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Vuosi lähenee loppuaan. Tänä vuonna on neuvoteltu mm. 
vuoden 2013 järjestelyerän käyttämisestä. Neuvottelutu-
loksen myötä työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus 
(1,2 %) tulee voimaan 1.1.2013. Ensi vuonna aloitetaan jo 
seuraavalle neuvottelukierrokselle valmistautuminen, yliopis-
tojen työehtosopimus on voimassa 31.3.2014 asti. Neuvotte-
lutavoitteita asetetaan hyvissä ajoin. Syksyllä teimme yliopis-
ton opetus- ja tutkimushenkilöstölle kokonaistyöaikakyselyn, 
jonka tuloksia hyödynnetään edunvalvontatyössä. Kyselyyn 
vastanneista suurin osa on tyytyväisiä kokonaistyöaikajärjes-
telmään, tuloksia esitellään tässä Yliotteen numerossa.

Yliopistoindeksi on jäädytettynä vuodelle 2013, mikä tar-
koittaa sitä, että vuonna 2013 ei yliopistoille osoitettavaan 
talousarvion määrärahaan tehdä yliopistoindeksin mukaista 
vuotuista korotusta (yliopistoilta jää saamatta noin 40 miljoo-
naa euroa). Tästä huolimatta, myös taloudellisesti tiukkoina 
aikoina, tulisi huolehtia yliopistojen henkilöstön hyvinvoinnista 
ja työssä jaksamisesta. Tässä vuoden viimeisessä Yliotteen nu-
merossa käsittelemme myös työyhteisötaitoja yliopistolla.

Mukavaa joulun aikaa!

  Anna Hellén
Asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
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Aika hyvä saavutus

nen, oikeilla areenoilla tutkimusta tekevä ja julkaiseva, töihin-
sä paneutuva, kilpailuhenkinen yksilö. Tällaisella ihmisellä ei 
ole rasitteena perhettä tai akateemisen elämän ulkopuolisia 
intressejä, jotka saattaisivat häiritä pitkiä työpäiviä ja kansain-
välistä liikkuvuutta.” (LaPointe 2012, 24) Samoin kuin Rinki-
nen, myös LaPointe löytää akateemisen työn vaateliaisuuden 
vastapainoksi ilon kollegojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä 
ja vahvan kokemuksen siitä, että akateeminen työ on kuiten-
kin arvokasta työtä, innostavaa ja motivoivaa.

Sellaisessa työyhteisössä, jossa vallitsee yhteinen innostus, 
rakentuvat kuin itsestään myös hyvät työyhteisötaidot. Par-
haimmillaan työyhteisötaidot ovat silloin, kun työntekijät tie-
tävät ja tuntevat työnsä tavoitteet, pyrkivät niitä kohti, ovat 
osaavia, yhteistyöhaluisia ja –kykyisiä, kannustavat toisiaan ja 
huolehtivat niin omasta kuin muidenkin työhyvinvoinnista.  

Vielä kolmantena näkökulmana Räsäsen (2012) toimitta-
masta teoksesta poimin Kaija Karjalaisen näkemyksiä siitä, 
miten kuristavaan muottiin tutkija saatetaan akateemisessa 
työssä asettaa:  jos tutkijan aiempi peruskoulutus, omaksu-
ma tieteellinen viitekehys, sukupuoli tai ikä eivät sovi hänen 
toimintaympäristönsä odotuksiin, voi syntyä ”tilanne, joka 
herättää suuttumusta” tai herättää pelkoa siitä, että ”liian 
erilaisena voidaan pistää pihalle /tai leimata hulluksi” (Kar-
jalainen 2012, 91-92). Onneksi Karjalainen kuitenkin artik-
kelinsa lopussa päätyy ajattelemaan, että työyhteisön he-
rättämät negatiiviset tunteet pelkoineen, turhaumineen ja 
syyllisyyksineen voivat kuitenkin viedä oppimaan jotain uutta, 
voivat olla uusien ideoiden lähtökohtana.

Räsäsen (2012) teoksen artikkeleissa kuvataan monipuoli-
sesti tutkimustyön rasitteita, kuormittavuutta ja hankaluutta. 
Näihin vaikeuksiin löydetään ratkaisut joko tutkijan itseref-
lektion tehostamisesta tai kollegatuen käytöstä. Esimiehen 
tukeen ei turvauduta. Tämä sama lainalaisuus on toistunut 
omissa tutkimuksissani, joissa olen selvittänyt korkeasti kou-
lutettujen asiantuntija-työntekijöiden työyhteisötaitoja. Esi-
mies on marginaalisessa asemassa asiantuntijan tukihenki-
lönä, ennemminkin päinvastoin, kuten eräässä tutkimassani 
tutkimuslaitoksessa työntekijät kokivat velvollisuudekseen 
”houkutella esimiehen” toimimaan asiantuntijan tärkeäksi 
kokemien tavoitteiden suuntaisesti tai ”auttaa esimiestä itse-
tutkiskelussa ja kehittymisessä”.

Väitän siis, että tutkijat ja yliopisto-opettajat hakevat 
luontevammin työssään tarvitsemansa tuen ja rohkaisun työ-
kavereidensa keskuudesta kuin esimieheltään. Kollegatukea 
vain saattavat rajoittaa jatkuva kilpailu samoista apurahoista, 
asemasta, työtehtävistä, maineesta. Yliopistotyön kokemista 
mielekkääksi, motivoivaksi ja arvokkaaksi voitaisiin lisätä sil-
lä, että ainakin vanhemmat kollegat tukisivat nuorempiaan 
enemmän, auttaisivat nuorempiaan löytämään kilpailullisessa 
toimintaympäristössä rakentavia tapoja olla yhteisön jäsen. 

On ymmärrettävää, että esimiestä ei koeta samalla ta-
valla tukihenkilöksi kuin kollegaa akateemisessa 

Eivätkö sivistyneet, korkeasti koulutetut asiantuntija-työnte-
kijät osaa olla ihmisiksi työyhteisöissään? Varmasti osa osaa, 
mutta ilmeisesti eivät kaikki. Samalla tavalla kuin vaikkapa 
kuntasektorin töissä, myös yliopistoissa on ennenaikaiselle 
eläkkeelle siirtyviä, sairaslomilla olevia, löytyy kiusaamistapa-
uksia ja työsuojelupiirin tarkastuksia tehdään. Osaan edellä 
luetelluista tilanteista syynä ovat erilaiset sairaudet, vammau-
tumiset ym selkeät syyt. Mutta puutteet työyhteisötaidoissa 
selittävät erityisesti lyhyiden sairaslomien määrää, mikä on 
osoitettu laajalla Kunta 10 –tutkimusaineistolla (vielä julkai-
semattomat tulokset).

Tässä puheenvuorossa pohdin, mistä syystä yliopisto työ-
ympäristönä on erityisen vaativa ja asettaa työyhteisötaidot 
kovalle koetukselle. Pyrin hakemaan myös ratkaisuja siihen, 
miten akateemisessa työympäristössä voitaisiin kehittää työ-
yhteisön vuorovaikutustaitoja.

Professori Keijo Räsänen Aalto yliopistosta on toimitta-
nut mielenkiintoisen ja paljon ”puhuvan” raportin yliopisto-
työn piirteistä. Syksyllä 2012 ilmestyneessä raportissa sekä 
post doc tutkijat että tohtoriopiskelijat miettivät, mikä on 
tyypillistä yliopistolle työympäristönä ja millaista yliopistotyö 
tutkijan näkökulmasta on.  

Kilpailullisuus ja kovat arvot leimaavat yliopistotyötä, 
mitä Jenny Rinkinen artikkelissaan Räsäsen toimittamassa 
kirjassa koskettavasti kuvaa: ”Uuden työpaikkamme arvot 
ovat tylyjä, kilpailuhenkisiä, ota tai jätä –tyylisiä, ja antavat 
vain vähän tilaa hyvälle akateemiselle työlle. Visiot luovat 
kuvaa hullusta työpaikasta, joka kehittyy kestämättömäksi. 
Ne, joiden puheissa vilahtelevat kiire ja musertavalta tuntuva 
työtaakka, ovat muodollisesti juhlittuja työn sankareita” (Rin-
kinen 2012, 12)

Rinkisen kuvaus voisi kohdentua mihin tahansa suomalai-
seen yliopistoon, jossa tavoitellaan tuloksellisuutta, ranking 
listoilla pysymistä ja korkeita tavoitteita. Hullun työpaikan 
raatajan glooriassa kylpevät työntekijät saattavat helposti 
unohtaa työkavereiden auttamisen, huomaavaisuuden ja vä-
symyksessään voivat lipsahtaa olemaan hankalia työtoverei-
ta. Rinkinen pohdiskelee ratkaisua tähän kuormittavuuteen 
ja työympäristön negatiiviseen painolastiin: pyrkiäkö tavoit-
telemaan ”hilpeätä keskinkertaisuutta” ja tukeutua kuiten-
kin vahvasti kolleega-apuun ja siihen tunteeseen, että samas-
sa veneessä ollaan.

Samaisessa teoksessa (Räsänen 2012) Kirsi LaPointe on 
pohtinut yliopistotyön vaativuutta tulospaineisuuden osalta: 
”Yliopistossamme rakennetaan kovalla vauhdilla abstraktia 
akateemista ideaalityöntekijää, joka on tehokas, tulokselli-

Työyhteisötaidotko 
tarpeen yliopistolla?
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Työyhteisötaitoja voidaan kutsua myös henkilöstötaidoiksi. 
Ne ovat sekä esimiehen että alaisen vastuulla. Johtaminen 
syntyy vuorovaikutuksessa. Hyvät johtamistaidot omaava esi-
mies osaa hallita sekä kokonaisuuksia että johtaa ja ohjata 
yksilöitä. Hyvä esimies luottaa, arvostaa ja kannustaa. Hä-
nellä on hyvät vuorovaikutus- ja palautteenantotaidot, hän 
delegoi tehtäviä, hänellä on hyvät päätöksentekotaidot ja 
hän osaa toimia oikein ristiriitatilanteissa. Hyväkään esimies 
ei kuitenkaan onnistu ilman hyviä alaisia. Hyvä alainen toimii 
aktiivisessa yhteistyössä esimiehen kanssa arjessa, pulmati-
lanteissa ja kehittämistä vaativissa tilanteissa. 

Johtajuus ja alaisuus syntyvät vuorovaikutuksessa, joten 
molemmilla on paljon valtaa lopputulokseen. Hyvä yhteistyö 
parantaa työtyytyväisyyttä ja uskoa ongelmien korjaamis-
mahdollisuuksiin. Parhaimmillaan esimiehet ja alaiset pysty-
vät luovasti ratkaisemaan ongelmia, pahimmillaan työyhteisö 
ajautuu umpikujaan.

Alainen vaikuttaa mm. työpaikan ilmapiiriin, ongelmien 
käsittelyyn, kehittämiseen ja ristiriitojen ratkaisuun joka tapa-
uksessa, halusi sitä tai ei. Ei motivoitunut, uskonsa menettä-

nyt, toivoton ja negatiivisesti ajatteleva työntekijä myrkyttää 
ilmapiiriä entisestään. Sitä vastoin vastuullinen, motivoitunut 
ja hyvän asenteen omaava alainen luo ympärilleen mahdol-
lisuuksia ja ratkaisuja. On tärkeää, että esimies kannustaa 
alaisia osallistumaan ja sietää erilaisia mielipiteitä sekä kes-
keneräisyyttä.

Hyvä esimies pitää huolta siitä, että työn tekeminen 
mahdollistuu (rakenteet, päätöksen teko, työolot). Hän on 
helposti lähestyttävä, kuuntelee ja tekee hyviä kysymyksiä, 
on johdonmukainen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen, 
antaa rakentavasti palautetta ja kantaa vastuunsa työyhtei-
sön toiminnasta

Hyvä alainen auttaa pyytämättä uutta kollegaa, pitää 
kiinni sovitusta, sietää erilaisuutta, keskustelee ongelma-asi-
oista, kuuntelee esimiestä asiallisesti, hankkii tietoa uusista 
asioista, ottaa vastuun tekemisistään, tuntee työn tavoitteet, 
noudattaa työaikoja ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti.
Lähde: Työterveyspsykologi Eero Kankaanpää

  Riitta-Saikkonen Heinonen
Pääsihteeri
Suomen Psykologiliitto

työssä. Akateeminen esimieshän on vaihtuva, 
hallintokautensa jälkeen jälleen samassa asemassa oleva kol-
lega, hankalan kaksoisroolinsa vuoksi vaikeasti luotettavaksi 
koettavissa. Tämä puolestaan auttaa ymmärtämään, miten 
vaikeata on toimia taitavasti johtajana akateemisessa työssä, 
miten monimutkaista on saada syntymään luottamus esi-
miehen ja alaisten välille. Omissa tutkimuksissamme (esim. 
Rehnbäck, Keskinen & Keskinen 2010) olemme pystyneet 
osoittamaan, että yksi merkittävä koko työyhteisön työhyvin-
vointia ylläpitävä seikka on tapa suhtautua esimieheen. Niissä 

työyhteisöissä, joissa esimieheen suhtauduttiin suvaitsevai-
sesti, ymmärtävästi ja rohkaisevasti, voitiin selvästi paremmin 
kuin sellaisissa, joista  armelias suhtautuminen esimieheen 
puuttui. Hyvien kollegasuhteiden ylläpitämisen ohessa työyh-
teisötaitoja edustavat myös esimies-alais –suhteen rakentava 
ylläpitäminen, ja tässä yhteistyön ylläpitämisessä vastuu on 
sekä työntekijällä että esimiehellä.  

  Soili Keskinen
Professori, kasvatustiede (kasvatuspsykologia)
Turun yliopisto

Työyhteisötaidot  
– mitä ne ovat?
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Mikä on luottamusmies? 
Luottamusmies toimii henkilöstön edustajana. Kullakin 
pääsopijajärjestöllä (Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestö JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL) on omat luottamusmiehensä.  
Luottamusmiehen valinnasta, tehtävistä, asemasta ja toimin-
taedellytyksistä on sovittu luottamusmiessopimuksessa. JU-
KOlainen luottamusmies toimii kaikkien JUKOlaisten ammat-
tijärjestöjen edustajana jäljempänä kuvatuissa tehtävissään 
riippumatta siitä, mihin ammattijärjestöön hän itse kuuluu.

Luottamusmies on osa luottamusmiesjärjestelmää.  Vas-
tinparina hänellä toimii useimmiten työnantajan edustajana 
toimiva henkilöstöpäällikkö tai muu esimiesasemassa oleva 
henkilö. Menestyksekkään luottamusmiestoiminnan yhte-
nä edellytyksenä on se, että luottamusmies ja työnantajan 
edustaja pystyvät toimimaan yhdessä rakentavasti ja hyvässä 
hengessä myös asioiden ollessa erimielisiä. 

Luottamusmies on tukenasi työpaikalla

Luottamusmies on perehtynyt työehtosopimuksiin ja mui-
hin työsuhteen ehtoja määrittäviin päätöksiin ja määräyk-
siin. Hän on todennäköisesti käynyt luottamusmieskursseja 
ja osallistunut luottamusmiesten neuvottelupäiville.  Luot-
tamusmies voi myös konsultoida oman ammattijärjestön ja 
JUKOn asiantuntijoita tulkintatilanteissa.  Luottamusmies on 
siis työsuhteen ehtoihin hyvin perehtynyt asiantuntija, jolla 
on käytössään myös taustatukea.

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on ensinnäkin 
paikallistasolla edistää työehtosopimusten toteuttamista ja 
asianmukaista soveltamista.  Luottamusmiesjärjestelmän 
puitteissa käsitellään myös yhteistoiminnallisesti työnantajan 
ja työntekijöiden välillä esiintyviä työsuhteisiin liittyviä muita 
kysymyksiä. Luottamusjärjestelmällä pyritään ratkaisemaan 
paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden välille sopimusten 
soveltamisesta ja tulkinnasta syntyvät erimielisyydet tehok-
kaasti, asianmukaisesti ja nopeasti.

 Luottamusmiehen tehtävät johdetaan luottamusjärjes-
telmän tarkoituksista. Luottamusmiehen todennäköisesti 
näkyvimpänä tehtävänä edustamansa henkilöstöryhmän 
suuntaan on työehtosopimusten soveltamiseen liittyvien ky-
symysten käsitteleminen. Luottamusmies neuvoo ja opastaa 
JUKOlaisia työntekijöitä, mikäli näillä on kysymyksiä vaikkapa 
vuosiloman määräytymiseen tai työaikaan liittyvissä kysymyk-
sissä. Tätä neuvontatyötä edustettavien suuntaan luottamus-
mies voi tehdä, vaikka sinänsä mitään erimielisyyttä työnan-
tajan kanssa ei olekaan. 

Luottamusmiehellä on keskeinen rooli palkkausjärjestel-
män paikallisessa soveltamisessa. Luottamusmiehet tarkis-
tavat tarvittaessa tehtävänkuvauksia, ottavat kantaa tehtä-
vien sijoittamiseen vaativuusryhmiin ja seuraavat yleisestikin 
palkkausjärjestelmän toimivuutta. Näissä tilanteissa luotta-
musmiehet ottavat ensinnäkin kantaa tarvittaessa yksittäisen 
työntekijän palkkauksen määräytymiseen ja toisaalta laajem-
min yliopistotasolla palkkauspolitiikkaan yleensä.

Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa

Mahdollisessa työehtosopimuksen tulkintaerimielisyystilan-
teessa luottamusmies voi lähestyä työnantajan edustajaa asian 
selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Näissä tilanteissa luottamus-
miehen puoleen kääntyminen helpottaa myös kyseisen työn-
tekijän asemaa, koska hänen ei tarvitse itse paneutua usein 
varsin monimutkaisiin sopimuksiin tai lainsäädäntöön. Vaikka 
luonnollisena tarkoituksena on mahdollisten tulkintaerimieli-
syyksien ratkaiseminen paikallisesti, luottamusmies voi saattaa 
erimielisyyden edelleen JUKOn liittotason käsittelyn. 

Luottamusmies on usein mukana työnantajan kehittämis-
ryhmissä tai muissa vastaavissa ryhmissä, joissa suunnitellaan 
tulevaisuuden toiminnan muotoja ja vaikutuksia. Jäsenten 
suuntaan luottamusmiehen rooli tässä tehtävässä ei ole niin 
konkreettinen ja näkyvä kuin yksittäistapauksessa työsuhteen 
ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.  Luottamusmiesten osallis-
tuminen tämänkaltaisiin tehtäviin lisääntynee jatkossa.  Työ-
ryhmässä luottamusmies osaltaan varmistaa, että esimerkiksi 
muutostilanteissa työsuhteen ehdot ja henkilöstön asemaan 
vaikuttavat tekijät huomioidaan.  Luottamusmies tuo näissä 
ryhmissä esiin myös henkilöstön näkökulmia muutoin. Luot-
tamusmies voi selvittää etukäteen edustamiensa henkilöiden 
näkemyksiä käsiteltäviin asioihin esimerkiksi ennen yhteistoi-
mintaelimen tai kehittämisryhmän kokousta. Tällä tavoin ns. 
kentän ääni voi välittyä aidosti päätöksentekijöille.

Luottamusmies osana neuvottelujärjestelmää

Luottamusmiehen yhtenä tehtävänä on hoitaa tiedonväli-
tystä luottamusmiestoimintaan liittyen työnantajan ja edus-
tamansa henkilöstön välillä. Tiedonvälityksen rooli korostuu 
erityisesti muutostilanteissa ja se on kaksisuuntaista. Luot-
tamusmies voi informoida työnantajaa tai viedä aktiivisesti 
eteenpäin konkreettisia henkilöstöltä tulleita kehittämisaja-
tuksia. Kehittämisajatusten ei tarvitse liittyä välttämättä työ-
suhteen ehtoihin, vaan esimerkiksi työyhteisön toimivuuden 
parantamiseen. Luottamusmies voi viestittää myös heikkoja 
signaaleja työyhteisöstä työnantajan edustajalle jo etukäteen.  

Luottamusmies toimii myös neuvottelujärjestelmän osa-
na. Luottamusmiesten kautta ammattijärjestöt ja JUKO saa-
vat merkityksellistä tietoa työehtosopimusten toimivuudesta 
ja kehittämiskohteista, joita voidaan ottaa neuvottelutavoit-
teiksi tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa.

 Luottamusmies toimii edellä kuvatulla tavalla monessa 
roolissa ja vaikuttavuudeltaan erilaisissa tehtävissä. Olennais-
ta on kuitenkin se, että luottamusmies on JUKOlaisen henki-
löstön edustaja, ja hänen luottamusmiesammattitaitonsa on 
jokaisen JUKOlaisen käytössä.

  Vesa Laine
Neuvottelupäällikkö
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
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Helsingin yliopistossa pidettiin lokakuussa luottamusmies-
vaalit. Akavalaisia eli jukolaisia edustamaan valittiin kaudelle 
2013 - 2014 kaksi pääluottamusmiestä, neljä kampuskoh-
taista varapääluottamusmiestä sekä kaikkiaan 21 luottamus-
miestä. Pääluottamusmiehenä jatkava Tapani Kaakkurinie-
mi kertoo mitä luottamusmiehet oikein tekevät ja miten he 
auttavat jäseniä. Hän on koulutuspäällikkö Helsingin yliopis-
ton Aleksanteri-instituutissa ja vastaa Venäjän ja Itä-Euroo-
pan tutkimuksen yliopistoverkostosta ja sen monitieteisestä 
maisterikoulusta, jossa opiskelijat voivat erikoistua tämän 
alueen tutkimukseen. Hän on myös Tieteentekijöiden liiton 
puheenjohtaja vuodesta 2011 lähtien.

Mitä luottamusmies tekee?
Luottamusmies on yliopiston työntekijä, jonka puoleen kuka 
tahansa akavalainen voi kääntyä silloin, kun ilmenee ongel-
mia työtehtävissä tai työyhteisössä. 

Luottamusmies pyrkii sopuratkaisuun, olipa kiistan aihe 
mikä tahansa. Kun ongelma on tullut tietoon, sen osapuolet 
pitäisi saada keskustelemaan keskenään. Yleensä ongelma 
ratkea, kun osapuolet saadaan noudattamaan työehtosopi-
musta tai jotakin hallintosääntöä. Poikkeuksena ovat henki-
lökemia-asiat, joissa sovun löytäminen on vaikeaa.

Luottamusmiehen ei pitäisi olla ainoastaan tulipalojen 
sammuttaja, vaan myös kehittää ennaltaehkäisevää palon-
torjuntaa eli luottamuksellista ilmapiiriä työpaikalla.

Mikä ero on pääluottamusmiehellä  
ja luottamusmiehellä?
Luottamusmies toimii ensisijaisena konfliktitilanteen välittä-
jänä. Helsingin yliopistossa luottamusmiehet on valittu kam-
puksittain. Jäsenen toivotaan ensin ottavan yhteyden omalla 

kampuksella toimivaan luottamusmieheen. Yleensä työnan-
taja marssittaa paikalle juristin tai muun hallintoihmisen, jo-
ten luottamusmiehen on oltava tarkkana. Apua hän saa pää-
luottamusmieheltä ja tämä edelleen sen liiton juristilta, jonka 
jäsenen asiaa ajetaan.

Jos konflikti ei ratkea laitos- tai tiedekuntatasolla, asiasta 
tehdään erimielisyyspöytäkirja. Sitä taas käsittelee pääluotta-
musmies yliopiston henkilöstöasiain osaston kanssa. Silloin 
käydään uusi neuvottelu, jossa asianosainen ei ole mukana. 
Jos sopuun ei päästä, asia siirtyy eteenpäin Akavan neuvot-
telujärjestön JUKOn neuvottelupäällikölle, joka neuvottelee 
siitä Sivistystyönantajat ry:n kanssa.

Millaisissa asioissa jäsen voi olla luottamusmieheen 
yhteydessä?
Luottamusmieheen voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa ongel-
ma-asioissa. Useimmiten ongelmat liittyvät työtehtävien 
määrittelyyn, palkkaukseen, aineistojen käyttöoikeuksiin tai 
työehtosopimuksen noudattamisen laiminlyönteihin. Monil-
la on vaikeuksia esimiehen kanssa, joka haluaa ”pomottaa” 
turhan paljon.

Työsuhteiden päättyessä on hyvä kysyä neuvoa luotta-
musmieheltä. Yliopistoissa tutkimus- ja opetustehtävistä yli 
60 prosenttia on määräaikaisia työsuhteita.
Millaisia asioita Helsingin yliopistolla on ollut viime 
aikoina esillä?
Usein kysytään, mikä palkkauksen vaativuustaso on oikea, 
voiko vaatia parempaa ja mikä henkilökohtaisen suoriutu-
misen taso olisi kohtuullinen. Työyhteisön ilmapiiriongelmia 
on ollut paljon, ja niitä on usein ratkottu siirtämällä henki-
löitä toisiin tehtäviin. Myös esimiesten taitamattomuuteen ja 
tietämättömyyteen törmätään usein. Kysymyksiä työsuhteen 
jatkumisesta ja lakkaamisesta pitää myös joskus ratkoa, ja se 
on yleensä juristien hommaa.

Hankalimmat tapaukset ovat liittyneet tutkimusaineisto-
jen käyttöoikeuksiin ja tutkijan ulos sulkemiseen omasta pro-
jektistaan. Ainakin pari työntekijää on tehnyt johtopäätök-
sensä ja eronnut yliopiston palveluksesta.
Mistä liiton jäsenen olisi hyvä tietää?
Ensi vuoden helmikuussa käynnistyy yliopistoissa koko henki-
löstön henkilökohtaisen työssä suoriutumisen arviointi, jossa 
uutuutena on kokonaisarviointi. Tästä olisi hyvä ottaa selvää, 
ennen kuin menee kehittämiskeskusteluun esimiehen kans-
sa. Siitä tullaan kyllä jakamaan tietoa, kunhan käytännöistä 
ensin päätetään.

Kysymyksiä ja vastauksia  
– Tapani Kaakkuriniemi

Kuva Veikko Somerpuro
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Yliopistossa opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta sovel-
letaan kokonaistyöaikaa, jossa ei lasketa päivittäistä tai vii-
koittaista työaikaa. Vuosittainen työaika kokonaistyöajassa 
työskentelevillä on 1600 tuntia.  Jäsenistön mielipidettä ko-
konaistyöajasta kartoitettiin kyselyllä.

Toimiiko järjestelmä?

Kyselyssä tiedusteltiin sitä, onko kokonaistyöaika toimiva jär-
jestelmä. Kyselyn vastausten perusteella enemmistö vastan-
neista pitää kokonaistyöaikaa toimivana, kunhan soveltamis-
ongelmat saadaan ratkaistua. Myös kyselyyn vastanneiden 
tohtorikoulutettavien enemmistön mielestä järjestelmä toimii 
hyvin. Yleisesti kuitenkin ongelmana koetaan se, ettei riittävää 
ja selkeää ohjeistusta kokonaistyöajan soveltamisen osalta ole 
saatavilla yliopiston taholta tai ainakaan mahdollisista ohjeis-
tuksista ei olla tietoisia. 

Kyselyyn vastanneista ainoastaan 14 % haluaisi siirtyä nou-
dattamaan säännöllistä työaikaa (36 h 15 min viikossa), mikäli 
tämä olisi mahdollista. Kokonaistyöajan suoma vapaus koe-
taan perusehtona tutkijantyölle, koska tällöin on mahdollisuus 
säädellä itse, miten, missä ja millä aikajaotuksella tekee työnsä.  

Työsuunnitelmat yhteistyössä esimiehen kanssa

Yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti jokainen henkilö 
laatii vuosittain yhteistyössä esimiehensä kanssa ennen seu-
raavan lukuvuoden alkamista työsuunnitelman. Kokonais-
työaikakyselyyn vastanneista ainoastaan 18 % on tehnyt työ-
suunnitelman esimiehen kanssa. Enemmistö vastaajista koki, 
ettei työsuunnitelmasta ole heille lainkaan hyötyä.  

Yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti työsuunnitel-
massa tulee huomioida sellaiset pidempiaikaiset poissaolot, 
kuten perhevapaat, joilla voi olla olennaista merkitystä työ-
suunnitelman sisältöön. Pidempiaikaisen poissaolon jälkeen 
tarkastellaan työsuunnitelman toteutumista ennen poissa-
oloa ja tehdään työsuunnitelmaan tarvittavat muutokset.

Kyselyyn vastanneista perhevapailla olleista vain 21 % 
totesi poissaolon tulleen huomioiduksi työsuunnitelmassa 
työtehtäviä vähentävästi. Sairauspoissaolojen vaikutus työ-
suunnitelmassa oli huomioitu ainoastaan 5 %:lla vastaajis-
ta. Ohjeistusta työsuunnitelman muuttamiseen ei vastaajien 
enemmistön mukaan ole yliopistolta saatu.

Valtaosa yliopistolaisista  
hyväksyy kokonaistyöajan
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18% Kyllä,  esimiehen kanssa

63%  Kyl lä,  tein sen itse

16%  En ole tehnyt 

4%  En t iedä mikä on työsuunnitelma  

Onko kokonaistyöaika toimiva järjestelmä? 

Määräaikaiset ja vakituiset

1 = Ei ollenkaan, 5 = Toimii hyvin

Vain määräaikaiset

(KA: 3.593, Hajonta: 1.105) (Vastauksia: 1559 / 2097 (74%))

Vain vakituiset 

(KA: 3.61, Hajonta: 1.194) (Vastauksia: 538 / 2097 (26%))

Oletko tehnyt työsuunnitelmaa?

Kaikki (Vastauksia 2 097 (100%))

”Se ei vastaa todellista työaikaa.  
SoleTM- järjestelmään tulee kirjata 
1600 h vuodessa, mutta todellinen 
työaika on paljon enemmän”

”Joustava, sopii akateemiseen työhön, 
mahdollistaa työskentelyn missä vain.”

”Valmistelu ja opetukseen liittyvät 
oheistoiminnot vievät paljon oletettua 
enemmän aikaa.”  
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Työsuunnitelman tekeminen on työehtosopimuksen mu-
kainen velvollisuus. Mikäli työsuunnitelmaa ei ole sinulle teh-
ty, edellytä esimieheltäsi sen laatimista kanssasi.

Vapaan pitäminen työntekijän vastuulla

Yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti kokonaistyöajas-
sa työntekijä vastaa omasta työajastaan ja sen käyttämisestä 
työsuunnitelmassa oleviin tehtäviin. Riittävän vapaan pitämi-
nen on kuitenkin myös työsuojelukysymys, esimiehen tulee 
huolehtia siitä, että työntekijällä on mahdollisuus vapaan 
pitämiseen. Tarvittaessa esimies ja työntekijä tarkastelevat 
lukukauden aikana työsuunnitelman toteutumista ja työn 
tuloksia kokonaistyöajan puitteissa. Kyselyyn vastanneista 
56 % totesi käyttävänsä työtehtävien hoitoon enemmän 
kuin 1600 tuntia vuodessa.

Vuosilomaa koskevia määräyksiä sovelletaan kokonais-
työajassa työskenteleviin ainoastaan lomarahan osalta. 
Kokonaistyöajassa ei kerry vuosilomaa, vaan vuosilomaa 
vastaava vapaa toteutuu säännöllistä työaikaa lyhyempänä 
vuosittaisena työaikana. kyllä 62%

Ei 29%

En osaa 
sanoa 

9%
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Jos vastasit edellisen kohdan kysymykseen ei, kuinka paljon 

opetustuntisi ovat vuosityöajasta (valmisteluineen)

Tähän kysymykseen vastaavat ainoastaan väitöskirjatyöntekijät. 

Ovatko opetustuntisi työehtosopimuksen suosituksen mukaisesti 

enintään 5 % vuosityöajasta (sisältäen valmisteluun käytetyt tunnit) 

Vastauksia 863/2 097 (41%)

”Esimerkiksi äitiysloman kohdalla, kun 
työsuunnitelmaa ei ollut ehditty tehdä, 
eivät lomat toteutuneet, vaikka niihin 
olisin muuten ollut oikeutettu”

”Vuosilomaa vastaavaa vapaata pystyy kyllä pitämään. 
Mutta ainakin lyhyissä työsuhteissa tutkijana työsken-
nellessä on vaikea pitää kirjaa siitä, että pitää oikean 
määrän vapaata. Ohjeistus yliopiston suunnalta ei ole 
ollut kovin selkeää.”

kyllä 80%

Ei 12%

En osaa 
sanoa 

8%

Oletko voinut pitää 

työsuhteesi aikana 

vuosilomaa vastaavaa  

vapaata? Kaikki 

(Vastauksia 2 097 (100%))

Väitöskirjatyöntekijän opetusvelvollisuus

Yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti väitöskirjatyön-
tekijän osalta tulee työsuunnitelmaan sisältyvä osallistumi-
nen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoittaa niin, että 
väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aika-
taulussa. Suositeltavaa on, että opetukseen

käytetään enintään 5 % vuosityöajasta, ja että opetus 
mahdollisuuksien mukaan liittyy henkilön omaan tutkimus-
alaan. Tämä tarkoittaa vuositasolla enimmillään 80 tuntia 
opetukseen käytettävää työaikaa. Liittojen näkemyksen mu-
kaan tämä sisältää myös opetustuntien valmisteluun käytet-
tävän ajan.

”Itse opetus on varmasti 5% tai jopa alle vuosityöajasta, 
mutta valmisteluun ja tehtävien korjailuun kuluu huo-
mattavasti yli tämän 5% ajasta.”
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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

Suomen Ekonomiliitto SEFE 
Antti Leino, asiamies
puh. 040 715 6223
antti.leino@sefe.fi
www.sefe.fi

Suomen Lakimiesliitto
Tarja Niemelä, neuvottelupäällikkö
puh. (09) 8561 0346, 050-3402725
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, työsuhdelaki-
mies
puh. 020 155 8810
katariina.tirri-nuotto@tral.fi
www.tral.fi

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

Tekniikan Akateemiset TEK
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 keskus-
liitto YKL
Arja Varis, edunvalvontapäällikkö
puh. (09) 622 68510, 0400 488 516
arja.varis@ykl.fi
www.ykl.fi

Malli työsuunnitelmasta: www.luonnontieteilijat.fi/tyosuhdeasiat/yliopistosektori/kokonaistyoaika

Kyselystä saatuja tuloksia 
hyödynnetään edunvalvontatyössä

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kokonaistyöajan sovel-
tamisessa ilmeneviä ongelmia ja niiden laajuutta. Kyselyn 
perusteella saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään edunval-
vontatyössä.  Soveltamisongelmiin, jotka liittyvät kokonais-
työaikaan, haetaan ratkaisuja seuraavallakin neuvottelukier-
roksella.  Nykyinen yliopistojen työehtosopimus on voimassa 
31.3.2014 asti. 

Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille!

  Anna Hellén
Asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Kokonaistyöaikakysely tehtiin yhteistyössä 
Agronomiliiton, Metsänhoitajaliiton, Suomen 
Ekonomiliitto SEFEn, Suomen Lakimiesliiton,  
Suomen Psykologiliiton, Tekniikan Akateemiset 
TEK:n,  Tieteentekijöiden Liiton, Yhteiskunta-
alan korkeakoulutetut ry:n ja Ympäristöasian-
tuntijoiden keskusliitto YKL:n kanssa. Kokonais-
työaikakyselyssä oli 2097 vastaajaa.


