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Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi huhtikuussa eduskun-
nan sivistysvaliokunnalle arviointiraportin 1.1.2010 voimaan 
tulleen yliopistolain uudistuksen vaikutuksista. Aikataulu on 
eduskunnan edellyttämällä tavalla ollut ripeä. Arviointi on 
aloitettu alle kaksi vuotta lain voimaantulon jälkeen ja on 
ymmärrettävää, että uudistuksen vaikutukset eivät ole vielä 
laajasti nähtävissä. Ehkäpä tämän vuoksi arviointiraportti ei 
myöskään tunnu hahmottavan, millaista muutosta siinä on 
tarkoitus kuvata. Se jättää lukijan hämmennykseen eikä kes-
kustelua edes hieman seuranneelle tuo olennaista lisätietoa.

Selvityksen mukaan yliopistojen strategisessa johtami-
sessa on koettu suurempia muutoksia kuin niiden henki-
löstöpolitiikassa. Useissa yliopistoissa on tehty strategisia 
resurssien uudelleenkohdennuksia, jotka sinänsä voivat olla 
myös lakiuudistuksesta riippumattomia. Näyttää siltä, että 
strategisissa muutoksissa ylimmän johdon rooli on korostu-
nut ja vastaavasti muiden henkilöstöryhmien asema näyttää 
ohuelta.

Arvioinnin anti yliopistojen henkilöstöpolitiikan arvioin-
tiin on varsin niukka. Yksi henkilöstöpoliittinen perustelu 
lakiuudistukselle oli mahdollisuus vähentää määräaikaisen 
henkilöstön määrää yliopistoilla. Tämä ei kuitenkaan näytä 
toteutuneen, vaan joissain yliopistoissa määräaikaisen hen-
kilöstön määrä on ollut myös kasvussa. Määräaikaisen työn 
teettäminen johtuneekin muista yliopistojen arjesta tutuista 
asioista kuin säädöksistä johtuvista rajoitteista, jolloin sen vä-
hentämisessä on myös kohdistettava katse yliopistojen omiin 
käytäntöihin.
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Tärkeä huomio on se, että kokemus yliopistouudistuk-
sesta vaihtelee merkittävästi yliopistojen sisällä. Henkilöstö 
vaikuttaa huomattavasti kriittisemmältä uudistusta kohtaan 
kuin ylin johto. Melkoinen määrä yliopistojen sisäisestä kri-
tiikistä kohdistuu myös muihin yliopistoissa tehtyihin viime 
vuosien muutoksiin ja arviointiraportin tekijät itsekin tunnus-
tavat, että arviointi ei anna keinoja tämän sekä lakiin kohdis-
tuvan kritiikin erotteluun.

Kiusallista arvioinnissa on sen metodologinen heppoi-
suus. Henkilöstölle ja hallintoelinten jäsenille suunnatun 
kyselyn kysymykset on aseteltu niin, että sen tuloksista voi 
tehdä vain hyvin vähän johtopäätöksiä. Niiden varassa ei voi-
da arvioida luotettavasti muutoksen suuntaa. Yhtä hyvin voi 
sanoa, että kaikki on yhtä kurjasti kuin ennen, kuin senkin, 
että aiemmasta erinomaisuudesta ei enää ollut parantami-
sen varaa. Molempia on julkisuudessa kuultu. Tämän epä-
määräisyyden vuoksi arvioinnin tuloksiin ja niistä käytävään 
keskusteluun on syytä suhtautua varauksella. Vaikka näin 
lyhyen ajan jälkeen onkin vaikea arvioida uudistuksen laajoja 
vaikutuksia, olisi tutkimuksen tehneiden konsulttien ja työn 
tilanneen ministeriön kannattanut yrittää hieman enemmän.

Arviointiraportti luettavissa osoitteessa: http://www.okm.
fi/OPM/Julkaisut/2012/yolakiarviointi.html

Hyvää kesää!

 Tuomas Viskari
Asiamies
Suomen Ekonomiliitto SEFE 
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Aika hyvä saavutus

Yliopistouudistuksen toivottiin vaikuttavan määräaikaisten 
palvelussuhteiden määrään yliopistoilla. Yliopiston henkilös-
tön kokemusten mukaan määräaikaisten työsuhteiden osalta 
yliopistouudistus ei kuitenkaan ole tuonut muutosta parem-
paan.

Yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti määräaikais-
ten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä jatkaa 
edellisellä sopimuskaudella aloitettua määräaikaistyöryhmän 
toimintaa. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan keinoja, 
joilla voidaan selkeyttää määräaikaisten työsuhteiden käytös-
sä noudatettavia periaatteita yliopistoissa. Työryhmä jatkaa 
tietojen ja kokemusten keräämistä hyvistä toimintavoista, joi-
den avulla määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä voidaan 
ohjata oikeaan suuntaan, sekä välittää tietoa kerätyistä hyvis-
tä käytännöistä yliopistoille. Työryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran elokuussa.

 Työryhmän työssä pyritään löytämään keinoja käytännön 
toiminnan tukemiseen ja hyvien käytäntöjen edistämiseen. 
Käytännössä ongelmana on perusteettomien määräaikai-
suuksien lisäksi usein esimerkiksi se, että määräaikaisen työ-
sopimuksen mahdollisesta jatkosta ilmoitetaan työntekijälle 
vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Laki ei edellytä määrä-
aikaa mahdollisesta työsuhteen jatkumisesta ennakkoilmoit-
tamiselle. Tähän epäkohtaan tulisi saada käytännön tasolla 
muutos, ja pyrkiä siihen, että mahdollisuuksien mukaan työ-
suhteen jatkumisesta tiedotettaisiin jo hyvissä ajoin. 

Myös tasa-arvonäkökulma huomioidaan

Määräaikaistyöryhmä huomioi työssään myös tasa-arvonä-
kökulman. Joissain yliopistoissa on mahdollisuus esimerkik-
si pidentää väitöskirjatyöntekijän työsuhdetta perhevapaan 
johdosta. Myös Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä kos-
kevissa ohjeissa on todettu mahdollisuus rahoituskauden pi-
dentämiseen erityisestä syystä, kuten hankkeessa Akatemian 

rahoituksella työskentelevän tutkijan äitiys-, vanhempain- tai 
hoitovapaan, varusmies- tai siviilipalvelun tai pitkäaikaisen 
sairauden johdosta. Edellytyksenä on, että tutkijalle ei ole 
otettu sijaista ja hän palaa hankkeeseen työskentelemään.

Määräaikaisuudelle oltava perustelu

Työlainsäädännön mukaisesti työsopimus on voimassa tois-
taiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikai-
seksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä 
määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimas-
sa olevana. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö 
ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lu-
kumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muo-
dostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen 
pysyväksi. Laissa ei kuitenkaan suoraan ole lueteltu perus-
teita määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle. Määräaikai-
suuden perusteena voi olla esimerkiksi sijaisuus, työn luon-
teesta johtuvat syyt, määrätyn työn tai työkokonaisuuden 
hoitaminen (projektiluonteinen työ) tai avoinna olevan teh-
tävän hoito. 

Työn luonteesta johtuva syy määräaikaiselle työsopimuk-
selle voi olla esimerkiksi väitöskirjatyö.  Väitöskirjatyönteki-
jöillä saattaa usein olla määräaikaisia työsopimuksia useam-
pia peräkkäin, ja näiden välillä vielä mahdollisesti apurahalla 
työskentelyä. Työsopimuslaissa ei ole vastaavaa säännöstä 
kuin valtion virkamieslaissa siitä, että virkamies on nimitettä-
vä koko määräaikaisuuden perusteena olevaksi ajaksi, jollei 
erityisestä syystä toisin päätetä. Hyvä käytäntö olisi kuitenkin 
välttää tilanteita, jolloin tehdään useampi lyhytaikainen mää-
räaikainen työsopimus silloin, jos voitaisiin tehdä yksi hieman 
pidempi. 

Projektiluonteinen työ voi olla määräaikaisuuden perus-
te esimerkiksi silloin, kun kyseessä on ajallisesti tai määräl-
lisesti rajattavissa oleva työkokonaisuus. 

Määräaikaisuus rassaa yliopistoissa
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Viime numerossa käsittelimme opetus- ja tutkimushenkilös-
tön kokonaistyöaikaa. 1600 tunnin kokonaistyöaika perus-
tuu vuosittain laadittavaan työsuunnitelmaan, johon kirja-
taan henkilön osallistuminen opetukseen, tutkimukseen ja 
muihin tehtäviin.

Käsillä alkaa olla työsuunnitelman laatimisen aika, sil-
lä kaikkien 1600 tunnin kokonaistyöaikaan kuuluvien tulee 
laatia työsuunnitelma yhteistyössä esimiehen kanssa ennen 
seuraavan lukuvuoden alkua. (Yliopistojen yleinen työehto-
sopimus, luku 5)

Työntekijä vastaa omata työajastaan ja sen käyttämisestä 
työsuunnitelmassa oleviin tehtäviin.  Tarvittaessa esimies ja 
työntekijä tarkastelevat lukukauden aikana työsuunnitelman 
toteutumista ja työn tuloksia kokonaistyöajan puitteissa.

Kaikki pitempiaikaiset poissaolot otetaan huomioon työ-
suunnitelmaa laadittaessa ja tehdään suunnitelmaan tarvitta-
vat muutokset.  Vastaavasti työsuunnitelmaa on muutettava, 
jos kesken lukukauden sovitaan sellaisesta uudesta tehtäväs-
tä, joka ei sisälly työsuunnitelman mukaisiin tehtäväkokonai-
suuksiin.

Suunnitelmaan kirjataan 1600 tunnin työajan kohdenta-
minen eri tehtäväalueille seuraavan lukuvuoden aikana.

Työsuunnitelman laatiminen ja sisältö

Yllä on esimerkki työsuunnitelmasta, jota jokainen käyt-
täjä voi täydentää ja muokata omia tarpeitaan vastaavaksi.   
Malli toimii yliopistojen virallisten järjestelmien tukena tai 
pelkästään yksilön omaan tarpeeseen.  

 Anja Helin
Asiamies
Tekniikan Akateemiset TEK

Jos työnantajan työvoiman tarve kyseisessä 
tehtävässä on pysyvää, tulee työntekijä palkata toistaiseksi 
voimassa olevaan työsuhteeseen. Pelkästään rahoituksen 
epävarmuus ei yksinään voi olla hyväksyttävä syy määräai-
kaisen työsopimuksen tekemiselle. 

Avoinna olevan tehtävän hoito määräaikaisuuden perus-
teena tulee kyseeseen ainoastaan tilapäisenä, ja kohtuullisen 
ajan pituisena järjestelynä esim. tehtävän täyttöprosessin 
ajaksi. Ota yhteyttä liittoon tai luottamusmieheen, jos avoin-
na olevan tehtävän hoito on ollut määräaikaisten työsopi-
mustesi perusteena jo pidempään. Peräkkäisten määräaikais-
ten työsopimusten lukumäärää ei ole laissa rajoitettu, mutta 
jokaisen määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle tulee olla 
perusteltu syy.

Joskus saattaa työsopimuksessa olla mainittuna perus-
teluna määräaikaiselle työsopimukselle myös ”yliopiston 
vakiintunut käytäntö”. Jos työvoiman tarve on pysyvää, tu-
lee työntekijä palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuh-
teeseen.  Tästä ei voida poiketa ”yliopiston vakiintuneella 
käytännöllä”,  ja työnantajalla on aina perusteluvelvollisuus 
määräaikaisen työsopimuksen tekemisestä. Peruste tulee kir-
jata työsopimukseen. 

Luottamusmiehellä tiedonsaantioikeus  
määräaikaisten työsopimusten perusteista

Useimmiten määräaikaisten työsuhteiden perusteita ei 
työntekijätasolla uskalleta lähteä selvittelemään oikeusteit-
se ”hankalan työntekijän” maineen pelossa. Liitto ei pysty 
ilman yksittäisen työntekijän valtuutusta viemään määräai-
kaisen työsopimuksen laillisuutta koskevaa asiaa oikeuteen 
ratkaistavaksi. Järjestöjen kanneoikeus oli Akavan hallitusoh-
jelmatavoitteissa, se ei kuitenkaan tällä kertaa päätynyt hal-
litusohjelmaan asti. 

Luottamusmiehillä on mahdollisuus yliopistotasolla seu-
rata yleisesti määräaikaisten työsuhteiden perusteita. Yli-
opistojen työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmies 
saa vähintään kaksi kertaa vuodessa oman toimipiirinsä tai 
työpaikkansa uusista määräaikaisista työsuhteista tietona 
henkilöiden nimet, tehtävät, organisaation yksikön, palvelus-
suhteen alkamisajan, työnantajan tiedossa olevan palvelus-
suhteen kestoajan sekä määräaikaisuuden perusteen. 

 Anna Hellén
Asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Työsuunnitelmamalli:

http://www.luonnontieteilijat.fi/
tyosuhdeasiat/yliopistosektori/
kokonaistyoaika

Mallin on laatinut TEKin asiamies
Daniel Valtakari.
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Apurahatutkija ei ole työsuhteessa. Näin ollen apurahalla 
työskentelevällä ei ole oikeutta niihin työsuhde-etuuksiin, joi-
ta yliopistolla työsuhteessa olevilla työntekijöillä on. Apura-
halla työskentelevällä ei ole oikeutta esimerkiksi sairausajan 
palkkaan, työterveyshuoltoon, äitiysvapaan ajalta maksetta-
vaan palkkaan tai muihinkaan työsuhde-etuuksiin, joita työn-
tekijälle työsopimuksen ja työehtosopimuksen perusteella 
kuuluu. Lisäksi joissain yliopistoissa on apurahatutkijoilta 
alettu periä työhuonevuokraa. 

Apurahalla työskennellessä työntekijälle ei kerry ansiosi-
donnaiseen työttömyysturvan saamiseen tarvittavia työssä-
oloviikkoja. Apurahan saajan oikeus ansiosidonnaiseen päi-
värahaan kuitenkin säilyy edellyttäen, että työssäoloehto on 
kerätty täyteen ennen apurahajakson alkamista ja kassan jä-
senyys jatkuu katkeamattomana. Apurahakausi on ylihypät-
tävää, tarkastelujaksoa pidentävää aikaa enintään 7 vuotta. 

Apurahatutkijoiden eläke- ja työtapaturmavakuutuksia 
hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Suomessa asuva 

apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuk-
sen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähin-
tään neljä kuukautta.

Kaiken kaikkiaan apurahatutkijoiden asema on vuosien 
varrella sosiaaliturvasäännösten osalta parantunut. Kuitenkin 
edelleen on monia epäkohtia, joissa apurahalla työskentelevä 
on väliinputoajan asemassa. Apurahansaajalla ei ole esimer-
kiksi oikeutta osittaiseen hoitorahaan. Kotihoidon ja yksityi-
sen hoidon tuesta annetun lainsäädännön tarkoituksena on 
tukea pienten lasten vanhempia heidän joutuessaan yhteen 
sovittamaan perhe- ja työelämän vaatimuksia. Tämä tavoite 
toteutuu tällä hetkellä ainoastaan palkansaajana, yrittäjänä 
tai maatalousyrittäjänä toimivien pienten lasten vanhempien 
osalta.

 Anna Hellén
Asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Liittojen yliopistosektorin 
asiamiehet:
Agronomiliitto
Mari Raininko, asiamies
Puh. (09) 2511 1642, 040 901 1642
mari.raininko@agronomiliitto.fi
www.agronomiliitto.fi

Akavan Erityisalat
Kari Eskola, työmarkkinalakimies
puh. 0201 235 341 tai 040 700 7800
kari.eskola@akavanerityisalat.fi
www.akavanerityisalat.fi

Luonnontieteiden Akateemisten 
Liitto LAL
Anna Hellén, asiamies
puh. (09) 2511 1669, 041 433 1671
anna.hellen@luonnontieteilijat.fi
www.luonnontieteilijat.fi

Metsänhoitajaliitto
Tapio Hankala, toiminnanjohtaja
puh. (09) 6840 8112
tapio.hankala@metsanhoitajat.fi
www.metsanhoitajat.fi

Apurahatutkijana yliopistolla

Suomen Ekonomiliitto SEFE
Tuomas Viskari, asiamies
puh. 0400 4582 36
tuomas.viskari@sefe.fi
www.sefe.fi

Suomen Lakimiesliitto
Tarja Niemelä, neuvottelupäällikkö
puh. (09) 8561 0346, 050 340 2725
tarja.niemela@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi

Suomen Psykologiliitto
Riitta Saikkonen-Heinonen, 
pääsihteeri
puh. (09) 6122 9177, 040 579 1513
riitta.saikkonen@psyli.fi
www.psyli.fi

Tradenomiliitto TRAL ry
Katariina Tirri-Nuotto, työsuhde-
lakimies
puh. 020 155 8810
katariina.tirri-nuotto@tral.fi
www.tral.fi

Yhteiskunta-alan korkea- 
koulutetut ry
Arja Laine, asiamies
puh. 010 231 0355
arja.laine@yhteiskunta-ala.fi
www.yhteiskunta-ala.fi

Tekniikan Akateemiset TEK
Anja Helin, asiamies
puh. (09) 2291 2209
anja.helin@tek.fi

Daniel Valtakari, asiamies
puh. (09) 2291 2237, 040 7720 276
daniel.valtakari@tek.fi
www.tek.fi

Uusi Insinööriliitto UIL
Juha Särkkä, julkisen sektorin asiamies
puh. 0201 801 843
juha.sarkka@uil.fi
www.uil.fi

Ympäristöasiantuntijoiden  
keskusliitto YKL
Arja Varis, edunvalvontapäällikkö
puh. (09) 622 68510, 0400 488 516
arja.varis@ykl.fi
www.ykl.fi


