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Ledare

?

Mikä yliopistojen
autonomiassa meni
pieleen?

Vad var det som gick
fel med universitetens
autonomi?

Uutta yliopistolakia on tänä keväänä arvioitu monin eri menetelmin, mutta lopputulema on hieman lattea. Johtamisjärjestelmä korostuu uudessa yliopistossa. Se mahdollistaa nopean, joustavan ja
ketterän päätöksenteon. Eri henkilöstöryhmillä on kriittisempiä näkemyksiä ulkopuolisten hallituksen jäsenten merkityksestä kuin yliopistojen johdolla. Johtaako arviointi lakimuutoksiin? Ainakin kollegioiden asemaa haluttaisiin parantaa.
Yliopistouudistus tehtiin ajatuksella, että yliopistot voivat keskittyä
perustehtävään ja tehdä parempaa henkilöstöpolitiikkaa. Rahoitusta
on kuitenkin leikattu pitkin 2010-lukua ja varainkeruussa eri yliopistot ovat saaneet lahjoituksia hyvin eritasoisesti. Huono henkilöstöpolitiikka astui markkinavoimien kanssa yliopistojen ovesta sisään,
ja mielikuvissa irtisanomiset yhdistetään yliopistolakiin.
Onko yliopistojen organisaatiokulttuuri terve? Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia on kutistettu ja vaikeutettu vaaleilla valittujen hallitusten jäsenten osalta. Onko henkilöstö äänestänyt vääriä henkilöitä? Markkinavoimista on todettu, että ne eivät käyttäydy
talousteorioiden mukaan. Ilmeisesti organisaatioteoriat eivät myöskään toimi yliopistojen johtamismaailmassa.
Ovatko henkilöstön kanssa yhteistyössä muutosohjelmia tehneet yliopistot ottaneet autonomian haltuun yritysmäisiä saneerauksia suorittaneita yliopistoja paremmin? Autonomia on rajallista
vapautta, joka toimii niin kauan kun pelisääntöjä noudatetaan. Nyt
tuntuu, että sääntöjä on rikottu. Sortotoimet jatkuvat, mutta missä
on sorrettujen kapina?
Nämä ajatukset mielessä valmistaudumme kesään
ja jatkamme taistelua jäsentemme työpaikkojen
turvaamisen eteen sekä tuemme heitä muutoksessa. Inhimilliset tragediat, pitkän työuran päättymiset ja ylenkatseellinen kohtelu ovat loukanneet jo tuhansia työntekijöitä.
Pahimmalta varmasti tuntuu arvostuksen puute.

Den nya universitetslagen har den här våren stötts och
blötts ur olika vinklar, men slutresultatet är en aning platt. I det
nya universitetet betonas ledningssystemet. Det skapar möjligheter för ett snabbt, flexibelt och smidigt beslutsfattande. Olika personalgrupper förhåller sig mer kritiskt till de externa styrelsemedlemmarna och deras betydelse än vad universitetens
ledning gör. Kommer bedömningen att leda till lagändringar?
Åtminstone skulle man vilja förbättra kollegernas ställning.
Universitetsreformen genomfördes med tanke på att universiteten skulle kunna fokusera på sin kärnuppguft och föra en
bättre personalpolitik. Finansieringen har ändå skurits ner under hela 2010-talet, och när det gäller insamlingen av medel
och mottagningen av donationer är de olika universiteten på
mycket olika nivå. Den dåliga personalpolitiken steg in genom
universitetens dörrar tillika med marknadskrafterna, och i personalens sinnebild drar man likstreck mellan uppsägningarna
och universitetslagen.
Har universiteten en sund organisationskultur? Personalens påverkningsmöjligheter har skurits ner och försvårats för
de styrelsemedlemmar som valts genom val. Har personalen
röstat på fel personer? Beträffande marknadskrafterna har vi
konstaterat, att de inte uppför sig så som det sägs i de ekonomiska teorierna. Uppenbarligen fungerar inte heller organisationsteorierna i universitetens ledningsvärld.
Har de universitet som utarbetat förändringsprogrammen
i samarbete med personalen tillägnat sig sin autonomi bättre än de universitet som sanerat i företagsanda? Autonomi är
begränsad frihet, som fungerar så länge spelreglerna följs. Nu
känns det som om man brutit mot reglerna. Förtrycket fortsätter, men var dröjer de förtrycktas revolution?
Med detta i tankarna förbereder vi oss inför sommaren, och
fortsätter kampen för att trygga våra medlemmars arbetsplatser och stöda dem i förändringen. Tusentals anställda har redan drabbats av mänsliga tragedier, avslut på en lång arbetskarriär och ett överlägset bemötande. Det som känns värst är
säkert bristen på uppskattning.

Toivotan kaikille lämmintä,
voimia antavaa kesää!

Jag önskar er alla en varm, kraftgivande sommar!

Puheenjohtaja Satu Henttonen

Ordförande Satu Henttonen
Kuva: Nina Kellokoski
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Ajassa liikkuu

Tilaa vuoden
2017 kalenteri!
Liitto ei tänä vuonna lähetä jokaiselle jäsenelleen vuoden 2017 kalenteria,
vaan jokaisen kalenteria haluavan jäsenen tulee tilata ne verkossa.
Jäsenkalenteri tilataan Pardian verkkosivujen kautta. Tilaamiseen tarvitset jäsennumerosi, jonka löydät omasta jäsenkortistasi tai PardiaNyt -lehden osoitetiedoista nimesi yhteydestä. Tutustu tilausohjeisiin osoitteessa
www.pardia.fi/jasenyys/tilaa-vuoden-2017-jasenkalenteri.
Tilausaika päättyy 21. lokakuuta 2016.
www.pardia.fi

YHL ei lähde uuteen
keskusjärjestöön
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n liittovaltuusto päätti 25. huhtikuuta
pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan, että
liitto ei ole mukana uutta keskusjärjestöä koskevassa selvitystyössä.
Liittovaltuuston päätöksen pohjana oli Palkansaajajärjestö Pardian hallituksen 12.4. tekemä päätös, jonka perusteella Pardia jättäytyi
pois keskusjärjestön jatkoselvittelyistä.
- Uuden keskusjärjestön rakenne sekä käytäntötavat eivät ole osoittautuneet tarpeeksi
vakuuttaviksi, jotta se muodostaisi aidosti modernin ja uudenaikaisen toimijan, YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen sanoo.

EU-tukea yliopistojen
irtisanomisiin
Suomi hakee EU:lta rahoitusta Helsingin
yliopistosta ja Aalto-yliopistosta irtisanottavien tukitoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on
valmistellut hakemusta Euroopan globalisaatiorahastolle, joka on tarkoitus jättää kesään
mennessä. Globalisaatiorahastolta saatava tuki
mahdollistaisi palvelujen monipuolistamisen,
laajentamisen ja räätälöinnin.
Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut työmarkkinajärjestöjen edustajat valmistelemaan
hakemusta. YHL:n edustajana toimii Helsingin
henkilökuntayhdistys HYHYn puheenjohtaja
Elisa Hyytiäinen. (AS)
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Kampanja
kesätyöpaikkojen
puolesta
Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja
T-Median yhdessä luotsaama Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanja haastaa yhdessä Sivistystyönantajien kanssa kaikki opetus- ja korkeakoulualan työnantajat tarjoamaan nuorille kesätöitä ja kehittämään omia kesätyöprosessejaan.
Kampanjassa on mukana jo yli 300 vastuullista työnantajaa. Vastuullisia kesätyöpaikkoja
on tarjolla ensi kesänä yli 50 000.
www.sivistystyonantajat.fi
www.kesaduuni.org/

Työeläkkeelle siirtyi
74 000 henkilöä
Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan
vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyi 74 000 henkilöä, lähes 4 000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä vanhuuseläkkeelle siirtyi
ennätykselliset 55 000 henkilöä. Kasvua edelliseen vuoteen oli kahdeksan prosenttia.
Suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,1-vuotiaana. Laskua edelliseen vuoteen
on 0,1 vuotta. Eläkkeelle siirtymistä ovat myöhentäneet työikäisten parantunut terveys ja
työkyky sekä vuoden 2005 eläkeuudistus, jossa karsittiin varhaiseläkereittejä.
www.etk.fi

EAY huolissaan laimeasta kasvusta
EU:n komission kasvuennusteen mukaan euroalueelle ennakoidaan 1,6 prosentin ja koko EU:lle 1,8 prosentin kasvua vuonna
2016. Vuonna 2017 kaikkien jäsenvaltioiden
talouksien ennustetaan kasvavan, mutta kasvun odotetaan olevan epätasaista.
Suomen talouden komission ennuste kertoo lähteneen kasvuun vuonna 2015 kolmen
vuoden taantuman jälkeen. Viennin pysyessä
vaimeana BKT:n kasvu vuosina 2016 ja 2017
riippuu kotimaisesta kysynnästä. Komission
mukaan julkisen talouden vakauttaminen ja
heikko kasvu kotitalouksien tuloissa rajoittaa
kulutusta, mutta investointien odotetaan pi-

ristyvän tänä vuonna. Ennusteen mukaan taloudellisen toiminnan vilkastumisen odotetaan luovan Suomeen lisää työpaikkoja. Samalla yritykset ovat kuitenkin varovaisia palkkaamaan uusia työntekijöitä turvatakseen
tuottavuutensa. Tämän seurauksena työttömyyden uskotaan laskevan ainoastaan vähitellen vuosina 2016 ja 2017. Ennusteessa
huomioidaan kilpailukykysopimuksesta käytävät neuvottelut.
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY
on pitkään peräänkuuluttanut julkisia investointeja ja palkankorotuksia sisäisen kysynnän ja kasvun tukemiseksi.

Ajassa liikkuu

Omaa vastuuta
enemmän
Kansalaisten tulisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta terveydestään ja yhteiskunnan
tulee huolehtia heikommista ja vähäosaisista. Tätä mieltä on suurin osa kansasta Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean
tekemän kyselyn mukaan.
www.fimea.fi

Työelämän hyvät
käytännöt
Uusi tietopankki kokoaa yhteen työelämän hyviä käytäntöjä. TEPSIvät teot työelämään - tietopankkiin kootuista vinkeistä voi
saada uusia ideoita oman työpaikan toimintaan toimialasta riippumatta. Tietopankki
on toimialasta ja henkilön asemasta riippumaton tiedon levityskanava. Hyviä käytäntöjä kootaan sekä yksityiseltä että julkiselta
sektorilta, kaikilta yrittäjiltä ja palkansaajilta.
Tietopankin ylläpitämisestä vastaa Työterveyslaitos. Yhteistyössä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Yritys-Suomi sekä Työturvallisuuskeskus.
www.yrityssuomi.fi

Johtamista
selvitetään
Valtiokonttori tekee valtiovarainminis
teriön pyynnöstä selvityksen valtion henkilöstöjohtamisen ja valtion henkilöstön osaamisen vahvistamisesta. Selvityksen tulee sisältää ehdotukset siitä, miten valtiolla voidaan yhtenäistää HR-prosesseja ja osaamisen kehittämistä. Ehdotukset voivat sisältää
myös tehtävien ja resurssien uudelleenkohdentamista yli virasto- ja hallinnonalarajojen. Ehdotukset tulee aikatauluttaa siten,
että niistä muodostuisi ns. tiekartta kuluvan
hallituskauden tavoitteille.
Selvityksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstöjohtamista, valtion konserniohjausta
sekä parantaa valtion virastojen ja laitosten
tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Sen on määrä olla valmis 30.9.2016 mennessä
www.vm.fi

Lainsäädäntöä on päivitettävä
Tilastokeskuksen mukaan yli 80 000 suomalaista työskentelee nollatuntisopimuksella.
STTK vaatii lainsäädäntömuutoksia vaihtelevaa työaikaa tekevien aseman parantamiseksi. Nollatyösopimus ei määrittele työtuntien alarajaa, sillä työajaksi sovitaan 0-40 tuntia viikossa. Nollatyösopimuksessa työntekijä on sidottu työsuhteeseen, jossa työtuntien määrää,
työpäiviä, työaikoja tai ansioita ei voi etukäteen ennakoida.
Lainsäädäntö lähtee työntekijän suojelusta, mutta koska lainsäädäntömme ei tunnista
vaihtelevia työaikoja, se ei myöskään suojaa nollatyösopimuksilla työskenteleviä. Esimerkiksi työttömyysturva ei aina tunnista nollatyösopimuksella työskentelevää, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi karenssin osalta.
Nollatuntisopimukset kieltävä kansalaisaloite on tällä hetkellä eduskunnan valiokuntakäsittelyssä.

Näkymätön nainen

Avoimen datan opas

Naiset näkyvät edelleen mediassa selvästi miehiä vähemmän. Vaikka hieman yli puolet maailman väestöstä on naisia, vain joka
neljäs mediassa esiintyvä on nainen. Median käyttämistä asiantuntijoista vain viidennes on naisia. Pohjoismaissa tilanne on vain
vähän muuta maailmaa parempi.
Tiedot ilmenevät sukupuolten tasa-arvoa
uutismedioissa mittaavasta raportista Global
Media Monitoring Project 2015.
www.stm.fi

Avoin data eli avoin tieto on julkista, maksutonta ja teknisesti saavutettavaa tietoa. Käyttäjät voivat käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa
ilman rajoituksia. Opasta on ideoitu ja kehitetty yhdessä julkishallinnon dataa avaavien
virastojen, Suomen Kuntaliiton, Open Knowledge Finland ry:n ja 6Aika-hankkeen kanssa
Opasta kehitetään jatkuvasti. Voit osallistua
oppaan kehittämiseen ja kommentoida sen sisältöä rekisteröitymällä käyttäjäksi osoitteessa
avoindata.fi.

LuontoPortti – luonnonystävän aarreaitta
Luontoportin verkkosivujen avul
la voit tunnistaa yli 1200 luonnonlajia.
Monikielinen sivusto hyödyttääkin
suurta joukkoa luonnosta kiinnostuneita heidän sijainnistaan riippumatta.
LuontoPortin tunnistustyökalut
ovat käytettävissäsi myös mobiililaitteilla! NatureGate-sovelluksen uusi
versio on nyt ladattavissa. Täysin uudistetulla sovelluksella voit tunnistaa
helposti kukkakasveja, lintuja, perhosia
ja kaloja. Voit myös tallentaa lajihavaintosi ja jakaa ne sosiaalisessa mediassa.
Uusi sovellus on aluksi saatavilla iPhonelle, mutta tulevaisuudessa
myös Androidille.
www.luontoportti.com
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Arviointeja ja uudistuksia
Kuva: Shutterstock

Yliopistolaki syynissä
Yliopistolakiuudistuksen arvioinnin kansallinen työpaja järjestettiin Helsingissä 14.4.2016. Paikalle oli kutsuttu suuri
joukko yliopistolaisia ja muita sidosryhmiin kuuluvia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman loppuraportin on määrä valmistua kesäkuussa 2016.
Arvioinnin teemoina ovat lain vaikutukset
autonomiaan, toimintaedellytysten kehittymiseen, reagointiherkkyyteen, johtamisjärjestelmään ja sen tukeen muutoksenhallinnassa,
mahdollisuuteen kilpailla kansanvälisestä rahoituksesta, rahoituspohjaan, tutkimuksen ja
opetuksen laatuun, henkilöstön hyvinvointiin
ja opiskelijoiden asemaan ja kansainväliseen
yhteistyöhön. Erilaisia arviointitilaisuuksia oli
ennen tätä työpajaa järjestetty useita eri yliopistoissa, ja arvioijat olivat myös haastatelleet yliopistojen johtoa, henkilöstöä ja opiskelijoita. Henkilöstölle ja opiskelijoille lähetettiin
sähköinen kysely ja myös kansainvälistä vertailua on tehty.
Kansallisessa työpajassa käytiin läpi arvioinnissa esiin tulleita asioita erilaisten väittämien kautta, joiden paikkansapitävyydestä
osallistujille annettiin mahdollisuus äänestää. Arvioijat olivat päätyneet mm. seuraaviin näkemyksiin:
• Yliopistojen johtamisesta on tullut johtajakeskeisempää ja toimivallan keskittyminen on mahdollistanut nopeamman, ketterämmän ja joustavamman päätöksentekorakenteen.
• Yleisesti rekrytointi nähdään nykyisin joustavampana erityisesti johdon mielestä.
• Yliopistojen strateginen johtamisen merki-
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tys on kasvanut ja se kytkeytyy tiukemmin
kaikkeen yliopiston toimintaan.
• Yliopiston johdon mukaan yliopistojen hallituksen ulkopuoliset jäsenet ovat vaikuttaneet myönteisesti yliopistojen strategiseen
johtamiseen. Tätä tulosta eivät muut henkilöstöryhmät kuitenkaan jaa, vaan heidän
näkemyksensä ovat kriittisempiä.
• Toimivallan keskittäminen on etäännyttänyt yliopistoyhteisöä päätöksenteosta. Yliopistokollegion rooli on monissa yliopistoissa epäselvä ja jäsentymätön.
Henkilöstön osalta arvioinnissa on päädytty
siihen, että henkilöstö kokee aiempaa enemmän epävarmuutta. Lakimuutoksen koetaan
vaikuttaneen kielteisesti työn kuormittavuuteen ja työssä jaksamiseen etenkin professoreilla ja muulla opetus- ja tutkimushenkilöstöllä.
Yliopistojen taloudesta puolestaan todetaan, että rahoitusmalli on kohtuullisen selkeä ja toimiva. Kokonaisrahoitus on laskenut
vuodesta 2013 alkaen, ja yliopistoindeksiin
tehdyt muutokset heikentäneet perusrahoituksen tason ennustettavuutta. Varainkeruumahdollisuus nähdään positiivisena muutoksena. Talousjohtaminen on seurannan ja talouskontrollin osalta tarkentunut ja systematisoitunut. Profiloitumisen edellytysten tode-

taan parantuneen, tosin rahoitusmallin ja talouden heikon kehityksen koetaan ohjaavan
profiloitumista lakia enemmän.
Lakiuudistuksen jälkeen on arvioitu, että sidosryhmäyhteistyö on tiivistynyt, mutta sitä
pitäisi edelleen kehittää. Opetuksen ja tutkimuksen osalta todetaan, että lain muutoksella on ollut vähän välittömiä vaikutuksia niihin.
Työpajassa käytiin vilkasta keskustelua esitetyistä arvioinnista saaduista tuloksista. Keskustelu kääntyi monessa tilanteessa yliopistojen yt-tilanteihin ja pohdittiin sitä, johtuuko useat irtisanomisiin johtaneet yt:t uudesta
yliopistolaista vai talouden heikentymisestä.
Työpajatyöskentelyn jälkeen kuulimme vertailua muiden maiden yliopistojen tilanteesta ja niiden hallintomalleista.
Owal Group Oy ja VTT:n järjestämään tilaisuuteen oli kutsuttu YHL:n jäseniä eri rooleissa: osa yliopistojen kollegioiden ja hallituksen
jäseninä sekä henkilöstönedustajina. Monet
meistä olivat osallistuneet myös paikallisiin
arvioinnin työpajoihin. Toivotaan, että arvioinnin lopputuloksella on vaikutusta yliopistolakiin muun muassa siten, että henkilöstön mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon paranevat.
Teksti: Elisa Hyytiäinen

Arviointeja ja uudistuksia

Yliopistojen rahoitusmalli
uudistuu
Valtioneuvosto hyväksyi 29. huhtikuuta
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni GrahnLaasosen esittämän mallin, jolla jaetaan valtion perusrahoitus yliopistoille vuodesta 2017
alkaen. Uudistetussa rahoitusmallissa koulutuksen perusteella myönnetään rahoituksesta
39 %, tutkimuksen perusteella 33 % sekä muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden
perusteella 28 %. Mallin perusteella yliopistoille jaetaan noin 1,6 miljardia euroa vuosittain.
– Yliopistojen uuden rahoitusmallin hyväksyminen on askel eteenpäin korkeakoulujärjestelmämme kehittämisessä. Hallituksella on nyt
entistä parempi mahdollisuus tukea yliopistoja niissä teoissa, joilla lisätään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta.
Toimenpide-ehdotukset tulevat yliopistoilta,
ja opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee
toukokuussa joka yliopiston kanssa kahdenvälisesti, kertoo opetus- ja kulttuuriministeri
Grahn-Laasonen.
Uuden rahoitusmallin laskennallisissa kriteereissä painotetaan aiempaa enemmän opiskelijoiden työllistymistä. Vuodesta 2019 alkaen mallissa on tarkoitus siirtyä ottamaan huomioon laadullinen työllistyminen. Myös strategisen rahoituksen avulla tuetaan yliopisto-

jen toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on
edistää opiskelijoiden nopeampaa siirtymistä työelämään.

Kuva: Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia.

Kritiikkiä läpinäkyvyyden
vähentämisestä
Uusi rahoitusmalli on saanut osakseen kritiikkiä yliopistoyhteisön sisältä. Esimerkiksi Turun
yliopiston rehtorin Kalervo Väänäsen mukaan valtioneuvoston hyväksymä yliopistojen uusi rahoitusmalli saattaa vähentää rahoituksen läpinäkyvyyttä ja heikentää mahdollisuutta suunnitella toimintaa pitkäjänteisesti.
– Olemme viime vuodet menneet koko ajan
kohti läpinäkyvämpää mallia, jossa rahoitus on
pohjannut tehtyihin asioihin. Nyt olemme menossa malliin, jossa rahoitus ei perustu siihen,
mitä on tehty vaan mitä luvataan, Väänänen
sanoi Varsinais-Suomen kansanedustajille järjestetyssä tilaisuudessa toukokuussa.
Tilaisuuteen saapuneet kansanedustajat,
keskustan Annika Saarikko ja Olavi AlaNissilä, kokoomuksen Saara-Sofia Sirén ja
Ilkka Kanerva sekä demareiden Eeva-Johanna Eloranta ja Ilkka Kantola lupasivat,
että asiaan vielä palataan. Tosin Eloranta totesi, että asetuksena annettuun päätökseen ei

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan yliopistojen uusi rahoitusmalli parantaa
koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta.

eduskunnassa enää päästä käsiksi.
– Viimeistään budjettiriihessä asia nousee
uudelleen esille, Ala-Nissilä sanoi.
Teksti: Antti Sadinmaa

Luottamusmiehen asemaa on vahvistettava
Jatkuvat muutokset ja yt-tilanteet vaativat
luottamushenkilöiltä yhä enemmän. Esimerkiksi
Helsingin yliopistossa pääluottamusmiehet saivat pääsopijajärjestöjen vaatimuksesta yt-prosessin ajaksi ja sen jälkeiseen asioiden selvittelyyn kokopäivävapautuksen.
– Tämä olikin todella tarpeen, koska irtisanomisia tehtiin mittava määrä, toteaa YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.
Kilpailukykyneuvotteluissa on yhtenä aiheena luottamusmiesten toimintaedellytysten parantaminen. Henttosen mukaan Sivistystyönantajien kanssa käytävien neuvotteluiden yhtenä tavoitteena on parantaa ajankäyttöä ja muita toimintaedellytyksiä, koska haasteet yliopistojen rakenteellisessa kehittämisessä jatkuvat.
Yksi keskeinen kysymys liittyy siihen, miten
hyvin ja ajankohtaisesti työnantaja informoi

työntekijäosapuolta omista toimenpiteistään
ja niiden perusteista.
– Tiedonsaannin oikeasta ajankohdasta vallitsee tällä hetkellä näkemysero, jonka kurominen umpeen edellyttää keskusteluja ja luottamuksen ilmapiiriä. Tämän eteen on tehtävä
jatkuvasti työtä, sillä tieto ei saa olla vääränlainen vallankäytön väline, Henttonen painottaa.

Luottamuksen puute
vaikeuttaa sopimista
Myös STTK:n viimeisin henkilöstöedustajabarometri osoittaa, että luottamusmiehen asema
työpaikoilla kaipaa vahvistamista erityisesti tiedonsaannin suhteen.
– Luottamuksen puute työnantajien ja henkilöstön välillä vaikeuttaa luottamusmiehen asemaa ja neuvottelujen etenemistä työpaikalla.

Ongelmia on erityisesti tiedonsaannissa, sillä
barometrin perusteella peräti kolmannes luottamushenkilöistä saa työnantajalta tietoa heikosti. Puutteellisin tiedoin asioista on mahdoton sopia. Luottamusmiehet kaipaavat myös
koulutusta neuvotteluosaamisen parantamiseksi, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa.
STTK hämmästelee työnantajien nihkeää
asennetta luottamusmiehiin työyhteisön kehittäjänä ja vuoropuhelun vahvistajana.
– Henkilöstön näkemyksiä päätösten valmistelussa huomioidaan huonosti eikä luottamusmies tai henkilöstö ole juurikaan mukana työpaikan kehittämisessä. Työyhteisön yhteinen
kehittäminen vahvistaisi henkilöstön sitoutuneisuutta ja motivaatiota sekä kirkastaisi yhteisiä tavoitteita, Murto uskoo.
Teksti: Antti Sadinmaa
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Yt-neuvottelut

Kun se pommi tulee…
voiko siitä selvitä?
Helsingin yliopiston irtisanomiset tuottivat syviä haavoja työyhteisöihin, joiden paraneminen tulee viemään runsaasti aikaa, kirjoittaa Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistyksen puheenjohtaja ja pääluottamusmies Elisa Hyytiäinen.
Kirjoitin viime joulukuun Universitaksessa (4/2015) Helsingin yliopiston yt-tilanteesta.
Neuvottelut olivat juuri päättyneet ja odottelimme työnantajan selvitystä siitä, mitä jatkossa tapahtuisi. Odottavan aika oli pitkä, ja vasta
tammikuun puolessa välissä saimme työnantajan ensimmäisen selvityksen koskien uutta
palveluorganisaatiota. Siitä viikon päästä tuli tieto irtisanomisista ja muista henkilöstöön
kohdistuvista vähennyksistä. Kyyti oli kylmää:
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Irtisanomisia tehtäisiin kevään aikana 570, lukuisia määräaikaisuuksia päätettäisiin ja eläkkeelle siirtymisiä huomioitaisiin vuoden 2017
loppuun asti.
Työntekijöille järjestetyn infotilaisuuden jälkeen järjestöt sytyttivät kynttilöitä yliopiston
päärakennuksen portaille tulevien irtisanottavien puolesta. Mielialat olivat apeat ja monia
kysymyksiä oli ilmassa: näinkö sivistysyliopisto
toimii? Työnantajan puheissa kuulimme mo-

neen otteeseen, kuinka tämä tehtäisiin nyt kerralla kunnolla, jotta ei sitten tarvitsisi joka vuosi käydä neuvotteluja ja tehdä irtisanomisia.
Neuvotteluissa henkilöstön edustajat esittivät monia muita vaihtoehtoja irtisanomisille, mutta työnantajalle ne eivät kelvanneet.
Neuvottelun osalta täytyy todeta, että kovin
on vaikeaa muuttaa työnantajan näkemystä,
kun he tuovat pitkään hiotun esityksensä pöytään. Olen moneen kertaan vielä jälkeenpäin

Yt-neuvottelut

"Työyhteisöjen toipuminen alkaa niiden sisältä
- ei ylhäältä annettuna käskynä."

miettinyt neuvotteluprosessia ja sitä, olisiko jotain voinut tehdä toisin. Vastuu siitä, että neuvottelutulos voisi viedä tuhansilta työpaikan,
on valtava. Ei ihme, että yöunia menetettiin.

Pitkä odotus
Tammikuun infotilaisuuden jälkeen alkoi uusi pitkä odotus. Irtisanomiset alkoivat helmikuun toisella viikolla ja jatkuivat aina toukokuun alkuun. Ne tehtiin yksiköittäin, paitsi uuteen palveluorganisaation siirtyvien osalta,
joiden irtisanomiset tehtiin viimeisenä. Irtisanomistilaisuuksiin osallistuivat pääluottamusmiehet ja tahdin kiristyessä myös muut luottamusmiehet. Omalta osaltani täytyy todeta, että näin rankkaa edunvalvontatehtävää en ole
koskaan aikaisemmin joutunut läpikäymään.
Lähes jokaiseen työpäivään liittyi tuskaa, kyyneleitä, isoja kysymyksiä ja epätietoisuutta irtisanottujen tulevaisuudesta. Tunneskaala vaihteli suuresta pettymyksestä aina vihaan asti.
Irtisanomistilaisuuksissa nähtiin kyyneleitä
myös pöydän toisella puolella. Moni työnantajaa edustava laitoksen johtaja tai vastaava irtisanoja on todennut, että on ollut helpotus,
kun luottamusmiehet ovat olleet irtisanottujen tukena irtisanomistilaisuuksissa. Tehtävä ei
ole ollut helppo heillekään. Irtisanomisia tehtiin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella
olevissa yksiköissä, joihin luottamusmiehet
matkustivat työntekijöiden avuksi ja monesti
myös työnantajan edustajan tueksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että työnantaja
ei maksanut luottamusmiesten matkakuluja.

Pommin jälkeen
HYHYläisille irtisanotuille jäsenille – joita on
paljon – olemme pitäneet yt-kahvilaa yhdistyksen toimitiloissa ja paikalla on ollut aina
myös luottamusmiehiä ja toimistonhoitaja
vastaamassa kysymyksiin. Lisäksi yt-kahvilan
yhteydessä järjestetään irtisanotuille yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa koulutustilaisuuksia. Näin olemme omalta osaltamme
pyrkineet antamaan tukea ja hakemaan vertaistukea irtisanomisen kohteeksi joutuneille.
Tätä kirjoittaessani kaikki irtisanomiset on
tehty, mutta tässä vaiheessa ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni tuli irtisanotuksi.

Työantaja on luvannut antaa tiedot irtisanottavista henkilöstöryhmittäin kevään aikana.
Ne ovatkin ainoat tiedot, jotka saamme. Olemme pyytäneet tietoja myös sukupuolittain, iän
mukaan sekä yksikkömäärittäin. Näitä tietoja
ei ole luvattu antaa, koska kuulemma ”se vain
lisää spekulaation määrää”. Täytyy todeta, että
tämä tietojen panttaaminen jos jokin vasta lisääkin spekulaatiota!
Pääluottamusmiehet saivat tiedokseen irtisanomistilaisuuksien ajankohdat, jonka perusteella olen laskeskellut, että irtisanomisia
tehtiin noin 350–400. Se, että irtisanottuja on
vähemmän kuin alun perin ilmoitettiin, johtunee siitä, että kevään aikana moni työntekijä
on hakeutunut uusiin tehtäviin yliopiston ulkopuolelle ja osa irtisanomisista voitiin perua
työntekijöiden siirryttyä eläkkeelle.

Paljon muutoksia samaan aikaan
Uusi palveluorganisaatio yliopistopalvelut
aloitti toimintansa 1. toukokuuta sekavissa
tunnelmissa. Yliopistopalveluihin siirtyi noin
800 työntekijää keskushallinnosta, tiedekunnista ja erillisistä laitoksista. Siirtymävaihe on
haasteellinen, sillä hallintohenkilökuntaan on
kohdistunut eniten irtisanomisia ja tehtävät on
jaettu uudelleen. Tässä vaiheessa kaikilla työntekijöillä ei ole vieläkään tarkempaa tietoa tehtävistään ja toimipaikastaan. Edelleen tehdään
nykyisiä tehtäviä ja uusia tehtäviä. Työtaakka
näyttää jo nyt mahdottomalta. Lomilta palanneet ovat löytäneet työhuoneensa tavarat pakattuina remontin alta ja eikä tiedossa kuitenkaan ole vielä mihin ne muutetaan. Laitoksilla ollaan ihmeissään siitä, miten nyt toimitaan
ja kehen oikein otetaan yhteyttä. Siirtymävaiheessa jokaiselle työntekijälle maksetaan nykyistä palkkaa henkilökohtaiselta irtisanomisajalta, mutta sen jälkeen suoritustasot arvioidaan uudestaan. Pelko palkanalennuksesta on
konkreettinen eikä se edistä työhön sitoutumista ja motivaatiota.
Yt-neuvottelujen jälkeen yliopiston hallitus
on päättänyt perustaa 1.6.2016 alkaen Helsingin yliopiston kehittämis- ja koulutuskeskuksesta yhtiön. Laboratoriotehtäviin on puolestaan valmisteilla organisaatiomuutos. Jännityksellä odotamme myös, mitä tila- ja kiinteistö-

keskuksen osalta tullaan päättämään. Jatkuuko oma toiminta vai yhtiöitetäänkö sekin? Päätöksiä asiasta on luvassa kesän jälkeen. Lisäksi
koko yliopistoa koskeva organisaatiomuutos
on työn alla ja tutkintorakenteita ollaan uudistamassa. Oman kuvionsa tilanteeseen tuo
myös yliopistojen valtakunnallinen profilointi.

Lopuksi
Mitä tekstini otsikon kysymykseen tulee, niin
mielestäni tästä pommista ei voi selvitä. Muistot jäävät – aivan kuten ne haavat ja arvet, jotka tämä prosessi on tuonut yliopistomme työyhteisöön. Ne eivät korjaannu sillä, että johto
kehottaa meitä kaikkia nyt katsomaan positiivisesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen. Surulle pitää antaa aikaa, sillä työyhteisöjen toipuminen alkaa työyhteisöjen sisältä, ei ylhäältä
annettuna käskynä.
Tähän loppuun voin todeta, että toivottavasti ei koskaan enää! Yt-laki tarvitsee nyt pikaista remonttia. Jos näin järeitä toimenpiteitä tehdään, pitää jo suunnitteluvaiheessa ottaa henkilöstönedustajat mukaan.
Elisa Hyytiäinen
Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHYn
puheenjohtaja
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Tampere3

Tampere3 valmistuu kiireellä

Kaksi yliopistoa yhteen,
TAMK mukaan konsortiona
Kahden yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun sulauttamista yhteen valmistellaan Tampereella vauhdilla.
– Toimintojen yhteensovittaminen edistyy hyvin, mutta kukaan ei tiedä, millainen rahasumma yhdistymiseen
voidaan käyttää, yliopiston pääluottamusmies Jorma Viikki sanoo.
Tampereella yliopiston ja teknillisen yliopiston sulauttaminen on ollut esillä useita
kertoja vuosikymmenten kuluessa. Tampereen ammattikorkeakoulun TAMK:n mukaan
tulo oli odotettu veto.
– Piti saada jotain uutta ja tarpeeksi isoa,
sillä säästöt iskevät kaikkiin korkeakouluihin,
yliopiston YHL:läisten pääluottamusmies, projektipäällikkö Jorma Viikki sanoo.
– Nykymaailmassa on luontevaa hakea kokonaisuutta, jossa on mukana sekä teoriaa että käytäntöä.
Tampereen teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistyksen TTYHY:n puheenjohtaja ja
varapääluottamusmies, talouskoordinaattori
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Pirkko Mustola sanoo, että näinä säästöjen
aikana yhteistyön hakeminen on ainoa luonteva vaihtoehto.
Hän on henkilöstön edustaja yliopistokonsernia valmistelevassa ohjausryhmässä, jonka
opetus- ja kulttuuriministeriö asetti. Ohjausryhmän lisäksi hanketta valmistelevat OKM:n
asettamat työryhmä ja johtoryhmä.
– Ohjausryhmässä yhteistyö on avointa ja
keskustelevaa. Olen voinut tuoda hallinto- ja
tukihenkilöstön näkökulmaa käsiteltäviin asioihin, Mustola toteaa.

Rahakehys vielä avoinna
Uuden yliopistokonsernin pitäisi aloittaa tam-

mikuussa 2018. Viikki pitää aikataulua kireänä. Alun perin valmista piti olla vuoden 2020
alusta.
– Aikataulussa pysyminen on henkilöstölle kova ponnistus.
Myös Pirkko Mustola pitää aikataulua kiireisenä.
– Toivoimme, että tässä olisi useampi vuosi
aikaa viedä yhdistymistä konkreettisesti eteenpäin.
Viikki ihmettelee, kuinka yhdistyminen käytännössä hoidetaan, jos siihen ei osoiteta riittävästi voimavaroja.
– Toistaiseksi kukaan ei ole puhunut rahasta, mutta toimintojen yhteen ajaminen ja ken-

Tampere3
Kuva: Virpi Andersin/Tampereen teknillinen yliopisto

Valmistelussa on kuultu henkilöstöä, mutta toivoimme, että tässä olisi useampi vuosi viedä yhdistymistä konkreettisesti eteenpäin, sanoo varapääluottamusmies Pirkko Mustola Tampereen teknillisestä yliopistosta.

ties uudet hankinnat maksavat.
Vuosi sitten huhtikuussa opetus- ja kulttuuriministeriölle esitetyn näkemyksen mukaan
Tampere3:n perustamis- ja sopeutuskustannukset olisivat 50 miljoonaa vuodessa viiden
vuoden ajan, yhteensä 250 miljoonaa.
– On aivan auki, tuleeko raha ja riittääkö se.
On vähintäänkin eriskummallista, että näin
isoa kokonaisuutta suunnitellaan vailla rahallista kehystä.

Työpajoissa kehitetään toimintoja
Kaikkien kolmen korkeakoulun henkilöstöt
ovat valmistelleet toimintojen yhteensovittamista viime vuoden keväästä erilaisissa työpajoissa. Niissä mietitään, miten eri toiminnot
järjestetään uudessa yliopistossa.
– Olemme tutustuneet toisiimme ja toistemme työtehtäviin. Mietimme, mikä olisi paras ja toimivin ratkaisu esimerkiksi taloushal-

lintoon, henkilöstöhallintoon ja tutkimuspalveluihin, Viikki kertoo.
Henkilöstön asiantuntijat ovat päässeet
mukaan vaikuttamaan, millaisiin järjestelmiin
ja käytäntöihin siirrytään.
– Yhteishenki työpajoissa on ollut hyvä.
Niissä haetaan parhaita ratkaisuja ja henkilöstön asiantuntemusta kuullaan, Viikki ja Mustola kehuvat.
Mustola kummeksuu kuitenkin, että henkilöstön edustajat on pidetty aika lailla valmistelun ulkopuolella. Viikki on huomannut saman.
Henkilöstöedustajien ja hankejohtajan kanssa
yhteistyötä ei ole juurikaan. Viikki ei ole edes
tavannut hankejohtajaa.
– Hanketta tehdään yhteistoiminnassa. On
haasteellista, että miksi näin isoa uudistusta ei
tehdä yt-neuvotteluina.
Viikin mukaan välttämätön tieto kulkee tälläkin rakenteella. Vararehtori kertoo jokaisessa

yhteistoimintaneuvoston kokouksessa projektin etenemisestä.
– Myös yliopiston hallintojohtaja pitää
huolta Tampere3:n asioiden tiedonkulusta.
Toistaiseksi Tampereen yliopiston yhtiö Taypalvelut Oy on Viikin mukaan ollut valmistelun ulkopuolella. Noin sadan työntekijän yhtiö vastaa yliopiston kiinteistöpalveluista. Yhtiössä on YHL:läisiä jäseniä ja luottamusmies.

Sama henkilöstöpolitiikka
– Yleisesti ottaen kysymyksiä on auki paljon,
mutta luottamusmiesten osalta vielä enemmän, Viikki toteaa.
– Aivan varmasti meillä kolmella talolla
on erilaiset tavat tehdä henkilöstöpolitiikkaa.
Yliopistossa henkilöstöä on vähennetty
yhtiöittämällä ja järjestämällä tehtäviä uusiksi.
TTY:ssä on käyty yhdeksät yt:t viiden vuoden
aikana. Osa yt-neuvotteluista on koskenut
U N I V E R S I TA S 2 / 2 0 1 6

11

Tampere3
Kuva: Jorma Viikki

Yhteisen henkilöstöpolitiikan hakeminen
on Mustolan ja Viikin mukaan hieman helpompaa yliopistojen kesken kuin ammattikorkean kanssa, koska sen rakenteet ovat aivan erilaiset.
– On aivan ensisijaista, että yhdistymisessä kukaan ei ole ensisijaisessa asemassa eikä
kukaan kärsijän asemassa. Henkilöstöpolitiikan pitää olla kaikille samaa, Viikki painottaa.

Huoli tehtävänkuvista
Ongelmia on toki yliopistojenkin kesken. Niiden hallinto- ja muun tukihenkilöstön tehtävänkuvat poikkeavat toisistaan. Tampereen
Teknillisessä yliopistossa tehtävänkuvat ovat
laajoja.
– Mistä yliopistosta otetaan se malli, jonka
mukaan edetään. Meillä on yhteistyötä eri tieteenalojen kesken, esimerkiksi tekniikan ja lääketieteen kesken. Se on tarjonnut hyvin monipuolisia tehtäviä, Mustola kertoo.
Tampereen yliopistossa tehtävänkuvat ovat
kapeutuneet vuoden 2010 organisaatiouudistuksesta lähtien. Tuolloin lopetettiin tiedekunnat ja niiden tilalle tulivat tulosyksiköt. Viikki
kertoo, että henkilöstö on kuitenkin vähitellen huomannut tehtävien syventyneen ja asiantuntemuksen kasvaneen.
– Tehtävät yksipuolistuvat varmasti uudessakin yliopistossa.

Yhteiseen edunvalvontaan
– On aivan ensisijaista, että yhdistymisessä henkilöstöpolitiikan pitää olla kaikille samaa, pääluottamusmies Jorma Viikki Tampereen yliopistosta painottaa.

rakennemuutoksia eikä kaikissa ole ollut
irtisanomisia. Maaliskuussa päättyneissä ytneuvotteluissa työnantaja päätti vähentää 90
henkilöä, joista 40 irtisanotaan.
– Tähän saakka olemme pystyneet neuvottelemaan työnantajan kanssa hyvin henkilöstön koskevista asioista, Mustola sanoo.
Uuden yliopistokonsernin osalta ei ole ehditty puhua muutosturvasta.
– Alkuvaiheessa henkilöstön työmäärä
jopa kasvaa, mutta toiminnan vakiinnuttua
2020 - 2021 edessä ovat todennäköisesti ytneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi, Mustola arvioi.
Henkilöstö pelkää tehtävien ulkoistuksia. Lisäksi päällekkäisyyksien purku tietää työpaikkojen vähenemistä. Mitään takeita korvaavista työtehtävistä ei ole annettu.
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Henkilöstöä noin 2 050, joista
YHL:n jäseniä noin 450.

Henkilöstöä noin 1 900, joista
YHL:n jäseniä noin 200.

Henkilöstöä noin 850. Ei YHL:n
jäseniä, sillä kuuluu eri työehtosopimuksen piiriin.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulun henkilöstön yhteinen edunvalvonta on Viikin mukaan vasta alkutekijöissään.
Yliopistojen YHL:läiset henkilöstöedustajat
ovat tavanneet kahdesti, kerran viime vuonna ja kerran tänä vuonna. Mukana olivat myös
TAMK:n tukihenkilöstön luottamusmiehet.
– Tänä keväänä päästiin jo asiakysymyksiin, eli mitä henkilöstöjärjestöille tapahtuu.
Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TaYHY:n ja Tampereen teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys TTYHY:n mahdollista yhdistymistä selvitetään.
Eri työehtosopimuksen piirissä olevassa
ammattikorkeassa ei ole YHL:n henkilöstöyhdistystä eikä YHL:läisten luottamusmiestä. Viikki toteaa, että ammattikorkean tukihenkilöstö
täytyy saada mukaan yhteistyöhön.
Kolmen korkeakoulun kaikkien henkilöstöryhmien luottamusmiesten yhteistä tapaamista vasta suunnitellaan. Viikki kertoo, että
myös opiskelijoiden edustajat saatetaan pyytää tapaamiseen.
Teksti: UP/Birgitta Suorsa

Tampere3

Hankejohtaja:

Tärkeimmät toiminnot ensin kuntoon
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

– Uusi yliopistokonserni aloittaa 2018. Tarkoituksena ei ole,
että kaikki on silloin valmista. Montaa toimintoa voidaan vielä hioa. Tärkeintä on, että opiskelijavalinta voidaan hoitaa ja että uudet
opiskelijat pääsevät kiinni opintoihinsa, Tampere3:n hankejohtaja
Päivi Myllykangas sanoo.
Hän aloitti tehtävässään marraskuussa, kesken hankkeen.
– Selvitysmies oli tehnyt jo 2014 hyvän pohjatyön. Siinä mielessä
työhön oli helppo tarttua. Yhteistyö oli jo käynnissä. Sisältöasioita
oli mietitty, työpajat toiminnassa ja yhteinen tahtotila oli syntynyt.
Hankeorganisaation rakentaminen alkoi tämän vuoden alussa. Myllykangas ei pidä aikataulua mahdottomana. Uusi yliopistokonserni pitää saada 2018 alkuun sellaiseen toimintakuntoon, että
se pystyy hoitamaan päätehtävänsä eli opetuksen ja tutkimuksen.
– Talouden rakenteen pitää olla selvä, samoin konsernin rakenteen. Kaiken ei tarvitse olla valmista.
Työmäärä kasvaa korkeakoulujen yhdistyessä ja siihen täytyy Myllykankaan mukaan löytää lisäresursseja.
– Kustannuslaskelmien mukaan pelkkä it-järjestelmän uusiminen maksaa arviolta 20 miljoonaa. Digitalisaatio ei tule ilmaiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvotellaan juuri vuosien 2017 - 2020 rahoituksesta.

Duaalimalli säilyy
Myllykangas sanoo, että uudessa yliopistokonsernissa ovat kaikki
tutkimuksen tasot perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen
ja palvelukonsepteihin.
– Tiivis tutkimus-kehitys-innovaatio -ketju on uuden kokonaisuuden ydintä. Uudesta yliopistosta tulee teknologian, terveyden,
talouden ja yhteiskuntatieteiden ainutlaatuinen liittoutuma, johon
käytäntö saadaan ammattikorkean puolelta.
Hallinnollisesti ammattikorkea säilyy erillisenä yksikkönä, joka
muodostaa konsortion ylipiston kanssa.
– Ammattikorkeakoulu jatkaa osakeyhtiönä. Yliopiston ja ammattikorkean tutkinnot pysyvät erillisinä.
Yliopistosta tulee säätiöyliopisto.
– Siitä syntyy konserni, jolla on yhteinen strategia ja yhteinen
johto.
Tampereen yliopisto on julkisoikeudellinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto on säätiöyliopisto. Vastaavaa yhdistymistä ei ole aiemmin tehty.
Yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä selvitetään paraikaa opetusja kulttuuriministeriön kanssa.

Parhaat järjestelmät
Hallinto- ja tukipalveluita sekä kaikkia muita palveluita arvioidaan
työryhmissä. Mukana eri ryhmissä on tähän mennessä ollut noin
500 henkeä, eli toiminnasta vastaava henkilö kaikista korkeakouluista ja opiskelijoiden edustajat, kun toiminta on koskenut heitä.
– Katsotaan, kenellä on toimivin ratkaisu vai pitääkö meidän satsa-

Hankejohtaja Päivi Myllykangas kertoo, että Tampere3 aloittaa
tammikuussa 2018. – Talouden rakenteen pitää olla selvä, samoin
konsernin rakenteen. Kaiken ei tarvitse olla valmista.

ta vielä uudempaan järjestelmään. Esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien tietohallintopalveluissa haetaan hyvää mallia tai uusi parempi.
Myllykangas huomauttaa, että korkeakouluilla on joka tapauksessa toimivat palvelut, vaikka yhteistä tietohallintoa ei ehdittäisi
rakentaa. Huonoihin ratkaisuihin ei kannata kiiruhtaa.
Sama koskee hänestä myös henkilöstöpolitiikkaa.
– Henkilöstöpolitiikasta päättää Tampere3:n tuleva johto.

Uusi ajatusmalli
– Kevään mittaan on järjestetty kaksi ideatoria, joissa on katsottu henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa visioita, uuden yliopistokonsernin nimeä, opiskelijoiden odotuksia, kansainvälisyyttä jne.
Tällä juurrutetaan ajatusmallia, että asiat tehdään yhdessä, Myllykangas kertoo.
Syksyllä käynnistetään yhteinen opetussuunnitelmaprosessi.
Uudet koulutukset on määrä aloittaa viimeistään elokuussa 2019.
Opetushenkilökunta on jo miettinyt, mitä uutta yhteistä syntyisi koulutusalojen välillä matematiikassa, ICT:ssä, rakentamisessa ja
arkkitehtuurissa, sosiaalialalla jne. Uusi kokonaisuus voi olla uusi sivuaine tai jopa koulutusohjelama.
– Suunta on yhteinen. Tässä fuusiossa ei ole barrikadeja. Päämäärä on selvä.
Teksti: UP/Birgitta Suorsa
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Yliopistojen palkkakehitys

Yliopistojen henkilöstön ansiot
nousivat samaa tahtia muiden
palkansaajien kanssa
Sivistystyönantajien tuoreen tilastojulkaisun mukaan yliopistojen työntekijöiden palkat nousivat syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 kestäneellä
ajanjaksolla samaa tahtia muiden
palkansaajien kanssa.
Yliopistojen henkilöstön palkkojen kehityksessä ei tapahtunut poikkeamia suhteessa
kaikkien palkansaajien ansioihin. Sivistystyönantajien julkaiseman tuoreen selvityksen mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2015 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 1,2 prosenttia sekä muuhun
henkilöstöön kuuluneiden 1 prosentin vuodetakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat nousivat 0,2 prosenttia.
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien jäsenalojen palkat nousivat keskimäärin
1,2 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2015 reilun prosentin edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta.
Syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden,
eli aineistossa sekä vuonna 2014 että vuonna
2015 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen
opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 2,6 prosenttia ja muulla henkilöstöllä 1,4 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat
nousivat 1,5 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla
identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin noin 2 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta.
Työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen osuus ansiokehityksestä oli opetus- ja
tutkimushenkilöstöllä 0,4 ja muulla henkilöstöllä 0,3 prosenttiyksikköä. Näin ollen erityisesti
opetus- ja tutkimushenkilöstöllä liukuman eli
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työehtosopimuksesta riippumattomien palkankorotusten osuus kokonaisansiokehityksestä muodostui melko suureksi.

Erityisesti muun henkilöstön
määrä laskenut
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla
toimivissa Suomen 14 yliopistossa työskenteli
syyskuussa 2015 kaikkiaan reilut 31 000 henkilöä, josta reilut 60 prosenttia kuului opetus-

ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa
muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen
opetushenkilöstöön kuului vajaa 800 henkilöä.
Edellisvuoteen verrattuna yliopistojen henkilöstömäärä laski hieman kaikissa ryhmissä,
mutta etenkin henkilöstö- ja tukipalveluissa.
Vuoteen 2010 verrattuna henkilöstömäärä on
laskenut noin 6,5 prosenttia.
Yliopistojen henkilöstöstä 51 prosenttia oli
määräaikaisessa ja vastaavasti 49 prosenttia

Kommentteja yliopistojen
palkkakehitykseen
Eri yliopistojen henkilöstömäärät ovat kehittyneet eri tahdissa. Itä-Suomen yliopisto
on tällä tilastojaksolla 2014-2015 vähentänyt eniten henkilöstöä, 8 prosenttia ja Vaasan yliopisto lisännyt viisi prosenttia, opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä Vaasassa nousi miltei 10 prosenttia. Kaiken kaikkiaan yliopistojen kokoaikaisen henkilöstön lukumäärä laski
yli 600 työntekijällä, joista 400 oli muuta henkilöstöä. Yt-menettelyjen toimenpiteet ovat
kohdistuneet muuhun henkilöstöön, myöskään eläköityneiden tilalle ei ole aina palkattu
uusia työntekijöitä.
Henkilöstörakenteen erot selittänevät identtisten ansiokehityksen eroa. Erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ikärakenteet poikkeavat radikaalisti toisistaan. Keski-ikä ensiksi mainitulla ryhmällä on 41 vuotta ja toisella 47 vuotta vuonna 2015.
Vaativuustasoryhmittäin tarkasteltuna suurin ansioiden nousu on järjestelmäidenttisillä
(työssä samassa palkkausjärjestelmässä syyskuussa 2014 ja syyskuussa 2015) vaativuustasoilla 1-4 ja vastaavasti kaikilla työntekijöillä vaativuustasoilla 8-11. Tätä voinee tulkita niin,
että alimmille vaativuustasoille on tullut enemmän suorituskorotuksia, koska palkkausjärjestelmää ei ole sovellettu tasaisesti etenkään vaativuustasoilla 2-3 ja toisaalta uusia työntekijöitä on mahdollisesti palkattu enemmän tasoille 8-11.
Palkoissa on tapahtunut pientä kehitystä varsinkin, kun otamme huomioon, että hintakehitys on ollut jopa lievästi miinuksella. Tarkempaa tietoa YHL:n jäsenistön palkkakehityksestä saamme, kunhan yliopistokohtaiset sekä jäsenistöämme koskevat tilastot valmistuvat.
Teksti: Satu Henttonen

Yliopistojen palkkakehitys

YHL:n jäsenet
tyytyväisiä liiton
viestintään –
yliopistoasioita
toivotaan lisää

vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2015.
Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi henkilöstöryhmien välillä. Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 86 prosenttia. Niin kokoaikaisten kuin vakinaisten
osuus on noussut.
Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon,
joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin
työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu
palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tunti-

opettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai
muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai
lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole
ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.
Sivistystyönantajien tilastojulkaisuun voi
tutustua verkossa osoitteessa: www.sivistystyonantajat.fi/tiedostopankki/414/tilastojulkaisu_2015_yliopistot.pdf

YHL toteutti huhtikuussa lyhyen jäsenkyselyn liiton viestinnästä, johon vastasi yhteensä 1322 jäsentä eri puolilta Suomea. Kyselyn perusteella liiton tärkeimmäksi viestintäkanavaksi koettiin Universitas-lehti. Noin
40 prosenttia kyselyyn vastanneista lukee
lehden kokonaan tai lähes kokonaan, hieman yli puolen keskittyessä lähinnä mielenkiintoisempaan artikkeliin tai selailuun.
Yleensä lehden parissa vietetään aikaa noin
10-20 minuuttia ja lehti luetaan pääsääntöisesti paperisena. Digitalisoitumisesta huolimatta valtaosa liiton jäsenistä haluaisi myös
jatkossa saada paperisen jäsenlehden kotiin kannettuna.
Liiton verkkosivut ovat kyselyn perusteella selkeät ja helppokäyttöiset ja ne sisältävät ajankohtaista sekä kiinnostavaa tietoa.
Verkkosivuja käytetään harvakseltaan, mikä
johtunee siitä, että sivujen suosituimpana sisältönä pidettiin siellä julkaistuja uutisia. Sivuilta etsitään myös tietoa jäseneduista sekä työsuhteeseen liittyvistä asioista. Vaikka
vastaajista yli 60 prosenttia oli Facebookissa, liiton oma Facebook-kanava on kuitenkin suurelle osalle vielä tuntematon. Tämä
muodostaakin yhden keskeisimmistä haasteista liiton viestinnän kehittämisessä: ajankohtaisen tiedon saamiseksi jäseniä suositellaan seuraamaan ennen kaikkea liiton verkossa tapahtuvaa viestintää.
Kaiken kaikkiaan hieman yli 70 prosenttia
vastaajista oli tyytyväisiä liiton viestintään.
Suurin osa vastaajista toivoi lisää uutisia yliopistoihin liittyvistä asioista. Toiveiden kärkikolmikkoon ylsi myös edunvalvonnasta ja
palkkaukseen liittyvistä asioista viestiminen.
Liiton viestintä pyrkii vastaamaan toiveisiin
mahdollisimman tehokkaasti.
YHL kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!
Teksti: Antti Sadinmaa

Lähde: Sivistystyönantajat
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Tässä ajassa

Johtaja

joka laittoi itsensä likoon
Kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm
puolustaa sivistystä oman asemansa
uhallakin. Hän pelkää, että pian
emme ole riittävän sivistyneitä edes
tietämään, mitä sivistys tarkoittaa.
Sillä hän viittaa Hans-Magnus Enzensbergerin tunnettuun esseeseen,
mutta on ilmeisen tosissaan.
Suomen nykyhallituksen koulutukseen
ja sivistykseen painottuvat budjettileikkaukset ovat kirpaisseet yliopistoja. Rankimmin
ne ovat kouraisseet Helsingin yliopistoa, jonka vuosibudjetista vietiin noin 100 miljoonaa
euroa. Tämän seurauksena yliopisto käynnisti syksyllä 2015 yt-neuvottelut henkilökunnan
vähentämiseksi noin tuhannella työntekijällä.
Helsingin yliopiston hallitus, jonka tehtävänä on osaltaan vastata yliopiston toiminnasta,
pysyi julkisuudessa etupäässä vaiti tästä ryöstöoperaatiosta. Yliopistolaisten puolelta järjestettiin joitakin yksittäisiä joukkokokoontumisia ja mielenilmauksia, mutta tiedekuntien tai
erillisten laitosten johtoa ei protestoijien joukossa juuri näkynyt, vaikka kyse olisi nimenomaan heidän yksiköittensä toimintakyvyn
turvaamisesta.
Poikkeuksiakin löytyi – yhtenä heistä Kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm.

Johtajan velvollisuus
Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm katsoi yt-neuvottelujen aikana velvollisuudekseen kertoa
julkisuudessa sen, mitä vähennykset konkreettisesti tarkoittavat: maamme kulttuuriperinnön säilyvyys on todellakin uhattuna ja kertaalleen tuhottua ei enää takaisin saa. Tämän
ilmaisemista hän piti tärkeämpänä kuin sitä,
mitä mahdollisia seurauksia hänen julkisesta ja
kriittisestä esiintulostaan maamme tiedotusvälineissä koituisi mahdollisesti hänelle itselleen.
Näin siitäkin huolimatta, että keväällä kadulla Ekholmia vastaan kävelleet ihmiset kysyivät:
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”Vieläkö sulla on [kaiken antamasi kritiikin jälkeen] työpaikka?”
Tavoitteena oli saada minimoiduksi henkilökunnalle ja kirjaston toiminnalle koituva
haitta. Siihen tarvittiin rohkeutta ja päätöksiä.
– Jos vaikka saisi pelastettua viisi tai yli kymmenenkin henkilöä, se olisi iso luku.
Ekholmin julkinen asettuminen poikkiteloin Helsingin yliopiston johdon ja opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa synnytti moninaisia reaktioita. Yliopiston johto ei pitänyt siitä
lainkaan, mutta monet muut ilahtuivat siitä,
että joku päättävä taho nousee barrikadeille
eikä tyydy vain toteuttamaan mukisematta
hallituksen tahtoa. Lopulta Kansalliskirjaston
henkilökunnan vähentämistarvetta saatiin Ekholmin mukaan pienennettyä alkuperäisestä
huomattavasti.
Saimme jonkin verran hengähdysaikaa,
mutta se ei sitä poista, ettenkö olisi pahoillani irtisanottujen puolesta. Yliopisto olisi voinut toteuttaa prosessin pehmeämminkin, jolloin tähän oltaisi päädytty muutaman vuoden aikana kirjaston omien keinojen kautta,
Ekholm sanoo.
Ekholm ei pidä yliopiston leikkausprioriteetteja järkevinä edes supistuvien resurssien näkökulmasta. Hänen mielestään nyt leikataan
jo aiempien leikkausten ja rekrytointikieltojen
kohteena olleista keskitettyjä palveluita tuottavista organisaatioista eli Kansalliskirjastosta
ja Helsingin yliopiston kirjastosta.
– Ensin tiedekunnilta viedään leipä pöydältä ja sitten viedään uunikin. Kun yliopisto leikkaa kahdesta kirjastostaan, sen jäljet näkyvät
varmasti aika nopeasti.
Ekholm peräänkuuluttaa Helsingin yliopiston rehtoraatilta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä kunnollista vastausta Kansalliskirjaston erityislaatuisen lakisääteisen aseman turvaamiseen.
– Kansalliskirjasto ei ole vain yliopiston perinteinen erillinen laitos muiden vastaavien
joukossa vaan sillä on yliopistotehtäviensä lisäksi myös lakisääteisiä, rahoitettuja kansallisia tehtäviä: puolet kirjaston asiakaskunnasta

tulee Helsingin yliopiston ulkopuolelta ollen
niin yksityishenkilöitä kuin maamme muita
kirjastoja, museoita ja arkistoja lukuisista ulkomaisista yhteistyötahoista puhumattakaan.
Kuten valtakunnan lehtien yleisöosastokirjoituksistakin voi nähdä, Ekholm ei ole ollut
väärässä ajatustensa kanssa. Myös tutkijat ovat
antaneet omaa kritiikkiään, kun asiakaspalvelua ei enää ole kuten aikaisemmin tai heidän
tutkimustensa takia keskeisten aineistojen tilaukset on joko jouduttu lakkauttamaan tai
hankintaehdotuksia ei ole voitu toteuttaa kirjaston rahapulan takia.

Tieteen ja sivistyksen rappio
Kansalliskirjasto on aina uskonut yhdessä tekemiseen jo perustehtäviensä perusteella toimien koko kansan tietovarantona ja olohuoneena. Kulttuuri ja taide ovat innovatiivisia ja
äärimmäisen huokeita, eivätkä missään ristiriidassa kehityksen kanssa. Ylikirjastonhoitajaa
surettaa, että nyt entistä vähempi asiakasmäärä pääsee nauttimaan ja hyödyntämään Kansalliskirjaston palveluja: opastetut kiertokäynnit on varattu pitkälle syksyyn, aineistolahjoituksia ei voi resurssipulan takia ottaa vastaan,
näyttelytoimintakin on vedetty alas, asiakaspalveluaikoja joudutaan supistamaan… Listaa voi valitettavasti jatkaa hyvinkin pitkälle.
– Emme ole kohta riittävän sivistyneitä määrittelemään tässä maassa, mitä sivistys on. Nykyhallitus ei ole ilmaissut minkäänlaista kulttuurimyönteisyyttä ja sillä on prioriteetit aivan
toisessa järjestyksessä: tulee siltarumpua ja sosiaalipolitiikkaa, mutta milloin tulee kulttuuriperinnön vuoro.
Yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön
tulisikin Ekholmin mielestä huomata ja tunnustaa kirjaston tekemä työ.
– Lopulta kaikki, mikä tapahtuu Kansalliskirjastossa, on kansallista. Me tuotamme valtavan määrän tutkijapalvelua ja olemme humanismin suurin tuki tässä maassa: välitämme ja
tuotamme dataa tutkimuksen perustaksi. Humanismikin muuttuu. Humanistit tarvitsevat
digitaalisia aineistoja ja tietokantoja, eivät he

Tässä ajassa

Kuva: Veikko Somerpuro/Kansalliskirjasto.

Hän näkee tulevaisuuden löytyvän erilaisista
palveluverkoista.
– Digihumanismi on päivän sana. Vaikka harvempi asiakas käy fyysisesti kirjastossa, kirjastot
tuottavat aineistoa verkkoon, jota asiakaskunta hyödyntää. Näin pitääkin toimia, jotta maa
on kilpailukykyinen. Meidän on luotava tämä
infra, Ekholm toteaa.
Myös kirjastojen paikallispalvelu pohjaa hänen mielestään verkkoympäristöön: asiakas
joko käyttää suoraan verkossa olevaa aineistoa tai hän tilaa verkossa aineistonsa ennalta
ja tämä sitten odottaa asiakasta valmiina käytettäväksi alkuperäisenä, mikrokuvattuna tai
digitoituna, kun asiakas saapuu.
Jotta kirjasto pystyisi vastaamaan tehokkaasti tähän, Ekholm kaipaa kulttuuriperintölakiin muutosta.
– Laissa tulisi antaa Kansalliskirjastolle mahdollisuus määritellä, missä muodossa se ottaa
kustantajilta aineistot vastaan. Kansalliskirjastolla on ennenkin ollut tärkeä rooli erilaisissa
lakimuutosehdotuksissa ja standardien määrittelyissä.

Selviydymmekö me?

Kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm on huolissaan sivistyksen tulevaisuudesta.

enää välttämättä kysy yhtä yksittäistä aineistoa.
Kirjastoilla on tässä muutoksessa edelläkävijäairueiden rooli, mutta se ei voi tapahtua ilman pitkäjänteistä resursointia.
Ekholmin ja kirjaston saama julkisuus on tähän mennessä poikinut esimerkiksi yleisönosastokirjoituksia palvelujen puolesta, pari ilmoitusta testamenttilahjoituksista ja rahalahjoituksia yksittäisiltä henkilöiltä. Kirjaston toi-

minta katsotaan asiakaskunnan ja suuren yleisön taholta tärkeäksi, vaikka poliitikot, ministeriövirkamiehet ja yliopiston johto eivät sitä
ilmeisesti samoin näekään.

Digimaailma valtaa alaa
Ekholm on jo 1990-luvulta alkaen kirjoittanut
elektronisen aineiston käytöstä, hypermediasta ja digitalisoituvasta julkaisukulttuurista.

Kai Ekholm on päässyt esille julkisuudessa
niin musiikkiharrastuksensa kaunokirjallisen
tuotantonsakin kautta. Hänen pari salapoliisikertomustaan ovat saaneet pontta yhteiskunnan tilanteista, kuten esimerkiksi vuoden
1995 synkeistä itsemurhatilastoista. Hän kuitenkin kiistää, että kaunokirjallinen teos olisi
mikään raportti.
– Se on teos, jossa puhutaan ihmisten kieltä ja kiintoisinta on se, miten ihminen reagoi
ja käyttäytyy. Von Wrightin sanoin suomalainen ei ole optimisti, vaan provokatiivinen
pessimisti.
Ekholm näkee tämän suomalaisen katsantokannan yhtenä selviytymiskeinona. Kun nykyisin sivistyksellä on lakaistu katua, myös opetus, tutkimus ja kulttuuri tarvitsisivat omat selviytymiskeinonsa!
Teksti: Jari Tolvanen
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Työntekijän oikeus työnsä tuloksiin
Sivistystyönantajien ohjeistus tekijänoikeuksista on herättänyt hämmennystä yliopistokentässä. Mistä siinä on oikein kysymys?
Yliopistomaailmassa on viime aikoina keskusteltu tieteenharjoittajille niin tärkeistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Sivistystyönantajat ry on jäsentiedotteessaan 19/2016 ohjannut jäseniään sisällyttämään sekä nykyisiin että tuleviin työsopimuksiin lausekkeen tekijänoikeuksien siirrosta
työnantajalle. Suositeltu sopimusteksti on seuraavanlainen: ”Työsuhteen aikana ja sen johdosta tehtyjen sekä luotujen teosten ja muiden tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen suojan
kohteiden kaikki taloudelliset oikeudet, mukaan lukien muunteluoikeus ja luovutusoikeus
toiselle, siirtyvät työnantajalle ja säilyvät tällä
työsuhteen päätyttyä ilman eri korvausta.” Ainakin jossain korkeakouluissa on menty vielä
tätä pidemmälle ja on edellytetty tekijänoikeuksien lisäksi kaikkien työntulokseen liittyvien
oikeuksien siirtymistä työnantajalle.
Tiedemaailmassa ohjeistus ja sen pohjalta
syntyneet muutokset sopimuskäytännöissä
ovat herättäneet hämmennystä ja vastalauseita. Mistä asiassa oikein on kysymys?

Kenelle tekijänoikeudet kuuluvat?
Tekijänoikeuksista on säädetty tekijänoikeuslaissa. Työntekijät voivat työskennellessään
työnantajalleen työntuloksena luoda erilaisia
tekijänoikeuslain tarkoittamia teoksia. Joskus
niiden tekeminen kuuluu työntekijän pääasiallisiin työtehtäviin, kuten vaikkapa toimittajan
kirjoittamat artikkelit tai ohjelmoijan kirjoittamat koodinpätkät. Teos voi myös syntyä työn
sivutuotteena ikään kuin sattumalta. Tämä on
nykyään yleistä. Asiakkaalle esitettävä power
point -esitys, työnantajalle suunniteltu logo
tai mainoslause tai asiakaslehteen kirjoitettu
artikkeli usein ylittää ns. teoskynnyksen. Teoskynnys tarkoittaa sitä, että syntyy sellainen itsenäinen ja omaperäinen teos, jota tekijänoikeuslaki suojaa.
Tekijänoikeudet syntyvät ja kuuluvat aina sille luonnolliselle henkilölle tai henkilöille, jotka ovat teoksen tehneet. Tekijänoikeudet eivät
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automaattisesti siirry työnantajalle. Poikkeuksena ovat kuitenkin esimerkiksi tietokoneohjelmat ja tietokannat, joihin liittyvät tekijänoikeudet nimenomaisen lainsäännöksen nojalla siirtyvät työnantajalle. Työnantajan oikeudet työntekijän työtehtävien hoidon yhteydessä luomien teosten hyödyntämiseen tulee perustua yleensä erilliseen sopimukseen.
Tällainen sopimus voi olla osana työ- tai työehtosopimusta.
Jos tällaista sopimusta ei ole, noudatetaan
käytännössä hyväksyttyä periaatetta, jonka
mukaan oikeudet työntekijän työtehtäviään
suorittaessaan luomiin aineistoihin ja materiaaleihin siirtyvät työnantajalle tämän normaalin toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa työnantajalle kuuluvaa oikeutta käyttää teosta siinä laajuudessa kuin teos
on työtehtävien suorittamiseksi tehty. Muilta osin oikeudet jäävät työntekijälle. Erityisesti oikeudesta muuttaa teosta ja luovuttaa oikeudet edelleen tulisi sopia nimenomaisesti
tai ne tulkitaan usein kuuluvaksi työntekijälle.
Ilman sopimusta työn tuloksiin liittyvien
oikeuksien laajuudet jäävät usein epäselväksi
sekä työntekijän että työnantajan osalta. Oikeuksien laajuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi
toimiala. Myös alan käytännöt saattavat vaikuttaa siihen. Huomattavaa on, että työntekijällä
on myös työsopimuslakiin perustuvia velvoitteita, kuten lojaliteetti- ja kilpailukieltovelvollisuus, jotka saattavat rajoittaa työntekijän oikeutta itse hyödyntää teosta.

Muut immateriaalioikeudet
työsuhteissa ja korkeakouluissa
Tekijänoikeuden lisäksi työn tuloksena saattaa
syntyä muita immateriaalioikeuksia, kuten patentteja ja mallioikeuksia. Työsuhteessa syntyneitä patentilla suojattavissa olevia keksintöjä koskee laki oikeudesta työntekijän tekemiin
keksintöihin (työsuhdekeksintölaki). Jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan

tuloksena tai olennaisesti käyttämällä hyväksi
työnantajalta saatavia kokemuksia, työnantajalla on oikeus keksintöön, jos sen hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toimialaan. Työntekijällä
on oikeus kohtuulliseen korvaukseen keksinnöstä, jos työnantaja päättää ottaa oikeudet
keksintöön itselleen.
Suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa
olevien henkilöiden palvelussuhteessaan tekemiin, Suomessa patentoitavissa oleviin keksintöihin sovelletaan lakia oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (korkeakoulukeksintölaki). Lain soveltamisalaan kuuluvan
keksinnön tekijällä on lähtökohtaisesti sama
oikeus keksintöönsä kuin muulla keksijällä.
Keksinnön tekijällä on oikeus tulla tunnustetuksi keksijänä. Sääntelyn tavoitteena on edistää korkeakouluissa syntyneiden keksintöjen
tunnistamista, suojaamista ja hyödyntämistä
keksijän, korkeakoulujen ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Laissa erotellaan toisistaan avoimessa tutkimuksessa ja sopimustutkimuksessa syntyneet
keksinnöt. Avoimessa tutkimuksessa keksintö
kuuluu ensisijaisesti keksinnön tehneelle työntekijälle, sopimustutkimuksessa työnantajalle.
Keksijän on tehtävä korkeakoululle viipy-

Lakiasiaa

"Nyt annettu ohjeistus ja sen pohjalta tehnyt linjaukset näyttävät herättävän niin monia
kysymyksiä, että sen edelleen kehittäminen olisi tarpeen."

mättä keksinnön tehtyään ns. keksintöilmoitus.
Keksintöilmoitukseen on sisällytettävä olennaiset tiedot keksinnöstä sekä kaikista keksijöistä.
Tämän jälkeen korkeakoulu ja keksijä selvittävät, ollaanko yhtä mieltä siitä, kuuluuko keksintö avoimeen tutkimukseen, sopimustutkimukseen tai johonkin muuhun tilanteeseen.
Korkeakoulu voi ottaa itselleen oikeudet avoimessakin tutkimuksessa syntyneeseen keksintöön, jos keksijä ei itse halua hyödyntää keksintöä. Sopimustutkimuksessa taas työnantaja
voi ilmoittaa ottavansa oikeudet keksintöön.
Kaikissa tapauksissa keksijällä on oikeus saada kohtuullinen korvaus keksinnöstä. Ennen
keksinnön syntymistä laadittu sopimusehto,
jolla keksijä luopuu oikeudestaan kohtuulliseen korvaukseen, on mitätön.

Ongelmallinen ohjeistus
Sivistystyönantajien ohjeistus koskee ilmeisesti
nimenomaan sopimustutkimusta, eli tiettyyn
sopimushankkeeseen liittyvää aineistoa. Yleisesti alan työnantajien ajatuksena on viime aikoina ollut, että oikeuksien siirto koskisi sopimushankkeen yhteydessä syntynyttä aineistoa
hyvin laajasti, eli käytännössä kaikkia sopimushankkeen tuloksia. Syntyneiden varsinaisten
keksintöjen, joita säännellään korkeakoulukeksintö- ja työsuhdekeksintölaeissa, ohessa näitä ovat muun muassa laaditut raportit, menetelmät, löydöt, näytteet, tietokannat, tietokoneohjelmat lähdekielisinä koodeineen, muut
tekijänoikeudet ja ylipäätään kaikki tuloksiin
liittyvät immateriaalioikeudet.
Sivistystyönantajien ohjeistuksen yhtenä
perusteluna on se, että kun oikeudet siirretään työnantajalle jo työsopimuksella tai sitä
täydentävällä sopimuksella, ei eri hankkeiden
yhteydessä tarvitse erikseen laatia sopimuksia
oikeuksien siirrosta. Työnantajan kannalta menettely näyttää selkeältä ja neutraalilta, mutta todellisuudessa asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Se laajentaa työnantajan oikeuksia
siitä, mitä ne muuten lähtökohtaisesti olisivat.

Erityisen ongelmallisia ovat muuntelu- ja
edelleenluovutusoikeuksien siirtyminen, koska se antaisi ikään kuin ulkopuoliselle oikeuden muokata esimerkiksi tutkimustuloksia ja
niiden pohjalta laadittuja kirjoituksia. Tulkinnanvaraisuutta aiheuttaa viittaus työsuhteen
aikana tehtyihin teoksiin, jolloin laajalti tulkittuna työnantaja voisi väittää myös työtehtävien hoidon ulkopuolella, kuten harrastustoiminnassa, syntyneiden teosten oikeuksien
kuuluvan työnantajalle. Laaja muutos työsuhteen ehdoissa voi edelleen asettaa työntekijät
erilaiseen asemaan esimerkiksi oikeuksissa yhdessä tehdyn työn tulosten. Tutkijat eivät niin
ikään olisi enää oikeutettuja neuvottelemaan
julkaisuoikeuksista, kuten vakiintunut kansainvälinen käytäntö on ollut.
Merkittävää on myös se, että monissa linjauksissa oikeudet keksintöihin siirtyisivät työnantajalle ennen keksinnön syntymistä tehdyllä
sopimuksella ja ilman eri korvausta. Tämä ajatus on ristiriidassa korkeakoulukeksinnöistä
annetun lain säännösten kanssa.
Nyt annettu ohjeistus ja sen pohjalta tehnyt
linjaukset näyttävät herättävän niin monia kysymyksiä, että sen edelleen kehittäminen olisi tarpeen. Sinänsä on suotavaa ja toivottavaa,
että oikeuksista keskustellaan. Koska oikeuksien laajuus ilman sopimusta saattaa jäädä epäselväksi, ei se ole kummankaan osapuolen etu.
On hyvä, että osapuolia kannustetaan laatimaan selventävää ohjeistusta ja sopimuksia.
Tämä ei kuitenkaan saisi tapahtua vain sanelemalla yksipuolisesti ja laajasti oikeudet kuuluvaksi työnantajalle huomioimatta asiaa liittyviä muita ulottuvuuksia.
Kimmo Suominen
Asianajaja, LL.M., kauppatieteen maisteri, Specialist
Counsel
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Matleena Engblom
Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti,
Specialist Counsel
Eversheds Asianajotoimisto Oy
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Kysymyksiä ja vastauksia

STTK:n Riina Nousiainen:

”Leikkaaminen on
surkein tapa kehittää”
Yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä puhutaan paljon, mutta valitettavan usein kehityksellä tarkoitetaan säästöjen hakemista. Tämä on huonoin mahdollinen tapa kehittää yliopistoja, sanoo palkansaajakeskusjärjestö STTK:n

Kuva: Liisa Valonen/STTK.

koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen.
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STTK:n koulutuspoliittisen
asiantuntijan Riina Nousiaisen mielestä yliopistojen
päällekkäisyyksiä pitäisi
karsia, mutta harkitusti.
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"Yliopistojen tehtävästä ja sen edustamista arvoista pitäisi käydä
voimakkaampaa keskustelua."

Yliopistokenttää on myllerretty viime
vuosina todella voimakkaasti ja meno
tuntuu vain koventuvan. Miltä yliopistojen kehitys näyttää STTK:sta päin katsottuna?
Nykyisessä tilanteessa toimintaa ohjaavat erittäin kireälle vedetyt talouden reunaehdot.
Tämä on varmasti se surkein tapa kehittää
yliopistoja. Se, että juustohöylällä leikataan
miettimättä mihin se johtaa, on kaikilla tasoilla huonoin mahdollinen ratkaisu. Kehittämistyön lähtökohtana pitäisi olla kysymys siitä,
miten me voimme parantaa entisestään koulutusjärjestelmämme laatua. Niinhän muutkin maat tekevät.
Mitä tavoitteita STTK:lla on liittyen
yliopistosektorin rakenteelliseen
kehittämiseen?
Meidän mielestämme nyt pitäisi miettiä, mitä asioita yliopistot Suomessa oikein tekevät
ja kuinka paljon niissä on epätarkoituksenmukaista päällekkäisyyttä, jota purkamalla
voitaisiin saavuttaa taloudellista etua. Kuinka monen yliopiston on tarpeen tarjota esimerkiksi kauppatieteenalan opintoja? Painopisteen ei tarvitsisi olla niinkään yliopistoverkon karsimisessa, ellei siihen ole taloudellisia
syitä. Olennaisempaa on se, että valintoja ja
poisvalintoja tehdessä tarkastellaan sitä, mikä on elinkeinopoliittisesti järkevä tapa toimia.
Mielestämme myös kandidaatintutkintoja tulisi kehittää entistä laaja-alaisemmiksi, jolloin
ne tarjoaisivat hyvät valmiudet elinikäiseen
oppimiseen. Yksi suurimmista haasteista tänä päivänä on se, että emme enää voi tietää
minkälaisille työmarkkinoille me opiskelunsa
aloittavia nuoria koulutamme.
Kuinka hyvin elinkeinopoliittisia tavoitteita oikein voidaan sovittaa yhteen
tiede- ja sivistyspolitiikan kanssa? Eikö
entistä voimakkaammin elinkeinoelämän ohjauksessa toimiminen vaaranna monimuotoisen tutkimuksen ja opetuksen eli yliopiston sivistystehtävän?

Tässä tullaan kysymykseen yliopistojen perimmäisestä tehtävästä korkeimman koulutuksen ja sivistyksen tuottajina, jota on hyvin
vaikea mitata rahassa. Tällä hetkellähän vaikuttaa siltä, että erityisesti hallitus haluaa valjastaa yliopistojen tutkimustyötä entistä voimakkaammin elinkeinoelämän tarpeisiin eikä sivistystehtävää pidetä kovinkaan arvokkaana. Yliopistojen tehtävästä ja sen edustamista arvoista pitäisi käydä voimakkaampaa
keskustelua.

doissa on otettu lakiuudistuksen mahdollistamat uudet toimintatavat käyttöön täysimääräisinä. Tämä näkyy negatiivisesti niin henkilöstön kuin opiskelijoiden kokemuksissa, jotka poikkeavat hyvin voimakkaasti yliopiston
johtoa edustavien henkilöiden kokemuksista. Jos henkilöstö kokee, että heitä ei kuunnella, kyseessä on aito ja tismalleen oikea kokemus! Nyt pitäisi siis todeta, että eihän tätä
ole haluttu ja lähteä yhdessä pohtimaan uusia ratkaisuja.

Miten duaalimallille käy tulevaisuudessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiivistäessä yhteistyötään uusilla
tavoilla?
Tämä riippuu pitkälti siitä mihin suuntaan julkinen talous ja korkeakoulusektorin rahoitus
kehittyy. Toistaiseksi yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat selkeät tehtävänsä,
ja näin asia nähdään myös STTK:ssa: Me tarvitsemme kaksi korkeakoulusektoria, joista
molemmilla on oma vahva roolinsa. Toisaalta on kuitenkin tarpeellista kehittää sellaisia
yhteistyön muotoja, joissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusta yhdenmukaistetaan joiltain osin – kuten esimerkiksi SavoKarjalassa ollaan tekemässä ICT-alalla. Tämä
syntyy parhaiten yhteisen toiminnan kautta,
jossa haetaan tapoja miten eri koulut voi täydentää toisiaan.

Miten yliopistojen johtamista 		
voitaisiin parantaa?
Yliopistoihin kohdistuvat leikkaustoimet asettavat erityisesti lähiesimiestason todella tukalaan asemaan. He joutuvat käymään vaikeita
asioita lävitse omiensa kanssa ja heillä myös
on eväitä käydä vuoropuhelua henkilöstön
kanssa – siksi heitä pitäisikin tukea. Johtamisella ja johtamiskäytännöillä on ylipäätään
merkittävä rooli työhyvinvoinnin rakentumiselle. On täysin eri asia viedä isoja muutosprosesseja läpi tilanteessa, jossa työnantajan ja
työntekijöiden välinen luottamus on heikkoa
tai tehdä ne yhteisössä, jossa jokaisen osaamista ja tekemistä aidosti arvostetaan. Viime
kädessä toimivan työkulttuurin luominen syntyy johdon tekojen kautta – ei strategiapapereilla. Yliopistojen johdolla olisikin nyt tuhannen taalan paikka toteuttaa äärimmäisen hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Yliopistot ovat saaneet henkilöstöltään
viime aikoina runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi jo yli 2000 allekirjoitusta keränneessä Yliopistokäänne-vetoomuksessa kritisoidaan yliopistojen entistä
autoritaarisemmaksi muuttuvaa johtamistyyliä sekä sen taustalla vaikuttavaa vuoden 2010 yliopistolakiuudistusta. Kaipaisiko yliopistolaki mielestäsi
uudistamista?
Olen mukana STTK:n edustajana yliopistolakiuudistuksen vaikuttavuusarvioinnin ohjausryhmässä. Arviointi on vielä kesken, mutta
alustavat analyysien mukaan yliopistojen joh-

Eikö tässä olisi tuhannen taalan paikka
ottaa myös ammattiliitot mukaan?
Liitoilla olisi tässä ehdottomasti paljon annettavaa, ei ainoastaan muutosten läpiviemisessä vaan pikemminkin jatkuvana yhteistyökumppanina. Yhteistoimintalain aidon
hengen mukaisesti liitot pitäisikin ottaa mukaan kehittämiseen muulloinkin kuin ikäviä
päätöksiä tehdessä. Nyt yhteistoiminta tarkoittaa vain irtisanomisia, vaikka se voisi olla
paljon muutakin.
Teksti: Antti Sadinmaa
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Puheenvuoro
Kuva: Outi Sainio

Erasmus-vaihdossa Espanjassa
Olimme viikon ajan Erasmus+ -henkilökunAamupäivisin vierailimme pienemmissä ryhryhmän jäsenten kotiyliopistojen osalta niiden
tavaihdossa huhtikuun loppupuolella Espanmissä yliopiston eri yksiköissä, kuten opiskelijatoimintatavoista ja kulttuureista.
jan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Vapalveluissa, HR-yksikössä, viestinnässä, talousTauon jälkeisen päiväohjelman muodosti
lenciassa. Vaihtokurssin piti Valencian teknilliyksikössä ja IT-palveluissa. Vierailuiden aluskunkin osallistujan valitsemat lisäkurssit, joita
nen yliopisto (UPV), jossa on yli 30 000 opisketusosuuksien jälkeen keskustelimme yhdessä
järjestettiin niin kielestä, taiteesta ja valokulijaa ja joka koostuu 14 yhden budjetin
vauksesta, IT-taidoista kuin paikallisesta
ruokakulttuuristakin. Omat valintamme
alla olevasta yksiköstä.
olivat kielikurssi sekä ruoka ja kulttuuri.
Vuotta aiemmin olimme kehityskeskustelussa kirjanneet ajatuksen ulkoJälkimmäisellä kurssilla kävimme mm.
maisesta vaihdosta ja yksikkömme budErasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unioostoksilla kauppahallissa, laitoimme ruojettiin oli kansainvälistymistä varten vanin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille
kaa, maistelimme muiden osallistujamairattu rahaa kahdelle henkilölle. Luvan
2014–2020. Sen avulla tuetaan eurooppalaisten korkeaden perinneruokia ja -juomia sekä saimkoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskeme opastusta Välimeren ruokavaliosta.
saatuamme aloimme sopivan vaihdon
etsimisen ja valittu kurssi olikin osoitetlijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutMitä itse kaupunkiin tulee, niin Valentu nimenomaan hallintohenkilöstölle.
ta. Lisäksi ohjelma tukee korkeakoulujen ja työelämän
cia on miljoonakaupunki ja sen mukaiKaikki vaihtoon liittyvät prosessit hoisia ovat myös liikenteen määrä ja melu
välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta.
tuivat oman yliopistomme kv-toimisErasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua muun muassa
sekä jalkapallostadionin koko. Mieleemton kautta – meidän ei tarvinnut kuin
korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunme jäi erityisesti vanhan kaupungin kuilmoittautua, asettaa tavoitteet ja järta sekä korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatipeessa sijaitseva ainutlaatuinen 9 kilojestää matkat.
ot sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.
metriä pitkä entiseen Turia-joen uomaan
Kurssi pidettiin maanantaista perjanrakennettu puisto, jossa paikalliset vietOsallistujat pääsevät ohjelman kautta oppimaan tai
taihin alkaen klo 8.30. Aamuisin meillä
opettamaan omaa alaansa ulkomaille, kehittämään kietävät aikaansa.
litaitoaan, hankkimaan muita kansainvälisiä taitoja mm.
Reissusta jäi hyvä maku: saimme kuuloli ensin kaikille osallistujille yhteinen
”Claudion aamun avaus”, jossa pohdimtutustumalla toisen maan kulttuuriin ja luomaan verkosla muiden eurooppalaisten yliopistojen
me 68 osallistujan voimin erilaisia teetoja. Näistä on hyötyä sekä työelämässä että kansainvätoimintatavoista ja profiileista, kielitaimoja, kuten tietotekniikan osuutta työslistyvässä yhteiskunnassa.
tomme karttui kansainvälisessä porusämme, asiakaskontakteja, määräaikoTutustu ohjelmaan CIMOn verkkosivuilla: www.cimo.
kassa työkielen ollessa englanti ja jäija ja roolejamme työyhteisöissämme.
fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle
hän sitä jotain espanjalaistakin korvaan
Osallistujia oli maantieteellisesti laajalja suuhun pantavaksi.
ta alueelta, mielestämme ehkä eksootLähde: CIMO
Teksti: Tiina Heikkilä ja Outi Sainio
tisin osallistuja tuli Arubalta.

Mikä Erasmus+?
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Työelämä muuttuu
- kuinka suhtautua?
Luterilaisen työmoraalin mukaan työnteko jalostaa ihmistä. Yksilö saa toteuttaa itseään palvelemalla lähimmäistään ja yhteiskuntaa arkisella työllään. Näin teoriassa, mutta käytännössä voi olla toisin. Rajut henkilöstövähennykset ja jatkuvat organisaatiouudistukset synnyttivät minussa hyvin negatiivisia
ajatuksia, ja kuin varkain olinkin hyvin vakavien
kysymysten äärellä. Nimittäin sellaisten kysymysten, joita en olisi ikinä uskonut joutuvani
miettimään itsekseni. Onko työelämän laatu
heikentynyt niin paljon, ettei työn tekemisessä ole enää mieltä?
Olen aina uskonut siihen, että ideaalimaailmassa työn tekemiseen motivoivat monet
muutkin syyt kuin sen rahallinen vastine. Palkka tehdystä työstä rahoittaa ihmisen elämää, ja
säännölliset tulot mahdollistavat paljon sellaisia asioita, jotka muuten jäisivät pelkiksi haaveiksi. Mutta silti. Ovatko työstäni selviytymisen edellyttämät ponnistukset kasvaneet niin
vaativiksi – tai jopa kohtuuttomiksi – ettei työn
tekemisessä ole enää mitään järkeä? Ja miten
tähän on tultu?
Tätä työn tekemisen diiliä ovat mielestäni
heikentäneet seuraavat tekijät:
• rajut henkilöstövähennykset alati toistuvien
yhteistoimintamenettelyiden kautta;
• jatkuvat uudistukset sekä organisaation rakenteissa, että alan säännöstössä ja toimintatavoissa;
• työn silppuuntuminen työsuhteista ja työtehtävien yksitoikkoistuminen;
• johdon ja suorittavan portaan etääntyminen toisistaan.
Rajut henkilöstösaneeraukset saavat nyt
monet pelkäämään työsuhteensa jatkuvuuden
puolesta, ja epävarmuuden tunne omasta tulevaisuudesta on yleistynyt laajasti. Lisäksi vähennysten kohteena on ollut vanhempi työntekijäkaarti, jonka mukana on hävinnyt paljon
sellaista tietoa, jota ilman jäljelle jäävät joutuvat ”keksimään pyörän uudestaan”.
Jatkuvat muutokset organisaation rakenteissa ja työtavoissa vaikeuttavat työstä suoriutumista entisestään, sillä työprosesseistakaan ei ole mitään varmuutta. Nyt asiat hoituvat näin, mutta pian ilmestyy uusi ohje, jonka

Kuva: Antti Sadinmaa

Kaoottisesta työelämästä voi selvityä vaikuttamalla pelisääntöihin ammattiliittojen kautta, kirjoittaa Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistyksen luottamusmies Ennio Zuccaro.

perusteella ne pitääkin hoitaa aivan eri lailla.
Lopulta työt hidastuvat merkittävästi koska
on pakko varmistaa, miten asia hoituu ennen
sen tekemistä.
Työtehtävien yksitoikkoistuminen on myös
luku sinänsä. Yhä useammin työpaikoilla henkilön tehtäväkenttä rajoitetaan vain tiettyyn osaalueeseen eikä laajoja kokonaisuuksia enää anneta kenenkään hoidettaviksi. Samalla kun tekijöiden näkemys organisaation toiminnasta
kapenee, myös työn mielekkyys vähenee tuntuvasti heikentäen siten myös työntekijöiden
motivaatiota. Lisäksi työntekijöiden korvattavuus korostuu entisestään.
Johdon etääntyminen suorittavasta portaasta on kuitenkin vakavin osatekijä, johon
itse asiassa perustuvatkin kaikki muut työelämän laatua heikentävät osatekijät. Organisaatioiden johto päättää työn tekemisestä ja tehtävien suorittamisesta ilman, että he
tietävät, mitkä ovat sujuvan toiminnan edellytykset. Valintojen kriteereinä ovat toiminnan tarpeiden sijaan pikemmin taloudel-

liset näkökulmat, joiden ehdoilla työntekijöiden määrää vähennetään, organisaatiota
trimmataan jatkuvasti vastaamaan yhä
kasvavia taloudellisia paineita ja työtehtäviä
yksitoikkoistetaan, jotta niiden tekijät olisi helposti korvattavissa uusilla.
Kaoottisesta ja epävarmasta työelämästä voi
silti selviytyä: joko vaikuttamalla pelisääntöihin
– tätä varten liitot ovat olemassa – tai pitämällä kiinni siitä, mitä meillä on ja huolehtimalla
vain niistä asioista, joihin voidaan vaikuttaa.
Osaltani toteutan luterilaista arvomaailmaa
suhtautumalla varovaisen positiivisesti tulevaisuuteeni ajatellen, että minulla on vielä työ ja
mukavia työkavereita, joiden kanssa voin selviytyä työtehtävistäni. Sen, mihin en voi vaikuttaa, jätän muiden huoliksi. Tässä onkin kenties
resepti siihen, miten voi päästä ehjänä eläkkeelle, vaikka työpaikan pysyvyydestä ei ole
enää tietoakaan.
Ennio Zuccaro
Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY
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Me yliopistossa

Tiedon tuottaja
Yliopistot tuottavat yhä enemmän ja enemmän tietoa omasta toiminnastaan päätöksentekoa varten. Tähän sisältyy
myös riskejä, kertoo Jyväskylän yliopistossa suunnittelija työskentelevä Jenni Kokko.
Yliopistot tuottavat tieteellisiä läpimurtoja sekä korkeakoulutettuja huippuosaajia. Siinä sivussa ne suoltavat uskomattomat määrät
tietoa omasta toiminnastaan aina opiskelijatilastoista kiinteistöjä ja tiloja koskevaan dataan. Mitattavuutta ja laskettavuutta korostavan uuden julkisjohtamismallin juurtumisen myötä yliopistoilta myös vaaditaan yhä
enemmän tietoa.
– Vaikka tiedolla johtaminen onkin positiivinen asia, on muistettava, että siihen sisältyy
myös omat riskinsä, sanoo Jyväskylän yliopiston strateginen kehittäminen -yksikön suun-
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nittelijana työskentelevä Jenni Kokko.
Jennin yksikön vastuulla ei ole mitään vähempää kuin Jyväskylän yliopiston sisäinen ja
ulkoinen raportointi. Hän itse hoitaa työssään
viranomaisraportointia opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Tilastokeskukselle. Näiden ohella Jenni myös tuottaa tausta-aineistoa esimerkiksi eri tiedekuntien tutkintotavoitteiden toteutumisesta yliopiston johdolle. Työ ei ehkä
ihan heti kuulosta sellaiselta, joka ala-asteella
tulisi ensimmäisenä mieleen opettajan tiedustellessa aikuisuuden haaveammattia.
– Eihän kukaan edes tiedä, että tällainen työ

on olemassa! Äidillänikin meni noin viisi vuotta ennen kuin hän osasi jotenkin kuvailla, mitä teen työkseni.
Jennin tie nykyiseen työpaikkaan syntyi
hänen it-opintoihinsa kuuluneen projektikurssin kautta, jonka kautta hän pääsi aluksi
luomaan yliopistolle uutta it-järjestelmää ja
myöhemmin ylläpitämään samalle alustalle
rakennettua tutkimustietojärjestelmää. Samassa yksikössä hoidettiin myös viranomaisraportointia, joten ennen pitkää Jenni alkoi
myös hoitaa sitä.
– Olen ollut koko 13-vuotisen urani ajan sii-

Kolumni

k o l u m n i

tä onnellisessa asemassa, että työtehtäväni ovat kasvaneet
minun mukanani. En olisi voinut kuvitellakaan, että olisin
ruvennut tämmöistä heti kylmiltäni tekemään. Tässä työssä pitää tuntea sisällöt, jotta voi arvioida mitä eri luvut tarkoittavat ja pitäväkö ne paikkansa.

Tiedolla johtamisen haasteet
Vaikka Jenni tekeekin omaa työtään tavallaan näkymättömissä yliopiston hallinnon sisällä, ilman hänen työtään opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuus asettautuisi vaakalaudalle.
– Jos ministeriö ei saisi haluamaansa tietoa, ei yliopistokaan saisi rahoitusta. Tuskinpa tutkijatkaan haluaisivat käyttää aikaansa ministeriön raportointivaatimusten selvittämiseen raportoidakseen omista tekemistään.
Raportointi on myös muuttunut entistä olennaisemmaksi nykyisessä johtamiskulttuurissa, jossa päätöksenteko pyritään perustamaan mitattuun tietoon. Samalla myös yhä
useampi asia pitää saada mitattavaan muotoon.
– Opetusministeriöltä tulevat raportointivaateet ovat lisääntyneet ja yksityiskohtaistuneet voimakkaasti viime aikoina ja uusia tiedonkeruualueita on koko ajan kehitteillä.
Tämä varmasti tuntuu byrokratian lisääntymisenä, sillä järjestelmiin pitää kerätä entistä enemmän ja tarkemmin tietoja.
Vaikka Jenni pitääkin tiedolla johtamista sinänsä positiivisena asiana, siihen liittyy hänen mielestään myös omat
riskinsä.
– Yliopistoilta vaaditaan paljon enemmän tarkkuutta esimerkiksi ministeriöiden tuottamien laskelmien ja aineistojen tarkistamisessa. Mistä luvut saadaan ja ymmärretäänkö
niitä oikein? Tilastothan näyttävät tosilta ja yksinkertaisilta,
vaikka niihin voi aina kätkeytyä vääriä tulkintoja.

Pilkkua viilaamalla byrokratiaa vastaan
Raportointi on työtä, joka edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta sekä kykyä pureutua yksityiskohtiin. Hetkinen, eikö tämä
arkikielellä tarkoita nipottamista? Jennin mukaan se onkin
työn parasta antia.
– Pilkunviilaus ja nipottaminen ovat luonteenpiirteitä
joita pitää aina hieman vaientaa kotona, mutta töissä saan
päästää ne täysin valloilleen. Täällä saa kaivaa ja tonkia, viilata pilkkua, luoda pelisääntöjä sekä kehittää!
Jenni onkin ennen kaikkea kehittäjä. Hän ei epäröi tarttua
asioihin, jotka voisivat toimia vielä hieman paremmin – niin
yliopistobyrokratian sisällä kuin sen ulkopuolella.
– En malta olla puuttumatta asioihin, jotka eivät mielestäni toimi. Sukujuhlissakin saatan helposti alkaa miettiä vaikka sitä, miten astioitten palautuksen voisi järjestää paremmin mieheni yrittäessä epätoivoisesti vieressä kertoa, että
en ole nyt töissä.

Lomafiiliksellä läpi
kesän
Julkisen alan ja yliopistojen pitkät lomat ovat olleet kuluneen kevään kilpailukykykeskustelujen kuuma peruna. Yliopistomaailmassa kuitenkin puurretaan ahkerasti ja omistaudutaan tiiviisti työlle. Kun työ merkitsee paljon ja työntekijä
laittaa itsensä likoon, on myös lepo erittäin tärkeää. Jäsenkyselyt ovat osoittaneet, että lomat merkitsevät meille paljon.
Niinpä loma, varsinkin kesäloma, tuntuu usein loppuvan kesken. Miten venyttää kallisarvoiset päivät ja viikot pidemmiksi?
Aloita kesä kalenterin, älä ilmojen mukaan. Kesästä nauttimisen voi jo aloittaa, kun kellot siirretään kesäaikaan. Kun illat ovat pidempiä, päivän aktiivista aikaa voi venyttää. Silloin
kuin ilmat eivät helli, voi mennä museoon tai vaikka uimahalliin. Ja metsässä voi samoilla pienessä tihkussakin.
Kun aurinko kurkistaa pilven reunan takaa, tartu hetkeen.
Kesällä kannattaa olla valmis spontaaneihin suunnitelmien
muutoksiin. Lämpöisen iltapäivän sattuessa kohdalle on ok
jättää spinningtunti väliin ja mennä töiden jälkeen työkavereiden kanssa terassille. Kotiin voi kävellä ulkoilmasta nauttien
autossa istumisen asemesta ja iltaruuan laittamisen sijaan voi
mennäkin lasten kanssa piknikille pihanurmikolle.
Hankkiudu veden äärelle. Liplattelivat laineet sitten auringossa tai löivät rantaan synkässä säässä, niin veden vierellä
olet joka tapauksessa lähellä luontoa ja luonto rentouttaa.
Veden läheisyys tuo myös mieleen juhannuksen, kesälomareissut, uimarannat ja saariston. Ainakin varpaita voi uittaa
kylmemmässäkin säässä ja itseään voi haastaa kastamaan joka kerta vähän enemmän.
Kun palaat töihin, tuo lomafiilis mukanasi. Ekalla työviikolla pakkaa mukaan vähän paremmat eväät tai käyt syömässä
kampuksen ulkopuolella. Iltapäiväkahvin voi nauttia pihanurmella tai kokoustaa kävelypalaverin muodossa ulkoilmasta
nauttien. Lomaan kuuluu spontaanius – poikkea työpaikallakin arkirutiineista. Turhankin tuntuinen muutos voi virkistää.
Vaihtelulla on suuri vaikutus pirteyteen ja jaksamiseen työpaikalla.
Hyvää lomaa ja hyvinvoivaa lomaltapaluuta!
Tiina Kotti
Aalto-yliopisto

Teksti ja kuva: Antti Sadinmaa
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Kentällä tapahtuu

Kuva: Sari Luokkala

Kuva: Jorma Nyrhinen

Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen
kohtalo harmitti vappusiman ääreen kokoontuneita isyhyläisiä. Kuvassa vasemmalta lukien Paula Mikkonen, Päivi Linnamurto, Juha Tikkanen,
Eeva Marttinen ja Helena Kauppinen.

Kaupin kampuksen luottarikahveilla
käytiin läpi erityisesti Tampereen yliopiston uuden laboratoriopalvelutyksikön asioita sekä edessä olevaa
muuttoa uuteen kiinteistöön.

ISYHY tarjosi simaa
vapun kunniaksi

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksen luottarikahveilla keskusteltiin
yliopiston säästötavoitteista ja yhteistoimintamenettelyllä etsittävistä säästökohteista. Jäsenistölle tehdystä kyselystä
saatiin myös runsaasti ideoita ja ajatuksia hyödynnettäväksi työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TaYHY on järjestänyt keväästä 2015
jäsenistölleen luottarikahveja, joilla käydään läpi henkilöstöä koskevia ajankohtaisia
asioita ja kuullaan jäsenten kuulumisia. Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen
kohtaamismahdollisuuksia jäsenistölle ja luottamusmiehille sekä pitää yllä keskustelua henkilöstölle tärkeistä asioista.

ISYHYn jo perinteeksi muodostunut Wappusima-tilaisuus järjestettiin vappua edeltävällä viikolla Kuopion Joensuun ja Savonlinnan kampuksilla.
Muuten iloista vapun viettoa varjostivat yliopiston
keväällä päättyneet yt-neuvottelut, joiden tuloksena yliopisto irtisanoo 55 työntekijää. Kuopion
kampuksella työskentelevä ISYHYn jäsen Markku Taskinen kertoi suhtautuvansa tilanteeseen
kaikesta huolimatta tyynesti.
– En anna tämän vaikuttaa omaan vapputunnelmaan. Murehdin vasta sitten, jos paperi tulee.
Tilaisuudet keräsivät kehuja osallistujilta. Myös
Taskinen oli ilahtunut tapahtumasta.
– Tällaiset tilaisuudet lisäävät yhteisöllisyyttä,
näitä porukoita kun ei muuten näe.

Sari Haataja
TaYHY

Päivi Kiiskinen
ISYHY

Kuva: Tuula Väisänen

Luottarikahvit Tampereella

TIKI-päivät Helsingissä
Helsingissä 12.–13. toukokuuta järjestetyillä TIKI-päivillä pohdittiin muun muassa työtapaturmiin, paloturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä asioita. Päivät keräsivät yhteen joukon tila- ja
kiinteistöpalveluiden ammattilaisia. Päivien järjestelyistä vastannut Helena Frisk Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHYstä piti seminaaria hyvin onnistuneena.
Tiki-päivillä työntekijät tapaavat kollegoita ja saavat tietoa eri
yliopistoista. Kaiken kruunasi vielä iltaohjelmaamme kieltolakiristeilyä Helsingin edustalla varten tilaamamme hyvä ilma
Tiesitkö muuten, että Helsingin yliopiston yleisimmät työtapaturmat liittyvät puremisesta ja raapimisesta aiheutuviin vammoihin? Kyse ei ole kuitenkaan tieteellisestä erimielisyyksistä johtuvista kiistoista vaan nelijalkaiset syypäät löytyvät yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. (AS)
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Kuva: Antti Sadinmaa

Pasi Lahdensivu ja
Helena Frisk esittelevät Helsingin yliopiston puuseppien Helena Suomisen ja Susanna
Laeslehdon tekemää Tiki-taloa. Tikitalon on määrä
kiertää eri yliopistoissa järjestettävillä TIKI-päivillä.

Kentällä tapahtuu

Kuva: Marja Heimonen.

Innostusta ja oivalluksia Oulussa
Kuva: Satu Henttonen

LTYHY:n hallituksen jäsenet Antti Kähkönen
ja Katja Jeulonen jututtavat potentiaalisia
jäseniä.

LTYHY:N
jäsenhankintatapahtuma
Lappeenrannan teknillisen yliopiston
henkilökuntayhdistys järjesti jäsenhankintatapahtuman yliopistolla 27.4.2016. Yhdistyksen hallituksen jäsenet jakoivat karkkeja sekä YHL:n viuhkoja ja kempparipusseja kesän
rientoja varten. Jos joku pysähtyi keskustelemaan ja kyselemään liiton asioista, hän sai siitä hyvästä myös kahvit mustikkapiirakan kera.
Toukokuun loppuun mennessä liittyville uusille jäsenille luvattiin vielä elokuvalippu kiitokseksi liittymisestä. Kiinnostuneita riitti välillä melkein ruuhkaksi asti ja nyt jännityksellä
odotamme, montako uutta jäsentä saamme.

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY järjestämää EDU-päivää vietettiin Oulun Hietasaaressa 21.5. teemalla ”Innosta ja oivalluta!” Päivän aikana perehdyttiin niin työnhallintaan
kuin innostavaan puhumiseen. Kuvassa kurssilaisia kaverikuvassa.

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHYn järjestämää EDU-päivää vietettiin Oulun Hietasaaressa 21.5. teemalla "Innosta ja oivalluta!". Päivän aikana perehdyttiin niin työnhallintaan
kuin innostavaan puhumiseen.

Kuva: Satu Henttonen

Marja Heimonen
LTYHY

Työsuojelukurssilla verestettiin tärkeitä taitoja
Tampereella toukokuussa pidetyllä työsuojelukurssilla keskityttiin sisäilmaongelmiin sekä
psykososiaaliseen työsuojeluun liittyviin kommervenkkeihin. Kurssilaiset piipahtivat myös
keittiön puolella opettelemassa keittiömestarin opastuksella ruoanlaiton saloja iltaohjelmaan kuuluneella kokkauskurssilla. Vaikka keittiö onkin yksi kodin vaarallisimpia paikkoja,
työsuojelun ammattilaisilla pysyivät veitset käsissä ja kädet poissa sekä hellalta että taskuista.
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Työttömyyskassa tiedottaa

Työttömyysturva ja
ansiopäivärahan hakeminen
Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Saadaksesi ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta sinun tulee työsuhteen
päätyttyä ilmoittautua asuinpaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon
(TE-toimisto). Tarkempia tietoja työnhaun aloittamiseksi löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi.
Työ- ja elinkeinotoimisto antaa ja lähettää työttömyyskassalle sitovan
lausunnon hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden ns. työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Tällöin selvitetään muun muassa hakijan
mahdollinen yritystoiminta tai työllistyminen omassa työssään, opiskelutilanne, työllistämistä edistäviin palveluihin osallistuminen, työsuhteen päättymissyy, työtarjouksesta kieltäytyminen sekä työmarkkinoiden käytettävissä oleminen.
Työttömyydessä tapahtuneet muutokset (esim. uusi työsuhde, yritystoiminnan aloitus, sairaus jne.) tulee etuutta haettaessa aina ilmoittaa sekä TE- toimistolle että työttömyyskassalle.

Työttömyyspäivärahahakemukseen tarvitaan seuraavassa luettelossa
mainittavia liitteitä tilanteestasi riippuen. Liitä hakemukseesi
• palkkatodistus vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen
työttömyyttä
• työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jona työaika ollut vähintään 18 h/vk
• palkkatodistuksessa tulee olla eriteltyinä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten tukipaketti tai palkkio)
• palkkatodistukseen on merkittävä myös palkattomat poissaolot
ja niiden syyt
• palkkatodistuksen on sisällettävä lopulliset palkat (ml. haittatyökorvaukset ja muut lisät) – palkanmääritystä ei voida tehdä arviopalkkatodistuksen perusteella
• HUOM! Palkkaerittely tai palkkalaskelma ei kelpaa palkkatodistukseksi. Palkkatodistus tulee olla palkanlaskijan erikseen laatima todistus työttömyyttä edeltävältä ajalta.
• mikäli olet tehnyt osa-aikatyötä ja työtuntien määrä on vaihdellut viikoittain, työaikaselvitys kalenteriviikoittain ja kopio työsopimuksesta
• selvitys tulee olla työnantajan antama
• kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta
• mikäli irtisanomiseen liittyy taloudellinen etuus, irtisanomista ja
taloudellisen etuuden myöntämistä koskevat asiakirjat
• kopio työtodistuksesta
• muutosverokortti sosiaalietuutta varten; muussa tapauksessa kassan
tulee toimittaa ennakonpidätys palkkatulon veroprosenttien mukaisesti, • kuitenkin vähintään 25 % suuruisena
• jos saat työttömyyden aikana tai olet saanut ennen työttömyyttä esim.
eläkettä, lasten kotihoidontukea, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai
• muuta etuutta, kopio päätöksestä tai maksuilmoituksesta
• jos puolisosi saa lasten kotihoidontukea työttömyysaikanasi, kopio
päätöksestä tai maksuilmoituksesta
• mikäli sinulla on tuloja hakujaksolla, palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muusta tuloista työttömyyden ajalta
• viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen, mikäli sinulla on
parhaillaan tai on ollut sivutoimista yrittäjyyttä (osakkuus tai hallituksen jäsenyys yrityksessä; jäsenyys osuuskunnassa; itsenäinen yrittäjyys tai ammatinharjoittaminen; maa- tai metsätilan omistaminen)
• pakollista työssäoloseurantaa varten tarvitsemme tiedon, mitä olet
tehnyt ajanjaksoina, jolloin et ole ollut työssä,
• mikäli 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa kertyy useammalta
kuin yhdeltä ajanjaksolta ennen työttömyyttä, liitä hakemukseen
asiasta vapaamuotoinen selvitys tai mielellään esimerkiksi opiskelustasi opiskelutodistus

Ansiopäivärahan hakeminen
Työttömyyspäivärahaa on haettava työttömyyskassalta kirjallisella hakemuksella, joita saat mm. TE- toimistosta tai työttömyyskassan kotisivuilta www.statia.fi.
Työttömyyskassalla on käytössään myös sähköinen asiointi (eAsiointi),
jonka kautta voit täyttää ja lähettää:
• ensihakemuksen oltuasi lomautettuna tai työttömänä vähintään
kaksi kalenteriviikkoa
• jatkohakemuksen neljältä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin kokoaikaisena jatkuneen lomautuksen tai työttömyyden ajalta
• jatkohakemuksen kuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta, jos olet
työskennellyt hakemusjakson aikana. Hakemusjakso (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) määräytyy palkanmaksujakson mukaan.
• jatkohakemuksen kuukautta tai neljää kalenteriviikkoa lyhyemmältä ajalta työttömyyden tai lomautuksen päättyessä. Ilmoita työttömyyden tai lomautuksen päättymisestä hakemuksessa.
Täytä hakemus huolellisesti ja hanki tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä. Mikäli lähetät ensihakemuksen postin kautta, lähetä se omaan järjestöösi jäsenyysaikojen ja jäsenmaksujen tarkistamista varten. Järjestön kassa-asiamies lähettää hakemuksen tarkistuksen jälkeen kassan toimistoon hakemuksen varsinaista käsittelyä ja maksamista varten.
Sähköisesti asioidessasi lähetä hakemus liitteineen suoraan työttömyyskassalle eAsiointimme kautta. Tarkistamme jäsenyystietosi tällöin erikseen järjestön työttömyyskassa-asiamieheltä.
Toimita hakemus työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakupäivästä lukien.
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Työttömyyskassa tiedottaa

Valituskelpoinen päätös
Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, työttömyyskassa lähettää
sinulle etuuden myöntämisestä tai hylkäämisestä päätöksen.
Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä päätöksen liitteenä lähetettävän valitusohjeen mukaisesti 30 päivän kuluessa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä
voi tarvittaessa edelleen valittaa vakuutusoikeuteen.
Ansiopäivärahan saamisedellytyksistä saat tietoa kassan kotisivuilta www.statia.fi sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta
www.tyj.fi . TYJ:n sivuilta löytyy mm. päivärahalaskuri, jonka kautta saat
arvion ansiopäivärahasi suuruudesta.

Sähköinen asiointi
Käyttäessäsi eAsiointia ensimmäistä kertaa, sinun tulee rekisteröityessäsi antaa käyttäjätunnukseksi henkilötunnuksesi ja salasanaksi postinumerosi. Tämän jälkeen järjestelmä pyytää sinua luomaan salasanan
ja ilmoittaa samalla uuden käyttäjätunnuksesi. Tunnus toimitetaan
sähköpostiosoitteeseen, joka löytyy joko nykyisistä perustiedoistasi
tai voit sen tässä vaiheessa tallentaa tietoihisi. On erittäin tärkeää, että pidät tästä johtuen jatkossakin sähköpostiosoitteesi sekä muut yhteystietosi ajan tasalla.
Voit käyttää uutta sähköistä asiointipalvelua kaikilla internetyhteyttä käyttävillä laitteilla, kuten puhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

Ansiopäivärahahakemuksen lähettäminen sähköisesti
Voit täyttää ja lähettää ansiopäivärahan ensihakemuksen ja jatkohakemuksen sähköisen asioinnin kautta. Voit lähettää sähköisen asioinnin kautta:
• ensihakemuksen oltuasi lomautettuna tai työttömänä vähintään
kaksi kalenteriviikkoa
• jatkohakemuksen neljältä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin kokoaikaisena jatkuneen lomautuksen tai työttömyyden ajalta
• jatkohakemuksen kuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta, jos
olet työskennellyt hakemusjakson aikana osa-aikatyössä, lomautuksen aikana tai muuten tilapäisesti jakson aikana. Hakemusjakso (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) määräytyy palkanmaksujakson mukaan.
• jatkohakemuksen kuukautta tai neljää kalenteriviikkoa lyhyemmältä ajalta työttömyyden tai lomautuksen päättyessä. Ilmoita työttömyyden tai lomautuksen päättymisestä hakemuksessa.
Muista täyttää hakemus jokaisen hakujakson päivän osalta. Voit lähettää hakemuksen vasta haettavan jakson päättymistä seuraavana päivänä. Tarkasta hakemuksessa olevien tietojen oikeellisuus ennen lähettämistä. Voit lähettää työttömyyskassalle sähköisesti myös hakemuksen
käsittelyssä tarvittavia liitetietoja.

Hakemuksen kaikkiin kohtiin tulee vastata ennen kuin lähettäminen
on mahdollista. Jos jokin hakemuksen kohta on jäänyt täyttämättä tai
se on täytetty puutteellisesti, palvelu antaa siitä ilmoituksen ja pyytää
täydentämään puuttuvat kohdat. Tällä varmistetaan, että sähköisesti
lähetetyssä hakemuksessa on kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot. Hakija vastaa aina hakemuksessa ilmoitetuista tiedoista riippumatta hakemuksen toimittamistavasta.

Jatkohakemuksen täyttäminen
1. Ilmoita hakemuksen ensimmäisessä täytettävässä osassa, haetko päivärahaa työttömyyden vai TE -toimiston kanssa sovitun työllistämistä edistävän palvelun ajalta (työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta, uravalmennus).
2. Lähetä jatkohakemus neljältä täydeltä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden ajalta. Hakemuksen voi lähettää vasta haettavan jakson
päättymistä seuraavana päivänä.
3. Ilmoita hakujakson päiväkohtaiset tiedot siitä oletko työtön, työssä,
vuosilomalla, työllistymistä edistävässä palvelussa tms.
Jos työttömyytesi päättyy ennen neljän viikon tai kuukauden jakson
täyttymistä, on hakemuksessa ilmoitettava työttömyyden päättymisen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aloittaminen.
Lisätietoa: www.statia.fi

TYÖTTÖMYYSKASSA
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Arbetarskydd

Vad är arbetarskydd?

First year experience

Jag har fungerat som arbetarskyddsfullmäktig vid Åbo Akademi i Åbo i drygt ett års
tid och tankar kring ”vad är arbetarskydd?” har
snurrat aktivt i mitt huvud flera gånger under
mitt första år.
Jag hoppade in i ett färdigt maskineri av
processer med olika möten och arbetsplatsgranskningar, då började jag bilda min egen
uppfattning om vad arbetarskydd på ett universitet egentligen innebär. Att ställa upp till
ett förtroendeuppdrag som arbetarskyddfullmäktig kändes vid första tanken som ett stort
ansvar. Det var dock lugnande att veta att juridiskt ligger ändå nästan allt ansvar hos arbetsgivaren. I praktiken är ändå arbetarskyddet ett
fungerande samspel mellan båda parter, där
även enskilda arbetstagare har ett ansvar t.ex.
att rapportera om risker.
Betydelsen av gott samarbete har poängteras tydligt på de arbetarskyddskurser som
jag deltagit i. Den bästa bilden om vad arbetarskydd på ett universitet bör vara har jag ändå fått inom YHL:s utskott för arbetarskydd.
Där har jag fått kontakter och konkreta förlag
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på hur man kan utveckla arbetarskyddet inom universiteten. Utskottet har även gjort en
handbok med rekommendationer till universiteten. Jag ser mycket fram emot den kurs i arbetarskydd som utskottet har planerat och till
vilken vi bjudit in experter inom de områden
som är aktuella just inom universitetsvärlden.
Men åter till frågan om vad arbetarskydd är.
Trots att jag redan hunnit delta i en annan kurs
om arbetarskydd och samarbete inom YHL är
definitionen för arbetarskydd inte ännu helt
klar för mig. Jag skall ändå försöka presentera grundbegreppen. De allra flesta känner till
det ”klassiska”, fysiska arbetarskyddet. Dit hör
bl.a. brandsäkerhet, personalens skyddsutrustning, labbsäkerhet, ergonomi, inomhusluft och även sjukvård.
Men hur många vet att det psykosociala
också hör till arbetarskyddet? Att flytta fokus
från det fysiska till det psykiska arbetarskyddet
som blir en allt viktigare inom våra universitet.
Det är likaväl arbetsgivarens ansvar att alla mår
bra på sin arbetsplats, där t.ex. förebyggande
av utbrändhet och mobbning hör till arbets-

givarens skyldigheter. De metoder som finns
är bl.a. utbildning av förmän och fungerande
modeller för tidigt ingripande.

En chef kan ha fel
I öppna och välfungerande arbetsteam finns
det en vana att även ifrågasätta chefens faktakunskaper t.ex. gällande lagstiftning. Tyvärr
delar inte alla avdelningar den här kulturen, en
riskfaktor är arbetsgemenskaper där det finns
medarbetare från andra kulturer med betydligt striktare hierarki. Det kan det leda till en
högre tröskel att försöka lösa de problem som
har uppkommit på arbetsplatsen, vilket i sin tur
kan leda till tråkiga efterverkningar.
Det som är viktigt att poängtera åt de anställda är att arbetarskyddet är frikopplad från
den hierarkiska organisationsmodellen. Den
första att kontakta är naturligtvis förmannen,
men om det inte känns som rätt instans kan
man istället direkt kontakta arbetarskyddet.
En viktig förebyggande faktor för ett sunt
arbetsklimat är utbildade förmän. Som vi alla
vet är att det är inte är universiteten kända för

Editorial

Photo: Nina Kellokoski

det bästa förmanskap. Ett viktigt förebyggande steg för arbetarskyddet är att få våra förmän att delta i förmansutbildningar som de
egna universiteten arrangerar. Det här behöver även följas upp så att ingen kan ignorera
utbildningstillfällena.

E D I TO R I A L
Satu Henttonen
Chairperson of the Association of
the Finnish University and Research
Establishment Staff (YHL)

Kontakta arbetarskyddet
Trots välutbildade personer inom ledningen är
det viktigt att det finns en kunnig personalrepresentant inom arbetarskyddet som hela tiden sätter personalens bästa i främsta rummet.
Jag har lärt mig att arbetarskyddfullmäktige är
kompletterande kanal som finns till för att lyssna på personalen.
Får du ändå känslan att ingen tar på allvar
de problem som anställda tar upp på arbetsplatsen? Om du upplever at ingen inom din
organisation tar din oro på allvar så kan du
vända dig till myndigheterna. Myndigheterna
ställer nog upp för den anställdas lagliga rätt.
Det var spännande att vara med om en granskning från regionförvaltningsverkets avdelning
för arbetarskydd, där organisationens granskades och en del lagtolkningar preciserades.
Avslutande har jag ett råd till alla läsare: Var
i kontakt med din egen arbetarskyddsorganisation. Du kan även ta upp problem med arbetsplatshälsovården som känner till din organisation fungerar och med din tillåtelse tar
kontakt vidare. Ingen sak är för obetydlig att
ta upp. Grundregeln är att ingen får bli sjuk på
grund av sin arbetsplats.
Matias Erlund
Arbetarskyddsfullmäktig, Åbo Akademi

What went wrong with
university autonomy?
The 2010 Universities Act has been assessed this spring in many different ways
although the outcome seems to fall a bit bland. The leadership system, enabling
quick, flexible and agile decision-making, is highlighted in modern universities.
However, various personnel groups are very critical towards the power of university
board members compared to the university leadership. Will these assessments lead
to legal changes? At least concerns have been voiced in favour of increasing the
relative weight of university collegiums.
The university reform had an idea of allowing universities to focus on their primary
taska and improving their personnel policies. The funding for universities has however
been cut throughout this decade and the results of different universities in their own
fundraising vary greatly. Bad personnel policies have entered the academia hand
in hand with market forces and in people’s minds redundancies are linked to the
Universities Act.
Is there a healthy organizational culture in our universities? The influence of staff on
decision-making has been decreased and hampered when it comes to the elected
university board members. Has the staff voted for wrong persons? It has also been
said that the market forces do not act according to economic theories. Apparently
organizational theories do not work either in the world of university leadership?
Some universities are reforming their organizational structures in cooperation
with their staff whereas others are implementing more business-like reorganization
programmes. Have the former managed to get a better grip of autonomy? Autonomy
is limited freedom, which functions as long as rules are being followed. Now it feels
like rules have been broken. Oppression continues, where is the rebellion of the
oppressed?
With these thoughts in mind we are preparing for the summer while continuing to
support our members amidst all change and fighting for their jobs. Human tragedies,
endings of long careers and scornful treatment have hurt already thousands of
workers. Lack of respect hurts the most, I’m sure.
I wish you all warm, empowering summer!
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Valtakunnalliset laboratorioja teknisen henkilöstön (late)
koulutuspäiVät kuopiossa 5. – 6.10.2016
paikka:
Kylpylähotelli Rauhalahti,
Katiskaniementie 8, Kuopio
Ohjelma on suunnattu sekä laboratoriossa että
eläinten kanssa työskenteleville. Osa luennoista
on yhteisiä, osa ammatillisesti kohdennettuja.
osallistumismaksu:
150 €/hlö, sisältäen 2 päivän ohjelman,
luentomateriaalit, lounaat, kahvit ja illallisen.
Yliopistolaisille alv on 0%, yrityksille hintaan
lisätään 24% alv.

keskiViikko 5.10.2016
8.30
9.15
9.20
9.30

11.00
11.30

kylpylähotelli rauhalahden
majoituksen hinnat:
1hh 99 €/hlö ja 2hh 63 €/hlö. Hinnat sisältävät
aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön
sekä keskiviikkoillan tanssiliput. Majoitus maksetaan suoraan Rauhalahden hotelliin majoituksen
yhteydessä. Majoituksen sovitut hinnat ovat
voimassa 16.9.2016 saakka.

12.15
13.00

Matkat seminaaripaikalle jokainen osallistuja
huolehtii itse.

14.45
15.00

Ei majoittuville on myös saatavissa kylpylälippuja
10 eurolla sekä tanssilippuja 8 eurolla.
sitoVat ilmoittautumiset ja maksu:
sari.kiiskinen@uef.fi tai puh. 040-487 6067.
Maksut viimeistään 23.9.2016 mennessä
ISYHY ry:n tilille
Danske Bank FI82 8000 1401 3271 51.
Viite: LATE2016
Koulutuspäivät toteutuvat, mikäli osallistujia
on vähintään 25 henkilöä.
yhteystiedot:
Ohjelma & Asiasisältö,
Helena Könönen,
puh. 040-355 3132, helena.kononen@uef.fi
Arja Konttinen,
puh. 040-355 3352, arja.konttinen@uef.fi

lisätietoa:
http://isyhy.fi
/
late2016/

16.00
19.00

Ilmoittautuminen, aamukahvi/tee + suolainen
Päivien avaus ja käytännön asiat, Helena Könönen, ISYHY ry
YHL:n tervehdys, Satu Henttonen, YHL ry
Terveys, hyvinvointi & oman kehon käyttö työssä
- Mikä työssä kuormittaa
- Keinoja kuormituksen vähentämiseksi
- Työn vastaliikkeet
- Fyysinen kunto, lihaskunto, lepo
Marja-Liisa Savolainen, työfysioterapeutti, Terveystalo, Kuopio
Työergonomia ja jalkineet, mitä yhteistä näillä on?
Ari Pekkanen, toimitusjohtaja, Suomen kenkävalimo Oy
Biologiset altisteet – laboratoriotyöskentely ja -turvallisuus.
Anniina Salmela, FM, Itä-Suomen Yo, Ympäristö- ja biotieteiden laitos
Lounas
Nanobakteerit:
13.00 Uusi koe-eläinlaki ja asetus
Työpaikkojen haasteet;
viranomaisvalvonnan näköterveysvaikutukset,
kulmasta. Hoitohenkilökunnan
altistumisen arviointi
rooli eläinten hyvinvoinnin
ja riskien hallinta.
varmistamisessa.
Tomi Kanerva,
Tapani Parviainen, lääninerityisasiantuntija,
eläinlääkäri, Etelä Suomen
Työterveyslaitos
aluehallintovirasto
Kahvit
Pipetoinnin ergonomia,
15.00 Mitä uutta virikkeistä.
Maija Moilanen,
Virikkeellistämisen vaikutus
eläinten hyvinvointiin/
Sales Specialist
Laboratory Products,
tutkimukseen.
Thermo Fischer Scientific
Marlene Mikkola,
aluejohtaja, myynti,
Scanbur, Helsinki
Majoittuminen, mahdollisuus kylpylän käyttöön
Illallinen

torstai 6.10.2016
- 9.00 Majoittuville aamiainen
9.00 Kemikaaliturvallisuus:
9.00 Myötätuntouupumus
Kaikki hyöty käyttökoe-eläintyössä,
turvallisuustiedotteesta.
auttaako etiikka?
Milja Koponen, tutkija
Iiris Kasanen, ELT, DipECLAM
Työterveyslaitos
Charles River Laboratories
11.00 Lounas, huoneiden luovutus
12.00 Ongelmajätehuolto, Jussi Mattila, Junkmentor Oy
ja Risto Marttila, Itä-Suomen yliopisto
13.45 Suojainten käyttö & huolto,
Kari Salmela ja Jani Leskinen, Peltacon
14.30 Kemikaalikortisto - osana laboratorion hyvää työturvallisuutta.
Juha Riepponen, tietojärjestelmäsuunnittelija ja
Riitta Korhonen, työsuojeluvaltuutettu, Itä-Suomen yliopisto
15.00 Tilaisuuden päättäminen ja lähtökahvit

