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Sisältö

Vuoden alussa jännitettiin, miten yliopistojen rahoitusta aio-
taan kehittää lähivuosina. Eduskuntavaalien alla monet puo-
lueet korostivat opetuksen ja tutkimuksen tärkeyttä suoma-
laiselle yhteiskunnalle ja yritysmaailmalle. Uusi hallitus linjasi 
kuitenkin varsin nopeasti, että myös yliopistot osallistuvat 
säästötalkoisiin. Tulevien vuosien leikkaukset yliopistojen ra-
hoitukseen ovat tuntuvia.

Nyt yt-neuvotteluja käydään lähes kaikissa yliopistoissa. 
Vaikutukset näkyvät lähivuosien aikana. Toivoa sopii, että 
myllerrykset yliopistomaailmassa eivät heikennä ilmapiiriä 
eivätkä tehtävät ratkaisut vaaranna opetuksen ja tutkimuk-
sen jatkumista korkealaatuisina. Tilanne on joka tapauksessa 
raskas kaikille niille, jotka vuosien ajan ovat työskennelleet 
sitoutuneesti ja jotka nyt kokevat jäävänsä tarpeettomiksi.

Kiristyneen taloustilanteen johdosta jäsenistön yhteyden-
otot liittoihin ovat lisääntyneet syksyn aikana. Paikalliset luot-
tamusmiehet ja yhdistykset ovat neuvoneet etenkin paikallis-
ta käytännön tuntemusta vaativissa asioissa ja täydentäneet 
näin liitoista annettavaa jäsenpalvelua. 

Etenkin nykyisenkaltaisessa tilanteessa on erityisen tärke-
ää, että jokainen on mahdollisimman ajoissa liikkeellä, jos ko-
kee, että kaipaa apua ja neuvoja. Samalla on syytä varmistaa, 
että jäsenyys- ja työttömyyskassa-asiat ovat kunnossa ja omat 
yhteystiedot ajan tasalla.

Kulunut vuosi opetti, että tulevaa vuotta ei kannatta en-
nustaa kovin tarkasti. Yt-neuvottelut jatkuvat joidenkin osalta 
vuodenvaihteen yli ja ensi vuonna jatketaan vielä yliopistojen 
työehtosopimukseen liittyvien asioiden kanssa. Koska Elinkei-
noelämän keskusliitto EK on osaltaan ilmoittanut, että se ei 
enää tee keskitettyjä ratkaisua, on lähes kaikki tulevaisuuden 
osalta auki.

liitot ja luottamusmiehet 
tukevat myllerrysten keskellä
Vuosi 2015 ei unohdu kovin helposti 
yliopistomaailmassa työskenteleviltä. 

liitot ja luottamusmiehet tukevat 
myllerrysten keskellä

työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) 
mukaiset palkankorotukset vuodelle 2016

palkkataulukot

pakollinen läsnäolo työpaikalla 
ja työajan seuranta

arvosta etätyöllä

Korkein oikeus linjasi määräaikaisten 
palvelussuhteiden perusteita

Vuorotteluvapaan ehdot kiristyvät 
vuonna 2016

Henkilöstölakimiehenä jyväskylän 
yliopistossa

liittojen yliopistosektorin asiamiehet:

Tässä vaiheessa vuotta haluan kuitenkin toivottaa rau-
hallista joulunaikaa ja parempaa uutta vuotta meille kaikille 
yliopistojen piirissä toimiville.

 Daniel Valtakari
Yliote-julkaisun vastaava toimittaja vuonna 2015
Tekniikan akateemiset TEK
Asiamies, yo-sektorin vastuuhenkilö
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Uudet palkkaustaulukot ja muut 
sopimusmuutokset tulevat voimaan 
1.2.2016.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen 
(Tyka) mukaiset palkan- 
korotukset vuodelle 2016

Työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat kesäkuussa 2015 keski-
tetyn sopimuksen palkankorotuksista voimassa olevan sopi-
muskauden viimeiselle vuodelle. Sopimus sisältää sekä euro-
määräisen korotuksen että prosenttikorotuksen. Korotuksen 
vähimmäistaso on 0,43 prosenttia, mutta alempien palkko-
jen korotus 16 euroa kuukaudessa on tätä korkeampi. Taite-
kohta, jossa euromääräinen korotus muuttuu prosentiksi on 
noin 3 720 euroa kuukaudessa. 

Tyka-sopimuksen palkankorotuksen muoto eli sekalinja 
sopii huonosti yliopistojen palkkausjärjestelmään, joka sisäl-
tää tehtävien vaativuuteen perustuvan palkkaluokittelun ja 
sen päälle maksettavan työsuoritukseen perustuvan henkilö-
kohtaisen palkanosan. 

Palkan henkilökohtaisen osan suuruus on yliopistojen 
työehtosopimuksessa vähintään 4 ja enintään 46,3 prosent-
tia tehtäväkohtaisesta palkasta. Sekalinjan mukainen korotus 
nostaa alempia tehtäväkohtaisia palkkoja suhteellisesti enem-
män kuin ylempiä ja muuttaa näiden keskinäistä suhdetta.

Korotukset vaihtelevat palkkausjärjestelmittäin

Yliopistojen ratkaisussa korotetaan vaativuustasojen 1–5 
mukaisia palkkoja 13,3 eurolla opetus- ja tutkimushenkilö-
kunnan palkkausjärjestelmässä ja muun henkilökunnan palk-
kausjärjestelmässä 13 eurolla vaativuustasoilla 1–9. Näitä 
ylemmillä tasoilla korotus on 0,43 prosenttia. Kahta alinta 
vaativuustasoa lukuun ottamatta molemmissa palkkausjär-
jestelmissä keskimääräinen korotus henkilökohtaisiin palk-
koihin ylittää 16 euroa. 

Palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvista 23 400 henkilöstä 
6 700 työntekijän henkilökohtaisen palkan korotus jää alle 
16 euron kuukaudessa. 

Harjoittelukouluissa työskentelevien tehtäväkohtaisia 
palkkoja korotetaan 13,6 eurolla vaativuustasoilla 1–4. Ta-
soilla 5–11 korotus on 0,43 prosenttia. Noin 50 henkilön 

palkankorotus jää alle 16 euron. Harjoittelukoulujen palk-
kausjärjestelmään kuuluu 650 työntekijää.

Yleiskorotuksella (0,43 prosenttia) korotetaan yliopistojen 
yleisen työehtosopimuksen sisältämiä eräitä euromääräisiä 
palkkioita. Näitä palkkioita maksetaan tietokoneiden tarkkai-
luun liittyvästä päivystystyöstä sekä eläinlääkärien varallaolos-
ta ja sairaalapäivystyksestä yliopiston eläinsairaalassa. Samal-
la prosentilla korotetaan harjoittelukouluissa luokanvalvojan 
palkkiota sekä yksityisopiskelijoiden tenteistä maksettavaa 
palkkiota.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita 
korotetaan 0,43 prosentilla.

Myös vuosilomapalkan laskentaa muutoksia

Palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus on 0,50 
prosenttia sopimusalueen palkkasummasta. Kustannusvaiku-
tus vaihtelee palkkausjärjestelmästä toiseen ja riippuu palk-
kojen jakaumasta. 

Palkankorotusten lisäksi osapuolet sopivat muuttavan-
sa työehtosopimuksen vuosilomapalkan laskentaa koskevaa 
määräystä siten, että palkan ja työajan muutoksen tulee 
muutoksen jälkeen kestää vähintään neljä kuukautta tai 120 
päivää ennen kuin vuosilomapalkan laskennassa siirrytään 
käyttämään vuosilomalain 12 §:ssä säädettyä prosenttiperus-
teista laskentaa. 

Uudet palkkaustaulukot ja muut sopimusmuutokset tule-
vat voimaan 1.2.2016.

 Markku Kojo
Neuvottelupäällikkö
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
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UUDET PALKKATAULUKOT 1.2.2016 lukien

Opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmä

Tehtävän 
vaativuustaso

Henkilökohtaisen työn suoritustaso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1,808.42 € 1,880.76 € 1,991.07 € 2,099.58 € 2,208.08 € 2,318.39 € 2,426.90 € 2,537.21 € 2,645.72 €

2 1,985.85 € 2,065.28 € 2,186.42 € 2,305.57 € 2,424.72 € 2,545.86 € 2,665.01 € 2,786.15 € 2,905.30 €

3 2,181.44 € 2,268.70 € 2,401.77 € 2,532.65 € 2,663.54 € 2,796.61 € 2,927.49 € 3,060.56 € 3,191.45 €

4 2,475.31 € 2,574.32 € 2,725.32 € 2,873.83 € 3,022.35 € 3,173.35 € 3,321.87 € 3,472.86 € 3,621.38 €

5 2,865.30 € 2,979.91 € 3,154.70 € 3,326.61 € 3,498.53 € 3,673.31 € 3,845.23 € 4,020.02 € 4,191.93 €

6 3,340.77 € 3,474.40 € 3,678.19 € 3,878.63 € 4,079.08 € 4,282.87 € 4,483.31 € 4,687.10 € 4,887.55 €

7 3,851.33 € 4,005.38 € 4,240.31 € 4,471.39 € 4,702.47 € 4,937.41 € 5,168.48 € 5,403.42 € 5,634.50 €

8 4,656.16 € 4,842.41 € 5,126.43 € 5,405.80 € 5,685.17 € 5,969.20 € 6,248.57 € 6,532.59 € 6,811.96 €

9 5,244.48 € 5,454.26 € 5,774.17 € 6,088.84 € 6,403.51 € 6,723.42 € 7,038.09 € 7,358.01 € 7,672.67 €

10 5,934.94 € 6,172.34 € 6,534.37 € 6,890.47 € 7,246.56 € 7,608.59 € 7,964.69 € 8,326.72 € 8,682.82 €

11 6,860.10 € 7,134.50 € 7,552.97 € 7,964.58 € 8,376.18 € 8,794.65 € 9,206.25 € 9,624.72 € 10,036.33 €

Muun henkilöstön järjestelmä

Tehtävän 
vaativuustaso

Henkilökohtaisen työn suoritustaso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 1,606.80 € 1,671.07 € 1,769.09 € 1,865.49 € 1,961.90 € 2,059.92 € 2,156.33 € 2,254.34 € 2,350.75 €

3 1,746.19 € 1,816.04 € 1,922.56 € 2,027.33 € 2,132.10 € 2,238.62 € 2,343.39 € 2,449.90 € 2,554.68 €

4 1,835.60 € 1,909.02 € 2,021.00 € 2,131.13 € 2,241.27 € 2,353.24 € 2,463.38 € 2,575.35 € 2,685.48 €

5 1,934.16 € 2,011.53 € 2,129.51 € 2,245.56 € 2,361.61 € 2,479.59 € 2,595.64 € 2,713.63 € 2,829.68 €

6 2,043.16 € 2,124.89 € 2,249.52 € 2,372.11 € 2,494.70 € 2,619.33 € 2,741.92 € 2,866.55 € 2,989.14 €

7 2,202.72 € 2,290.83 € 2,425.19 € 2,557.36 € 2,689.52 € 2,823.89 € 2,956.05 € 3,090.42 € 3,222.58 €

8 2,486.08 € 2,585.52 € 2,737.17 € 2,886.34 € 3,035.50 € 3,187.15 € 3,336.32 € 3,487.97 € 3,637.14 €

9 2,866.63 € 2,981.30 € 3,156.16 € 3,328.16 € 3,500.16 € 3,675.02 € 3,847.02 € 4,021.88 € 4,193.88 €

10 3,306.22 € 3,438.47 € 3,640.15 € 3,838.52 € 4,036.89 € 4,238.57 € 4,436.95 € 4,638.63 € 4,837.00 €

11 3,770.09 € 3,920.89 € 4,150.87 € 4,377.07 € 4,603.28 € 4,833.26 € 5,059.46 € 5,289.44 € 5,515.64 €

12 4,269.72 € 4,440.51 € 4,700.96 € 4,957.14 € 5,213.33 € 5,473.78 € 5,729.96 € 5,990.42 € 6,246.60 €

13 4,827.90 € 5,021.02 € 5,315.52 € 5,605.19 € 5,894.87 € 6,189.37 € 6,479.04 € 6,773.54 € 7,063.22 €

14 5,515.40 € 5,736.02 € 6,072.46 € 6,403.38 € 6,734.30 € 7,070.74 € 7,401.67 € 7,738.11 € 8,069.03 €

15 6,145.54 € 6,391.36 € 6,766.24 € 7,134.97 € 7,503.70 € 7,878.58 € 8,247.31 € 8,622.19 € 8,990.93 €

Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö

Tehtävän 
vaativuustaso 

Henkilökohtaisen työn suoritustaso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1,934.97 € 2,051.07 € 2,167.17€ 2,283.26 € 2,343.25 € 2,407.10 € 2,463.22 € 2,523.20 € 2,583.18 € 2,643.17 € 2,747.66 € 2,825.06 € 2,902.46 €

2 2,072.73 € 2,197.09 € 2,321.46 € 2,445.82 € 2,510.08 € 2,578.48 € 2,638.59 € 2,702.84 € 2,767.09 € 2,831.35 € 2,943.28 € 3,026.19 € 3,109.10 €

3 2,354.97 € 2,496.27 € 2,637.57 € 2,778.86 € 2,851.87 € 2,929.58 € 2,997.88 € 3,070.88 € 3,143.88 € 3,216.89 € 3,344.06 € 3,438.26 € 3,532.46 €

4 2,830.23 € 3,000.04 € 3,169.86 € 3,339.67 € 3,427.41 € 3,520.81 € 3,602.88 € 3,690.62 € 3,778.36 € 3,866.09 € 4,018.93 € 4,132.14 € 4,245.35 €

5 3,175.40 € 3,365.92 € 3,556.45 € 3,746.97 € 3,845.41 € 3,950.20 € 4,042.28 € 4,140.72 € 4,239.16 € 4,337.60 € 4,509.07 € 4,636.08 € 4,763.10 €

6 3,328.69 € 3,528.41 € 3,728.13 € 3,927.85 € 4,031.04 € 4,140.89 € 4,237.42 € 4,340.61 € 4,443.80 € 4,546.99 € 4,726.74 € 4,859.89 € 4,993.04 €

7 3,492.89 € 3,702.46 € 3,912.04 € 4,121.61 € 4,229.89 € 4,345.16 € 4,446.45 € 4,554.73 € 4,663.01 € 4,771.29 € 4,959.90 € 5,099.62 € 5,239.34 €

8 3,709.24 € 3,931.79 € 4,154.35 € 4,376.90 € 4,491.89 € 4,614.29 € 4,721.86 € 4,836.85 € 4,951.84 € 5,066.82 € 5,267.12 € 5,415.49 € 5,563.86 €

9 4,140.34 € 4,388.76 € 4,637.18 € 4,885.60 € 5,013.95 € 5,150.58 € 5,270.65 € 5,399.00 € 5,527.35 € 5,655.70 € 5,879.28 € 6,044.90 € 6,210.51 €

10 4,463.22 € 4,731.01 € 4,998.81 € 5,266.60 € 5,404.96 € 5,552.25 € 5,681.68 € 5,820.04 € 5,958.40 € 6,096.76 € 6,337.77 € 6,516.30 € 6,694.83 €

11 5,094.14 € 5,399.79 € 5,705.44 € 6,011.09 € 6,169.00 € 6,337.11 € 6,484.84 € 6,642.76 € 6,800.68 € 6,958.60 € 7,233.68 € 7,437.44 € 7,641.21 €
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Työehtosopimuksen mukaan kokonaistyöajassa olevien ei 
tarvitse olla säännöllisesti työpaikalla. Monesti työntekijällä 
on kuitenkin joitakin pakollisia läsnäoloa, kuten kokouksia ja 
opetusta, edellyttäviä tehtäviä, mutta muuten hän voi suun-
nitella työajan käytön ja työntekopaikan melko vapaasti.

Näin ollen yliopistokohtaiset ohjeistukset työpaikalla vie-
tettävistä päivistä ovat TESin vastaisia. Jos näitä sovelletaan, 
katsotaan että henkilö ei kuulu kokonaistyöaikaan. Tämä 
saattaa aiheuttaa monia ongelmia. 

7,25 tunnin työpäivä ei vastaa todellista tehtyä työtä ja 
määrää. Tämä saattaa johtaa välinpitämättömyyteen, jolloin 
kirjaukset vielä vähemmän vastaavat todellista tilannetta. 
Myös vapaiden eli lomien pito vääristyy suhteessa TES-kirja-
ukseen, koska vapaita ei voi pitää niin kuin kuuluisi saada.

Usein kokonaistyöajassa oleva mieltää, että hänen on ol-
tava koko ajan työpaikalla tai hänen on annettu ymmärtää 
näin. Ohjeistukset ovat tietyissä tapauksissa sen suuntaisia, 
että paikalla oleminen koetaan pakolliseksi.

Myös yliopisto hyötyy kokonaistyöajasta ja siksi on kaikille 
osapuolille hyödyllisintä, että järjestelmästä myönteisellä ta-
valla otetaan kaikki irti. Suuremmasta työmäärästä ei yliopis-
tolle tule lisäkuluja tai ongelmia.

Työajan kohdentaminen

Kokonaistyöajassa olevien työaikaa ja työntekopaikkaa ei TE-
Sin mukaan saa seurata. Työn määrästä sovitaan työsuunni-
telmassa. 

Yliopistokohtaiset vaatimukset kokonaistyöajassa olevi-
en työajan kohdentamisesta vastaavat tosiasiallisesti työajan 
seurantaa eikä sitä voi sellaisella tavalla käyttää yliopiston toi-
mintojen kehittämiseen, kun siitä annettu kuva väittää. 

Tällä hetkellä järjestelmä näyttää toimivan ainoastaan 
laskutusjärjestelmänä, sillä tarkennuksella, että sen pohjalta 
saatua dataa ei voi käyttää tulevien projektien ja toiminnan 
suunnitteluun, koska järjestelmä ei vastaa todellista tehtyä 
työmäärää ja sen kohdentamista.

Työajan kohdentaminen kustannusten kohdentamiseksi 
ja toiminnan kehittämiseksi tuo lisäarvoa vain, jos kohden-
taminen on tapahtunut aidolla tavalla. Työajan kohdentami-
sen (toteutunut) tulee sisältää myös linkki työsuunnitelmaan 
ja sen tunti- ja tehtäväjakoon. Kustannusten kohdentaminen 
rahoitussuhteiden mukaisesti ei tuo lisäarvoa kenellekään. 
Esimerkiksi tutkimukseen kohdennettuja tunteja on voitu 
käyttää opetukseen. Näin myös rahoittajalle, esimerkiksi val-
tiolle tai yritykselle, on annettu vääristettyä tietoa.

Vapaat

Kokonaistyöajassa olevilla ei TESin mukaan ole lomia vaan va-
paita. Yliopistojen tulkinnat työajoista aiheuttavat ongelmia 
myös vapaiden pitämiseen.

Tällä hetkellä etenkin määräaikaisissa työsuhteissa ko-
konaistyöajalla olevilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia tosi-
asiallisesti pitää TESin mukaisia vapaita tai saada korvausta 
pitämättömistä vapaista.

 Daniel Valtakari
Asiamies
Tekniikan akateemiset TEK

Timo Kokkonen
JUKOn varapääluottamusmies
TEKin yliopistovaliokunnan puheenjohtaja

Pakollinen läsnäolo työpaikalla 
ja työajan seuranta

Yliopistokohtaiset ohjeistukset työpaikalla vietettävistä 
päivistä ja työajan seuraamisesta ovat kokonaistyöajassa 
olevien osalta työehtosopimuksen vastaisia.

Kuva Shutterstock
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Arvosta etätyöllä

Tutkimme lähes vuosittain liiton yliopistoissa työskentelevän 
jäsenistön tilannetta työpaikoilla. Tyypillisimmät teemat, ku-
ten palkkausjärjestelmän soveltamisongelmat tai useat mää-
räaikaisuudet, toistuvat vastauksissa. 

Varsinkin palkkaustekijät nousevat esiin tilanteessa, jossa 
palkkausjärjestelmään ei ole käytettävissä lisää rahaa. Palk-
kauksen lisäksi on kuitenkin muita kustannustehokkaitakin 
tapoja palkita henkilöstöä ja osoittaa työntekijöiden työlle 
arvostusta. Yksi näistä on etätyön tukeminen ja siihen kan-
nustaminen. Yllättävää kyllä, viime vuoden työelämätutki-
muksemme mukaan tämä on edelleen etenkin yliopistojen 
hallinto- ja tukipalvelutyössä aivan alkutekijöissä.

Etätyö lisää tehokkuutta

Syyt etätyön karsastamiseen liittyvät usein vanhoihin tapoi-
hin, erilaisiin oletuksiin tai ennakkoluuloihin. Pelätään, että 
työyhteisön dynamiikka vaarantuu, työntekijät eivät ole tar-
peen mukaan tavoitettavissa tai työtä tehdään etänä liikaa 
tai liian vähän?

Usein kokemukset etätyöstä ovat kuitenkin päinvastaisia. 
Työntekijät ovat kokeneet etätyön tuoman työrauhan ja va-
linnanvapauden motivoivana ja työtehoa lisäävänä tekijänä. 
Jatkuvat keskeytykset eivät katkaise ajatusta, aamuherätystä 
voi siirtää kun valmistautumiseen ja työmatkaan ei kulu yli-
määräistä aikaa ja perjantairuuhkan sijaan mökille voi mat-
kata jo torstaina. Etätyö tuo rutiineihin kaivattua vaihtelua ja 
pienissäkin määrin se toimii työviikon piristeenä.

Työnantajatkin ovat löytäneet etätyön edut: etätyö mah-
dollistaa useammassa toimipisteessä työskentelyn ilman kal-
liita matkakuluja ja esimerkiksi pienten lasten vanhempien 

Palkkauksen lisäksi on myös muita tapoja palkita henkilöstöä ja osoittaa työntekijöiden 
työlle arvostusta. Yksi näistä on etätyön tukeminen ja siihen kannustaminen.

työaikojen huomiointi on paremmin mahdollista. Etätyö lisää 
parhaimmillaan työntekijöiden tehokkuutta ja luottamuksen 
ja arvostuksen tuomaa työmotivaatiota. Nykyaikaiseen esi-
miestyöhön kun ei sovi työntekijöiden kyttääminen. Etätyö 
toimii usein myös työnantajan kilpailuvalttina työntekijöiden 
rekrytoinnissa ja luo myönteistä työnantajakuvaa. 

Toki etätyö vaatii onnistuessaan luottamuksen lisäksi tiet-
tyjä työjärjestelyjä ja pelisääntöjä, eikä ole yksiselitteisesti kai-
kille yliopistojenkaan asiantuntijoille toimiva ratkaisu. Edut 
puhuvat kuitenkin puolestaan, eikä etätyön mahdollistami-
nen vaadi nykyään paljoa muuta kuin tiettyihin teemoihin 
perehtymistä ja alkuun vähän vaivannäköä.

Mitkä asiat edesauttavat onnistunutta etätyötä?

Kun työntekijä ja työnantaja tekevät etätyösopimusta, pitää 
selvittää työntekijän kodin tai vapaa-ajan asunnon soveltu-
minen etätyön tekemiseen. Aluksi on tarpeen myös selvittää, 
mitä kustannuksia ja mahdollisia hankintoja etätyöskentely 
aiheuttaa.

Tavoitteena tulee olla etätyösäännöksien tasapuolisuus 
kaikkia työntekijöitä kohtaan, mutta näistä keskustellaan 
usein työpaikkakohtaisesti.

Yleensä etätyön periaatteissa sovitaan etätyön säännöistä, 
määrästä, aikataulusta, kustannuksista, sopimuksen kestosta 
ja muista tarpeellisista seikoista. Sopimus on hyvä tehdä kir-
jallisena. Toimintaperiaatteet pitävät usein sisällään määritel-
män siitä, millainen työ sopii parhaiten etätyöksi, millä tavalla 
etätyöstä raportoidaan tai ilmoitetaan, millainen on työaika 
etätyössä, miten ergonomia ja tietoturva toimivat sekä miten 
usein etätyötä on sopiva tehdä.  

Kuva Shutterstock
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Etätyötä tekevän tulee näiden lisäksi kiinnittää eri-
tyishuomiota oman työaikansa ja työrauhansa hallintaan. 
Työasento ja tauotus ovat työntekijän vastuulla myös etätyös-
sä, ja niihin tulee kiinnittää enemmän huomiota eri ympäris-
tössä. Luovuus ja viestiminen onnistuvat usein etätyössä yhtä 
hyvin kuin työpisteellä, ehkä jopa paremmin. Ympäristöä voi 
vaihdella ja kollegoihin kannattaa ottaa yhteyttä silloin tällöin 
myös etäpäivien aikana.

Kokeilkaa rohkeasti etätyötä

Yliopistoissa etätyöksi voisi sopia parhaiten keskittymistä vaa-
tiva itsenäinen työ. Usein etätöistä raportoidaan esimiehelle 
ja vaikka yhteisesti jaettuun kalenteriin kirjataan pääpiirteit-
täin päivän tehtävät. Etätyön määräksi sovitaan esimerkiksi 
enintään päivä viikossa niin, että yhteiset kokoukset ja mui-
den työ eivät kärsi työntekijöiden etätyöpäivistä. 

Ehdota esimiehelle tai työyhteisölle etätyötä, ja järjestä-
kää vaikka alkuun etätyökokeilu. Mikään ei estä yliopistoja 
kokeilemaan työn uusia muotoja, varsinkin kun yliopistoissa 
on aina ollut osin aikaan ja paikkaan sitoutumatonta työtä. 
Työtekijää voi palkita ja työtä arvostaa joustavuudella ja luot-
tamuksella, esimerkiksi etätyön keinoin.

 Sonja Mikkola
Asiamies
Akavan Erityisalat

Mitä etätyö on?
•	 Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä teh-

tävää työtä, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on 
yleensä sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä 
kertaluonteisella tai säännöllisesti jatkuvalla sopi-
muksella.  

•	 Etätyön erityispiirteenä on, että aloite voi tulla joko 
työntekijältä tai työnantajalta, mutta sen aloittami-
sen ja lopettamisen tulee perustua aina työntekijän 
tahdonilmaisuun. 

•	 Akavalaisista palkansaajista noin 45 prosenttia 
tekee etätöitä kotona. Eniten etätöitä tekevät 
johtajat ja ylimmät virkamiehet sekä opetusalalla 
työskentelevät. Kaikista palkansaajista noin joka 
viides tekee etätöitä kotona. 

•	 Yliopistoissa tehtävät asiantuntijatyöt olisivat usein 
omiaan etänä tehtäviksi, jos vain työvälineet ovat 
kunnossa. 

Korkein oikeus linjasi määräaikaisten 
palvelussuhteiden perusteita
Sijaisuus ei voi toimia määräaikaisuuksien perusteena määräämättömiä aikoja, 
vaan ketjusopimustilanteissa työnantajan tulee perustella entistä paremmin, 
miksi määräaikaisuuksien käyttö olisi edelleen mahdollista.

Korkein oikeus antoi syyskuun lopulla kaksi mielenkiintoista 
ennakkoratkaisua (KKO 2015:64 ja KKO 2015:65), jotka kos-
kevat määräaikaisten työsopimusten perusteita. 

Molemmissa tapauksissa työsopimuksia oli ketjutettu 
pääasiassa sijaisuusperusteella useita vuosia. Korkein oikeus 
katsoi kummassakin tapauksessa, että määräaikaisuuksille ei 
ollut laissa tarkoitettua perustetta. Ratkaisuissa esiin tuodut 
KKO:n linjaukset soveltuvat kaikkiin työsuhteisiin sektorista 
riippumatta.

Työsopimuslain mukaan määräaikaisten työsopimusten 
käyttö edellyttää perusteltua syytä. Oikeuskäytännössä tällai-
siksi perustelluiksi syiksi on katsottu erityisesti työn luonne, 
sijaisuus tai muu näihin verrattava syy sekä muu työnantajan 
toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä peruste. Jos työnan-
tajalla on pysyvä työvoiman tarve, työsopimus on katsottava 
toistaiseksi voimassa olevaksi. 

Toisiaan seuraavat sijaisuudet ja työnantajan 
uudelleenorganisointikaavailut

Ensimmäisessä tapauksessa (KKO 2015:64) henkilö oli työs-
kennellyt ruokapalvelutyöntekijänä samassa toimipisteessä 
18.8.2005–19.9.2010 ensin Kuusankosken ja sitten yh-
distyneen uuden Kouvolan kaupungin palveluksessa lähes 
yhtäjaksoisesti yhteensä 22 määräaikaisessa työsuhteessa. 
Ensimmäistä – työllistämistuella tehtyä työjaksoa – ja kahta 
viimeistä – kuntaliitokseen liittyneen toimintatapatarkastuk-
sen keskeneräisyydellä perusteltua määräaikaista työsopi-
musta – lukuun ottamatta kaikkien määräaikaisten työsopi-
musten perusteeksi oli ilmoitettu nimetyn henkilön sijaisuus.

Käräjäoikeus oli aikanaan hylännyt työntekijän kanteen 
ja katsonut, että kaupungilla oli perusteltu syy määräaikais-
ten työsopimusten käyttöön. Hovioikeuden mielestä 
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Riidatonta oli, että työntekijä oli suorittanut työnantajan 
tarjoaman oppisopimuskoulutuksen lähes kokonaan. Työ oli 
ollut sairaalassa tapahtuvaa astiahuoltoa ja ruoanjakoa, mistä 
henkilö oli työnantajan edustajan kertoman mukaan suoriu-
tunut hyvin. Näillä perusteilla KKO ei antanut kelpoisuusky-
symykselle ratkaisevaa merkitystä määräaikaisuuksien perus-
teita arvioitaessa.

Sijaisuuksien osalta KKO totesi, että kuntayhtymän työ-
voiman tarpeen pysyvyyttä vastaan puhui se, että solmittujen 
määräaikaisten työsopimusten perusteena oli ollut vakituis-
ten työntekijöiden sijaisuus. Vakituinen työntekijä oli voinut 
palata takaisin hoitamaan tehtäväänsä, minkä vuoksi kun-
tayhtymä oli lähtökohtaisesti voinut pitää työvoiman tarvetta 
väliaikaisena. Työvoiman tarpeen pysyvyyttä vastaan puhui 
jossain määrin myös se, että kuntayhtymällä oli ollut käytös-
sään vakituinen varahenkilöjärjestelmä, sekä se, että ruoka-
huoltopalveluiden tarve oli vuosien mittaan vähentynyt ky-
synnän heikkenemisen ja yksiköiden lakkauttamisen vuoksi.

Työvoiman tarpeen pysyvyyden puolesta puhuivat kuiten-
kin KKO:n mukaan työtehtävien samankaltaisuus, määräai-
kaisten työsopimusten kesto, niiden lukumäärä, niistä muo-
dostuva kokonaisuus sekä se, että hän oli hoitanut useiden 
eri henkilöiden sijaisuuksia. Työvoimatarpeen pysyvyyden 
puolesta puhui myös se, että kuntayhtymän ilmoituksen mu-
kaan työntekijä olisi vakinaistettu, jos hän olisi suorittanut 
loppuun työnantajan tarjoaman oppisopimuskoulutuksen. 
Tämän vuoksi KKO katsoi, että kuntayhtymällä ei ollut laissa 
tarkoitettua perusteltua syytä toistuvien määräaikaisten työ-
sopimusten tekemiseen. 

KKO tuomitsi työnantajan maksamaan irtisanomisajan 
palkan, lomakorvauksen irtisanomisajalta sekä 10 kuukau-
den palkkaa vastaavan korvauksen työsopimuksen perusteet-
tomasta päättämisestä.

Määräaikaisuuden käyttö on aina poikkeus

Pitkät sijaisuusketjut eivät ole vallan tuntemattomia myös-
kään asiantuntija- ja esimiestöissä, vaikka toki näissä työteh-
tävissä määräaikaisuuksia perustellaan useammin esimerkiksi 
projektirahoituksen epävarmuudella. 

Edellä esiin tuoduista ratkaisuista ilmenee joka tapauk-
sessa hyvin, että toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on lain 
tarkoittama lähtökohta ja määräaikaisuuden käyttö on aina 
poikkeus tästä pääsäännöstä. Riitatilanteissa työnantajalla on 
näyttövelvollisuus siitä, että määräaikaisuudelle on laillinen 
peruste.

Ratkaisut osoittavat hyvin myös sen, että työsuhteiden 
määrä ja kesto nostavat kynnystä määräaikaisuuden käytölle. 
Esimerkiksi sijaisuus ei voi toimia määräaikaisuuksien perus-
teena määräämättömiä aikoja, vaan työnantajan tulee perus-
tella ketjusopimustilanteissa entistä paremmin, miksi määrä-
aikaisuuksien käyttö olisi edelleen mahdollista.

 Petri Toiviainen
Neuvottelupäällikkö
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

työvoiman tarve oli katsottava pysyväksi. KKO päätyi 
ratkaisussaan hovioikeuden kannalle. Korkeimman oikeuden 
ratkaisussa tuotiin esiin, että määräaikaisuuden puolesta ja 
toisaalta sitä vastaan oli useampia eri seikkoja. Kokonaishar-
kinnan tuloksena KKO:n mukaan työsuhteen vakinaisuuden 
puolesta olevat syyt olivat painavampia.

Työvoiman tarpeen pysyvyyden puolesta puhuivat KKO:n 
mukaan ennen kaikkea työntekijän työtehtävien samankal-
taisuus, määräaikaisten työsopimusten kesto, niiden luku-
määrä, niistä muodostuva kokonaisuus sekä se, että hän oli 
hoitanut useiden eri henkilöiden sijaisuuksia. 

Pysyvyydestä kertoi myös se, että kaupunki oli samaan ai-
kaan ylläpitänyt sijaislistaa, jolla se oli jatkuvasti hakenut sijai-
sia keittiötöihin. Työvoimatarpeen pysyvyyden puolesta puhui 
lisäksi se, että asiakasmäärän lisääntymisen vuoksi henkilön 
toimipisteen työntekijöiden lukumäärä oli lisääntynyt yhdellä 
työsuhteen päättymisen jälkeen.

KKO:n mukaan erilaiset toiminnan muutokset ovat tyy-
pillisiä kunta-alalla. Kaupungin asiana olisi ollut osoittaa, 
että toiminnan muutokset ovat tosiasiallisesti vaikuttaneet 
juuri henkilölle tarjolla olleisiin työtehtäviin. KKO:n mukaan 
työsopimuksia solmittaessa ei ollut nähtävissä, että hänen 
tekemänsä työt tulevaisuudessa tulisivat todennäköisesti vä-
henemään. Korkein oikeus tuomitsi työnantajan maksamaan 
irtisanomisajan palkan sekä 8 kuukauden palkkaa vastaavan 
korvauksen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Puuttuva kelpoisuus ja määräaikaisuuksien 
jatkuva käyttö

Toisessa tapauksessa (KKO 2015:65) työntekijä oli työsken-
nellyt ravintotyöntekijänä 1.6.1995–8.1.2012 kuntayhty-
män palveluksessa lähes yhtäjaksoisesti 64 määräaikaisessa 
työsuhteessa. Määräaikaisten työsopimusten perusteeksi oli 
ilmoitettu sijaisuus. Työnantaja oli vuonna 1999 asettanut 
tehtävän hoitamiseen muodolliset pätevyysedellytykset, joita 
työntekijä ei ollut täyttänyt eikä ollut työnantajan kehotuksis-
ta huolimatta suorittanut loppuun työnantajan tarjoamaa op-
pisopimuskoulutusta, jonka kautta hän olisi saanut tehtävään 
muodollisen pätevyyden. 

Tässä tapauksessa sekä käräjäoikeus että hovioikeus kat-
soivat, että työnantajalla oli ollut perusteltu syy määräaikais-
ten työsopimusten käyttämiselle. KKO päätyi kokonaisharkin-
nan perusteella toiselle kannalle.

Kelpoisuuskysymyksen osalta KKO totesi, että työnanta-
jalla on oikeus asettaa tehtävän hoitamiseen vaadittavat pä-
tevyysedellytykset ja painottaa työnhakijoiden ansioita omien 
tarpeidensa mukaan. Työnantaja ei kuitenkaan voi pätevyys-
vaatimuksiin vetoamalla kiertää työntekijän suojaksi säädet-
tyä pakottavaa oikeutta työsopimuksen kestosta. 

Kuntayhtymä ei ollut väittänyt, että määräaikaisten työso-
pimusten perusteena olisi ollut epäpätevyys. Määräaikaisten 
työsopimusten perusteeksi oli ilmoitettu vakituisen työnteki-
jän sijaisuuden hoitaminen. Näin ollen kuntayhtymä on yli 12 
vuoden ajan poikennut asettamastaan pätevyysedellytyksestä 
solmimalla henkilön kanssa toistuvia määräaikaisia työsopi-
muksia. 
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Vuorotteluvapaan ehdot 
kiristyvät vuonna 2016

Jatkossa vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi 20 vuoden työhistoriaa.

Vuorotteluvapaan edellytyksiä on viime vuosien aikana kiris-
tetty useampaan otteeseen. Viimeisin muutos tapahtui vuo-
den 2014 lopulla, jolloin muun muassa vuorotteluvapaan si-
jaiseksi valittavan henkilön kriteerejä kiristettiin merkittävästi. 

Hallitus antoi alkusyksystä 2015 eduskunnalle lakiesityk-
sen, jonka tarkoituksena on vuorotteluvapaan ehtojen edel-
leen tiukentaminen vuoden 2016 alusta alkaen. Tätä artikke-
lia kirjoitettaessa (9.12.2015) hallituksen esityksen käsittely 
eduskunnassa on loppumetreillä ja sisällöllisiä muutoksia al-
kuperäiseen esitykseen ei ole tulossa.

Hallituksen esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jäämi-
nen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa. Tämän het-
kisten sääntöjen mukaan 16 vuoden työhistoria riittää. Lisäksi 
vuorotteluvapaan enimmäiskestoa lyhennettäisiin nykyisestä 
360 kalenteripäivästä 180 kalenteripäivään. Samalla luovut-
taisiin vuorotteluvapaan jaksottamisesta ja koko vapaa tulisi 
siten pitää yhdellä kertaa.

Vuorottelukorvausta olisi tarkoitus yhtenäistää siten, että 
pitkän työuran tehneiden korkeammasta korvauksesta, 80 
prosenttia työttömyyspäivärahasta, luovutaan. Jatkossa vuo-
rottelukorvauksen taso olisi kaikilla 70 prosenttia työttömyys-
päivärahasta.

Muutokset voimaan asteittain

Hallituksen esityksen mukaan muutokset tulisivat voimaan 
niin, että vuoden 2015 loppuun mennessä alkaneisiin vuorot-
teluvapaisiin sovelletaan nykyistä lakia. Tällöin jaksottaminen 
on edelleen mahdollista ja vapaan enimmäiskesto on 360 ka-
lenteripäivää. Työhistoriaksi riittää 16 vuotta. Jos työhistoriaa 
on vähintään 25 vuotta, voi korvaustaso olla 80 prosenttia 
työttömyyspäivärahasta.

Jos vuorotteluvapaasopimus on tehty viimeistään 
31.12.2015 ja vapaa alkaa viimeistään 31.3.2016, sovelle-
taan vuorotteluvapaaseen vanhoja säännöksiä.

Akava ja akavalaiset liitot eivät ole kannattaneet esitettyjä 
muutoksia ja tämä näkökanta on tuotu esiin myös eduskun-
takuulemisissa. Lakiesityksen lopullinen sisältö ja voimaan-
tuloajankohta selvinnevät joulukuun jälkipuolella. Vuorot-
teluvapaata harkitsevien kannattaakin aktiivisesti seurata 
liittojensa ja työttömyyskassojen tiedotusta.

 Petri Toiviainen
Neuvottelupäällikkö
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
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”Jyväskylän yliopisto on ihmis- ja luonnontieteisiin keskittyvä 
kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja kou-
lutuksen asiantuntija. Yliopisto on maan johtava opettajan-
kouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden 
kokonaisuus on ainoa maassamme.  

Työntekijöitä meillä on noin 2 600, opiskelijoita noin 15 
000 ja lisäksi aikuisopiskelijoita noin 20 000. Jyväskylän yli-
opisto on jakautunut kolmelle kampukselle, joita leimaa jär-
ven läheisyys, kaunis luonto ja muun muassa Alvar Aallon 
arkkitehtuuri.

Yliopiston henkilöstöpalveluissa työskentelee 14 henkilöä. 
Yliopistopalveluissa sijaitseva Henkilöstöpalvelut-vastuualue 
hoitaa yliopiston henkilöstöhallintoa yhteistyössä yksiköiden 
johdon kanssa, valvoo ja ohjaa palvelussuhteen ehtoja kos-
kevien sopimusten noudattamisessa ja soveltamisessa sekä 
neuvoo, käsittelee ja ratkaisee henkilöstöasioihin, työnanta-
jatoimintaan ja henkilöstöhallintoon muuten kuuluvat asiat. 
Lisäksi Henkilöstöpalvelut-vastuualue järjestää muun muassa 
henkilökunnalle yhteistä ammatillista ja hyvinvointiin liittyvää 
kehittämis- ja koulutustoimintaa. 

Henkilöstölakimiehen tehtävät ovat monipuolisia

Henkilöstölakimiehen tehtävät kattavat oikeastaan koko hen-
kilöstöpalveluiden kentän. Henkilöstöpalveluiden sisällä hen-
kilöstölakimiehenä tehtäväni on tarvittaessa avustaa muita 
asiantuntijoita. Työsuhteen koko elinkaari näkyy työssäni. 

Yliopistotasolla hoidan muun muassa rekrytointiin liitty-
viä asioita, kuten yksikköjen ohjausta ja neuvontaa. Suuren 

osan työajastani lohkaisevat myös työsuhteisiin rekrytoinnin 
jälkeen liittyvät asiat. Kyse voi olla vaikkapa eri työtehtävien 
hoitamisesta tai niin sanottujen vaikeiden asioiden käsittelyä 
esimiesten tukena tai ohella. 

Yhteistoimintamenettelyyn osallistuminen ja siinä ohjeis-
taminen etenkin yksikkö- ja yksilötasolla kuuluvat luontevasti 
toimenkuvaani. Meillä käydäänkin hyvässä hengessä yhteis-
toimintalain mukaisia neuvotteluja niin sanotuissa pienem-
missä asioissa, käytännöt on omaksuttu ja menettelytavat on 
yhteisesti sovitut. Lisäksi laadin ja päivitän erilaisia ohjeita. 

Haasteita riittää

Suuressa työyhteisössä haasteellista on joskus oikean kohde-
ryhmän tavoittaminen, esimerkiksi ohjeistusten osalta. Tietoa 
tulee kovin paljon sähköpostitse ja muita kanavia pitkin, jol-
loin ”sanansaattajan” tehtävä voi olla haastava. Rikkautena 
suuressa työyhteisössä on erilaisten ihmisten suuri kirjo, joka 
tekee jokaisesta työpäivästä erilaisen ja mielenkiintoisen. Toi-
sinaan tämä asettaa myös haasteita, kun erilaiset tilanteet 
tulevat ajankohtaiseksi ja niihin etsitään ratkaisua.

Monipuolinen työkokemukseni ja sitä kautta monenlais-
ten ihmisten kanssa työskentely on suureksi avuksi tässäkin 
työssä. Vapaa-ajan liikuntaharrastukset ja perhe tuovat vasta-
painoa työnteolle ja auttavat kohtaamaan työssä vaikeitakin 
asioita. Myös huumorintajuni on ehdoton valttini työssä jak-
samiselle – itselle pitää osata nauraa eikä kaikkea pidä aina 
ottaa liian vakavasti. 

Lakimies Mari Nirkkonen työskentelee Jyväskylän 
yliopistossa henkilöstölakimiehenä. Hänen tehtävänsä 
sijoittuvat kattavasti lähes koko henkilöstöpalveluiden 
toimintoihin, ja ne keskittyvät työsuhdejuridiikan kysy-
myksiin.

Henkilöstölakimiehenä 
Jyväskylän yliopistossa
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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
Sonja Mikkola, asiamies 
puh. 020 1235 368, 040 662 0601
sonja.mikkola@akavanerityisalat.fi
www.akavanerityisalat.fi

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
Maija Arvonen, asiamies
puh. 050 543 3651
maija.arvonen@luonnontieteilijat.fi
www.luonnontieteilijat.fi

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

Suomen Ekonomit Finlands Ekonomer
Riikka Sipilä, asiamies
puh. 0400 458 226
riikka.sipila@ekonomit.fi
www.ekonomit.fi

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

Suomen Psykologiliitto
Annamari Jokinen, pääsihteeri
puh. 040 865 6630
annamari.jokinen@psyli.fi
www.psyli.fi

Tradenomiliitto TRAL ry
Elina Halkola, työsuhdelakimies
puh. 020 155 8810
elina.halkola@tral.fi
www.tral.fi

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö
puh. 010 231 0354 
petri.toiviainen@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

Insinööriliitto IL 
Juha Särkkä, julkisen sektorin asiamies
puh. 020 1801 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

aivotutkimuskeskus. Kaikkien näiden ja monien muidenkin 
asioiden ansiosta Jyväskylän yliopiston tulevaisuus näyttää 
varsin hyvältä.

Yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa sujuu yliopistos-
samme mainiosti. Meillä on hyvin ammattitaitoiset sekä yh-
teistyöhaluiset ja -kykyiset pääluottamus- ja luottamusmie-
het, joiden kanssa on ilo työskennellä.”

 Mari Nirkkonen
Henkilöstölakimies
Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston tulevaisuus 
näyttää hyvältä 

Yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi varmasti myös meillä 
tullaan tekemään ja näkemään muutoksia, mutta esimerkiksi 
henkilöstövähennyksiin johtavilta yhteistoimintaneuvotteluil-
ta on toistaiseksi vältytty.

Jyväskylän yliopistolla on hyviä profilointihankkeita, jotka 
ovat menestyneet Suomen Akatemian rahoitushaussa. Lisäksi 
meillä on useita huippuyksiköitä ja kansainvälisesti ensiluok-
kaista aivotutkimusteknologiaa hyödyntävä monitieteinen 


