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Puheenjohtaja / Chair Tiina Niklander.  

Tiina Niklander

Tervetuloa kevätkokoukseen. Jatkamme yhdis-
tyksemme syksyllä aloittamaa perinnettä ja 
järjestämme kokouksen yhteydessä hiukan 
laajemman jäsentapaamisen. Syksyllä olimme 
teatterissa ja nyt osallistumme ennen kokousta 
opastetulle kiertokäynnille Kaisaniemen kas-
vitieteellisessä puutarhassa. Kevätkokouskut-
sun ja ilmoittautumisohjeet löydät tästä leh-
destä. Tervetuloa mukaan!
Työehtosopimuksen osalta tämä kevät on 
rauhallista aikaa. Syksyllä saimme sopimuk-

-
puun. Sopimukseen on kirjattu erillinen taka-

Tarvittaessa sopimus voidaan irtisanoa päät-
Työehtoso-

pimuksen tekstin löydät ainakin neuvottelu-
järjestömme JUKOn sivuilta.

-
mintaan olisitte kiinnostuneita osallistumaan. 
Toivomme yhteydenottojanne yhdistyksemme 
sähköpostiosoitteisiin:

 ja 
.

Our national-level union Finnish Union of 
University Researchers and Teachers (FUURT) 
has a special coordination group for interna-
tional researchers. Some of our internatio-
nal members are actively participating to this 
coordination group.  

There is planning going on about the 
possibility to organize an Academic Self-
Defense Course here in Helsinki during 
this year. These courses about the employer 

rights and responsibilities have already been 
organized in most of the other university cities 
earlier.

We in HUART are always willing to hear if 
there is something we could do to improve the 

not hesitate to contact us. The easiest way to do 
so is to e-mail us to either 

 or 
. 



I  HYT  I  HUART  I2

P

Tapani Kaakkuriniemi

 pääluotta-
musmiehet ja yliopiston henkilöstöyhdistys-
ten puheenjohtajat olivat tapaamassa rehtoria 
ja hallintojohtajaa. Tapaaminen oli jos nyt ei 

harvinainen. Suurimman osan ajasta ja energi-
-

helmssonin rehtorikaudella yliopisto piti lin-

-
teesta on luovuttu.

että mitään lupauksia työsuhteen varmuudesta 
ei nykyoloissa voida antaa. Hänen viestinsä oli 
jossakin määrin ristiriitainen: yhtäältä irtisa-

-
raavassa hengenvedossa tuli esille rakenteelli-
nen kehittäminen ja siinä mahdollisesti esille 
tuleva työntekijämäärän vähentäminen.

Emme kuitenkaan heti painaneet paniik-

että työnantajan puheet urakehityksen edistä-
misestä osoittautuvat tyhjiksi. Kriittisin tilanne 

määräaikaisissa työsuhteissa vuositolkulla ja 
joilla ei ole tietoa työn jatkumisesta. 

Toisenlainen esimerkki on tutkimus- ja kou-
lutuskeskus Palmenian tilanne. Sillä on Helsin-

-
menian tavoiteohjelmaan. Kuitenkin yliopis-
ton yhteistyösopimukset Hyvinkään ja Kouvo-
lan kaupunkien kanssa on rehtorin päätöksellä 

lakkautetaan ja työntekijät siirretään Helsin-
kiin kesään mennessä. 

Kouvolan toimipaikan tilanteesta kukaan ei 
tunnu tietävän mitään. Mitähän virkaa tällai-
silla ohjelmilla oikein on?

paikallista sopimista yliopistoissa lisätään. 

-
mittu TES:n mukaan. Nyt neuvottelupöydän 

-
kijäpuolella ei ole tietoa henkilöstön palkoista 

-
kausitapaamisessa henkilöstöjohtajan luona 
meille esitettiin ensimmäinen paikallisesti 

(koetilan) työntekijöiden vuotuisen työajan 
järjestely. Tavoitteena on ottaa käyttöön työeh-

-

-

Tavoite on järkevöittää nimenomaan pelto-

eli kesän työhuippuna tehtäisiin pidempää päi-
vää ja talvella lyhyempää. Tammi-kesäkuu olisi 
yksi puolen vuoden tasoittumisjakso ja heinä-
joulukuu toinen.

Miksi tämä olisi tarpeen? Kotieläinten hoi-
totyössä kiireisintä aikaa on syksy ja talvi: elu-
kat poikivat ja koetoiminta on navetassa inten-
siivistä. Kesällä taas suurin osa lehmistä on 
ummessa ja tekemistä muutenkin vähemmän. 

-
miehet otamme selkoa paikallissopimuksen 
kattavuudesta ennen kuin lausumme mitään.
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Työterveyshuollossa eletään nyt mielenkiin-

kanssa on umpeutumassa vuoden loppuun 
mennessä. Tällä kertaa työntekijäpuoli on pitä-
nyt niin paljon ääntä terveysyhtiöiden vero-

ohittaa järjestöjä uuden sopimuksen käsitte-

-
teena on kuulemma tehdä päätös juhannusvii-
kolla.

-
taan työkykykompassi. Se on elektroninen ver-

kuntoa yleisemminkin.

-

miksi yliopistonlehtoreita palkataan edel-

ole perusteltua syytä. Maaliskuun alkupäivinä 
-

työsopimuslakiin. Niinpä määräaikaisista yli-

ja paikat täytetään toistaiseksi - ihmiset jou-
tuvat hakemaan omaa paikkaansa uudemman 

-
sina. Erityisesti lääketieteellisessä tiedekun-
nassa yliopistonlehtorien vakinaistamisessa on 
astuttu hyvä askel eteenpäin.

Sivumennen sanoen: Turun yliopistossa on 
ruvettu vakinaistamaan pisimpään määräai-
kaisissa työsopimussuhteissa olleita. Ensim-

-

-
möinen 38 v palvellut henkilö on vakinaistettu. 
Laitoksen johtaja oli valittanut asiasta rehto-

-
siskaan. Tätä on sanottu väkisin vakinaistami-
seksi eli ”väkinäistämiseksi”.

Pääluottamusmies Tapani Kaakkuriniemi

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

roikkuneet määräaikaisissa työsuhteissa vuositolkulla ja 
joilla ei ole tietoa työn jatkumisesta.”
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HYT valtuutti pääluottamusmiehen kysymään 
-

hin saatuja vastauksia voitaisiin ehkä käyttää 
Agora-tilaisuuden tiedotuksessa:

uudistetulla palkkausjärjestelmällä on ollut 
naisten ja miesten palkkatasa-arvoon Helsin-
gin yliopistossa?

Henkilöstöjohtaja Kira Ukkosen vastaus: 
Yliopistojen palkkausjärjestelmä on sukupuo-
lineutraali eikä vaikuta tasa-arvoon sitä eikä 
tätä. Järjestelmää on sovellettu riippumatta 
arvioitavien sukupuolesta. Joitakin poikkeuk-

-
kosta.

yliopisto työnantajana on tehnyt naisten ja 
miesten palkkatasa-arvon edistämiseksi?

-
kausjärjestelmä toimi naisten ja nuorten 

-
sessa muita nopeammin. Kuitenkin neliportai-
sen urajärjestelmän ylimmällä portaalla naisia 

-

joka pysyy pitkään akuuttina.

valmis. Ensimmäisten tietojen mukaan koi-
rakoulun tapaan harjoitettu kulukuuri alkaa 

-
naa euroa voitollinen. YT-neuvottelukunnassa 
tämän asian kertominen kuorrutettiin vähät-

miljoonaa saatiin yliopiston sijoitustoimin-

yliopiston toimintojen tehostamisesta.

-

Henkilöstöosaston kanssa on saatu aikaan 
-

sesti opettavilla tuntiopettajilla on oikeus 
yliopiston järjestämään työterveyshuoltoon. 

oltava opetusta kahtena peräkkäisenä perio-

Tämä on tulosta pääluottamusmiesten 
määrätietoisista ja joskus jääräpäisistäkin 
ponnistuksista henkilöstön eri kategorioiden 
oikeuksien parantamiseksi.  

 jonka mukaan jokseenkin vakituisesti opettavilla 
tuntiopettajilla on oikeus yliopiston järjestämään 

työterveyshuoltoon.”

“Yliopistojen 
palkkausjärjestelmä on 

sukupuolineutraali eikä 
vaikuta tasa-arvoon sitä 

eikä tätä. Järjestelmää on 
sovellettu riippumatta 

arvioitavien sukupuolesta. 
Joitakin poikkeuksia on 

osa koko joukosta.”
Kira Ukkonen

Helsingin yliopiston henkilöstöjohtaja
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 HYT vaatii

uuden palkkausjärjestelmä 
sukupuolivaikutuksista.

-
taisten palkanosien sukupuolieroista.

3) Yhdessä henkilöstön kanssa suun-
niteltuja toimenpiteitä mahdollisten 

perusteettomien palkkaerojen  
poistamiseksi.

HYT vietti Minna Canthin ja tasa-arvon päivää 

arvon toteutumisesta Helsingin yliopistossa. 

Päivän aikana HYTin 
hallituslaiset jakoivat noin 

 aulassa. Jäsenillä oli myös

 mahdollisuus tulla tapaamaan

 
pääluottamusmies Tapani

 

 

huomaamistaan epäkohdista

 

samanpalkkaisuudessa.

Pääluottamusmies Tapani Kaakkuriniemi päivystämässä HYTin ständillä. Kuva: Gritten Naams. 
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Naisten ja miesten palkkaero vuonna 2012:

EU:ssa 16 %.

Suomessa 17 %. 

Helsingin yliopistossa: opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 14 %, muulla 
henkilöstöllä 7 % (2012).

Opetus- ja tutkimushenkilöstöllä naisten keskimääräinen palkka 
(3491 €/kk) on kuukaudessa 566 euroa pienempi kuin miesten     
(4057 €), muun henkilöstön osalta 224 euroa pienempi (naisten 
palkka 3002 €, miesten 3226 €).

Vuodessa nainen tienaa opettajana ja tutkijana keskimäärin 6792 
euroa vähemmän ja muun henkilöstön edustajana 2928 euroa 
vähemmän kuin mies.

TIESITKÖ? 
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Ulla Immonen

 on jo yli vuosikymmenen ajan 
rakennettu yhteistä eurooppalaista tutkimus-

peruslähtökohtina ovat eurooppalaiset tutki-
muksen ”sisämarkkinat”. Nämä sisämarkki-
nat toisivat toteutuessaan Eurooppaan edel-

freedom”) eli tiedon ja osaamisen vapaan liik-
kuvuuden. Toimivan eurooppalaisen tutki-
musalueen toivotaan sekä houkuttelevan tut-
kijoita kolmansista maista Eurooppaan että 
vahvistavan eurooppalaista aivokiertoa (brain 
circulation) eli eurooppalaisten tutkijoiden 
liikkuvuutta maiden ja sektoreiden välillä. 
Liikkuvuuden korostamisen taustalla on aja-

-
välistyessä mikään maa ei voi pärjätä tukeutu-

-
syys korreloi voimakkaasti niiden tuottavuu-
den sekä tutkimuksen laadun kanssa: vuonna 

-
lee yhä määrällisesti eniten ulkomaalaisia tut-
kijoita . Lisäksi jokaisessa Euroopan viidestä 
huippuyliopistosta -
joista oli kotoisin opiskelumaansa ulkopuo-

-
lisyyden ja tutkimuksen laadun syy-seuraus 

-
vat pärjäävän paremmin kansainvälisessä kil-
pailussa. 

Tänä vuonna eurooppalaisen tutkimusalu-
-

edistämisessä on vielä paljon tekemistä Euroo-
passa – ja erityisesti Suomessa. EU häviää yhä 

Yhdysvalloille sekä ulkomaalaisten tutkijoiden 
houkuttelemisessa sekä heidän pitämisessään 
Euroopassa. Lisäksi Eurooppa menettää omaa 
henkistä pääomaansa: EU:ssa esimerkiksi val-
mistuu enemmän luonnontieteiden ja teknii-

yhä useammat heistä siirtyvät töihin Euroo-
pan ulkopuolelle3. Myös Suomessa korkea-
koulutuksen kansainvälistymiskehitys on ollut 
hidasta ja vaikeuksia on erityisesti ulkomaa-
laisten tutkijoiden houkuttelemisessa Suo-
meen. Suomi kuuluu niihin harvoihin EU-

-
maille enemmän korkeasti koulutettuja kuin 
heitä muuttaa ulkomailta Suomeen . Onkin 

-
tavia maita niin kansainvälisessä PISA -tut-
kimuksessa kuin kansainvälisissä kilpailu-

EU-maiden keskiarvon alapuolelle juuri tutki-
musjärjestelmän kansainvälisyyttä kuvaavissa 
vertailuissa. Euroopan komission teettämän 
Researchers’ Report – tutkimuksen mukaan 

“Suomi kuuluu niihin 

että Suomesta muuttaa 
ulkomaille enemmän 

korkeasti koulutettuja kuin 
heitä muuttaa ulkomailta 

Suomeen.”
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-
lytyksenä mm. koulutuksen ja tutkimuksen 
laadun . Laatuun satsaaminen kannattaa toki 

-
dän perheitään tuetaan kokonaisvaltaisesti.

Ulkomaalaisten osaajien houkuttelemisen 
lisäksi olisi tärkeää rohkaista suomalaisten tut-
kijoiden liikkuvuutta. Suomessa voitaisiinkin 
tehdä paljon esimerkiksi parantamalla kan-
sainvälisen tutkimusrahoituksen hakuosaa-
mista sekä tutkijoiden aktiivisuutta osallistua 
EU:n tutkimusohjelmiin. Euroopan komis-
sion mukaan myös kansainvälisen kokemuk-
sen positiivinen huomioiminen yliopistojen 

– tutkimuksen mukaan useat tutkijat kokevat 
-
-

mailla heikensivät heidän palkkakehitystään 
ja uralla etenemistä heidän palatessaan takai-
sin kotimaahansa. Tämä on ristiriidassa sen 

-
linen kokemus lisää tutkijoiden tuottavuutta. 

-

liikkuvuudella oli suora vaikutus heidän tuot-

patentit jne.). Tutkimustulos ei yllätä. Liikku-
vuus ja kansainvälinen kokemus lisäävät tut-

-

edellytyksiä toimia kansainvälisellä tiedeken-
tällä. Siksi ulkomaisille tutkinnoille sekä ulko-
mailla hankitulle työkokemukselle tulisi antaa 
täysi painoarvo myös suomalaisten korkea-
koulujen ja tutkimuslaitosten rekrytointipro-

“Ulkomaalaisten osaajien houkuttelemisen lisäksi olisi 
tärkeää rohkaista suomalaisten tutkijoiden liikkuvuutta. 

Suomessa voitaisiinkin tehdä paljon esimerkiksi 
parantamalla kansainvälisen tutkimusrahoituksen 

hakuosaamista sekä tutkijoiden aktiivisuutta osallistua EU:n 
tutkimusohjelmiin.”

tutkijan saaneista tutkijoista on ollut vähin-
tään kolme kuukautta ulkomailla viimeisten 

5 
Miksi Suomi ei ole onnistunut houkuttele-

maan enemmän ulkomaalaisia osaajia? Mikään 
eurooppalainen maa ei tällä hetkellä pysty kil-
pailemaan esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa 
tutkimusrahoituksessa tai tutkijoiden palkka-

-
den sijoittumiseen vaikuttaa kuitenkin myös 
moni muu seikka. Euroopan komission teet-

ulkomaiset EU—maissa työskentelevät tutkijat 
kokevat EU:n houkuttelevaksi nimenomaan 

kolmansista maista tulevista tutkijoista halu-
aisi jäädä asumaan EU:n. Usein kuitenkin esi-

-

koetaan esteiksi liikkuvuudelle. Nämä tulokset 
-

vana maana suhteessa muihin EU-maihin hei-
kentävät todennäköisesti erikoinen kieli sekä 
työmarkkinoiden pienuus. Suomessa kannat-
taisikin keskittyä näiden haittojen minimoimi-
seen esimerkiksi kehittämällä ulkomaisten 

-
tusta sekä tarjoamalla tukea tutkijoiden puoli-
soiden työllistymiseen. Suomen Innovaatio- ja 
tutkimusneuvoston poliittinen linjaus vuosille 
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Kirjoittaja on politiikan tutkimuksen pääai-
neopiskelija Helsingin yliopistossa European Stu-
dies - maisteriohjelmassa. Hän oli hiljattain 5 kk 
harjoittelijana Euroopan komission innovaatio- ja 
tutkimuspääosastolla.
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järjesti seminaarin apurahalla työskentele-
misestä ja siihen liittyvistä ongelmista ja eri-
tyispiirteistä. Tieteiden talon juhlasaliin oli 
kokoontunut lähes sata asiasta kiinnostunutta. 

-

että säätiöt osallistuisivat jollakin tavalla työ-
-

opistojen johtoportaissa. Heidän mukaansa 

olisi verottajakin kiinnostunut.
-
-
-

yksityisten rahoittajien kuten säätiöiden anta-

mikä ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan eli 
-

daan jakaa käyttötarkoituksen mukaan kol-
-

hat ja tutkimusryhmille jaettavat apurahat.
Isotupa höysti esitystään lukuisin käytän-

nön esimerkein. Alustuksesta syntyneeseen 
keskusteluun olisi tarvittu puoli tuntia enem-
män aikaa kuin nyt oli käytettävissä. Hän 

-
han päälle korvausta tutkimustiloista ja -väli-

työsuhteeksi.
Helsingin yliopiston tutkimuksen toimi-

alan kehitysjohtaja Ritva Dammert esitteli yli-

-
sensa suoraan yliopistolta. Yli yhdeksän kym-

-
tiöiltä ja EU-lähteistä. Yrityksetkin rahoitta-
vat tutkimusta jonkin verran. Dammert sanoi 

on itsekin saanut kolme vuotta tutkimusra-
hoitusta säätiöltä. Yliopisto on ollut vastahan-
gassa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukun-

mutta valmistelee kuitenkin puitesopimusta 
säätiöiden kanssa. Hän toivotti kaikki tutki-
jat rahoitustaustasta riippumatta tervetulleiksi 
Helsingin yliopistoon.

hänen edustamansa Koneen Säätiö on suu-
rin ihmistieteiden rahoittaja Suomessa. Muita 

-
tiö. Hän piti huolestuttavana nyt yliopistoi-

-

aamulla ensiksi ennättää paikalle.
-

nen kertoi apurahatutkijan vakuuttamisen 
ehdoista ja vakuutusturvan tasosta. Opettajien 
työttömyyskassan johtaja Marjaana Maison-

vaikuttaa työmarkkinoilla oloon ja millaiset 
vaikutukset sillä on työssäoloehdon karttumi-
seen ja päivärahaoikeuteen.

Yleisön joukossa ollut Säätiöiden ja rahas-
tojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Liisa 

kehotti apurahansaajia ottamaan ongelmati-

koska ”hän on apurahatutkijoiden ystävä”.
Seminaarin suosio antanee aiheen järjestää 

vastaavanlainen tapahtuma joskus toistekin. 

Tapani Kaakkuriniemi
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Isäntä kutsui renkinsä paikalle. ”Olen päättä-
nyt että tilani pitä kaimman 
tilan joukkoon. Siksi nyt pitäisi rakentaa 
navetta kolmelle lehmälle. Tehtävä on erittäin 
tärkeä ja kiireellinen. Itse tulen olemaan muu-

siihen että hoidat homman.”

renki ihmetteli koko navettatouhua. Eikö 
se vähän ränsistymään päässyt kanala kai-
paisi ennemmin huolenpitoa tai kohennusta? 
Renki kuitenkin jätti muut tehtävänsä ja ryh-
tyi käskystä rakentamaan. Kahden kuukauden 
päästä valmis navetta esiteltiin kriittiselle isän-

Maatilan laadunkohennus

Kaksi kuukautta myöhemmin navetta esi-
tettiin jälleen -

rakennankin navetan kuudelle lehmälle. Ei 
tämä kelpaa”.

-
nen kun oli hän laajensi navettaa jotta siihen 
mahtuisikin kuusi lehmää. Jälleen kului kaksi 

ja esitti kaikille tutuilleen uutta hienoa navet-
taa jonka hän oli rakentanut. Renkikin sai 
kuulla omansa: ”Sillä aikaa kun minä rakensin 
tämän hienon navetan olet kuusi kuukautta 
vain laiskotellut. Uuden sikalan rakentaminen 

Tarinassa epäolennaista on tietenkin se ettei 
isännällä ollut varaa yhteenkään lehmään eikä 

saatikka sitten tulevaisuudessa sikoja. Puo-
let kanoistakin ehti navettaprojektin aikana 
kuolla koska renki ei ehtinyt niitä hoitaa. 

Kuva: Mietta Lennes
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Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 

24.4.2014 ravintola Violassa (Kaisaniemenranta 2) kello 17.30 alkaen. 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

6. Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2013. 

7. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 

8. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille tai päätetään niistä 
toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta. 

9. Käsitellään muut asiat, joista on tehty kirjallinen ilmoitus. 

10. Kokouksen päättäminen. 

Ennen kokousta klo 17.00 alkaen järjestetään ruokailu kokoukseen osallistujille.

Kokouksen yhteydessä järjestetään opastettu kierros Kaisaniemen kasvihuoneisiin klo 16.00 
alkaen, jonka jälkeen siirrytään ravintola Violaan. Kierrokselle lähtöön kokoonnumme klo 
15:50 kasvihuoneiden edessä.

Ilmoittaudu mukaan kevätkokoukseen ja/tai kierrokselle Kaisaniemen kasvihuoneisiin HY-
Tin kotisivuilta löytyvältä e-lomakkeella. Ilmoittautumiset ovat sitovia, ja viimeinen ilmoit-
tautumispäivä on 8.4.

Kutsu HYTin kevätkokoukseen 
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