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Nyt se sitten alkoi. Uusi lukuvuosi nimittäin. Uusi 
yliopistolaki on siis ollut voimassa jo alun toista 
lukukautta.

Tuo paljon moitittu laki sai synninpäästön rehto-
rimme lukuvuoden avajaispuheessa. Uusi yliopis-
tolaki ei ole syyllinen Oulun yliopiston talouden 
tasapainottamisohjelmaan, rakenteelliseen kehit-
tämiseen ja sen seurauksiin,  laki antaa vain mah-
dollisuuden toteuttaa em. toimenpiteitä. Siispä 
jätän lain moittimisen tästä eteenpäin.

Vaikka välissä olikin pitkä ja helteinen kesä, ei 
kevään tunnelmat ole unohtuneet. Kevätluku-
kausi päätettiin yliopistoissa YHL:n järjestämään 
valtakunnalliseen mustan nauhan päivään.             
Työnantajan puolelta suhtautumista kevään tap-
ahtumiin, irtisanomisiin ja yksiköiden lakkaut-
tamispäätöksiin, on useaan otteeseen moitittu liian 
tunnepitoiseksi. 

Kesäloma alkoikin varmaan monella ristiriitai-
sissa tunnelmissa. Mieltä painoi tilanne omasta 
työstä: työn määrän lisääntyminen, tulevat muu-
tokset työtehtävissä tai kokonaan uudet tehtävät 
ja ikävimpänä työsuhteen päättyminen kokonaan.  
Yleensäkin muutosten, jotka eivät ole itsestä tai 
omasta tahdosta lähtöisin, hyväksyminen vaatii 
oman aikansa. Asioita ei voi loman ajaksi pistää 
syrjään. No onneksi helteitä sentään riitti tasa- 
puolisesti kaikille.

Lukuvuoden alkuun on mahtunut myös hyviä 
asioita. 1.8. astuivat voimaan uudistetut työaika-
määräykset. Työaikalain piirissä olevilla on tästä 
syksystä alkaen kaikilla yksi yhtenäinen työaika. 
Uusiin työaikamääräyksin tutustuessa kannatta ker-
rata myös se, mitä tarkoittaa lisätyö, mitä ylityö ja 
miksi niitä ei pidä sekoittaa liukuvaan työaikaan. 

Jos näyttää siltä, että työt eivät toistuvasti hoidu 
normaalin työajan puitteissa, kannattaa asiasta 
keskustella esimiehen kanssa ja pyytää häneltä 
kirjallinen ylityöaloite. Kellokorttiliukumaa venyt-
täessä venyttää suotta myös omaa selkänahkaansa.
Hallinto- ja toimistohenkilöstö aloitti lukuvuotensa 
elokuun lopussa HATO-päivillä.  

YHL:n hallinto- ja toimistohenkilöstöstä koostuva 
toimikunta on ideoinut joka toinen vuosi eri yli-
opistoissa henkilöstöyhdistysten toimesta järjest-
ettävät Hato-päivät.  Tänä vuonna oli OYHY:n vuo-
ro toimia järjestäjänä. Järjestäjinä olimme ylpeitä 
omasta yliopistostamme, koska lähes kaikilla ko-
hderyhmään kuuluvilla oli mahdollisuus osallistua 
päivään työnantajan tukemana. Päivien sisällöstä 
on Kalikassa ihan oma juttunsa.

YHL:n toimintasuunnitelman mukaan myös muut 
ammattialakohtaiset toimikunnat alkaisivat 
järjestää vuorovuosin seminaareja. Mielenkiin- 
toista  on  tavata  samoissa  tehtävissä  toimivia 
ihmisiä eri yliopistoista ja varsinaisen ohjelman 
lisäksi vaihtaa kuulumisia, kokemuksia ja käytänte-
itä. Oman yliopiston sisälläkin tulee harvoin tavat-
tua samoissa tehtävissä toimivia. Tässä vaiheessa 
onkin taas hyvä muistuttaa OYHY:n järjestämistä 
tilaisuuksista ja reissuista, joihin kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita.

Värikästä ja työntäyteistä syksyä. Ole lempeä
itsellesi. Aseta itsellesi kohtuulliset odotukset ja 
kiitä itseäsi ansiosi mukaan.

Jaana

Puheenjohtajan palsta

“Ole lempeä itsellesi."



“Irtisanomisen jälkeen työnantajalla on
niin kutsuttu takaisinottovelvollisuus."



Näin on taas kesälomat pidetty harvinaisen lämpimän sään suosio-
llisella avustuksella. Nyt on jo palattu töiden ääreen. Joidenkin irti-
sanottujen Oyhylaisten työt ovat loppuneet kesän aikana ja joidenkin 
osalta lomalta paluu on varmaan raskasta, koska työt loppuvat syksyn 
aikana yliopistolla. 

Olemme käyneet työnantajan kanssa keskustelua joistakin epäselvistä 
irtisanomistapauksista. Tämän keskustelun perusteella on muuta-
massa tapauksessa työnantaja perunut irtisanomisen. Nyt onkin syytä 
seurata yliopistolla avautuvia ja täytettäviä tehtäviä, koska niihin 
ovat etusijalla irtisanotut, jos heillä on tehtävään riittävä ammat-
titaito tai se saadaan vähäisellä kouluttautumisella. Tämä edellä ker-
rottu koskee myös määräaikaisia tehtäviä. Jos tiedossasi on avautuva 
ja täytettävä tehtävä, niin voit vihjata siitä myös meidän luottamus-
miehelle, niin tiedämme seurata, että työnantaja huomioi irtisanotut 
tehtävän täytössä.

Irtisanomisen jälkeen työnantajalla on niin kutsuttu takaisinottovel-
vollisuus. Työnantajalla on velvollisuus tarjota irtisanotulle tehtäviä, 
jotka avautuvat 9 kuukauden kuluessa irtisanomisesta ja jotka ovat 
samoja tai samankaltaisia kuin ne tehtävät, joita irtisanottu teki en-
nen työsuhteen päättymistä.

Kalevassa (6.9) rehtori Lajunen lanseerasi uuden saneeraustermin 
luopumisosaaminen, eli kunkin korkeakoulun tulisi miettiä mistä alas-
ta tai aloista se voisi luopua keskittäessään voimavaroja vahvuusa-
loilleen.  Jos palataan vielä kevääseen, niin juuri tätä yritimme tuoda 
esille YT-neuvottelussa, että Oulun yliopistonkin tulisi keskittyä oleel-
liseen, siis painopiste- kehitys- ja vahvuusalueisiin, eikä vaan saneera-
ta yhtä henkilöstöryhmää. 

Voisin toistaa vedon jonka olin valmis lyömään työnantajan kanssa uu-
sista YT- neuvotteluista tämän tulossopimuskauden jälkeen (päättyy 
2012 lopussa), jolloin yliopisto hakee sitten puuttuvia määrärahoja 
vahvuusaloilleen luopumisosaamisen kautta, kun tulostavoitteisiin ei 
päästy tälläkään tulossopimuskaudella. Työnantaja ei halunnut lyödä 
vetoa asiasta, joten jääköön myös panos salaisuudeksi.

Raimo 

Pääluottamusmiehen palsta
Syksy saapuu





YHL:n koulutustilaisuus Helsingissä 

YHL järjesti vielä kesäkuussa 17. päivänä koulutustilaisuuden luottamusmiehilleen Helsin-
gissä.

Tilaisuuteen osallistui yli  50 aktiivia kuuntelemaan päivän teemaa ”Yliopistojen työehto-
sopimuksen sisältö- ja tulkintakysymyksiä ”. Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Kerttu Pellinen 
ajankohtaiskatsauksella, missä tärkeimpänä asiana nostettiin esiin paikalliset luottamus-
miessopimukset, jotka olivat valmiina muutamassa yliopistossa, joissakin neuvottelut ovat 
aloitettu ja joissakin yliopistoissa asia on jämähtänyt paikoilleen – kuten meillä Oulussa.

Pardian neuvottelupäällikkö Niko Simolan johdolla pääsimme tutustumaan sopimuksen kes-
keiseen sisältöön, minkä jälkeen parityöskentelynä keskustelimme ja ratkoimme yhdeksän 
eri ”ongelmaa” ja vastaukset niihin purimme vielä koko porukalla. Ongelmia on tulkinnoissa 
ollut ja varmaan tulee – mutta ratkaisut ja vastaukset kyllä tulevat löytymään. 

Tästä oli hyvä jäädä kesätauolle keräämään voimia tulevia koitoksia varten.
 

Luottamusmies Merja

Vielä jaksettiin kouluttautua



Hato2010-päivät

Päivät avasi OYHY ry:n puheenjohtaja Jaana Lehtosaari, jonka jälkeen rehtori Lauri Lajunen esitti oman terveh-
dyksensä. Päivien ohjelma oli monipuolinen. Kansanedustaja, emeritus professori Erkki Pulliainen esitti näkökohtia 
siitä, mihin yliopistolaitos on menossa.  Oulun 400 ja Oulun yliopiston 50-vuotisesta historiasta meille kertoi yli-
opistonlehtori Matti Salo. Professori Harri Mantila puolestaan kertoi mielenkiintoisin esimerkein suomen kielen 
mukautumisesta nykypäivään. Torstaista varmasti hauskimmat kuvat sai naurukouluttaja Pia Orell-Liukkusen 
käytännön harjoituksista aiheesta ”Kadonneen naurun metsästys”. 

Iltatilaisuus Ravintola Vanillassa hyvässä seurassa mainion ruuan kera kruunasi päivän. Taisivatpa jotkut käväistä 
tilaisuuden jälkeen katsomassa samaan aikaan ollutta korttelihaipakkaa ja ehkä jopa tutustumassa Oulun 
yöelämään. Sehän toki olikin apulaiskaupunginjohtaja Kyösti Oikarisen toive Vanillassa pidetyn puheen aikana; 
jättää muutama euro oululaisiin yrityksiin.

Perjantaina toki aloitettiin taas reippaasti. Kansanedustaja Lyly Rajala kertoi omista kokemuksistaan, mikä tekee 
työyhteisöstä toimivan. Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys ry:n puheenjohtaja Tiina Heikkilä ker-
toi jaksamisen edellytyksistä jatkuvassa muutoksessa. Dosentti Leena Paasivaara jatkoi aiheesta, miten yhteisöl-
lisyydellä voi tukea työhyvinvointia. Paikallisesta tulevasta tapahtumasta ennakoiva näyte toteutettiin heijasta-
malla tykillä netistä mainio taukojumppa kankaalle;  upea ilmakitaran soittoa valottava ja hyvää tuulta tuova 
jumppa taisi olla aika erikoinen kokemus Oulun ulkopuolelta tulleille. Jumpan jälkeen kuuntelimme virkistyneinä 
professori Juha Röningin aihetta robotiikan sovelluksista. Seuraavat HATO-päivät pidetään Itä-Suomen yliopis-
tossa.

Mikä oli parasta? Ehdottomasti se, että niin paljon hyviä esiintyjiä ja puhujia löytyi omasta yliopistostamme. 
Olimme todella ylpeitä teistä kaikista! Kaikki puhujat olivat lisäksi erilaisia. He välittivät omilla persoonillaan 
juuri meille valmistelemansa aiheensa mielenkiintoisesti ja asiantuntevasti . Kaupunkimme piirteet tulivat hyvin 
esille. Lopuksi: järjestelyt oli hoidettu hienosti, siitä lämpimät kiitokset kaikille niille, jotka olivat ahkeroineet 
päivien onnistumisen edestä. Varmasti me kaikki, jotka olimme päivillä mukana, olimme tyytyväisiä ja ylpeitä 
teistä!

Syysterveisin

Kyllikki Hakala

Lisää kuvia HATO-päiviltä löytyy osoitteesta: http://www.oulu.fi/hato2010/images/HATO_2010_kuvat.pdf

Yliopistojen hallinto- ja toimistohenkilökunnan valtakunnallinen kesäseminaari, Hato2010-päivät järjestettiin 
Oulun yliopistossa to 19. – pe 20.8.2010 Linnanmaan kampuksella salissa L3. Osallistujia eri yliopistoista oli 
n. 150, joista meitä oululaisia 50. Hyvä me! Tällaiset päivät ovat tervetulleita tavallisen puurtajan arkeen. 
Saamme nähdä muitakin ”meikäläisiä”, solmia kontakteja, kuulla mitä muissa yliopistoissa puuhaillaan ja ilman 
muuta kokea myös ammatti-identiteettimme tärkeäksi, kun saamme osallistua juuri meitä varten järjestettyihin
tapahtumiin. 



“Hyvä me!"



Luottamus– ja varaluottamusmiesvaalit

Vaalit pidetään torstaina 14.10.2010 yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen Ravintola 
Kastarissa. Yhdistykselle valitaan pääluottamusmies, luottamusmiehet ja 
varaluottamusmiehet toimialueittain tai henkilöstöryhmittäin.

Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Hallinto- ja toimistohenkilöstö (2)
Kajaanin yliopistokeskuksen henkilöstö
Kirjaston ja Tietohallinnon henkilöstö ja Virastomestarit
Kontinkankaan kampuksen henkilöstö
Laboratorio- ja tekninen henkilöstö

Lataa ehdokkaan suostumuslomake osoitteesta:
http://www.oyhy.fi/2010/09/oyhy-ryn-luottamus-ja-varaluottamusmiesvaa-
lit-14-10-2010-2/

tai suorasta linkistä:
http://www.oyhy.fi/wp-content/uploads/2010/09/Ehdokkaan-suostumus1.doc

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys ry:n luottamus- ja
varaluottamusmiesvaalit toimikaudelle 2011 - 2012

EHDOKASASETTELU PÄÄTTYY  30.9.2010. klo 16.15.

Ehdokkaan suostumus toimitetaan osoitteeseen:
Eeva Malila, TaTk, viimeistään 30 / 09  2010  klo 16.15 mennessä

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Torstaina 14.10.2010 klo 16.15 Ravintola Kastarissa Linnanmaalla.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta varten
2. käsitellään toimintasuunnitelma ja hyväksytään tulo- ja menoarvio
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja
4. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
    (erovuorossa varsinaisista Eila Keränen, Eeva Malila, Merja Rotonen ja Eila Viinikainen ja
    varajäsenistä Eeva Eskola, Raija Hanni, Jorma Lämsä ja Tarja Takalo) 
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt
6. valitaan mahdolliset valiokunnat
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen loputtua arvomme 1 kpl 100€ ja 10 kpl 40€ lahjakortteja läsnäolijoiden kesken.

Tarjoilua !



Kajaanin yliopistokeskuksessa toimitaan yhteisöllisesti henkilöstön työhyvinvoin-
nin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.  Työhyvinvointiryhmään osallistuvat kaikki 
yliopistokeskuksen yksiköt. Organisaatio on valinnut työhyvinvointivastaavan hen-
kilöstöstään ja näin kiinnittänyt puolikkaan henkilötyöpanoksen tyhy-toiminnan 
jatkuvuuden turvaamiseksi. Tyhy-ryhmän tehtävänä on mm. edistää henkilöstön 
fyysistä, psyykkistä ja yhteisöllistä työhyvinvointia ja saada työn vaatimustekijät 
ja voimavaratekijät sopivaan tasapainoon. Tämän toteutumiseksi ryhmä järjestää 
henkilöstön kanssa yhdessä säännöllisesti vuosittain koko henkilöstölle virkistäy-
tymispäiviä, kulttuuritapahtumia tai opintomatkoja. Hyvinvointia vahvistetaan yh-
teisissä tapahtumissa ja henkilöstölle tänä syksynä avatulla omalla kuntosalilla.   

Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen alasajon aiheuttamien vaikeuksien helpot-
tamiseksi ja henkilöstön työssä jaksamisen vahvistamiseksi yliopistokeskuksen 
sisäinen muutostukiryhmä tekee uutterasti työtä tällä hetkellä. Oulun yliopistolla 
on oma laaja muutostukiryhmänsä. Kainuussa muutostilanteen tukitoimissa ovat 
aktiivisesti mukana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, työterveyshuolto, Kajaanin 
ev.lut seurakunta ja henkilöstö- ja ammattijärjestöjen luottamushenkilöt.  

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA on Oulun yliopiston Kajaanin yliopis-
tokeskuksen aikuiskoulutuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutuspalve-
lujen yhteenliittymä, joka toimii yhteisessä toimipaikassaan Linnankatu 6:ssa. 
Monimuotoisen ammatillisen täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopisto- ja am-
mattikorkeakoulutuksen lisäksi AIKOPA tuottaa ja toteuttaa työhyvinvointia tukevia 
palveluja ja koulutusta, työnohjaus- ja konsultointipalveluja ja täydennyskouluttaa 
yritysten ja yhteisöjen työhyvinvoinnista vastaavia esimiehiä ja henkilöstöä. AIKOPA 
toimii yhteistyössä muiden alueen työhyvinvointipalveluja tuottavien yhteisöjen ja 
yritysten kanssa. 

Sisko Tamminen
AIKOPA/Kajaanin yliopistokeskus

Palkansaajien Kainuu -liitteessä /  Kainuun Sanomat 11.9.2010 

Mitä Kajaaniin kuuluu?

Työhyvinvoinnille on yhteisöllistä tarvetta muutostilanteissa

Luottamus– ja varaluottamusmiesvaalit

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys ry:n luottamus- ja
varaluottamusmiesvaalit toimikaudelle 2011 - 2012

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Torstaina 14.10.2010 klo 16.15 Ravintola Kastarissa Linnanmaalla.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta varten
2. käsitellään toimintasuunnitelma ja hyväksytään tulo- ja menoarvio
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja
4. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
    (erovuorossa varsinaisista Eila Keränen, Eeva Malila, Merja Rotonen ja Eila Viinikainen ja
    varajäsenistä Eeva Eskola, Raija Hanni, Jorma Lämsä ja Tarja Takalo) 
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt
6. valitaan mahdolliset valiokunnat
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen loputtua arvomme 1 kpl 100€ ja 10 kpl 40€ lahjakortteja läsnäolijoiden kesken.

Tarjoilua !



TAPAHTUMIA JA KOULUTUSTA JÄSENILLE

   Lokakuu Uusien jäsenten treffit ryhmä B
30.-31.10.2010, Imatra

Kohderyhmä: uudet jäsenet (1.1.2009 jälkeen liittyneet)
Hakuaika päättyy: 27.9.2010

MIELELLE HYVINVOINTIA –yleisöluento: Mielihyvää kulttuurista
29.11.2010 klo 18.00 - 19.30, Kuopio

Luennolla tarkastellaan mielen hyvinvointia eri näkökulmista pääpainon ollessa si-
inä, miten jokainen itse voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan ja toisten hyvin-
vointiin.

Luento järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella Snellmania-raken-
nuksessa luentosalissa L21, osoite: Yliopistonranta 1 E.

Luento on kaikille avoin ja maksuton. Pardia ei osallistu luentoon liittyviin matka- 
tai muihin kustannuksiin. Lisätietoja luennosta Kuopion kesäyliopiston nettisivuilta:  
www.uku.fi/kesayliopisto. 

KÄYTÄ HYVÄKSESI KOULUTUSTUKEA!

Koulutustuki ammattiyhdistyskoulutukseen ja harkinnanvaraisesti ammatilliseen 
koulutukseen. Tukea haetaan oman yhdistyksen kautta. Yhdistykset tukevat myös 
jäsenten omaehtoista kouluttautumista. Ammattitutkintostipendejä myönnetään 
ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille.

Koulutustuki ammatillisiin opintoihin:  
Ammatilliseen koulutukseen haetun koulutustuen edellytys on yhden (1) vuoden 
jäsenyys. Lähtökohtaisesti jäsenelle myönnetään koulutustukea kerran vuodessa. 
Ammatilliseksi koulutukseksi katsotaan myös yliopistollinen arvosana ja yliopisto-
tutkinto.

Ammattitutkintostipendin hakeminen:
Ammattitutkintostipendejä myönnetään ammatillisen näyttötutkinnon suoritta-
neille. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa helmikuussa ja lokakuussa . Hakemus 
toimitetaan liittoon oman yhdistyksen kautta.

Lisätietoja: http://www.yhl.fi/yhl/koulutus/koulutustuki.asp



Havinaa eli juttuja jäsenlehden menneisyyden sivuilta.

Havinaa -juttusarjassa tutustumme jäsenlehdessämme vuosien saatossa julkaistu-
ihin juttuihin. Sarjan ensimmäisen osan kunnian saa Matti Still puheenjohtajan-
palstan ominaisuudessa.   OYHY numero 1. / 4. vuosikerta / 6.helmikuuta.1981.



Tiedottajan terveiset
Kalikka lehti ilmestyy edelleen verkossa, nyt hieman uudemmassa formaatissa. Lehden 
sisältö ei  juuri muuttunut, vakiona säilyvät edelleen ainakin puheenjohtajan ja pääluot-
tamusmiehen palstat. Lehdessä on tarkoitus julkaista edelleen myös kokous- ja koulutusain-
eistoa, virkistystoimintaan liittyviä asioita sekä muuta ”ei niin” ajankohtaisia asioita. 

Kiireellistä tiedottamista vaativaan asiaan meillä on käytössä uudistuneet www-sivumme, 
jotka otettiin käyttöön elokuun alusta.  WWW-sivut ovat tärkein ja nopein tapa tiedottaa 
jäsenistölle, seuraa siis aktiivisesti, mitä OYHY:lla on asiaa. Sivujemme kehitystyö  on vielä 
kesken ja mietimme hallituksessa vielä sivujen layoutia ja asiasisältöä edelleen.   INTRA on 
tarkoitettu ainoastaan yhdistyksen aktiivien käyttöön.

Ottaisin mielelläni vastaan jäsenten kirjoittamia juttuja Kalikkalehteen, ne voidaan julkaista 
nimettöminä, mikäli kirjoittaja niin haluaa. Myös palautetta lehden sisällöstä ja www-sivuis-
ta otetaan kiitollisina vastaan.  Www-sivuilla on valmiina palautekaavake tai sitten maililla 
oyhy@oulu.fi

Sana on vapaa!

OYHYry

HOX! MUISTA YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Torstaina 14.10.2010 klo 16.15 Ravintola Kastarissa Linnanmaalla.


