ja vaikuttavuuden vaikutusta mallissa vahvistettiin. Rahoitusmallia tarkistettiin vuoden 2015 alusta.
Joulukuussa 2015 valmistuneen ehdotuksen rahoitusmalliksi on valmistellut OKM:n
sekä yliopistojen yhteinen työryhmä. Työn
lähtökohtana oli voimassa olevan mallin tarkistaminen, ei mallin kokonaisuudistus. Esitys
perustuu nykyisen rahoitusmallin rakenteelle
ja rahoitustekijöiden osuuksiin esitetään maltillisia muutoksia.
Esityksen mukaan koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteita vahvistettaisiin yhdellä tutki-

■ pidä yhteyttä työkavereihin,
kohtalotovereihin ja niihin,
jotka ovat edelleen töissä
■ selvitä, mitkä kaikki etuudet
kuuluvat sinulle (työttömyysetuudet, alhaisempi veroprosentti,
työterveyspalvelut)
■ selvitä myös jäsenmaksut
■ tyhmiä kysymyksiä ei ole:
ota yhteyttä, pohditaan yhdessä
■ katso eteenpäin:
tulevalla elämälläsi voit tehdä jotakin, menneet ovat menneitä
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valtakunnalliset tehtävät sekä strate-

muksesta siirrettävällä prosenttiyksiköllä. Lisäys kohdistuisi teknisesti alakohtaiseen tekijään, mutta käytännössä se vahvistaisi strategista rahoitusta sieltä alakohtaiseen tekijään
siirrettävästä taideyliopiston erillisrahoituksesta johtuen. Lisäksi työllistymistekijää ehdotetaan vahvistettavaksi. Ulkomaalaisten suorittaminen ylempien korkeakoulututkintojen sekä
ulkomaalaisten suorittamien tohtoritutkintojen tekijät ehdotetaan poistettavaksi, jolloin
kaikki tutkinnot huomioitaisiin jatkossa yhtenäisin periaattein.
Työryhmä esittää useiden rahoitustekijöiden
laskentaan tarkennuksia. Tutkintojen käsittely
rahoitusmallissa perustuisi kansainvälisen ISCED-luokituksen kanssa yhteensopivaan ryhmittelyyn. Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden rahoituskriteerissä huomioitaisiin jatkossa keväällä aloittavien sekä tilastointivuoden aikana valmistuvien opiskelijoiden suoritukset. Lisäksi yli 55 opintopistettä menevät
suoritukset hyvitettäisiin rahoituslaskennassa
seuraavien vuosien suorituksissa.
Erikoistumiskoulutusten ja yhteistyösopimuksiin perustuvien opintojen opintopisteet
lisättäisiin osaksi nykyistä avoimen yliopistoopetuksen ja erillisten opintojen kokonaisuutta. Tällä tuettaisiin käynnistyvien erikoistumiskoulutusten kehittämistä sekä kannustettaisiin
osaltaan yliopistoja toteuttamaan koulutuksia
yhteistyössä.
Opiskelijavaihdon laskentaa esitetään muutettavaksi siten, että laskennassa käytettäisiin
Suomeen tulleiden ja täältä lähteneiden vaihto-opiskelijoiden opintopistesuorituksia nykyisen jaksojen määrän sijaan. Muutos tukisi
osaltaan vaihdon järjestämistä tehokkaasti ja
tuloksellisesti.
Julkaisujen laskennassa esitetään siirryttä-

Yliopistorahoitus

Työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2017 alkaen

vän tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta edelleen vahvemmin korostavien ja tukevien pisteytysten käyttöön. Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen laskenta rahoitusmallissa perustuu julkaisufoorumin tasoluokitukseen. Tätä pisteytystä ehdotetaan muutettavaksi siten,
että rahoitusta määräytyisi entistä vahvemmin
korkeammissa tasoluokissa julkaistujen julkaisujen perusteella.
Strategiarahoituksen suuntaamisessa korostuisivat rakenneuudistuksen ja hallituksen
kärkihankkeiden edistäminen.
Rahoitusmallin kehittämiseksi esitetään
myös pidemmän aikavälin kehittämisehdotuksia. Näitä ovat laadullisen työllistymisen ja
aidosti kilpaillun säätiörahoituksen tilastoseu-

rannan kehittäminen siten, että näitä voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää
myös rahoituksen kohdentamisessa.
Työryhmän raportista on toteutettu lausuntokierros, johon vastasivat kaikki yliopistot ja
huomattava määrä keskeisiä yliopistojen sidosryhmiä. Lausunnonantajien enemmistö
suhtautui myönteisesti työryhmän ehdotuksiin. Huolta lausunnonantajat kantoivat lähinnä kansainvälistymisen roolin kapenemisesta mallissa.
Rahoitusmallin yksityiskohdista päätetään
kevään aikana ja tehdään tarvittavat muutokset asiaa koskevaan valtioneuvoston asetukseen sekä OKM:n asetukseen.
Rahoituksen sisäinen kohdentaminen kuu-

luu yliopiston oman päätöksenteon piiriin. Yliopistojen tulisi päättää rahoituksen sisäisestä
kohdentumisesta siten, että se tukee yliopiston omia strategisia tavoitteita ja ottavat huomioon sellaisia erityispiirteitä, joita valtakunnalliseen rahoitusmalliin ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää.
Tomi Halonen
opetusneuvos
OKM:n Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
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Tehostamista
ilman avoimuutta
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan yliopistojen toimintaa rationalisoidaan kustannustehokkuutta parantamalla.
Toimintatavat on jätetty yliopistoille, eikä julkista keskustelua rationalisoinnin määritelmistä ole käyty. Opetusministeriön suuntaa-antavat ohjeet esiteltiin opetusministeri Sanni
Grahn-Laasosen paimenkirjeessä 27.10.2015,
jonka mukaan rationalisointi tarkoittaa rakenteellista kehittämistä, profiloitumista ja poisvalintoja. Tehostusta tarvitaan, sillä yliopistojen
uinuva tyytyväisyys ja yksikköjen keskinkertaisuus on johtanut tilanteeseen, jossa ”muut
juoksevat kovempaa”. Epäselväksi kirjeessä jää
keitä nämä ”muut” ovat, miten nopeasti he
juoksevat ja minkälaisesta kilpailusta on kyse.
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Työtä tehostettaessa työntekijöiden olisi
hyödyllistä tietää kenen kanssa ja missä lajissa
he kilpailevat. Yliopistoja koskevaa keskustelua
vaivaa tempoilevuus, epäjohdonmukaisuus ja
konkreettisten visioiden puute. Yliopistotyöntekijöille epämääräiset viitteet keskinkertaisuuteen ja hitauteen ovat lähinnä viesti siitä,
että he ovat tarpeeton kuluerä suomalaiselle
yhteiskunnalle.
Teen tällä kirjoituksella yhden tulkinnan
strategioista ja niiden avoimuudesta. Fokusoin kirjoitukseni Turun yliopiston uuteen yrittäjyyteen kannustavaan strategiaan vuosille 2016–2020. Osallistun kirjoituksella Syksy
Räsäsen Imagessa 4.1.2016 aloittamaan keskusteluun, jossa hän peräsi strategioiden laa-

timiseen avointa keskustelua. Nyt strategiat
näyttävät siltä, että yliopiston johto mieltää
olevansa ”hallituksen suitsissa olevan yrityksen johtoporras” pikemmin kuin yliopistoyhteisön luottamusta nauttiva elin. Valitettavasti itselleni on muodostunut vastaava käsitys
Turun yliopiston tavasta suunnata kohti yrittäjyysyliopistoa.

Yrittäjyysyliopisto
Uuden strategian mukaan Turun yliopisto kehittää yrittäjyyskoulutusta ja opettaa yrittäjämäistä asennetta. Luovalle, ketterälle ja innovatiiviselle yrittäjyysyliopistolle on perustettu
uudet nettisivut. Sivuilla yrittäjämäisyys määritellään esimerkiksi seuraavin ominaisuuksin:

Näkökulma

vuorovaikutteisuus, sitoutuminen, kriittisyys,
ongelmanratkaisu, itseohjautuvuus ja tiedonhallinta. Olisi hyvä tietää millä perusteella ja
kenen määrittelemänä edellä mainitut ominaisuudet ovat ”yrittäjämäisiä”. Eivätkö tutkijat ole aina olleet kriittisiä, verkostoituneita ja
itseohjautuvia?
Osallistuin Turussa 22.9.2015 järjestettyyn
yrittäjyysyliopiston lanseeraustilaisuuteen Yliopisto talouden vauhdittajana. Seminaarin
aloitti opetusministerin videotervehdys, jossa Grahn-Laasonen valisti kuulijoita kipeistä
leikkauksista ja kannusti hyvään yrittäjämäiseen asenteeseen. Kuuntelin tervehdystä vaivaantuneena. Tervehdyksen perusteella opetusministeriössä ei näytä olevan laajaa kuvaa
yliopistotyöstä.
Työskentelin tohtorikoulutettavana Turun
yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksella vuodet 2010–2015. Kokemukseni perusteella laitoksella toimittiin uuden yliopistolain jälkeen niukoilla resursseilla.
Me haimme ja saimme lukuisia monitieteisiä
projekteja. Me julkaisimme kansainvälisiä artikkeleja enemmän kuin koskaan ennen. Laitoksella panostettiin opetukseen ja tohtorikoulutukseen, vaikka se vaati usein ylitöitä.
Projektit suunniteltiin tehokkaasti, ne toteutettiin mahdollisimman pienillä palkoilla ja usein
niihin liittyvät viimeiset työt tehtiin ilmaiseksi. Apurahatutkijat maksoivat itse eläkkeensä,
hoitivat oman työterveytensä ja ottivat riskin
työttömyysturvan puutteesta. Yliopistotyötä tehostettaessa olisi hyvä konkretisoida mikä edellä mainitussa kuviossa oli liian kallista
ja tehotonta.

Poisvalintoja
Yrittäjyysyliopiston avausseminaarissa istuessani tulin ikävä kyllä siihen tulokseen, että uudessa strategiassa kyse ei ole tehostamisesta
vaan poisvalinnoista. Yliopistoon ei ilmeisesti
haluta yksikköjä, jotka eivät ”sovi” hallitusohjelman tavoitteisiin. Tavoitteet elinkeinoministeri Olli Rehn määritteli HS Vieraskynässä
20.1.2016 seuraavasti: tutkimuksen pitää tukea ”taloudellisen hyödyn syntymistä, siis parempien kaupallisten ja julkisten tuotteiden
ja palveluiden sekä innovatiivisten toimintatapojen kehittämistä”.
Seminaarissa kävi selväksi millainen ”tutkimus” on hallituksen mieleen. Seminaarissa
esiteltiin muun muassa Kauppakorkeakoulun
opiskelijan kahvikärry-yritys. Retroestetiikalla leikittelevän kärryn idea on hauska ja se on

ollut mukava näky kesällä Aurajoen rannalla.
Kysymyksiä herättää kuitenkin se, onko tämä
se visio joka johdolla on Turun yliopiston suunnasta. Tulevaisuudessa tutkimusartikkelien kirjoittamisen sijaan työmme siis on kahvilakonseptien kehittely? Seminaarissa myös esiteltiin 30 000 euron yrittäjyystekopalkinto, joka
myönnetään ”henkilölle tai tiimille, joka on onnistuneesti ja oma-aloitteisesti edistänyt yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa”. Seminaarissa ei keskusteltu sanallakaan
tutkimustyöstä, rahoituksesta tai julkaisuista.
Yliopistoissa keksittyjen pienten yritysten
esittely lienee PR-mielessä perusteltua, sillä
hallitukselle ne näyttävät edustavan yliopistojen oikeaa suuntaa. Helsingin yliopiston avajaispuheessa 31.8.2015 pääministeri Sipilä totesi yliopistossa tärkeintä olevan kriittinen ajattelu ja luovuus, joista hänen mielestään ”hyviä
esimerkkejä” ovat ”yliopistopohjainen start-up
-toiminta ja lisääntynyt akateeminen yrittäjyys”.
Hyväksi kriittiseksi ajatteluksi ministerit sen sijaan eivät ole mieltäneet sosiaaliturvan leikkaamista kritisoivien perustuslakiasiantuntijoiden
osallistumista julkiseen keskusteluun. Ministerit kritisoivat nimettömästi näitä ”seis-kättä”
näyttäviä kaiken maailman dosentteja Saska
Saarikosken kolumnissa Helsingin Sanomissa
24.1.2016. Julkiseen keskusteluun olisi kohteliasta osallistua avoimesti omalla nimellä, jotta yliopistoissa tiedettäisiin kenen kanssa keskustellaan ja mistä.

kijöille ja liitoille, jotta jokainen tietäisi juoksukilpailun säännöt.
Yliopistoissa ilmapiiriä kiristää tällä hetkellä
työntekijöiden epätietoisuus siitä, mikä on yliopistojen konkreettinen visio tulevaisuudesta ja kenen luoma se on. Opetusministeri toivoi paimenkirjeessään pääsykokeiden poistamista, ympärivuotista opiskelua ja digitaalisia
oppimisympäristöjä. Hän jätti kuitenkin mainitsematta miten nämä toteutetaan. Yrittäjämäisellä konsulttitoiminnalla? Ilmeisesti, sillä
leikkaukset keskitetään pätkätutkijoihin sekä
talous-, henkilöstö-, tieto- ja opetushallintoon.
Odotan innolla kuinka tällainen rationalisointi
nostaa raketin lailla suomalaiset yliopistot ranking-listojen kärkeen.
Mona Mannevuo
Kirjoittaja on tutkijatohtori Lisa Adkinsin FiDiPro-hankkeessa Social Science for the C21st.

Kuva: Mari Lehto

Avoimuutta
tehostamiseen
Yliopistoja yhtäällä rationalisoiva hallitus on
toisaalla ottamassa enemmän valtaa strategisen tutkimuksen rahoitukseen. Ilman selkeää ja
avointa keskustelua näiden rahojen jakaminen
näyttää siltä, että niitä saavat ne, jotka osaavat
myydä hankkeensa hallitusohjelmaan sopivasti. Pärjääkö rahoitushaussa parhaiten yrittäjämäisellä asenteella?
Keskustelua tulisi avoimesti käydä myös siitä
ketkä yliopistolta lähtevät, ketkä jäävät ja millä
perusteella. Myös liitoilla tulisi olla selkeät kannanotot poisvalintoihin ja tapoihin, joilla ne toteutetaan. Professoriliiton viime syyskuun uutiskirjeen mukaan hallituksen esittämät keinot
kustannuskilpailukyvyn kasvattamiseen ovat
ankaria, mutta kriisitietoisuus liitossa on voimakasta, joten liiton mukaan ”jonkinlaisia kovia toimia tarvitaan”. Nämä ”jonkinlaiset” toimet
olisi hyvä avata myös muille (yliopisto)työnteU N I V E R S I TA S 1 / 2 0 1 6
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YKSITYISYYDEN SUOJA
YRITYSTOIMINNAN
MUUTOKSISSA
Tässä kirjoituksessa käsittelen työntekijän yksityisyyden suojaa työelämässä erityisesti
niissä tilanteissa, joissa työnantajayksikössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi liikkeen luovutus kuten yrityksen tai sen osan kauppa, ulkoistukset ja monet muut uudelleenorganisoinnit.

Mitä on yksityisyyden suoja
työelämässä?
Yksityisyyden suoja tarkoittaa selkokielellä sitä,
että myös työelämässä työntekijälle kuuluu yksityinen alue, johon työnantaja ei saa puuttua.
Missä tämän alueen rajat kulkevat, voi joskus
olla epäselvää työsuhteen osapuolille. Tyypillisesti työntekijän yksityisyyden suojaan kuuluvat hänen terveydentilaansa ja henkilökohtaiseen elämäänsä kuuluvat asiat sekä normaali
kirje- ja puhelinsalaisuus.
Yksityisyyden suojaan liittyy tietosuoja.
Työnantajalla on oikeus kerätä tiettyjä tietoja
työntekijästä, mutta niitä on käsiteltävä henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn mukaisesti.

Keskeinen lainsäädäntö
Työntekijän tietosuojasta on säädetty laissa
yksityisyyden suojasta työelämässä. Toinen
keskeinen laki on henkilötietolaki, jossa säädetään, mitä henkilötietoja voidaan kerätä ja
miten niitä tulee käsitellä.
Työelämän tietosuojalaki koskee työntekijää
koskevien henkilötietojen käsittelyä, työntekijälle tehtäviä testejä ja tarkastuksia, teknistä
valvontaa työpaikalla sekä työntekijän sähköpostiviestien avaamista.
Työntekijää koskevista tiedoista koostuu
henkilörekisteri. Henkilörekisterillä pitää olla nimetty vastuuhenkilö, ja siitä pitää laatia
henkilörekisteriseloste. Henkilörekisteriin saadaan kerätä vain sellaisia tietoja, jotka ovat työsuhteessa tarpeellisia. Tästä tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella. Ei siis ole mahdollista, että työnantaja kerää ”varmuuden vuoksi” sellaisia tietoja,
joita ei työsuhteessa tarvita. Ei edes työntekijän suostumuksella.
Monet työntekijän yksityiselämään kuuluvat
tiedot ovat sellaisia, että niitä ei voida kerätä,
koska yhteys työhön ja työtehtäviin puuttuu.
Tällaisia tietoja ovat yleensä esimerkiksi työn-
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tekijän perhesuhteet tai poliittiset mielipiteet.
Jos tällaisia tietoja kerätään, siihen on oltava
työoikeudellinen peruste. Esimerkiksi alaikäisiin huollettaviin liittyviä tietoja voidaan kerätä, jos työnantaja on työehtosopimuksen perusteella velvollinen maksamaan työntekijälle
palkkaa poissaolopäivinä, jolloin hän on hoitamassa sairasta lastaan.
Henkilörekisterilaissa on erikseen määritelty arkaluonteiset tiedot. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kokonaan kiellettyä. Arkaluonteisia tietoja ovat tiedot, jotka koskevat työntekijöiden etnistä alkuperää, yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta
rikoksen seuraamusta, terveydentilaa, sairautta
tai vammaisuutta, seksuaalista suuntautumista tai sosiaalipalvelujen käyttämistä.
Poikkeuksen pääsäännöstä muodostavat tilanteet, joissa arkaluonteisten tietojen käsittelyyn on henkilörekisterilaissa säädetty peruste. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi se, että tietoa tarvitaan oikeudellisen vaatimuksen
esittämistä varten tai tietoa käytetään henkilön terveydenhuollossa. Henkilötunnus on arkaluonteinen tieto.
Malliesimerkki arkaluonteisista tiedoista on
rikosrekisteriote. Laissa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on säädetty, millä edellytyksillä ja missä tapauksissa työnantajan on vaadittava lasten ja
nuorten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriote. Jos edellytykset täyttyvät, rikosrekisteriote on pakko pyytää. Jos edellytykset eivät
täyty, otetta ei saa pyytää.
Jos työntekijästä tai työnhakijasta halutaan
teettää turvallisuusselvitys, on noudatettava
turvallisuusselvityksiä koskevaa lakia. Laissa on
säädetty tarkat kriteerit missä tilanteissa turvallisuusselvitys voidaan teettää. Turvallisuusselvitys edellyttää aina asianomaisen henkilön
kirjallista suostumusta, mutta tämän lisäksi on

oltava laissa säädetyt edellytykset selvityksen
teettämiseen.

Työtekijän henkilötietojen
luovuttaminen ulkopuoliselle
Lähtökohta on, että henkilörekisterin pitäjä eli
työnantaja ei voi luovuttaa työntekijän tietoja ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin
mahdollista esimerkiksi palveluntuottajalle,
jonka kanssa työnantaja on tehnyt toimeksiantosopimuksen tietyn toiminnan hoitamisesta.
Tyypillinen tällainen ulkopuolinen palveluntuottaja on palkkahallintoa hoitava tilitoimisto.
Tietoja luovutettaessa on aina huolehdittava työntekijöiden yksityisyyden suojan säilymisestä ja henkilörekisterilain noudattamisesta.
Työnantajan on edellytettävä, että myös palveluntuottaja noudattaa näitä menettelyjä.

Yksityisyyden suoja
muutostilanteissa
Yritystoiminnan muutosten ei periaatteessa
pitäisi vaikuttaa työntekijöiden yksityisyyden
suojaan. Jos kysymyksessä on työoikeudellisesti liikkeen luovutus, aikaisemman työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle
työnantajalle. Työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä entisin työehdoin. Esimerkiksi henkilöstörekisterin tiedot siirretään uuden
työnantajan hallintaan.
Kun työntekijän työsuhde päättyy, entisellä
työnantajalla ei enää ole tarvetta käsitellä hänen henkilötietojaan. Käytännössä voidaan
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ajatella, että koska työsuhteisiin liittyvien riitautusten määräaika on kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä, ainakaan tämän jälkeen
ei ole tarpeellista säilyttää entisten työntekijöiden henkilötietoja.
Yritystoiminnan muutostilanteessa korostuu se, että luovutettavien tietojen pitää olla ajantasaisia, muutenkin oikeita sekä luovutuksensaajan eli uuden työnantajan kannalta
tarpeellisia. Tässäkin yhteydessä on muistettava, että tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa asianomaisen työntekijän suostumuksellakaan. Ei siis ole mahdollista, että siirtyvä työntekijä kuittaa suostumuksen kaiken
mahdollisen datan siirtämiseen. Käytännössä
olennaista on, että vanhentuneita tai muuten
irrelevantteja tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Työnantajan tulisi muutenkin huolehtia henkilöstörekisterin ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta, eli sieltä pitäisi systemaattisesti poistaa vanhentuneet ja siinä mielessä ei-tarpeelliset tiedot. Pitkässä työsuhteessa työnantajan
ei ole tarpeellista säilyttää työntekijän kaikkia
tietoja hänen koko työsuhteensa ajalta. Jos
rekisteriin talletettujen tietojen ajantasaisuudesta ei ole huolehdittu, oikea hetki tähän on
juuri liikkeenluovutus, jotta uudelle työnantajalle ei luovuteta tietoja, joiden käsittelyyn aikaisemmalla työnantajallakaan ei enää ole ollut tarvetta eikä niin ollen laillista perustetta.
Jos jokin toiminto lakkautetaan ja ulkoistetaan, kysymys ei välttämättä ole liikkeen luovutuksesta. Siinä tapauksessa työnantaja ei ilman työntekijän suostumusta saa siirtää mitään tietoja uudelle toiminnanharjoittajalle.

Matleena Engblom
asianajaja, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti
Specialist Counsel
Eversheds Asianajotoimisto Oy

Saimaan ammattikorkeakoulu
osaksi LUT-konsernia
Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja
Saimaan ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään tavoitteena perustaa 1.1.2018 aloittava LUT-konserni, jonka osana toimii Saimaan
ammattikorkeakoulu. Konsernilla tavoitellaan
kansallisesti ja kansainvälisesti laadukasta, houkuttelevaa ja monipuolista korkeakoulukeskittymää, jossa hyödynnetään kampuksen koulutuksen ja tutkimuksen osaamista.
– Rakennamme oman tulevaisuutemme
duaalimallin varaan. Tässä tilanteessa on parempi aktiivisesti itse luoda yhteistä tulevaisuutta, ettei muu ulkopuolinen taho päätä si-

tä puolestamme, toteaa LUTin hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö.
Korkeakoulut käynnistävät selvityksen konsernin muodostamisen edellyttämistä järjestelyistä, sen juridisesta muodosta ja omistusjärjestelyihin liittyvistä seikoista. Käytännössä
muodostettavaan konserniin yhdistettäisiin
molempien korkeakoulujen hallinto ja tukipalvelut. Samalla selvitetään kuinka opetuksen,
hallinnon, tukitoimintojen ja tilojen resursseja voidaan käyttää tehokkaammin.
Lähde: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Työpaikka on keskeisessä roolissa
mielenterveyden edistämisessä
Työssäkäynti antaa ihmisille toimeentulon lisäksi sosiaalisia suhteita ja mahdollisuuden kokea arvostusta. Hyvin johdettu ja organisoitu työ tukee mielenterveyttä.
Euroopan komissio ja EU:n jäsenmaat ovat
julkaisseet suositukset mielenterveyden edistämiseksi Euroopassa ja kussakin jäsenmaassa. Työelämää koskevien suositusten mukaan
psykososiaaliset tekijät tulisi sisällyttää työpaikkojen riskinarviointeihin. Käyttöön tulisi ottaa
toimintamallit, jotka tukevat työhön paluuta
sairausloman jälkeen.
– Työkuntoiseksi toipumisessa on lisäksi tärkeää päästä nopeasti hoitoon ja tarvittaessa
psykoterapiaan, sanoo Pauliina Mattila-Ho-

lappa Työterveyslaitoksesta.
Suomessa työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki antavat hyvät puitteet mielenterveyden edistämiseksi työpaikoilla, kertoivat
hankkeessa haastatellut suomalaiset työelämän toimijat.
Työn henkisen kuormittavuuden arviointi
koetaan kuitenkin fyysisten riskien arviointia
vaikeammaksi. Suomessa on monia hyviä toimintamalleja esimerkiksi sairauslomalta palaavan työntekijän tukemiseksi, ja ne tulee saada
Työterveyslaitoksen mukaan vakiintumaan
työpaikkojen arkipäivään.
Lähde: TTL

Eläkeikä nousee ja työurat pidentyvät
Vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä
nuorempia ja sen on määrä astua voimaan
1.1.2017. Eläkeuudistus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.
Myöhemmin vanhuuseläkeikä sidotaan eliniänodotteeseen. Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyy samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän

muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia muutokset eivät koske.
Uudistuksella on tarkoitus pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Ihmisten elinajan pidentyessä osa lisävuosista tulisi käyttää työntekoon. Uudistuksella halutaan myös turvata
kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.
Lähde: www.tyoelake.fi
U N I V E R S I TA S 1 / 2 0 1 6
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Muuttuva työ

Omasta huoneesta
avoimeen ympäristöön
Suomen Akatemian hallintoviraston toimitilat sijaitsevat Senaattilan kiinteistössä Helsingin Hakaniemessä. Nykyisiin tiloihin Akatemia muutti Sörnäisistä 2011. Silloin päädyttiin
ratkaisuun, jossa lähes kaikki työntekijät saivat
oman työhuoneen. Tilanne muuttui kuitenkin
pian, kun uudelle strategisen tutkimuksen yksikölle piti löytää sopiva tila.
Uudelle yksikölle rakennettiin avoin monitilatoimisto, missä kiinnitettiin erityistä huomiota akustiikkaan, työviihtyvyyteen, ergonomiaan ja kustannusten säästöön. Jo rekrytointivaiheessa haastateltaville kerrottiin millaisessa
työympäristössä uusi yksikkö tulee työskente-

”Avotilassa on aina jonkin
verran hälyä ja työnteko
keskeytyy useammin kuin
omassa huoneessa.”
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lemään ja kiinnitettiin huomiota tiimityöskentelytaitoihin.
Keväällä 2015 tilojen tiivistämisen tarve jatkui, kun opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti
tavoitteestaan kehittää Hakaniemen kiinteistöä hallinnonalansa kampuksena. Opetushallitus, CIMO ja Akatemia luovuttivat tilojaan
vuoden 2015 aikana Kotimaisten kielten keskus Kotukselle ja Taiteen edistämiskeskukselle Taikelle, jotka muuttivat taloon 2015–2016
vaihteessa.
Aikataulu tilojen muutostöille oli erittäin
tiukka. Akatemian kirjasto siirrettiin kesän aikana varastoon odottamaan uusia yhteistiloja ja
tilalle rakennettiin monitilaa sekä jaettavia työhuoneita osalle henkilökuntaa. Lomalta palaavat aloittivat työt elokuussa vielä keskeneräisissä tiloissa, mikä aiheutti jonkin verran harmia.

Millaista on työskennellä
monitilatoimistossa?
Monitilatyöskentely edellyttää toisten kollegoiden huomioimista, jotta työrauha ja sopu
säilyvät. Jokainen työntekijä kokee asiat ja tilan

”Avotilassa tottuu
työskentelemään, vaikka
muut puhuvat siellä,
pitää vain opetella
sulkemaan korvat.”
omalla tavalla, ja se tulee ottaa huomioon päivittäisessä työssä. Tilassa liikutaan kokouksiin,
kopiokoneelle, lounaalle ja käydään keskusteluja sekä puhutaan puhelimessa, mitkä tietysti aiheuttavat häiriötä ja keskittymisen katkoksia. Osa pystyy sulkemaan täysin ympäristöstä
kantautuvat äänet ja osalle taas pienetkin rasahdukset voivat olla häiriöksi. Etätyömahdollisuudet ovat onneksi Akatemiassa joustavat ja
teknisesti hyvin järjestetty, ja osa henkilöstöstä työskenteleekin kotona 1–2 päivää viikossa.
Yhteisten pelisääntöjen luomisessa hyvänä
sääntönä voi pitää sitä, että lista on sen verran

Muuttuva työ
”Työpäivää voi välillä keventää
yhteisesti jollakin hauskalla jutulla.
Toisaalta, jos joku on huonolla tuulella,
se heijastuu yhteisessä tilassa myös
muihin paikallaolijoihin.”
lyhyt, että ne muistetaan helposti. Täysin hiljainen toimiston ei
tarvitse olla, eli lyhyet keskustelut ja puhelut ovat sallittuja. Avoimen tilan yhteydessä on hiljaisia huoneita, joihin voi vetäytyä pitämään palaveria, tekemään enemmän keskittymistä vaativaa kirjoitustyötä tai soittamaan puheluita. Monitilaan kantautuu usein
ääniä käytäviltä ja pikapalaverit käytäviltä pitäisi hoitaa omissa
yksilöhuoneissa tai hiljaisissa huoneissa. Avotila ei saa myöskään
olla läpikulkureitti kokousvieraille tai muulle henkilöstölle, koska
kaikkien tilassa työskentelevien työ keskeytyy silloin hetkeksi ja
aiheuttaa turhaa stressiä.

”Avotilassa työskentelyn etuna
on ehdottomasti välitön kontakti
kollegoiden kanssa. Saa nopeasti
tietoa ja apua kollegalta sekä
pysyy ajan tasalla mitä yksikössä
tapahtuu. On myös helpompi
lähestyä esimiestä.”
Talossa on käyty myös keskustelua siitä, että yksilötyöhuoneet
voisivat olla yhteisesti käytettävissä, jos ne ovat pidemmän aikaa
tyhjillään. Luvan työhuoneen käyttämisestä esim. työmatkan tai
loman aikana voi ilmoittaa huoneen ulkopuolelle kiinnitettävällä
lapulla. Vastaavasti myös kaikki muut tilat ovat yhteisessä käytössä.

Muuttuvat työn tekemisen tavat
Keväällä 2015 Akatemiassa laadittiin toimitilastrategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota työympäristö, joka mahdollistaa kokonaisuuden toiminnan ja virkamiesten sekä luottamushenkilöiden työskentelyn Akatemian tehtävien hoitamiseksi tuottavasti
ja taloudellisesti. Toimitilojen tulee olla turvalliset ja terveelliset
sekä tukea henkilökunnan hyvinvointia.
Akatemia käyttää sisäisessä päätöksenteossa asianhallintajärjestelmän sähköistä allekirjoitusta. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ovat sähköisiä. Nykyinen toiminta mahdollistaa
jo lähes paperittoman toimiston. Etätyön tekeminen on lisääntynyt, kun sähköisiä työvälineitä on otettu laajemmin käyttöön.

k o l u m n i

Joko ollaan perillä?
Olen havainnut itsessäni mielenkiintoisen yhdistelmän kärsimättömyyttä ja hitautta. En jaksa asioiden pallottelua tai pikkutarkkaa hiomista kovinkaan pitkään, vaan janoan tuloksia ja asioiden loppuun
saattamista. Toisaalta saatan helposti lykätä jonkin tarpeellisen hankinnan tekemistä useammankin vuoden. Ryhtymisen hitautta perustelen yleensä ekonomisilla syillä. Ei kannata tehdä hankintoja, joista
ei ole varma. Usein tajuankin pärjänneeni niin pitkään ilmankin, että
turha enää hankkia. Toki laiskuuskin voi olla taustasyynä hitaudelle,
mutta jos voin laiskotella ja säästää samaan aikaan, niin mielestäni
kyseessä on win-win-tilanne.
Olen ollut havaitsevani tällaista kärsimättömyyteen yhdistettyä hidasta reagointia myös yliopistojen rahoituksessa: Mitäpä merkitystä
perustutkimuksella ja pitkillä aikasarjoilla on, jos rahoittaja arvostaa
kansantaloutta heti huomenna hyödyntäviä pikaselvityksiä ja -sovelluksia. Euro sisään, kaksi ulos. Samaan aikaan on kuitenkin otettu
erittäin pohdiskeleva ote vaikkapa digitalisoimiseen. Pilotointihankkeita kyllä pyöräytetään, mutta kaikenlaista pitkäjännitteistä kehittämistä ja investointia harkitaan pitkään ja hartaasti. Jospa yliopistojen
järjestelmät ja toimintatavat sillä aikaa saapuvat digiaikakaudelle aivan itsekseen. Ja mikä sen parempi vauhdittaja omaehtoiselle digitalisoitumiselle kuin leikkaukset, win-win.
Toivon poliittisille päättäjille kärsivällisyyttä ymmärtää, ettei koulutuksen ja tutkimuksen hyötyjä mitata kvartaalein. Tieteen teossa
ja koulutuksessa ennustettavuus ja muutosten seurausten arviointi ovat lähes elinehtoja. Meillä ei ole varaa testata empiirisesti, missä kohtaa tulee vastaan se yliopistolaitoksen selän katkaiseva korsi.
Yliopistojen johto on hallitusten leikkausten edessä kovin voimaton. Toivon kuitenkin heille malttia käydä keskustelua priorisoinneista, jotka ovat kipeitä yhteisöillemme. Myös juustohöyläleikkaukset ja
palveluiden karsiminen ohjaavat toimintaa. Yliopistojen päättäjien
ja operatiivisen johdon tulee pystyä perustelemaan miten leikkauksiin kohdentamisratkaisuihin on päädytty
ja millaiseen yliopistoon ne johtavat.

Tiina Kotti
Aalto-yliopisto

Marjo Aaltomaa
Suomen Akatemia
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Ay-liike maailmalla

SASKin opintomatkalaiset lasityöntekijöiden liiton lakkoteltalla Medellinissä.

Kolumbian sankarit
Kolumbia on maa, josta monelle tulee ensimmäisenä mieleen väkivalta, sissiliikkeet ja huumekauppa. Vuosikymmeniä
jatkunut sisällissota ja Yhdysvaltain johdolla käyty sota huumeita vastaan on leimannut jo pitkään yhtä Etelä-Amerikan köyhimmistä ja eriarvoisimmista maista. Marraskuussa joukko suomalaisia ammattiyhdistysaktiiveja tutustui Kolumbiaan ja huomasi, että mielikuvien takaa löytyy paljon muutakin.
”Länsimaalaiset pitävät Kolumbiaa hyvin
vaarallisena, mitä se toki on ollutkin. Todellisuus on kuitenkin nykyisin toinen, olemme irtautumassa väkivaltaisesta menneisyydestämme”, kertoo vieressäni istuva medelliniläismies
matkatessamme köysiratavaunussa kohti San
Javierin metroasemaa. Köysirata kulkee Comuna Trecen slummialueen ylitse, enkä voi välttyä tuntemasta jonkinlaista häpeää siitä, että
katselen asuinaluetta korkeuksista kuin mitä-
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kin turistinähtävyyttä. Kerron hänelle olevani
samaa mieltä hänen kanssaan. Omat vähäiset
kokemukseni maan toiseksi suurimmasta kaupungista Medellinistä ovat kertoneet lähinnä
uskomattoman eloisista kaduista ja vieraanvaraisista ihmisistä. Loskan seassa tarpovat kotimaiset katupartiot pelottavat minua huomattavasti enemmän.
Voimakas pamaus jostain alhaalta keskeyttää ajatukseni ja hiljentää hetkeksi köysirata-

vaunun puheensorinan. Pamausta seuraa vielä
muutama lisää. Hiljaisuus laskeutuu vaunuun.
Katson vaunussa istuvia ihmisiä ja he nyökkäävät hiljaa ikään kuin vahvistukseksi siitä, että
kyseessä oli laukaus. Mutta kuka ampui? Ketä
ammuttiin? Miksi?
Mietin, mitä sanoisin keskustelukumppanilleni rikkoakseni hiljaisuuden. Hän on eittämättä oikeassa, mutta ymmärtää tuskallisen
hyvin myös sen, että veristä historiaa ei pyyhi-

Ay-liike maailmalla
tä pois muutamassa vuodessa. Ei ole olemassa vain yhtä Medelliniä: Comuna Trecen asukkaat elävät eri kaupungissa kuin heitä ylhäältä
köysiratavaunuista tuijottavat kaltaiseni turistit.

Kolumbian kotiapulaisten liiton
puheenjohtaja
Maria Roa.

Rikki revitty maa
Jotta Kolumbian ristiriitaista nykyisyyttä voi
ymmärtää, olisi tunnettava maan historia verisine sisällissotineen. Mutta pitkälle siihen on
sukellettava? Riittääkö aloituspisteeksi 1940-luvun loppupuolella syttyneen lähes kymmenen
vuoden mittainen sisällissota, joka sai alkunsa konservatiivipuolueen kannattajien yrityksestä pakkolunastaa liberaaleja äänestäneiden maanviljelijöiden maat? Vai pitäisikö tarkastelu aloittaa 1920-luvun verilöylystä, jossa
United Fruit Company vastasi työntekijöiden
vaatimuksiin kahdeksan tunnin työpäivistä väkivallalla? Vai kannattaisiko siirtyä ajassa taaksepäin aina löytöretkiin saakka, jolloin kolonialistiset supervallat piirsivät maailmankartan
omien intressialueidensa mukaisesti?
Entä nykyisyys sitten? Yksi keskeisimpiä asioita, joka toistuu paikallisten ammattiliittojen
johtohahmojen puheissa, on vapaakauppa.
Suhtautuminen on yksiselitteisen kielteistä, sillä heidän kokemuksensa vapaakaupasta ovat
kaikkea muuta kuin positiivisia. Brittiläisen kehitysapujärjestö Oxfamin vuonna 2015 julkistaman raportin mukaan Kolumbian maatalouskauppavaje kasvoi kahdessa vuodessa 300
prosentilla Yhdysvaltojen kanssa vuonna 2012
solmitun vapaakauppasopimuksen jälkeen. Tämä on tarkoittanut kovia aikoja erityisesti maan
lukemattomille pienviljelijöille.
Suomessa vapaakauppaa TTIP-sopimuksineen markkinoidaan usein uutena sampona,
joka tulee takomaan vaurautta kurjistuvaan
Pohjolaan. Suomalaisten ay-keskusjärjestöjen mielestä vapaakaupan kautta voi myös
parantaa työelämää. Kysyessäni paikallisten
keskusjärjestöjen ja muiden liittojen edustajilta, voisiko heidän mielestään vapaakauppasopimuksilla ajaa myös kehittyvien maiden
työelämään parempia standardeja, saan vastaani epäuskoista naurua: ”Älkää uskoko heitä, teitä huijataan.”
Heidän näkökulmastaan on tavallaan ironista edes puhua vapaasta kaupasta, sillä heille se
on tarkoittanut lähinnä vapautta toimia siten
kuin heitä voimakkaammat käskevät.

Oikeuksiensa puolesta
– henkensä uhalla
Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Kolumbiassa on murhattu yli 3000 ammattiyhdistysaktiivia, enimmäkseen enemmän tai vähemmän hallitukseen kytköksissä olevien puolisotilaallisten oikeistoryhmien toimesta. Tilanteen

kerrotaan parantuneen merkittävästi, nykyisin
vuodessa kuolee epämääräisissä olosuhteissa
”vain” muutama aktiivi. Suoran väkivallan ohella
painostus, uhkailu ja mielivaltaiset pidätykset
ovat Kolumbian ay-toiminnan arkea.
Ammattiyhdistysten toimintaa vaikeuttaa
myös työvoiman järjestäytymättömyys. Lukuisilla tärkeillä aloilla, kuten esimerkiksi kahvintuotannossa, liittoja ei tunneta lainkaan ja
valtaosa työstä tehdään ilman minkäänlaisia
virallisia työsopimuksia. Heikko ja korruption riivaama valtio näkyy myös siinä, että vaikka lainsäädäntö voikin monelta osin olla edistyksellistä työntekijän näkökulmasta, sen toimeenpano ja valvonta on usein olematonta.
Karua todellisuutta vasten tapaamamme
ammattiyhdistystoimijat näyttäytyvät todellisina näkymättöminä sankareina, jotka ovat
valmiita laittamaan koko elämänsä alttiiksi oikeaksi kokemansa asian puolesta. Eräs heistä
on Kolumbian kotiapulaisten liiton puheenjohtaja Maria Roa.
Marian oli pakko muuttaa Medelliniin omalta kotiseudultaan sisällissodan kauhujen tieltä.
Siellä hän monien muiden afrokolumbialaisten
naisten tavoin sai työtä hyvin toimeentulevan
perheen kotiapulaisena. Kotiapulaiset saattavat tehdä jopa 16-tuntisia työpäiviä eikä virallisista työsopimuksista saati työntekijöille
kuuluvista oikeuksista ole usein tietoakaan. Afrokolumbialaiset naiset ovat muutenkin kaksinkertaisesti marginalisoituja: heitä syrjitään
niin ihonvärinsä kuin sukupuolensa vuoksi.
Maria ei kuitenkaan alistunut kohtaloonsa
vaan jaettuaan kokemuksiaan muiden vastaavassa asemassa olevien kanssa päätti perustaa
ammattiliiton vääryyttä vastaan. Vain muutaman vuoden toiminnassa ollut liitto on jo ehtinyt nostaa kotiapulaisten aseman julkiseen

keskusteluun ja sen toiminnan ansiosta Kolumbian lainsäädännössä tunnustetaan erikseen
kotiapulaisten oikeus 8-tuntiseen työpäivään
ja minimipalkkaan. Liiton toiminnan ansiosta
aiemmin syrjitty ja halveksittukin joukko työntekijöitä voi olla ylpeitä itsestään ja omasta
työstään. Vaikka paljon työtä on vielä tehtävänä, ensiaskel – voimaantuminen – kohti parempaa on jo otettu.

Vahvan tehtävä
Opintomatkamme järjestäneen Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SASKin sloganin
mukaan vahvan tehtävä on tukea heikkoa. Itselleni ja monelle matkakumppanilleni oli kuitenkin epäselvää, kuka lopulta on vahva ja kuka heikko. Mikäli asiaa tarkastellaan puhtaasti
instituutioiden ja rakenteiden tasolla, Kolumbian ay-liikettä voidaan hyvin perustein sanoa
heikoksi. Siltä puuttuu monet suomalaisen ayliikkeen vahvuudet yleissitovista työehtosopimuksista korkeaan järjestäytymisasteeseen
ja siksi se tarvitsee myös meidän apuamme.
Jos unohdamme kuitenkin instituutiot ja
tarkastelemme ay-liikkeessä mukana olevia
yksittäisiä ihmisiä, tilanne on toinen. Heidän
on laitettava niin oma kuin läheistensä koskemattomuus vaakalaudalle kamppailussaan
vääryyksiä vastaan. Mietin kuinka monta solvausta, epämääräistä ehdotusta tai suoraa
uhkausta esimerkiksi Maria Roa on ehkä kuullut työssään kotiapulaisena saati päätettyään
puuttua häntä vaivanneisiin epäkohtiin. Siitä
huolimatta – tai ehkä juuri siksi – hän on jatkanut kamppailuaan. Hän on vahva.
Teksti ja kuvat:
Antti Sadinmaa
YHL:n tiedottaja
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Puheenaihe

Lisää tuottavuutta vai
enemmän kestävää työtä?
Viimeisen vuoden aikana on keskusteltu
voimakkaasti talouskasvusta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Harva on tässä keskustelussa nostanut esille kestävää kehitystä ja
siihen liittyviä kysymyksiä. Ilmastonmuutos,
luonnonvarojen ehtyminen ja ekosysteemien köyhtyminen ovat esimerkkejä lähitulevaisuutemme keskeisistä haasteista. Maapallon
kantokyky edellyttää, ettemme jatka nykyistä
jatkuvaan kulutukseen pohjautuvaa elämäntapaa. Meidän pitää löytää uusia tapoja toimia ja ajatella laaja-alaisemmin. Keskustelun
pyöriminen vain talouskasvun ja kilpailukyvyn
parantamisen edellyttämien prosenttilukujen
ympärillä on äärettömän surullista.
Viime keväänä järjestettiin osana palkansaajakeskusjärjestöjen Sitoumus 2050 -toimenpidettä kaksi koulutusta kestävästä kehityksestä.
Osallistuin toiseen näistä koulutuksista. Halusin
pohtia myös omalta osaltani, miten kestävän
kehityksen teemoja, kuten esimerkiksi ekologisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
voitaisiin viedä eteenpäin työyhteisöissä. Samoin halusin pohtia enemmän, kuinka liittojen
edunvalvontaan saataisiin mukaan paremmin
kestävän kehityksen edistäminen.
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen uusien työpaikkojen luomisen Suomeen. Hallitusohjelmasta on kuitenkin unohtunut muun muassa Antti Kasvion
ja Timo Räikkösen esittämä viisaus siitä, ettei
taloudellisesti kestäviä työpaikkoja ole mahdollista luoda ekologisen kestävyyden kustannuksella. Ympäristön sekä inhimillisen ja
sosiaalisen kestävyyden suhteen tehdyt virheet ja laiminlyönnit tulevat ennemmin tahi
myöhemmin jonkun tahon maksettaviksi. Tuleville sukupolville ei pitäisi jättää perinnöksi
vain ongelmia.

Enemmän kestävän kehityksen
teemoja edunvalvontatyöhön
Mielestäni palkansaajajärjestöt voisivat kiinnittää edunvalvonnassaan enemmän huomiota kestävän kehityksen edistämiseen. Työn
organisointi lähtee monilla työpaikoilla kustannustehokkuudesta. Usein työn organisoinnissa kiinnitetään huomiota myös siihen, et-
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tei työn teettäminen tuota turhia päästöjä tai
kuluta turhaan luonnonvaroja. Energian säästämisen ja päästöjen vähentämisen nimissä
henkilöstön tarpeetonta matkustamista karsitaan ja henkilöstön matkustaessa suositaan
vähäpäästöisiä kulkuvälineitä. Mahdollisuuksia etätyöhön ja virtuaalikokouksiin lisätään.
Palkansaajajärjestöt voisivat välittää osaltaan
tietoa tällaisista jäsentensä työpaikkojen hyvistä käytännöistä.
Työaikaa on viime aikoina tarkasteltu yksinomaan sen pidentämisen näkökulmasta. Esimerkiksi viime syksynä The Guardian uutisoi
työn tuottavuuden noususta göteborgilaisessa vanhainkodissa, jossa oli palkkoja leikkaamatta siirrytty kahdeksan tunnin työpäivistä
kuuden tunnin työpäiviin. Myös brittiläinen
ajatuspaja New Economics on listannut syitä,
jotka puoltavat lyhempää työviikkoa. Vapaasti suomennettuna nämä syyt ovat: pienempi
hiilijalanjälki, vahvempi talous, tehokkaammat
työntekijät, matalampi työttömyys, hyvinvoinnin lisääntyminen, tasa-arvon lisääntyminen,
lasten laadukas ja edullinen päivähoito, enemmän aikaa perheelle ja ystäville, työurien pidentyminen ja demokratian vahvistuminen.
Kannatettavia perusteluja, eikö vain? Pitäisikö
siis myös palkansaajajärjestöjen miettiä työajan lyhentämisestä saatavia hyötyjä esimerkiksi työttömyyden vähentämiselle?
Työntekijöiden motivoinnissa ja sitouttamisessa sekä johtamisessa ovat tärkeässä asemassa muutkin seikat kuin työstä saatava rahallinen korvaus. Myös palkansaajajärjestöjen pitäisi muistaa tämä. Työntekijöille tärkeitä asioita ovat muun muassa työn sisältö ja mahdollisuus vaikuttaa siihen. Edunvalvonnassa pitäisi
pyrkiä työntekijöiden erilaisten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen.
Työnantajia pitäisi jaksaa muistuttaa sekä palautteen että tunnustuksen antamisen merkityksestä. Näitä tai aineettoman palkitsemisen
elementtejä ei pitäisi unohtaa rakennettaessa työpaikalle palkitsemisen kokonaisuutta.

Myös kaikkein köyhimpien
työehdoista on huolehdittava
Avustusjärjestö Oxfamin mukaan maailman

rikkaimman prosentin osuus maailman varallisuudesta oli 44 prosenttia vuonna 2009. Tänä vuonna sen omistama varallisuus ylittää
50 prosenttia. Maailman 62 rikkainta ihmistä
omistaa saman verran kuin puolet maailman
väestöstä. Äärimmäinen eriarvoisuus muun
muassa näivettää hyvinvointia, hidastaa taloudellista kehitystä sekä lisää talouskriisejä ja
sosiaalisia ja ympäristöongelmia. Se saa osaltaan ihmiset etsimään parempaa tulevaisuutta
muualta. Suomalaisilla palkansaajajärjestöillä
on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä myös globaalissa kehityksessä. Esimerkiksi Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskus SASK tekee työtä köyhyyden vähentämiseksi kehitysmaissa. Myös kehitysmaissa työpaikkojen täytyy olla turvallisia ja työntekijöillä pitää olla oikeus neuvotella eduistaan. Työstä maksettavalla palkalla pitää pystyä elämään ihmisarvoista elämää sekä
elättämään perheensä kaikissa maissa.
Pirkko Janas
Lakimies

Ajankohtaista liitossa

Lehden toimitustyö
siirtyy uusiin käsiin
Vuoden alusta lukien Universitas-lehden toimitustyöstä vastaa lukijoille jo tutuksi tullut YHL:n tiedottaja Antti Sadinmaa. Antti ottaa nyt vastuun
koko lehden toimittamisesta, sen sisällön suunnittelusta ja kuvituksesta sekä muista lehteen liittyvistä asioista. Itse siirryn tässä vaiheessa varsinaisesta
toimitustyöstä taka-alalle avustamaan lehden teossa.
Järjestötyöni YHL:ssä päättyy osaltani 43 työvuoden jälkeen 30.6.2016. Myöhemmin alkusyksystä päätän vuonna 2005 alkaneen työni Pardiassa ja suuntaan kohti elämän eteeni tuomia uusia mahdollisuuksia.
Käytän jo tässä vaiheessa tilaisuutta hyväkseni ja kiitän kaikkia YHL:n jäseniä
ja lehden lukijoita käydyistä keskusteluistamme ja annetuista palautteistanne, niin risuista kuin ruusuista! Järjestötyö on kiehtovaa. Työni teidän kansanne kaikkien näiden vuosien aikana on ollut täynnä mieleenpainuvia hetkiä.
Anne Nordström

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla?
Osoitemuutokset sekä muut yhteystietosi voit muuttaa vaivattomasti YHL:n verkkosivuilla. Varmista, että saat kaikki irti jäseneduistasi pitämällä tietosi ajan tasalla!

Unelmien
työpaikka

Mikä pieni teko työpaikalla voisi toteutuessaan merkittävästi parantaa tasa-arvoa? Miten yhdenvertaisuuden ja erilaisuuden kunnioittamiseen voitaisiin työpaikalla kannustaa? YHL hakee hyviä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen
kannustavia toimintatapoja tai tekoja, joiden ei tarvitsisi jäädä pelkiksi unelmiksi.
Kirjoituksen voi tehdä yksin tai yhdessä, nimimerkillä tai
omalla nimellä. Kirjoituksen ei tarvitse olla pitkä ja se voi olla myös tarina, runo tai vaikkapa video. Lähetä se 15.4. mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen kristina.sten@yhl.fi tai
kirjeellä YHL:n toimistoon. Kirjoita viestikenttään tai postikuoreen tunnus ”Unelmien työpaikka”.
Kilpailun tulokset julkaistaan Eurooppa-päivänä 9.5.2016.
Paras tuotos palkitaan 300 euron
lahjakortilla voittajan valitsemaan
liikkeeseen.
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Me yliopistoissa

Yliopistoja kantavat seinät
Turun yliopiston tilapalveluassistentti Ari Nurminen ja Tampereen teknillisessä yliopistossa tilapalvelumestarina työskentelevä Anu Mastola pitävät huolta siitä, että yliopistojen tilat siivotaan, eri tapahtumille löytyy sopiva tila ja korjaukset etenevät aikataulun mukaisesti. Säästöjen myötä tila- ja kiinteistöhenkilöstö on joutunut entistä lujemmalle ja
palveluiden ulkoistamisen vaara on kasvanut, he toteavat.

Millainen on oma työsi ja mitä
haasteita siihen liittyy?
Ari Nurminen: Työtehtäviini kuuluu muun
muassa siivouksen, pysäköinnin, jätehuollon
ja vuosikorjausten koordinointi sekä erilaisten tilojen suunnittelu, koordinointi sekä ulosvuokraus. Työpäiväni ovat hyvin erilaisia, mistä
pidänkin omassa työssäni. Nykyisellään suurin haaste omassa työssäni on ehdottomasti se, että resursseja on leikattu voimakkaasti. Sanottakoon, että vuonna 2011 siirtyessäni
silloiseen kiinteistö- ja tilahallintoon meitä oli
yhteensä neljätoista työntekijää. Nykyään saman – ja ehkä jopa lisääntyneen – työtaakan
tekee vain kahdeksan henkilöä.
Anu Mastola: Työskentelen tilapalvelumestarina TTY:n päärakennuksen infossa. Vaikka
perustehtävät pysyvät samana, kahta samanlaista työpäivää ei ole erilaisten asiakaspalvelutilanteiden ja yliopistossa järjestettävien tapahtumien johdosta. Minun on tiedettävä mitä, missä ja milloin yliopistolla tapahtuu. Työni
on monipuolista mutta samalla myös haastavaa. Työtehtäviini kuuluu mm. asiakaspalvelu-, neuvonta- ja opastustehtävät, avaimien
ja kulkulupien ohjelmoiminen ja jakaminen,
työaikakirjausten korjaus, työaikaraporttien
toimitus, ovien ohjaus ja lukitus, postin käsittely ja frankkeeraus.

Olette molemmat jäseniä YHL:n
TIKI-toimikunnassa.
Mitä toimikunta tekee?
Ari: Tila- ja kiinteistöhenkilöstölle tarkoitettu TIKI-toimikunta on liiton asiantuntijaorganisaatio. Toimikunnassa on edustettuna niin
esimies- kuin varsinainen työntekijätaso lähes
kaikista yliopistoista.
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Anu: Toimikunta edustaa muun muassa virastomestareita, autonkuljettajia, kiinteistöjen
huoltohenkilöstöä, siivoustyöntekijöitä ja ruokalahenkilöstöä. Siellä käsitellään asioita, jotka
vaikuttavat esimerkiksi nimikkeisiin, työaikaan,
palkkaukseen tai muihin työehtosopimuksen
mukaisiin työsuhteen ehtoihin.

Mitkä asiat ovat ajankohtaisia
toimikunnassa juuri nyt?
Anu: Eniten toimikunnassa tällä hetkellä puhuttaa yliopistojen rahallinen tilanne ja kuinka se vaikuttaa tila- ja kiinteistöhenkilöstöön.
Ari: Säästöleikkauksien ohella huomiota on
herättänyt myös työaikoihin liittyvät erilaiset
käytännöt eri yliopistoissa. Osassa yliopistoissa käytössä on työaikaleikkuri, joka leikkaa 1–4
kertaa vuodessa tietyn tuntimäärän yli kerääntyneet tunnit pois. Joissain yliopistoissa leikkaus on lopullista, toisissa ne palautetaan. Tämä on hyvin mielenkiintoista, sillä jos tunnit
kerääntyvät työtehtävien takia, pitäisi myös
työnantajan korvata ne tavalla tai toisella. Jos
halukkuutta korvaukseen ei ole, niin työtehtävät pitäisi organisoida uudelleen joko rekrytoimalla uutta työvoimaa tai muilla keinoilla.

YHL toteutti pari vuotta
sitten kaikille edustamilleen
ammattialoille suunnatun
kyselyn, johon vastanneista tila- ja
kiinteistöpalvelujen työntekijöistä
yli 70 prosenttia koki työtaakan
kasvaneen viime vuosina.
Mistä tämä mielestänne johtuu?
Ari: Budjettien kiristymisen myötä henkilöstön määrää on leikattu erittäin voimakkaasti ja tämä on selvästi kasvattanut työtaakkaa

viime vuosien aikana. Lisäksi yliopistot ovat
tiivistämässä tilojaan säästöjen myötä. Se voi
aiheuttaa erilaisia käytännön ongelmia, joita
tila- ja kiinteistöpalveluiden työntekijät joutuvat ratkomaan.
Anu: Työtaakka on kasvanut uusilla tehtävillä samalla kun henkilöstön resurssien ovat joko säilyneet aiemmalla tasolla tai niitä on jopa
pienennetty. Sijaisia ei yleensä käytetä poissaolojen paikkaamiseen, joten työt joko odottavat työntekijän paluuta tai toinen työntekijä
joutuu tekemään poissaolevan tehtävät omien tehtäviensä ohessa. Tämä näkyy työarjessa kiireenä ja stressinä, ajoittain jopa työuupumuksena.
Ari: Kun työtaakka kasvaa liian isoksi, ei enää
yksinkertaisesti ehdi tekemään työajalla kaikkea. Tämä taas aiheuttaa sen, että osa työntekijöistä käyttää työajan ulkopuolista aikaa työnantajan asioiden hoitoon ja osa taas voi jättää
työt tekemättä. Samalla kun tukihenkilöstön
määrää on leikattu yliopistoissa, heidän aikaisemmin hoitamia tehtäviä on siirtynyt opetusja tutkimushenkilöstölle. Tämän seurauksena
opettajat ja tutkijat joutuvat tekemään tukitoimia, joka on suoraan pois opetus- ja tutkimustyöstä. Ovatko säästöt tukitoimissa siis
lainkaan järkeviä?

Säästöjä voidaan hakea myös
ulkoistamisen kautta. Kuinka
todennäköisenä pidätte esimerkiksi
sitä, että yliopistojen tila- ja
kiinteistöpalveluja ulkoistettaisiin
lähitulevaisuudessa?
Ari: Ulkoistamisesta on puhuttu jo 2000 -luvun
alusta alkaen, eikä sitä ole onneksi vielä tapahtunut. Siihen liittyy myös isoja riskejä. Kuka pystyy tekemään niin kattavan sopimuksen, että

Me yliopistoissa

sen kustannusvaikutus pystytään laskemaan
ennakkoon? Varsinkin tila- ja kiinteistöpalvelujen työkenttä on niin laaja, että niin sanottuja sopimuksen ulkopuolisia erikseen laskutettavia töitä olisi runsaasti. Ongelmaa ei tietenkään ole silloin, kun henkilökunta on omaa.
Anu: Yliopistot käyttävät jo nyt vuokratyöhenkilöstöä jopa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Palveluja tullaan varmaan vielä ulkoistamaan enemmänkin, vaikka se ei todellisuudessa tuota säästöä yliopistolle. Ulkoistetut
palvelut kilpailutetaan äärirajoilleen, jolloin riskeinä on työn laadun ja palveluiden heikkeneminen. Tämä voi pahimmillaan vaikuttaa koko
yliopiston maineeseen.
Ari: Toinen iso riski ulkoistamisessa on ulkopuolisen palveluntarjoajan henkilöstön sitoutuminen yliopiston tavoitteisiin. Ulkopuolista
työvoimaa voidaan aina siirtää toiseen kohteeseen jos työ ei suju, joten sitoutuminen tuskin
on samaa luokkaa kuin selkeästi samaan työyhteisöön kuuluvalla työntekijällä.

Entä onko mitään positiivista
kehitystä tapahtunut tila- ja
kiinteistöpalveluiden suhteen?
Ari: Viikkotyöajan muutos yhtä pitkäksi muun
tukihenkilökunnan kanssa on viime vuosien ainut valopilkku, muuten positiivinen kehitys on
jäänyt säästöjen alle.
Anu: Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on
siirrytty oman siivoushenkilökunnan käyttöön,
joka ennen ostettiin ulkoistettuna palveluna.

Seuraavat TIKI-päivät järjestetään
toukokuussa Helsingissä. Mitä
hyötyä päivistä on työntekijälle tai
työnantajalle?
Anu: TIKI-koulutuspäivät ovat ainoa valtakunnallisesti järjestetty koulutus, joka on suunnattu nimenomaan tila- ja kiinteistöhenkilökunnalle. Työntekijä hyötyy ohjelman sisällöstä
sekä siitä, että tapaa muissa yliopistoissa työs-

kenteleviä kollegoita, joilta voi saada uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen. Myös osa
työnantajista katsoo TIKI-päivien koulutuksen
tärkeäksi, valitettavasti toisilla asenne erilainen.
Ari: Työnantajien suhtautuminen on tosiaan
vaihdellut voimakkaasti. Osa ymmärtää päivien tärkeyden ja kustantaa työvoimaansa niille, osa ei kustanna saati edes anna osallistua
päiville työajalla. Tämä on käsittämätöntä lyhytkatseisuutta työnantajilta - päiviltä tarttuu
aivan varmasti jokaiselle joku kehitettävä asia
omissa työskentelytavoissaan.
Anu: Sehän on pelkästään positiivista, että
työntekijät saavat ajanmukaista koulutusta ja
uusia toimintatapoja työtehtäviinsä.
Haastattelu:
Antti Sadinmaa
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Palkkaus

Jäsenistön palkkakehitys
yliopistoissa
Viime vuonna sovittiin
yliopistojen neuvotteluosapuolten kesken, että Sivistystyönantajat voi luovuttaa
järjestöille tilastotietoja näiden omien jäsenten palkkauksen rakenteesta. Kenenkään yksittäisen jäsenen
palkkatietoja ei kuitenkaan
luovuteta, koska yksityisellä
sektorilla yksittäisten henkilöiden palkkatiedot eivät
ole julkisia.
Nyt olemme, ensimmäisen kerran yliopistouudistuksen jälkeen, saaneet tietoja liittomme jäsenistön
palkkauksen rakenteesta
sekä palkkakehityksestä.
YHL:n jäsenistö, joka on yliopistojen palkkausjärjestelmän piirissä, jakaantuu vaativuustasoille 2–13. Suurimmat henkilöstöryhmät olivat tarkasteluvuosina 2013–
2014 vaativuustasoilla 5–8.
Palkkakehitys on kaikilla
vaativuustasoilla ollut kyseisellä tarkastelujaksolla matalaa, mutta palkkauskehitystä on silti tapahtunut.
Keskimäärin palkat nousivat lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 1,5 prosenttia. Vaativuuslisiä oli vuonna 2014 jäsenistöstämme 17 prosentilla ja suorituskorotuksia
31 prosentilla. Henkilökohtaisesta suoriutumisesta palkitsemalla on ehkä osaksi korvattu
vaativuustasonkin nousutarvetta.
Oheisessa taulukossa on vertailu koko muun
henkilöstön (ei pelkästään YHL:n jäsenet) tehtävien vaativuustason kehitystä eri yliopistoissa. Vertailu on tehty ns. identtisten ryhmien
tiedoista vuosina 2006–2009 ja 2013 ja 2014,
mutta on muistettava, että nämä ryhmät eivät
ole täysin keskenään vertailukelpoisia. Identtisillä tarkoitetaan esimerkiksi syksyllä 2013 ja
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2014 yliopistossa työssä olleita samoja työntekijöitä tai syksyllä 2006 ja syksyllä 2009 töissä olleita samoja työntekijöitä. Taulukossa voidaan esittää tietoja vain niiden yliopistojen
osalta, joiden tiedot vastaavat toisiaan. Fuusioyliopistoista on mukana vain Itä-Suomen
yliopisto, jonka 2006–2009 tiedot on saatu yhdistämällä Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopiston tiedot. Tietoja voidaan siitä huolimatta
pitää suuntaa-antavina.
Kuluvan vuosikymmenen alkuvuosina muun
henkilöstön keskimääräinen tehtävien vaativuustaso on yliopistoissa edelleen jatkanut
nousuaan. Yliopistoittain tarkasteltuna kehityk-

sessä on selviä eroja, jotka ainakin osaksi johtuvat tehtävärakenteen muutoksista. Henkilöstövähennykset näkyvät kenties myös esimerkiksi Oulun yliopistossa tapahtuneessa vaativuustason kehityksessä.
Liiton hallitus ja eri yliopistojen neuvottelijat saavat vertailutiedoista tarkempia evästyksiä edunvalvontaan.
Palkkakehitysvertailut on tehnyt liitolle Pertti Nummi, tuttu tilastoeksperttimme.
Teksti: Satu Henttonen
Taulukko: Pertti Nummi

Kentällä tapahtuu

Mikko Maaninen
PeOHin johtoon

Pelastusopiston henkilökuntayhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Mikko Maaninen. Maaninen on työskennellyt
Pelastusopistoon kuuluvalla Kriisinhallintakeskuksella kansainvälisen pelastustoimen ja siviilikriisinhallinnan materiaaliasioiden parissa vuodesta 2012 saakka.

YHL:n luottamusmiesverkosto täydentyi jälleen uusilla työelämän oikeuksien puolustajilla.
Pardian järjestämän luottamusmieskoulutuksesta valmistuivat tammikuussa Riitta Reponen
(oik.), Jari Ylönen ja Katja Jeulonen. Kuva: Antti Sadinmaa.

Yksi kaikkien puolesta
”Yhteiset työelämän asiat ovat olleet minulle aina tärkeitä. Kun riveihin tarvittiin täydennystä, en kyennyt kieltäytymään. Myös perheessäni luottamusmiesasiat koetaan erittäin tärkeinä.
Koulutus antoi peruspaketin ja ymmärrystä siitä, miten tärkeä, haastava ja moninainen luottamusmiehen tehtävä tänä päivänä on. Toivon, että saamani eväät synnyttivät tiedonjanon!”

Rovaniemi
kutsuu
HATO-päiville
Yliopistojen ja tutkimuslaitosten hallinto- ja toimistohenkilökunnalle suunnatut HATO-päivät pidetään Rovaniemellä 25.–26. elokuuta. Seminaarin teemana on ”Muutos ja minä”. HATOpäivien järjestelyistä vastaa tänä vuonna
Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys
LAYHY. Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan kevään aikana.
Ole kuulolla ja tule mukaan!

Riitta Reponen, osastosihteeri, Tampereen yliopisto

”Luottamusmiehenä voin olla aktiivisesti kehittämässä työyhteisöni toimintaa, ajaen
samalla yhä harvalukuisemmaksi käyvän tukihenkilöstön etuja. Samalla voin myös paremmin tukea yhdistykseni tavoitteita työpaikkojen säilyttämiseksi sekä hyvän työilmapiirin ylläpitämiseksi.”
Jari Ylönen, tutkimusteknikko, Oulun yliopisto

”Koen, että on turha valittaa, jos ei itse ole valmis tekemään asioiden eteen mitään. Haluan
myös vaikuttaa asioihin. Koulutus oli tosi hyvä ja monipuolinen. Sen aikana tutustui muihin
luottamusmiehiin sekä myös omaan itseensä. Tähän kannattaa lähteä ihan rohkeasti mukaan!”
Katja Jeulonen, tutkimuspalvelusihteeri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
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Kentällä tapahtuu

Valoa valtioneuvostolle!
Helsingin henkilökuntayhdistys HYHY järjesti yhdessä
muiden pääsopijajärjestöjen
kanssa kynttilämielenosoituksen 27. tammikuuta yliopistosta irtisanottujen puolesta.
Mielenosoitus keräsi noin
pari sataa osallistujaa.
Kuva: Antti Sadinmaa.

KOKOUSKUTSU
HELSINGIN YLIOPISTON
HENKILÖKUNTAYHDISTYS
HYHY RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
Aika:
torstai 7.4.2016 alkaen klo 16.30
Paikka:
Helsingin yliopisto, Päärakennus,
Sali 12, Fabianinkatu 33, 3.krs.
Käsitellään ja päätetään sääntömääräiset kevätkokousasiat, mm.
yhdistyksen toimintakertomus
edellisen vuoden toiminnasta, tuloslaskelma ja tase.
Kuullaan tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä.
Lopuksi keskustelua ajankohtaisista asioista.

Toimikunnat
yhdessä
Vantaalla
YHL:n ammattialatoimikuntien yhteiskokous pidettiin 6. helmikuuta Vantaalla. Kokouksessa opittiin lisää neuvottelutaidosta sekä käsiteltiin eri ammattialojen keskeisiä kysymyksiä edunvalvontaan liittyen. Innostavana kouluttajana toimi toimitusjohtaja Marsa Bäck Suomen
puheopistosta.
 Tila- ja kiinteistöhenkilöstön toimikunta.
Kuva: Satu Henttonen

Aloitteet kevätkokoukselle on toimitettava yhdistyksen toimistolle
30 päivää ennen kokousta.
Kahvitarjoilu klo 16. alkaen.
TERVETULOA!
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 Kirjastohenkilöstön
toimikunta.
Kuva:
Satu
Henttonen

Editorial

Photo: Nina Kellokoski

Immigrants feel well
treated at work
As part of the integration of immigrants, getting a job and adapting to work benefits both
immigrants and society at large. Supervisors
play a central role in immigrants’ adjustment
to Finnish work life. According to a recent study of employees of foreign origin, the majority (63%) claimed to receive adequate support from their supervisors. As much as 78 per
cent of workers with foreign backgrounds feel
that they are treated equally at the workplace.
Source: Finnish Institute of Occupational Health

Foreign students face
tuition fees in Finland
Students from outside the EU and European Economic Area are facing a tuition fee of
at least 1500 euros. The fees are scheduled to
be implemented from August 2017 onwards.
YHL fears that tuition fees will increase inequality in education. Introducing them to nonEU/EEA students opens the door for their subsequent expansion to cover all other students
of both international and Finnish origin. (AS)

Changes in holiday pay
calculation in universities
The regulations concerning the percentage-based holiday pay in the general collective agreement for universities was amended
from 1 February 2016 onwards. According to
the amended regulation, the holiday pay is
calculated as percentage-based if the changes in working time and salaries have lasted
at least 4 calendar months or in total 120 calendar days. However, the regulation will not
be applied if working time has changed due
to partial sick leave.
The new regulation will be applied to the
holiday credit year from 1 April 2015 onwards.
In practice this entails all annual leaves during
holiday season 2016.

E d i tor i al
Satu Henttonen
Chairperson of the Association of
the Finnish University and Research
Establishment Staff (YHL)

Themes of the year
New year, new tricks. Even though it would be nice to say, the truth is that we are
still on the same old track. Universities are still reforming their organizational structures while reducing staff, which brings to one’s mind an uncomfortable doubt: has
everything been already decided and agreed upon? Is the cooperation negotiation
only a theater play acted out upon our very eyes? This issue has an article on the topic.
The union’s brand new strategy, approved by our central council, determines the
issues, which are emphasized in all of our actions. It provides the frame for the painting, which we are going to paint during the year, and our extended board meeting
has already started to implement it. We are facing great challenges this year concerning the number of our members and the support we are giving to them. Threat
of possible staff reductions at workplaces increases insecurity. It’s hardly surprising
that retaining jobs was considered in our last year’s membership survey almost as
vital as safeguarding salaries.
The new strategy emphasizes visibility, influence and networking. We need the support of our members to achieve these goals. Members united can support their representatives and thus allows us to reach the best result possible. New national labour
confederation is being built and we have to reposition ourselves for the new situation.
Communicating is always challenging and we are continuing to develop it. In addition to communicating to our members, we are also increasing our societal influence. YHL is being constantly requested to provide statements for different state educational projects, promotion of work welfare and occupational health and safety
as well as the structural development of universities and state offices. Thanks to our
active members and staff, we are able to bring into light important matters, which
need to be taken into account in legal and structural reforms.
Our most important reforms last year were the development of online membership
form, entering the social media and changing our policies concerning the membership calendar. In the future, our members are not receiving their calendars automatically but they have to be ordered via Pardia. Follow our media channels and give us
feedback. Let’s build our future together. Together we are more.

Katja Heikkilä
Federation of Salaried Employees Pardia
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uusia

jäsEniä

hankkimaan!
YHL:n jäsenhankintakilpailuun
voi osallistua yhdellä arvalla
jokainen, joka on hankkinut
uuden jäsenen. Hankittuasi
uuden jäsenen kirjoita nimesi
selvästi liittymislomakkeeseen
ja toimita lomake viipymättä
omaan yhdistykseesi.

Pääpalkinto

1000€
matkalahjakortti
arvotaan kaikkien

osallistujien kesken!

Eniten uusia jäseniä

hankkineelle 500€

matkalahjakortti!

kilpailuaika
1.1.201631.12.2016

Lisätietoja
www.yhl.fi

