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Puheenjohtajan palsta

UPJ käyttöön lokakuussa, 
marraskuussa hallintovaalit

Hyvää syksyn alkua!
Edunvalvontarintamalla haluaisin nostaa esiin pari 

ajankohtaista asiaa. Tänä syksyna uusi palkkausjärjestelmä eli upj 
otetaan käyttöön, ja marraskuussa meillä on hallintovaalit.

Upj-palkat maksuun lokakuusta alkaen
 

Kesäkuussa tänä vuonna allekirjoitettu upj-sopimus syntyi monien 
tuskallisten vaiheiden kautta. Valiovarainministeriön ja järjestöjen 
lähtökohtana oli, että uuden palkkausjärjestelmän rakenteesta 
sovitaan ennen sen käyttöönottoa. On luonnollista, että järjestelmän 
rakenteesta sovitaan etukäteen, mutta valmistelu kesti vuosia ja 
käyttöönottoon siirryttiin ilman kokeiluvaihetta. 

Nyt meillä on järjestelmä, jossa on kaksi palkkaustekijää. 
Tehtävän vaativuusosa ja henkilökohtainen osa. Vaativuusosa 
on jäykempi kuin henki-osa, mutta tietenkin sen muuttamisesta 
neuvotellaan, kun tehtävänkuvaus muuttuu.

Upj-palkkaa ruvetaan maksamaan lokakuussa (takautuvasti 
vuoden alusta), mikäli kaikki tiedot on saatu syötetyksi palkan-
maksujärjestelmään. Täydentävän rahoituksen piiriin kuuluvien 
upj-palkat ruvetaan maksamaan ensi vuoden alusta. Upj-palkka 
on vähintään sama kuin vanha palkka, mutta palkantarkistuksia on 
odotettavissa, sillä keskimääräinen korotusprosentti on Helsingin 
yliopistossa 7,31.
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Suurimmalle osalle pieni palkankorotus
 

Ilmeisiä virheitä upj-palkan sovittelussa korjataan. Erimielisyyksiä 
upj-palkan osalta käsitellään tietyn kaavan mukaisesti. Jollei 
laitostasolla päästä yhteisymmärryksessä upj-palkasta, henkilö 
voi tehdä oikaisuvaatimuksen arviointiryhmälle. Ohjeita tästä 
ilmestynee yliopiston web-sivuille. Tieteentekijöiden liiton sivuilta 
ja luottamusmieheltä saa lisätietoa oikaisuvaatimuksen teosta.

On ilmeistä, että luvatut palkankorotukset herättävät toiveita. 
Suurin osa (noin 80 prosenttia) henkilöstöstä saakin palkan-
korotuksen; tosin korotussummat ovat pieniä. Poikkeustapauksessa 
saattaa tulla suurempi palkankorotus, ja silloin on todella kyse 
virheellisen palkkauksen korjaamisesta. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että nuoret työntekijät hyötyvät 
järjestelmästä, mikä olikin tarkoitus. Tietyt asiantuntijaryhmät 
hyötyvät myös. Takuupalkalle jää etupäässä yliopistoa pitkään 
palvelleita. Jos henkilö on saavuttanut kaikki ikälisät ja muitakin 
lisiä, hän ei enää voi odottaa palkankorotusta. Tietenkin esiintyy 
poikkeuksia tästäkin säännöstä.

Onko uusi palkkausjärjestelmä sitten oikeudenmukainen? 
Palkkausjärjestelmä pyrkii oikeudenmukaisuuteen ja palkitsemaan 
hyviä suorittajia. Järjestelmä on kuitenkin osittain monimutkainen 
ja mukana on inhimillinen tekijä, mikä saattaa vaikuttaa 
oikeudenmukaisuuteen. Erimielisyyskäsittelyn yhteydessä yrite-
tään oikaista vääryyksiä, ja arviointiryhmät yrittävät normittaa 
tilanteet yliopiston tasolla. Jokainen henkilö katsoo kuitenkin 
palkka-asiaansa subjektiivisesti, ja muiden asettamia oikeudenmu-
kaisuusnäkökohtia voidaan aina arvostella.

Hallintovaalit marraskuussa
 

Helsingin yliopiston hallintovaaleja järjestetään marraskuun 22., 23. 
ja 27. päivinä sähköisinä vaaleina. HYT kehottaa jäseniään olemaan 
aktiivisia ehdokasasettelun yhteydessä. HYT:n hallitus ei pysty 
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Haluatko HYT:n yhdysjäseneksi 
tai mukaan hallitustyöskentelyyn? 

Aktiivisia ay-toimijoita tarvitaan lisää. 

Ota rohkeasti yhteyttä 
Ragnaan (ragna.ronnholm@helsinki.fi  ) 

tai Björniin (bjorn.fant@helsinki.fi  )!

seuraamaan eri tiedekuntien ehdokasasettelua, mutta HYT aikoo 
konsistorin vaaleissa asettaa omia ehdokkaita. Ehdokasasettelu 
konsistoritasolla koskee koko yliopistoa ja sen takia on hyvä, että 
tämän tason ehdokasasettelu hoidetaan keskitetysti. 

Kehotan siis jäseniä olemaan aktiivisia vaaliasioissa. HYT:
n hallitukselle voitte välittää mielipiteitänne. Tietoa ehdokkaiden 
asettamisesta ilmesty Alma-sivuille hallintovaaliotsikon alle.

Björn Fant
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JUKO / HELSINGIN YLIOPISTON TIETEENTEKIJÄT –  
FORSKARFÖRENINGEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET ry.  

Luottamusmiehet 1.6.2006–31.5.2008  
 
Pääluottamusmies  
yliopistonlehtori Björn Fant, Fysikaalisten tieteiden laitos, PL 64, 
puh.(09) 191 50619, 050-500 3280, telekopio (09) 191 50610, e-
mail bjorn.fant@helsinki.fi
 
LUOTTAMUSMIEHET ALUEITTAIN:  

Teologinen tiedekunta  
verkostojohtaja Tapani Kaakkuriniemi, Aleksanteri-instituutti, PL 
42, puh. (09) 191 28659, telekopio (09) 191 28617, e-mail tapani.
kaakkuriniemi@helsinki.fi
varaluottamusmies tutkija Petri Luomanen, Eksegetiikan laitos, 
PL 33, puh. (09) 191 24014, telekopio (09)191 22106, e-mail 
petri.luomanen@helsinki.fi
 
Oikeustieteellinen tiedekunta  
assistentti Suvianna Hakalehto-Wainio, Julkisoikeuden laitos, 
PL 4, puh. (09)191 22465, telekopio (09) 191 23076, e-mail 
suvianna.hakalehto-wainio@helsinki.fi
varaluottamusmies tutkija Anni Tuomela, Julkisoikeuden laitos, 
PL 4, puh. (09) 191 22569, telekopio (09)191 23076, e-mail anni.
tuomela@helsinki.fi

Lääketieteellinen tiedekunta  
tutkija Karri Silventoinen, Kansanterveystieteen laitos, PL 41, 
puh. (09) 191 27541, telekopio (09) 191 27570, e-mail karri.
silventoinen@helsinki.fi
varaluottamusmies tutkija Torsten Winter, Kansanterveystieteen 
laitos, PL 41, puh. (09) 191 27598, telekopio (09) 191 27570, e-
mail torsten.winter@helsinki.fi
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Humanistinen tiedekunta, ryhmä A (Englannin kielen, 
Romaanisten kielten, Saksalainen, Slaavilaisten kielten, 
Suomalais-ugrilainen ja Suomen kielen laitokset sekä Nordica ja 
Kouvolan kääntäjäkoulutuslaitos) 
yliopistonlehtori Juhani Sipilä, Suomen kielen ja kotimaisen 
kirjallisuuden laitos, PL 3, puh. (09) 191 23300, telekopio (09) 
191 2261, email juhani.sipila@helsinki.fi
varaluottamusmies tohtoriassistentti Minna Palander-Collin, 
Englannin kielen laitos, PL 24, puh. 191 23421, telekopio (09) 
191 23072, e-mail minna.palander-collin@helsinki.fi

Humanistinen tiedekunta, ryhmä B (muut laitokset) 
tutkija Outi Alanko-Kahiluoto, Taiteiden tutkimuksen laitos, PL 
3, puh. (09) 191 21664, telekopio (09) 191 29229, e-mail outi.
alanko@helsinki.fi
varaluottamusmies tutkija Kirsimarja Tielinen, Saksalainen laitos, 
PL 24, puh. (09) 191 22565, telekopio (09) 191 23069, e-mail 
kirsimarja.tielinen@helsinki.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, ryhmä A 
(Fysikaalistentieteiden laitos, Geologian laitos, Kemian laitos, 
Maantieteen laitos ja Tähtitieteen laitos)
yliopistonlehtori Ritva Kivikkokangas-Sandgren, Maantieteen 
laitos, PL 64, puh. (09) 191 50791, telekopio (09) 191 50760, e-
mail ritva.kivikkokangas-sandgren@helsinki.fi  
varaluottamusmies yliopistonlehtori Ismo Koponen, Fysikaalisten 
tieteiden laitos, PL 64, puh. (09) 191 50652, telekopio (09) 191 
50610, e-mail ismo.koponen@helsinki.fi
  
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, ryhmä B 
(Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Tietojenkäsittelytieteen 
laitos)
yliopistonlehtori Tiina Niklander, Tietojenkäsittelytieteen laitos 
PL 68, puh. (09) 191 51370, telekopio (09) 191 51120, e-mail 
tiina.niklander@helsinki.fi
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varaluottamusmies yliassistentti Jouni Luukkainen, Matematiikan 
ja tilastotieteen laitos, PL 68, puh. (09) 191 51443, telekopio (09) 
191 51400, e-mail jouni.luukkainen@helsinki.fi
 
Biotieteellinen tiedekunta ja Farmasian tiedekunta  
yliopistonlehtori Ragna Rönnholm, Bio- ja ympäristötieteiden 
laitos, PL 56, puh. (09) 191 59024, telekopio (09) 191 59068, e-
mail ragna.ronnholm@helsinki.fi
varaluottamusmies yliopistonlehtori Pirjo Nikula-Ijäs, Bio- ja 
ympäristötieteiden laitos, PL 56, puh. (09) 191 59050, telekopio 
(09) 191 59068, e-mail pirjo.nikula-ijas@helsinki.fi

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 
yliopistonlehtori Camilla Kovero, Kasvatustieteen laitos, PL 9, 
puh. (09) 191 20538, telekopio (09) 191 20561, e-mail camilla.
kovero@helsinki.fi
 
Valtiotieteellinen tiedekunta  
tutkija Anne Holli, Yleisen valtio-opin laitos, PL 54, puh. (09) 191 
24938, telekopio (09) 191 24832, e-mail anne.holli@helsinki.fi 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
yliopistonlehtori Päivi Ekholm, Soveltavan kemian ja 
mikrobiologian laitos, PL 27, puh. (09) 191 58409, telekopio (09) 
191 58475, e-mail paivi.ekholm@helsinki.fi  
varaluottamusmies yliopistonlehtori Petri Nummi, Soveltavan 
biologian laitos, PL 27, puh. (09) 191 58366, telekopio (09) 191 
58463, e-mail petri.nummi@helsinki.fi 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta 
yliopistonlehtori Matti Kaikkonen, Peruseläinlääketieteen laitos, 
PL 57, puh. (09) 191 57039, telekopio (09) 191 57033, e-mail 
matti.kaikkonen@helsinki.fi 
varaluottamusmies kliininen opettaja Irmeli Happonen, Kliinisen 
eläinlääketieteen laitos, PL 57, puh. (09) 191 49627, telekopio 
(09) 191 49670, e-mail irmeli.happonen@helsinki.fi  
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Kielikeskus, Avoin yliopisto sekä Koulutus- ja 
kehittämiskeskus Palmenia 
lehtori Leena-Maija Åberg-Reinke, Kielikeskus, PL 4, puh. 
(09) 191 23714, telekopio (09) 191 23364, e-mail leena.
aberg@helsinki.fi

Kaikki yliopiston laitokset ja erillislaitokset kuuluvat näiden 
luottamusmiesten piiriin, vaikka laitosta ei olisi mainittu 
edellä.

Ilmoita HYT:n toimistoon Maria Ilveskivelle (hy-
tieteentekijat@helsinki.fi, puh. 191 44621), jos olet muuttanut 
tai jos virka- tai työsuhteessasi on tapahtunut muutos. 

Mikäli sähköpostisi on jotain muuta kuin etunimi.
sukunimi@helsinki.fi, niin ilmoitathan siitä toimistolle. Tämä 
siksi, että saadaan tehostetuksi tiedotusta.

Ilmoita myös, kun oppiarvosi muuttuu. Edunvalvonta 
on helpompaa, jos tiedot jäsenistöstä ovat täsmälliset ja 
ajantasaiset. 

Päivitä jäsentietosi
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JUKO:n / HYT:n luottamusmiehet on valittu uudelle 
kaksivuotiskaudelle, kuten edellisten sivujen listasta käy 
ilmi. Pyysimme luottamusmiehiltä lyhyttä itse-esittelyä 
valokuvineen, ja tässä on saaliimme:

Luottamusmiehet esittäytyvät

Toimin yliopistonlehtorina fysikaalisten tieteiden laitoksella ja 
olen fysiikan dosentti. Tutkimusalani on ydinfysiikka, mutta 
on pakko myöntää, että pääluottamusmiestoimi ja hallinnolliset 
tehtävät vievät pääosan tutkimusajastani. Olen ollut ammatti-
yhdistystoiminnassa mukana 90-luvun alusta saakkaa ja sillä 
tavalla hankkinut monipuolista kokemusta edunvalvonnasta. 
Harrastuksiini kuuluvat luonto, lukeminen ja yhteisten asioiden 
hoitaminen.

Björn Fant
Pääluottamusmies



11

Anne Maria Holli
Valtiotieteellinen tiedekunta 

Olen valtiotieteen tohtori ja politiikan tutkija yleisen valtio-
opin laitoksella. Olen varaluottamusmies ja HYT:n hallituksen 
varajäsen vuoden 2006 alusta. Minulla on takanani kohta 
parinkymmenen vuoden ura pätkätöissä, so. päätoimisena 
tutkijana (apurahatutkijana, assistenttina, tutkimustyössä 
ulkomaisen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen turvin jne.). 
Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina (Suomen Akatemia) 
valmistellen tutkimusta suomalaisten naisten strategisesta vallasta 
(2004–07). Erikoisalaani ovat sukupuolen ja politiikan sekä 
tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvoa koskevien diskurssien tutkimus. 
Harrastan mökkeilyä, sienestystä ja marjastusta, itämaista tanssia, 
kuvitteellisia maailmoja ja verisiä murhia (fantasia ja dekkarit). 
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Olen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen (B-) 
ryhmän varaluottamusmies ja matematiikan yliassistentti (mvs) 
erikoisalanani tutkimuksessa geometrinen topologia. Uuteen 
uskonnonvapauslainsäädäntöön liittyvä kansalaisaktiivisuuteni 
vain jatkuu. Puolen tunnin kävely töihin valmentaa talven 
hiihtolenkkeihin.

Jouni Luukkainen
Matemaattis-
luonnontieteellinen 
tiedekunta, ryhmä B

Olen molekyylibiologian 
yliopistonlehtori bio- ja 
ympäristötieteen laitoksella. 
Toimin Tieteentekijöiden liiton 
ja HYT:n varapuheenjohtajana 
sekä konsistorin ja yliopiston 
tasa-arvotoimikunnan jäsenenä. 
Harrastuksiini kuulu elämästä 
nautiskeleminen.

Ragna Rönnholm
Biotieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta
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Olen TT, UT:n eksegetiikan dosentti, akatemiatutkija ja 
teologisen tiedekunnan varaluottamusmies. Olen työskennellyt 
Helsingin yliopistossa opettajana ja tutkijana 19 vuoden 
ajan – määräaikaisissa työsuhteissa. Tällä hetkellä toimin 
akatemiatutkijana eksegetiikan laitoksella. Tutkimusprojektissani 
selvitä varhaisten juutalaiskristittyjen historiaa sosiaali- ja 
kognitiotieteiden näkökulmasta. Vapaa-aika kuluu yleensä kotona 
tai mökillä rakennus- ja remonttipuuhissa. Harrastan myös 
kuorolaulua. 

Petri Luomanen
Teologinen tiedekunta

Suvianna Hakalehto-Wainio
Oikeustieteellinen tiedekunta

Toimin oikeustieteen assistenttina julkisoikeuden laitoksella. 
Kirjoitan väitöskirjaani viranomaisten vahingonkorvausvastuusta 
ja osallistun laitoksen opetukseen. Kotona hoidan kahta lasta, yhtä 
asianajajaa sekä neljää kilpikonnaa. Vapaa-aikana nautiskelen 
siirtolapuutarhassani, hoidan halkiopotilaiden asioita ja harrastan 
hyvää ruokaa ja viinejä.
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Juhani Sipilä
Humanistinen tiedekunta, ryhmä A 

Olen kotimaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori Suomen kielen 
ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksella. Toimin tämän vuoden 
HYT:n sihteerinä ja tiedotusvastaavana, samoin TTL:n hallituksen 
varajäsenenä. Muita mainittavia ovat Luikalan kyläyhdistyksen 
ainaisjäsenyys ja kotimaisen kirjallisuuden miesjaoston 
perustajajäsenyys. Harrastan milloin mitäkin, yleensä jotain 
hyödyntöntä ja hupaisaa (kuten lentokoneiden valokuvausta).

Camilla Kovero
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Jag är universitetslektor och docent i vuxenpedagogik på 
Pedagogiska institutionen. Jag undervisar och handleder på 
olika nivåer inom det svenskspråkiga utbildningsprogrammet. 
Mitt forskningintresse har under den senaste tiden varit kopplad 
till frågor gällande identiteten och dess förändring. När jag håller 
ledig läser jag skönlitteratur, går på utställningar och rör mig i 
naturen.  
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Leena-Maija Åberg-Reinke 
Kielikeskus, Avoin yliopisto, Palmenia

Olen ruotsin kielen lehtori, toimipaikkanani kielikeskus. 
Opetan lähinnä metsä- ja kielitieteilijöitä sekä vedän erilaisia 
valmennus- ja tukikursseja. Toimin paitsi kielikeskuksen 
myös Avoimen yliopiston sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenian luottamusmiehenä. Olen intohimoinen sauvakävelijä 
ja ruoanlaittaja. Harrastusten listalta löytyy lisäksi vaikkapa 
musiikin kuuntelua ja matkustelua Pohjois-Saksassa. Sieltä on 
oheinen valokuvanikin: paikkana Kühlungsborn ja lasissa kuumaa 
tyrnimehua – herkkua!
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HELSINGIN YLIOPISTON TIETEENTEKIJÄT
FORSKARFÖRENINGEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET 

Postiosoite: PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 23 A, 3. krs

Puhelin: (09) 191 44621
Sähköposti: hy-tieteentekijat@helsinki.fi

Kotisivu: www.helsinki.fi/jarj/hyt
Toimistosihteeri: MARIA ILVESKIVI, puh. 191 44621

Toimistossa on puhelinpäivystys torstaisin klo 15–17;
muuna aikana voit jättää viestin puhelinvastaajaan
tai lähettää sähköpostia – sinuun otetaan yhteyttä.

Voit myös kääntyä oman luottamusmiehesi
tai alla mainittujen henkilöiden puoleen:

Puheenjohtaja ja pääluottamusmies: BJÖRN FANT
puh. 191 50619, 050 500 3280, sähköposti: bjorn.fant@helsinki.fi

Varapuheenjohtaja: RAGNA RÖNNHOLM
puh. 191 59024, sähköposti: ragna.ronnholm@helsinki.fi

Sihteeri ja tiedotusvastaava: JUHANI SIPILÄ
pu. 191 23300, sähköposti: juhani.sipila@helsinki.fi

Jäsenlehden toimitti ja taittoi JUHANI SIPILÄ


