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Hyväksytty vuosikokouksessa 22.11.2011

Toimintasuunnitelma 2012

HYT:n toiminnan painopistealueet vuonna 2012:
1) Yliopistosektorin työehtosopimus on voimassa 29.2.2012 asti: HYT osallistuu aktiivisesti
Tieteentekijöiden liiton ja JUKOn kautta työehtosopimusneuvotteluihin ja tiedottaa
jäsenistöään saavutetuista neuvottelutuloksista sekä mahdollisista muutoksista
palvelussuhteen ehtoihin. Neuvottelujen kulku tulee vaatimaan myös työtaisteluvalmiuden
nostamista.
2) Määräaikaisten, apurahatutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden sekä sivutoimisten
tuntiopettajien aseman parantaminen aseman parantaminen: HYT jatkaa aktiivista työtään
määräaikaisten, apurahatutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden sekä sivutoimisten
tuntiopettajien aseman parantamiseksi.
3) Hyvän yhteistoimintakulttuurin kehittäminen ja vakiinnuttaminen: HYT osallistuu omalta
osaltaan yhteistoimintakulttuurin kehittämiseen ja painottaa erityisesti henkilöstön
vaikutusmahdollisuuksien parantamista laitos‐ ja tiedekuntahallinnossa.
4) Opetustehtävien laatu ja määrä: opetuksen laadun on pysyttävä korkeana ja määrän
riittävänä siten, että opetushenkilöstö ei kuormitu liikaa ja nuorempia tutkijoita ei käytetä
ilmaisena opetusreservinä, josta paikataan perusopetuksen opettajavajetta.
5) Jäsenhankinta ja yhteydenpito jäseniin: HYT panostaa tiedottamiseen avaamalla uudet
nettisivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, sekä jatkamalla jäsenille suunnattujen
tilaisuuksien järjestämistä.

1) Työehtosopimusneuvottelut ja sopimuksesta tiedottaminen
Yliopistojen kaksivuotinen työehtosopimus päättyy helmikuun lopussa 2012. HYT seuraa
neuvotteluprosessia liiton kautta ja ryhtyy tarvittaessa työtaistelutoimiin neuvottelujen
vauhdittamiseksi. Alkuvuodesta yhdistyksen samoin kuin Helsingin yliopiston muiden JUKO‐laisten
järjestöjen lakkovalmiutta kohotetaan.
Neuvotteluprosessin aikana tehokas tiedotus on ensiarvoisen tärkeä asia. HYT välittää JUKOn
tiedotteita jäsenistölle kotisivujensa ja jäsenrekisterin sähköpostitoiminnon välityksellä. Tiedotusta
on saatavilla myös ruotsin‐ ja englanninkielisenä.
HYT myös valvoo, että Helsingin yliopisto noudattaa yliopistojen yleistä työehtosopimusta.
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2) Määräaikaisten, apurahatutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden sekä sivutoimisten
tuntiopettajien aseman parantaminen
HYT toimii omalta osaltaan sen puolesta, että täydentävällä rahoituksella ja apurahalla
työskenteleviä voidaan nykyistä paremmin integroida yliopiston työyhteisöön ja että
suunnitelmallinen urakehitys voidaan tehdä heille mahdolliseksi. Tavoitteena on, että
apurahatutkijat ja tuntiopettajat muodostaisivat muun henkilökunnan kanssa tasavertaisen ja
täysivaltaisen osan tiedeyhteisöä. Heille pitää kuulua työtilat, tietotekniikkapalvelut, äänioikeus,
työterveyshuolto.
HYT pyrkii kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että perusteettomiin määräaikaisiin palvelussuhteisiin
puututaan ja että määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähintään tiedossa olevien projektien
mittaisia.
HYT ajaa sitä, että ns. luonnollisten määräaikaisuuksien (esim. sijaisuus tai määräaikainen
opetustoimi) kohdalla paikat täytetään koko kaudeksi.
HYT painottaa, että viittaukset rahoituksen epävarmuuteen tai sen kokonaan puuttumiseen eivät ole
työsopimuskulttuurin kannalta hyväksyttäviä määräaikaisuuden perusteita.
HYT:n tavoitteena on, että määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamisessa myös opetus‐ ja
tutkimustehtävissä työskentelevät otetaan huomioon.
HYT pyrkii edistämään jäsentensä työllistymistä ja työttömien jäsenten työhön palaamista ja
osallistuu liiton järjestämiin työllistymistä edistäviin kampanjoihin.
Helsingin yliopistossa käytössä oleva nimike on rehtorin suosituksen mukaan tohtorikoulutettava,
mutta HYT pyrkii vaikuttamaan siihen, että käyttöön otettaisiin liiton ajama ja EU‐suositusten
mukainen nimike nuorempi tutkija. Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja ja säännöstö tutkijoiden
työhönotosta velvoittaa työnantajia ja rahoittajia tunnustamaan kaikki tutkimusuralla olevat tutkijat
ammattilaisiksi ja heitä on kohdeltava sen mukaisesti. Erilaiset koululais‐ ja koulutettava‐nimikkeet
ovat harhaanjohtavia, sillä ne korostavat jatko‐opintojen suorittamista tutkimustyön kustannuksella.
HYT jatkaa kampanjaansa ”Tutkimus on työtä, jatko‐opiskelijanakin. Työstä kuuluu maksaa palkkaa”.
HYT kokoaa nettisivuilleen olennaista tietoa jäsenistönsä oikeuksista ja edunvalvonnasta.
Nuoremmille tutkijoille kootaan Tieteentekijän opasta, jossa esitellään ne keskeisimmät asiat, jotka
jokaisen yliopistossa työskentelevän ja/tai tutkivan tulisi tietää.

3) Hyvän yhteistoimintakulttuurin kehittäminen ja vakiinnuttaminen
HYT käy tiivistä dialogia yliopiston keskushallinnon ja muiden tasojen työnantajapuolten kanssa ja
ottaa aktiivisesti osaa uuden henkilöstöpoliittisen ohjelman soveltamiseen. HYT ylläpitää ja luo hyviä
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henkilöstöpoliittisia käytänteitä uudessa yliopistossa. Näihin tavoitteisiin pyritään osallistumalla
säännöllisesti pääluottamusmiehen välityksellä neuvotteluihin yliopiston henkilöstöjohdon kanssa.
HYT:n jäsenet toimivat myös aktiivisesti kampuksilla työsuojelutoimikunnissa ja muissa YT‐lain
mukaisissa toimielimissä.
Voimassa olevan luottamusmiessopimuksen mukaan HYT toimii yhdessä muiden JUKO‐laisten
luottamusmiesten kanssa siten, että millään järjestöllä ei ole omaa erillistä
luottamusmiesverkostoaan. Kokemukset tästä järjestelmästä ovat valtaosin myönteisiä. Vuoden
2012 lopulla järjestettäviin luottamusmiesvaaleihin etsitään ehdokkaita koko yliopiston alueelta ja
eri henkilöstöryhmistä.
HYT kehittää yliopistoyhteisön avoimuutta ja vaatii luottamusmiehille parempaa oikeutta saada
kahdesti vuodessa tiedot määräaikaisista työsuhteista. Myös palkkatietojen (sukupuolittain) pitää
olla pääluottamusmiesten saatavilla.
HYT kannattaa pitäytymistä liittotason sopimuksiin, koska ne takaavat paikallista sopimusta
tasapuolisemmat ja neutraalimmat ratkaisut.
HYT evaluoi yliopistouudistuksen vaikutuksia ja kiinnittää huomiota erityisesti työntekijöiden
rekrytoinnin avoimuuteen.

4) Opetustehtävien laatu ja määrä
HYTin tavoitteena on, että yliopiston lehtorien ja yliopisto‐opettajien opetustuntien määrää rajataan
niin, että jokaisella on realistinen mahdollisuus tehdä tutkimusta. HYTin tavoitteena on, että
opettajien työsuunnitelmat tehdään niin, että niihin varataan riittävästi aikaa opetuksen
suunnitteluun. Edellä mainitut tavoitteet eivät voi toteutua, jos henkilöltä vaaditaan
työehtosopimuksen suojalausekkeeksi tarkoitettu enimmäismäärä 392 kontaktiopetustuntia
vuodessa.
HYT vastustaa 448 vuositunnin opetusvelvollisuuden käyttämistä yliopisto‐opetuksessa.
Yliopiston vakinaista opettajakuntaa tulee kohdella tasa‐arvoisesti, ja palkkauksen perusteiden tulee
olla nimikkeittäin samat.
HYT edustajat ovat mukana Tieteentekijöiden Liiton Nuorten tutkijoiden työryhmän (NuTu‐ryhmä)
työssä. HYT tukee NuTu‐ryhmän työtä osallistumalla tiedonkeruuseen, jossa kartoitetaan mm. mitä
56 tunnin opetuskatto on käytännössä tarkoittanut. Samalla HYT seuraa, etteivät laitokset ja
oppiaineet paikkaa opettajavajetta työsuhteisten nuorempien tutkijoiden opetustyöllä, joka
sisällytetään työsuunnitelmaan ja josta ei makseta erillistä korvausta.

5) Jäsenhankinta ja yhteydenpito jäseniin
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HYT jatkaa aktiivista jäsenhankintaa ja suuntaa sitä erityisesti toistaiseksi järjestäytymättömiin
yliopistonlehtoreihin ja muihin opetuspainotteisissa tehtävissä toimiviin.
HYT:n tiedotusryhmä jatkaa aktiivista toimintaansa. Tiedotusryhmän tehtävänä on kehittää ja
tuottaa HYT:n jäsenlehden ja kotisivujen sisältöjä sekä ideoida uusia tapoja tiedottaa ja pitää
yhteyttä jäseniin. HYT tuo tiedotuksessaan esille rooliaan tutkijoiden ja opettajien edunvalvonta
järjestönä.
HYT:n Facebook‐sivua päivitetään säännöllisesti. Järjestösihteeri vastaa yhdessä Tiedotusryhmän
kanssa HYT:n näkymisestä sosiaalisissa medioissa.
HYT:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehden sisältöä ja yleisilmettä on kehitetty
vuoden 2011 aikana tiedotustyöryhmässä, ja tätä työtä jatketaan. Ruotsin‐ ja englanninkielisen
aineiston osuutta lisätään sekä jäsenlehdessä että verkkosivuilla. Eri tiedotuskanavien välistä
tehtävänjakoa terävöitetään jäsenkyselyn perusteella saadun palautteen pohjalta.
HYT kehittää jäsenistölle suunnattua toimintaa. Ohjelmassa on jäsenille järjestettäviä tilaisuuksia
yliopiston muutoksista ja työehtosopimustilanteesta sekä muita keskustelu‐ ja virkistystilaisuuksia.
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