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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

   Jaana

Oulun yliopistossa toteutettiin viime lokakuussa koko henkilökunnalle suunnattu työhyvinvointikysely. Kyselyn tavoit-
teena oli nostaa esille kehittämiskohteita. Työhyvinvointi tai hyvä työvointi lisäävät työssä jaksamisen lisäksi myös 
työn tuottavuutta.

Kyselyn tuloksia on alkuvuodesta käyty läpi koko yliopiston sekä eri tiedekuntien ja  yksiköiden tasoilla. Koska kysely 
toteutettiin myös muissa yliopistoissa, on tuloksia    ollut mahdollista verrata myös koko maan yliopistojen keskiar-
voihin.

Viime päivinä on valtakunnan uutisissa ykkösaiheena ollut työhyvinvointia pahimmalla tavalla myrkyttävä ilmiö työ-
paikkakiusaaminen.

Yliopistoille tehdyn kyselyn mukaan väittämään ”En ole joutunut työpaikallani kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi 
viimeksi kuluneen vuoden aikana” annettujen vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 oli Oulun yliopistossa 4,34  (1 = 
täysin eri mieltä….5 = täysin samaa mieltä). Muun henkilökunnan ja opetus ja tutkimushenkilökunnan vastausten 
keskiarvoissa ero oli sadasosissa. Kaikissa Suomen yliopistoissa vastausten keskiarvo tähän väittämään oli 4,38.

Hyvältä näyttää tilanne yliopistossa. Vai näyttääkö? Näiden lukujen taakse tuntuu olevan helppo piiloutua, ”kun ol-
laan niin lähellä valtakunnan keskiarvoa tai koko yliopiston tai jonkun muun yksikön keskiarvoa”.  Mielestäni tällaisen 
kysymyksen kohdalla tuloksia ei näin pitäisi edes lukea. Tässä tapauksessa keskiarvo on luku jossa on mahdollisesti 
mukana vastaukseksi annettuja kakkosia ja ykkösiä eli jonkun työntekijän omalla työpaikallaan kiusatuksi tai häi-
rinnän kohteeksi joutumisen kokemuksia. Yksikin täysin eri mieltä –vastaus tässä kohtaa on liikaa. Tosiasia on, että 
kiusatuksi tai häirinnän kohteeksi joutumisen kokemuksia on ollut viimeisen kuluneen vuoden aikana.  Millaisia? Niistä 
tulisi ottaa selvää niiden yksiköiden kohdalla joiden vastauksista näitä löytyy. Tässä kohtaa ’keskimäärin meillä on 
kaikki hyvin’ ei riitä.

Jokainen on vastuussa ja voi vaikuttaa oman työyhteisönsä ilmapiiriin. Jolla on enemmän valtaa, on myös suurempi 
vastuu työyhteisön hyvinvoinnista ja myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Ongelmat tulee ottaa esille 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, yleensä tilanne ajan myötä vain pahenee. Työpaikkakiusaamiselle altistavia te-
kijöitä voivat olla mm. selvittämättömät ristiriidat, muutosten hallitsemattomuus, epätasa-arvoinen tehtävien jako 
tai puutteet vuorovaikutuksessa.

Toimintaohjeita häirinnän ja kiusaamisen ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen löytyy ohjeita yliopiston sivulta 
(http://www.oulu.fi/tasa-arvo/Ohjeet/KiusaaminenFIwww%20(2).pdf).

Omalta osaltaan vaikuttamista on myös kyselyihin vastaaminen. Kun näitä kyselyjä tehdään, niin osallistukaa ja vas-
tatkaa. Sen kerran kun joku haluaa tietää miten me työpaikallamme voimme, kannattaa kertoa omat kokemuksensa 
ja näkemyksensä asiasta. Kyselyn teettänyt joka tapauksessa käyttää saamiaan vastauksia jatkotoimiensa tai päätök-
sentekonsa tukena.

Hyvinvoivaa työntäyteistä kevättä.



PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
MISSÄ EDUSKUNNAN TUOTTAVUUSOHJELMA?

Valtionhallinnossa ollaan toteuttamassa tuottavuusohjelmaan liittyviä säästötoimenpiteitä. Niiden etenemisestä on 
kuultu jatkuvasti synkkää uutisointia. Eri ministeriöiden alaisuudessa olevat organisaatiot lakkaavat tai muuttavat 
muotoaan. Henkilöstövähennyksiltä ei tässä pelissä ole vältytty.

Valtiontalouden tuottavuusohjelman ensisävelet luotiin jo vuonna 2000 Paavo Lipposen hallituksessa, joten valtion-
talouden tuottavuutta on parannettu jo yli kymmenen vuotta valtion henkilöstöä vähentämällä. Tänä aikana valtion 
palkolliset ovat vähentyneet useilla kymmenillä tuhansilla ja väenvähennysten loppua ei ole näköpiirissä. Tuottavuus-
ohjelman pienetkään laineet eivät ole saavuttaneet Suomen eduskuntaa, sillä 
eduskunta on rajattu tuottavuusohjelman ulkopuolelle, miksiköhän? 

Myös me yli 30.000 yliopistolaista olemme siirtyneet uuden yliopistolain mukana pois valtion palkollisten joukosta, siis 
tuottavuusohjelma on tässäkin takana. Olin kuulemassa 9.2.2012 Yliopistouudistuksen vaikutusten arviointifoorumia 
yliopistojen henkilöstöpolitiikasta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Arviointi perustui jouluviikolla 2011 järjestettyyn 
kyselyyn yliopistojen henkilöstölle, muistitko vastata? Vastausprosentti oli matala, vain noin 15 prosenttia yliopis-
tolaisista vastasi kyselyyn. Tulokset kyselystä eivät olleet kehuttavia, kuten olemme voineet lukea muun muassa 
Hesarista 16.2.2012 ”Henkilöstöltä risuja yliopistouudistukselle. Varsinaisesti kyselyn lopulliset tulokset julkaistaan 
maaliskuussa.

Pohjoismaisen julkisen sektorin kerrotaan olevan kansainvälisesti verrattuna suuri. Vähentämällä julkisia palveluja 
olemme vaarassa menettää sen, mitä meillä on jäljellä niin sanotusta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Riittäväs-
ti resursoidut julkiset ja yksityiset palvelutuottajat ovat myös perusta toimivalle pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle, 
jota ei ole syytä unohtaa.

Raamisopimuksen mukainen yliopistojen yleinen työehtosopimus tulee 1.3.2012 voimaan ja sopimuskausi on 1.3.2012 
– 31.3.2014. Sopimuskauden aikana toteutetaan kaksi palkankorotusta. Ensimmäinen palkankorotus 2,4 % toteutetaan 
1.3.2012, josta yleiskorotus on 1,7 % ja järjestelyerä 0,7 %. Toinen palkankorotus 1,9 % toteutetaan 1.4.2013, josta 
yleiskorotus on 1,2 % ja järjestelyerä 0,7 %. Vuoden 2012 järjestelyerä kohdennetaan vaativuusryhmien mukaiseen 
palkkataulukkoon osapuolten yhteisesti sopimalla tavalla. Vuoden 2013 järjestelyerä kohdennetaan henkilökohtaisen 
työsuorituksen perusteella määräytyvän palkanosan kehittämiseen. Tätä varten osapuolet ovat asettaneet erillisen 
työryhmän, jonka tulee 31.5.2012 mennessä laatia esitys järjestelmän kehittämisestä. Edellä mainitun lisäksi makse-
taan 1.4.2012 alkavan palkanmaksukauden palkanmaksun yhteydessä 150 €:n suuruinen kertaerä osapuolten tarkem-
min sopimin tavoin.

Lisäksi työehtosopimuksen eräitä tekstejä on tarkistettu, ja näistä tiedotetaan erikseen.

Palkkataulukot 1.3.2012 alkaen löytyvät sivun alaosasta. Taulukoissa ei ole huomioitu mahdollista henkilön saamaa 
vaatilisää. 

   Raimo



Suruviesti yllätti vuoden alussa yhdistyksen toimijat ja jäsenet.

Työtoverimme, Oulun yliopiston henkilökuntayhdistyksen pitkäaikainen toimija ja hallituksen jäsen Pirjo Arstio
menehtyi yllättäen 22. tammikuuta.

Pirjo oli mukana yhdistyksen toiminnassa jo yhdeksänkymmentä luvulla mm. tiedotusvaliokunnan jäsenenä
toimittamassa yhdistyksen lehteä.Vuodesta 2004 alkaen Pirjo osallistui päätöksentekoon OYHY:n hallituksen jäse-
nenä. Yhdistyksen jäsenasiainhoitajana ja varaluottamusmiehenä hän ehti toimia vuodesta 2006 alkaen.Pirjo toimi 
aktiivisesti mukana myös Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton virastomestari ja kiinteistöhenkilötoimikunnas-
sa vuodesta 2007 alkaen. Pirjo oli aktiivinen talkoolainen ja mukana monien yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien 

järjestelyissä. Pirjo oli pidetty ja hänet muistetaan hyväntuulisena toimijana.

Pirjon muistoa kunnioittaen.

OYHY ry
hallitus

Pirjo Arstio

In Memoriam



JÄSENASIOITA
HANKI JÄSENIÄ YHDISTYKSEEMME – se kannattaa!

Nyt kaikki uusia jäseniä hankkimaan!
Kilpailuaika 1.1. – 31.12.2012.

YHLn jäsenhankintakilpailuun voi osallistua jokainen uuden jäsenen hankkinut yhdellä arvalla. Hankittuasi uu-
den jäsenen kirjoita nimesi selvästi liittymislomakkeeseen ja toimita lomake viipymättä omaan yhdistykseesi.

Osallistu ja voita! 

Pääpalkintona on 1000 € matkalahjakortti.

Toisen palkinnon perusteena on hankittujen uusien jäsenten määrä. Palkintona on uusia jäseniä eniten hankkineelle 
500 € matkalahjakortin.

Jäseneksi voi liittyä ammattialasta ja koulutuksesta riippumatta jokainen, joka työskentelee liiton jäsenyh-
distysten vaikutuspiirissä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen (http://www.yhl.
fi/yhl/jasenyys/YHL_jasenlomake_09112011_TR.PDF) ja toimittamalla sen täytettynä yhdistyksen edustajalle.

Hankkiessasi uuden jäsenen yhdistykseemme, saat 20€ lahjasetelin sekä yhdistykseltämme että YHL:stä. Lisäksi 
kaikkien jäsenhankkijoiden kesken arvotaan 3 kpl 300€ lahjakortti tai vaihtoehtoisesti kylpyläviikonloppu puolihoi-
dolla kahdelle henkilölle.

Vuoden 2011 YHL:n arvonnassa jäsenhankkijoiden kesken, yhden 300€ 
arvoisen lahjakortin voitti jäsenemme Seija Liikanen. 

Onnittelut!



Juhlakutsu jäsenistölle

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:n 45–vuotisjuhlaa vietetään perjantaina 25.5.2012 klo 18.30 alkaen 
Holiday Innissä, Kirkkokatu 3. Juhlaan sisältyy ohjelman lisäksi buffet-illallinen.

SITOVAT ilmoittautumiset 11.5.2012 mennessä osoitteella vuosijuhlat@oyhy.fi
Ravintolan ruuat ovat vähälaktoosisia, ilmoitathan muut ruokarajoitteet. Kiitos!

JÄSENASIOITA

Jäsenistön edunvalvontapäivä

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry järjestää jäsenilleen avoimen Edunvalvontapäivän
Alakko nää mua? Työelämän aallokot ja suvannot.

lauantaina 26.5.2012 klo 10–15 Holiday Innissä, Kirkkokatu 3. 
Ohjelmasta tarkemmin kevään kuluessa OYHY:n www-sivuilla. Osallistujille tarjotaan aamukahvi ja lounas.

SITOVAT ilmoittautumiset 11.5.2012 mennessä osoitteella vuosijuhlat@oyhy.fi 
Ravintolan ruuat ovat vähälaktoosisia, ilmoitathan muut ruokarajoitteet. Kiitos!

Siili kuvakilpailu

YHL julistaa Siili-kuvakilpailun alkaneeksi!

Kilpailu on tarkoitettu vain YHL:n jäsenille. Kilpailuun voi osallistua valokuvalla, piirroksella tai jollakin muulla siili-
aiheisella kuvalla. Valokuvien tulee olla julkaisukelpoisessa muodossa (n. 250 pix.)   

 Pääpalkinto 500 € lahjakortti
 II-palkinto 250 €
 III-palkinto 100 €

Voittajien julkistaminen tapahtuu liittovaltuuston kokouksen yhteydessä 22.11.2012. YHL pidättää oikeuden pal-
kittuihin kuviin, myös muiden kilpailuun lähetettyjen töiden käyttöoikeudesta voidaan sopia. Kilpailuraatina toimii 
YHL:n työvaliokunta.

Kilpailukuvat tulee toimittaa 30.9.2012 mennessä, joko sähköpostilla kristina.sten@yhl.fi tai postitse osoitteella YHL 
ry, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.  

Osallistu ja voita!

HOKSAUTUS!

Muista Oyhy ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
torstaina 29.3.2012 klo 16.15, Ravintola Discus.

TYÖTTÖMYYSKASSA STATIA – sinun työttömyyskassasi - www.statia.fi

• Työttömyyskassa Statia maksaa jäsenilleen ansioon suhteutettuja etuuksia työttömyyden, koulutuksen ja  
 vuorotteluvapaan aikana. 

• Sähköinen palvelu
 https://palvelu.statia.fi/loginapp/LoginApp

• Sähköisen palvelun ohjeita
 http://www.statia.fi/etuudet/hakeminen-ja-liitteet/sahkoinen-asiointi

• Puhelinpäivystys
 ma ja ke kello 12–15 
 (1.6.–31.8. välisenä aikana kello 12–14)
            puhelin 09 1551



KOKOUKSET
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys ry:n vuosikokouksen pöytäkirja.
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KOKOUKSET

YHL:n liittovaltuusto Helsingissä: Mikä riittää työelämässä

Liittovaltuusto kokoontui Helsingissä 25.11. Kokouksen varsinaisena puheenjohtajana toimi Juha Riepponen ja sih-
teerinä  Pardian asiamies Aki Nieminen. Oulusta liittovaltuustossa olivat mukana Tuomas Kinnunen, Raimo Tervola ja 
Merja Rotonen.

Ennen varinaista kokousta toi Sivistystyönantajat ry:n toimitusjohtaja Nina Pärssinen  terveiset kokousväelle, minkä 
jälkeen liittovaltuuston toinen varapuheenjohtaja Toni Rosti selosti YHL:n jäsentutkimuksen tuloksia.

Varsinaisen kokouksen asialistalla oli normaalit liittovaltuuston asiat: hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalen-
terivuodelta, selonteko liiton toiminnasta kuluvalta vuodelta, liiton tilinpäätös ja tilintarkistus ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Itä-Suomen ja Oulun henkilökuntayhdistysten tekemiä aloitteita mm. toimikuntien päi-
värahasta, lakimi4espalveluista, ennaltaehkäisevästä kuntoutuksesta jäsenistön työssäjaksamisesta ja pöytäkirjojen 
avoimuudesta.

Pitkä kokous lopetettiin klo 16 ja pääsimme viikonlopun viettoon. Liittokokous lähetti lehdistötiedotteen, mikä on 
luettavissa alla olevan linkin kautta.

(http://www.pardia.fi/?x43=2612579)
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KOKOUKSET
TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2012 

Toiminta-ajatus 

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry toimii Oulun yliopiston ja sen yhteydessä työskentelevien ammattijär-
jestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa työmarkkinoilla jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia 
etuja sekä tukea heidän työhyvinvointia ja työssäjaksamista. 

OYHY toimii kiinteässä yhteistyössä Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n ja palkansaajajärjestö Par-
dian kanssa. Pardia puolestaan kuuluu Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon. Toiminnassa noudatetaan YHL:n keskei-
siä arvoja; luotettavuus, avoimuus ja tasa-arvoisuus. 

OYHY on asiantunteva, osaava ja aktiivinen vaikuttaja, vastuuntuntoinen ja luotettava kehittäjä ja uudistaja jonka 
tavoitteena henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä. 

Toiminta vuonna 2012 

Yhdistys täyttää toimintavuonna 45 vuotta. Juhlavuotta vietetään teeman ”Yhdistystoimintaa 45-vuotta, pidämme 
jäsenistämme huolta” merkeissä. Järjestetään teemaan liittyen mm. juhla kaikille jäsenille sekä edunvalvonta eli 
EDU-päivä pohjoisten yhdistysten aktiiveille. 

Sääntömääräisten vuosikokousten yhteydessä ja asioiden niin vaatiessa järjestetään jäsenistölle tiedotusta ajankoh-
taisista työmarkkinakysymyksistä. Valmistaudutaan 29.2. päättyvän työehtosopimuskauden neuvotteluihin, seurataan 
neuvottelujen edistymistä ja tiedotetaan neuvottelujen kulusta. Koulutetaan luottamusmiehet uusien sopimusten 
asiantuntijoiksi. 

Edunvalvonta 

Valvotaan Oulun yliopiston yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimuksien sekä työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 
noudattamista ja luottamusmiesten ja työsuojelutehtävissä toimivien henkilöiden toimintaedellytyksiä. 

Seurataan Oulun yliopiston talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumista ja valvotaan yt-lain 
noudattamista. 

Seurataan yt-lain mukaista tiedonsaantia määräaikaisista palvelusuhteista ja niiden perusteista. 

Työnantajan ja järjestöjen yhteistyössä laatiman palkkausjärjestelmän noudattamista seurataan tavoittaneena tasa-
puolisen ja oikeudenmukaisen palkkapolitiikan toteuttaminen. 

Pyritään säilyttämään yhdistyksemme edustus ja vahvistamaan sitä yliopiston päättävissä elimissä ja valmisteluryh-
missä. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen ja yliopiston hallinnon kanssa. 
 
Pyritään säilyttämään ja saamaan edustajat mahdollisimman vaikuttaviin päätöksentekoelimiin myös liitto- ja järjes-
tötasolla. 

Luottamusmiestoiminta 

Luottamusmiehet toimivat ammattialoittain, lisäksi Kontinkankaan kampuksella ja Kajaanin yliopistokeskuksella on 
omat luottamusmiehensä. Pääluottamusmiehen johdolla järjestetään tarvittaessa luottamusmiespalavereita joissa 
käsitellään ajankohtaisia asioita. 

Luottamusmiehet valvovat, että yliopistojen palkkausjärjestelmää sovelletaan kaikkien henkilöstöryhmien osalta so-
pimusten mukaisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Tasa-arvo 

Pyrimme omalta osaltamme valvomaan Oulun yliopiston tasa-arvosuunnitelman toteutumista ja panemaan täytän-
töön strategiaan ja seurantaan liittyviä asioita. 

Jäsenhuolto 

Toiminnan jäsenlähtöisyyden kehittäminen on yksi painopistealueista. Pyritään tehokkaaseen ja 
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laadukkaaseen jäsenhuoltoon vuorovaikutteisuuden ja henkilökohtaisten kontaktien kautta, myös talossa toimivien 
muiden järjestöjen kanssa. 

Järjestötoimintatietoa ja jäsenhankintaa tehostamalla lujitetaan yhdistyksen ja liiton toimintaedellytyksiä. 

Nimetään koulutus- ja virkistystoimikunta suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolista koko jäsenistölle suunnat-
tua toimintaa tavoitteenaan lisätä jäsenistön yhteishenkeä ja työelämätietoisuutta sekä tukea työssä jaksamista. 

Viestintä ja tiedottaminen 

Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedottaminen hoidetaan pääasiassa kotisivujen www.oyhy.fi kautta, 
tarvittaessa käytetään apuna sähköpostia. Tärkeä haaste on pitää www-sivujen sisältö ajan tasalla. 

OYHY:n nettilehti KALIKKA ilmestyy yhdistyksen sivuilla kaksi kertaa vuodessa.

Koulutus 

Henkilöstön edustajat osallistuvat luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksiin sekä muuhun liiton tukemaan koulutuk-
seen. Järjestetään keväällä luottamus- ja työsuojelutoimijoille ajankohtaista koulutusta. Yhdistys kannustaa jäse-
nistöään sekä osallistumaan työnantajan järjestämiin koulutuksiin että hakeutumaan YHL:n ja Pardian järjestämille 
kursseille. Omaehtoista ammatillista koulutusta tuetaan taloudellisesti koulutustuen muodossa. 

YHL:n hallitus ja toimikunnat 

Yhdistyksen edustajat osallistuvat aktiivisesti liiton hallituksen ja ammattialakohtaisten toimikuntien työskentelyyn. 

Muu järjestötoiminta 

Olemme aktiivisesti mukana Pardian ja STTK:n valtakunnallisessa ja alueellisessa toiminnassa. OYHY:lla on edustus 
Pardian ja STTK:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimikunnissa. 

Vapaa-aika 

Järjestetään jäsenistölle vapaa-ajan ohjelmaa matkojen ja tapahtumien muodossa. Yhdistys tukee jäseniään edullis-
ten kuntoilu-, laskettelu- ja teatterilippujen muodossa. Tuetaan jäsenten osallistumista Pardian järjestämiin tapah-
tumiin. 

Vuoden 2012 toimintakalenteri 

OYHY:n kevätkokous 
Yhdistyksen jäsenten kevätretki 
Yhdistyksen 45-vuotisjuhla ja EDU-päivä 
Yhdistyksen jäsenten syysretki 
OYHY:n syyskokous 
Joulupuuro jäsenille Oulussa ja Kajaanissa



HAVINAA - juttuja menneisyyden sivuilta

Havinaa -juttusarjassa tutustumme jäsenlehdessämme vuosien saatossa julkaistuihin juttuihin. Arkistojen ruosteisten 
kaappien kätköistä on tällä kertaa löytynyt opettavainen tarina viikonlopunvietosta sekä sivullinen arvoituksia.
(KALIKKA numero 1. 1985)
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Harrastuksena minulla on innostuksen mukaan jotakin käsitöihin liittyvää, uusimpana aluevaltauksena maton kuto-
minen. Luen jos joudan ja silloin yleensä laki-murha-lääkäridekkareita. Lempiruokaa on kaikki, paitsi tilliliha. Joka 
toisella kesälomalla olen lapsuudenystävän kanssa tavannut käydä kaupunkilomalla, viime kesänä visiteerattiin
17 päivässä kuusi Euroopan pääkaupunkia. 

Omakeksimä mottoni on ”Miksi tyytyä vaaleanpunaiseen kun kokopunainenkin on olemassa!” Käytän myös paljon 
muualta lainattua ”Liikaa mitä vaan aiheuttaa yliannostuksen”, joka toimii aina.

Nyt elämäntilannekin mahdollistaa aktiivisemman osallistumisen yhdistystoimintaan. Yhteiset asiat ovat kiinnosta-
neet aina, tosin hieman sivusilmällä, mutta yhteis(ö)toiminta ei ole ollut minulle vierasta. 

Odotan mielenkiinnolla tulevaa!

Kotioloissa minua paimentavat yksi hamsteri, 
yksi schapendoes ja yksi vielä kotona korttee-
raava laps, kahden jo lennettyä maailmalle. 

ESITTELYSSÄ AKTIIVI
UUSI AKTIIVIJÄSEN OYHY:n TOIMINNASSA

Tutkimussihteeri Marita Koistinen

Vuosi oli 1998, kun siirryin sairaalan osas-
tonsihteerin tehtävistä yliopiston puolelle 
tieteellisen tutkimuksen pariin sihteeriksi. 
Myöhempinä vuosina tehtäväni tarkentui pro-
fessori Antero Kesäniemen ateroskleroosi-
tutkimusryhmän tutkimussihteeriksi – monia 
tutkimusprojekteja on mennyt ja tullut. 

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton 
ja Oulun yliopiston henkilökuntayhdistyksen 
jäseneksi liityin helmikuussa 2000 kollegani 
Anne Salovaaran ehdotuksesta.

Syksyn 2011 ruskaretki Leville mukavien 
OYHY:läisten kanssa antoi uskalluksen ja sy-
säyksen osallistua syyskokoukseen ja Eila Vii-
nikaisen ehdotuksesta tulin valituksi yhdistyk-
semme hallituksen varajäseneksi v. 2012. 

   Marita



Pardian kilpailu
Pardian kilpailu jäsenille

 - Millaisessa ammattiyhdistyksessä haluaisit olla mukana?
 - Miten tekisit omasta yhdistyksestäsi nykyistä tunnetumman työpaikallasi?
 - Miten saisit vielä järjestäytymättömän työkaverin liittymään jäseneksi?

Tule mukaan ideoimaan, miten teemme yhdessä Pardiasta ja sen jäsenjärjestöistä ja -yhdistyksistä vielä nykyistäkin 
paremman järjestäytymisvaihtoehdon työpaikallasi. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita, joilla voidaan tu-
kea ja kehittää jäsenyyttä, parantaa jäsentyytyväisyyttä ja nostaa järjestäytymisastetta työpaikoilla. Kilpailun ideat 
toteutetaan kilpailuaikana käytännössä ja arvioinnissa huomioidaan vaikuttavuutta. Kilpailun ideoiden toivotaan ole-
van siirrettävissä hyvinä käytäntöinä erilaisiin toimintaympäristöihin ja työpaikkoihin.

Kilpailulla haetaan keinoja esimerkiksi:

• aidon kiinnostuksen herättämiseen ay-toimintaan työpaikoilla ja järjestöissä
• ay-toiminnan ja järjestöpalvelujen sisällön sekä tunnettavuuden lisääntymiseen
• jäsenen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen työpaikoilla ja järjestöissä
• jäsenhankintaan
• kokousten ja jäsentapahtumien kehittämiseen
• uuden tekniikan hyödyntämiseen järjestötoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Sanallisen kuvauksen ohella toivotaan, että esityksessä kiinnitetään huomiota myös idean toteutuksen konkreettisiin 
tuloksiin.

Kilpailun säännöt ja palkitseminen

Kilpailuun voivat osallistua pardialaiset jäsenet, yhdistykset, jäsenryhmät ja työporukat. 
Kilpailuaika on 1.1.–31.8.2012.

Kilpailuehdotukset tulee lähettää 31.8.2012 mennessä. Ehdotus voi sisältää tekstiä, kuvaa, videota (enintään 10 mi-
nuuttia), PowerPoint-esityksen tai näiden yhdistelmän. Siihen tulee liittää tiivistelmä, jonka laajuus on enintään 7 
000 merkkiä eli kaksi sivua (Times New Roman, pistekoko 12 pt ja riviväli 1). Audio- tai videoesitykset tulee toimittaa 
dvd-levyllä kirjepostitse.

Kilpailuehdotuksen tulee olla uusi, ja sen tulee olla tarkoitettu vain tähän kilpailuun. Kilpailijat suostuvat mahdol-
liseen esityksensä julkaisemiseen hyvinä pardialaisina käytäntöinä Pardian julkaisuissa ja verkkosivuilla ilman eri 
korvausta. Kilpailuesitykset säilytetään kaksi vuotta.

Kilpailuesitysten palkitsemisesta päättää raati, johon kuuluvat puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Par-
dia, toimitusjohtaja Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK ja kulttuurisihteeri Inka Ukkola, TJS-
Opintokeskus. Palkitsemiseen raadilla on käytettävissä enintään 3 000 euroa.

Kilpailuesitykset tulee lähettää sähköpostilla jarjesto(at)pardia.fi. Kilpailuesityksiä voi lähettää myös nimettömänä 
tai nimimerkillä, jolloin nimimerkin yhteystiedot tulee toimittaa suljetussa kuoressa Pardian toimistoon osoitteella 
Kilpailu / Pekka Syrjänen, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki. 

Lisätietoja antaa Pardian järjestöpäällikkö Pekka Syrjänen, gsm 0400 467 890, pekka.syrjanen(at)pardia.fi. 



Yksityisten alojen luottamusmiesten koulutuspäivä 27-28.10.2011
Helsinki, Ravintolan Limonen, kokoustila.

Kursille osallistui Pardian jäseniä Kelasta, Certiasta, Stekasta, Vr-track Oy:sta ja teitysti YHL:stä.

Kurssin avasi ja käytännön asioista selosti Pardian asiamies Esko Pallaspuro ja sen jälkeen esittelimme itsemme 
ja edutehtävämme. Kurssin ajankohta sattui todella hyvään aikaan, sillä pääsimme Pardian lakimies Niko Simolan 
johdolla heti aluksi tarkistelemaan juuri tehtyä Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta ja työelämän laadun 
kehittämisestä sovittuja periaatteita. 

Raamisopimusten jälkeen jatkoimme aiheella Erimielisyysneuvottelut ja eri käytännöt. Työehtosopimusten sovelta-
miserimielisyyksien hoitamisesta Pardiassa monisteeseen oli kerätty kattava tietoaineisto neuvottelujärjestyksestä: 
mikä säätelee, mitä asioita neuvottelupyyntöön tulee, mitä neuvottelupöytäkirjaan kirjataan jne. 

Seuraavaksi siirryimme ikävimpään asiakokonaisuuteen eli ”Lomautus tai potkut”. Lomautuksesta periaatteet eli 
miten, miksi, milloin, perusteet, ilmoitukset, työhönpaluu, peruuttaminoikeus, oikeus tehdä työtä lomautusaikana 
ja etuudet lomautuaikana. Potkujako tulossa -toivottavasti ei, mutta hyvä on tietää yleiset säännökset työsuhteen 
päättymisestä

Seuraavaksi Niko selitti Työtuomioistuimen viimeaikaisista ratkaisukäytänteitä ja sitten olikin iltapäiväkahvin aika.

Iltapäivällä teimme innokkaasti ryhmätöitä- jakauduimme kuuden hengen ryhmiin, aina 3 Ta ja 3 TT edustajaa ja 
kävimme ”ihan oikeesti” YT-neuvottelujs annettujen esimerkkien pohjalta.  Tiukkaa neuvottelua, osa asioista jäi 
pöydälle, osaan löytyi hyvä yhteinen ratkaisu.  

Perjantaina aamiaisen jälkeen tutustuimme luottamusmiehen tiedonhakuun ja tiedonlähteisiin, katsoimme Pardian 
koulutusta vuodelle 2012. 

Sitten purimme edellisen iltapäivän ryhmätyöt, tutustuimme vielä pääkohdittain Yhteistoimintalakiin ja keskuste-
limme luottamusmiehen roolista. Pienissä ryhmissä keskustelimme sitten päivien annista ja annoimme palautetta 
Pardian koulutusosastolle.

Kaksi mielenkiintoista ja taas uudenlaista koulutuspäivää oli taas ohi, oli aika rientää kotiin viikonlopun viettoon.  

KOULUTUKSET



YHL:n koulutuspäivä 21.1.2012

YHL järjesti koulutuspäivän lakkotoimijoille lauantaina 21.1.2012 Helsingissä. Koulutukseen kutsuttiin yhdistys-
ten lakkopäälliköt ja varalakkopäälliköt, pääperiaatteena että kukin yhdistys lähettää kaksi lakkotoimijaa. Liiton 
työtaistelu- ohjeistusta käytiin läpi YHL:n lakkopäällikön Mats Kommosen johdolla. Ohjeistuksesta keskusteltiin 
hyvinkin tarkkaan. Keskustelu osoitti miten erilaisilla tavoilla yhdistykset ovat oman normaalin toimintansa jär-
jestäneet ja millainen vaikutus sillä on yhdistyksen lakko-organisaatioon. Jäsenten on hyvä tietää että lakkoon 
menemisen taustalla on varmuudella isot tekstiasiat sopimuksissa, ei pienet erimielisyydet prosenttikorotuk-
sissa. Jäsenen kannalta on tärkeää että hän on tallentanut omat yksityiset yhteystietonsa ajoissa Pardiaplus-
sivuilla. Lisätietoa lakkotoiminnasta löytyy YHL:n sivuilta.

YHL:n puheenjohtajan Kerttu Pellinen selosti raamiratkaisun pohjalta käytyjä sopimusneuvotteluja. Tilaisuu-
dessa keskusteltiin yliopistojen talouden vaikutuksesta henkilöstöön ja tapahtumista yliopistolain muutoksen 
jälkeen (YT-neuvotteluja ollut muuallakin, mm. Aalto yliopiston keskittyminen Otaniemeen). Tulevaisuudesta ei 
vielä tiedä muuta kuin sen,  että yliopistoissa laaditaan suunnitelmia kokoajan.

Pardian neuvottelupäällikkö Niko Simolan johdolla pohdittiin henkilöstön mahdollisuuksia ilmaista mieltään työ-
rauhan (sopimuksen voimassa ollessa) aikana. Toimenpiteet eivät saa kohdistua työehtosopimukseen. Sopimus 
on kuitenkin niin kattava, että vaikea löytää sen ulkopuolelta asioita jotka oikeuttavat lakkoon. Sallittuja toi-
menpiteitä tietyin ehdoin ovat myötätunto ja poliittiset lakot.

Pääsopijajärjestöjen yhteistyötä yliopistoissa käytiin läpi Pardian sopimusasiantuntijan Satu Henttosen johdolla. 
Aluksi käytiin läpi vuoden 2010 tapahtumia ja niiden herättämiä kysymyksiä jäsenistössä (löytyvät täältä). Kes-
kusteltiin myös pääsopijajärjestöjen yhteistyön tavoista niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti sekä yhteistyön 
kehittämisestä jatkossa.

Lopuksi Kerttu Pellinen koosti päivän asiat ja kertoi Itä-Suomen yliopiston tulevista tapahtumista.

Ari Kankaanpää ja Eija Tuomi

KOULUTUKSET



Takasivun uutiset
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 2012!

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 29.3.2012 klo 16.15
Ravintola Discus, kabinetti.

Kevätkokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

•	 hallituksen	kertomus	yhdistyksen	edellisen	vuoden	toiminnasta

•	 tilikertomus	ja	tilintarkastajien	lausunto	edellisen	vuoden	tileistä,	taloudenhoidosta		
 ja hallinnosta

•	 toimintakertomuksen	hyväksyminen,	tilinpäätöksen	vahvistaminen	ja	vastuu-
	 vapauden	myöntäminen	hallitukselle	ja	tilivelvollisille•		valitaan	yhdistyksen		 	
 puheenjohtaja 

•			 ylijäämän	käyttäminen	tai	mahdollisen	alijäämän	kattaminen

•			 muut	kokouskutsussa	mainitut	asiat.

 Kahvitarjoilu

TERVETULOA!

OYHYry

KOULUTUSTA JÄSENILLE

Pardia järjestää:
Sinä ja minä yhdistyksessä

5.-6.5.2012, pääkaupunkiseutu
Kohderyhmä: ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostu-

neet jäsenet 
Hakuaika päättyy: 2.4.2012
Vastuuhenkilö: Varpu Lepola

YHL järjestää:
Uusien jäsenten risteily   16.-17.6.2012 Tallinna 

tarkemmin keväällä www.oyhy.fi sivuilla

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

OYHY RY:n koulutus- ja virkistystoimikunta 
etsii riveihinsä paria uutta jäsentä suunnittel-
emaan ja toteuttamaan monipuolista toimin-
taa koko yhdistyksen jäsenistölle. Toiminnan 
tavoitteena on lisätä jäsenistön yhteishenkeä 
ja työelämätietoisuutta sekä tukea työssä 
jaksamista.

Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä  oyhy@oyhy.fi.

Syksyn retki ja tulevan vuoden virkistys-
toiminnan suunnitelma on työn alla. Vihjeitä 
ja ideoita otetaan vastaan mielellään.


