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Hyvät	  jäsenet!	  
	  
Tässä	  kesän	  alkaessa	  saapuvassa	  kirjeessä	  vielä	  ajankohtaisia	  edunvalvonta-‐	  ja	  järjestöasioita.	  	  
	  
Neuvottelut	  kilpailukykysopimuksesta	  
	  
Neuvottelut	  kilpailukykysopimuksesta	  ovat	  loppusuoralla.	  ”Kikyn”	  keskeiset	  sovittavat	  asiat	  on	  
määritelty	  maan	  hallituksen	  ja	  työmarkkinajärjestöjen	  välillä	  aikaisemmin	  keväällä.	  
Kilpailukykysopimus	  tunnettiin	  syksyllä	  vielä	  pääministerin	  markkinoimana	  
yhteiskuntasopimuksena.	  Sopimukseen	  liittyi	  maan	  hallituksen	  aie	  puuttua	  työnteon	  ehtoihin	  
ns.	  pakkolaeilla,	  mikäli	  palkkakustannusten	  alentamisesta	  ei	  päästä	  sopimukseen.	  	  
	  
Yliopistolaisten	  kannalta	  keskeistä	  liittojen	  välisissä	  	  tarkentavissa	  kilpailukykyneuvotteluissa	  
on	  se,	  miten	  sovitaan	  vuosittaisesta	  24	  tunnin	  lisäyksestä	  työaikaan.	  Toinen	  keskeinen	  
sovittava	  asia	  on	  paikallisen	  neuvottelun	  lisääminen	  ja	  siihen	  liittyvä	  kriisilauseke,	  jonka	  
ehtojen	  täyttyessä	  voitaisiin	  paikallisesti	  neuvotella	  palkkojen	  alentamisesta	  –	  edellyttäen,	  
että	  sillä	  vältettäisiin	  henkilöstövähennykset	  uhkaavassa	  taloudellisessa	  tilanteessa.	  
Työnantajalla	  ja	  palkansaajilla	  on	  neuvotteluissa	  omat	  tavoitteensa.	  Neuvottelujen	  takarajaksi	  
on	  asetettu	  31.5.2016.	  
	  
Työsuunnitelmien	  tekeminen	  lukuvuodelle	  2016–2018	  
	  
Tulevaa	  lukuvuotta	  koskevia	  työsuunnitelmia	  on	  varmasti	  monin	  paikoin	  jo	  tehty.	  
Työehtosopimuksen	  mukaan	  työsuunnitelma	  on	  tehtävä	  ennen	  seuraavan	  lukuvuoden	  
alkamista.	  Useissa	  yliopistoissa	  on	  käyty	  yt-‐neuvottelut.	  Monin	  paikoin	  on	  päädytty	  tekemään	  
irtisanomisia,	  mutta	  henkilöstöä	  vähennetään	  myös	  määräaikaisuuksien	  päättämisen	  ja	  
tehtävien	  täyttämättä	  jättämisen	  kautta.	  On	  mahdollista,	  että	  opettajien	  ja	  tutkijoiden	  
työkuormaan	  valuu	  entistä	  enemmän	  hallintotyötä.	  Toisaalta	  alimitoitettu	  hallinto-‐	  ja	  muu	  
henkilöstö	  voi	  yhtä	  lailla	  kuormittua	  henkilöstövähennysten	  ja	  säästötoimenpiteiden	  
seurauksena.	  Jos	  työsuunnitelma	  on	  vielä	  tekemättä,	  kannattaa	  sitä	  laatiessa	  pohtia	  
tarkkuutta,	  jolla	  monenlaiset	  ”näkymättömät	  työt”	  ja	  niiden	  rajaus	  kirjoitetaan	  auki,	  jotta	  
työsuunnitelma	  todella	  kuvaa	  vuosittaista	  työmäärää.	  On	  tärkeää,	  ettei	  sellaista	  työtä,	  jolle	  ei	  
ole	  varattu	  aikaa,	  valu	  muiden	  tehtävien	  ohessa	  tehtäväksi.	  
	  
Tulevana	  lukuvuonna	  on	  tärkeää	  seurata	  oman	  työmäärän	  ja	  kuormituksen	  kehittymistä.	  
Tarvittaessa	  on	  syytä	  ottaa	  yhteys	  luottamusmieheen	  tai	  työsuojeluvaltuutettuun.	  Työn	  
kuormitukseen	  puuttuminen	  on	  esimiehen	  tehtävä,	  mutta	  jos	  hänen	  kätensä	  ”ovat	  sidotut”,	  
vastuu	  kulkee	  linjaorganisaatiota	  ylöspäin.	  Tämä	  on	  tärkeää	  myös	  esimiesten	  tiedostaa,	  mikäli	  
he	  havaitsevat	  epäkohtia	  tai	  kokevat	  tehtävänsä	  vaikeaksi	  toteuttaa	  annettujen	  resurssien	  
puitteissa.	  	  
	  
Jos	  omat	  työtehtävät	  muuttuvat	  vastuullisemmiksi,	  monipuolisemmiksi	  tai	  vaativimmiksi	  sen	  
seurauksena,	  että	  yliopistossa	  on	  järjestelty	  töitä	  uudelleen,	  on	  tämä	  tarvittaessa	  huomioitava	  
myös	  palkkauksessa.	  Tukea	  ja	  neuvoja	  saa	  omasta	  yhdistyksestä,	  jonka	  kokouksiin	  kannattaa	  
viedä	  tämäntyyppisiä	  asioita	  keskusteltaviksi.	  
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YLL:n	  hallitus	  ajalle	  1.8.2016–31.7.2018	  
	  
YLL:n	  liittokokous	  valitsi	  20.5.	  liitolle	  uuden	  hallituksen	  ajalle	  1.8.2016–31.7.2018.	  
	  
Puheenjohtajat	  
pj	  Seppo	  Sainio,	  HY	  
I	  vpj	  Erja	  Kosonen,	  JY	  
II	  vpj	  Åke	  Finne,	  Hanken	  
	  
Hallituksen	  jäsen	  	   	   Henkilökohtainen	  varajäsen	  
	  
Minna	  Kaipainen,	  UEF	  	   	   Merja	  Koivuluhta,	  UEF	  
Karita	  Katto,	  TaY	   	   Auli	  Kulkki-‐Nieminen,	  TaY	  
Kristina	  Lindgren,	  TY	   	   Jaana	  Mäki-‐Tuominen,	  TY	  
Juha	  Merikoski,	  JY	   	   Mirkka	  Ali-‐Laurila,	  ÅA	  	  
Merja	  Naalisvaara-‐Jokinen,	  LTY	  	   Merja	  Laaksonen,	  TTY	  
Santeri	  Palviainen,	  OY	  	   	   Juha	  Iisakka,	  OY	  
Inkeri	  Ruokonen,	  HY	   	   Ari	  Poutiainen,	  HY	  
Hans-‐Joachim	  Schulze,	  Aalto	   	   Jenni	  Nikolajeff,	  Taideyliopisto	  
Outi	  Ylitapio-‐Mäntylä,	  LY	   	   Suvi	  Isohella,	  VY	  
	  
Kiitos	  jäsenistölle	  luottamuksesta	  koko	  hallituksen	  puolesta!	  Yliopistoissa	  tapahtuu	  nyt	  todella	  
paljon.	  Jokaisesta	  jäsenyhdistyksestä	  on	  mahdollista	  tulla	  kaikkiin	  YLL:n	  hallituksen	  kokouksiin	  
keskustelemaan	  ajankohtaisista	  asioista	  muiden	  yliopistojen	  jäsenten	  ja	  OAJ:n	  edunvalvojien	  
kanssa.	  Muutenkin	  jäsenyhdistysten	  kannattaa	  pitää	  aktiivisesti	  yhteyttä	  OAJ:n	  toimistoon.	  
Oman	  yhdistyksesi	  kautta	  voit	  osallistua	  tähän	  vuoropuheluun.	  	  
	  
Liittokokouksen	  yhteydessä	  YLL	  julkaisi	  tiedotteen	  otsikolla	  ”YLL	  huolissaan	  pienten	  alojen	  
polkemisesta”.	  Tiedotteen	  voi	  lukea	  (suomeksi)	  YLL:n	  facebook-‐sivulta	  tai	  kotisivulta	  
osoitteesta	  http://yll.fi/ajankohtaista/yll-‐tiedottaa.	  	  
	  
OAJ:n	  työolobarometri	  
	  
OAJ	  selvittää	  kahden	  vuoden	  välein	  työolobarometrillä	  jäsentensä	  työhyvinvointia,	  työoloja	  ja	  
turvallisuutta.	  Barometri	  osoittaa	  yliopistojen	  osalta	  mm.,	  että	  reilusti	  yli	  puolet	  kokee	  että	  
työtä	  on	  erittäin	  tai	  melko	  usein	  liikaa.	  Työhön	  käytettävien	  tuntien	  määrä	  viikossa	  on	  korkea,	  
keskimäärin	  43,3	  tuntia.	  Arvioitavien	  opiskelijoiden	  määrä	  on	  kohtuullisen	  suuri	  ja	  siinä	  on	  
paljon	  vaihtelua.	  Työt	  eivät	  jakaudu	  oikeudenmukaisesti	  ja	  tasapuolisesti.	  Erittäin	  tai	  melko	  
paljon	  työstressiä	  kokee	  30	  %	  ja	  työkykyarvio	  jää	  alle	  suomalaisen	  keskiarvon.	  Terveydelle	  
haitallisia	  sisäilmaongelmia	  on	  lähes	  joka	  toisella	  työpaikalla	  ja	  ne	  aiheuttavat	  
sairauspoissaoloja.	  Epäasiallinen	  kohtelu	  ja	  kiusaaminen	  on	  lisääntynyt.	  Väkivaltatilanteisiin	  
varaudutaan	  aikaisempaa	  paremmin.	  Esimiehiltä	  työtehtävien	  hoitamiseen	  saatu	  tuki	  ja	  apu	  
saavat	  entistä	  paremmat	  arviot.	  Esimiehet	  kannustavat	  omassa	  työssä	  kehittymiseen	  ja	  heiltä	  
saa	  palautetta	  työstä.	  Yliopistolaiset	  ovat	  tyytyväisimpiä	  työhönsä	  perusopetuksen	  ohella.	  
Ylimmän	  johdon	  toimintaan	  olla	  tyytymättömämpiä	  kuin	  kaksi	  vuotta	  sitten.	   
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Tapahtumia	  	  
	  
To–pe	  18.–19.8.2016	  järjestetään	  uusitussa	  Akavatalossa	  Helsingissä	  vuosittainen	  YLL-‐
seminaari.	  Tilaisuus	  on	  avoin	  kaikille	  jäsenille,	  jotka	  ovat	  kiinnostuneet	  YLL:n	  ja	  OAJ:n	  
yliopistosektorin	  toiminnasta.	  YLL:llä	  on	  yliopistoissa	  monenlaisia	  toimijoita	  esimerkiksi	  
jäsenyhdistyksessä	  ja	  luottamusmiesverkostossa	  ja	  seminaari	  on	  hyvä	  tilaisuus	  tutustua	  
toimintaan	  ja	  ihmisiin,	  etenkin	  jos	  on	  harkinnut	  toimintaan	  mukaan	  tulemista.	  Seminaarissa	  
käydään	  läpi	  ajankohtaisia	  yliopistolaisten	  työhön	  vaikuttavia	  asioita	  ja	  kuullaan	  
asiantuntijoita.	  Aikaa	  on	  kuitenkin	  varattu	  myös	  vapaalle	  ajatustenvaihdolle.	  YLL	  maksaa	  
osallistujien	  matkat,	  majoituksen	  ja	  ylläpidon.	  Ilmoittautumistiedot	  on	  lähetetty	  kaikkiin	  
jäsenyhdistyksiin,	  mutta	  tarvittaessa	  voit	  olla	  yhteydessä	  allekirjoittaneeseen.	  
Ilmoittautuminen	  on	  auki	  31.5.2016	  asti.	  
	  
Kalenteriin	  kannattaa	  merkitä	  myös	  OAJ:n	  Yliopistopäivät	  Helsingissä	  pe–la	  18.–19.11.	  
Kyseessä	  on	  vuosittain	  järjestettävä	  yliopistosektorin	  tapahtuma,	  jossa	  tapaamme	  päättäjiä	  ja	  
käymme	  vuoropuhelua	  heidän	  kanssaan.	  Yliopistopäivät	  on	  avoin	  tapahtuma	  kaikille	  jäsenille	  
ja	  OAJ	  vastaa	  osallistujien	  kuluista.	  Paikat	  täytetään	  ilmoittautumisjärjestyksessä,	  mutta	  
ilmoittautuminen	  alkaa	  vasta	  kesän	  jälkeen.	  
	  
Toivotan	  kaikille	  hyvää	  ja	  rentouttavaa	  kesää!	  
	  
	  
Seppo	  Sainio	  
puheenjohtaja	  
	  
puh.	  040	  86	  55	  479	  
 


