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Hallitusohjelma lupaa 
yliopistoille leikkauksia

Yliopistolaki sitoi yliopistojen rahoituksen ns. yliopistoindeksiin. Kuluvalle vuodel-
le tämä tiesi sitä, että valtion yliopistorahoitus nousi selvästi enemmän kuin rahaa 
kului palkankorotuksiin. Hallitusohjelma tietää muutosta huonompaan tältä osin.

Kataisen hallitusohjelma korostaa opetuksen ja tutkimuksen merkitystä Suo-
men menestymiselle. Ohjelma lupaa myös, että koulutuksen, osaamisen ja tut-
kimuksen rahoituksesta huolehditaan.  Hallitus on sitoutunut edelleen siihen, 
että tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden rahoitus pysyy Suomessa 4 
prosentin suuruisena bkt:stä.

Hallitusohjelmassa luvataan säilyttää yliopistokoulutus maksuttomana. Hal-
litus näkee tarpeelliseksi vahvistaa kaikilla koulutusasteilla työelämäyhteyksiä ja 
työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta. Hallitus tavoittelee myös tasa-arvon lisääntymis-
tä niin, että eri väestöryhmistä hakeuduttaisiin tasaisemmin korkeakoulutukseen. 
Hallituskauden suuri yliopistoja koskeva uudistus lienee valintajärjestelmän uu-
distaminen, jolla opintoihin pääsyä sujuvoitetaan. Maisterin tutkinto on tarkoitus 
säilyttää yliopistojen perustutkintona.

Tutkimuksen osalta hallitus aikoo edistää erityisesti kansallista 

Raamisopimus ohjaa syksyn neuvottelutoimintaa
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Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat 13.10.2011 neuvottelutuloksen raamiso-
pimuksesta, joka turvaa Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Raamikehys mää-
rittää sen rajan, jossa ala-/sektorikohtaisten sopimusten kustannusvaikutukset 
saavat enimmillään olla. Sopimuskauden aikainen ratkaisu sovitaan pääsääntöi-
sesti 25 kuukauden ajaksi siten, että ensimmäisen 13 kuukauden jakson sopi-
muskorotus on 2,4 prosenttia, ja tätä seuraavan 12 kuukauden jakson sopimus-
korotus 1,9 prosenttia. Sopimuskorotuksilla tarkoitetaan palkantarkistuksia, sekä 
kustannusvaikutteisia muita työehtojen muutoksia. Jos raamisopimus toteutuu, 
tulee sopimukseen sitoutuneiden alojen palkansaajille myös 150 euron kertaerä.  
Lisäksi raamiratkaisu sisältää monia työelämän kehittämiskysymyksiä, kuten isien 
perhevapaiden pidentämisen kahdella viikolla ja parannukset työttömyysturvaan.

Alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut tulee käydä 24.11.2011 klo 
16:een mennessä, neuvotteluita käydään syksyllä tiiviillä aikataululla.

Raamisopimus tulee voimaan, mikäli sen riittävä kattavuus voidaan todeta 
25.11.2011 mennessä. Yliopistoilla nykyinen sopimuskausi päättyy 29.2.2012.

Hyvää syksyä!

 Anna Hellén
Asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto
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Palkankorotukset vuonna 2011 ja vaativuuslisä

Mikä muuttuu?

Yliopistomaailmassa – kuten työelämässä laajemminkin  – 
elämme keskellä muutosmyllerrystä. Yliopistolaki muutti 
yliopistot valtionhallinnon ohjauksesta itsenäisiksi julkisoi-
keudellisiksi laitoksiksi tai säätiölain mukaisiksi säätiöiksi. 
Uudistus vaikutti yliopistojen taloudelliseen asemaan, hal-
lintoon ja johtamiseen sekä päätöksenteko- ja ohjausjärjes-
telmiin. 

Muutokset edellyttävät henkilöstöltä sopeutumista. Kun 
osaamisvaatimukset, yhteistyösuhteet tai työtä ohjaavat arvot 
muuttuvat, myös työsuhteet voivat olla vaakalaudalla. Tärkeää 
on, että työntekijät voivat nähdä muutokset myös haasteena 
ja mahdollisuutena uusiutua, kehittyä ja kasvaa.

Mikä työhyvinvointi?

Työpaikoilla pyritään nykyään yleisesti lisäämään työhyvin-
vointia. Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan muun muassa, että 
työ on mielekästä, sujuvaa ja palkitsevaa turvallisessa, ter-
veyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja 
työyhteisössä. 

Työyhteisön toimintakyky on koetuksella

Muutosprosessi neuvotteluineen kestää usein kauan. Tilanne 
luo epävarmuutta ja tällöin työyhteisön toimintakyky joutuu 

koetukselle. Myös muutoksiin liittyvät päätökset koettele-
vat hyvinvointia. Henkilöiden uudelleensijoittelut ovat hyvin 
suunniteltuina ja hoidettuinakin haaste työntekijälle, mutta 
erityisesti vastentahtoiset siirrot ovat kärsimys sekä siirtyjäl-
le että vastaanottavalle yksikölle. Organisaatiomuutokset 
luovat uuden sosiaalisen tilanteen, jossa johto, työtoverit ja 
asiakkaatkin voivat muuttua. Tällöin olisi työpaikalla hyvä 
seurata, miten yhteistyöverkostot ja kommunikaatio toimivat 
uudessa organisaatiorakenteessa, ja ketkä ovat tiedonkulun 
avainhenkilöitä uudessa tilanteessa. 

Ylimenovaihe, jolloin lähtevät ja jäävät työskentelevät vielä 
yhtä aikaa, on tunneherkkää aikaa. Toiset ovat ylikuormitet-
tuja lisääntyneistä töistä ja osa kärsii alikuormituksesta, kun 
tehtäviä on alettu siirtää muille.

Muuttuvat työn järjestelyt ja sisällöt edellyttävät uuden 
osaamista, jolloin herää kysymys siitä, miten uudet vaatimuk-
set opitaan. Itse opiskellenko, vierihoidossa vai kurssilla? Työn 
hallinnan tunnetta koettelevat erityisesti jatkuvasti vaihtuvat ja 
häiriöille alttiit tietokoneohjelmat. 

Työkuorma usein kasvaa, kun tehtävät ja vaikuttamismah-
dollisuudet muuttuvat. Monia askarruttaa vielä se, olenko seu-
raavana lähtölistoilla?

Työhyvinvointi 
muutostilanteissa

tutkimusinfrastruktuuria, mikä onkin jo huomioitu 
vuoden 2012 budjettiesityksessä. Valtion sektoritutkimuslai-
tosrakennetta aiotaan uudistaa kohti suurempia yksiköitä. 
Perustutkimuksen siirtoa sektoritutkimuslaitoksista yliopis-
toihin jatketaan.

Hallitusohjelmaan on tekstiosan lisäksi liitetty lista halli-
tuskaudella tehtävistä menojen leikkauksista. Näitä on tar-
koitus tehdä 1,25 miljardin euron edestä. Leikkaukset osuvat 
epätasaisesti, erityisen paljon niitä tulee opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalalle. Yliopistoindeksi jäädytetään puo-
leksi vuodeksi, joka leikkaa yliopistojen tuloja 27 miljoonaa 

euroa. Lisäksi yliopistoille luvatuista toimintamenoista leika-
taan 58 miljoonaa euroa. Yliopistoissa tehtävän tutkimuksen 
kannalta tärkeästä Suomen Akatemian rahoituksesta aiotaan 
nyhtäistä 29 miljoonaa euroa. 

Hallitusohjelman tekstiosan opetusta ja tutkimusta pai-
nottavien linjausten ja rahapäätösten välillä on siis selvä 
ristiriita. Ainoa ’lohtu’ yliopistoväelle on, että yliopistoja ei 
kohdella sentään yhtä ankarasti kuin ammattikorkeakouluja.

 Jari Lehto
toiminnanjohtaja, 
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL



Yliote   2 20113

Tutkimukset osoittavat, että terveysongelmat 
kasvavat henkilöstösupistusten jälkeen. Mittavissa alasajois-
sa pitkät sairauspoissaolot, tuki- ja liikuntaelinsairastavuus 
ja psyykenlääkkeiden käyttö lisääntyvät merkittävästi. Lisäk-
si riski jäädä alle 55-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle ja 
kuolla sydän- ja verisuonitauteihin kasvaa. Kielteiset muutos-
kokemukset ja esimiesten tuen puute vaikuttavat kielteisesti 
työntekijöiden hyvinvointiin. Vaikutukset voivat näkyä vielä 
useiden vuosien ajan.

Riskiryhmät muutostilanteessa 

Miten meille käy muutoksissa? Osa haavoittuu, suurin osa 
selviytyy ja jotkut jopa menestyvät. Muutosmyllerryksissä 
haavoittuvia riskiryhmiä ovat taloudellisiin vaikeuksiin joutu-
vat; terveydentilaltaan heikossa asemassa olevat - mukaan 
lukien mielenterveysongelmista kärsivät; yksinäiset; ne joil-
le työ on lähes ainoa elämänsisältö; kapean ammattitaidon 
omaavat; varttuneet keski-ikäiset, koska heillä ei enää ole 
mahdollisuuksia kuten nuorilla eikä eläkeputkikaan vielä au-
kea; sekä ne joilla on passiivinen ja luovuttava elämänote.

Parhaiten selviytyvät ja menestyvät ne, joiden toimeen-
tulo on turvattu, jotka ovat psyykkisesti tasapainoisia, jotka 
omaavat laajat ja laadukkaat sosiaaliset verkostot, joilla työ 
ja muut elämänalueet ovat tasapainossa, joiden pätevyys on 
monipuolinen ja päivitetty ja työhistoria on laaja, jotka ovat 
työuran alku tai loppuvaiheessa sekä joiden toimintaote on 
aktiivinen, myönteinen ja ratkaisuhakuinen. 

Takaisin päiväjärjestykseen 

Muutoksen jälkeen esimiehen keskeinen tehtävä on palaut-
taa työyhteisön toiminta mahdollisimman pian normaaliksi. 
Miten tämä tapahtuu?

Henkilöstön on tärkeä kokea, että sillä on edellytykset 
tehdä hyvää työtä. Henkilöstöpäätöksiä tehtäessä työnteki-
jöiden keskinäinen tuki on voinut vähetä, kun kukin on var-
mistellut asemiaan. Arkeen palaamista helpottaa, kun voi-
daan keskittyä perustehtävään ja työn tekemiseen. 

Muutostilanteet laukaisevat monia tunteita. Tällöin esi-
miehen merkitys ja työntekijöiden riippuvuus esimiehestä 
kasvavat.  Esimiehen tulee latautuneen tilanteen jälkeen taa-
ta työrauha ja luoda toivon ilmapiiri. 

Toinen tärkeä tehtävä on osoittaa innostusta herättävä 
suunta tekemiselle. Esimies joutuu muutostilanteessa aluksi 
viestittämään epävarmuutta ja irtautumista vanhasta, mutta 
muutosten jälkeen on tärkeä taas luoda perusturvallisuutta, 
edes väliaikaista pysyvyyttä ja emotionaalista varmuutta. 

Henkilöstö tarvitsee aikaa luopua vanhasta ja käsitellä 
omia tunteita. Aikaa tarvitaan myös uudelleen ryhmääntymi-
seen ja tulokselliseen toimintaan pääsemiseen. Avainasia on 
tulevaisuuden konkretisointi, yhteinen suunnittelu ja asioista 
sopiminen.

Mitä tukea työpaikalla voidaan antaa muutosti-
lanteessa ja mikä on tuen psykologinen merkitys? 

Työpaikalla tulisi muutostilanteessa aktiivisesti tarjota tie-
dollista, osallistavaa, tunteita käsittelevää, taloudellista tai 
verkostotukea. Tiedollinen tuki, kuten säännöllinen tiedotus 
muutoksen sisällöstä tai YT-neuvottelujen etenemisestä, hel-
pottaa älyllistä ymmärrystä, tilanteen hallintaa ja ennakointia 
sekä vähentää väärinkäsityksiä. 

Osallistava tuki, kuten ideointipalaveri tai urasuunnitte-
lu, jossa henkilöstö pääsee mukaan suunnitteluun, lisää elä-
mänhallinnan tunnetta, tilanteen oikeaa tulkintaa ja mahdol-
lisuutta vaikuttaa päätöksiin. Tunteita käsittelevä tuki, kuten 
keskustelut, jälkipuinti, työnohjaus tai kriisiterapia, edistää 
vastoinkäymisten psyykkistä käsittelyä, muutoksen hyväksy-
mistä, myötäelämistä ja tasapainoon pääsyä. 

Taloudellinen tuki turvaa ylimenovaiheen toimeentulon ja 
auttaa uudelleensijoittumisessa. Keskinäisen tuen verkostot, 
kuten esimiesten tai luottamusmiesten vertaisryhmät, autta-
vat sosiaalisessa selviytymisessä ja ovat moraalisena tukena 
vaikeissa päätöksissä.

Tuen antajia ovat johto, esimiehet, henkilöstön kehittä-
jät, työtoverit, luottamusmiehet tai työterveyshuolto. Heillä 
kaikilla on roolinsa mukainen tehtävä muutoksen läpi viemi-
sessä ja hallinnassa. 

Työpaikan psykososiaalinen muutoksenhallinta

Muutostilanteissa on suositeltavaa, että työpaikoilla perus-
tetaan ryhmä pohtimaan paitsi muutoksen sisältöä, eli mitä 
ollaan muuttamassa, myös sen läpiviemisprosessia. Kovien 
teknishallinnollisten toimenpiteiden lisäksi on tärkeä pitää 
kirkkaana myös pehmeä, inhimillinen psykososiaalinen osa-
prosessi, jolla turvataan henkilöstön hyvinvointi muutostilan-
teissa.

 Tiina Saarelma-Thiel
koulutuspäällikkö, Työterveyslaitos
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Agronomiliitto
Mari Raininko, asiamies
Puh. (09) 2511 1642, 040 901 1642
mari.raininko@agronomiliitto.fi
www.agronomiliitto.fi

Akavan Erityisalat
Kalevi Juntunen, asiamies
puh. 0201 235 351, 040 582 2780
kalevi.juntunen@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
Johanna Hämäläinen, asiamies
puh. 0201 299 289, 050 370 4456
johanna.hamalainen@sefe.fi
www.sefe.fi

Suomen Lakimiesliitto
Kati Virtanen, asiamies
puh. (09) 8561 0346
kati.virtanen@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

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto 
SVAL
Arja Laine, asiamies
puh. 010 231 0355
arja.laine@sval.fi
www.sval.fi

Tekniikan Akateemiset TEK
Anja Helin, asiamies
puh. (09) 2291 2223
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 keskus-
liitto YKL
Arja Varis, edunvalvontapäällikkö
puh. (09) 622 68510, 0400 488 516
arja.varis@ykl.fi
www.ykl.fi

Liittojen yliopistosektorin asiamiehet:

Yhteistoimintaa ja työsuojelun 
yhteistoimintaa tarkasteleva työryhmä

Työryhmätyön tuloksena saavutettiin neuvottelutulos 
20.5.2011 yliopiston työsuojelu- ja yhteistoimintamääräyk-
sistä ja yhteistoimintasopimuksen sisältöaiheista. Neuvot-
telutuloksen mukaisesti työehtosopimukseen lisätään uusi 
pykälä paikallisista yhteistoimintasopimuksista ja työsuojelun 
yhteistoiminnasta. 

Yt-lain ja työsuojeluyhteistoiminnan käytännön toteut-
tamisesta voidaan tehdä yliopistokohtaisia paikallisia sopi-
muksia.  Yhteistoimintasopimuksella voidaan sopia mm. 

yhteistoiminnan tasoista, neuvottelukunnan kokoonpa-
nosta, ja yhteistoimintaelinten kutsumisajoista ja –tavoista. 
Työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa otetaan paikallisten 
tarpeiden mukaan huomioon mm. työsuojeluvaltuutettujen 
toimintaedellytykset. Yliopistopaikkakunnilla järjestetään 
marraskuussa koulutuskiertue työsuojelu- ja yhteistoiminta-
määräyksistä. 

 Anna Hellén, asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto


