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PÄÄKIRJOITUS

Muutos on aina mahdollisuus
Tämä numero on viimeinen Universitas-lehti tällä
erää. Kiitän teitä, hyvät jäsenet, hyvästä yhteistyöstä
ja tuestanne. Kiitän yhteistyökumppaneita sekä pääsopijajärjestöissä että työnantajaleirissä. Muutos on
aina mahdollisuus. Me olemme Pro!
Satu Henttonen
puheenjohtaja

KUVA: NINA KELLOKOSKI

VUONNA 1971 perustettu Yliopistojen ja tutkimusalan
henkilöstöliitto YHL ry on nähnyt tyyntä ja myrskyä. Professori Erkki Pulliaisen alulle panema liitto,
joka yhdisti yliopistojen henkilökuntayhdistysten
toimintaa, on tehnyt yhteistyötä yliopistosektorin
muiden järjestöjen kanssa eri muodoissa. Liiton
jäsenet osallistuivat Virkamiesliiton lakkoon 1986
ja uusin lakkopäivä koettiin tänä keväänä Helsingin
yliopistossa. Olen itse ollut liiton jäsen ja mukana
liiton toiminnassa 1980-luvun alkuvuosista lähtien.
Oma puheenjohtajakauteni on ollut tapahtumarikas. Liittomme on saanut hyvän imagon ja vahvan
edunvalvojan aseman yliopistosektorilla ja yliopistojen omistamissa yhtiöissä sekä niissä valtion virastoissa, joissa meillä on jäseniä. Neuvottelutoiminta
on muuttunut tiukemmaksi ja vaativammaksi, mutta
yhteistyö pääsopijajärjestöjen kesken on hyvää ja
neuvottelukulttuuri on kunnossa.
Tämä ei kuitenkaan riitä. Ammattiliitolta vaaditaan nykyisin paljon ja siksi on oltava valmis tekemään radikaalejakin ratkaisuja jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi. Koska Palkansaajajärjestö Pardia
purkaa toimintansa ja sen jäsenyhdistykset liittyvät
Prohon, myös YHL:n jäsenyhdistykset ovat päättäneet liittyä Ammattiliitto Pron jäseniksi vuoden 2019
alusta. Näin YHL:n tarina ammattiliittona päättyy.
Muutos on pelottava – mutta myös houkutteleva.
Vaikka suuren organisaation osaksi joutuminen on
pelottavaa, tuo se ennen kaikkea parempia jäsenetuja
ja tehokkaampaa edunvalvontaa. Muutoksen keskeltä
löytyy myös jatkuvuutta: neuvottelupöydissä istuvat
edelleen tutut henkilöt ja työelämän ongelmissa saa
apua edelleen tutun jäsenyhdistyksen luottamusmiehiltä. Kun menemme joukolla tähän muutokseen,
tuemme toisiamme ja viemme mukanamme ne hyvät
käytännöt ja vaikuttamiskeinot, joita olemme toteuttaneet tähänkin asti. Edunvalvontamme hartiat ovat
tukevammat, koska takanamme on jatkossa suuri
järjestö, jolla on vahva koneisto ja talous.

Edunvalvonnan
hartiat ovat
tukevammat
suuressa
järjestössä
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LEDARE

Förändring innebär alltid en
möjlighet
DET ÅR 1971 grundade Universitetens och forskningssektorns
personalförbund YHL rf har upplevt både stiltje och storm. Förbundet, som initierades av professor Erkki Pulliainen för att förena
universitetens personalföreningars verksamhet, har i olika former
samarbetat med universitetssektorns andra föreningar. Förbundets
medlemmar deltog i Tjänstemannaförbundets strejk 1986, och den
senaste strejkdagen upplevdes i våras vid Helsingfors universitet.
Jag har själv varit medlem i förbundet och deltagit i förbundets
verksamhet ändå från de första åren av 1980-talet.
Min egen ordförandeperiod har varit händelserik. Vårt förbund
har fått en god image och en stark ställning som intressebevakare
inom universitetssektorn och de universitetsägda bolagen och i
de statliga ämbetsverk där vi har medlemmar. Förhandlingsverksamheten har blivit hårdare och mer krävande, men samarbetet
mellan huvudavtalsparterna är gott och förhandlingskulturen är
i sin ordning.
Detta räcker ändå inte. Det ställs idag stora krav på fackförbunden, och därför får man vara beredd att vidta också radikala
åtgärder för att förbättra medlemmarnas intressebevakning. Eftersom Löntagarorganisationen Pardia löser upp sin verksamhet
och dess medlemsföreningar ansluter sig till Pro har också YHL:s
medlemsföreningar beslutat att ansluta sig till Fackförbundet Pro
från början av 2019. Så slutar berättelsen om fackförbundet YHL.
All förändring är skrämmande - men också lockande. Trots att
det är skrämmande att bli en del av en stor organisation medför
det framför allt bättre medlemsförmåner och effektivare intressebevakning. Mitt i förändringen finns också kontinuitet: det är
fortfarande samma välkända personer som sitter vid förhandlingsborden, och i arbetslivsproblem får vi fortfarande hjälp av
den bekanta medlemsföreningens förtroendemän. När vi enade
går in i förändringen, stöder vi varandra och tar med oss de goda
modeller och påverkningsmöjligheter som vi förverkligat också
hittills. Vår intressebevakning får bredare axlar, eftersom vi kommer att ha en stor organisation med ett starkt maskineri och stark
ekonomi bakom oss.
Detta nummer av tidningen Universitas är det sista för den här
gången. Jag tackar er, bästa medlemmar, för ert goda samarbete och
stöd. Jag tackar våra samarbetspartner både inom huvudavtalsorganisationerna och på arbetsgivarsidan. Förändring innebär alltid
en möjlighet. Vi är Pro

Satu Henttonen
Ordförande

Jäsenhaastattelussa Saara Merritt
Haastattelu ja kuva PIIA REUNANEN

Mitä teet työksesi?

Toimin koulutuskoordinaattorina Lappeenrannan
teknillisessä yliopistossa (LUT). Valmistuin vuosituhannen alussa University of Surreysta Englannista
nimikkeellä MA in Translation.
Mitä tehtäviä työhösi kuuluu?

Hoidan LUT:n tohtorikoulutettavien haku- ja väitösprosessia sekä heidän yleistä opintoneuvontaansa.
Milloin aloitit työt yliopistolla?

Tämän vuoden tammikuussa.
Mistä sait tiedon Lappeenrannan teknillisen
yliopiston henkilökuntayhdistyksestä?

Kollegani vinkkasi paikallisesta yhdistyksestä pian
työni aloittamisen jälkeen.

”Kannustan järjestämään
lisää tilaisuuksia, joissa
jäsenet voivat tavata
toisiaan sekä miksei myös
liiton tai yhdistyksen
toimihenkilöitä.”
Koulutuskoordinaattori Saara
Merritt auttaa LUTin jatko-opiskelijoita heidän opintoihinsa liittyvissä
asioissa.

Mitä pidät tärkeimpänä jäsenetunasi?

Varmastikin kokonaisvaltainen matkavakuutus.
Osallistuit kesäkuussa YHL:n Virikeviikonloppuun.
Mikä sai sinut ilmoittautumaan mukaan ja
minkälaista viikonlopussa oli?

Halusin tietää lisää YHL:n toiminnasta, tutustua muihin jäseniin ja viettää mukavaa aikaa
rentouttavassa ympäristössä. Suosittelen ehdottomasti – niin paikka, seura, puitteet kuin
ohjelmakin olivat kaikin puolin loistavia.
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät hyödyt
ammattiliittoon kuulumisessa?

Edunvalvonta, neuvonta pulmatilanteissa
sekä tietysti työttömyysturva.
Onko sinulla esittää toiveita omalle
jäsenyhdistyksellesi?

Kannustan järjestämään lisää tilaisuuksia,
joissa jäsenet voivat tavata toisiaan sekä
miksei myös liiton tai yhdistyksen toimihenkilöitä. Asioista keskusteleminen
ja mielipiteiden vaihtaminen voi olla
hyvin antoisaa.
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YHL ehdottaa työsuhdematkalipun käyttöönottoa
yliopistoissa ja valtion virastoissa
YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO
YHL ry esittää työsuhdematkalippujen käyttöönottoa
edustamillaan työpaikoilla yliopistoissa, yliopistojen
omistamissa yrityksissä sekä valtion virastoissa. Työsuhdematkalippu on jo käytössä lukuisissa organisaatioissa
sekä julkisella että yksityisillä aloilla.
Työsuhdematkalippu on henkilökohtainen kausitai arvolippu, joka on tarkoitettu pääasiassa asunnon
ja työpaikan välisiin matkoihin. Edun tarjoamiseen on
olemassa vaihtoehtoisia tapoja ja työnantaja voi maksaa lipun kokonaan tai osittain. Työnantajalle ei koidu
edun tarjoamisesta palkan sivukuluja ja työnantaja voi
vähentää hankintakulut verotuksessaan.
Työntekijän kannalta lippu kannustaa käyttämään
joukkoliikennettä työ- ja työasiointimatkoilla sekä muilla

matkalippu on myös ympäristöteko, joka kertoo orga-

matkoilla. Etu on työntekijälle kokonaan verovapaa, jos

nisaation sitoutumisesta ilmastonmuutoksen pysäyt-

sen arvo on alle 300 euroa vuodessa. Työsuhdemat-

tämiseen. Tilastokeskuksen ja VTT:n mukaan Suomen

kalippu on oiva tapa sitouttaa ja palkita työntekijöitä,

kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä noin 20 % tulee

jolla voi myös olla merkitystä, kun rekrytoidaan uusia

kotimaan liikenteestä. Liikenteen hiilidioksidipäästöistä

työntekijöitä.

puolestaan valtaosa, vajaat 94 %, tulee tieliikenteestä.

Työsuhdematkalipun etuja työnantajan näkökulmasta

Työnantaja, joka kannustaa henkilöstöä käyttämään

ovat esimerkiksi pysäköintipaikkatarpeen vähentyminen,

yksityisautoilun sijaan julkista liikennettä, viestii otta-

työasiointimatkojen matkakorvausten pieneneminen

vansa aktiivisesti kantaa ekologisesti kestävän liikku-

sekä työntekijöiden työtyytyväisyyden lisääntyminen.

misen puolesta. YHL toivoo, että viestiin yhdyttäisiin

Julkisen liikenteen suosimiseen kannustava työsuhde-

myös sen jäsenistön työpaikoilla.

Universitas-Golfin voittajat
löytyivät jälleen
Tampereelta

Työkyky käyttöön!
-podcast-sarja

UNIVERSITAS GOLFKISA järjestettiin vanhasta perinteisestä poiketen elokuun toisena maanantaina Tammer-Golfin kentällä Tampereella. Kisaan oli ilmoittautunut
tänä vuonna ilahduttavasti 18 joukkuetta. Yliopistojen
mestaruuden voitti tällä kertaa Tampereen yliopistojen ”yhteisjoukkue”, johon kuuluivat Tanja Kuokka ja
Heikki Huoviala tuloksella 44 pistettä. Toiseksi sijoittui
viime vuoden voittajapari Tampereen yliopiston Hilkka Kankaanpää ja Janne Repo 41 pisteen tuloksella ja
kolmanneksi Turun yliopistoa edustanut joukkue Pekka
Lamberg ja Klaus Sellman myöskin 41 pisteellä.
Ilmojen haltija oli varsin suosiollinen ja kilpailu käytiin hieman tuulisessa, mutta varsin suotuisassa säässä.
Tapahtuman pääsponsorina toimi YHL.
Teksti: Juha Rantakari, emeritus pääluottamusmies, Jyväskylän yliopisto
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TYÖTERVEYSLAITOKSEN TYÖKYKY KÄYTTÖÖN! -podcast-sarjassa kerrotaan ratkaisuista, jotka tukevat työkykyä. Haastatteluissa puhutaan muun muassa esteettömyydestä, työolosuhteiden mukauttamisesta, työhön
paluusta, työterveysneuvottelusta ja mielenterveyden
tukemisesta työpaikalla. Podcastit on tuottanut Työterveyslaitos ja rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö.
Tutustu podcasteihin TTL:n verkkosivuilla: www.ttl.
fi/tyokyky-kayttoon-podcast-sarja
Lähde: TTL
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Yliopistojen palkkausjärjestelmä
muuttuu
PARDIAN HALLITUS HYVÄKSYI 2.10. pitämässään kokouksessa yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän muuttamisen. Suurimmat muutokset
kohdistuvat henkilökohtaiseen palkanosaan. Muutokset
tulevat voimaan vuoden 2019 alusta.
Henkilökohtaista työsuoritusta kuvaavien tasojen määrä vähenee nykyisestä yhdeksästä tasosta neljään kategoriaan, ja nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nousee kuuteen prosenttiin. Tämän alimman
suoritusprosentin kustannusvaikutusta vastaava muutos
tehdään vaativuustasoille tehtäväkohtaisiin palkanosiin.
Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta palkkoja korotetaan 0,36 prosentilla ja muun henkilöstön osalta
0,34 prosentilla. Suorituskategorioilla on ala- ja ylärajat,
mutta henkilökohtainen palkanosa voi liukua kategorian
sisällä. Myös suorituskriteerejä uudistettiin.
Loppuosa 0,5 prosentin palkankorotusvarallisuudesta,
joka tulee jakoon täysimääräisenä 1.1.2019, käytetään
yksilökohtaisten vaativuustasojen korotuksiin ja pysyviin
vaativuuslisiin työntekijöille työnantajan päätöksellä.

Poimintoja muuttuvista asioista:
• Vaativuuden arviointijärjestelmän sopimusmää
räyksiä selkiytettiin.
• Ajan mittaan vähitellen vaativammiksi muuttuneet tehtävät on kirjattu määräykseen, jonka
nojalla arvioidaan muuttuneet tehtävät.
• Suoritustasot (9) muuttuvat suorituskategorioiksi,
joita on 4.
• Alin suoritusprosentti on 6 ja ylin 50.
• Pääsuorituskriteerit uudistettiin.

Ensi vuonna maksetaan useita palkankorotuksia
1.4.2019 maksetaan 1,1 prosentin yleiskorotukset ja
1.6.2019 käytetään 0,85 prosenttia palkkasummasta
henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla. Päätösten tulee kuitenkin perustua aitoihin
arviointeihin. Kaikissa yliopistoissa järjestetään kevään
aikana arviointijakso, jolloin esimiehet käyvät arvi-

• Arvioinnin menettelytavoista päätetään yliopistokohtaisesti ja niistä käydään keskustelut pääluottamusmiesten kanssa.
• Esimiehet suorittavat arviointeja joka vuosi arviointijaksojen aikana.
• Sopimusosapuolet järjestävät yhteisen koulutuksen
esimiehille ja luottamusmiehille 12.12.2018.

ointikeskustelut niiden työntekijöiden kanssa, joiden
edellisestä arvioinnista on kulunut kaksi vuotta. Menet-

Teksti: Satu Henttonen

telytavat sovitaan yliopistoissa ja niistä keskustellaan
pääluottamusmiesten kanssa.

Verokortti muuttuu – koko vuodelle yksi tuloraja
VEROKORTTI UUDISTUU ensi vuoden alusta alkaen.

lään. Koska verokortissa on vain yksi vuosituloraja, on

Kortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille.

työntekijän seurattava tulojaan aikaisempaa tarkemmin.

Kaikki työnantajat käyttävät samaa verokortille las-

Tarkkuus on paikallaan etenkin silloin, jos työntekijällä

kettua veroprosenttia.

on useita työnantajia.

Sivutulon verokortti poistuu, joten sama verokortti
käy jatkossa kaikille palkkatuloille. Sivutuloille tai eri

Uudet verokortit postitetaan joulukuussa ja

työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia. Uudessa

ne otetaan käyttöön 1.2.2019.

verokortissa ei ole enää palkkakauden tulorajoja, vaan

Tammikuussa 2019 on käytössä vuoden 2018 perus-

yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy,

verokortti. Vuonna 2018 ansaitut tulot eivät vaikuta

työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.

tammikuun ennakonpidätysprosenttiin. Tammikuussa

Ensi vuonna riittää, että työntekijä esittää verokortin

voi käyttää myös vuonna 2018 voimaan tullutta muu-

tai verokortin kopion työnantajalleen. Työnantajan ei

tosverokorttia.

tarvitse enää säilyttää työntekijän verokorttia itsel-

Lähde: Vero
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Virheen oikaisemisesta
palkanmaksussa
TYÖNANTAJAN velvollisuutena on maksaa työntekijälle palkka oikean määräisenä palkanmaksupäivänä.
Työntekijän tehtävänä on toimittaa työnantajalle
kaikki palkan laskentaan tarvittavat tiedot. Työsuhteen aikana voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa
työnantaja on maksanut liikaa tai liian vähän palkkaa. Lähtökohta on, että tällaisessa tilanteessa asia on
saatettava toisen osapuolen tietoon ja palkanmaksu
on oikaistava.

Työnantajani maksoi minulle virheellisesti liian
vähän palkkaa. Miten minun tulee tällaisessa
tilanteessa toimia?

Työntekijästä riippumattomasta syystä työnantaja on
voinut maksaa työntekijälle virheellisesti liian vähän
palkkaa. Tällöin työnantajan tulee työntekijän pyynnöstä tehdä palkanmaksun oikaisu eli maksaa työntekijälle maksamatta jättämänsä palkat. Lähtökohtana
on, että toimiin virheen korjaamiseksi on ryhdyttävä
viipymättä. Käytännön syistä virheen oikaisu tapahtuu
useimmiten seuraavan palkanmaksun yhteydessä.
Mikäli palkanmaksu myöhästyy sovitusta palkanmaksupäivästä työsuhteen aikana tai työsuhteen
päättyessä, työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon maksamatta jääneestä palkasta
tai sen osasta. Jos työntekijän palkan tai sen osan
maksaminen viivästyy työsuhteen päättyessä, työntekijällä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus saada
täysi palkkansa odotuspäiviltä, kuitenkin enintään
kuudelta kalenteripäivältä.
Mikäli työnantaja ja työntekijä ovat erimielisiä
maksetuista palkoista, erimielisyys tulisi ensisijaisesti
pyrkiä ratkaisemaan työnantajan ja työntekijän välisin
neuvotteluin. Mikäli asiaa ei saada ratkaistua osapuolen kesken neuvottelemalla, asia on mahdollista
saattaa viime kädessä tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Kuinka pitkältä ajalta palkanmaksun oikaisua
voidaan vaatia? Työsuhteen aikana työntekijän palkkasaatavan vanhentumisaika on pääsääntöisesti viisi
vuotta ja työsuhteen päätyttyä mahdollisia palkkasaatavia on vaadittava maksettavaksi kahden vuoden
kuluessa työsuhteen päättymisestä.
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Olenko työntekijänä velvollinen palauttamaan
liikaa maksetun palkanosan, vaikka virhe oli
työnantajan?

Työnantaja on voinut maksaa työntekijälle virheellisesti liikaa palkkaa esimerkiksi väärin lasketun
ylityökorvauksen tai lomakorvauksen muodossa.
Yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan lähtökohtana on, että perusteeton etu on pääsääntöisesti
palautettava. Siten työntekijällä ei tällaisessa tilanteessa ole oikeutta liikaa maksettuun palkanosaan
ja työntekijän on maksettava se takaisin.
Työnantajalla on tietyin edellytyksen oikeus kuitata saatavansa työntekijän palkasta suoraan. Tällainen
saatava voi olla esimerkiksi liikaa maksettua palkkaa,
työnantajalta otettua lainaa tai työntekijän maksettavaksi määrättyä vahingonkorvausta. Kuittausta on
vaadittava työntekijältä etukäteen. Tämän jälkeen
työnantaja on oikeutettu kuittaamaan saatavansa
työntekijän suostumuksesta riippumatta laissa säädetyin edellytyksin.
Edellytyksenä kuittaukselle on, että kuitattava
saatava on selvä, riidaton ja erääntynyt, ja että se on
saman laatuinen (esim. rahavelka) kuin kuitattava
saatava. Kuittaamista rajoittavat määrällisesti myös
työsopimuslain ja ulosottokaaren määräykset.
Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa kuitata
työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan siltä
osin kuin palkka on ulosottokaaren säännösten
mukaan jätettävä ulosmittaamatta.
Käytännössä työnantaja ja työntekijä sopivat usein
maksusuunnitelmasta, jonka mukaisesti liikaa maksettu palkanosa maksetaan takaisin.
Manu Laapas
Senior Associate,
varatuomari
Eversheds

Kuva: Shutterstock

Tuntematonta on
helppo pelätä
Teksti ja kuvat: Aleksi Vienonen

Väitöskirjatutkija Ville-Veikko Pulkka on löytänyt tutkimusaiheen, jossa hän pääsee olemaan ensimmäisten joukossa. Digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksia talouteen tutkitaan meillä ja maailmalla paljon, mutta
sen vaikutuksia yhteiskuntapolitiikkaan, sosiaaliturvaan ja työelämän
rakenteisiin tutkitaan häkellyttävän vähän.
Universitas 2/2018 9

Ville-Veikko Pulkka on huolissaan tällä hetkellä siitä, että ylevistä puheista huolimatta viime vuosina sosiaaliturvasta on
tehty koko aika byrokraattisempaa ja jäykempää.

N

uori tutkija Ville-Veikko Pulkka, 29,
on jo monessa mukana. Hän on ollut
mukana Kelalla tekemässä taustatutkimuksia perustulokokeilua varten.
Nyt hän on mukana Valtioneuvoston
kanslian tilaaman tutkimuksen työryhmässä, jonka
tarkoituksena on antaa eväitä seuraavalle hallitukselle
sosiaaliturvan kokonaisuudistusta varten.
Näiden tehtävien ohessa Pulkka valmistelee yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluvaa väitöskirjaansa
Helsingin yliopistossa.
– Väitöskirjassani iso teema on hyvinvointivaltion
tulevaisuus digitalisaation viitekehyksessä. Eli toisin
sanoen minkälaisia muutospaineita se synnyttää.
Lähtökohtana on muodostaa realistinen kuva siitä,
mitä on odotettavissa. Vasta sen jälkeen voi pohtia,
minkälaisia uudistuksia ehkä tarvitaan sosiaalipolitiikan tai yhteiskuntapolitiikan tasolla, Pulkka kertoo.
Pulkka valmistui maisteriksi vuonna 2015 Jyväskylän yliopistosta. Jatko-opinnot hän aloitti samana
vuonna Helsingin yliopistossa.
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Pinnallista keskustelua

Pulkan mielestä on valitettavaa, kuinka pinnallista
ja toisaalta ekonomistivetoista yhteiskunnallinen
puhe digitalisaatiosta ja tekoälystä on. Ihmis- ja
sosiaalitieteellinen näkökulma uupuu.
– Suomessa ei tällä hetkellä juurikaan tehdä akateemista tutkimusta tästä. Kotimainen ja ulkomai-

”Kun tutkijat ovat
tarkastelleet virallisten
työnkuvausten pohjalta,
mitä työntehtäviä tai
kokonaisia ammatteja
voidaan automatisoida,
on päästy jopa yli 50
prosentin osuuteen.”

Mitä on tekoäly?
Tekoäly on pohjimmiltaan tietokoneohjelma. Viimeaikainen tekoälybuumi johtuu suurimmaksi osaksi
laskentakapasiteetin sekä digitaalisessa muodossa
olevan tiedon määrän kasvusta.
Koneiden, kuten ihmistenkin, älykkyys on monitahoinen ominaisuus. Valtaosa tekoälyn tarjoamista
kyvyistä voidaan jaotella havainnointiin (esimerkiksi kuvan tai puheen tunnistus), sisäisten mallien
rakentamiseen (esimerkiksi asioiden riippuvuuksien
havaitseminen) sekä päätöksentekoon.
Yksi tekoälyn merkittävimmistä yhteiskunnallisista vaikutuksista on sen mahdollistaman tehtävien
ja toimintojen automaatio. Automaation voi jakaa
tietoprosessien (tietotyön) sekä fyysisten proses-

Kansainvälisissä tutkimuksissa on esitetty arvioita, että tekoäly ja digitalisaatio syrjäyttävät 10–50
prosenttia työstä.
Vaihteluväli johtuu Pulkan mukaan siitä, että
ihmisten todelliset työtehtävät saattavat poiketa
merkittävästi siitä, mitä heidän työnkuvauksessaan
lukee. Kun tutkijat ovat tarkastelleet virallisten työnkuvausten pohjalta, mitä työntehtäviä tai kokonaisia
ammatteja voidaan automatisoida, on päästy jopa yli
50 prosentin osuuteen. Kun taas on katsottu, mitä
ihmiset omien kertomustensa mukaan tekevät töissä,
luku on laskenut noin 10 prosenttiin.
– Esimerkiksi sihteerin työ saattaa olla standardoidun työnkuvauksen mukaan helpostikin digitalisoitavissa, mutta kun aletaan katsoa, mitä hän
oikeasti tekee, tilanne onkin ihan eri. Sieltä saattaa
löytyä paljon tehtäviä, jotka ovat huomattavan vaikeita koneelle, Pulkka valottaa.

sien (fyysisen työn) automaatioon.

Mitä pitäisi tehdä?
Lähde: Tekoälyajan työ -raportti, Työ- ja elinkei
noministeriön julkaisuja 19/2018.

nenkin tutkimus aihepiiristä on hyvin taloustutkijavetoista. Sosiaalitieteellistä näkökulmaa tähän ei
ole tuotu, vaikkakin julkista keskustelua aiheesta on
ollut tosi paljon ja akateemisia puheenvuorojakin on
ollut. Keskustelu on kuitenkin jäänyt hyvin yleiselle
tasolle ja se on ollut hyvin spekulatiivista, mitä tulee
oletettuihin työllisyysvaikutuksiin, Pulkka pohtii.
Tällä hetkellä on vielä hyvin vaikea arvioida,
kuinka paljon ja minkälaista työtä digitalisaatio ja
tekoäly syrjäyttävät. Arvioita on toki tehty. Pulkka
huomauttaa, että median toimintalogiikka on johtanut siihen, että arvioista kaikkein synkimmät ovat
nousseet eniten esille.
– On hyvin vaikea sanoa, mitä tulee tapahtumaan,
koska vaikka teknologialla voidaan korvata työtä, sillä
on myös positiivisia heijastevaikutuksia. Se voi myös
lisätä työllisyyttä tehostamalla tuotantoa ja laajentamalla niitä sektoreita, joilla uusia innovaatioita syntyy.
Pulkka huomauttaa, että teknologisella kehityksellä on myös tapana nostaa ostovoimaa, koska
kuluttajahinnat laskevat tuotannon tehostumisen
myötä. Tämä näkökulma usein unohdetaan yhtälöstä. Selkeimmin hintojen laskun näkee kuluttajaelektroniikassa. Saamme jatkuvasti entistä parempia
ja tehokkaampia tietokoneita ja älypuhelimia alati
edullisempaan hintaan.

Vaikka tutkijoille on hämärän peitossa, kuinka paljon
työtä korvautuu tekoälyllä ja digitalisaation myötä
seuraavan 10–20 vuoden aikana, Pulkan mielestä
muutos on kuitenkin vääjäämätön.
Koska muutos on vääjäämätön, ainakin maltillisimpaan skenaarioon kannattaisi Pulkan mielestä
varautua hyvissä ajoin.
– Itse lähtisin liikkeelle maltillisella arviolla. Tiedetään, että teknologialla on paljon potentiaalia korvata
työtä, mutta on hyvin vaikea arvioida, miten paljon
digitalisaation myötä työtä syntyy.
Pulkan mielestä on kuitenkin varmaa, että digitalisaatio ja tekoäly lisäävät työmarkkinoiden epävarmuutta.
– Historia vahvistaa, että teknologiamurrokset
ovat aina aiheuttaneet epävakautta työmarkkinoilla. >

”Esimerkiksi sihteerin työ
saattaa olla standardoidun
työnkuvauksen
mukaan helpostikin
digitalisoitavissa, mutta
kun aletaan katsoa, mitä
hän oikeasti tekee, tilanne
onkin ihan eri.”
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Vaikka pitkällä tähtäyksellä työllisyyskehitys on palautunut positiiviseksi, murrosvaiheet voivat itsessään
aiheuttaa ongelmia kuten työssäkäyvien köyhyyden
lisääntymistä ja pienituloisuuden lisääntymistä. Jonkinlainen varautuminen on siksi perusteltua.
Pulkan mielestä parhaita keinoja varautua muutokseen olisi hyvinvointivaltion muokkaaminen. Kertarysäyksellä muutosta ei pidä tehdä, vaan vaiheittain.

– Olen ehdottanut sosiaaliturvan joustavuuden
lisäämistä. Sosiaaliturvan pitäisi huomioida nykyistä
paremmin erilaiset tilanteet työmarkkinoilla ja työmarkkinastatukset sekä näiden limittymiset päällekkäin.
Esimerkeiksi hän mainitsee itsensä työllistävän
yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistelmät sekä osa-aikatyöjärjestelyt.

Helsingin Kalasataman terveyskeskuksestakin
tuttu Pepper-robotti auttaa turistia Torinossa.

Kuva: Shutterstock.

”Lisää vuoropuhelua”
Tekoälypuhe otti lisäkierroksia Suomessa kesällä, kun

Raportin julkaisun yhteydessä elinkeinoministeri

työ- ja elinkeinoministeriössä julkaistiin Tekoälyajan

Mika Lintilä (kesk.) esitti digitalisaatiota ja tekoälyä

työ -raportti.

käsittelevää toimialakohtaista vuoropuhelua, jonka

Raportin laatinut työryhmä esitti, että tekoälyn ja
digitalisaation tuoman työelämämurroksen takia jatkossa Suomen tulisi edistää muun muassa elinikäisen
oppimisen reformia, jossa työikäisille luotaisiin osaamistili tai -seteli, jolla kukin voisi päivittää osaamistaan
hankkimalla koulutusta palvelujen tarjoajilta.

tavoitteena on kartoittaa muun muassa teknologian
kehityksen tuottamia osaamistarpeita.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja
Antti Palola yhtyi kesällä Lintilän näkemykseen.
– Ministeri Lintilän käynnistämä vuoropuhelu on
erinomainen tapa arvioida uusien teknologioiden

Työntekijät, työnantajat ja yhteiskunta kantaisivat

luomia mahdollisuuksia ja haasteita eri aloilla. Sen

näin vastuun yhdessä työvoiman osaamisen päivit-

kautta voidaan viedä asioita eteenpäin ruohonjuu-

tämisestä. Suomeen syntyisi koulutuskysynnän yllä-

ritasolla, mutta myös hälventää tekoälyyn liittyviä

pitämänä myös toimivat koulutusmarkkinat, raportin

uhkakuvia, kuten pelkoja työpaikkojen häviämisestä,

kirjoittajat visioivat.

Palola totesi tuolloin.
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– Nykyisessä melko vahvasti tarveharkintaisessa
sosiaaliturvajärjestelmässä on paljon byrokratialoukkuja, joita pitää pyrkiä vähentämään. Tämä
jo helpottaa varautumaan digitalisaatioon oli sen
lopullinen työllisyysvaikutus sitten mikä tahansa.
Joustavuutta vai ”joustavuutta”?

Samalla Pulkka muistuttaa, että hän tarkoittaa sanalla
”joustavuus” eri asiaa, kuin mitä työmarkkinapuheessa usein tarkoitetaan joustavuudella.
– Joustavuus on perinteisesti liitetty viime vuosikymmenten aikana työmarkkinoiden sääntelyn
purkamiseen ja palkansaajan kokemien riskien kasvattamiseen. Se ei ole sellaista joustavuutta, jota tässä
tilanteessa tarvittaisiin, vaan ehkä pikemminkin
sitä, että sosiaaliturvaa pystytään hyödyntämään
nykyistä paremmin. Se turvaisi toimeentulon, mutta
mahdollistaisi myös työntekijöiden osallistumisen
työmarkkinoille nykyistä helpommin.
Pulkka on huolissaan tällä hetkellä siitä, että
ylevistä puheista huolimatta viime vuosina sosiaaliturvasta on tehty koko aika byrokraattisempaa ja
jäykempää. Perustulokokeilusta huolimatta tosiasiallinen suunta on ollut kohti valvonnan ja kontrollin
lisäämistä.

”Teknologiasta on tullut
arkista. Sitä on vaikea
nähdä enää vihollisena.”

STTK:n puheenjohtaja Palola pitää tärkeänä, että

Tekoälyajan työ -raportti sisältää myös konkreettisia
esityksiä keinoista, joilla osaamistarpeisiin voidaan
vastata. Esitys osaamistilistä sekä nykyistä tutkintopohjaista järjestelmää joustavammista mahdollisuuksista jatkuvaan osaamisen päivittämiseen ovat
olleet STTK:lle tärkeitä tavoitteita jo pitkään.
– Suomen pitää investoida koulutukseen ja tarjota
mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen päivittämiseen,
mikäli haluamme säilyttää nykyisen osaamiseen
perustuvan kilpailukykymme. Teknologian kehittyminen luo uusia osaamistarpeita monille toimialoille,
Palola totesi.

– Kun olen käynyt pääministeri Juha Sipilän
(kesk.) hallituksen työllisyystoimenpiteet läpi, niin
työttömyysturvan vastikkeellisuutta on monessa
uudistuksessa lisätty ja perusturvan tasoa on vastaavasti heikennetty.
Toisin sanoen on toteutettu toimenpiteitä, jotka
ovat lisänneet byrokratialoukkuja.
– Aktiivimalli on tietenkin isoin esimerkki tästä.
Tämä on ollut selkeä jatkumo, joka on alkanut jo
aiemmilta hallituksilta. Perustulokokeilusta huolimatta toteutettu politiikka on mennyt koko aika
toiseen suuntaan.
Luddiitien paluu?

Teollinen vallankumous synnytti 1800-luvun alussa
vastarintaliikkeen. Luddiitit olivat teollista vallankumousta vastustaneita käsityöläisiä. Kertomuksen
mukaan Nedd Ludd oli vuonna 1779 tullut tehtaaseen Leicestershiressä ja tuhonnut raivoissaan kaksi
sukkakonetta.
Varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, oliko Nedd Luddia edes olemassa, mutta hänen mukaansa ludiittiliike
kuitenkin nimettiin. Se levisi Britannian läpi vuonna
1811. Monia villa- ja puuvillatehtaita tuhottiin.
Luddiitit ovat kokeneet jonkinasteisen renessanssin digitalisaatio- ja tekoälypuheen myötä. Skenaarioissa väläytellään vaihtoehtoa, että ihmiskunta
nousisi kapinaan tekoälyä ja koneita vastaan.
Ville-Veikko Pulkan mielestä luddiitit ymmärretään usein väärin.
– Luddiitit on usein väärinymmärretty, että he
olivat teknologiaa vastaan sinällään. Ennemmin he
taistelivat heikentyviä työehtoja ja työoloja vastaan.
Tämän päivän yhteiskunnassa teknologian rooli
on Pulkan mielestä jo sen verran arkipäiväinen, että
on vaikea nähdä koneiden tuhoamista.
– Teknologiasta on tullut niin arkista. Tekniikka on kytkeytynyt niin moneen muuhunkin kuin
tuotantoon. Sitä on vaikea nähdä enää vihollisena.
Sen sijaan yhtenä vaihtoehtona Pulkka näkee
uudenlaisen osuustoimintaliikkeen nousun.
– Teollisen kapitalismin alkuaikoina osuustoiminta syntyi yhdeksi vastaukseksi työläisten itsensä
aloitteesta. Nyt on syntynyt jo alustaosuuskuntia,
jotka pohjaavat siihen, että niissä työskentelevien
oikeudet olisivat paremmat kuin täysin kaupallisissa alustoissa.
Osuustoiminta-aatteen nousu vaatii kuitenkin
toimiakseen vahvaa yhteisöllisyyttä.
– Olen kuitenkin vähän kyyninen sen suhteen,
että löytyykö individualistisesta ja sirpaloituneesta
yhteiskunnasta riittävästi halua aktivoitua tai liittyä
yhteen, Pulkka pohtii.
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TIETOA
PRO-YHDISTYMISESTÄ

Miksi muutos?
Teksti: SATU HENTTONEN

YHL:N HALLITUS on arvioinut viimeisen vuoden aikana liiton edunvalvonnan tulevaisuutta: Miten se
olisi voimakkaampaa ja kustannustehokkaampaa
sekä takaisi jatkuvuuden, joka ei olisi vuoden välein
katkolla. Olemme saaneet tarjouksia muista keskusjärjestöistä, olemme myös miettineet itsenäisenä
järjestönä jatkamista STTK:ssa.
Perusteluita muutokselle olemme saaneet vähentyneestä jäsenmäärästä. Valtiolta ja yliopistoista on
vähennetty henkilöstöä, joka tekee juuri niitä tehtäviä,
joissa on pääosa jäsenistöstämme. Vastaavasti työpaikoille palkatut uudet työntekijät ovat usein järjestäytyneitä johonkin muuhun järjestöön. Jäsenistöämme
virtaa myös eläkkeelle yhä kiihtyvällä vauhdilla eikä
heidän tilalleen välttämättä palkata uusia tekijöitä.
Yliopistot ovat myös perustaneet sisäisiä yhtiöitä
tai ulkoistaneet töitä, joita jäsenemme ovat tehneet.
Edunvalvonnan olemme pystyneet järjestämään sehän on päätehtävämme. Muita etuja sen sijaan on
täytynyt karsia. Monenlaista toimintaa on pystytty
järjestämään tasa-arvon, työsuojelun, ammattialatoiminnan ja koulutuksen alueilla, mutta kustannustehokkuudesta ei voi puhua. Pienen toimijan
järjestelyt tulevat aina suhteessa kalliimmaksi. Tarkastelut ovat osoittaneet
yksiselitteisesti, että
itsenäisenä liittona
jatkaminen olisi
kerättyjen jäsenmaksuvarojen
tuhlausta.

Kohti Prota

Palkansaajajärjestö Pardia purkaa toimintansa ja sen
yhdistykset liittyvät pääosin Ammattiliitto Prohon.
YHL:n ylimääräinen liittokokous suositti myös
yhdistyksillemme liittymistä Prohon muiden pardialaisten yhdistysten kanssa.
Ammattiliitto Pro tarjoaa palveluja ja edunvalvonnan puitteet, joissa voimme jatkaa vahvaa edunvalvontatyötä eli neuvottelu- ja sopimustoimintaa
kaikkien Pardian, YHL:n ja yhdistystemme nimissä
olevien sopimusten suhteen. Pro tarjoaa koulutusta,
viestintää, jäsenpalveluja ja jäsenetuja tavoilla, joista
emme ole voineet kuin haaveilla tähän asti.
Mitä YHL:lle tapahtuu?

Vaikka YHL lopettaakin toimimisen ammattiliittona
sen jäsenyhdistysten siirtyessä Prohon, järjestö ei
kuitenkaan katoa kokonaan. Yhdistymisen jälkeen
YHL jatkaa toimintaansa tukiyhdistyksenä, joka
tukee työpaikkakohtaista jäsentoimintaa jakamalla
työtaistelurahastoksi kootun omaisuuden tuottoja sen jäsenyhdistyksille. Jäsenmaksuja järjestö ei
enää peri.
Liiton nykyinen hallitus jatkaa YHL ry:n hallituksena ja varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan
tehtäviä. Liiton käytännön asioista huolehtii toimistoon palkattava työntekijä nykyisen henkilöstön
siirtyessä muihin tehtäviin Ammattiliitto Prohon.
YHL:n liittovaltuusto hyväksyi YHL ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Talousarvioon sisältyy muun muassa jäsenyhdistyksille
jaettavat avustukset sekä Prohon siirtyvien jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitetut jäsenkoulutustuki- ja
tutkintostipendit. Toimintasuunnitelman mukaisesti
vuoden 2019 aikana päätetään siirtymäajasta, jonka
ajan YHL ry toimii ja jonka aikana sen omaisuus
puretaan yhdistyksille jaettavaksi.
Muutos ei tapahdu kerralla

Vuoden vaihteessa ei kaikki ehkä ole valmista, ja
monia asioita jää siirtymäkaudelle järjestettäväksi ja
sovittaviksi. Parhaiten saat tietoa seuraamalla oman
jäsenyhdistyksesi viestintää. Myös Ammattiliitto
Pron verkkosivuihin ja some-kanaviin kannattaa
tutustua.
Kuva: Niina Kellokoski
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AJASSA LIIKKUU

PARDIA YHDISTYY PROHON:
YHL:N JÄSENEN OPAS
Pardia yhdistyy Prohon 1.1.2019 alkaen. Yhdistymisen tuloksena
Prosta tulee noin 130 000 jäsenen liitto, joka edustaa niin yksityisiä
aloja kuin valtion sektoria. Mitä tämä tarkoittaa YHL:n jäsenille?

YHDISTYMISEN AIKATAULU

JÄSENMAKSU VUONNA 2019

Pardian ja Pron yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa 1.1.2019. YHL:n jäsenyhdistykset ovat hakeneet Pron jäsenyyttä
marraskuussa. Jäsenyys alkaa 1.1.2019.
Pron jäsenyhdistykseksi liittyvän yhdistyksen henkilöjäsenet liittyvät samalla
Pron henkilöjäseniksi.

Pron jäsenmaksu on ensi vuonna 1,25 %
veronalaisesta palkkatulosta tai enintään
49 euroa kuukaudessa. Työnantajille lähetetään jäsenmaksujen perintää varten
uudet jäsenmaksutiedot jäsenrekisteristä. Itsemaksaville jäsenille lähetetään jäsenmaksuviitteet alkuvuodesta.

MITÄ JÄSENELLE TAPAHTUU
YHDISTYMISESSÄ?

UUSI JÄSENKORTTI

YHL:n jäsen siirtyy yhdistymisen jälkeen Pron jäseneksi. Siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä sinun tarvitse
tehdä mitään. Jäsenyhdistyksesi pysyy
myös ennallaan.
KUKA NEUVOTTELEE?
YHL:n jäseniä koskevista työ- ja virkaehtosopimuksista neuvottelee jatkossa
Pro.
TUTTU LUOTTAMUSMIES TUKEE
JATKOSSAKIN
Työpaikalla sinua auttaa oma tuttu luottamusmies ja oman jäsenyhdistyksesi
toimijat. Pron asiantuntijat ja lakimiehet ovat henkilöstön edustajien ja jäsenten käytössä silloin, kun asiat eivät ratkea työpaikalla.

Jäsenille lähetetään joulukuussa uusi
jäsennumero. Muovinen jäsenkortti lähetetään kaikille jäsenille alkuvuodesta
2019. Jäsennumeron saatuasi voit myös
ladata älypuhelimeen (Android/iPhone) Pron mobiilisovelluksen, joka toimii
jäsen- ja vakuutuskorttina. Voit käyttää
mobiilikorttia myös sähköiseen asiointiin mm. ilmoittautuessasi Pron koulutuksiin.
MISTÄ SAAN APUA..
…TYÖSUHDEASIOISSA?
Palvelus- ja työsuhdeneuvonta entisille
pardialaisille jäsenille: 09 1727 3312
(ma–pe klo 8.30–16)
…JÄSENASIOISSA?
Liittymiseen, jäsenyyteen ja jäsenetuihin liittyvät asiat: 09 1727 3440 (ma–pe
klo 9–15)
Sähköpostitse: jasenasiat@proliitto.fi

JÄSENVAKUUTUS

MUITA PRON JÄSENETUJA

Pardialainen vakuutuksesi on voimassa 31.12.2018 saakka. Uudet vakuutukset tulevat voimaan 1.1.2019, jolloin
vakuutusyhtiö vaihtuu Ifistä Turvaan.
Turvan vapaa-ajan matkustajavakuutuksessa sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksessa ovat vakuutettuina ovat
Pron 17–67-vuotiaat jäsenet. Vakuutus
on voimassa, kunnes vakuutettu jää pysyvästi eläkkeelle, kuitenkin enintään
68-vuotiaaksi saakka.

• Neuvoja yksityiselämän
oikeusasioissa
• Monipuolista koulusta ja
tapahtumia.
• Pro Noste -uravalmennus
• Työpaikkatutka-työnvälityspalvelu.
• Pron lomakohteet mm. Levillä.
• Alennuksia hotelleista, hostelleista
ja laivamatkoista.

Prolla ei ole matkatavaravakuutusta.
Tarkista omasta kotivakuutuksestasi,
sisältääkö se myös matkatavaravakuutuksen. Muihin vakuutusetuihin kuuluu
ammatillinen vastuuvakuutus, järjestövakuutus liiton tilaisuuksissa ja oikeudenkäyntikuluvakuutus yrittäjäjäsenillä.

Tutustu tuleviin jäsenetuihisi osoitteessa:
www.proliitto.fi/pron-jasenyys/jasenedut
ELÄKELÄISJÄSENYYS

Eläkeläisjäsenyys ei siirry automaattisesti Prohon. Jos olet tällä hetkellä eläkeläisjäsenenä YHL:n jäsenyhdistyksessä, voit hakea jäsenyyttä Ammattiliitto
Vakuutusturvaasi 1.1.2019 alkaen voit Pro Seniorit -yhdistyksessä. Yhdistyktutustua osoitteessa www.turva.fi/pro.
sen kautta eläkeläiset saavat alennuksia
Turvan vakuutuksista. Senioreitten jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa.
MITEN KÄY KESKEN OLEVILLE
KORVAUSASIOILLE JA HENKIVAKUU- Lisätietoa: www.proseniorit.fi
TUSALENNUKSELLE?
Voit hakea ennen vuotta 2019 tapahtuneen vahingon korvausta Ifin vakuutuksesta. If korvaa myös ennen 1.1.2019
avatut vahingonkorvaukset. Näissä vahinkotapauksissa jatketaan yhteydenpitoa Ifiin. Ifin henkivakuutuksen alennus
säilyy ainakin vuoden 2019 ajan.

EROAMINEN
Mikäli et halua olla Pron jäsen, tulee sinun ilmoittaa eroamisestasi kirjallisesti
omaan jäsenyhdistykseesi.

MIKSI YHTEEN?
YHDISTYMISEN TULOKSENA PRO ON NOIN
130 000 JÄSENEN LIITTO, JOKA EDUSTAA
SEKÄ YKSITYISIÄ ALOJA ETTÄ VALTION SEKTORIA.

PAREMMAT
JÄSENEDUT JA -PALVELUT

SUUREMPI
NEUVOTTELUVOIMA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

Yhdistymisen myötä Prosta tulee sekä yksityistä
että julkista sektoria edustava liitto. Mitä uusia
mahdollisuuksia ja mahdollisia haasteita tähän
mielestäsi liittyy?

Yhdistymisen myötä yhteisen liiton yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja näkyvyys kasvavat merkittävästi.
Meitä kuunnellaan ja meidät huomioidaan entistä
paremmin vaikuttamistyössämme jäsenten hyväksi.
Yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoiden työssä
ja edunvalvonnassa on toinen toisilleen paljon annettavaa, joilla voimme vahvistaa asiantuntijoiden
asemaa työpaikoilla.

”Yksityisen ja julkisen
sektorin asiantuntijoiden
työssä ja edunvalvonnassa
on toinen toisilleen paljon
annettavaa, joilla voimme
vahvistaa asiantuntijoiden
asemaa työpaikoilla.”

Mitkä ovat yhdistymisen keskeiset tavoitteet?

Millaista koulutusta Pro tarjoaa jäsenilleen?

Parempaa edunvalvontaa ja parempia palveluita
liiton jäsenille.

Pro tarjoaa koulutusta luottamushenkilöille, yhdistysaktiiveille ja myös suoraan jäsenille. Koulutamme
vuosittain noin 3000 liiton jäsentä tällä hetkellä.

Miten yhdistyminen vaikuttaa yliopistossa
työskentelevien jäsenten edunvalvontaan?

Liiton laaja asiantuntemus on jatkossa myös yliopistoissa työskentelevien jäsenten käytössä. Opimme
uusia asioita toinen toisiltamme.
Mitä hyötyä yhdistymisestä on yksittäiselle YHL:n
jäsenelle?

Liiton palvelutarjonta sekä jäsenedut on kattava ja
laaja kokonaisuus, sitä kehitetään koko ajan tarpeiden mukaisesti. Esimerkkinä vaikkapa urapalvelut
ja lomapaikkaedut.

Aikooko Pro fuusion myötä tarjota
opiskelijajäsenyyttä ja siihen liittyviä etuja
(esim. työelämän ajokortti) myös yliopistoopiskelijoille?

Luonnollisesti. Työelämän ajokortin kouluttaminen
vaatii kuitenkin sopimusten tekemisen yliopistojen
kanssa, siitä aloitamme mielellään neuvottelut pikaisesti. Tänä syksynä olemme laajentaneet Työelämän ajokortin opiskeltavaksi myös ammatillisessa
koulutuksessa.
Jos uusi Ammattiliitto Pro olisi orkesteri,
mitä musiikkia se soittaisi ja millaisella
kokoonpanolla?

Laaja-alaisena liittona Pro olisi varmaankin sinfoniaorkesteri. Kuullaan aluksi vaikkapa Bedrich
Smetanan Die Moldau.

Jorma Malinen
• Ammattiliitto Pron puheenjohtaja vuodesta 2014
lähtien, nykyinen kausi alkanut vuonna 2016.
• Ammattiliittojen yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö
Teollisuuden Palkansaajien varapuheenjohtaja
sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallituksen jäsen.
• Toiminut pitkään eri luottamustehtävissä Prossa
ennen puheenjohtajuutta.
• Työskenteli suunnittelukoordinaattorina telakkayhtiö STX Finlandissa (nykyinen Meyer Turku)
ennen valintaansa Pron puheenjohtajaksi.
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YLIOPISTOPÄIVÄ 2018

Ihmiset tekevät
yliopiston
Teksti: PIIA REUNANEN Kuvat: ANTTI SADINMAA

YHL:n vuosittain järjestämän Yliopistopäivän teemana oli tänä vuonna
johtaminen ja työyhteisötaidot. Päivän puheenvuoroissa korostui yliopistojen yhteisöllisyys ja yksilön ajatustapa omassa työyhteisössä.

T

ilaisuudessa kuultiin muun muassa
eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalaa (kesk.),
Aalto-yliopiston provosti Kristiina
Mäkelää ja LUT-konsernin provosti
Liisa-Maija ”Lissu” Sainiota. Naiset vitsailivat, että
ainakin kotimaan yliopistojen provostit ovat Yliopistopäivässä hyvin edustettuna, kun kaksi kolmesta oli
heistä paikalla.
Kristiina Mäkelän esitys perustui työyhteisön
hyvinvointiin – mitkä asiat siihen vaikuttavat ja mitä
voi itse tehdä hyvinvoinnin parantamiseksi. Hänen
lähtökohtansa oli, että ”yliopistot eivät tee mitään,
ihmiset tekevät”.
– Hyvinvointiin vaikuttavat asiat löytyvät läheltä
omasta työyhteisöstä. Niistä tärkeimpiä ovat ilmapiiri
ja luottamus, Mäkelä kertoi.
Kun esimies ajattelee olevansa tiimiänsä varten, ja
myös alaiset luottavat esimiehen ajattelevan heidän
parastaan, tulokset paranevat. Silloin alaiset motivoituvat, sitoutuvat ja suoriutuvat paremmin työssään.
Kilpailusta kehittymiseen

Parempia tuloksia tuottaa myös kehittymisen kulttuuri. Se perustuu työyhteisön ajattelutapaan, jossa
pohditaan ”olemmeko me parempia tänään kuin eilen
ja huomenna parempia kuin tänään”. Kehittymisen
kulttuurin vastakohta on kilpailun kulttuuri, jossa
työntekijät voivat helposti asettua toisiaan vastaan
ja yrittävät esimerkiksi saada toisen näyttämään
itseään huonommalta työntekijältä.
– Kilpailu on aina olemassa, eikä sitä tule kieltää.
Kilpailu pitää kuitenkin kohdistaa oikein, Mäkelä
totesi.
Sillä hän tarkoittaa, että työntekijöiden tulisi yhteistyössä miettiä, miten he ovat vahvempia kuin
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esimerkiksi ulkopuolinen kilpailija sen sijaan, että
he kilpailisivat toisiaan vastaan.
Mäkelän esityksen jälkeen kuultiin kommenttipuheenvuoro ”Lissu” Sainiolta. Hänen mukaansa
strategian perustana on se, että johto varmistaa mihin
suuntaan on mentävä. Strategian on oltava riittävän
yksinkertainen, jotta se on selkeä myös ulkopuolisille sidosryhmille, sekä helposti työntekijöiden
omaksuttavissa.
Sainion mielestä johtoa pitää ja tulee haastaa.
– Työn merkityksellisyys on työntekijälle usein
tärkeää. Jos se ei ole selvää, on työntekijällä oikeus
kysyä esimieheltä, miksi tulen aamulla töihin, Sainio rohkaisi.
Esimieheltä on myös saatava palautetta. Välillä
voi kuitenkin pysähtyä kysymään itseltään, milloin
olen tehnyt työni hyvin. Se saattaa olla hyvinkin
palkitsevaa ja motivoivaa.
Tuomo Puumalan mielestä korkeakoulujen
sääntelyä tulisi vähentää ja ohjauksesta pitäisi
tehdä läpinäkyvämpää.

YLIOPISTOPÄIVÄ 2018

YHL:n Yliopistopäivä-seminaarissa keskusteltiin yliopistojen työkulttuurista sekä johtamisesta.

Työyhteisöjen näyttämö

Tietokirjailija Sari Kuuselan esitys oli kasattu organisaatiodramaturgian näkökulmasta ja sen pääteemana
oli yhteisöllisyys. Työyhteisö on draaman näyttämö,
täynnä intressejä, erilaisia vuorovaikutustilanteita ja
muuttuvia sosiaalisia rooleja.
Yliopistopäivän puheenvuoroissa nousi monesti
esiin kysymys: millainen kollega olen? Kun työ tehdään yhdessä, saa koko työyhteisö mahdollisuuden
loistaa organisaation teatterissa. Silloin yhteiset muutokset ja omatkin tavoitteet toteutuvat.
Yhteisöllisyyden rakentamiseen tarvitaan aikaa,
joka on nykyään yliopistoissa kortilla. Kiireessä ei
ehdi olla tekemisissä ihmisten kanssa, eikä yhteisöllisyys ehdi rakentua, koska syvempää tutustumista
ei tapahdu. Toisinaan yhteisöllisyys rakentuu ammatti-identiteetin kautta, jolloin yhteisiä asioita on
valmiiksi paljon. Se voi nopeuttaa yhteisöllisyyden
rakentumista.
Yhteisöllisyyden tunne on tärkeää, koska se
rakentaa yhtenäisyyttä.
– Kuten Kristiina Mäkeläkin totesi, ihmiset
tekevät yliopiston, eivät rakenteet, prosessit
tai mallit, Kuusela kertoi.
Korkeakoulujen suunta ylöspäin

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala (kesk.) oli
kiinnostunut osallistujien mielipiteistä
ja terveisistä sivistysvaliokunnalle. Hänen pohjustuksensa keskittyi tieteeseen
ja koulujen nykytilanteeseen. Puumala
kokee, että ahdingon jälkeen korkeakoulut
ovat nyt matkalla parempaan.
– Vaalikauden alussa lyötiin jarruja
pohjaan, nyt ajetaan koneita ylöspäin,
Puumala totesi.

Hallituksella on muun muassa kärkihanke opintojen vauhdittamisesta sekä korkeakoulujen työnjaon
syventämisestä. Lisäksi budjettiriihessä on päätetty
sijoittaa 112 miljoonaa euroa tieteeseen ja tutkimukseen. Isoin muutos on kuitenkin tapahtumassa
peruskoulun puolella.
– Maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa
ja uudistuksia tarvitaan. Peruskoulun opettajat ovat
huolissaan lasten osaamisesta esimerkiksi lukutaidon
osalta. Perusta on saatava kuntoon, Puumala kertoi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisestä mielipiteestä poiketen Puumala uskoo, että koulujen
sääntelyä on vähennettävä. Hän myös kannattaa
valtakunnallisen ohjauksen läpinäkyvyyttä.
– Korkeakoulun pitää tietää, mihin pyrkiä, jotta
se voi saada enemmän rahoitusta.
Rahoitusleikkaukset puhuttivat

Puumalan esitystä seuranneessa avoimessa keskustelussa otettiin puheeksi paljon keskustelua herättäneet leikkaukset. Puumala perusteli korkeakoulujen
leikkauksia sillä, että koulutuksen sektori on toiseksi
isoin.
– Valtion taloutta päätettiin laittaa kuntoon ja siksi
yliopistojen leikkaukset vietiin kipurajoille. Yliopistoindeksin palauttaminen olisi puolestaan vaatinut
kaikkien valtakunnan indeksien palauttamista. Tämä
on nykyisessä taloustilanteessa mahdotonta.
Puumala myönsi, että yliopistojen leikkaukset
eivät paranna motivaatiota. Sen sijaan ne lisäävät
apaattisuutta yliopistoyhteisössä. Puumala korosti,
että henkilöstö on otettava mukaan päätöksentekoon.
Hän kertoi, kuinka kentältä on kuulunut huolestuttavaa viestiä siitä, että johdon ja henkilöstön
välit ovat kiristyneet yliopistouudistuksen
myötä.
– Jatkossa lähdettävä liikkeelle
enemmän alhaalta ylöspäin ja sitoutettava koko yliopistoyhteisö mukaan
uudistuksiin. Muuten yhteisissä tavoitteissa ei onnistuta.
Leikkausten lisäksi yhteisessä
keskustelussa nousi esiin yliopistojen pitkäjänteisen tutkimuksen
tärkeys.
– Nykymaailma ajaa nopeisiin
ratkaisuihin, mikä ei mielestäni ole
hyvä ilmiö. Ensi vaalikaudella pyritään
saamaan lisärahoitusta perustutkimukseen, Puumala lupaili.
LUT-konsernin provosti Liisa-Maija
Sainio kehotti haastamaan johtoa.
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Työrooli päivitetään
kehityskeskusteluissa
Kehityskeskusteluissa kartoitetaan työntekijän osaaminen ja mietitään,
mitä uusia taitoja hän tarvitsee tehtävässään suoriutumiseen. Samalla
esimies saa palautetta onnistumisestaan.
Pahimmillaan kehityskeskustelut YHL:n jäsenten työpaikoilla ovat
muuttuneet pakkopullaksi. Aito kehityskeskustelu kehittää sekä työntekijää että esimiestä.
Teksti: BIRGITTA SUORSA, UP

M

onilla työpaikoilla kehityskeskustelut ovat ainoita hetkiä, jolloin
esimiehellä ja työntekijällä on
aikaa kahdenkeskiseen keskusteluun. Valitettavan usein niistä
on tullut tilaisuuksia, joissa täytetään vain ylempää
hallinnosta tullut kaavake.
Pahimmassa tapauksessa kumpikaan osapuoli ei
ole paneutunut etukäteen käsiteltäviin kysymyksiin.
TJS Opintokeskuksen opintojohtaja Merja Hanhela sanoo, että lomakkeeseen perehtymiseen pitää
antaa aikaa. Opintokeskuksessa valmistautumiseen
varataan kuukausi aikaa ennen itse kehityskeskustelua. Esimies laatii kysymykset niin, että ne tukevat
hallinnon asettamia tavoitteita.
Lomakkeessa on vain 45 kysymystä. Niissä tiedustellaan työssä jaksamisesta, työn hallinnan esteistä,
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mikä osaamisvaatimuksien täyttämisessä on vaikeaa
ja mitä toimihenkilö haluaisi oppia ensi vuonna.
– Lopuksi kysyn, kuinka olen onnistunut esimiehenä ja millaista tukea henkilö tarvitsi. Olemme
tiivis tiimi, eikä aikaa kahdenkeskiseen palautteeseen
ole muutoin.
Kehityskeskustelussa työntekijä voi puhua avoimesti myös perhetilanteen muutosten vaikutuksista
työhön. Jos esimerkiksi puoliso sairastuu vakavasti,
työtä pitää Hanhelan mukaan muuttaa joustavammaksi.
Aikaa henkilön ja tilanteen mukaan

Oppaiden mukaan kehityskeskusteluihin pitää varata tunti aikaa. Alan asiantuntijoiden mielestä on
parempi toimia työntekijän ja tämän esiin nostamien
aiheiden mukaan.
Kuva: Shutterstock

KEHITTÄÄKÖ
KEHITYSKESKUSTELU?

Jos vastaan tulee oikein vaikea asia, summataan
sovitut asiat ja jatketaan vaikean kysymyksen osalta
sovittuna päivänä.
Hanhela kertoo, että toiset toimihenkilöistä haluavat keskustella 1,5 tuntia, mutta joillekin riittää
hyvin puoli tuntia.
– Ihmiset ja tilanteet ovat erilaisia. Toisilta vie
enemmän aikaa ryhtyä puhumaan mahdollisista
ongelmista. Kun jonkun työpari lähtee eläkkeelle,
kehityskeskusteluihin varataan enemmän aikaa.

Kuva: Universitas_Merja_Hanhela_press

TJS Opintokeskuksen opintojohtaja
Merja Hanhelan mukaan kehityskeskusteluissa käytetettävän lomakkeen perehtymiseen pitää
antaa aikaa

Jaksaminen on otettava esille

Henkisessä työssä jaksaminen on avainehto työssä
selviämiselle. Jos työtehtävät käyvät ylivoimaisiksi
tai työkuormaa kertyy liikaa, se pitää ottaa esille
kehityskeskustelussa.
Usein kyse on siitä, että työntekijälle ei ole annettu
mahdollisuutta kehittää osaamistaan tehtävien tasolle
tai tarvittava välineistö puuttuu. Toisinaan kyse voi
olla myös huonosta työn organisoimisesta.
Hanhelan mukaan henkilön pitää kertoa kehityskeskustelussa ainakin, mikä on syönyt työniloa,
jaksamista ja kuinka esimies voi auttaa osaamisen
kehittämisessä.
– Jaksaminen kertoo osaltaan, onko ihminen
saanut kehittyä työssään, Hanhela toteaa.
Hän painottaa tiedon jakamista ja tiedonkulkua.
Niiden pitää olla kunnossa arkipäivän työssä.
TJS Opintokeskuksessa koulutetaan STTK:n ja
Akavan ammattiliittojen jäseniä. Kouluttajat saavat tietoa työelämän muutoksista ja jakavat tietoa
keskenään.
– Tapaamme vain pari kertaa vuodessa niin, että kaikki ovat paikalla. Siksi tiedonkulun pitää olla
kunnossa. Työssä kehittyminen on jatkuva prosessi.
Esimiehen pitää malttaa kuunnella

Esimiehen tärkein tehtävä kehityskeskusteluissa on
kuunnella, mitä työntekijällä on sanottavana.
– Sen olen oppinut vuosien saatossa, että paras
neuvo meille esimiehille on: pidä pääsi kiinni ja
kuuntele, Hanhela sanoo.
– Toimihenkilölle pitää syntyä tunne, että hän
on tärkeä ja että hän saa kehittyä.
Universitas-lehden avoimessa kyselyssä vastaajien kokemukset olivat pääsääntöisesti toisenlaiset.
”Esimies parhaassa tapauksessa alkaa nokittelemaan omilla mahdottomilla työmäärillään ja
onnettomalla tilanteellaan.”
”Nykyään kerron, että kaikki on hyvin ja ei ole
mitään ongelmia, vaikka niitä olisi. En vaivaudu enää
käsittelemään vaikeita asioita kehityskeskusteluissa,
sillä mitään apua ei kuitenkaan saa ja saa vain omaan

niskaan epäilyjä, katseita, haukkuja ja kaikkea roskaa.”
”Kehityskeskusteluissa ollaan mukavaa pataa,
mutta oikeasti asiat ei muutu. Kukaan ei ole oikeasti
kiinnostunut tai välitä alaisensa kehityksestä, tai pitää
olla tosi hyvä kaveri.”
Joukossa oli joitakin myönteisiä kokemuksia.
”On ollut hyviä kehityskeskusteluita, joissa on
kirkastunut se, mitä minun odotetaan tekevän ja
olen saanut hyvää, rakentavaa palautetta. Ja sitten
taas sellaisia kehityskeskusteluita, joista on jäänyt
lähinnä hämmentynyt olo(…).”
Kehityskeskustelu kertoo johtajuudesta

Epäonnistuneet kehityskeskustelut kertovat johtajuuden ongelmista, sanoo johtamisen kehittäjä Saara
Tarumo Happy Company Oy:stä.
– Kehityskeskustelu on johtamisen työkalu. Kun
arvioidaan kehityskeskustelujen toimivuutta, arvioidaan samalla johtamisen tilaa ja laatua. Hyvä
johtaminen on hyvää ja huono johtaminen huonoa,
riippumatta siitä, missä paketissa se tulee.
Tarumon mukaan kehityskeskusteluja koskeva
kritiikki heijastelee ennen kaikkea johtamisessa ja
esimiestyössä piilevää osaamisvajetta.
– Kyse on myös kyvyttömyydestä uudistaa johtamis- ja keskustelukulttuuria vastaamaan työelämän murrosta, organisaation ja ihmisten muuttuvia
tarpeita.
Perinteinen ajattelu urapolusta estää esimiehiä
näkemästä, että asiantuntijatyössä voi kehittyä muutenkin kuin siirtymällä esimiesrooliin. Tarumon
mukaan yksilöiden potentiaali pitäisi hyödyntää
muilla tavoin.
Kerran vuodessa vai tarpeen tullen?

Yleensä kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Joillakin työpaikoilla varsinaisista kehityskeskusteluista
on luovuttu, mutta tavoitteet asetetaan yhdessä henUniversitas 2/2018 23
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KEHITTÄÄKÖ
KEHITYSKESKUSTELU?

Kuva: Kari Hulkko

Epäonnistuneet kehityskeskustelut
kertovat johtajuuden ongelmista,
sanoo johtamisen kehittäjä Saara
Tarumo Happy Company Oy:stä.

kilöstön kanssa ja osaamista ja kehittymistä seurataan
erilaisilla mittareilla.
Tarumon mukaan kehityskeskusteluilla on paikkansa, mikäli ne ovat osa laajempaa, osin organisoitua
ja osin spontaania keskustelukäytäntöä.
– Yhtä oikeaa vastausta ei ole kehityskeskustelujen
tarpeellisuudesta.

Hän kertoo, että itseohjautuvissa, palvelevaan
johtamiseen siirtyneissä organisaatioissa kehityskeskusteluja käydään yksilöiden tarpeiden mukaan.
– Keskustelukumppani ei välttämättä ole lähiesimies, vaan se taho, joka vastaa parhaiten yksilön
tarpeeseen. Keskustelujen laatu korvaa määrän.
Tarumo painottaa, ettei tiheäkään keskustelu-

Isoin ongelma työnkuvassa
Jos kehityskeskustelu ei ota sujuakseen, syy on yleen-

pitää miettiä ne aiheet ja asiat, jotka hän haluaa tuoda

sä epäselvissä työn tavoitteissa, sanoo työterveysp-

esille kehityskeskusteluissa.

sykologi Heli Hannonen Työterveyslaitokselta.

Kehityskeskustelu on molemmille ainutlaatuinen

Hänen mukaansa kehityskeskustelussa ei ole

tilaisuus antaa ja saada palautetta. Hannonen toteaa,

mieltä, jollei esimies tunne työntekijän tehtävää. Jos

että kehityskeskustelussa esimiehen kuuluu kysyä,

tehtävä on määritelty ylimalkaisesti, on vaikea pu-

kuinka hän itse on onnistunut työssään.

hua tehtävässä vaadittavista taidoista ja työntekijän
kehittymisestä.

Onnistunut kehityskeskustelu on tavoitteellinen
ja rakentava.

Hannosen mukaan kehityskeskustelun toinen pe-

– Tavoitteet eivät sinänsä edistä työntekijän

rusvirhe on, etteivät osapuolet ole tilanteessa läsnä.

kehittymistä, vaan pitää sopia tarkasti myös keinot,

– Toinen on puhuvinaan ja toinen on kuuntelevi-

kuinka tavoitteisiin päästään, Hannonen painottaa.

naan. Ei silloin synny mitään järkevää. Kehityskeskus-

Tavoitteiden toteutumista tulee seurata pitkin

telu vaatii vankkaa läsnäoloa ja toisen huomioimista.

vuotta. Työntekijäkin voi pyytää kehityskeskustelua

Hannosen mukaan valmistautumiseen kannattaa

kesken kauden, jos työtehtävät tai -olosuhteet muut-

varata aikaa.
– Esimiehen pitää olla selvillä työntekijän tehtävästä ja aiemmin sovituista tavoitteista. Työntekijän
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tuvat tai jos työntekijä kokee tarvitsevansa lisäkonsultaatiota asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

KEHITTÄÄKÖ
KEHITYSKESKUSTELU?

Muistilista kehityskeskusteluun
- Osaaminen ja sen päivittäminen.
- Tehtävien muuttuminen, uudet haasteet.
- Jaksaminen ja työkuorma, mahdollisesti työnjako.
- Fyysiset, psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset työn
tekemisen puitteet.
Lähteinä: Satu Tarumo ja Työterveyslaitos

rytmi korvaa arjen dialogia eikä muuta huonoa
johtamista hyväksi.
Mahdollisuudet varmistettava

Alaisen ja esimiehen pitää puhua kehityskeskusteluissa sovituista tavoitteista useammin kuin kerran
vuodessa.
Tarumo pitää hyvänä ainakin neljännesvuosittaista kartoitusta. Näin esimies voi varmistaa, että
työntekijällä on välineet ja mahdollisuus päästä
asetettuun tavoitteeseen.
Jos tavoitteita ei ole pystytty asettamaan yhdessä,
on jo lähtötilanne pielessä. Kehityskeskusteluihin
pitää saada luotua luottamuksellinen ilmapiiri. Tilan
pitää olla neutraali, ja häiriötekijät tulee vähentää
minimiin. Esimiehen työhuone ei ole paras paikka
kehityskeskusteluihin.
Tarumo huomauttaa, että kyse ei ole vain keskustelujen luottamuksellisuudesta. Hän puhuu henkisen turvallisuuden kokemuksesta. Sillä vältetään
mahdolliset karikot kehityskeskustelussa.
– Keskustelutilanteessa a ja o ovat luottamus, aito
läsnäolo, avoimuus, rehellisyys sekä kyky myönteistä
kehitystä tukevaan dialogiin, hän luettelee.
– Kehityskeskustelu palvelee tarkoitustaan, kun
yksilö kokee voivansa turvallisesti nostaa esille mitä
tahansa työssä onnistumiseen ja työroolissa kehittymiseen liittyvää.
Kehityskeskustelu antaa yksilölle suuntaa kehittymiselle ja kasvulle, mahdollisuuden onnistua
työssään, Tarumo tähdentää.

rakenne vaikuttaa keskustelukulttuuriin ja heijastuu
myös kehityskeskustelujen luonteeseen.
Varsinainen ongelman ydin on palkkakeskustelujen ja kehityskeskustelujen nivominen yhteen.
– Kehityskeskustelun fokus voi siirtyä palkkaan,
mikäli kehityskeskustelun osana toteutetaan henkilökohtaisen lisän määrittelyyn linkittyvä suoritusarviointi.
Tarumon mukaan haasteita on ollut erityisesti
valtiolla. Pääsääntö palkkausjärjestelmiä uudistettaessa oli, että suoritusarvioinnin tuloksille rakennettiin
suora linkki palkan määrittelyyn.
– Palkkakeskustelun paikka ei ole kehityskeskustelussa, Tarumo painottaa.

Kokemukset
ristiriitaisia
YHL teki syksyllä tätä juttua varten pienen avoimen
taustakyselyn kehityskeskusteluista. Kaikkiaan 45
vastaajaa kertoi tuntemuksistaan ja kokemuksistaan.
Osassa työpaikoista kehityskeskustelut ja suoritusarviointikeskustelut käydään erikseen, mutta osassa
nämä keskustelut yhdistetään:
”Pomo sanoo aluksi, ettei rahaa ole ja palkkaa ei tule
lisää. Sitten hän kertoo puoli tuntia lomareissuistaan.”
”Koska esimies ei minua tunne, ei hän uskalla tasavertaisuuteen vedoten lähteä korottamaan suoriutumistasoani. Olen käynyt esimieheni kanssa yhden
kehityskeskustelun ja kaksi suoriutumisen arviointiin
liittyvää keskustelua. Olemme sopineet esimieheni
kanssa, että jos teen vielä vähän enemmän, olisi suoriutumisen tasoa mahdollista korottaa. Tämä ei ole
kuitenkaan toteutunut ainakaan vielä.”
Joillakin oli kokemuksia molemmin puolin pöytää:
”Myönteistä esimiehen roolissa käydyissä kehi
tyskeskusteluissa on, että opin tuntemaan työntekijät
hyvin yksilöinä ja että saan selville sekä yksittäisen
työntekijän että koko tiimin työtä mahdollisesti hankaloittavia tekijöitä. Minulla on hyvä käsitys siitä,
minkälaiset tavoitteet kullakin on uuden oppimisen
ja työssä kehittymisen suhteen.”

Palkkakeskustelu erikseen

YHL:n jäsenten kokemusten mukaan kehityskeskustelujen rooli on muuttunut yliopistoissa epäselväksi.
Tarumon mukaan julkisen ja yksityisen sektorin
kehityskeskusteluissa ei lähtökohtaisesti ole eroja.
– Toki organisaation johtamisrakenteella ja kulttuurilla on suuri merkitys. Vahvasti byrokraattinen

”Olen sekä esimies ja työntekijä. Tiimissäni on
6 henkilöä, joiden kanssa käyn kehityskeskustelut.
Nämä keskustelut ovat liian virallista huuhaata ja
pakkopullaa. Muut keskustelut työntekijöiden kanssa
antavat enemmän.”
Toisilla oli hyviä kokemuksia aiemmista esimiehistä,
toisilla nykyisistä:
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KEHITTÄÄKÖ
KEHITYSKESKUSTELU?

Kokemukset ristiriitaisia...
”Keskustelusta ei saa mitään, ellei siihen itse pa-

maketta läpi ajatuksella, vaan silmäilee sen keskustelun

nosta. Edellisen esimiehen kanssa asioita oli vaikeampi

aluksi. Tämä ei tunnu kovin työntekijää kunnioittavalta.”

ottaa esille, mutta nykyisen kanssa johtamiskulttuuri on
parempi. Kun vielä saisi selkeämmän tehtävänkuvan ja
tehtävät. Lisää tulee eikä mitään jää pois.”
”Olen saanut vaikuttaa ja kertoa työyhteisöön ja
omaan työhöni liittyvistä asioista.”

Monissa vastauksissa kävi ilmi, ettei esimies tunne
alaisensa tehtäviä:
”Olen ollut useammassakin tehtävässä yliopistourani
aikana ja useimmiten on ollut se tilanne, että esimies ei
tiedä tarpeeksi syvällisellä tasolla mitä työhöni kuuluu,

”Parhaimmillaan kehityskeskustelut ovat olleet erin-

jotta tavoitteet olisivat järkevällä tavalla asetettuja ja

omainen tilaisuus saada palautetta omasta työstä sekä

jotta suoriutumisen arviointia voisi oikealla tavalla

määritellä oman työn suuntaa tulevaisuudessa.”

tehdä. Koen, että työnantajan tavoitteet jäävät hieman

”Myönteisiä kokemuksia ovat oman osaamisen kehittäminen sekä työnkuvan selkiytyminen.”
”Kehityskeskustelut ovat olleet hyviä, mikä on johtu-

hämärän peittoon tai ne ovat sellaisia, jotka eivät ole
työn hyvin tekemisen tai työssä kehittymisen kannalta
kovin merkityksellisiä.”

nut esimiehen hyvistä taidoista ohjata keskustelua. Kes-

”Osassa keskusteluita on keskusteltu työasioista, ei

kustelun aikana on mm. nimetty 3-5 kehittämistehtävää

kehittymisestäni ja tavoitteistani työlle. Asiaa on han-

tai -tavoitetta, joita on sitten seuraavassa keskustelussa

kaloittanut se, että vain osa töistäni on sellaisia, joista

arvioitu. Jotkut tehtävät ovat osoittautuneet vähemmän

lähiesimieheni vastaa.”

tärkeiksi, mutta se ei ole koskaan vaikuttanut siihen,
miten esimies on työni tulosta arvostanut.”

Vastaajat pitävät turhauttavana, jos kehityskeskusteluilla ei ole seurauksia:

”Olen tuonut keskusteluissa esiin kaikki mieltäni as-

”Kehityskeskustelut ovat täynnä tyhjiä sanoja. Ne

karruttavat asiat, niin hyvät kuin huonotkin. Keskustelut

eivät johda mihinkään konkreettiseen muutokseen. Mi-

ovat olleet ihan hedelmällisiä, ja esimiehiltä saamani

nulla on tunne, että työntekijää yritetään ympäripyörein

palaute on ollut ihan positiivista. Hyvä esimies haluaa

sanoin pitää kiltisti ruodussa.”

tietää asioiden todellisen tilan.”
Pahimmillaan esimies puhuu koko varatun ajan tai
puhuu vain itsestään:
”Turha valittaa liiasta työstä, huonosta palkasta,

”Osaamisen kehittämiseenkään ei kehityskeskustelu
mielestäni vaikuta. Usein ei voi tehdä kuin sitä ’omaa
työtä’, vaikka kuinka toisi esiin, kuinka on halua, kokemusta ja osaamista muustakin.”

mistään urakehityksettömyydestä. Esimies parhaassa

Kehityskeskusteluissa toivotaan paneutumista arjen

tapauksessa alkaa nokittelemaan omilla mahdottomilla

työhön, työmäärään ja työtapojen kehittämiseen. Lisäksi

työmäärillään ja onnettomalla tilanteellaan.”

odotetaan palautetta tehdystä työstä ja motivointia:

Toisinaan esimiehillä ei ole riittävästi ymmärrystä,
mitä kehityskeskusteluissa haetaan:
”Esimies on ilmoittanut jo heti alussa, että keskustelu käydään alta pois ja hän on jo pisteyttänyt ennen
keskustelua.”
”Keskustelun henki on yleensä arvostella henkilön
työtä kriittisesti tyylillä ’ole tyytyväinen, että saat edes
jonkin verran palkkaa’. Saatetaan heittää jopa tuulesta
temmattuja syytöksiä vailla mitään pohjaa.”
”Enemmänkin on esimies keskittynyt muiden henkilöiden välisiin suhteisiin ja käyttänyt tilaisuuttaan
hyväksi asioista utelemiseen!”
”Monesti kehityskeskusteluissa on juteltu niitä näin.

”Kehityskeskustelun pitäisi pyrkiä kannustamaan
työntekijöitä ja kiittämään kuluvan vuoden työpanoksesta.”
”Kuunneltaisiin työntekijän ajatuksia ja yritettäisiin
edes miettiä, mitä niistä voitaisiin viedä eteenpäin. Jos
henkilö haluaa vaativampia tehtäviä, voisi niitä yrittää
järjestää.”
”Esimiehen tehtävänä on antaa palautetta ja ennen
kaikkea ratkaisuja siihen, miten tehtävistä voidaan
suoriutua paremmin.”
”Jokaisen tulisi tuoda kaikki työnsä epäkohdat esiin,
sillä tuo on juuri oikea paikka sille. Ei auta valittaa pelkästään työkavereille.”

Olen yrittänyt aina kääntää puheen takaisin asiaan,
mutta jos esimiestä ei asia kiinnosta, ei hän siitä halua
puhuakaan. Onneksi kehityskeskustelut ovat jo löytäneet
muotoa ja esimieskin on varmasti saanut palautetta, että

Ohessa on joitakin poimintoja vastauksista. Vas-

miksi niitä käydään.”

tausten sanamuotoa on editoitu kirjakielelle ja

”Keskusteluun mentäessä on käynyt muutaman
kerran niin, että esimies ei ole lukenut täyttämääni lo-
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joidenkin vastausten sisältöä on tiivistetty.

TYÖPÖYDÄN KULMALTA

Tiina Kotti
Kirjoittaja on Aalto-yliopiston
luottamusmies, joka haaveilee kevyestä
villaneuleesta kevätväreissä, toimivasta
kierrätyksestä työpaikalla ja palkkatasa-arvosta.

Kiksit talousexcelistä
RAHA ON NYT PINNALLA. Toimittajat julkaisevat ohjeita
oman elämän raha-asioiden hallintaan, bloggaajat kirjoittavat arkisesta rahankäytöstään ja räppärit tekevät
lauluja rahasta. Yliopistoilla on uusi palkkausjärjestelmä ja rahoitusmalli, joten kampuksillakin rahapuhe
on erityisen pinnalla.
Uusi palkkausjärjestelmä vaikuttaa tavalla tai toisella meidän jokaisen arkiseen rahapussiin. Minusta
on hyvä, että käytännön raha-asioista puhutaan avoimesti. Olen kirjoittanut tällä palstalla rahasta ainakin
tasa-arvon ja ekologisen kuluttamisen näkökulmista.
Rahankäyttöön liittyy aina monenlaisia arvovalintoja,
oli sitten kyse valinnasta vegaaniseen leivänpäällisen
ja kinkkuleikkeleen välillä tai palkkausjärjestelmän
suorituskriteereiden soveltamisesta.
On tutkittu, että palkankorotuksen mukanaan tuoma parannus työmotivaatiossa kestää ehkäpä joitakin
viikkoja. Palkka ei sinänsä olekaan paras tapa motivoida työntekijää. Samalla on kuitenkin todettu, että
jos palkka koetaan epäoikeudenmukaisen alhaiseksi,
tämä alentaa työmotivaatiota ja työhön sitoutuneisuutta merkittävästi.
Lama-ajan lapsena pidän ihanteena tilannetta, jossa
rahaa olisi sen verran, ettei sen olemassaoloa oikeastaan tarvitsisi ajatella ollenkaan. Toki tällainen tilanne
on oikeastaan mahdollinen lähinnä Eurojackpotin
päävoiton siivittämänä. Realistisempi tavoite onkin
juuri tuo palkkatasoon liittyvä oikeudenmukaisuuden kokemus ja sellainen fiilis, että välitön konkurssi
ei uhkaa, vaikka viikonloppuna vähän humputtelisi
tai ostaisi joskus sisäfileetä. Puhun tarkoituksella fiiliksestä, koska taaksepäin katsottuna huomaan, että
sellainen tunne on ollut mahdollista saavuttaa hyvin
erilaisilla tulotasoilla. Ei ne suuret tulot, vaan elinpiiri
ja elämänarvot.

Kalibroimme elintasoamme käytettävissä olevan
rahamäärän mukaan. Luulen että aika moni on toiminut uralla edetessään samoin kuin minä: nostanut
säästöön siirtämäänsä kuukausisummaa, jotta saatu
palkankorotus ei sulaisi vähän kalliimpiin valintoihin
jokapäiväisissä menoissa. Pihistely arjessa mahdollistaa
pienempien tai suurempien unelmien toteuttamisen.
Vuosittaisiin raharutiineihini kuuluukin mm. säästötavoitteiden asettaminen, veroprosentin optimointi
ja oman kulutuksen kriittinen tarkastelu. Saan kiksejä
talousexcelistäni. Heti jos kuukausittaisiin menoihin
tai tuloihin tulee pienikin muutos, avaan innolla laskelmani. Kun olen saanut uudet numerot paikoilleen ja
arvioitua niiden vaikutukset excelin muihin lukuihin,
voin hengähtää tyytyväisenä.
Tiedän että raha itsessään ei välttämättä inspiroi
kaikkia, vaan sen ajattelu voi jopa ahdistaa. Joku pitää
kirjanpitoa välttämättömyyden pakosta, jos elämisen
kulut on jo karsittu minimiin ja silti jokainen vakuutuslasku horjuttaa talouden tasapainoa. Koen kuitenkin, että hyvä käsitys omasta taloudellisesta tilanteesta
vapauttaa energiaa muille asioille.
Rahasta ja sen kulutuksesta on myös helpompi
puhua, kun tietää oman taloustilanteensa tarkasti.
Suomalaisilla työpaikoilla ei puhuta palkoista kovin
avoimesti. Jos en olisi toiminut esimiehenä, minulla
olisi hyvin hatara käsitys yleisestä palkkatasosta palveluyksikössäni. Toivon, että opetellessamme uutta
palkkausjärjestelmää yliopistoissa alamme samalla
puhua enemmän ja avoimemmin palkoista. Työnantaja voi tietysti puhua palkoista vain yleisellä tasolla, joten tämä on asia, jossa jokaisen on itse oltava
aktiivinen. Rahasta puhumisessa ei ole mitään noloa
ja oma talousexcel voi inspiroida vaikka unelmien
toteuttamiseen.
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Palvelumuotoilu palauttaa
asiakkaan keskiöön
RAHOITUKSEN PIENENEMINEN henkilöstöleikkauksineen ja alati vireillä olevat valtionhallinnon rakenteiden uudistamisprosessit asettavat julkisen
sektorin palvelutuottajille suuria haasteita tuottaa
yhä pienemmillä resursseilla laadukkaita palveluita
asiakkaiden tarpeisiin. Vaikka julkisilla palveluilla ei
yleensä tavoitella taloudellista voittoa, myös valtion
viraston tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkailleen
– arvoa, jota syntyy toimivista palveluista, joita asiakkaat arvostavat.
Palveluja on suunniteltu ja yritetty kehittää paremmiksi koko niiden historian ajan. Palvelumuotoilu, sellaisena kuin se nykyään tunnetaan, syntyi
1990-luvun alkupuolella, jolloin sen syntyä vauhditti
palvelualan merkittävä kasvu, ja palvelut ja niiden
laatu kohtasivat yhä kasvavia odotuksia. Todennäköisesti palvelumuotoilun (Service Design) -konseptin
lanseerasi ensimmäisenä vuonna 1991 professori Michael Erlhoff Köln International School of Designista.

Palvelumuotoilija Markku Nurmisen mukaan
on kolme tapaa suunnitella palveluita: 1) Käyttäjiä ei
kuunnella, tuottaja suunnittelee palvelun, 2) käyttäjiä
kuunnellaan, tuottaja suunnittelee palvelun ja 3) käyttäjiä kuunnellaan ja palvelu suunnitellaan yhdessä.
Palvelumuotoilussa on kysymys juuri tästä viimeksi mainitusta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta:
asiakas muuttuu toiminnan kohteesta aktiiviseksi
toimijaksi. Asiakas nähdään resurssina siinä kuin oma
henkilöstökin ja palvelumuotoilun avulla pyritään
takaamaan, että palvelut ovat hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottavia asiakkaan näkökulmasta sekä
tehokkaita ja selvästi erottuvia palvelun toimittajan
näkökulmasta.
Palvelumuotoilu -sanaparissa sana ”muotoilu”
saattaa johtaa ajatukset lähinnä tavaroiden muotoiluun ennemminkin kuin esimerkiksi palveluprosessien suunnitteluun, joten on hyvä nähdä muotoilun
koko ulottuvuus: muotoilu voidaan määritellä toi-

Palvelumuotoiluprosessi Palvelumuotoilu Palon visualisoimana.
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”Palvelumuotoilulla
tarkoitetaan palveluiden
ja liiketoiminnan
ihmislähtöistä kehittämistä,
johon palvelun käyttäjä
otetaan aktiivisesti
mukaan”
minnaksi, jossa tuotteita tai palveluita suunnitellaan
käytettäviksi, miellyttäviksi ja haluttaviksi. Palvelumuotoilu keskittyy tällöin ensisijaisesti kokemuksiin
ja vuorovaikutukseen fyysisten tuotteiden sijaan.
Suunnittelun kohteeksi muodostuu asiakkaan ja
organisaation yhteistyö.
Marc Stickdorn kuvailee palvelumuotoilun vahvuuksia teoksessaan This is Service Design Thinking
sillä, ettei palvelumuotoilua ole tarkkaan määritelty,
eikä se siten ole rajattu osaamisalue vaan pikemminkin yleinen ajatustapa, prosessi ja työkaluvalikoima,
joka pohjautuu useisiin osaamisalueisiin muotoilusta
insinööritieteisiin ja johtamisesta yhteiskunnallisiin
tieteisiin. Kaikki osaamisalueet voivat käyttää tätä
jaettua ajatusmallia yhteisenä kielenä kehittäessään
menestyviä palveluja.
Palvelumuotoilija Piia Innanen Palvelumuotoilu
Palo Oy:stä tiivistää, että palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä
kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle
kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään mm. yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä,
erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä
nopeita kokeiluja.
Tätä prosessia kuvaamaan on kehitetty erilaisia
prosessimalleja British Design Councilin lanseeramasta ”tuplatimantista” aina Engine-palvelumuotoilutoimiston kolmivaiheisesta prosessista Magerin
nelivaiheiseen tai Stefan Morizin kuusivaiheiseen
prosessiin.
SDT -Palvelumuotoilun Työkalupakki -oppaan
saatteessa palvelumuotoilua kuvataan jatkuvaksi
kehitystyöksi, jota oppii vain tekemällä ja jossa on
kyse oikeastaan tuotteen tai palvelun kehittämiseen
liittyvästäajattelutavasta. Toiminnasta ja kokeiluista opitaan, kerätään tietoa, kehitetään, kokeillaan,
muokataan ja taas opitaan ja niin edelleen. Kun
toimintamallin on lopulta sisäistänyt, oppii nopeasti

myös soveltamaan uusia menetelmiä ja kehittämään
täysin uusia, juuri omaan alaan soveltuvia tapoja.
Nämä työkalut ja osallistavat menetelmät ovat usein
aivan samoja, joita käytetään jo päivittäin työpaikoilla suunnittelussa ja koulutuksissa – miksei jopa
päiväkodeissa, ainakin jos puhutaan vaikka suunnittelusta legojen avulla eli Serious Lego Playing
-menetelmästä!
Käytetyt lähteet:

Innanen, Piia 2018. Palvelumuotoilu Palo Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2012. SDT – Palvelumuotoilun Työkalupakki
Koivisto, Mikko 2007. Mitä on palvelumuotoilu?
Muotoilun hyödyntäminen palvelujen
suunnittelussa. Taideteollinen korkeakoulu. Taiteen
maisterin lopputyö.
Miettinen, Satu (toim.) 2011. Palvelumuotoilu – uusia
menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. 2. painos. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Moritz, Stefan 2005. Service Design, Practical Access
to an Evolving Field. London: Köln International
School of Design (KISD
Nurminen, Markku 2011. Palvelumuotoilu ja julkiset
palvelut. Zone Interactions Oy. Helsinki: Kunnat.net
dokumenttipankki.
Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob 2011. This is
Service Design Thinking - Basics, Tools, Cases. John
Wiley & Sons Inc
Tuulaniemi, Juha 2013. Palvelumuotoilu. 2 painos.
Helsinki: Talentum.
Uusilehto, Mauri 2016. Käyttäjäkeskeinen näkökulma
CIMO:n nuorisoyksikön toiminnan kehittämisessä.
Humak ammattikorkeakoulu. Yhteisöpedagogin
opinnäytetyö.
Mauri Uusilehto
vastaava asiantuntija
Opetushallitus
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Työttömän työnhakijan elämästä
SUUREHKOSSA SUOMALAISESSA SISÄMAAKAUPUNGISSA menee tilastojen

valossa paremmin kuin aikoihin:
otsikot kertovat menestyksestä
ja onnistumisista työvoimamol.fi
poliittisten keinojen osalta.
TYÖKOKEILU
Tehdaskaupungissa ihmisiä
työllistyy niin palveluihin
kuin infraan ja työministeri hehkuttaa aktiivi(sanktio)
mallin toimivuutta ottamatta
kantaa siihen, moniko näistä
osatyöllisistä oli jo aiemmin työskennellyt alalla, jossa satunnaistöitä
ja nollasopimuksia on tarjolla.
Aktiivimalli ei mielestäni ole toiminut
kuin leikkurina, jossa työttömän oikeutta ansiosidonnaiseen tai peruspäivärahaan on kavennettu.
Nettotulon pienetessä 4,65 prosenttia on useiden
toimeentulo korvaavan yhteiskunnallisen tahon
kontolla. Yksi ”palkaton päivä kuukaudessa” saattaa
vaikuttaa pieneltä, mutta vertaamalla sitä viimeisen
vuosikymmenen palkankorotuksiin tajunnee työssäkäyväkin sen konkreettisen vaikutuksen toimentuloon – monenko vuoden korotukset siinä otettaisiin
takautuvasti pois?
Olen hakenut työtaitoani ja osaamistani enemmän tai vähemmän vastaavia työpaikkoja perinteisillä menetelmillä: tekemällä mahdollisimman
vetävän hakemuksen useimmiten verkkoon, jonka
liitteenä on ammattilaisen kanssa yhteistyössä tehty
modernin CV ja nimeämällä pätevän suosittelijan
yhteystietoineen. Yksi ilmeinen puute minulla on
ikäni lisäksi – en ole somessa enkä siksi ole olemassa, näin olen kuullut. Eläkeikään minulla on 10
vuotta, eli pitkä työura olisi vielä tekemättä, jos edes
mahdollisuus osuisi kohdalle. Työeläkevakuuttajan
ennusteen mukaisesti kertynyt työeläkkeeni on nyt
vain kuutisenkymmentä prosenttia loppueläkkeestä,
joka oli arvioitu entisen virka/työsuhteeni pohjalta.
Olen hakenut myös osa-aikatyötä ja siinä yhteydessä otin selvää sen vaikutuksista. Jos teen työtä
esimerkiksi 18 tuntia viikossa, voin saada kassasta
soviteltua päivärahaa. Kuitenkin samaan aikaan tuo
tuntimäärä kerryttää työssäoloehtoa täyden viikon.
Puolen vuoden työssäoloehdon täyttyessä päiväraha lasketaan uudestaan puolen vuoden osa-aika-

CV
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työn palkasta. Päivärahan turvana
on kuitenkin niin sanottu 20
prosentin sääntö: enempää ei
Aktiivpäiväraha
päivärahan perusteena oleTE-toimisto
vaa palkkaa pienennetä sitä
tarkistettaessa. Jos siis saat
osa-aikatyön, ota yhteyttä
työttömyyskassaan ennen
työsopimuksen tekoa.
Olen hakenut kolme
kertaa TE-keskuksen tarjoamille kursseille lisätäkseni
ammattipätevyyttäni ja laajentaakseni työnhakuani. Täydennyskurssille pääsin kerran haastatteluun, mutta toivomani lisäpätevyyden
oppimiseen minua ei kelpuutettu, koska minulla ei
ollut suoranaista kokemusta kyseisestä tehtävästä.
Kahteen viimeiseen kurssihakuuni olen saanut enää
sähköisen epäämisen.
Eläkevakuuttaja hyväksyi hakemukseni ammatilliseen kuntoutukseen. Innoissani lähetin esityksen ja
suunnitelman markkinointi-instituutin tutkinnosta
hankkiakseni ammatillisen lisäpätevyyden puolessa
vuodessa. Perusteiksi esitin maakuntamme avoimien
työpaikkojen määrää ja tutkinnon sopivuutta entisten työtaitojeni lisääjänä, mutta vakuuttaja torppasi esitykseni välittömästi. Sain ennakkopäätöksen
hakeutua ammatilliseen kuntoutussuunnitteluun,
jota kautta etsitään kolme kuukautta kestävää työkokeilupaikkaa. Hakemuksen mukaan työkokeilu ei
edellytä palkkaamista, vaan ainoastaan työnantajan
järjestämän mahdollisuuden päästä tutustumaan
työhön vakuuttajan vastatessa kustannuksista. Lopputuloksena pitäisi oleman työllistyminen kyseiseen
paikkaan. Näinköhän...
Helteinen pitkä kesä on takana ja teimme mieheni kanssa kivan lomakierroksen kesäisessä Suomessa. Syksyllä käynnistyivät sekä työväenopiston
kielikurssit että kaupungin tukemat liikuntakurssit.
Myös vapaaehtoistyöni jatkui kesätauon jälkeen –
näillä eväillä on selvittävä eteenpäin ja uskottava,
että jostain kolosta minunkin paikkani vielä löytyy.
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Entinen yliopistolainen

Kirjoitus julkaistaan kirjoittajan pyynnöstä nimimerkillä.

EDITORIAL

Change is always a possibility
since it is backed by a bigger organization with an
efficient machinery and economy.
This will be the last issue of Universitas, at least
so far. I thank you, dear members, for good cooperation and for your support. I thank all our cooperation partners on both sides of the negotiating table.
Change is always a possibility. We are Pro!
Satu Henttonen
chairperson

KUVA: NINA KELLOKOSKI

EVER SINCE it was established in 1971, the Association
of Finnish University and Research Establishment
Staff YHL has gone through thick and thin. The association, founded by Professor Erkki Pulliainen,
brought together the various personnel associations
in Finnish universities and has collaborated in various
ways with other unions. Members of YHL took part
in the strike of Union for Public Servants in 1986, not
to mention the strike, which happened last spring
at the University of Helsinki. I have myself been a
union member and actively involved in its actions
ever since the early 1980’s.
My term as a head of the union has been eventful.
Our union has got a good image and a strong position
as a negotiator in the university sector, in companies
owned by universities and in the state offices where
our members work. Negotiating has become tougher
and more demanding but cooperation between the
unions works and our negotiating culture is healthy.
This is not enough however. Trade unions have to
respond nowadays to a lot of demands and therefore
one must be willing to engage in radical changes in
order to improve the promotion of members’ interests. Since The Federation of Salaried Employees
Pardia and its member associations are merging to
Trade Union Pro, also YHL’s member associations
have decided to join Pro starting from the beginning
of 2019. Thus the story of YHL as a trade union
comes to an end.
Change is frightening, yet tempting. Although
becoming a part of a big organization can be scary,
it will bring better membership benefits and more
efficient promotion of our members’ interests. Continuity can also be found in the midst of change: the
same persons will still negotiate the contracts and the
same shop stewards from already familiar member
association will provide help when needed. When
we embrace the change together and support each
other, we will bring our good practices with us. The
promotion of interest of our members is stronger
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