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JOHDANTO 

 

Tutkimustehtävä 

 

Oulun yliopiston akateemiset, kevääseen 2002 asti Oulun yliopiston assistenttiyhdistys, 

on toiminut jäsenistönsä ammatillisena edunvalvojana, työhön liittyvien oikeuksien puo-

lustajana ja yhdyssiteenä pian 50 vuotta. Reilun 500 jäsenen yhdistys kuuluu neljäntoista 

muun tieteentekijöiden paikallisyhdistyksen tapaan yliopistosektorilla vaikuttavaan 

akavalaiseen järjestöön, vuonna 1967 perustettuun Tieteentekijöiden liittoon. Vuoden 

2015 lopussa liiton kokonaisjäsenmäärä oli 7 056. Akavan1 jäsenliittojen keskuudessa 

Tieteentekijöiden liitto oli keskikokoisten järjestöjen joukossa.2 Käytän tekstissä Oulun 

yliopiston akateemisista paikoin lyhennettä OYA ja Oulun yliopiston assistenttiyhdis-

tyksestä OYAY yhdistyksen käyttämien lyhenteiden mukaisesti. Tieteentekijöiden liiton 

edeltäjistä Korkeakoulujen assistenttiliitosta ja Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain 

liitosta käytän lyhenteitä KAL ja KATL3 sekä Assistenttiliitto.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Oulun yliopiston assistenttien ammatillista järjes-

täytymistä, sittemmin perustetun yhdistyksen jäsenkehitystä ja -etuja sekä edunvalvon-

nassa korostuneita teemoja ja yhdistyksen merkitystä. Tutkimusaihe on ajankohtainen 

yliopistosektorilla kiihtyvässä tahdissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Siinä missä 

1960–1980-luvuilla yliopistolaitos oli valtion lakisääteisessä ohjauksessa ja korkeakou-

lutuksen kehittäminen kytkeytyi hyvinvointivaltion rakentamiseen, 1980-luvun lopulta 

lähtien yliopistoja ovat ohjanneet enenevästi uusliberalistisen New Public Management 

eli uuden julkisjohtamisen opin4 mukaiset tulosvastuu, kilpailu ja arviointi. Etenkin 2000-

                                                           
1 Akava on pitkälle koulutettujen palkansaajien ammatillinen keskusjärjestö, joka perustettiin vuonna 

1950. Muiluvuori 2000, 374. 
2 Ajankohtaista. Oya:n www-sivut. (Luettu 5.3.2016); Jäsenyhdistykset, Historia – lyhyesti, Mitä liitto 

tekee? Tieteentekijöiden liiton www-sivut. (Luettu 5.3.2016); OYAY:n syyskokous (SK) 30.11.2001; 

OYA:n hallituksen kokous (HK) 23.5.2002. OYA:n arkisto (OYAA); Tieteentekijöiden liiton 

vuosikertomus (TTL VK) 2015. TTLA. Laatimani kuviot Tieteentekijöiden liiton koosta suhteessa 

muihin akavalaisiin liittoihin ja Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestöjen jäsenmääristä liitteinä 1 ja 2.  
3 Kaikki tekstissä ja kuvioissa esiintyvät lyhenteet ks. liite 3. 
4 Uusliberalismi on ideologia, joka pohjautuu liberalismiin. Liberalismin juuret puolestaan ovat 

valistuksessa ja reformaatiossa. Liberalismi korostaa yksilön oikeuksia ja vapautta. Toisin kuin 

liberalismi, uusliberalismi arvostaa markkinoita ja yksilöiden välistä kilpailua. Uusliberalismista on tullut 

ylikansallisten järjestöjen kuten Maailmanpankin, OECD:n ja Euroopan unionin keskeinen 

oppirakennelma. New Public Management, NPM eli uusi julkisjohtaminen on uusliberalismin 

hallintotieteellinen sovellus, joka nousi suosioon julkishallinnossa 1980-luvulla. Joskus siitä käytetään 

nimitystä uusi julkishallinnon talousjohtaminen. Oppi syntyi uskosta markkinoiden ylivertaisuuteen eri 

alojen organisoijana ja sitä mukailevia reformeja ajoivat erityisesti Margaret Thatcherin ja Ronald 

Reaganin hallitukset 1980-luvulla. Julkishallintoa on uudistettu kyseisen opin mukaisesti edellä 
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luvulla yliopistot ovat olleet jatkuvassa muutospyörteessä. Vuonna 2010 voimaan 

astuneen yliopistolain myötä yliopistot muuttuivat joko julkisoikeudellisiksi laitoksiksi 

tai säätiöiksi. Lain myötä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden painoarvo kasvoi 

yliopistojen rahoituksessa. Henkilöstön kannalta suurin muutos oli palvelussuhteiden 

muuttuminen valtion virkasuhteista työsuhteiksi. 5  Työ tuo yhden paikallistason 

yhdistyksen ja sen kautta yliopiston henkilöstön näkökulmaa kyseiseen vuosikymmenien 

mittaiseen muutosketjuun.  

Aihe on ajankohtainen myös ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallisen aseman 

muuttumisen vuoksi. Markkinoiden vapautta korostavien talousoppien nousu on vaikut-

tanut merkittävästi ay-liikkeeseen. Liikkeen asemaa ovat heikentäneet sosiaalidemokraat-

tisten puolueiden vallan väheneminen sekä niiden ja ay-liikkeen välisten sidosten heiken-

tyminen. 2000-luvulla eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen toimintaympäristöä mää-

rittävät päällimmäisinä globalisaatio, uusliberalistisen ideologian voittokulku politiikassa 

ja kiihtyvä kansainvälinen kilpailu. Ay-liikkeen jäsenmäärä on laajalti pienentynyt. 

Suomessa keskusjärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli kuitenkin tuoreimman kartoi-

tuksen mukaan nousussa vuonna 2013. Akavan osuus järjestäytyneistä oli 27,1 %, SAK:n 

46,8 % ja STTK:n 26,1 %.6 Uutisotsikoissa ammattiyhdistysliike on ollut vuodesta 2015 

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajamien yhteiskuntasopimus-, sittemmin kilpailukyky-

sopimusneuvottelujen johdosta.7  

Kyseessä on ammattiyhdistyshistoria, joka kertoo myös Oulu yliopistosta työympä-

ristönä yhdistyksen näkökulmasta ja sivuaa tältä osin yliopistohistoriaa. Tutkimus-

kysymykseni ovat: 

 Mitkä tekijät johtivat Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen syntyyn ja mikä 

muodosti sen olemassaolon perustan? 

 Miten yhdistyksen jäsenmäärä ja -edut kehittyivät? 

                                                           
mainittujen lisäksi esimerkiksi Suomessa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Alankomaissa ja Tanskassa. 

NPM-oppiin kuuluvat tulosohjaus- ja johtaminen sekä niiden osana tulos- ja suoritusmittaus. Lähdesmäki 

2003, 232–233; Hilpelä 2001, 142, 146; Rinne 2005, 73; Patomäki 2005, 58–59; Jalava et al. 2012, 83; 

Kallio 2014, 34, 39.  
5 Vanttaja 2010, 9–20; Nevala & Rinne 2012, 226–228; Jauhiainen & Rinne 2012, 45; Kallio 2014, 66–

67. Ks. tarkemmat taulukot muutoksista Rinne et al. 2012, 52 ja Vanttaja 2010, 10–11. 
6 Kulovaara 2012, 9–10; Ahtiainen 2015, 15–16, 30, 52. 
7 Yhteiskuntasopimus kaatui, mitä oikein tapahtui? Tässä koko kiista yhdessä nipussa. Yle verkkouutiset 

2.12.2015 (Luettu 10.9.2016); Kilpailukykysopimus on syntynyt – Metalliliiton hallitus hyväksyi 

sopimuksen. Helsingin Sanomien verkkouutiset 3.6.2016 (Luettu 10.9.2016); Yllätyskäänne kiky-

neuvotteluissa – Super uhkaa irtisanoutua sovusta. Helsingin sanomien verkkouutiset 2.9.2016 (Luettu 

10.9.2016); Kilpailukykysopimus varmistui – Superin puheenjohtaja suostui viime hetkellä 

allekirjoittamaan sopimuksen. Helsingin Sanomien verkkouutiset 5.9.2016 (Luettu 10.9.2016). 
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 Mitkä teemat yhdistyksen edunvalvonnassa korostuivat?  

 Millainen yhdistyksen merkitys oli jäsenilleen, laajemmin toimintaympäris-

tössään Oulun yliopistossa ja valtakunnallisesti? 

Koska selvitän osana tutkimusta yhdistyksen syntyyn johtaneet tekijät, aloitan järjestön 

menneisyyden tarkastelun sen perustamisvuodesta 1967. Päätän työn vuoteen 2010, 

koska paljon yhdistyksen huomiota vaatinut keskustelu henkilöstösäästöistä jatkui aina-

kin kyseiseen vuoteen asti ja vääntö uuteen yliopistolakiin kytkeytyvästä yliopiston johto-

säännöstä oli tuolloin päättynyt. Vaikka tutkimus on pohjana OYA:n tilaamalle 50-

vuotisjuhlakirjalle, yhdistys antoi vapaat kädet tutkimuksen toteuttamiseen eikä tilaus-

työn luonne rajoita yhdistyksen menneisyyden problematisointia.  

Ensimmäisessä pääluvussa selvitän yhdistyksen syntyyn johtaneita tekijöitä. Koska 

yhdistyksen arkistossa on aineistoa vasta vuodesta 1967 alkaen, järjestön syntyyn johta-

neiden tapahtumakulkujen hahmottamiseksi aloitan tarkastelun lyhyellä tutkimuskirjalli-

suuteen pohjautuvalla taustoituksella. Toisessa pääluvussa luon seuraavia päälukuja 

pohjustavat katsaukset yhdistyksen jäsenkehitykseen ja -etuihin. Koska edunvalvonta on 

ollut ja on yhdistystoiminnan ytimessä, käsittelen sen historiassa korostuneita teemoja 

kolmannessa ja neljännessä pääluvussa. Koska seulon asiakirjoista eniten yhdistyksen 

huomiota vaatineet aihepiirit, satunnaisluontoisemmat teemat jäävät muutamia sivu-

huomautuksia lukuun ottamatta käsittelemättä. Kootut vastaukset tutkimuskysymyksiin 

löytyvät tutkielman lopusta. 

Tekstissä esiintyvät käsitteet: 

Ammattiyhdistys on samaa ammattia harjoittavien palkkatyöntekijöiden paikallisyhdistys, 

joka voi kuulua ammattiliittoon. Ammattiyhdistyksen päätarkoitus on parantaa jäsenis-

tönsä työehtoja.8 Tässä tutkimuksessa käytän ammattiyhdistyksen synonyymina käsitettä 

ammattijärjestö sekä lyhenteitä yhdistys ja järjestö. Ammattiliitto on paikallisten ammat-

tiyhdistysten muodostama valtakunnallinen yhteenliittymä.9 Tekstissä käytän ammatti-

liitosta lyhennettä liitto.  

Ammattiyhdistysliike eli ay-liike viittaa työntekijöiden ammattijärjestöihin. Työn-

antajien järjestöjä ei kutsuta liikkeeksi. Ammattiyhdistysliikkeen keskeinen intressi on 

estää työnantajien pyrkimykset palkkojen alentamiseen ja työehtojen heikentämiseen. 

                                                           
8 Nykysuomen sanakirja 1, 72. 
9 Nykysuomen sanakirja 1, 71. 
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Ammattiyhdistysliike on maailmanlaajuinen ilmiö, joskin järjestäytymisaste on vaihdel-

lut ajallisen ja paikallisen kontekstin mukaan. Liikkeen synty liittyy yleisesti teollistumi-

seen ja sen myötä tapahtuneeseen yhteiskunnan ja tuotantoelämän rakennemuutokseen. 

Tutkimuksissa ay-liikettä on kuvattu moraaliseksi instituutioksi, se on kytketty osaksi 

vallankumouksellista traditiota tai se on nähty työväestön puolustuksellisena reaktiona 

työelämän varhaisiin olosuhteisiin. Ay-liikettä on myös luonnehdittu taloudellisten 

voimien muokkaamiksi instituutioiksi tai poliittisiksi organisaatioiksi. Siinä missä 

ammattiyhdistystoimintaa oli esimerkiksi Englannissa, Saksassa ja Ranskassa jo 1800-

luvulla, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa ay-liike nousi merkittäväksi yhteiskunnalliseksi 

vaikuttajaksi vasta 1920- ja 1930-luvuilla. Suomessa ammattiyhdistysliikkeen toimintaa 

määrittivät toisen maailmansodan päättymiseen asti työsuhteiden kollektiivisen sääntelyn 

epävakaus ja desentralistisuus. Työsuhteiden ehdot määräytyivät paikallisesti, sillä valta-

kunnallisia neuvottelu- ja sopimussuhteita ei ollut. Keskitetty neuvottelu-, sopimis- ja 

työriitojen sovittelujärjestelmä syntyi vuoden 1970 virka- ja työehtosopimuslakien myötä. 

Sittemmin pohjoismaiselle ay-mallille on muodostunut ominaiseksi ammattiliittojen 

mittava vaikuttaminen yhteiskunta- ja talouspolitiikkaan. Liikettä on kritisoitu markkina-

voimien esteettömän toiminnan haittaamisesta.10  

Assistentit kuuluivat professorien ja apulaisprofessorien lisäksi Suomen yliopis-

tojen henkilöstöön 1800-luvulta lähtien. Koska assistenttien työnkuvaa ei määritelty 

aluksi täsmällisesti, se vaihteli tapauskohtaisesti. Useimmiten assistentin työ käsitti 

professorien avustamisen sekä tutkimus- ja opetustyössä että laitosten kokoelmien hoita-

misessa. Assistenttien vastuulla oli usein käytännön harjoitusten ohjaaminen ja joissain 

tapauksissa toimistosihteerin tehtävät sekä juoksevien asioiden hoitaminen. Samaan 

aikaan assistentit olivat jatko-opiskelijoita ja tekivät omaa tutkimustyötä mikäli aikaa 

riitti. Assistentin virkoja oli 1960-luvun Suomessa useanlaisia. Ylemmän (yp.) ja alem-

man palkkaluokan (ap.) ylimääräiset assistentit olivat assistenteista parhaassa asemassa 

ja palkatta työskennelleet volyntääriassistentit huonoimmassa. Tilapäisen assistentin 

(tp.) virka-aika oli sama kuin ylimääräisillä assistenteilla ja palkka vastasi tehtävien 

mukaan joko ylemmän tai alemman palkkaluokan assistentin palkkausta. Kalliinpalkan-

lisää ja ikälisää he eivät kuitenkaan saaneet. Erikseen oli myös tilapäisiä assistentteja ja 

amanuensseja, joiden virka-aika oli assistenteille vahvistettua virka-aikaa lyhyempi ja 

                                                           
10 Poole 1981, 7; Kauppinen 1989, passim; Kauppinen 1991, 61; Ilmonen & Kevätsalo 1995, 7–9, 158; 

Ilmonen et al. 1998, 12; Kettunen 1998, 101; Bergholm 2001, 5; Teräs 2001, 375, 377; Kuruvilla et al. 

2002, 432; Visser 2002, 403–404; Verma & Kochan 2004, 3; Kauppinen 2005, 263. 
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palkka pienempi. Tunti-, kurssi- ja luentoassistentit ja -amanuenssit saivat palkkionsa 

pitämiensä opetustuntien perusteella. Valtaosa assistenteista sai määräyksen toimeen kor-

keintaan vuodeksi, useissa tapauksissa lyhyemmäksi ajaksi. Ainoastaan ylimääräisissä 

toimissa työskentelevät saattoivat saada yli vuoden mittaisia määräyksiä. Yliassistentin 

virat olivat tutkija-opettajan virkoja, jotka oli tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneille. 

Virkatyyppi yleistyi 1970-luvulta lähtien.11 

Edunvalvonta viittaa tässä tutkimuksessa eri tasoilla toimivien ammattijärjestöjen 

harjoittamaan jäsenistönsä ammatillisten etujen valvomiseen. Esimerkiksi OYA:n ensisi-

jaisia edunvalvontakeinoja ovat neuvottelut ja muu mielipidevaikuttaminen.12 

Käytän korkeakoulu-käsitettä yliopiston synonyymina 1990-luvulle asti. Käsitteet 

erosivat toisistaan ammattikorkeakoulujen perustamisen myötä, minkä jälkeen korkea-

koulu-käsite vakiintui kattamaan sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot.  Korkeakou-

lulaitos tarkoittaa kansallisia korkeakouluja niiden ohjaus- ja valvontajärjestelmä pois 

lukien.13 Käytän tekstissä termin synonyymina sanaa yliopistolaitos 1990-luvulle asti. 

Tieteentekijät ovat henkilöitä, jotka tuottavat opetusta, väitöskirjoja ja muita tieteel-

lisiä julkaisuja esimerkiksi yliopistoilla.14 Tieteentekijöiden liiton jäsenistön keskuudessa 

yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, tutkijatohtori, 

tutkija, nuorempi tutkija, tohtorikoulutettava, suunnittelija ja informaatikko.15 

Työmarkkinajärjestö on työntekijä- ja työnantajajärjestöistä käytetty nimitys. Työ-

markkinat tarkoittaa vapaan ihmistyövoiman kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta. Työ-

taistelu on tahallinen työn keskeytys kuten lakko, saarto tai työsulku. Työtaistelu on joko 

työntekijöiden tai työnantajan yritys muokata työehtoja itselleen edullisemmiksi.16 

 

Tutkimustilanne  

 

Oulun yliopiston akateemisten menneisyyttä on sivuttu muutamissa teoksissa, mutta 

aihetta ei ole tutkittu kattavasti. Yhdistyksen omaa arkistoa ei ole myöskään käytetty 

aiemmin lähdeaineistona. Ammattiyhdistystoiminnasta Oulun yliopistolla on kirjoittanut 

                                                           
11 Leikola 1990, 479; Kallioinen 2007, 19, 119; Välimaa 2012, 150. 
12 Työtaisteluvalmius. OYA:n www-sivut. (Luettu 1.8.2016). 
13 Salo 2003, 18–19; Nevala & Rinne 2012, 203. 
14 Kallioinen 2007, 11. 
15 Liiton esite. Tieteentekijöiden liiton www-sivut. (Luettu 20.5.2016). 
16 Nykysuomen sanakirja 6, 124, 130. 
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Matti Salo teoksessa Oulun yliopiston historia (1998). Ammattijärjestöjä ja henkilöstö-

politiikkaa käsittelevä alaluku on kuitenkin lyhyt. Niitä tosin sivutaan paikoin kirjan 

muissa luvuissa. Tekstini laajentaa kuvaa Oulun yliopistolla toimineesta ja yhä toimivasta 

ammattiyhdistysliikkeestä. 

Muutamien OYA:n sisaryhdistysten historioita on jo julkaistu. Kattavimmat niistä 

ovat Pirkko Kanervon kirjoittama Turun yliopiston tieteentekijöiden 40-vuotishistoria 

Akateemista edunvalvontaa Auran rantamilla: Turun yliopiston tieteentekijät ry 1967–

2007 (2007) ja Marita Miettisen Akateemisen ay-liikkeen rakentajat: Tampereen yliopis-

ton tieteentekijät ry 1967–2007 (2007). Myös Åbo Akademin sekä Jyväskylän ja 

Joensuun yliopistoilla toimivista vastaavista yhdistyksistä on kirjoitettu, mutta pienem-

mässä mittakaavassa. Kanervon mukaan Turun yliopiston tieteentekijät on toiminut ensi-

sijaisesti yliopistonsa kehittämisen ja jäsenistönsä hyvinvoinnin puolesta. Vuosien aikana 

se on siirtynyt oppositiosta konsensushakuiseen toimintaan ja sen asema yliopistolla on 

tunnustettu. Miettisen mukaan Tampereen yliopiston assistenttiyhdistyksen syntyminen 

kytkeytyi assistenttien palkkataisteluun ja yhdistyksen panos Korkeakoulujen assistentti-

liiton perustamiseen oli merkittävä. Aluksi yhdistys keskittyi pääasiassa assistenttien ase-

man ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen. Jäsenkunnan muutoksen myötä edun-

valvonnassa painottuivat projektitutkijoiden aseman ja palkkauksen parantaminen. 17 

Rinnastan kyseisten järjestöjen historioita paikoin OYA:n historiaan osana kontekstin 

rakentamista. 

Koska yhdistys oli yksi Korkeakoulujen assistenttiliiton, sittemmin Tieteenteki-

jöiden liiton, perustajista ja sen vuorovaikutus liiton kanssa on ollut paikoin tiivistä, OYA 

yhdistysaktiiveineen vilahtelevat Mika Kallioisen kirjoittamassa liiton 40-vuotishisto-

riassa Tieteentekijän muuttuva kuva (2007). Kallioinen selvitti liittohistoriassa 

tieteentekijöiden aseman muutosta suomalaisessa yliopistolaitoksessa 1960-luvulta 

lähtien. Hänen mukaansa tieteentekijöiden asema on säilynyt vuosikymmenien kuluessa 

epävarmana. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleistyneet, eivätkä ansiot ole nousseet toivo-

tusti. Liitto on kuitenkin onnistunut assistenttien aseman ja määräaikaisen henkilöstön 

oikeusturvan kohentamisessa. Ponnisteluistaan huolimatta Tieteentekijöiden liitto ei ole 

kasvanut yhtä vahvaksi järjestöksi kuin esimerkiksi akavalainen OAJ. Syiksi asiantilaan 

Kallioinen nimeää muun muassa jäsenistön vaihtuvuuden, heterogeenisyyden ja akatee-

misen individualistisuuden. 18  Oma tutkimukseni tarkentaa liittotasolta paikallistason 

                                                           
17 Kanervo 2007, 236; Miettinen 2007, 56–57. 
18 Kallioinen 2007, 170–173.  
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toimijaan ja tuo siten uutta tietoa assistenttien, myöhemmin tieteentekijöiksi ja Oulun yli-

opiston tapauksessa akateemisiksi itsensä nimenneiden ammattijärjestötoiminnan moni-

tasoisuudesta. 

Yhdistyksen kytkemisessä kontekstiinsa hyödynnän myös sen kattojärjestöstä Aka-

vasta kertovaa Jukka Muiluvuoren teosta Akava 1950–2000: Oma ja yhteinen etu (2000). 

Muiluvuoren mukaan Akava keskittyi aluksi pääasiassa valtion virkamiesten edunval-

vontaan. Vuosien 1968–1980 tulopoliittisia sopimuksia solmittaessa Akava oli lähinnä 

sivustaseuraajan roolissa. Siinä missä 1980-luku oli akavalaisten palkkakehityksen kan-

nalta suotuisa kausi, 1990-luvulla akavalaiset joutuivat laman maksumiehiksi. 

Muiluvuoren tutkiman 50 vuoden aikana Akava onnistui kehnosti jäsenistönsä palkkauk-

sen kohentamisessa, mikä johtui sekä vastapuolen vahvuudesta että Akavan omasta heik-

koudesta ja kiltteydestä. Järjestön jäsenmäärä kuitenkin kasvoi.19  

Kansainvälisesti ay-liikettä on tutkittu osana työelämän suhteiden20 poikkitieteel-

listä tutkimusta. Tutkimusta on tehty muun muassa sosiologian, valtio-opin ja taloustie-

teen kentillä. Suomessa ammattijärjestöjä on tutkittu ainakin 1940-luvulta alkaen. 

Etenkin 1970-luvulla ay-liikettä tutkittiin paljon osana työelämän tutkimusta. Myös 

poliittinen näkökulma ja ammattijärjestöjen jäsenet alkoivat kiinnostaa kyseisellä vuosi-

kymmenellä. Pertti Jokivuoren mukaan niin palkansaajien sitoutuminen organisaatioon 

ja ammattijärjestöön kuin kaksoissitoutuminenkin21 ovat olleet suosittuja aiheita kansain-

välisessä työelämän suhteiden tutkimuksessa. Ilmiöihin kiinnitettiin enenevästi huomiota 

1950-luvulla ja 1980-luvulle tultaessa aiheesta tehtiin jo paljon tutkimusta. Jokivuori itse 

selvitti väitöskirjassaan Sitoutuminen työorganisaatioon ja ammattijärjestöön – Kilpaile-

via vai täydentäviä? (2002) teemahaastatteluin ja kyselyin, oliko voimakas sitoutuminen 

organisaatioon ja ammattijärjestöön yleistä suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksen 

mukaan Suomessa sitoutuminen sekä ammattijärjestöihin että organisaatioihin oli 

kansainvälisesti verrattuna vahvaa. Myös kaksoissitoutuminen oli Suomessa yleistä 

muihin maihin verrattuna. Jokivuoren johtopäätös olikin, että väittämät kollektiivisten 

siteiden hauraudesta modernissa, yksilökeskeisessä yhteiskunnassa ovat liioiteltuja. 22 

Hyödynnän Jokivuoren tuloksia pohtiessani OYA:n jäsenmäärän muutoksen syitä. 

                                                           
19 Muiluvuori 2000, 375, 377–381. 
20 Englanniksi tutkimussuuntausta kutsutaan nimellä industrial relations. 
21 Kaksoissitoutuminen tarkoittaa palkansaajan samanaikaista sitoutumista ammattijärjestöön ja 

työorganisaatioon. Käsitettä on käytetty työnsosiologisessa tutkimuksessa 1950-luvulta lähtien. Jokivuori 

2002, 15. 
22 Ilmonen & Kevätsalo 1995, 6; Verma & Kochan 2004, 1; Sauramo 2006, 16–20; Jokivuori 2012, 18, 

35, 101, 105–106. 
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Työmarkkinajärjestelmän osana ammattiyhdistysliikettä on käsitellyt Timo 

Kauppinen useissa teksteissään. Esimerkiksi teoksessa Suomen työmarkkinamallin 

muutos (1992) hän tarkasteli palkansaajien järjestäytymisen muutosta, työelämän kon-

flikteja, konsensusta ja joustoja ja teoksessa Suomen työmarkkinamalli (2005) suomalai-

sen työmarkkinamallin ominaispiirteitä. Kauppisen mukaan suomalaisen työmarkkina-

järjestelmän muuttuminen on ollut aina seurausta laajoista yhteiskunnallisista muutok-

sista. Hän hahmotti Suomen työmarkkinahistoriasta korporatismin kausia, joiden aikana 

neuvottelusuhteet poikkesivat toisistaan – ammattiosastokorporatismin kausi 1905–1917, 

yrityskorporatismin kausi 1918–1939, valtiokorporatismin kausi 1940–1955, liittokorpo-

ratismin kausi 1956–1967 ja yhteiskuntakorporatismin kausi 1968–1991. Yhteiskunta-

korporatismin seuraajaksi hän määritti yrityskorporatismin. Hänen mukaansa suomalai-

nen järjestelmä on Euroopan keskitetyimpiä ja vahvimpia työmarkkinamalleja. Siihen 

kuuluvat olennaisesti muun muassa keskittyneet ja tasavahvat keskusjärjestöt, kansain-

välisesti verrattuna laaja järjestäytyminen, keskitetyt neuvottelut ja vahva luottamusmies-

järjestelmä. 23  Hyödynnän Kauppisen tekstejä liittäessäni OYA:n historian laajempiin 

tapahtumakulkuihin. 

Käytän kontekstualisoinnissa myös Matti Salon ja Matti Lackmanin teosta Oulun 

yliopiston historia sekä Salon väitöskirjaa Pohjoinen Alma Mater: Oulun yliopisto osana 

korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000 (2003). Salon 

mukaan Oulun yliopistolla on ollut merkittävä vaikutus Pohjois-Suomen kehityksen kan-

nalta. Se on edistänyt niin koulutuksellista tasa-arvoa kuin poistanut alueellista työvoima-

pulaakin. Opinahjon kehitystä ja vaikuttavuutta ovat edesauttaneet yliopiston laaja-alai-

suus ja monipuolisuus sekä houkuttelevuus opiskeluympäristönä. Sen kehitykselle ovat 

olleet tärkeitä valtiovallan ja poliittisten piirien tuki.24 

Laajempien korkeakoululaitosta koskettaneiden muutosten suhteen hyödynnän 

tekstissä muun muassa Arto Nevalan ja Risto Rinteen artikkelia ”Korkeakoulutuksen 

muodonmuutos” (2012), jossa he käsittelevät suomalaisen korkeakoulutuksen muutosta 

1900-luvulta 2000-luvulle. Heidän mukaansa suomalainen yliopistolaitos koki kyseisenä 

aikana perustavanlaatuisen muodonmuutoksen. Yliopistolaitos muuttui virkamiesten 

elitistisestä koulutuslaitoksesta massoittuneeksi ”yrityskorkeakouluksi” tai ”McDonalds-

korkeakouluksi”.25  

                                                           
23 Kauppinen 1991, 72; Kauppinen 1992, 285; Kauppinen 2005, 330–333. 
24 Salo 2003, 603–606. 
25 Nevala & Rinne 2012, 226–228. 
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Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimuksen päälähde on OYA:n arkisto, erityisesti yhdistyksen hallituksen ja yhdistyk-

sen kokousten pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä muut asiakirjat jär-

jestön perustamisesta vuoteen 2010 asti. Yhdistyksen toimintoja varten syntyneenä ne 

kertovat sen menneisyydestä yhdistyksen omasta näkökulmasta. Vaikka OYA:n arkis-

tossa on myös liiton asiakirjoja, jätän niiden tarkastelun marginaaliseksi aikataulullisten 

rajoitteiden vuoksi. Kattava kuva liittotason tapahtumista on saatavilla Mika Kallioisen 

kirjoittamasta liittohistoriasta. Koska aihepiiri ja yhdistystoiminta olivat minulle lähtö-

kohtaisesti vieraita, ennakko-olettamukseni yhdistystoiminnan painopisteistä muodostui-

vat aluksi liittohistorian kautta. Tein kuitenkin lähdeaineistosta tarkat muistiinpanot, 

joiden avulla hahmotin paikallistason toiminnan yhdistyksen omista lähtökohdista. 

Yhdistyksen kokouspöytäkirjojen kirjoittamisesta on vastannut yhdistyksen sihteeri 

ja ne on tarkastettu hallituksen kokouksissa. Koska yhdistys on hyväksynyt asiakirjat, ne 

edustavat sen virallista linjaa. Luettelomaisista pöytäkirjoista välittyy kuitenkin pelkis-

tetty, usein jälkikäteen laadittu siivu käydyistä keskusteluista. Käsitykseni yhdistyksestä 

ja sen toiminnasta perustuu pitkälti näihin paikoin niukkasanaisiin pelkistyksiin. 

Toimintakertomuksia lukiessakin on hyvä olla valppaana, sillä ne ovat tiivistelmiä pitem-

män ajanjakson tapahtumista. En kuitenkaan havainnut ristiriitoja pöytäkirjoissa esitetty-

jen asioiden ja toimintakertomusten välillä.  

Suurimmaksi haasteeksi asiakirjojen suhteen muodostui, että osa papereista vuo-

silta 1981–1986 puuttuu yhdistyksen arkistoista. Kyselin asiakirjoista yhdistyksen enti-

siltä aktiiveilta, Tieteentekijöiden liitosta, liiton asiakirjoja säilyttävästä Toimihenkilö-

arkistosta ja Oulun yliopiston arkistosta tuloksetta. Mahdollisesti kyseisenä aikana yhdis-

tystä paljon puhuttaneet aiheet jäävät siis tutkimuksessa pimentoon. Yhdistyksen omassa 

arkistossa ajalta on kuitenkin säilynyt toimintakertomusesitys vuodelta 1984 sekä jäsen-

tiedotteita ja -kirjeitä, joissa on tietoa yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi sanomalehdet 

kuten Kaleva, Kansan Tahto ja Pohjolan työ kirjoittivat assistenttiyhdistyksen ja muiden 

osapuolten kannoista 1980-luvun alun hallinnonuudistuskiistassa. Kyseisistä lähteistä 

keräämäni informaatio paikkaa tiedon aukkoja kamppailun loppupuolella. Puuttuvat asia-

kirjat herättävät kysymyksen, onko asiakirjoja kadonnut myös muilta vuosilta. Ainakaan 

kaikkia yhdistyksen pöytäkirjoissa mainittuja lausuntoja ei ole sen arkistossa. 
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Edellä mainitsemieni sanomalehtien lisäksi käytän lähteenä joitain aihepiiriin liit-

tyviä Helsingin Sanomien uutisia. Lehdistön kohdalla on huomioitava, että niiden toimi-

tusten linjaukset vaikuttavat uutisissa esiin nostettaviin asioihin ja uutisointityyliin. 

Laajalevikkisenä lehtenä Helsingin Sanomat on merkittävä mielipidevaikuttaja. Vuonna 

1945 perustettu Kansan Tahto puolestaan oli ensisijaisesti kommunistien ja sosiaalide-

mokraattien äänenkannattaja ja Pohjolan työ sosiaalidemokraattien lehti,26 joten niiden 

uutisoinnin voi olettaa heijastelevan toimitusten poliittisia näkemyksiä.  

Aluksi tarkoitukseni oli laskea yhdistyksen jäsenpotentiaali ja yhdistykseen kuulu-

van jäsenistön osuus koko jäsenpotentiaalista yliopiston toiminta-, vuosi- ja henkilöstö-

kertomuksissa ilmoitettujen henkilöstömäärien sekä yhdistyksen jäsenmäärien pohjalta. 

Ongelmaksi kuitenkin muodostui, että henkilöstömäärien merkitsemisen käytännöt vaih-

telivat yliopiston dokumenteissa erityisesti vuosina 1980–1998. Joinain vuosina henki-

löstömäärää ei ollut ilmoitettu lainkaan lukumääräisesti vaan henkilötyövuosina ja joinain 

vuosina budjetin ulkopuolisin varoin työskentelevien toimenkuvaa ei ollut mainittu. Eri 

vuosien tiedot eivät siten olleet vertailukelpoisia eikä kattavaa esitystä yhdistykseen 

järjestäytymisen asteesta ollut mahdollista muodostaa. Ongelmaksi jäsenpotentiaalin 

laskemisessa osoittautui sekin, että yhdistykseen saivat liittyä myös muualla kuin yliopis-

tolla työskentelevät. Koska edellä mainittujen määrästä ei ole tilastoja, en voinut huomi-

oida heitä laskutoimituksissa. Vuosina 1967–1979 sekä vuodesta 1999 lähtien tiedot 

opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on kuitenkin merkitty systemaattisesti yliopiston toi-

minta- ja henkilöstökertomuksiin, joten yhdistykseen järjestäytyneiden prosenttiosuuden 

laskeminen niiden pohjalta on mahdollista. Lukemia kuitenkin vääristää ylöspäin se, ettei 

laskussa voi huomioida aiemmin mainittuja yliopiston ulkopuolisia henkilöitä. 

Paikallisyhdistysten jäsenmäärien laskemisessa ja yhdistyksen jäsenkehityksen 

suhteuttamisessa muihin vastaaviin järjestöihin käytän lähteenä liiton kevät- ja syysko-

kousten pöytäkirjoja sekä toimintakertomuksia. Osa niistä löytyi yhdistyksen ja liiton ar-

kistosta ja loput liiton asiakirjoja säilyttävästä Toimihenkilöarkistosta. Jäsenmäärien 

laskemisen suhteen on ongelmallista, ettei kaikkia liiton kevät- ja syyskokousten pöytä-

kirjoja ollut saatavilla Toimihenkilöarkistossa. Joiltain vuosilta sain haltuuni pelkät 

toimintakertomukset. Aineiston hajanaisuuden vuoksi minulla ei ole jäsenmääriä laskies-

sani käytettävissä tietoa jäsenmääristä tasaisesti vuoden välein. Lukuun ottamatta vuotta 

                                                           
26 Suomen lehdistön historia 5, 272–273; Suomen lehdistön historia 6, 267–268. 
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1967 jäsenmäärätiedot ovat kuitenkin saatavilla, ja niiden pohjalta voi hahmottaa yhdis-

tysten jäsenkehityksen suunnan. 

Koska yhdistyksen ja liiton omat dokumentit valottavat vain yhtä monista totuuk-

sista, laajensin lähdeaineistoa kirjoituskutsuin27 ja haastatteluin. Vastausinto kirjoituskut-

suun oli laimeaa, mutta sain sen avulla yhteyden joihinkin entisiin yhdistysaktiiveihin. 

Haastattelin seitsemää yhdistyksessä aktiivisesti toiminutta henkilöä, jotka esiintyvät 

tekstissä omalla nimellään. Kaksi henkilöä kieltäytyi haastattelusta terveyssyihin vedoten 

ja yksi jätti vastaamatta viesteihini. Haastatellut siis valikoituivat osittain osoittamansa 

haastatteluhalukkuuden pohjalta. Valitsin haastateltaviksi yhdistysaktiiveja kuten 

puheenjohtajia, pääluottamusmiehiä ja rahastonhoitajia, koska heillä on kokemuksen 

kautta karttunutta näkemystä yhdistystoiminnan menneisyydestä. Ongelmallista tosin on, 

että kollektiivinen muisti voi värittää heidän menneisyyden tulkintojaan. Valintani seu-

rauksena esimerkiksi rivijäsenistön ja yhdistyksen ulkopuolisten toimijoiden näkemykset 

yhdistyksestä jäävät pimentoon. Koska myös muu tutkimusaineisto on pääasiassa 

yhdistystoiminnan sivutuotteena syntynyttä, työssä korostuvat yhdistyksen ja erityisesti 

siinä aktiivisesti toimineiden näkemykset.  

Suhteessani haastatteluaineistoon on olennaista, että toimin haastattelijana itse. 

Haastattelun lopputulokseen vaikuttaa haastateltavan lisäksi myös haastattelija. Aikaan-

saannokseen vaikuttavat kysymykset, keskustelu ja osapuolten suhtautuminen käsiteltä-

vään asiaan. Myös haastateltavan asenne tutkijaa kohtaan vaikuttaa vastauksiin.28 Mini-

moidakseni kysymysten johdattelevuuden muotoilin niistä mahdollisimman väljiä, sillä 

väljällä kysymyksenasettelulla tutkittavan ilmiön moninaisuus paljastuu parhaiten. 29 

Haastateltavien muistojen aktivoimiseksi tiettyihin asioihin liittyen valmistelin kysymyk-

set karkeasti etukäteen. En kuitenkaan pitäytynyt luonnostelemissani kysymyksissä ja 

niiden järjestyksessä pakonomaisesti vaan ne muuttuivat osittain haastattelutilanteissa.  

Haastatteluissa saamani tieto on muistitietoa. Muistitieto on sekä menneisyyden 

rekonstruktio että menneisyyden tulkintaa, joka kertoo enemmän tapahtumien merkityk-

sestä muisteluhetkellä kuin tapahtumista sinänsä. Ainutlaatuisin elementti suullisissa läh-

teissä on puhujan subjektiivisuus. Se, mihin ihmiset uskovat, on yhtä lailla historiallinen 

tosiasia kuin se, miten asiat todella olivat. Muistitietoa lähteenä käyttävän tutkimuksen 

                                                           
27 Ks. liite 4. 
28 Portelli 2006, 60–61. 
29 Hirsjärvi & Hurme 2011, 67. 
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tavoitteena onkin tuoda esille muistelijoiden omat näkökulmat menneisyydestä.30 Haas-

tatteluissa saamaani tietoa voi siis pitää luotettavana, kun haastateltavat kertovat omakoh-

taisista kokemuksistaan. Muistitietoaineisto valaisee yhdistyksen historiasta sellaisia ta-

soja ja merkityksiä, mitkä olisivat jääneet pimentoon pelkän asiakirja-aineiston pohjalta. 

Haastattelujen analysointi jää kuitenkin pinnalliseksi, koska ne eivät ole varsinainen 

tutkimuskohteeni.  

Menetelmä, jonka avulla vastaan tutkimuskysymyksiin ja luon yhdistyksen men-

neisyydestä mahdollisimman totuudellisen konstruktion, on kvalitatiivinen eli laadullinen 

analyysi. Laadullisessa analyysissa kohdetta tutkitaan mahdollisimman kokonaisval-

taisesti ja lähdeaineistosta tehtyjä havaintoja pelkistetään ja yhdistetään.31 Lisäksi hyö-

dynnän kvantitatiivista eli määrällistä analyysiä tarkastellessani yhdistyksen jäsenmäärän 

muutoksia. 

  

                                                           
30 Ukkonen 2000, 93–94, 240; Portelli 2006, 55–56; Fingerroos & Haanpää 2006, 28. 
31 Hirsjärvi et al. 2009, 161; Alasuutari 2011, 38–39. 
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1 ASSISTENTIT KOKOAVAT RIVINSÄ JÄRJESTÄYTYMISAALLON OSANA  

 

1.1 Tyytymättömyys kanavoituu palkkaliikkeiksi 

 

Akateeminen traditionalismi määritti suomalaista yliopistoelämää Turun Akatemian 

perustamisesta aina 1960-luvulle asti. Kaudelle oli ominaista korkeakoulujen elitistisyys, 

autonomia ja professorivetoisuus. Saksalaisesta yliopistoperinteestä omaksuttu rakenne, 

missä professorit valittiin tiettyihin oppituoleihin, oli omiaan vahvistamaan statuseroa 

professorien ja muun henkilökunnan välillä. Professoreiden lisäksi laitoksilla työskenteli 

heidän henkilökohtaisia apulaisiaan, assistentteja, joiden määrä pysyi pitkään vähäisenä. 

Esimerkiksi Turun Akatemian työn jatkajassa Helsingin yliopistossa työskenteli nelisen-

kymmentä assistenttia vuonna 1920.32  

Helsingin yliopisto oli pitkään Suomen ainoa yliopisto. Varsinainen korkeakoulu-

laitos alkoi muotoutua 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Teknillisen korkeakoulun, 

Kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin ja Turun yliopiston perustamisten myötä. Seuraava 

korkeakoululaitoksen rakentamisvaihe alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Taustalla 

vaikutti niin maalaisliiton harjoittama aluepolitiikka kuin OECD:n33 ja muiden Pohjois-

maiden kautta omaksuttu human capital -ajatus, jonka mukaan koulutus oli avain yhteis-

kunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja kehityksen ohjaamiseen. Vuonna 1950 

Suomessa toimi jo yksitoista korkeakoulua. Tilanne ei ollut kuitenkaan poikkeuksellinen, 

sillä toisen maailmansodan jälkeen korkeakoululaitos laajeni myös kansainvälisesti.34  

Laajenemiskehityksestä huolimatta Helsingin yliopisto pysyi Suomen suurimpana 

ja vaikutusvaltaisimpana yliopistona. 1950-luvun alkuvuosina siellä työskenteli suunnil-

leen yhtä monta assistenttia kuin professoriakin, arviolta 160 molempia. Osittain luku-

määrän ja siten joukkovoiman kasvun myötä assistentit kypsyivät ajatukseen palkanko-

rotusten tarpeellisuudesta. Vuonna 1952 he ryhtyivätkin yhdessä amanuenssien kanssa 

                                                           
32 Leikola 1990, 479–480; Kivinen et al. 1993, 16–17; Välimaa 2012, 150; Nevala & Rinne 2012, 227. 
33 OECD eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö perustettiin OEEC:na vuonna 1948 

helpottamaan sodasta toipuvan Euroopan uudelleenjärjestelyjä. Uusi nimi, OECD, tuli käyttöön vuonna 

1961. Järjestön kantava ajatus on ollut taloudellisen kasvun edistäminen. Sen jäsenistö koostuu maailman 

hyvinvoivasta eliitistä ja jäsenyyden ehtona on ollut sitoutuminen markkinatalouteen, ihmisoikeuksien 

kunnioitukseen ja demokratiaan. Suomi liittyi järjestön jäseneksi vuonna 1969. Vaikka OECD:lla ei ole 

suoraa päätösvaltaa, sen asema ylikansallisena neuvonantajana on vakiintunut. Koulutuspolitiikassa sen 

valta perustuu tiedonhallintaan kuten tilastoihin, analyyseihin sekä maa- ja teematutkimuksiin. Rinne 

2005, 78, 95. 
34 Kivinen et al. 1993, 19; Nevala 1999, 41–42, 228; Nevala 2003, 100–101; Kettunen et al. 2012, 27; 

Nevala & Rinne 2012, 204.  
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vaatimaan tasokorotuksia ansioihinsa. He perustelivat vaatimuksiaan assistenttien ja 

oppikoulun lehtoreiden palkkauksen suurella erolla. Assistenttien mielestä ansioiden jäl-

keenjääneisyys oli käsittämätöntä, koska juuri he vastasivat usein tulevien lehtoreiden 

opettamisesta.35  

Ennen helsinkiläisten assistenttien keskuudessa syntynyttä toivetta palkankoro-

tuksista tunnelmat työmarkkinoilla olivat kiristyneet jo jonkin aikaa. Veturinkuljettajat ja 

muut rautatievirkamiehet olivat lakkoilleet keväällä 1950, ja SAK oli uhitellut yleis-

lakolla. Tyytymättöminä heikkoon palkkakehitykseen ja Henkisen Työn Keskusliiton36 

toimintaan akateemiset ammattijärjestöt olivat perustaneet oman yhteiselimen, Akatee-

mis-ammatillisen valtuuskunnan eli Akavan joulukuussa 1950. Kevään 1952 koittaessa 

useat virkamiesryhmät hioivat työtaisteluaseitaan palkkauksellisten epäkohtien vuoksi. 

Seminaarien harjoituskoulujen opettajajärjestöt julistivat oppilaitostensa opetusvirat 

hakusaartoon ja Lääkäriliittokin lähti työtaistelun tielle. Lääkäreiden saavutettua kiistassa 

selvän voiton myös assistenttien mielialat kypsyivät oman kamppailun aloittamiselle. 

Painostustoimiksi valikoituivat valtakirjojen kerääminen joukkoirtisanoutumisia varten 

sekä assistenttien ja amanuenssien toimien julistaminen hakusaartoon. Myöhemmin 

Virkamiesliitto 37  asetti vakanssit vielä hakukieltoon. Hiillostus tehosi, ja painostajat 

saivat minimivaatimustensa mukaiset kolmen palkkaluokan korotukset. Seuraavana 

vuonna myös valtion metsänhoitajat vaativat menestyksekkäästi kuoppakorotuksia 

joukkoirtisanoutumisella uhaten. Lääkäreiden, assistenttien ja metsänhoitajien työtaiste-

lut olivat ensimmäiset akateemiset työtaistelut Suomessa.38 

Varsinainen lähtölaukaus assistenttien ammatilliselle järjestäytymiselle oli toisen 

palkkaliikkeen synty yhteiskunnallisesti kuohuvan 1960-luvun alussa. Tyytymättömyyttä 

aiheutti jälleen palkkakuoppaan jumittunut ansiotaso. Siinä missä aiempi kapina rajoittui 

Helsingin yliopistoon, nyt myös Turun yliopiston ja vasta perustetun Oulun yliopiston 

assistentit lyöttäytyivät yhteiseen rintamaan. Hieman jälkijunassa joukkoon liittyivät Åbo 

Akademinkin assistentit. Myös toinen palkkaliike oli menestys, sillä assistenttien ja 

                                                           
35 Leikola 1990, 480–481; Kallioinen 2007, 14–15. 
36 Henkisen Työn Yhtymä oli ensimmäinen toimihenkilöiden keskusjärjestö Suomessa. Järjestö 

organisoitiin uudelleen 1940-luvulla, jolloin sen nimi vaihtui Henkisen Työn Keskusliitoksi. Myöhemmin 

nimi vaihtui Toimihenkilö ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto TVK:ksi. Järjestö ajautui konkurssiin 

vuonna 1992. Muiluvuori 2000, 25; Mattila 2005, 374; Kauppinen 2005, 268. 
37 Suomen ensimmäinen virkamiesten valtakunnallinen yhteisorganisaatio oli Suomen 

virkamiesyhdistysten keskusliitto. Se vaihtoi nimensä Virkamiesliitoksi vuonna 1942. Muiluvuori 2000, 

12–13. 
38 Muiluvuori 2000, 58–60, 374; Mattila 2005, 30–31; Kallioinen 2007, 16–17. 
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amanuenssien palkkoja korotettiin viidellä palkkaluokalla Oulun, Turun ja Helsingin yli-

opistoissa kesällä 1961. Åbo Akademissa palkkoja korotettiin seuraavana vuonna.39 

Åbo Akademin assistentit perustivat palkankorotusvaatimustensa tehostamiseksi 

Suomen ensimmäisen assistentti- ja opettajayhdistyksen marraskuussa 1961. Tyytyväi-

sinä juuri saamiinsa palkankorotuksiin Oulun, Helsingin ja Turun yliopistojen assistentit 

eivät pitäneet omien paikallisyhdistysten perustamista tarpeellisena. Vuoden 1962 lopulla 

Åbo Akademin assistentti- ja opettajayhdistys otti esille ajatuksen valtakunnallisen Assis-

tenttiliiton perustamisesta, muttei saanut hankkeelle muiden yliopistojen assistenttien 

tukea. Vuonna 1966 assistenttien mieli kuitenkin muuttui, sillä edunvalvontaorganisaa-

tion puuttuessa palkkaus oli luisunut jälleen uuteen kuoppaan. Seuraavana keväänä assis-

tentit jo perustivatkin paikallisyhdistyksiään useille paikkakunnille, mukaan lukien 

Ouluun.40 

 

1.2 Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen synty 

 

Korkeakoululaitoksen hajauttaminen tuli ajankohtaiseksi 1950-luvulla, kun jo olemassa 

olevat yliopistot eivät kyenneet tyydyttämään kasvavaa opetustarvetta. Toisen valtion-

yliopiston perustaminen Ouluun oli osa korkeakoululaitoksen alueellisen laajentamisen 

ensimmäistä vaihetta. Vuonna 1958 perustettu ja seuraavana vuonna toimintansa aloitta-

nut yliopisto oli välittömästi opetusministeriön alainen ja sen tarkoitus oli edistää poh-

joista elinkeinoelämää ja luonnonvarojen käyttöä.41  

Sittemmin yhä mittavampaa korkeakoululaitoksen laajentamistarvetta puolsi toisen 

maailmansodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien vyöryminen koulutusjärjestel-

män läpi, hyvinvointivaltion rakentaminen ja elinkeinorakenteen muuttuminen 

maatalousvaltaisesta teollisuus- ja palvelupainotteiseksi. Lopullisen sysäyksen korkea-

koulupolitiikan muutokselle sai aikaan presidentti Urho Kekkosen asettama työryhmä, 

jonka työn pohjalta säädettiin laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä. Laki takasi puit-

teet korkeimman opetuksen laajentamiselle vuodesta 1966 aina 1980-luvulle asti. 

                                                           
39 Salo 1998e, 241; Kallioinen 2007, 22. 
40 Kallioinen 2007, 22–23, 27. 
41 Lackman 1998, 20; Salo 2003, 15, 592. 
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Korkeakoululaitos siirtyi lakisääteisen kehittämisen kauteen, ja valtiovalta asettui korkea-

koulupolitiikan johtoon. Opetusministeriön valta korkeakoulupolitiikassa kasvoi merkit-

tävästi.42  

Korkeakoululaitoksen kehityslain ansiosta Oulun yliopisto kasvoi muiden opin-

ahjojen tapaan nopeasti niin henkilöstö- kuin opiskelijamääränkin osalta. Kun aloitus-

vuonna opiskelijoita oli 424, lukuvuonna 1969–1970 heitä oli jo yli 4 000. Koska yliopis-

toon perustettiin lisää assistentuureja opiskelijamäärien moninkertaistumisen ja sitä 

seuranneen opetustarpeen laajenemisen myötä, assistentit olivat pian opetushenkilö-

kunnan suurin ryhmä. Siinä missä professorien osuus koko opetushenkilökunnasta oli 

1960-luvulla suurimmillaan noin 20–30 %, assistentteja oli enimmillään 40 % opettajis-

tosta.43  

Kun assistentuureja oli yliopiston ensimmäisen lukuvuoden päättyessä 12, Oulun 

yliopiston assistenttiyhdistyksen perustamisvuonna 1967 virkoja oli 117 ja 1970-luvun 

puolivälissä jo 239.44 Assistentin ja professorin virat muodostivat kuitenkin vain murto-

osan kaikista yliopiston opetusviroista. Kuten oheisesta kuviosta voi havaita, kokonai-

suudessaan Oulun yliopiston opetushenkilökunnan määrä kasvoi opiskelijamäärää 

verkkaisemmin. Tilanne ei ollut kuitenkaan poikkeuksellinen, sillä sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti korkeakouluopettajien ja opiskelijoiden määrän suhde muuttui vastaa-

vasti 1960-luvun vaihteesta lähtien.45  

 

Kuvio 1. Opettajat ja läsnäolevat opiskelijat Oulun yliopistossa kevätlukukausien lopussa 

vuosina 1960–1979.46  

 

                                                           
42 Autio 1993, 200; Nevala 1999, 225, 228; Nevala & Rinne 2012, 205, 209, 228. 
43 Salo 1998e, 237, 240; Enbuske 2010, 41. 
44 Oulun yliopiston toimintakertomus (OY TK) 1959–1960; OY TK 1.9.1966–31.7.1975. 
45 Saxén 2002, 16. 
46 OY TK 1.8.1976–31.7.1979. Oulun yliopiston arkisto (OYA); OY TK 1959–31.7.1976. 
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Kuten muissakin korkeakouluissa,47 Oulun yliopistossakaan assistenttikunta ei ollut yhte-

näinen joukko. Vuonna 1967 yliopistolla työskenteli alemman ja ylemmän palkkaluokan 

ylimääräisiä assistentteja, alemman palkkaluokan tilapäisiä assistentteja sekä kurssi- ja 

tuntiassistentteja. Tuntiassistenttien nimike vaihtui hieman myöhemmin tuntiopettajaksi. 

Osa assistenteista hoiti assistentuurin puolikasta, ja eräät heistä toimivat yhtä aikaa tunti-

assistentteina.48 Turun yliopistossa assistentuurien jakamisessa oli kuitenkin menty vielä 

pidemmälle, sillä siellä niitä oli pilkottu jopa neljään osaan.49 Oulun yliopiston assistent-

tiyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Jukka Yliniemi muisteli haastattelussa, että assis-

tentuurien pilkkomisten suurin ongelma oli, etteivät niissä toimivat olleet oikeutettuja 

samoihin etuihin kuin kokoassistentit.50 

Vaikka assistentit olivat onnistuneet saamaan palkkoihinsa kohennusta aiemman 

liikehdintänsä ansiosta, vuonna 1966 he jäivät järjestäytymättöminä kuoppakorotusten 

ulkopuolelle.51 OYAY:n ensimmäinen puheenjohtaja Risto Piispanen luonnehti assistent-

tina 1960-luvun lopulla työskennelleiden palkkausta ja asemaa yhdistyksen 40-vuotisjuh-

lassa pitämässään puheessa: 

 

Vuonna 1967 yliopiston assistenttien asema koko maassa oli melkoisen kurja, työ-

velvoitteet vaativia, työsuhteen jatkuvuus epävarma, palkka alhainen ja arvostus 

vähäinen – – erityisen pontimen järjestäytymisen aloittamiselle muodosti alhainen 

ja vähitellen muista akateemisista ammateista ja aloista roimasti jälkeenjäänyt 

palkkaus. Erään luonnehdinnan mukaan assistenttien palkat olivat vuonna 1967 

korkeintaan siivoojien palkkojen tasolla.52  

 

Myös Turun yliopistossa assistenttina toimineet ovat muistelleet jälkikäteen, etteivät 

voineet elättää perhettään assistentin palkalla. Etenkin professoreihin verrattuna palk-

kauksen jälkeenjääneisyys vaikutti mittavalta. Keväällä 1967 alemman palkkaluokan 

assistentin kuukausipalkka oli 1 092 markkaa, ylemmän palkkaluokan assistentin palkka 

                                                           
47 Kallioinen 2007, 19; Miettinen 2007, 8. 
48 OYAY:n hallituksen kokous (HK) 7.10.1967. Liite; HK 27.11.1967. Liite; OYAY:n kirje 

valtiovarainministeriölle 15.10.1969. HK 14.10.1969. Liite. OYAA; Assistenttityöryhmän mietintö 1968, 

13. 
49 Kanervo 2007, 12. 
50 Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016. 
51 Kallioinen 2007, 23–24.  
52 Risto Piispasen OYA:n 40-vuotisjuhlassa pitämän puheen käsikirjoitus. Oulu 31.8.2007. Risto 

Piispasen kokoelma. 
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1 209 markkaa ja professorin palkka 3 396 markkaa. Kallioisen mukaan assistenttien 

kehnon palkkatason taustalla vaikutti perinteinen akateeminen oppipoika–kisälli–mestari 

-ajatusmalli, jonka mukaan assistentit kasvattivat pätevyyttään professuuria varten jatko-

opintoja suorittamalla eivätkä voineet odottaakaan saavansa työstään kilpailukykyistä 

korvausta. 53  Myös yhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Olavi Jakkula muisteli 

keväällä 2016, että assistenttien huono ansiotaso johtui osaltaan heidän jatko-opiskelijan 

statuksestaan. Yhdistyksen puheenjohtajana 1980-luvun puolivälissä toiminut Leila 

Ristelikin oli samoilla linjoilla pohtiessaan, että kehno palkkaus oli mahdollisesti yhtey-

dessä assistentti-nimikkeen vaatimattomuuteen.54 On kuitenkin huomioitava, että haasta-

teltavien tulkinnat silloisesta tilanteesta ovat nykyhetkestä käsin muodostuneita. Niihin 

on saattanut vaikuttaa esimerkiksi yhdistysaktiivien kollektiivista muistia tukevan liitto-

historian olemassaolo.  

Kun palkankorotukset jäivät saamatta, taloudellisen toimeentulon epävarmuus 

alkoi jälleen puhuttaa assistentteja. Turhautuminen johti ajatukseen valtakunnallisesta 

järjestäytymisestä, minkä nosti pöydälle tamperelainen Esko Riepula.55 Tuumasta toi-

meen tarttuen helsinkiläiset Pauli Sysiö, Ilmo Rinkinen, Matti Järvinen, Olavi Hietala ja 

Pekka Suortti ottivat yhteyttä kollegoihinsa muissa yliopistoissa. Ouluun tieto järjestäy-

tymispyrkimyksistä tuli Piispasen mukaan Sysiön lähestyttyä oululaista fyysikkotutta-

vaansa Erkki Rahkamaata. Toisen muistoissa yhteyttä tosin otettiin Jukka Yliniemeen.56 

Oli yhteydenoton kohde kuka tahansa, olennaista oli järjestäytymistiedon leviäminen 

Ouluun. Ajatus assistenttien yhteistoiminnasta ei ollut Oulussa uusi, sillä sitä oli yhdis-

tyksen toimintakertomuksen mukaan yritetty käynnistää jo aiemmin huonolla menestyk-

sellä.57 Jää avoimeksi, mitä yhdistys yhteistoiminnalla tarkoitti. Ainakaan vuoden 1961 

palkkaliikettä huono menestys ei koskenut, sillä assistentit olivat saaneet sen ansiosta 

palkankorotukset. Varsinainen yhdistys oli kuitenkin jäänyt perustamatta mahdollisesti 

kannustavien esimerkkien puutteessa, sillä Salon mukaan ennen assistenttiyhdistystä ja 

                                                           
53 Kanervo 2007, 29; Kallioinen 2007, 15, 27. Vuoden 2015 euroiksi muunnettuna assistenttien ansiot 

olivat 1 788 euroa, 1 979 euroa ja 5 560 euroa. Rahanarvon muuntamisessa käytin Suomen pankin 

rahamuseon rahanarvolaskuria. 
54 Olavi Jakkulan haastattelu. Oulu 3.2.2016; Leila Ristelin haastattelu. Oulu 2.2.2016. 
55 Kallioinen 2007, 23; Miettinen 2007, 3–4. 
56 Risto Piispasen OYA:n 40-vuotisjuhlassa pitämän puheen käsikirjoitus. Oulu 31.8.2007. Risto 

Piispasen kokoelma; Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016; Jouni Suistolan haastattelu, Oulu 

2.2.2016. 
57 OYAY:n toimintakertomus (TK) 1967. OYAA. 
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Oulun yliopiston opettajien ja virkamiesten yhdistystä58 Oulun yliopistolla ei toiminut 

ainuttakaan ammattijärjestöä.59  

Etelästä kantautuneet järjestäytymispuheet herättivät innostusta ainakin muutamien 

Oulun yliopiston assistenttien keskuudessa, sillä assistentit Risto Piispanen ja Juhani 

Paakkola ryhtyivät kokoamaan ”viidakkorummun ja puhelimen avulla” kollegojaan 

yhdistyksen perustamista pohtivaan kokoukseen. Kutsun johdosta 18 assistenttia kerään-

tyi geologian laitokselle maanantai-iltana 20. maaliskuuta 1967. Koska läsnäolijoiden 

mielestä järjestäytymättömyys esti tehokkaat työtaistelutoimenpiteet, kokous asetti assis-

tenttitoimikunnan huolehtimaan järjestäytymisestä. Toimikunnan tuli tutkia perustettavan 

yhdistyksen liittämistä Akavaan, Virkamiesliittoon, Oulun yliopiston opettajien ja virka-

miesten yhdistykseen tai ”mahdollisesti perustettavaan valtakunnalliseen assistenttien 

yhdistykseen tai Tieteenharjoittajien liittoon”.60 Vielä tässä vaiheessa oululaisille assis-

tenteille ei siis ollut selvää, että yhdistys liittyisi perusteilla olevaan Assistenttiliittoon tai 

mihinkään muuhunkaan keskusjärjestöön. 

Kun oululaiset assistentit kokoustivat tahollaan, Helsingissä järjestettiin assistent-

tien valtakunnallinen tapaaminen. Myös siellä läsnäolijat totesivat ”assistenttien virka-

aseman alennustilan” johtuvan järjestäytymättömyydestä.61  Assistentit määrittivät siis 

suurimmaksi ongelmakseen järjestäytymättömyyden. Jokivuoren mukaan juuri järjestäy-

tymisen ja yhteistoiminnan mieltäminen väyläksi palkansaajien aseman edistämiseen 

ennustaa ammattijärjestöön sitoutumista. 62  Assistenttien, oululaistenkin, tapauksessa 

positiivinen asennoituminen järjestäytymistä kohtaan oli edellytys yhdistysten perusta-

misille.  

Tyytymättöminä Helsingin ja Turun korkeakoulujen assistenttien, virkamiesjärjes-

töjen ja valtiovarainministeriön keskisten palkkaneuvottelujen kulkuun Oulun yliopiston 

assistenttitoimikunta kutsui koolle yhdistyksen perustavan kokouksen 27. huhtikuuta 

1967. Kokouksessa Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen jäseneksi liittyi 21 assis-

tenttia ympäri yliopistoa. Joukossa oli niin fysiikan, teknisen fysiikan, matematiikan, 

kemian, biokemian, eläintieteen, maantieteen, geologian, prosessitekniikan kuin historian, 

                                                           
58 Oulun yliopiston opettajien ja virkamiesten yhdistys perustettiin vuonna 1967. Myöhemmin se muutti 

nimensä Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY:ksi. Salo 1998e, 254. 
59 Salo 1998e, 254. 
60 Oulun yliopiston assistenttien kokouksen pöytäkirja 20.3.1967. OYAA; Risto Piispasen 

assistenttiyhdistyksen 40-vuotisjuhlassa pitämän puheen käsikirjoitus. Oulu 31.8.2007. Risto Piispasen 

kokoelma. 
61 Kallioinen 2007, 26; Kanervo 2007, 21. 
62 Jokivuori 2002, 103. 
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englantilaisen filologian ja pohjoismaisen filologian assistenttejakin. Fysiikan laitokselta 

väkeä liittyi eniten, kaikkiaan viisi assistenttia.63 Liittyneiden tiedekuntajakaumaa selit-

tänee, että ensimmäinen yhteydenotto tuli luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Jatkossakin 

luonnontieteilijät olivat vahvasti edustettuina yhdistyksessä, sillä 1970-luvun lopullakin 

yli puolet yhdistyksen jäsenistä tuli luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Seuraavaksi 

eniten jäseniä oli humanistisesta ja teknillisestä tiedekunnasta. Lääketieteellisen tiede-

kunnan assistentteja sen sijaan kuului yhdistykseen vain kourallinen.64 Yhdistys veti sel-

västi puoleensa niitä, joiden alalla ei ollut koulutusalapohjaista liittoa ja joiden asemassa 

oli parantamisen varaa.  

Oikeusministeriö hyväksyi Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen yhdistysrekis-

teriin kesäkuun 15. päivä vuonna 1967. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi yhdistys valitsi 

Risto Piispasen geologian laitokselta, varapuheenjohtajaksi Eino Ravaskan prosessitek-

niikan laitokselta, sihteeriksi Juha Viramon eläintieteen laitokselta ja rahastonhoitajaksi 

Pertti Karkaman kirjallisuuden laitokselta. Muita hallituksen jäseniä olivat Elja Herva ja 

Erkki Rahkamaa.65  

Sekä perustamisvuonna että viitenä seuraavanakin vuonna kaikki yhdistyksen 

luottamushenkilöt olivat miehiä. Ensimmäisen kerran OYAY valitsi naisia luottamusteh-

täviin vuonna 1973, jolloin sihteeriksi tuli Liisa Ervasti ja muiksi hallituksen jäseniksi 

Pirkko Huttunen, Marjo-Riitta Häkkinen ja Aila Oikarinen. Kului lähes vuosikymmen 

ennen kuin yhdistys valitsi puheenjohtajakseen naisen, Seija Tienarin, vuonna 1982.66 

Koska Oulun yliopiston henkilöstön sukupuolijakaumasta ei ole tietoja Oulun yliopiston 

toimintakertomuksissa, henkilöstötilastoissa eikä sen historiaa käsittelevissä teoksissa 

ennen kuin vuodesta 1995 lähtien,67 on vaikeaa sanoa, millä tavoin se vaikutti yhdistys-

aktiivien sukupuolijakaumaan. Ennen 1990-lukua ainoastaan yliopiston ensimmäisen 

lukuvuoden 1959–1960 henkilöstötilastossa oli mainittu naisten osuus opetushenkilö-

kunnasta. Tuolloin joka viides opettaja oli nainen.68  

                                                           
63 Oulun yliopiston assistenttien yleinen kokous 27.4.1967; TK 1967. OYAA. 
64 TK 1977; TK 1979. OYAA; Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016. 
65 Oulun yliopiston assistenttien yleinen kokous 27.4.1967; TK 1967. OYAA. Luettelo yhdistyksen 

luottamustehtävissä toimineista henkilöistä liitteenä 5.  
66 TK 1967–1979; Oulun yliopiston assistenttien yleinen kokous 27.4.1967; OYAY:n vaalikokous (VaK) 

19.11.1981; Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82; OYAY:n jäsenkirje (JK) 1/1982. 

OYAA.  
67 Oulun yliopiston henkilöstö 1995–2000. OYA. 
68 Oulun yliopiston opettajat lukuvuonna 1959/1960. OYA. 
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Jäseniksi OYAY hyväksyi Oulun yliopistossa työskentelevät assistentit ja vastaa-

vissa tehtävissä toimivat Suomen kansalaiset. Tarkoituksekseen se määritti: 69 

 

Toimia Oulun yliopiston assistenttien ja heitä vastaavien opetus- ja tutkimustehtä-

viä hoitavien henkilöiden yhdyssiteenä, sekä edistää ja tukea jäsentensä toimintaa 

tieteenharjoittajina, yliopiston opettajina sekä yhteiskunnan jäseninä.70 

 

Yhdistys siis määritti itsensä korostetusti suomalaisten assistenttien järjestöksi. Järjestäy-

tyminen nimenomaan assistenttien edunvalvontaa ajatellen kertoo assistenttien samaistu-

misesta kollegoihinsa ja yhteisen intressin olemassaolosta. Koska järjestäytyminen tapah-

tuu yhteisten intressien saavuttamiseksi, yhdistykset ovat vallankäytön väyliä.71 Myös 

Oulun yliopiston assistenttiyhdistys syntyi vallankäyttäjäksi vaikuttajien keskuuteen. 

Siisiäisen mukaan on tavallista, että liikkeet perustavat muodollisia organisaatioita kuten 

yhdistyksiä edistämään tavoitteitaan.72 Assistenttien tapauksessakin kehityskulku oli vas-

taava, palkkaliikkeestä yhdistyksiksi. 

Suomalaisten assistenttien järjestäytyminen tapahtui Piispasen muisteleman 

mukaan ”lähes salamavauhtia”.73 Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen kanssa samoi-

hin aikoihin perustettiin assistenttiyhdistykset myös Helsingin, Jyväskylän, Turun ja 

Tampereen yliopistoihin. Yhdistysten kattojärjestön, Korkeakoulujen assistenttiliiton, 

perustivat Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopiston assistenttiyhdistykset lokakuussa 

1967. Toisin kuin liiton ja Turun, Tampereen sekä Jyväskylän yliopiston assistenttiyhdis-

tysten säännöissä,74 OYAY:n tarkoitukseksi ei kirjattu suoraan assistenttien asemasta ja 

taloudellisista eduista huolehtimista. Ensimmäisen kerran assistenttien edunvalvonta ja 

tuntiopettajien aseman kohentaminen mainittiin vuoden 1970 suunnitelmassa ja assistent-

tien oikeudellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen vasta seuraavan vuoden suunnitel-

massa. Säännöissään yhdistys nimesi edunvalvonnan tarkoituksekseen ensimmäisen 

                                                           
69 Oulun yliopiston assistenttien yleinen kokous 27.4.1967. Liite. OYAA. 
70 Ibid. 
71 Siisiäinen 1996, 33, 35. 
72 Siisiäinen 1996, 33. 
73 Risto Piispasen OYA:n 40-vuotisjuhlassa esittämän puheen käsikirjoitus. Oulu 31.8.2007. Risto 

Piispasen kokoelma. 
74 Happonen 2003, 6; Kanervo 2007, 23–24; Miettinen 2007, 5; Kallioinen 2007, 28, 30. 
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kerran vuonna 2001. Käytännössä yhdistys kuitenkin valvoi jäsenistönsä etuja heti ensi-

metreiltä alkaen,75 joten se oli sekä varovainen sanankäänteissään että piti edunvalvontaa 

itsestään selvänä osana toimintaansa. Etenkin alkuvuosina yhdistyksen hallitus katsoi 

edunvalvonnan tapahtuvan ensisijaisesti liitossa. Jukka Yliniemi muisteli haastattelussa, 

että yhdistys oli aluksi olemassa lähinnä liiton kautta eikä paikallisesti ”ollu kauheesti 

tehtäviä”. 1970-luvun lopulla yhdistystä liiton hallituksessa edustanut Jouni Suistolakin 

muisteli, että edunvalvontatyö oli aluksi lähes täysin Assistenttiliiton harteilla.76   

Assistenttien omista tarpeista lähtenyt järjestäytyminen vei pohjan yhteisen akatee-

misen liiton perustamiselta professorien ja lehtorien kanssa. Professorien järjestäytymi-

nen Professoriliitoksi, ja sen myötä paikallisen Professoriliiton Oulun alaosaston perus-

taminen tapahtuivat muutamaa vuotta myöhemmin. Professoreiden osalta järjestäytymi-

nen tapahtui vastareaktiona pyrkimyksiin demokratisoida yliopistojen hallintoa,77 joten 

se kumpusi ensisijaisesti vallanjaosta, ei palkkauksen kohentamisesta kuten assistenttien 

kohdalla. Myös lehtorit perustivat Lehtoriliiton vuonna 1969, ja sen paikallistason toimi-

jaksi syntyi Oulun yliopiston lehtorit. Lehtorit järjestäytyivät assistenttien tapaan lähinnä 

palkkaukseen ja työaikaan liittyvien kysymysten seurauksena. Muita Oulun yliopistolle 

perustettuja ammattiyhdistyksiä olivat Oulun yliopiston toimihenkilöt ja työntekijät sekä 

Oulun yliopiston kirjastonhoitajat.78 

Yhteiskunnalliset liikkeet ja yhdistykset eivät rakennu organisatorisessa tyhjiössä, 

vaan niitä syntyy ympäristöön, jossa on jo valmiiksi yhteiskunnallisia liikkeitä ja yhdis-

tyksiä. Koska olemassa olevat järjestöt luovat edellytyksiä uusien syntymiselle, uudet 

kantavat edeltäjiensä leimaa.79  Akateemisesti koulutettujen järjestäytyminen, saatikka 

ammattijärjestöjen perustaminen muilla aloilla ei ollut assistenttien kootessa rivejään uusi 

asia. Suomessa esimerkiksi kirjanpainajilla, käsityöläisillä, lääkäreillä ja lakimiehillä oli 

omat yhdistyksensä jo 1800-luvulla. Akateemiset yhdistykset eivät kuitenkaan olleet 

tuolloin varsinaisia edunvalvontajärjestöjä vaan ne keskittyivät ensisijaisesti tieteellisen 

                                                           
75 TK 1967; TK 1970; OYAY:n toimintasuunnitelma (TS) 1968–1971; Oulun yliopiston assistenttien 

yleinen kokous 27.4.1967; OYAY:n kokous (YK) 18.12.1967; OYAY:n vuosikokous (VK) 26.1.1968; 

YK 26.4.1968; HK 25.9.1968; YK 23.10.1968; HK 6.2.1969; HK 28.2.1969; HK 17.7.1969; OYA:n 

säännöt. SK 30.11.2001. Liite 6. OYAA. 
76 Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016; Jouni Suistolan haastattelu. Oulu 2.2.2016; TK 1977–

1979. OYAA. 
77 Salo 1998e, 254; Kallioinen 1999, 26, 38; Kallioinen 2007, 38–39. 
78 Salo 1998e, 255; Kallioinen 1999, 26. 
79 Siisiäinen 1996, 36. 
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ja ammatillisen tason kohentamiseen alallaan. Järjestäytymisaste pysyi kuitenkin pitkään 

alhaisena. Esimerkiksi vuonna 1907 se oli 6 % ja edelleen 1950-luvulla noin 30 %.80  

Edunvalvontajärjestöiksi korkeasti koulutettujen yhdistykset alkoivat kehittyä itse-

näistymisen jälkeen, jolloin kustannustason kohoaminen loi tarvetta edunvalvonnalle. 

Seurauksena perustettiin useita virkamiesyhdistyksiä, mukaan lukien Suomen ensimmäi-

nen virkamiesten valtakunnallinen yhteisorganisaatio Suomen virkamiesyhdistysten 

keskusliitto ja ensimmäinen toimihenkilöiden keskusjärjestö Henkisen Työn Yhtymä.81 

Olemassa oleva ammattiyhdistystoiminnan perinne muodosti organisatorisen perustan 

yhdistyksen synnylle. 

Pohjoismaiden laajuisesti yliopiston henkilöstönkään järjestäytyminen ei ollut uutta. 

Esimerkiksi Ruotsissa assistentit, amanuenssit ja heitä vastaava henkilöstö olivat perus-

taneet oman järjestönsä 1930-luvulla professorien ja lehtoreiden seuratessa hiukan 

myöhemmin perässä. 1980-luvun puolivälissä kaikki edellä mainitut yhdistyivät yli-

opisto-opettajaliitto Sveriges Universitetslärarförbund SULF:iin. Myös Norjassa 

yliopistotutkijoiden ja professoreiden järjestäytyminen tapahtui 1930-luvulla, ja yhteinen 

tutkijaliitto Norsk forskerforbund perustettiin 1955.82 Oulun yliopiston kohdalla henki-

löstön järjestäytyminen ei kuitenkaan olisi ollut paljon aiemmin edes mahdollista, sillä 

yliopisto oli ollut olemassa vasta vajaan vuosikymmenen.  

Syntyäkseen yhdistys tarvitsi myös laajemmat suosiolliset olosuhteet, jotka tarjosi 

konfliktien ja kompromissien seurauksena muotoutunut työmarkkinajärjestelmä. 

Kauppisen mukaan Suomi siirtyi liittokorporatismista yhteiskuntakorporatismin kauteen 

vuonna 1968 tulopoliittisista ratkaisuista sopimisen myötä.83 Assistenttien järjestäytyessä 

työmarkkinajärjestöjen jäsenmäärät ja vaikutusvalta olivat kasvussa juuri tulopolitiikan 

ansiosta. Tulopoliittiseen hallitsemistapaan nimittäin kuului, että hallitus ja työmark-

kinoiden keskusjärjestöt neuvottelivat yhdessä monenlaisista talous-, työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikan kysymyksistä.84 

Ensimmäiset tulopoliittiset ratkaisut, Liinamaat I ja II, tehtiin vuosina 1968 ja 1969. 

Merkittävää oli, että vuoden 1968 tupon myötä aiemmin neuvottelupöytien ulkopuolelle 

jääneet keskusjärjestöt hyväksyttiin sopimusosapuoliksi. Myös muut uudistukset kuten 

työnantajien suostumus kerätä ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksuja viestittivät, että 

                                                           
80 Muiluvuori 2000, 12–13, 374; Bergholm 2001, 7–8; Kauppinen 1991, 54–55. 
81 Muiluvuori 2000, 12–13, 374.  
82 Kallioinen 2007, 40. 
83 Kauppinen 1991, 72; Kauppinen 1992, 285. 
84 Ruostetsaari 2014b, 283. 
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työnantajat ja valtio suhtautuivat ammatilliseen järjestäytymiseen hyväksyvästi. 

Aiemmin niiden asennoituminen ay-liikkeeseen oli ollut paikoin jopa vihamielistä, ja 

valtiotyönantaja oli suhtautunut torjuvasti esimerkiksi työehtosopimuksiin. Olosuhteiden 

muutoksen myötä palkansaajajärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä kasvoi 1960-luvun 

alun hieman alle 300 000:sta yli miljoonaan 1970-luvun puoliväliin mennessä. Järjestäy-

tymisaste kohosi 86 %:iin 1980-luvun lopulla. Samaan aikaan ay-liikkeen jäsenmäärät 

kasvoivat myös Ruotsissa, Norjassa, Englannissa ja Saksassa. OECD-maissa järjestäyty-

neiden palkansaajien määrä kasvoi 78 miljoonaan 1970-luvun alussa. 85  Assistenttien 

järjestäytyminen tapahtui siis osana kansainvälistä suosiollisten olosuhteiden nostattamaa 

ammatillisen järjestäytymisen aaltoa. Itsestäänselvyytenä järjestäytymistä ei kuitenkaan 

voi pitää vaan merkittävänä yhdistystoiminnan käynnistys- ja ylläpitovoimana olivat 

paikalliset aktiivit, jotka ottivat asian hoitaakseen. 

 

 

  

                                                           
85 Kauppinen 1991, 55, 60; Haataja 1991, 44; Kauppinen 1992, 285; Bergholm 2001, 5, 52; Mattila 2005, 

20; Ruostetsaari 2014b, 283. 
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2 YHDISTYKSEN JÄSENKEHITYS JA -EDUT 

 

2.1 Pienestä assistenttiyhdistyksestä keskikokoiseksi akateemisten järjestöksi 

 

Kollektiivisten järjestöjen olemassaolo ja toimintamahdollisuudet ovat viime kädessä 

riippuvaisia jäsenistön pysyvyydestä ja uusiutumisesta.86 Ensimmäisenä toimintavuonna 

yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä kasvoi 101:een,87 joten toiminnalle oli selvästi kysyntää. 

Jäsenistö kasvoi pienin notkahduksin huippuunsa vuonna 1998, jolloin yhdistykseen 

kuului 608 jäsentä. Sittemmin määrä ei ole yltänyt samalle tasolle. Vuoden 2015 lopussa 

jäseniä oli 533.88  

Koska valtion virkamiesten työttömyyskassa perustettiin vuonna 1973,89 työttö-

myyskorvaus ei voinut ainakaan aluksi houkuttaa jäseniä. Ennen mahdollisuutta korvauk-

sen saamiseen syy yhdistyksen jäsenyydelle oli mitä ilmeisimmin toive palkankorotuk-

sista, sillä assistenttien järjestäytyminen oli ylipäänsä tapahtunut palkkauksellisten epä-

kohtien seurauksena. Jäsenten työttömyys olikin kyseiseen aikaan melko harvinaista.90 

Yhdistyksen asiakirjoissa työttömyys mainittiin ensimmäisen kerran 1970-luvun lopulla, 

jolloin jäsenistä oli ollut työttömänä 19 keskimäärin kuukauden ajan.91  

Varsinaiseksi ongelmaksi työttömyys muodostui 1990-luvun laman myötä, jolloin 

tilannetta kärjisti tutkijakoulutuksen lisääminen. Myöhemminkään tilanne ei ole oleelli-

sesti korjautunut. Kun vuoden 2001 liiton jäsenkyselyyn vastanneista oli ollut uransa 

aikana työttömänä tai lomautettuna 46 %, vuonna 2013 heidän osuutensa oli 54 %.92 

Vaikka työttömyyskorvaus on todennäköisesti houkuttanut uusia jäseniä työn epävar-

muuden lisääntymisen myötä, tilanne ei ole poikkeuksellinen, sillä työttömyysturva on 

ollut ja on keskeisin peruste ammattijärjestöjen jäsenyydelle.93 Toisin sanoen ihmiset 

ovat hakeneet jäsenyydestä turvaa pahan päivän varalle. 

                                                           
86 Ilmonen & Kevätsalo 1995, 164.  
87 TK 1967. OYAA.  
88 TK 1967–1975; TK 1977–1979; TK 1988–2015. OYAA; Korkeakoulujen assistenttiliiton syyskokous 

(KAL SK) 13.12.1975; Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liiton syyskokous (KATL SK) 

29.11.1980; KATL SK 12.12.1981; Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liiton kevätkokous (KATL 

KK) 17.4.1982; KATL SK 15.12.1984; KATL KK 12.4.1985; KATL KK 18.–19.4.1986; KATL KK 

25.4.1987. TTLA. THA. 
89 Kallioinen 2007, 139.  
90 Kallioinen 2007, 138.  
91 HK 31.8.1976; TK 1977. OYAA. 
92 Kallioinen 2007, 139; Puhakka & Rautopuro 2013, 20–21. 
93 Kauppinen 1991, 67; Ilmonen & Kevätsalo 1995, 181; Jokivuori et al. 1996, 147; Sauramo 2006, 277; 

Ahopelto 2009, 240–243. 
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Työttömyyskorvauksen lisäksi ammattijärjestöön sitoutumiseen vaikuttavat asen-

noituminen ay-toimintaan, ympäristön paineet, tottumus, yhdistyksen identiteetti, organi-

saatioilmapiiri sekä tyytyväisyys ja luottamus omaan järjestöön etujen ajajana. Jäsenistön 

sitoutumisaste vaihtelee siten, että aktiiviset jäsenet ovat sitoutuneimpia ja tottumuksesta 

järjestöön kuuluvat vähiten sitoutuneita.94 Koska yhdistyksellä on riittänyt jäseniä, poten-

tiaalisen jäsenistön keskuudessa on ollut positiivista asennoitumista ammattiyhdistystoi-

mintaa kohtaan. Jäsenten voi myös ajatella suhtautuneen yhdistykseen suopeasti ja luot-

tamuksella. Toisaalta jäsenmäärän lasku kertoo, että yhdistyksessä on ollut myös siihen 

heikosti sitoutuneita jäseniä. Kallioisen mukaan koko liiton kattavasti sitoutumista yhtei-

siin tavoitteisiin ovat heikentäneet jäsenistön heterogeenisyys, akateemiselle ympäristölle 

tyypillinen yksilökeskeisyys ja haluttomuus toisinaan väliaikaisena pidetyn toimen kehit-

tämiseen.95   

Vaikka yhdistyksen jäsenmäärä pääsääntöisesti kasvoi alkuvuosikymmeninä, jär-

jestön identifioituminen assistenttien järjestöksi aiheutti haasteita. Suurimpia ongelmia 

oli, että jäsenistön työn määräaikaisen luonteen vuoksi myös yhdistyksen jäsenpohja oli 

epävakaa. Yhdistyksen asiakirjoista löytyy useita mainintoja jäsenten eroamisista, kun he 

ovat siirtyneet pois yliopiston palveluksesta. Vuonna 1977 lähes puolet Oulun yliopiston 

assistenteista oli ollut virassaan alle kaksi vuotta. Nopea jäsenkierto näkyi myös yhdis-

tyksen hallituksessa. Jo perustamisvuoden syksyllä osa hallituksen jäsenistä oli vaihtanut 

maisemaa. Myös puheenjohtaja vaihtui seitsemän ensimmäisen vuoden aikana vuosittain 

ja osa heistä myös erosi yhdistyksestä.96  

Koska liiton vuoden 2013 jäsenkyselyyn vastanneista 39 % oli harkinnut siirtymistä 

kokonaan pois yliopistosektorilta, sitoutumisen organisaatioon, joka lisäisi myös 

ammattijärjestösitoutumista,97 ei voi sanoa olevan edelleenkään erityisen vahvaa yliopis-

toilla. Organisaatiositoutumista lisäävät niin luottamus organisaation johtoa kohtaan kuin 

hyvä ilmapiirikin.98 Kyselyyn vastanneista 36 % katsoi, ettei yliopiston työilmapiiri ollut 

parantunut edellisen parin vuoden aikana. Tilanne oli kuitenkin kohentunut uuden yli-

opistolain voimaantulon jälkeisiin tunnelmiin nähden. Kun vuonna 2010 ainoastaan 

                                                           
94 Ilmonen & Kevätsalo 1995, 180–181, 186; Jokivuori 2002, 17, 104. 
95 Kallioinen 2007, 171. 
96 TK 1967–1974; HK 7.10.1967; HK 14.3.1969; OYAY:n kirje Korkeakoulujen assistenttiliitolle 

19.3.1970; OYAY:n hallituksen järjestäytymiskokous (HJK) 19.1.1971; HK 22.2.1973. Liite 1; YK 

20.9.1973; HK 15.1.1975; HK 14.6.1977. OYAA. 
97 Jokivuori 2002, 106; Puhakka & Rautopuro 2013, 54.  
98 Jokivuori 2002, 104.  
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muutama prosentti vastaajista koki yliopistouudistuksen vaikuttaneen positiivisesti ilma-

piiriin yliopistossaan, vuonna 2013 joka neljäs koki sen kohentuneen kahden edellisen 

vuoden aikana. Joka tapauksessa suurempi joukko koki yhä puutteita ilmapiirissä. 99 

Keväällä 2016 pääluottamusmies Kimmo Kontio kuvasi Oulun yliopiston työskentely-

ilmapiiriä yhdistyksen jäsenten näkökulmasta:100 

 

Suurin osa jäsenistämme työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa ja siksi laa-

jasti epävarmuuden sävyttämässä työskentelyilmapiirissä. Viime vuosien taloudel-

linen tilanne on luonnollisesti vain lisännyt epävarmuuden ilmapiiriä. Määrä-

aikaisilla työsuhteilla pelaaminen kun on tavallaan kätevä tapa sopeuttaa toimin-

taa talouden suhdanneheilahtelujen mukaan ilman YT-menettelyä.101 

 

Myös liiton jäsenkyselyn perusteella määräaikaiset työsuhteet aiheuttavat yliopistojen 

henkilöstölle harmaita hiuksia. Toisaalta myös useat pysyvissä palvelussuhteissa työs-

kentelevät kokivat työpaikkansa olevan uhattuna.102 Oulun yliopiston henkilöstöstä noin 

59 % työskenteli määräaikaisissa työsuhteissa vuonna 2015. Muutamaan edelliseen vuo-

teen nähden määräaikaisten määrä oli kuitenkin hieman laskenut vakinaistamisten 

myötä.103 

Aluksi OYAY:n potentiaalista jäsenistöä oli yliopiston opetus- ja tutkimushenkilö-

kunta professorit ja apulaisprofessorit pois lukien. Vuonna 1967 koko potentiaalista yh-

distykseen kuului noin 14 % ja vuonna 1979 hieman yli 21 % yhdistyksen liitolle ilmoit-

taman jäsenmäärän ja Oulun yliopiston toimintakertomuksissa ilmoitettujen opetus- ja 

tutkimushenkilökunnan määrien pohjalta. Vuodesta 1986 lähtien yhdistykseen on voinut 

liittyä myös kansainvälisiä jäseniä. Tutkijakoulujen perustamisen myötä yhdistyksen 

rekrytointipohjaan ovat kuuluneet myös tohtorikoulutettavat. Vertailtavissa olevina 

vuosina koko jäsenpotentiaalista yhdistykseen kuului enimmillään 27,8 % vuonna 2010. 

Vuonna 2015 osuus oli laskenut hieman, sillä se oli 26,2 %.104 Alkuvuosikymmeniin 

nähden yhdistykseen liittyneiden osuus on joka tapauksessa noussut. 

                                                           
99 Puhakka & Rautopuro 2013, 56–58. 
100 Kimmo Kontion vastaus kirjoituskutsuun 30.1.2016. 
101 Ibid. 
102 Puhakka & Rautopuro 2013, 53–54. 
103 Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus (OY TT) 2013–2015. OYA. 
104 TTL TK 1999; TTL TK 2002; TTL TK 2006; TTL TK 2008; TTL TK 2010; TTL TK 2012; TTL TK 

2014–2015. TTLA; Oulun yliopiston assistenttien yleinen kokous 27.4.1967; TK 1967; OYA:n säännöt. 

SK 30.11.2001. Liite 6; TTL TK 2001, TTL TK 2004, TTL TK 2005. OYAA; OY TK 1.8.1978–
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Yhdistyksen jäsenmäärän muutoksia selittävät niin jäsenistön luottamus yhdistyk-

seen etujensa ajajana, yhdistyksen identiteetti, kilpailevat järjestöt kuin yliopistotyön 

luonnekin. Erityisesti alkuvuosikymmenten identiteetti rajasi potentiaalista jäsenkuntaa 

yhdistyksen ulkopuolelle. Vaikka yhdistys piti itseään assistenttien lisäksi myös muun 

opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavien järjestönä, esimerkiksi vuonna 1977 jäsenistö 

koostui pääosin assistenteista. Jäseninä oli kuitenkin myös tuntiopettajia, yliassistentteja 

ja amanuensseja. Edelleen 1980-luvun vaihteessa yhdistys painotti rooli-

aan ”assistenttikunnan etuja ajavana järjestönä”, eikä vuoden 1986 säännöissäkään tullut 

muutosta asiaan. Kyseisen vuosikymmenen lopullakin noin puolet jäsenistöstä oli assis-

tentteja ja yliassistentteja.105  

Toisin kuin OYAY, liitto oli reagoinut jäsenkunnan koostumuksen muuttumiseen 

vaihtamalla nimensä Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto KATL ry:ksi vuonna 

1978. Vuonna 1997 se vaihtoi nimensä Tieteentekijöiden liitoksi. Liittoa mukaillen useat 

paikallisyhdistykset muuttivat nimensä tieteentekijöiksi. 106  Oulussa nimenvaihdoksen 

otti puheeksi puheenjohtaja Veli-Pekka Pelkonen vuonna 2001. Hän katsoi, että vanhan 

nimen haittana oli jäsenhankinnan vaikeus muista ammattiryhmistä. Sen perusteella oli 

myös vaikea yhdistää paikallisyhdistys ja liitto samaksi yhteisöksi. Yhdistyksen syys-

kokous valitsi jäsenten lähettämistä nimiehdotuksista parhaaksi Oulun yliopiston akatee-

miset OYA:n. Uusi nimi astui voimaan vuonna 2002. Liiton jäsenjärjestöjen keskuudessa 

yhdistyksen nimi on sikäli poikkeuksellinen, että vuonna 2015 yhdeksän viidestätoista 

liiton paikallisyhdistyksestä kulkee tieteentekijöiden nimellä.107 Voikin pohtia, onko uusi 

nimi yhdistyksen ulkopuolisten silmin sen enempää yhdistettävissä Tieteentekijöiden 

liittoon kuin vanhakaan. 

Valtakunnallisesti liitto on kilpaillut jäsenistä koulutusalapohjaisten liittojen kuten 

lääkäreiden, insinöörien, ekonomien ja lakimiesten liittojen kanssa. Myös Oulun yliopis-

tolla toimivien ammattijärjestöjen välillä on ollut kilpailuasetelmaa. Valtakunnallisesti 

myös ammattiliittojen ulkopuoliset työttömyyskassat ovat kasvattaneet suosiotaan.108 

                                                           
31.7.1979; Oulun yliopiston henkilöstökertomus (OY HeKe) 2003–2007; Oulun yliopiston 

henkilöstötiedot (OY HeTi) 2008–2015. OYA; OY TK 1.9.1966–31.8.1967. 
105 TS 1979; TK 1977; TK 1989; Oulun yliopiston assistenttiyhdistys OYAY ry säännöt. HK 8.5.2001. 

Liite 5. OYAA. 
106 Kallioinen 2007, 46, 109; Kanervo 2007, 192. 
107 HK 8.5.2001; SK 30.11.2001; HK 23.5.2002. OYAA; TTL TK 2015. TTLA. 
108 Salo 1998e, 255; Kallioinen 2007, 47; Ruostetsaari 2014b, 285. 
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Vuonna 2016 OYA kilpaili jäsenistä ainakin Oulun yliopiston TEKkiläisten, Oulun yli-

opiston opetusalan yhdistyksen, Oulun yliopiston luonnontieteiden akateemisten ja 

Suomen Ekonomien kanssa.109 Kilpailun lieventämiseksi ja jäsenmäärän nostamiseksi 

Tieteentekijöiden liitto on solminut akavalaisten järjestöjen kanssa kaksoisjärjestäytymis-

sopimuksia. Kahteen liittoon kuuluvat ovat saaneet alennuksia jäsenmaksuista. 110 

Vuonna 2016 liitolla oli kaksoisjärjestäytymissopimukset muun muassa Agronomiliiton, 

Metsänhoitajaliiton, Kirkon akateemisten, Suomen Ekonomiliiton, Suomen Puhe-

terapeuttiliiton ja Suomen Psykologiliiton kanssa.111 

Kallioisen mukaan Tieteentekijöiden liitosta ei ole kasvanut yhtä voimakasta jär-

jestöä kuin esimerkiksi Opettajien ammattijärjestö OAJ:sta tai Lääkäriliitosta, koska sen 

jäsenistö on ollut heterogeenistä. Kutsumuksenaan yliopistotyötä tekevät eivät välttä-

mättä edes ole kiinnostuneita oman asemansa parantamisesta. Akateemiselle maailmalle 

ominainen individualistisuus ei sekään ole edesauttanut järjestäytymistä.112  

Myös jäsenmaksun periminen on saattanut vaikuttaa potentiaalisen jäsenistön 

järjestäytymisintoon. Vuosina 1967 ja 1968 OYAY:n jäsenmaksu oli 5 markkaa, kurssi-

assistenteille 2,5 markkaa. Vuonna 1969 jäsenmaksu nousi KAL:n Virkamiesliittoon liit-

tymisen myötä 55 markkaan ja puoli- sekä tuntiassistenteille 50 markkaan. Vuonna 1970 

jäsenmaksu oli 0,4 % verollisesta tulosta ja seuraavina vuosina maksu nousi vähitellen 

siten, että se oli 1 % bruttopalkasta vuonna 1977 ja 1,1 % vuonna 1993. Sittemmin jäsen-

maksuprosentti on pysynyt samana vuoteen 2016 asti.113 

Kuten oheisesta kuviosta on havaittavissa, koko liiton kattavasti jäsenmäärä on 

noussut ja OYA:n osuus jäsenistöstä kutistunut. Siinä missä OYA muodosti kymmenes-

osan liiton jäsenistöstä vuonna 1968, yhdistyksen osuus liiton jäsenistöstä oli laskenut 7,6 

prosenttiin vuonna 2015. Toisaalta myös esimerkiksi suurimman jäsenyhdistyksen, 

Helsingin yliopiston tieteentekijöiden, osuus liiton jäsenistöstä on laskenut. 114  Liiton 

                                                           
109 Oulun yliopiston TEKkiläiset ry. Oulun yliopiston TEKkiläisten www-sivut (Luettu 9.6.2016); 

Esittely. Oulun yliopiston opetusalan yhdistyksen www-sivut (Luettu 9.6.2016); Jaostotoiminta. 

Luonnontieteiden akateemisten www-sivut (Luettu 6.9.2016); Kuka voi liittyä Suomen ekonomeihin?. 

Suomen ekonomien www-sivut (Luettu 6.9.2916). 
110 Kallioinen 2007, 105–106. 
111 Hae jäsenyyttä. Tieteentekijöiden liiton www-sivut. (Luettu 1.9.2016). 
112 Kallioinen 2007, 171. 
113 Assistenttien yleinen kokous 27.4.1967; VK 26.1.1968; OYAY:n tilikertomus (TiK) 1968–1971; VaK 

8.12.1976; TKE 1984; TKE 1987; TK 1972–1974; TK 1977–1979; TK 1988–2015. OYAA; Miksi 

liittyä? OYA:n www-sivut. (Luettu 14.6.2016). 
114 KAL YK 30.3.1968. THA; TTL TK 2015. TTLA. Kaikkien liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärät 

vuonna 2015 liitteenä 3.  



32 
 

jäsenmäärän kasvu ja paikallisyhdistysten jäsenistön suhteellisen osuuden lasku johtuu 

liiton jäsenjärjestöjen määrän kasvusta. Siinä missä vuonna 1968 Korkeakoulujen assis-

tenttiliittoon kuului kuusi paikallisyhdistystä, jäsenyhdistyksiä oli jo 22 vuonna 1993 ja 

edelleen 15 vuonna 2015. Kaikkiaan OYA on kuitenkin ollut jäsenmäärältään vahva 

paikallisjärjestö, sillä vuosina 1970–1991 se oli liiton toiseksi suurin paikallisyhdistys. 

Vuonna 2015 se oli edelleen yksi keskikokoisista paikallisjärjestöistä. Suurimmat järjes-

töt olivat tuolloin Helsingin yliopiston tieteentekijät, Turun yliopiston tieteentekijät ja 

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät.115 

 

Kuvio 3. OYA:n ja Tieteentekijöiden liiton jäsenmäärän muutos vuosina 1968–2015.116

 

 

Vertailun vuoksi kokosin oheiseen kuvioon yhdistyksen ja muiden samaan aikaan perus-

tettujen paikallisyhdistysten jäsenmäärien kehityksen. Jätin kuviosta pois myöhemmin 

                                                           
115 KAL YK 30.3.1968; KAL SK 28.11.1970; KAL KK 20.3.1971; KAL SK 15.12.1973; KAL SK 

30.11.1974; KAL SK 13.12.1975; KAL LK 12.12.1976; KAL SK 10.12.1977; KATL SK 9.12.1978; 

KATL SK 12.12.1979; KATL SK 29.11.1980; KATL SK 12.12.1981; KATL KK 17.4.1982; KATL SK 

15.12.1984; KATL KK 12.4.1985; KATL KK 19.4.1986; KATL KK 25.4.1987; KATL KK 24.4.1988; 

KATL KK 29.4.1989; KATL KK 28.4.1990. Liite 1; KATL KK 14.4.1991. Liite 1. TTLA. THA; TTL 

TK 2015. TTLA. 
116 KAL YK 30.3.1968; KAL:n jäsenmaksutilanne 29.11.1969; KAL SK 28.11.1970; KAL KK 

20.3.1971; KAL SK 15.12.1973; KAL SK 30.11.1974; KAL SK 13.12.1975; KAL LK 12.12.1976; KAL 

SK 10.12.1977; KATL SK 9.12.1978; KATL SK 12.12.1979; KATL SK 29.11.1980; KATL SK 

12.12.1981; KATL KK 17.4.1982; KATL SK 15.12.1984; KATL KK 12.4.1985; KATL KK 19.4.1986; 

KATL KK 25.4.1987; KATL KK 24.4.1988; KATL KK 29.4.1989; KATL KK 28.4.1990. Liite 1; KATL 

KK 14.4.1991. Liite 1; KATL SK 12.12.1992. TTLA. THA; KATL ja TTL TK 1994, 1996, 1998, 1999, 

2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015. TTLA; TTL TK 2001; TTL TK 2003; TTL TK 2004. OYAA. 
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perustetut jäsenyhdistykset, sillä niiden määrä lisääntyi vuosien myötä huomattavasti.117 

Eroja paikallisjärjestöjen jäsenmäärissä selittävät eroavaisuudet kunkin yhdistyksen toi-

minnan onnistumisessa, jäsenhankinnassa ja jäseniksi hyväksytyissä. Siinä missä OYAY 

otti alusta lähtien jäsenikseen myös tuntiopettajia,118 Helsingissä ja Tampereella tunti-

opettajilla oli pitkään omat yhdistyksensä.119 Eroavaisuuksien taustalla ovat vaikuttaneet 

myös korkeakoulujen henkilöstömäärät, tieteenalat ja kilpailevien järjestöjen määrät.  

 

Kuvio 4. OYA:n ja muiden samoihin aikoihin perustettujen paikallisyhdistysten jäsen-

määrien muutos vuosina 1968–2015.120  

 

 

  

                                                           
117 KATL SK 11.12.1993. TTLA. THA. 
118 HK 27.11.1967. Liite 1. OYAA. 
119 Kallioinen 2007, 202; Miettinen 2007, 6, 9. 
120 KAL YK 30.3.1968; KAL:n jäsenmaksutilanne 29.11.1969; KAL SK 28.11.1970; KAL KK 

20.3.1971; KAL SK 15.12.1973; KAL SK 30.11.1974; KAL SK 13.12.1975; KAL LK 12.12.1976; KAL 

SK 10.12.1977; KATL SK 9.12.1978; KATL SK 12.12.1979; KATL SK 29.11.1980; KATL SK 

12.12.1981; KATL KK 17.4.1982; KATL SK 15.12.1984; KATL KK 12.4.1985; KATL KK 19.4.1986; 

KATL KK 25.4.1987; KATL KK 24.4.1988; KATL KK 29.4.1989; KATL KK 28.4.1990. Liite 1; KATL 

KK 14.4.1991. Liite 1; KATL SK 12.12.1992. TTLA. THA; KATL ja TTL TK 1994, 1996, 1998, 1999, 

2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015. TTLA; TTL TK 2001, 2003, 2004. OYAA. Olen merkannut 

järjestöt kuvioon niiden vuonna 2016 käyttämillä nimillään.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

OYA HYT Jytte Tatte TYT FFÅA



34 
 

2.2 Tukea, turvaa ja huvituksia  

 

Koska yhdistyksen talous on ollut pääsääntöisesti vakaa, se on voinut tarjota jäsenistöl-

leen monenlaisia etuja. Ensimmäisinä toimintavuosina OYAY kirjasi suunnitelmiinsa 

yksinomaan tutustumiskäyntien ja esitelmätilaisuuksien järjestämisen. Suunnitelluista 

vierailuista toteutuivat visiitit prosessitekniikan ja fysiikan laitoksille, Kirjapaino Kale-

vaan ja Kansallis-Osake-Pankkiin. Risto Piispasen muisteleman mukaan laitosvierailujen 

tarkoitus oli lähinnä herättää uusia tutkimusideoita ja lisätä poikkitieteellisyyttä. Tutus-

tumiskäynnit eivät tosin alun jälkeen herättäneet suurta kiinnostusta. 121  Yhdistyksen 

yhdessäolotavoitteet toteutuivat siis varsin heikosti. Vähään aikaan se ei enää edes suun-

nitellut tutustumiskäyntejä. Vuonna 1978 jäsenille tarjottiin jälleen virkistysmatkaa, tällä 

kertaa Kuopion korkeakouluun, mutta se jouduttiin peruuttamaan niukan mielenkiinnon 

vuoksi. Seuraavana vuonna järjestetty Alkon tuote-esittely sen sijaan keräsi väkeä paikal-

le.122 

Tutustumiskäyntien lisäksi yhdistys pohti muidenkin etuisuuksien järjestämistä 

jäsenistölleen. Esimerkiksi asuntolahankkeeseen ryhtyminen oli esillä ensimmäisen 

kerran vuonna 1969. Käytännössä kesti vuoteen 1977 asti, että vuokra-asuntoja ryhdyttiin 

rakentamaan. Ensimmäinen neljänkymmenen huoneiston vuokratalo Kaijonharjuun 

osoitteeseen Tapiontie 13 valmistui seuraavana vuonna ja seitsemän assistenttiperhettä 

pääsi muuttamaan taloon. Yhdistys päätti heti ryhtyä rakennuttamaan lisää asuntoja, ja 

toinen talo valmistuikin jo saman vuoden joulukuussa.123 Juuri Linnanmaan läheisyy-

dessä olevat asunnot kiinnostivat, koska vuodesta 1971 alkaen alueelle oli rakennettu yli-

opiston uusia toimitiloja. 124  Asunnot olivat yhdistyksen omistuksessa vuoden 1998 

loppuun asti, jolloin se myi osakkeet Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle. Myyn-

nistä saamillaan rahoilla ja aiemmilla säästöillään yhdistys osti lomamökin Pudasjärven 

Syötteeltä. Syyskuusta 2000 alkaen vuokrattavissa olleella mökillä on riittänyt kävijöitä 

niin kesällä kuin talvellakin.125 

                                                           
121 TS 1968; TK 1967–1970. OYAA; Risto Piispasen assistenttiyhdistyksen 40-vuotisjuhlassa Oulussa 

31.8.2007 pitämän puheen käsikirjoitus. Risto Piispasen kokoelma. 
122 TS 1971; TK 1971–1979. OYAA. 
123 TK 1969–1970; HK 8.10.1970; TK 1973; HK 17.1.1977; HK 22.2.1978; TK 1978. OYAA. 
124 Salo 1998d, 217. 
125 HK 25.11.1998; HK 21.1.1999; HK 10.5.2000; HK 30.8.2000; TK 2000–2008; TK 2012–2015. 

OYAA. 
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Koska yhdistyksen taloustilanne oli säästeliäisyyden ansiosta hyvä, hallitus pohti, 

kuinka rahat voitiin käyttää ”koko jäsenkunnan kannalta hyödylliseen toimintaan”. Lop-

putulos oli yhdistyksen vuonna 1979 perustama koulutusrahasto, jolla se on sittemmin 

tukenut jäsenistöään koti- ja ulkomaan työmatkoissa. Jukka Yliniemen mukaan yhdistyk-

sen hallitus katsoi avustusten jakamisen tarpeelliseksi, koska:126 

 

Matkarahojahan ei juuri ollu. Että tuota ei assistentilla ollu ees junalippua mahol-

lisuutta saaha Helsinkiin, puhumattakaan minnekkää muualle kokouksiin – – sitten 

yhistys rupes jakamaan pientä summaa tämmösee matka-avustukseksi.127 

 

Esimerkiksi vuonna 1979 yhdistys myönsi apurahoja noin 1 000 markan edestä, 35 000 

markkaa vuonna 1995 ja 7 368 euroa vuonna 2015. Ensiksi mainitut vastaavat vuoden 

2015 rahassa noin 550 euroa ja 8 073 euroa. Yhdistys myönsi eniten apurahoja vuonna 

2004, toiseksi eniten vuonna 1995 ja kolmanneksi eniten vuonna 2015.128  

Kokosin oheiseen taulukkoon kaikki OYA:n myöntämät ja budjetoimat matka-apu-

rahat vuosilta, joilta tiedot olivat saatavilla. Huomionarvoista on, että yhdistys myönsi 

useana vuonna apurahoja budjettinsa yli. Käytännössä jäsenet eivät kuitenkaan lunasta-

neet kaikkia avustuksia, sillä yhdistys maksoi ne todellisista matkakustannuksista tosit-

teita vastaan. Koska muut liiton jäsenjärjestöt eivät jaa apurahoja,129 käytäntö on niiden 

keskuudessa ainutlaatuinen. 

 

  

                                                           
126 TK 1977–1979; TK 1987–2015; HK 26.10.1978; VK 4.12.1978; HK 7.5.1980; JK 2/1982; HK 

8.12.1988; HK 12.4.1989; HK 29.5.1990; HK 16.5.1991; HK 21.5.1992; HK 9.11.1992; HK 24.8.1993; 

HK 19.10.1993. OYAA; Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016. 
127 Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016. 
128 TK 1979; TK 1995; TK 2015. OYAA. Käytin rahanarvon muuntamisessa rahamuseon 

rahanarvolaskuria. 
129 TK 1998–2015. OYAA; Toiminta. Lapin tieteentekijöiden www-sivut (Luettu 26.10.2016); Jäsenedut. 

Aalto-yliopiston tieteentekijöiden www-sivut (Luettu 26.10.2016); Edunvalvonta. Helsingin yliopiston 

tieteentekijöiden www-sivut (Luettu 26.10.2016); Informaatioalan akateemiset INA, Miksi liittyä? 

Tieteentekijöiden liiton www-sivut (Luettu 26.10.2016); Itä-Suomen tieteentekijät ITTE ry, 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Tieteentekijöiden liiton www-sivut (Luettu 26.10.2016); Jäseneksi 

liittyminen. Turun yliopiston tieteentekijöiden www-sivut (Luettu 26.10.2016); VYTY:n jäsenedut. 

Vaasan yliopiston www-sivut (Luettu 26.10.2016); Mitä etuja jäsenyydellä saat? Tatten www-sivut 

(Luettu 26.10.2016); Miksi liittyä? 3T – Tampereen tekniikan tieteentekijöiden www-sivut (Luettu 

26.10.2016). 
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Kuvio 5. Yhdistyksen myöntämät ja budjetoimat matka-apurahat vuosina 1979, 1984 ja 

1987–2015 vuoden 2015 rahassa.130 

 

 

Asuntojen ja taloudellisten etujen lisäksi yhdistys järjesti jäsenistölleen luontoretkiä ja 

ulkomaanmatkoja 1980-luvulta lähtien kustantaen usein osan matkakuluista. 1990-luvul-

la OYAY teki joitain matkoja yhdessä Lapin yliopiston tieteentekijöiden kanssa. Vapaa-

ajantoiminnasta huolehtiminen oli Olavi Jakkulan mukaan aluksi pitkälti hänen vastuul-

laan. Suomessa yhdistyksen matkakohteita olivat yliopiston kenttäasemat esimerkiksi 

Hailuodon Marjaniemessä, Oulujärven Vaalassa ja Kuusamon Oulangalla. Ulkomailla 

kohteita olivat muiden muassa Uumaja, Murmanski, Tromssa, Leningrad, Tukholma, 

Uppsala ja Riika. Yleensä matkaan kuului paikalliseen yliopistoon ja vastaavaan henki-

löstöjärjestöön tutustuminen. Matkoille itsekin osallistunut Jakkula muisteli haastatte-

lussa, että vierailukohteista löytyi assistenttiyhdistystä vastaavia järjestöjä. Vaikka virka-

kategoriat saattoivat vaihdella, jatkokoulutuskaava oli etenkin Pohjoismaissa samantyy-

linen. Virallisten tapaamisten lisäksi yhdistyksen matkoihin sisältyi myös huvittelua. 

2010-luvulla yhdistys on järjestänyt virkistysretkiä muun muassa Ranuan eläinpuistoon, 

Rovaniemen Santa Parkiin, Luulajaan ja Oulun Hietasaareen.131  

                                                           
130 TK 1979, TKE 1984, TKE 1987, TK 1988–2015; HK 7.5.1980; JK 2/1982. OYAA. Käytin 

rahanarvon muuntamisessa rahamuseon rahanarvolaskuria. 
131 HK 17.3.1980; HK 22.9.1980; HK 30.10.1980; HK 17.11.1980; Seija Tienari: ”Muistoja Tallinnan 

matkalta”. Oulun yliopiston assistenttiyhdistys tiedottaa No 1/1983; Oulun yliopiston assistenttiyhdistys 

2/1983; TKE 1984; HK 26.4.1988; HK 30.8.1988; HK 21.9.1989; HK 1.11.1990; HK 29.9.1992; HK 

30.9.1993; TK 2012–2014; HK 12.8.2015. OYAA; Olavi Jakkulan vastaus kirjoituskutsuun 30.12.2015; 

Olavi Jakkulan haastattelu. Oulu 3.2.2016; Jouni Suistolan haastattelu. Oulu 2.2.2016. 
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Liitto ja yhdistys ovat palvelleet jäseniään myös informoimalla näitä eduista ja 

oikeuksista tiedotustilaisuuksin, lehdin ja seminaarein. Ainakin 1980-luvulla yhdistyk-

sellä oli oma tiedotuslehti. Vuoteen 1985 asti kestänyt Virkamiesliiton jäsenyys toi myös 

kattojärjestön edut jäsenten ulottuville. Esimerkiksi vuonna 1980 Virkamiesliitto myönsi 

jäsenilleen maksuttomia lomia sosiaalisin perustein. Jäsenet saattoivat hakea myös 

TVK:n Vendito-luottokorttia. Luonnollisesti jäsenet ovat olleet oikeutettuja myös 

Tieteentekijöiden liiton jäsenetuihin. Vuonna 2016 niitä olivat muun muassa erilaiset 

neuvontapalvelut, vakuutusedut ja työttömyysavustukset.132  

Erilaisten etujen tarjoaminen on tyypillistä ay-toimintaa. Ilmosen ja Kevätsalon 

mukaan ay-liike on korostanut jäsenistön asiakkuutta palveluja tuottamalla. 133  Myös 

OYA:n tapauksessa etuisuuksien järjestäminen on korostanut sen asiakasorganisaatio-

luonnetta. Merkittävintä jäsenten kannalta on kuitenkin ollut, että yhdistys on valvonut ja 

edistänyt heidän etujaan työhön liittyvissä kysymyksissä. 

 

 

  

                                                           
132 HK 18.10.1979; HK 27.2.1980; JK 1/1982; JK 2/1982; JK 4/1982; JK 5/1982; JK 2/83; JK 3/83; JK 

4/83, JK 5/83; JK 4/84; TKE 1987; TK 1988–2015; Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 

82; Oulun yliopiston assistenttiyhdistys tiedottaa No 1/1983. OYAA; Jäsenedut. Tieteentekijöiden liiton 

www-sivut (Luettu 3.9.2016). 
133 Ilmonen & Kevätsalo 1995, 186. 
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3 KAMPPAILUA PAREMMASTA ASEMASTA LAAJENEVASSA 

VALTIONYLIOPISTOSSA 

 

3.1 Assistenttien palkkakehitys laahaa 

 

Yhdistys oli syntymästään lähtien vuorovaikutuksessa sekä paikallis- että valtakunnan-

tason vaikuttajien kanssa. Se lähestyi lukuisia toimijoita kuten valtiovarainministeriötä, 

opetusministeriötä, Oulun yliopiston konsistoria, hallintokollegiota, rehtoria, kansliaa ja 

taloustoimistoa kirjein ja lausunnoin. 134  Oulun yliopiston ensimmäisen perussäännön 

mukaan professoreista koostuneella konsistorilla oli korkein päätösvalta yliopistolla, ja 

sille oli keskitetty paljon erilaisia tehtäviä. Myös hallintokollegio oli osa yliopiston hallin-

toa. Siihen kuuluivat rehtori, vararehtori, esimiehet Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksesta 

ja opettajanvalmistuslaitoksesta sekä tiedekuntien dekaanit ja varadekaanit. Yliopiston 

rehtori toimi sekä konsistorin että hallintokollegion puheenjohtajana.135  

Kun OYAY aloitti toimintansa, päätösvaltaa Oulun yliopistolla oli juuri jaettu 

kevään 1965 perussääntömuutoksen myötä konsistorilta hallintokollegiolle ja tiedekun-

nille. Etenkin hallintokollegiolla oli paljon valtaa käytännön kysymyksissä kuten rahan-

jaosta päättämisessä.136 Yhdistyksen vaikuttamisyritykset kohdistuivat siis sitä itseään 

tiukemmin vallankahvassa kiinni oleviin toimijoihin. Pöytäkirjoista ei tosin useimmiten 

käy ilmi, kuinka yhdistyksen kannanottoihin reagoitiin. Merkittävää kuitenkin oli, että 

Oulun yliopisto lähestyi sitä lausuntopyynnöin,137 joten se oli hyväksynyt yhdistyksen 

keskustelijaksi ja kuunteli sen mielipiteitä ainakin näennäisesti. 

                                                           
134 YK 18.12.1967; VK 26.1.1968; YK 26.4.1968; HK 25.9.1968; VaK 12.12.1968; OYAY:n lausunto 

hallintokollegiolle 23.9.1969; OYAY:n lausunto valtiovarainministeriölle 15.10.1969. HK 14.10.1969. 

Liite; OYAY:n kirje hallintokollegiolle 11.11.1969. HK 10.11.1969. Liite; OYAY:n lausunto 

hallintokollegiolle 17.12.1969. VaK 12.12.1969. Liite; OYAY:n lausunto hallintokollegiolle 18.11.1969. 

HK 18.11.1969. Liite; OYAY:n lausunto hallintokollegiolle 27.1.1970. VK 27.1.1970. Liite; HK 

19.3.1970; YK 22.4.1971; HK 10.9.1971; OYAY:n kirje Oulun yliopiston taloustoimistolle 20.10.1971. 

HK 8.10.1971. Liite; OYAY:n kirje hallintokollegiolle 29.5.1972. HK 24.5.1972. Liite; OYAY:n 

lausunto hallintokollegiolle 8.12.1972. HK 5.12.1972. Liite; HK 18.1.1973; HK 19.11.1973; HK 

14.1.1974; HK 15.1.1975; HK 5.11.1975; HK 4.2.1976; HK 1.12.1976; HK 11.10.1977; TK 1967–1975. 

OYAA.  
135 Salo 1998b, 52, 54, 57. 
136 Salo 1998b, 54–55. 
137 HK 27.11.1967; Oulun yliopiston lausuntopyyntö tiedekunnille, opettajainvalmistuslaitokselle ja 

OYAY:lle 6.2.1969. YK 21.2.1969. Liite; Oulun yliopiston lausuntopyyntö OYAY:lle 

assistenttiohjesääntömallista 14.5.1969. YK 20.5.1969. Liite; HK 5.11.1969; Oulun yliopiston kirje 

OYAY:lle 17.11.1969. HK 20.11.1969. Liite; HK 10.6.1970; HK 19.11.1970; HK 5.12.1972. OYAA. 
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Vaikka yhdistys ei maininnut ensimmäisinä vuosina edunvalvontaa tavoitteissaan, 

käytännössä se oli erittäin kiinnostunut assistenttien palkkakehityksestä. Yhdistyksen 

hallitus seurasikin tiiviisti palkkaneuvotteluja,138 joissa liitto vaati assistenteille neljän 

palkkaluokan korotusta.139 Yhdistyksen puheenjohtaja Eino Ravaska katsoi, että assisten-

teilla oli hyvät mahdollisuudet saada ainakin kahden palkkaluokan korotukset ja tutki-

mustyötä tekeville assistenteille assistenttistipendit.140 Taktisesti liitto otti palkkavertai-

lun kohteeksi oppikoulun opettajien sijaan professorit, joiden ansiotaso oli huomattavasti 

assistentteja korkeampi. Kallioisen mukaan uudenlainen rinnastus kertoi, että assistentit 

mielsivät itsensä ensisijaisesti akateemisiksi opettajiksi ja tutkijoiksi.141  

Palkkaneuvotteluissa assistenttien valtakunnallinen järjestäytyminen oli OYAY:n 

hallituksen mielestä ”ehdottoman välttämätöntä, sillä suurin osa työstä suoritettiin 

Korkeakoulujen assistenttiliiton puitteissa”. Valitettavana se tosin piti neuvottelu-

jen ”salaista luonnetta”, minkä vuoksi se ei voinut juurikaan informoida jäsenistöä niiden 

kulusta. Liiton valtakunnantason vaikuttajan rooli näkyikin OYAY:n toiminnassa pienen 

alkukangertelun jälkeen selvästi. Ensimmäisenä vuonna yhdistyksen edustaja oli läsnä 

liittokokouksessa ainoastaan kerran, mutta seuraavina vuosina tapaamisiin osallistuttiin 

säännöllisesti ja yhdistys oli mukana niin liiton hallituksessa kuin työryhmissäkin. Jukka 

Yliniemi muisteli haastattelussa, että yhdistyksen toiminta painottui aluksi pääsääntöi-

sesti liittoon eikä paikallisesti ”ollu niin paljon sitä toimintaa”. Huomionarvoista on, että 

vuonna 1973 yhdistyksen edustaja Pekka Hyyppä toimi aktiivisesti KAL:n palkkaneuvot-

telijana ja siirtyi seuraavana vuonna liiton puheenjohtajaksi ja lopulta toiminnanjohta-

jaksi.142 Yhdistys vaikuttaakin olleen aktiivisesti mukana liittotason toiminnassa alusta 

alkaen. 

Oulun yliopiston assistenttiyhdistys pääsi vaikuttamaan palkkaneuvottelujen 

kulkuun osallistumalla sekä liittokokouksiin että liiton ja valtiovallan välisiin neuvotte-

luihin. Yhdistyksen hallituksella oli myös oma palkkaukseen liittyvä keskustelutilaisuus 

valtiovarainministeriön ja opetusministeriön edustajien kanssa heti perustamisvuonnaan. 

                                                           
138 TS 1968–1969; TK 1967–1969; YK 18.12.1967; YK 26.4.1968; HK 25.9.1968; YK 23.10.1968; HK 

28.2.1969; HK 17.7.1969. OYAA. 
139 Kallioinen 2007, 27. 
140 YK 26.4.1968. OYAA. 
141 Kallioinen 2007, 27. 
142 TK 1967–1979; TS 1973–1975; HK 27.11.1967; VK 26.1.1968; HK 12.12.1968; HK 30.1.1970; HK 

26.2.1970; HK 15.3.1971; HK 23.2.1972; HK 19.11.1973; HK 28.3.1974; HK 12.11.1975; HK 

26.4.1976; HK 1.12.1976; HK 14.9.1977; HJK 9.1.1978. OYAA; Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 

10.2.2016. 
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Risto Piispasen mukaan yhdistys edusti neuvonpidoissa varovaista ja pidättyväistä 

linjaa. 143  Kun liiton hallitus valmistautui tukemaan palkkavaatimuksiaan lakolla, 144 

Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen hallitus yritti jäähdytellä tunteita vaatimalla, että 

toimien lainmukaisuudesta ja neuvottelumekanismeista tuli ottaa selvää ennen irtisanou-

tumisilla ja lakolla uhkailua. Myöhemmin yhdistys totesi suhtautuvansa ”periaatteessa 

myönteisesti Assistenttiliiton esittämiin toimenpiteisiin koskien palkkauskysymystä”, 

mutta penäsi edelleen liitolta tietoja työtaistelun laillisuudesta. Tammikuussa 1968 yh-

distys oli lämmennyt ajatukselle työtaistelutoimenpiteistä. Vuosikokous kuitenkin päätti, 

että edustajan tuli esittää liittokokouksessa lakon alkamisajankohdan lykkäämistä kuu-

kaudella ”toimenpiteiden laillisuuden ja selustatuen tarkistamiseksi”.145 

Työtaistelukeinona lakko oli melko tuore asia akateemisten palkansaajien keskuu-

dessa, sillä ensimmäisestä akateemisesta lakosta oli aikaa vasta reilu vuosikymmen. 

Perinteisesti akateemiset olivat pitäneet joukkoirtisanoutumisia sekä hakukieltoja ja -

saartoja soveliaina työtaisteluaseina.146 Myös assistentit olivat toimineet kyseisen sovin-

naisen linjan mukaan aiemmissa palkkaliikkeissään. Lakkoaseen vieraus saikin mahdol-

lisesti oululaiset assistentit suhtautumaan asiaan varoen. Lisäksi kyseiseen aikaan virka-

miesten ainoa lailla sallittu työtaistelukeino oli irtisanoutuminen,147 joten huoli lakon 

laittomuudesta ei ollut aivan tuulesta temmattu. 

Lakonuhan alla valtiovarainministeriö asetti assistenttityöryhmän selvittämään 

assistenttien palkkauksen epäkohtia.148 Työryhmä päätyi suosittelemaan ylimääräisille 

assistenteille kahden palkkaluokan korotusta ja vuosiviikkotuntiperiaatteen käyttöön 

ottoa tuntiassistenttien kohdalla. Assistenttiliitto suostui ehdotettuun kahden palkka-

luokan korotukseen, mutta valtioneuvosto otti asiassa takapakkia myöntyen vain yhden 

palkkaluokan korotukseen. Merkittävä oli kuitenkin tuntiassistentteja koskenut uudistus, 

jonka myötä heille alettiin maksaa kuukausipalkkaa opetustuntien mukaan. Liitto perui 

lakkouhkauksensa, mutta kieltäytyi aiemmin valtiovarainministeriön kanssa sopimastaan 

assistenteille kaavaillusta virastotyöajasta.149  

                                                           
143 TK 1967–1969. OYAA; Risto Piispasen OYA:n 40-vuotisjuhlassa esittämän puheen käsikirjoitus. 

Oulu 31.8.2007. Risto Piispasen kokoelma. 
144 Kallioinen 2007, 31. 
145 HK 27.11.1967; YK 18.12.1967; VK 26.1.1968. OYAA. 
146 Muiluvuori 2000, 58–59. 
147 Kauppinen 2005, 263. 
148 Assistenttityöryhmän mietintö 1968. 
149 Kallioinen 2007, 33–37. 
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Yhdistyksen hallitus yhtyi liiton kantaan, ettei kuoppakorotuksen saaminen aiheut-

tanut muutoksia työaikoihin. Lisäksi se katsoi, että jatkossa palkkausta tuli kohentaa 

vähintään kahdella palkkaluokalla assistenttiohjesääntöjä yhdenmukaistettaessa. Saatu 

korotus oli yhdistyksen hallituksen mielestä ainoastaan hätäratkaisu.150 Tuntiassistenttien 

osalta uudistus oli kuitenkin merkittävä, sillä sen myötä heidän ansionsa nousivat lähes 

samalle tasolle alemman palkkaluokan assistenttien palkkojen kanssa.151 

Palkkauksen ja muiden tavoitteiden ajamisessa Korkeakoulujen assistenttiliiton 

toimiminen niin sanottuna villinä järjestönä keskusjärjestöjen ulkopuolella osoittautui 

ennen pitkää pulmalliseksi, koska sen tuli pysyä neuvotteluyhteyksissä valtiovallan 

kanssa. Ei ollut varmaa, pystyisikö liitto pitämään asemansa neuvottelupöydissä keskus-

järjestöön kuulumattomana. Liitossa oli keskusteltu keskusjärjestöön liittymisestä jo 

perustamisvuonna, mutta asia oli jäänyt hautumaan.152 Aluksi OYAY katsoi, ettei keskus-

järjestöön liittyminen ollut assistenttien etujen mukaista. Se oli kuitenkin valmis harkit-

semaan asiaa uudelleen, mikäli liitto ensin selvitti ”tarkoin liittymisen etu- ja varjopuolet”. 

Pian yhdistyksen mieli oli muuttunut, ja se esitti keskusjärjestöksi Virkamiesliittoa. Myös 

KAL päätyi samalle kannalle. 153 Virkamiesliiton valintaa keskusjärjestöksi puolsi sen 

muutaman vuoden takaisessa palkkataistelussa assistenteille tarjoama tuki. Assistenttilii-

tosta tuli Virkamiesliiton jäsen toukokuussa 1969.154  

Myöhemmin Virkamiesliiton liittovaltuustossa toimineen Jouni Suistolan mukaan 

keskusjärjestöön liittymisen jälkeen Virkamiesliitto ja jossain määrin TVK:kin olivat yh-

distyksen ”iso eturintama”.155 Keskusjärjestöön liittyminen tapahtui otolliseen aikaan, 

sillä vuonna 1970 voimaan astuneen virkaehtosopimuslain myötä valtio- ja kuntatyönan-

tajat sopivat virkapalkoista virkamiesjärjestöjen kanssa. Neuvotteluissa palkansaaja-

puolta edustivat Akava, TVK:n virkamiesjärjestöt TVK-V, Valtionvirkailijain ja työnte-

kijäin yhteisjärjestö VTY ja Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto KTV. 

Valtiota edusti Valtion työmarkkinalaitos VTML.156 Mikäli liitto ja yhdistys sen osana 

olisivat jättäytyneet keskusjärjestöjen ulkopuolelle, ei niillä olisi ollut sanan sijaa valta-

kunnallisissa neuvottelupöydissä.  

                                                           
150 HK 25.9.1968; YK 23.10.1968. OYAA. 
151 Kallioinen 2007, 37. 
152 Kallioinen 2007, 41. 
153 VaK 12.12.1968; VK 22.1.1969; YK 28.3.1969. OYAA. 
154 Kallioinen 2007, 42. 
155 Jouni Suistolan haastattelu. Oulu 2.2.2016. 
156 Muiluvuori 2000, 376; Kauppinen 2005, 263. 
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Toisin kuin assistentit, Lehtoriliitto ja Professoriliitto valitsivat keskusjärjestökseen 

Akavan 1970-luvun alkupuolella. Assistenttien kuuluminen eri keskusjärjestöön hanka-

loitti yhteistyötä sen ja muiden akateemisten liittojen välillä. Lehtoriliitto ja Professori-

liitto solmivat keskinäisen yhteistyösopimuksen keväällä 1974. Assistentit kuitenkin jät-

täytyivät sopimuksen ulkopuolelle, sillä he eivät olleet valmiita yhteistyöhön akavalaisten 

kanssa.157 Myöhemmin yhdistyksen pääluottamusmiehenä toimineen Sinikka Eskelisen 

mukaan paikallistasolla yhteistyötä tehtiin kuitenkin jonkin verran, mutta se oli haastavaa 

eri keskusjärjestöihin kuulumisen vuoksi.158  

Virkaehtosopimuslain ja valtion virkamiesten luottamusmiessopimuksen nojalla 

Assistenttiliitto saattoi ryhtyä rakentamaan omaa luottamusmiesjärjestelmää valvomaan 

sopimusten noudattamista ja puuttumaan oikeusturvan loukkauksiin paikallistasolla.159 

Liiton tapaan OYAY:n hallitus alkoi kaavailla luottamusmiessopimuksen soveltamista ja 

päätti lähettää edustajansa Tauno Turusen Virkamiesliiton luottamusmieskursseille. Poh-

dinnan jälkeen yhdistyksen kokous määritti assistenttien luottamusmiestarpeeksi kahdek-

san luottamusmiestä, joista yksi oli pääluottamusmies. Neuvotteluissa Oulun yliopiston 

kanssa yhdistyksen kannat tulivat ”tyydyttävästi huomioonotetuiksi”, sillä assistentteja 

koskevaan C-ryhmään liitettiin apulaisopettajat, päätoimiset tuntiopettajat sekä 

amanuenssit, ja näille merkittiin yhteensä neljä luottamusmiestä yksi kutakin tiedekuntaa 

kohti.160  

Ensimmäiset luottamusmiesvaalit järjestettiin 28.–29. helmikuuta 1972, ja luotta-

musmiehiksi valittiin assistentit Ilkka Marjomaa, Seppo Jaakkonen ja Pekka Niemistö 

sekä apulaisopettaja Pentti Kärkölä. Yhdistys ei kuitenkaan luopunut ajatuksesta saada 

jokaiseen tiedekuntaan oma luottamusmiehensä. Kun keskusneuvottelupäätös luottamus-

miesjärjestelmästä tuli vuonna 1978, yhdistys piti sitä tavoitteiden mukaisena. Päätöksen 

nojalla se sai oman pääluottamusmiehen ja neljä luottamusmiestä. Ensimmäiseksi pää-

luottamusmieheksi valittiin Jouni Suistola humanistisesta tiedekunnasta ja tiedekunta-

kohtaisiksi luottamusmiehiksi Kari Kotiranta kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, Eero 

Jarva humanistiseen tiedekuntaan, Seija Tienari luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja 

                                                           
157 Kallioinen 2007, 96. 
158 Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016. 
159 Kallioinen 2007, 81. 
160 HK 8.2.1971; HK 10.9.1971; YK 22.4.1971; TK 1971; TS 1972. OYAA. 



43 
 

Kalevi Leskinen teknilliseen tiedekuntaan. Sittemmin yhdistyksellä oli oma pääluotta-

musmies ja luottamusmiehet tiedekunnissa.161  

Vuonna 1994 Akava perusti Akavan julkisen sektorin sopimusjärjestö Akava-JS:n, 

joka neuvotteli julkista sektoria koskevista edunvalvontakysymyksistä. Se vaihtoi nimen-

sä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:ksi vuonna 2004. 162  Sittemmin 

Oulun yliopistolla on toiminut JUKO:n pääluottamusmies.163 

Palkkaneuvottelut ja niiden tuloksena mahdollisesti saadut kuoppakorotukset olivat 

jatkossakin esillä sekä liitossa 164  että paikallisyhdistyksessä. 165  Vuonna 1970 kaikki 

assistentit saivat yhden palkkaluokan korotukset, mutta vuonna 1971 korotukset koskivat 

vain osaa assistenteista. Kolme vuotta myöhemmin assistentit saivat jälleen yhden palk-

kaluokan korotuksen. Samalla jako alemman ja ylemmän palkkaluokan assistentteihin 

poistui. Palkkakehityksen hitaus ei liittoa hymyilyttänyt.166 Oulun yliopiston assistentti-

yhdistyskin katsoi, että työtehtävien selkeästä kasvusta huolimatta assistentit 

olivat ”jääneet palkkauksellisesti muista opettajaryhmistä huomattavasti jälkeen”.167 

Assistenttien ansiotason nousua hidasti TVK:n jäsenyys, koska iso järjestö ajoi 

ensisijaisesti matalapalkkaisten ja naisvaltaisten alojen etuja. Myös KAL:n heikko talous-

tilanne nakersi liiton uskottavuutta palkkaneuvotteluissa 1970-luvulla. Kaiken lisäksi 

ajanjaksolla suosittu keskitetty neuvottelujärjestelmä oli epäedullinen virkamiesten kan-

nalta, sillä se suosi lähinnä suuria SAK:laisia järjestöjä. Vuosina 1970–1976 virkamiesten 

nettoreaalipalkat laskivat jopa kolmasosalla. 168  Puitteet palkankorotuksille eivät siis 

olleet erityisen suosiolliset.  

Liiton teettämän selvityksen mukaan kokoaikaisesti työskentelevien assistenttien 

kuukausiansiot olivat 6 020 markkaa vuonna 1983 (vuoden 2015 rahassa summa vastaa 

2 231 euroa). Professorien kuukausiansiot olivat yli kaksi kertaa suuremmat. Tilanne oli 

vastaava edelleen vuonna 1990, vaikka palkat olivatkin nousseet markkamääräisesti. 

Vuodesta 1983 vuoteen 1990 assistenttien nimellisansioiden kasvu oli neljänneksi 

                                                           
161 TK 1972–1975; TK 1977–1979; TK 1988–2015; TKE 1984; TKE 1987; HK 15.1.1975; HK 

26.1.1978; Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82; JK 1/1982; Oulun yliopiston 
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165 HK 17.7.1969; YK 17.4.1970; VaK 10.12.1973; HK 18.3.1975; HK 14.6.1977; HK 14.9.1977; HK 

29.11.1979; HK 17.3.1980; HK 22.9.1980. OYAA. 
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huonoin ja yliassistenttien toisiksi huonoin 80:n vertailussa mukana olleen virkamies-

ryhmän keskuudessa. Ainoastaan tiemestareiden ja piirirakennusmestareiden palkat nou-

sivat assistentteja hitaammin. Nopeinta nimellisansioiden kasvu oli oikeusneuvoksilla, 

ylikonstaapeleilla ja hallintoneuvoksilla. Professorit olivat listalla 17. sijalla, lehtorit sijal-

la 40. ja päätoimiset tuntiopettajat sijalla 53.169 Assistenttien puheilla kehnosta palkka-

kehityksestä vaikuttaa siis olleen perää. 

Kun Professoriliitto teki Assistenttiliitolle aloitteen keskusjärjestön vaihtamisesta 

keväällä 1985, assistentit olivat kypsytelleet asiaa jo jonkin aikaa. Epäedullisen palkka-

kehityksen lisäksi mahdollisuus kolmen akateemisen liiton yhteistyöstä johti assistenttien 

eroon Virkamiesliitosta ja samalla TVK:sta. Lähes kaikki paikallisyhdistykset olivat 

Akavaan liittymisen kannalla.170 Vaikka esimerkiksi Oulusta kuului joitain soraääniä,171 

Assistenttiliitto haki Akavan jäsenyyttä. Assistentit siirtyivät uuteen keskusjärjestöön 

tammikuusta 1986 alkaen.172 

Kiivaiden alkuvuosien jälkeen palkankorotuskeskustelut jäivät kaikesta huolimatta 

yhdistyksessä kohtalaisen vähälle huomiolle. On mielenkiintoista, ettei yhdistyksessä tai 

ilmeisesti liitossakaan pohdittu vakavissaan lakon hyödyntämistä palkkauksen paranta-

miseksi toisin kuin 1960-luvun lopulla. Osansa lienee sillä, että suurempia intohimoja 

aiheuttaneet kiistat assistenttiohjesäännöistä ja yliopiston hallinnonuudistuksesta pitivät 

palkkakysymyksen taka-alalla.  

 

3.2 Kohennusta assistenttien ja tuntiopettajien asemaan  

 

Assistenttiliitto havahtui varhaisessa vaiheessa siihen tosiasiaan, ettei pelkkä palkkauksen 

kohentaminen riittänyt takaamaan parannusta jäsenistön asemaan. Koska assistenttien 

tehtävät, kelpoisuusehdot ja toimikausien pituudet oli perinteisesti määritelty assistentti- 

ja yliassistenttiohjesäännöin, kysymys niiden päivittämisestä tuli liiton mielestä ajankoh-

taiseksi.173 Asia oli esillä myös OYAY:n hallituksen kokouksissa vuosina 1967–1970 ja 

uudelleen vuodesta 1974 vuosikymmenen loppupuolelle asti. Tavoitteekseen yhdistys 

kirjasi assistenttien oikeudellisen ja sosiaalisen aseman parantamisen ensimmäisen kerran 

                                                           
169 Sundbäck 1992, 36–39, 41–42.  
170 Kallioinen 2007, 91–93, 95. 
171 Leila Ristelin vastaus kirjoituskutsuun 4.1.2016; Olavi Jakkulan haastattelu. Oulu 3.2.2016. 
172 Kallioinen 2007, 95. 
173 Kallioinen 2007, 67, 69, 71–79. 
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vuonna 1971.174 Samaan tapaan ohjesääntöasia oli pöydällä myös muissa assistenttien 

paikallisyhdistyksissä,175 olivathan ne kaikki liiton paikallistason toimijoita ja ajoivat yh-

teisiä tavoitteita. 

Oululaisten assistenttien asema oli erityisen täsmentymätön, sillä Oulun yliopis-

tossa ei ollut muista korkeakouluista poiketen lainkaan assistenttiohjesääntöä 1960-luvun 

lopulla. Helsingin yliopistossa ohjesääntö oli vahvistettu vuonna 1956, Jyväskylän yli-

opistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1961 sekä viimeisimpänä Eläinlääke-

tieteellisessä korkeakoulussa vuonna 1964.176 Koska ohjesäännöt poikkesivat toisistaan, 

valtio ryhtyi ajamaan niiden yhdenmukaistamista. Etenkin assistenttien työajan ja -

velvollisuuksien yhtenäistäminen olivat sen tavoitteena.177 Asiaa ryhtyi valmistelemaan 

opetusministeriön asettama assistenttiohjesääntötoimikunta.178 

Keskustelua ohjesäännöstä käytiin myös Oulussa, sillä yhdistys sai yliopiston 

notaarilta ensimmäisen lausuntopyynnön aiheesta perustamisvuonnaan ja sittemmin niitä 

tuli muutama lisää. Kun opetusministeriö halusi kuulla Oulun yliopiston mielipiteen teet-

tämästään mietinnöstä, yliopisto tiedusteli myös tiedekuntien, opettajanvalmistuslaitok-

sen ja OYAY:n kantoja asiaan. Assistenttiohjesääntötoimikunta ehdotti mietinnössään, 

että assistentin tuli antaa opetusta ”esimiehensä johdon ja valvonnan alaisena”, antaa 

opintoneuvontaa ja ohjausta sekä avustaa muissa tehtävissä. Lisäksi assistentti oli 

”velvollinen suorittamaan itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä”. Toimikunta ehdotti, että 

assistenteilla sai teettää viikoittain tutkimustyön lisäksi 12–24 tuntia muita töitä. Toimi-

kauden pituudeksi se ehdotti kolmea vuotta. Yhdistys piti mietintöä ”tarkkaan harkit-

tuna”, joskin toivoi assistenteille vapaata työaikaa tutkimustyön osalta ja yliassistenttina 

toimiville tohtoreille pätevyyslisiä.179  

                                                           
174 TS 1971; TS 1973–1975; TK 1975; HK 27.11.1967; YK 26.4.1968; HK 25.9.1968; HK 12.12.1968; 

VaK 12.12.1968; HK 6.2.1969; HK 13.2.1969; HK 28.2.1969; HK 17.7.1969; HK 14.10.1969; HK 
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Ohjesäännön hautuessa yhdistys päätti kartoittaa assistenttien aseman epäkohtia eri 

laitoksilla. Toukokuisen kokouskutsun perusteella assistenttien asemassa oli yhdistyksen 

hallituksen mielestä selkeitä puutteita:180  

 

Assistentti, perinnäisen asetelman mukaan on apulainen, varsinkin tieteellinen apu-

lainen. Assistentin asema on siten palkollisen asema, jota vuosittain tarkastetaan. 

Kelvottomat laitetaan kerjuulle, kelvolliset palkataan vuodeksi eteenpäin. Yliopis-

tojen elefanttitauti on siirtänyt opetuksen ja osin tieteellisen tutkimuksenkin paino-

pistettä professoritasolta assistenttitason suuntaan. Vaikka vastuu ja ennen kaikkea 

työmäärä onkin kasvanut, on assistenttien asema edelleen sama ”kuin silloin ennen” 

– – vallitsevana käytäntönä on, että suurikenkäisin mies laitoksessa yksin hoitaa 

nimitykset. Jos sattuu olemaan suosiossa, ts. konjuktuurit ovat suopeat, ei ole 

mitään hätää. Leipä on turvattu, eikä kyseenalainen pätevyys joudu koetteluun. Kun 

konjuktuurit kääntyvät, nöyrimmät ja nuolevimmatkin assistentit alkavat tuntea 

sanan solidaarisuus.181  

 

Tekstistä huokuu syvä turhautuneisuus perinteiseen professorivaltaan ja assistenttien 

aseman jäämiseen yliopiston muutosvauhdista. Intoa aseman epäkohtien korjaamiseen 

puhalsi todennäköisesti samaan aikaan yliopistoilla kiihtynyt keskustelu yliopistodemo-

kratiasta, jota kuvaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Kun opiskelijat radikalisoituivat 

ja vaativat tasavertaista asemaa yliopiston hallinnossa, aika oli otollinen myös assistent-

tien vaatimuksille saada osakseen aiempaa parempaa kohtelua. 

Uusi assistenttiohjesääntö valmistui syksyllä 1969 ja se hyväksyttiin Oulun yliopis-

ton konsistorissa. OYAY:n hallitus lähetti ohjesäännön jäsenilleen tuoreeltaan kehottaen 

samalla ilmoittamaan mahdollisista sääntörikkomuksista.182 Ohjesäännön mukaan assis-

tenttien tehtäviin kuuluivat opetus, tutkimus ja jatko-opintojen suorittaminen. Käytän-

nössä myös hallintotehtävät työllistivät assistentteja edelleen.183 Lisäksi useilla laitoksilla 

tenttikysymysten laatiminen kuului assistenttien tehtäviin.184  

                                                           
180 HK 17.4.1969; YK 20.5.1969; OYAY:n kokouskutsu 20.5.1969. OYAA.  
181 OYAY:n kokouskutsu 20.5.1969. OYAA. 
182 HK 14.10.1969. OYAA. 
183 Salo 1998e, 241; Kallioinen 2007, 72. 
184 HK 18.3.1975. OYAA. 
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Haastattelemieni Oulun yliopistolla assistentteina työskennelleiden henkilöiden 

kertoman perusteella asemassa oli eroavaisuuksia – siinä missä lääketieteellisen fysiikan 

assistentin sijaisena yliopistouransa aloittaneen Sinikka Eskelisen mukaan assistentin 

työhön kuului lähinnä opetusta ja laskuharjoituksien vetämistä, 1970-luvun alussa histo-

rian laitoksella assistenttina toimineen Jouni Suistolan mukaan assistenttien työnkuvaan 

saattoi kuulua ”kaikkea mahdollista, mitä nyt laitoksella tapahtu”. Hänen mukaansa: 185 

 

Assistentti oli niinku professorin apulainen. Ja jos professori tuli siihen tulokseen, 

että ei ollu apulainen siivonnu tarpeeksi hyvin niin siitä pääsi aika yksinkertasesti 

eroon. Se oli aina mahdollista siks, koska se oli kolmivuotiskausi – – siinä oli kui-

tenki perusajatus siis se, että siinä tehdään väitöskirjaa. Nii tota harva nyt kolmessa 

vuodessa sen teki käytännössä. Ja ku sitte ku ei ollu tehny nii sitte oli halukkaalle 

professorille hyvä syy sanoa, että eihän se väitöskirjakaan valmistunu että ulos. 186 

 

Kansantaloustieteen laitoksella assistenttina työskennellyt Olavi Jakkula puolestaan 

muisteli, että epävarmuudesta huolimatta assistenttien asema oli ”kohtuullisen hyvä” ja 

hankaluudet professoreiden kanssa olivat esillä enemmän liitossa kuin Oulussa.187 Ilmei-

sesti käytännöt vaihtelivat laitoksittain ja riippuivat pitkälti professoreiden persoonista.  

Ohjesäännöt eivät ehtineet olla kauaa voimassa, kun Assistenttiliitto ryhtyi vaati-

maan niiden uudistamista vuonna 1970. Uudistaminen oli liiton mielestä tarpeen korkea-

kouluissa hieman aiemmin käynnistetyn tutkinnonuudistuksen188 vuoksi, mistä seuraavan 

työtaakan se epäili kaatuvan assistenttien niskaan. Pelkojen osuminen oikeaan lisäsi en-

tisestään tarvetta ohjesääntöjen päivittämiselle.189 

OYAY:n mielestä neuvottelujen pohjaksi laaditussa malliohjesäännössä oli erityi-

sen tärkeää painottaa tutkimustyötä, työvelvollisuuksien supistamista ja määrävuosien 

lisäämistä. Assistentti tuli määritellä tutkijaksi ja opettajaksi. Hänen työaikansa tuli 

määritellä vuositunteina ja kokonaistyöajasta tuli varata noin 60 % tutkimustyölle. Lisäk-

si yhdistys katsoi, että assistentin toimen määräaikaisuudesta tuli luopua eikä hakijoilta 

                                                           
185 Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016; Jouni Suistolan haastattelu. Oulu 2.2.2016. 
186 Jouni Suistolan haastattelu. Oulu 2.2.2016.  
187 Olavi Jakkulan vastaus kirjoituskutsuun 30.12.2015; Olavi Jakkulan haastattelu. Oulu 3.2.2016.  
188 Tutkinnon- ja hallinnonuudistukset olivat osa korkeakoulujen laadullista uudistamista. Kun aiemmin 

Helsingin yliopistoa oli pitänyt käyttää mittapuuna tutkintovaatimusten määrittelyssä, uudistuksen myötä 

korkeakoulut saivat määritellä tutkintovaatimuksensa itse. Helsingin yliopistolle uudistus merkitsi 

korkeakoulupoliittisen johtoaseman kaventumista.  Nevala & Rinne 2012, 210–211. 
189 Kallioinen 2007, 72–73. 
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saanut vaatia tutkimussuunnitelman esittämistä. Liiton myöhemmin lausuntokierrokselle 

lähettämässä ohjesääntöluonnoksessa mainittiin assistentin tehtävistä ensimmäisenä itse-

näisen tutkimustyön tekeminen, mihin OYAY oli tyytyväinen. Tärkeimpinä kohtina luon-

noksessa yhdistyksen hallitus piti työaikaa koskevia määräyksiä. Se päätti vielä esittää 

liitolle, että assistenttien viikoittainen opetustuntien määrä tuli rajata 12:een 12–24 tunnin 

sijaan. Myös yliassistenttiohjesääntöä yhdistys halusi viilata ehdottamalla poistettavaksi 

kohdan, joka korosti esimiehen asemaa yliassistentin valvojana. Lisäksi yhdistys esitti, 

ettei yliassistenttien luentovelvollisuutta korotettaisi.190 

Assistenttien pyrkimykset sääntöjen muuttamiseen olivat tyypillistä ay-toimintaa. 

Ilmosen ja Kevätsalon mukaan juuri työelämän sääntöjen teko on keskeisin väline, jolla 

suomalaiset ja OECD-maiden ay-organisaatiot ovat edistäneet jäsenistönsä etuja. 

Säännöt, jotka ohjaavat työelämän suhteita, ovat ilmauksia osapuolten välisestä luotta-

muksesta tai sen puutteesta.191 Assistenttien tapauksessa sääntöjen luomisen tarpeen taus-

talla oli epämääräisestä toimenkuvasta seurannut luottamuspula työtehtävistä päättäviä 

tahoja kohtaan. Assistentit halusivat määrittää toimenkuvansa itse, koska muut eivät 

siihen heitä tyydyttävällä tavalla kyenneet. 

Oulun yliopiston assistenttiyhdistys osallistui seuraavinakin vuosina sekä assis-

tentti- että yliassistenttiohjesääntöjen luonnosteluun ja sitä kautta jäsenistön aseman mää-

rittelyyn vuorovaikutuksessa liiton kanssa. Vuosina 1976–1980 yhdistys kirjasi suunni-

telmiinsa liittoon vaikuttamisen keskeisimmäksi tehtäväkseen paikallistason edunvalvon-

nan ohella.192 Se, että liiton puheenjohtajuus oli kyseiseen aikaan yhdistyksen edustajan 

Jukka Yliniemen käsissä,193 helpotti liittoon vaikuttamista. Lisäksi OYAY oli vuosina 

1970–1991 liiton toiseksi suurin paikallisyhdistys heti Helsingin yliopiston assistenttiyh-

distyksen jälkeen,194 millä lienee ollut myös painoarvoa. 

Ohjesääntöpäivityksen suhteen yhdistykselle tuotti ongelmia Oulun yliopiston 

negatiivinen suhtautuminen asiaan.195 Omalla tahollaan uudistusta jarrutti myös opetus-

                                                           
190 TK 1974; HK 18.3.1975; KAL:n kokouskutsu OYAY:lle 15.8.1975. HK 9.9.1975. Liite 1; HK 

9.9.1975; HK 12.11.1975. OYAA.  
191 Ilmonen & Kevätsalo 1995, 10. 
192 TS 1976–1980; TK 1975; HK 22.3.1976; HK 5.9.1977; HK 14.9.1977. OYAA.  
193 Kallioinen 2007, 207–210.  
194 KAL SK 28.11.1970; KAL KK 20.3.1971; KAL SK 15.12.1973; KAL SK 30.11.1974; KAL SK 

13.12.1975; KAL LK 12.12.1976; KAL SK 10.12.1977; KATL SK 9.12.1978; KATL SK 12.12.1979; 

KATL SK 29.11.1980; KATL SK 12.12.1981; KATL KK 17.4.1982; KATL SK 15.12.1984; KATL KK 

12.4.1985; KATL KK 19.4.1986; KATL KK 25.4.1987; KATL KK 24.4.1988; KATL KK 29.4.1989; 

KATL KK 28.4.1990. Liite 1; KATL KK 14.4.1991. Liite 1. TTLA. THA. 
195 HK 26.4.1976. OYAA. 
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ministeriö, jonka kanssa käytiin neuvotteluja liittotasolla. Ministeriö ja liitto olivat sopi-

neet alustavasti vuonna 1975, että assistentit saisivat toivomansa kolmen kuukauden 

tutkimusvapaan ja toimikaudet muuttuisivat viisivuotisiksi. Myöhemmin liitto sai minis-

teriön myöntymään tohtorin tutkinnon suorittaneiden assistenttien toimikausien määrära-

joitusten poistoon. Liitto oli neuvottelutulokseen varsin tyytyväinen. Vuonna 1977 

opetusministeriö kuitenkin totesi, ettei mitään neuvottelutulosta ollut. Uusi sopu asiassa 

löytyi saman vuoden syksynä, mutta opetusministeriö jatkoi vitkutteluaan peläten uudis-

tuksen aiheuttavan kustannuksia.196 Myös yhdistys pani merkille opetusministeriön jar-

rutuksen. Se kuitenkin katsoi, että eniten vastahankaan asiassa olivat Lehtoriliitto ja 

Professoriliitto,197 jotka suhtautuivat ohjesääntöuudistukseen nihkeästi peläten sen lisää-

vän jäsenistönsä työtaakkaa.198  

Liitto reagoi opetusministeriön viivyttelyyn kannustamalla jäseniään painostustoi-

miin.199 Liiton puheenjohtaja Jukka Yliniemi tiedotti asiasta myös OYAY:n hallitukselle. 

Painostustoimet käsittivät kieltäytymisen ”tehtävistä, jotka ylittävät assistenttiohjesään-

nön mukaisen työvelvollisuuden”. Näitä olivat ennen kaikkea tutkinnonuudistukseen liit-

tyvät tehtävät. Vaikka yhdistyksen hallitus totesi, ettei siihen liittyvistä suunnittelutehtä-

vistä kieltäytymisellä ollut juuri vaikutusta tutkinnonuudistustoimintaan, se kehotti jäse-

nistöä pidättäytymään ylimääräisistä tehtävistä.200 Ilmeisesti sille oli tärkeää esiintyä yh-

tenäisessä linjassa liiton kanssa. 

Vääntö ohjesäännöstä saatiin päätökseen, kun Professoriliitto ja Lehtoriliitto saivat 

siihen haluamansa muutokset. Professorit halusivat sääntöön yksityiskohdan, jonka 

mukaan assistenttien tuli antaa opetusta ”opetuksesta vastaavan henkilön johdolla”. Leh-

toreiden toive oli, ettei ohjesäännöistä saanut seurata lisää työtä muille opettajaryhmille. 

Assistenttiliiton myönnyttyä molempiin vaatimuksiin opetusministeri Jaakko Itälä kehotti 

korkeakouluja hyväksymään uudet ohjesäännöt.201 Oulun yliopiston konsistorin hyväk-

synnällä uusi assistenttiohjesääntö tuli voimaan 1. elokuuta 1978. Sen mukaan:202 

 

                                                           
196 Kallioinen 2007, 75–76. 
197 HK 22.2.1978. OYAA. 
198 Kallioinen 2007, 78. 
199 Kallioinen 2007, 76. 
200 HK 22.2.1978; HK 22.3.1978. OYAA. 
201 Kallioinen 2007, 78. 
202 HK 16.6.1978. OYAA. 
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Assistentin tehtävänä on suorittaa itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä tai harjoittaa 

siihen liittyviä jatko-opintoja – – assistentti on velvollinen esimiehensä johdon alai-

sena antamaan opetusta, ei kuitenkaan luentotasoista opetusta, antamaan opinto-

neuvontaa ja -ohjausta sekä osallistumaan yliopiston hallintoon, opetuksen suun-

nitteluun ja kehittämiseen sekä yliopiston toimintaan liittyviin muihinkin tehtä-

viin.203 

 

Assistentin työajaksi määritettiin 12–24 tuntia viikossa ja toimikaudeksi viisi vuotta. 

Assistentin sai kuitenkin nimittää toimeen ”erityisestä syystä” myös lyhyemmäksi ajaksi. 

Assistentin tehtävät tuli järjestää niin, että he saattoivat pitää kolmen kuukauden mittaisen 

tutkimuskauden. Koska Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen hallitus oli esittänyt 

assistentin määrittämistä ensisijaisesti tutkijaksi aiemmissa kannanotoissaan, 204  sen 

tavoite toteutui tältä osin. Työajan suhteen yhdistyksen tavoite sen sijaan ei toteutunut. 

Koska ohjesääntö syntyi kompromissina lukuisten eri intressiryhmien välisessä vuorovai-

kutuksessa, on vaikeaa arvioida yksittäisen yhdistyksen merkitystä saavutetun neuvotte-

lutuloksen suhteen. Kallioisen mukaan neuvotteluissa olivat olleet keskeisesti mukana 

liiton toiminnanjohtaja Anna Perälä ja puheenjohtajana lyhyen aikaa toiminut Jaakko 

Elenius.205  

Vaikka assistenttiohjesäännöt oli päivitetty, kysymys yliassistenttiohjesäännöstä jäi 

ratkaisematta, 206  kuten yhdistys oli aiemmin epäillytkin. Kun kysyin haastateltavilta 

assistenttien aseman mahdollisesta muuttumisesta uuden ohjesäännön myötä, Jukka 

Yliniemi muisteli työskentelyn muuttuneen pitkäjänteisemmäksi. Hänen mukaansa assis-

tenttina työskentely ei kuitenkaan edelleenkään ollut ”mitään herkkua”. Kuten kolmivuo-

tiskausienkin aikaan, yhdistyksen ensimmäisen pääluottamusmiehen Jouni Suistolan 

mukaan hänen keskeisin tehtävänsä oli jäsenten puolustaminen tilanteissa, joissa ”kausi 

tuli katkolle ja professori ilmotti, että se on nyt sitten loppu”. Leila Ristelin tulkinnan 

mukaan ohjesääntöä ei pidetty ”minään erityisen vahvana paperina”. Lääketieteellisessä 

tiedekunnassa määräykset saattoivat olla edelleen kolmen kuukauden, puolen vuoden tai 

korkeintaan kolmen vuoden mittaisia. OYAY:n luottamusmiehet eivät kuitenkaan 

                                                           
203 Oulun yliopiston konsistorin vahvistama assistenttiohjesääntö 31.5.1978. OYAA. 
204 TK 1974; HK 18.3.1975; HK 9.9.1975; Oulun yliopiston konsistorin vahvistama assistenttiohjesääntö 

31.5.1978. OYAA. 
205 Kallioinen 2007, 77. 
206 Kallioinen 2007, 79. 
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voineet juuri vaikuttaa tiedekunnassa vallitsevaan tilanteeseen, sillä lääketieteellisessä 

työskentelevät kuuluivat pääsääntöisesti Lääkäriliittoon.207 Myös Turun yliopiston assis-

tenttiyhdistys törmäsi siihen, että ohjesääntöä ei noudatettu.208 OYAY ei siis painiskellut 

ongelmineen yksin. 

Muutama haastateltava kertoi assistenttiohjesäännön vaikuttaneen myös positiivi-

sesti assistenttien asemaan. Esimerkiksi Sinikka Eskelisen mukaan assistentin asema oli 

tuolloin ”itseasiassa ihan hyvä” ja viroista oli kova kilpailu.209 Kokemukset aseman muu-

toksesta siis vaihtelivat ja suhtautuminen assistenttiohjesääntöön vaihteli. Assistentit 

olivat kuitenkin yhä epävarmassa asemassa, vaikka toimikausi olikin pidempi. Liiton ja 

paikallisyhdistyksen olemassaolo toivat jäsenistölle turvaa, sillä ne valvoivat assistentti-

ohjesäännön noudattamista ja puuttuivat luistamisiin ohjesäännön noudattamisessa.210 

Koska yhdistykseen kuului myös tuntiopettajia, OYAY kiinnitti huomiota myös 

heidän palkkaukseensa ja asemaansa pohtien niiden parantamismahdollisuuksia ja 

puuttui havaitsemiinsa epäkohtiin. Se joutui esimerkiksi patistelemaan yliopistoa maksa-

maan tuntiopettajien palkkiot ajallaan. Jukka Yliniemi muisteli haastattelussa, ettei liitos-

sakaan ollut juuri kokousta, jossa tuntiopettajien tilanteesta ei olisi keskusteltu. Tunti-

opettajat olivat vielä assistenttejakin heikommassa asemassa, sillä heidän sosiaaliset 

etunsa olivat pienemmät ja määräyksensä lyhyemmät. Yhdistyksen tavoite oli, että tunti-

opettajamääräysten suhteen piti päästä jatkuvuuteen ja määräykset saada aiemmin. 

Vuonna 1970 se kartoitti tuntiopettajien asemaa kyselyllä, jonka tuloksia ei kuitenkaan 

ole yhdistyksen asiakirjojen joukossa. Myöhemmin myös Assistenttiliitto laati tuntiopet-

tajille kyselyn, jonka yhdistys jakoi Oulun yliopistolla työskenteleville tuntiopettajille.211  

1970-luvun lopulla Oulun yliopiston tuntiopettajien asema oli hiukan kohentunut. 

OYAY:n näkemyksen mukaan paikallisten tuntiopettajien asema oli parempi kuin muissa 

yliopistoissa, koska he olivat oikeutettuja palkkaan myös sairauden ja äitiysloman aikana. 

                                                           
207 HK 22.3.1978; Leila Ristelin haastattelu. Oulu 2.2.2016; Jouni Suistolan haastattelu. Oulu 2.2.2016; 

Jukka Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016. 
208 Kanervo 2007, 86. 
209 Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016; Olavi Jakkulan haastattelu. Oulu 3.2.2016. 
210 TS 1989–1991; TS 1993–1994; TS 1997–2003; HK 9.11.1992. OYAA. 
211 HK 28.2.1969; OYAY:n kirje valtiovarainministeriölle 15.10.1969. HK 14.10.1969. Liite; HK 

20.11.1969; HK 26.2.1970; HK 4.3.1970; HK 2.4.1970; HK 13.5.1970; YK 22.10.1970; HK 15.2.1971; 

Hallintojohtajan ja ylikamreerin kirje OYAY:lle 19.2.1971. HK 15.3.1971. Liite; HK 4.10.1973; HK 

22.4.1975; HK 5.11.1975; HK 11.11.1976; HK 5.9.1977; HK 11.10.1977; HK 15.11.1977; HK 

13.9.1978; HK 10.1.1980; HK 7.5.1980; HK 10.9.1980; YK 1.12.1977; JK 2/1982; JK 5/1982; Oulun 

yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82; OYAY:n jäsenluettelo 1970. OYAA; Jukka Yliniemen 

haastattelu. Oulu 10.2.2016. OYAA. 
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Tuntiopetuspalkkiotkin olivat nousseet, mikä oli Jouni Suistolan mukaan pitkälti Pekka 

Hyypän neuvottelutaitojen ansiota.212  

Valtakunnallisesti tuntiopettajien asemaa kohensi vuonna 1977 saavutettu neuvot-

telutulos, jossa määriteltiin ensimmäistä kertaa kriteerit päätoimiselle tuntiopettajuudelle. 

Jatkossa päätoiminen tuntiopettaja oli henkilö, jolla oli ”14 opetustuntia viikossa, 56 

tuntia kuukaudessa tai 210 tuntia lukukaudessa”. Opetuskausien väliseltä ajalta he saivat 

palkkaa vuodesta 1982 lähtien. Ongelmia kuitenkin aiheutti valtava opetusvelvolli-

suus.213 Leila Ristelin muisteleman mukaan OYAY joutui puuttumaan tapauksiin, joissa 

tuntiopettajille annettiin sivutoimisia määräyksiä päätoimisten sijaan. Hänen mukaansa 

joillakin tuntiopettajilla saattoi olla ”varsin jyhkeitä sivutoimisia määräyksiä, nii että ne 

ois täyttäny ne jo ne päätoimiste edellytykset”.214  

Liiton linjauksia mukaillen yhdistys asetti hieman myöhemmin tavoitteekseen 

tuntiopettajien virkojen muuttamisen assistentuureiksi tai lehtorin viroiksi. Se joutui kui-

tenkin odottamaan viranmuutoksia 1990-luvulle, jolloin tuntiopettajien asemaa kohensi 

virkamieslain määräaikaisuuden väärinkäyttökielto.215  

 

3.3 Demokratiaa yliopiston hallintoon 

 

Korkeakoulujen assistenttiliiton ja sen paikallisyhdistysten perustamisen aikaan valtio-

vallan ajama korkeakoulujen hallinnonuudistus nousi valtakunnallisesti kuumaksi 

puheenaiheeksi. Käytännössä se merkitsi pyrkimystä luopua perinteisestä professori-

vetoisesta hallinnosta ja muiden ryhmien ottamista mukaan päätöksentekoon. Kevään 

1968 Ranskan ja Yhdysvaltojen opiskelijamellakoista vaikutteita imeneet opiskelijat 

asettuivat innolla hallinnon demokratisoinnin kannalle. Myös Oulun yliopiston yliop-

pilaskunta oli yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kannalla Suomen ylioppilaskuntien liitto 

SYL:n tapaan. Professorit ja poliittinen oikeisto sen sijaan vastustivat ajatusta uudistuk-

sesta jyrkästi.216 

Kuten Assistenttiliitossa ja muissa assistenttiyhdistyksissäkin 217  ajankohtainen 

kysymys kirvoitti keskustelua myös Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksessä, ja siitä 

                                                           
212 HK 17.1.1977. OYAA; Jouni Suistolan haastattelu, Oulu 2.2.2016. 
213 Kallioinen 2007, 89–90. 
214 Leila Ristelin haastattelu. Oulu 2.2.2016. 
215 HK 10.1.1980; HK 10.9.1980. OYAA; Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016. 
216 Salo 1998b, 122–123, 126; Kallioinen 1999, 13, 16; Enbuske 2010, 40; Nevala & Rinne 2012, 210.  
217 Pohjonen 2000, 9; Kallioinen 2007, 52; Kanervo 2007, 57; Miettinen 2007, 18–23. 
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muodostui yksi sen pitkäaikaisista edunvalvonnan teemoista. Ajan hengessä mukana ole-

vana yhdistyksen hallitus pohti yliopistodemokratian toteuttamista jo vuonna 1968 ja 

päätti kantanaan, että alemman opettajakunnan edustus hallintokollegiossa ja tiedekun-

nissa oli tarpeen. Konsistorille lähettämässään kirjeessä OYAY piti ”erittäin tärkeänä”, 

että assistenttien tuli päästä mukaan mahdollisen uuden lain ja asetuksen valmisteluun. 

Myöhemmin assistentit lisäsivät vaatimuksiinsa, että opiskelijoiden ja alemman opettaja-

kunnan ja virkamiesten edustus tuli saada myös konsistoriin, kuten arvelivat Helsingin 

yliopistossakin pian tapahtuvan. Suunnitelmiinsa OYAY kirjasi assistenttien edunval-

vonnan ”mahdollisissa hallinnonuudistustoimenpiteissä” ensimmäistä kertaa vuonna 

1970 ja tavoite pysyi vuoteen 1974 asti.218 Assistenttien ja opiskelijoiden uudistushaluk-

kuus on ymmärrettävää, koska heillä ei ollut Oulun yliopistosta annetun lain mukaan lain-

kaan päätösvaltaa yliopiston hallinnossa.  

Kytevän opiskelijaradikalismin ehkäisemiseksi opetusministeri Johannes 

Virolainen asetti komitean suunnittelemaan korkeakoulujen sisäisen hallinnon kehittä-

mistä. Kesällä 1969 Jaakko Nummisen johtama komitea julkaisi mietintönsä, joka kiih-

dytti hallinnonuudistuskeskustelua entisestään. Kuohuntaa aiheutti etenkin mietinnössä 

esitetty aiemmin vain SYL:n ajama mies ja ääni -periaate, joka olisi toteutuessaan mer-

kinnyt päätösvallan siirtymistä äänestäjien enemmistön muodostaneiden opiskelijoiden 

käsiin. Professoreista moinen oli ennenkuulumatonta, ja syksyllä 1969 närkästys johtikin 

Professoriliiton perustamiseen.219  

Komitean esittämä mies ja ääni -periaate sai kannatusta muiden professorivaltaa 

vastustaneiden piirien lisäksi Tampereen ja Jyväskylän assistenttien keskuudessa. Assis-

tenttiliitto ei kuitenkaan pitänyt vallansiirtoa opiskelijoille hyvänä vaihtoehtona vaan 

esitti vaihtoehdoksi kolmikantamallia, jossa professoreiden lisäksi assistenteilla ja heihin 

rinnastettavilla opettajilla sekä opiskelijoilla olisi omat edustajansa yliopiston hallin-

nossa.220 

                                                           
218 TS 1970–1974; HK 23.10.1968; HK 21.11.1968; TK 1968; OYAY:n kirje konsistorille 13.12.1968. 

VaK 12.12.1968 liite; HK 12.9.1969; HK 12.10.1969; OYAY:n kirje opetusministeriölle 15.10.1969. HK 

13.10.1969. Liite; VK 12.12.1969; HK 8.9.1970; OYAY:n kirje hallintokollegiolle 29.5.1972. HK 

24.5.1972. Liite; HK 18.3.1975; HK 5.11.1975; HK 2.5.1978; HK 26.10.1978; HK 15.1.1979; HK 

22.2.1979; Hallinnonuudistustyöryhmä/Hallintomalli/Esitys 5.4.1979. HK 9.4.1979. Liite 3; HK 

14.6.1979; HK 30.8.1979; HK 18.10.1979; Hallinnonuudistustyöryhmän esitys. HK 17.3.1980. Liite 7; 

HK 7.5.1980; HK 22.9.1980; HK 30.10.1980; Jukka Yliniemi ”Hallinnonuudistus Oulun yliopistossa 

maaliskuussa 1982”. Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82. OYAA. 
219 Salo 1998b, 123–124; Kallioinen 1999, 19, 21, 23, 27; Nevala & Rinne 2012, 210.  
220 Kallioinen 2007, 52–53; Miettinen 2007, 19; Kallioinen 1999, 19. 
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Oulun yliopiston assistenttiyhdistys oli samoilla linjoilla liiton kanssa. Neuvoa an-

tavan jäsenäänestyksen perusteella se asettui kannattamaan hallintokollegiolle laatimas-

saan lausunnossa valtuuston valintatavoista kiintiöperiaatetta ”kytkettynä ehdokkaiden 

asettamismenettelyyn”. Yhdistyksen mielestä ehdokkaiden asettelun tuli 

lähteä ”alimmalta mahdolliselta tasolta” niin, että opiskelijat asettivat omat ehdokkaansa 

ja henkilökunta omansa laitoksittain. Yhdistys piti erityisen tärkeänä alemman opetus- ja 

tutkimushenkilökunnan riittävän edustuksen turvaamista laitosneuvostoissa, sillä heidän 

merkityksensä opetus- ja tutkimustyölle oli ”huomattavasti suurempi kuin apuhenkilö-

kunnan”. 221 Koska yhdistys ei lähtenyt ajamaan radikaalia mies ja ääni -periaatetta, se 

edusti keskusteluissa maltillista linjaa. 

Hallinnonuudistustoimikuntaa valittaessa yhdistys ajautui erimielisyyksiin 

hallintokollegion kanssa, koska se oli käyttänyt yhdistyksen mielestä ”erittäin epädemo-

kraattista menettelyä” assistenttiehdokkaita nimetessään. Tilanteen korjaamiseksi 

OYAY:n hallitus vetosi opetusministeriöön esittäen assistenttien edustajaksi Heikki 

Haapalaa. Hieman myöhemmin yhdistyksen edustaja Eino Ravaska pääsi esittämään 

assistenttien näkemyksiä toimikuntaan.222 Turun yliopistossa tilanne oli assistenttien kan-

nalta kehnompi, sillä heidät oli jätetty tyystin vastaavan toimikunnan ulkopuolelle. Siellä 

hallinnonuudistus kuitenkin eteni Oulua rivakammin, ja opiskelijat ja opettajakunnan 

edustajat saivat edustajansa konsistoriin ja tiedekuntiin vuonna 1969.223 

Oulun yliopiston opiskelijat saivat odottaa oikeutta osallistua puheoikeudella yli-

opiston hallintoon vuoteen 1972.224 Muutoksen huomattuaan yhdistys vaati hallintokol-

legiolta, että assistenteillekin tuli järjestää samanlaiset osallistumismahdollisuudet. 

Lisäksi se esitti hallintokollegiolle väliaikaisen laitoshallinnon toteuttamista, mikä 

noudattaisi KAL:n esittämää kiintiöperiaatetta. Joulukuussa 1972 konsistori päätti, että 

jatkossa yliopiston henkilöstöryhmät saivat valita edustajansa konsistorin, hallintokol-

legion ja tiedekuntien istuntoihin. Konsistorin päätöksellä apulaisprofessorien ja dosent-

tien edustajan ja varamiehen nimesi apulaisprofessorien ja dosenttien yleinen kokous, 

opettajien ja tutkijoiden edustajan OYAY ja varamiehen Oulun yliopiston lehtorit. Yli-

                                                           
221 YK 21.2.1969; OYAY:n lausunto hallintokollegiolle 23.9.1969. YK 22.9.1969. Liite; TK 1969–1970. 

OYAA. 
222 HK 13.10.1969; OYAY:n kirje opetusministeriölle 15.10.1969; TK 1970. OYAA. 
223 Kanervo 2007, 44, 49–52. 
224 Salo 1998b, 126. 
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opiston kanslian koolle kutsuma yleinen kokous valitsi edustajat ja varamiehet tiede-

kuntien kokouksiin. Hallinto- ja toimistotyöntekijöiden edustajan ja varamiehen valinta 

puolestaan sälytettiin OYHY:lle ja laboratorio-, huolto- ja siivoushenkilökunnan edusta-

jan ja varamiehen nimeäminen Oulun yliopiston toimihenkilö- ja työntekijäyhdistyksel-

le.225 

Seuraavana vuonna konsistorissa ja hallintokollegiossa assistentteja edusti Pirkko 

Huttunen ja tiedekunnissa Jukka Yliniemi, Esko Ehrola ja Samuli Onnela.226 Oikeus 

kokouksissa istumiseen ei kuitenkaan tarkoittanut päätösvaltaa vaan kyseessä oli niin sa-

nottu kuunteluoppilasjärjestelmä. 227  Hallinnossa yhdistystä edustanut Yliniemi tosin 

muisteli haastattelussa, että puheoikeudella kokouksissa olleita kuultiin ”yllättävän hyvin” 

eikä ”siellä tyhjän päiten tarttenu puhua”. Sittemmin yhdistyksen edustajat osallistuivat 

kokouksiin aktiivisesti pitäen esillä jäsenistönsä etuja.228  

Yhdistyksen osallistuminen hallinnonuudistuskeskustelun ensimmäiseen vaihee-

seen kertoo, että se oli kiinnostunut myös jäsenistöään koskettavista korkeakoulupoliitti-

sista kysymyksistä. Ilman keskiryhmän intressien esilläpitoa uudistukset eivät olisi vält-

tämättä koskettaneet alempaa opetus- ja tutkimushenkilöstöä toteutuneessa mittakaavassa. 

Koska yhdistyksen asiakirjoissa ei ole mainintoja muiden Oulun yliopiston henkilöstö-

järjestöjen mahdollisista kannanotoista hallinnonuudistuskeskustelussa, jää avoimeksi, 

mikä niiden rooli uudistuksessa oli. Laajempi hallinnonuudistus eteni joka tapauksessa 

hitaasti eikä opiskelijoiden takertuminen mies ja ääni -periaatteeseen ainakaan nopeutta-

nut prosessia. Keskustelun hiljentymisen myötä aihe jäi myös yhdistyksen hallituksessa 

vähäiselle huomiolle.229  

Hallinnonuudistuskeskustelu liittyi laajempaan yhteiskunnan politisoitumiseen, 

joka näkyi ja tuntui lähes kaikkialla. 230  Puoluepoliittinen valveutuneisuus heijastui 

hetkellisesti myös yhdistykseen joulukuussa 1972, jolloin useat jäsenet esittivät hallituk-

                                                           
225 TS 1972; OYAY:n kirje hallintokollegiolle 29.5.1972. HK 24.5.1972. Liite; Oulun yliopiston kirje 

tiedekunnille, osastoille, laitoksille, OYAY:lle, Oulun yliopiston lehtoreille, OYHY:lle ja Oulun 

yliopiston toimihenkilö- ja työntekijäyhdistykselle 11.1.1973. HK 4.2.1976. Liite; HK 18.1.1973; TK 

1973; HK 4.3.1975; Oulun yliopiston kirje henkilöstöyhdistyksille 23.1.1976. OYAA. 
226 TK 1973. OYAA. 
227 Salo 1998b, 126. 
228 TS 1974–1980; TK 1973–1979; Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82. OYAA; Jukka 

Yliniemen haastattelu. Oulu 10.2.2016.  
229 HK 18.3.1975; HK 5.11.1975; HK 15.2.1978; Jukka Yliniemi ”Hallinnonuudistus Oulun yliopistossa 

maaliskuussa 1982”. Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82. OYAA. 
230 Nevala & Rinne 2012, 210. 
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sen muodostamista poliittisin perustein. Siinä missä keskustalaiset halusivat jättää ääri-

ryhmät kuten Kokoomuksen ja SKDL:n hallituksen ulkopuolelle, Heikki Haapala tulkitsi 

niiden ”poissulkemisen olevan keskiryhmien lehmänkauppoja”. Kun toiveet eivät 

menneet läpi, osa vasemmistomielisistä ”marssi ulos kokouksesta” ja jotkut myös erosi-

vat OYAY:stä syyttäen yhdistyksen johtoa oikeistosympatioista. Jouni Suistolan mukaan 

poliittinen valveutuneisuus kuitenkin ”tuli ja meni aika nopeasti”. Olavi Jakkulakin muis-

teli, että OYAY kykeni pitämään puoluepolitiikan ja ammattiyhdistystoiminnan hyvin 

erossa toisistaan. Toisin oli liitossa, jossa poliittiset erimielisyydet jatkuivat pidempään 

ja äityivät pahimmillaan käsirysyksi asti.231  

Puoluepolitiikka vaikutti kyseiseen aikaan myös Oulun yliopiston ylioppilaskun-

nassa, ylioppilaskuntien liitossa ja muilla yliopistoilla. Jyväskylän yliopistossa assistent-

tien väliset poliittiset erimielisyydet hajottivat paikallisyhdistyksen SAK:laiseksi Jyväs-

kylän yliopiston assistenttiyhdistykseksi ja Jyväskylän yliopiston assistentit ja tutkijat 

ry:ksi.232 Jyväskylän tapaukseen rinnastettuna puoluepolitiikka todella jäi Oulun assis-

tenttiyhdistyksessä vain pieneksi tuulahdukseksi. Jälkinäytöksenä voi kuitenkin pitää 

yhdistyksen päätöstä liittyä Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan liiton vanavedessä lokakuussa 

1980. Yhdistys kuului seuraan vuoteen 1992 asti.233 

Oulun yliopiston hallinnonuudistus oli jäissä 1970-luvun loppupuolelle asti. Kun 

opetusministeriö tiedusteli yliopistolta prosessin tilaa vuonna 1977, hallintokollegio vas-

tasi haluavansa seurata uudistusten onnistumista muissa korkeakouluissa.234 Seuraavan 

vuoden tammikuussa yliopisto kyseli henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan kantaa 

asiaan. Vaihtoehdoiksi se tarjosi uudistuksen jättämistä sikseen tai vallitsevan järjestel-

män kehittämistä ja mahdollista laajentamista sekä pyrkimystä siirtyä esittelyjärjestel-

mään. Vaihtoehtona oli myös nelikanta tai siirtyminen Turun ja Tampereen yliopistoissa 

toteutettuun hallintomalliin. Yhdistyksen hallitus jäi punnitsemaan vaihtoehtoja vaihtaen 

näkemyksiä ylioppilaskunnan kanssa. Hallintokollegiolle laatimassaan lausunnossa yh-

distys korosti erityisesti alihallinnon uudistamisen tärkeyttä. Sen mukaan alempi opetta-

jakunta halusi olla mukana päättämässä opetuksesta ja tutkimustyöstä, koska se vastasi 

niistä ”lähes aina”. Yhdistys toivoi, että hallinnonuudistus toteutuisi lähitulevaisuudessa, 

                                                           
231 VK 7.12.1972; TK 1972; Eropyyntö OYAY:lle 11.12.1972. OYAA; Jouni Suistolan haastattelu, Oulu 

2.2.2016; Olavi Jakkulan haastattelu. Oulu 3.2.2016. 
232 Happonen 2003, 6; Nieminen 2010, 72. 
233 HK 30.10.1980; HK 19.8.1992. OYAA; Jouni Suistolan haastattelu, Oulu 2.2.2016. 
234 Salo 1998b, 139. 
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muttei halunnut esittää omaa näkemystään hallintomalliksi, ”koska se edustaisi tällöin 

vain yhden opettajakunnan mielipidettä”. Se katsoi kuitenkin, että yliopiston tuli asettaa 

työryhmä valmistelemaan hallinnonuudistusesitystä.235  

Lokakuussa 1978 henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan tyrmistys oli melkoinen, 

kun konsistori päätti vakinaistaa vallitsevan järjestelmän laitosneuvostoineen ja kuuntelu-

oppilasjärjestelmineen.236 Kansan Tahto uutisoi konsistorin päätyneen hallinnon kehittä-

miseen, joka ei merkinnyt ”minkäänlaista demokratisointia päätöksenteossa”.  Kalevakin 

katsoi, ettei konsistorin päätös taannut demokratiaa yliopiston hallintoon.237 Vastalau-

seena ylioppilaskunta ja henkilöstöjärjestöt kokosivat oman varjotyöryhmän suunnittele-

maan jatkotoimenpiteitä.238 Työryhmään kuuluivat ylioppilaskunnan ja OYAY:n lisäksi 

TVK:lainen Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys, Oulun yliopiston lehtorit sekä 

SAK:lainen Oulun yliopiston toimihenkilöt ja työntekijät.239 

Keväällä 1979 työryhmä esitti vaalioikeutta jokaiselle yliopistoon kuuluvalle hen-

kilölle. Sen mukaan ylin päätösvalta tuli siirtää yliopiston hallitukselle. Hallituksen ko-

koonpanoksi työryhmä esitti viittä yhtä suurta kiintiötä, joihin kuuluivat rehtorien ja de-

kaanien lisäksi niin opiskelijat kuin opettajat, tutkijat ja muu henkilökuntakin. OYAY oli 

tyytyväinen luonnokseen ehdottaen kuitenkin siihen lisättäväksi erillisyksiköiden kuten 

kirjaston edustusta. Koska ehdotuksissa ei ollut sijaa perinteisesti yliopistolla valtaa pitä-

neille konsistorille ja hallintokollegiolle,240  ylioppilaskunta ja assistenttiyhdistys muiden 

ammattijärjestöjen ohella halusivat selvästi niiden valtakauden päättyvän. Huomattavaa 

on myös, että opiskelijat olivat luopuneet aiemmin vaatimastaan mies ja ääni -periaat-

teesta. 

Keväällä 1980 työryhmä sai valmiiksi uuden luonnoksen, jonka yhdistyksen halli-

tus hyväksyi yksimielisesti. Esitykseen kuului edelleen olennaisena osana päätäntävallan 

siirtäminen yliopiston hallitukselle.241 Koska yliopisto ei edelleenkään pitänyt kiirettä 

hallinnonuudistamisasiassa, työryhmä toimitti ehdotuksensa yliopiston ohi suoraan 

                                                           
235 TK 1978; Oulun yliopiston lausuntopyyntö tiedekunnille, erillisten laitosten johtokunnille, yliopiston 

piirissä toimiville ammatillisille järjestöille ja ylioppilaskunnalle 12.1.1978. HK 15.2.1978. Liite; 

OYAY:n lausunto Oulun yliopiston hallintokollegiolle 12.4.1978. HK 5.4.1978. Liite 5; HK 2.5.1978. 

OYAA. 
236 Salo 1998b, 140. 
237 Kansan Tahto 6.10.1978; Kaleva 6.10.1978. 
238 Salo 1998b, 140. 
239 Kaleva 6.10.1978. 
240 Hallinnonuudistustyöryhmän ehdotus Oulun yliopiston hallinnon perusrakenteeksi. HK 9.4.1979. Liite 

3. OYAA. 
241 Hallinnonuudistustyöryhmän esitys. HK 17.3.1980. Liite 7; HK 7.5.1980. OYAA. 
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opetusministeriöön. 242  Ministeriö moitti yliopistoa tahallisesta hidastelusta. Opetus-

ministeriön toimistopäällikkö Arvo Jäppinen totesi Kalevan haastattelussa, että Oulun 

yliopisto näytti pitävän valistunutta diktatuuria demokraattista hallintoa parempana 

vaihtoehtona. Yliopiston hallintopäällikkö Pekka Heikkinen puolusteli yliopiston toimin-

taa todeten, ettei yliopiston hallintomallin kiireelliseen uudistamiseen ollut ollut pakotta-

vaa tarvetta. Saman vuoden syksyllä hallinnonuudistus tuli konsistorin käsittelyyn. Tuol-

loin se asetti yhdistyksen jo useaa vuotta aiemmin kaipaileman hallinnonuudistustyö-

ryhmän,243 mitä ilmeisimmin usealta taholta tulleen painostuksen seurauksena. OYAY:n 

edustajana työryhmään valittiin Jukka Yliniemi.244 

Muutamassa vuodessa uudistus oli edennyt pisteeseen, että konsistori ehdotti yli-

opiston hallintoelimiksi konsistoria, hallitusta sekä tiedekunta- ja laitosneuvostoja. Ehdo-

tuksessa ylin päätösvalta siirtyi hallitukselle.245 Kesäkuussa 1983 Kalevi Sorsan (sd.) 

punamultahallitus antoi asiasta lakiesityksen ja yksityiskohdat viimeistellyt asetus 

vahvistettiin seuraavan vuoden alkupuolella. Oulun yliopiston hallituksen toimikaudeksi 

tuli kolme vuotta ja sen jäseniä olivat rehtori puheenjohtajana sekä vararehtorit ja tiede-

kuntien dekaanit. Puolet jäsenistä oli professoreja ja apulaisprofessoreja. Muu henkilö-

kunta sai valita vaalein edustajikseen viisi jäsentä ja opiskelijat kolme jäsentä.246  

Assistenttiyhdistys valmistautui marraskuussa 1984 järjestettyihin vaaleihin valit-

semalla ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vaaliehdokkaansa, jotka olivat Seija 

Tienari, Kalevi Leskinen ja Marketta Harju-Autti. Leila Risteli muisteli haastattelussa, 

että varsinaisia vaaliliittoja ei kuitenkaan sallittu, mikä tiesi yhdistykselle kovaa työtä eri-

tyisesti Tienarin valinnan puolesta. Panostus kantoi hedelmää, sillä Tienari pääsi halli-

tukseen 253:lla äänellä. Kalevi Leskinen valittiin hallituksen varajäseneksi. Tiedekunta-

neuvostoihin pääsivät Kari Laine, Ahti Pyörnilä, Risto Paso, Jussi Mattila ja Mikko Karvo 

luonnontieteelliseen tiedekuntaan, Leila Risteli lääketieteelliseen tiedekuntaan sekä Ilkka 

Marjomaa, Riitta Pohjola ja Rauli Svento humanistiseen tiedekuntaan. Sittemmin yhdis-

tyksen jäseniä on istunut yliopiston hallituksessa. Aluksi yhdistyksellä oli hallituksessa 

yksi edustaja, vuosina 1991–2005 kaksi edustajaa ja vuodesta 2006 alkaen jälleen yksi 

                                                           
242 Salo 1998b, 140. 
243 HK 22.9.1980; HK 30.10.1980. OYAA; Kaleva 22.3.1980; Kaleva 25.9.1980. 
244 HK 30.10.1980. OYAA. 
245 Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82. OYAA; Pohjolan työ 3.6.1982.  
246 Autio 1997, 130–131; Salo 1998a, 56. 
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edustaja. Pisimpään yhdistyksen jäsenistä hallituksessa toimi Kari Laine – kaikkiaan yh-

deksän vuotta 1991–1999.247 

Monien vaiheiden kautta lopulta toteutunut hallinnonuudistus oli merkittävä niin 

yhdistyksen kuin laajemmin yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoidenkin kannalta, sillä 

sen myötä niiden paikalliset vaikutusmahdollisuudet kasvoivat. Enää professorit eivät 

olleet Sinikka Eskelisen sanoin ”itsevaltiaita omissa ruhtinaskunnissaan”,248 vaan päätök-

sentekoon sai osallistua myös muu yliopistoväki. Yhdistyksen tavoite hallinnonuudis-

tuksessa siis toteutui. Kolmikanta vakiintui laajemminkin suomalaisten yliopistojen hal-

lintoelinten valintaperustaksi. Käytäntö säilyi 2000-luvulle asti.249  

 

 

  

                                                           
247 TKE 1984; TKE 1987; TK 1988–2015. OYAA; Leila Ristelin haastattelu. Oulu 2.2.2016. Ks. luettelo 

kaikista yhdistystä yliopiston hallinnossa edustaneista liite 5. 
248 Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016. 
249 Nevala & Rinne 2012, 210. 
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4 ASEMAN JA ETUJEN PUOLUSTUSTA TULOSOHJAUTUVASSA 

KILPAILUYLIOPISTOSSA 

 

4.1 Opetus- ja tutkimushenkilöstön rinnalla säästöaalloissa 

 

Kun 1980-luku läheni loppuaan, suomalaisissa korkeakouluissa alkoivat puhaltaa muu-

toksen tuulet kansainvälistymisen, uusliberalisoitumisen ja teknologian kehityksen 

myötä. Suunnittelutalouden diskurssi väistyi kilpailukyvyn diskurssin tieltä ja markkinoi-

den koordinoima toiminta alkoi näyttäytyä tavoiteltavana ja normaalina. Muiden länsi-

maiden tapaan tukea julkisen sektorin reformoinnille haettiin uuden julkisjohtamisen 

opista, johon kuuluvat yritysmaailmasta tutut tulosvastuu, kustannustehokkuus, ammatti-

johtajuus, yksityistäminen ja sääntelyn purkaminen. Oppi levisi pitkälti OECD:n myötä-

vaikutuksella. Uusien linjausten myötä yliopistot siirtyivät valtiojohtoisen kehittämisen 

doktriinista tulosvastuullisen ohjauksen ja kilpailun doktriiniin. Valtiovarainministeriön 

asema suhteessa opetusministeriöön vahvistui ja sen asettama budjettikehys alkoi 

osaltaan ohjata yliopistopolitiikkaa.250 

Vaikka tuloksellisuus oli ensimmäistä kertaa suomalaisten korkeakoulujen resurs-

sienjaon perusteena vuonna 1988, varsinaisia tulossopimuksiin päättyviä neuvotteluja 

opetusministeriö ja yliopistot ovat käyneet vuodesta 1994 alkaen. Tulosohjauksen sovel-

taminen alkoi myös Oulun yliopistolla ja se suuntasi kehitystään elinkeinoelämän tarpei-

siin mukautuen. Vaikka uuden korkeakoulupolitiikan tarkoitus oli lisätä korkeakoulujen 

omaa päätösvaltaa, käytännössä valtioneuvoston, opetusministeriön ja Suomen Akate-

mian määrittelemillä painoalojen kehittämisohjelmilla oli suuri merkitys voimavarojen 

saatavuuteen. 251  Tulosohjauksen tulo Oulun yliopistolle heijastui myös assistenttiyh-

distyksen hallituksen keskusteluihin, joissa aihe oli ensimmäistä kertaa esillä vuonna 

1987. Hallitus päätti jäädä seuraamaan tilanteen kehittymistä.252 

Vaikka toisaalla läntisessä Euroopassa korkeakoulujen budjetit päätyivät leikkuriin 

jo 1980-luvulla, Suomessa säästökuurille ryhdyttiin hieman myöhemmin. Vuonna 1986 

uusittu korkeakoululaitoksen kehittämislaki takasi muiden korkeakoulujen ohella myös 

Oulun yliopiston saaman valtionrahoituksen kasvun. Siinä missä yliopiston määräraha oli 

                                                           
250 Nevala 1999, 228; Lähdesmäki 2003, 232–233; Rinne 2003, 153; Rinne 2005, 90; Heiskala 2006, 36, 

39, 41; Nevala & Rinne 2012, 119–220; Kallio 2014, 38–40, 65; Rinne et al. 2015, 175. 
251 Salo 1998b, 165; Salo 2003, 599–600; Nevala & Rinne 2012, 220. 
252 TKE 1987; TS 1989–1990; HK 18.2.1988; KK 1.6.1989. OYAA. 



61 
 

noin 200 miljoonaa markkaa 1980-luvun puolivälissä, se kasvoi noin 450 miljoonaan 

vuonna 1991.253  

Suopea taloustilanne näkyi myös ensimmäisissä yhdistyksen ja yliopiston välisissä 

paikallistason kuoppakorotusneuvotteluissa. Yhdistys oli tyytyväinen, kun yliopisto 

myöntyi kaikkiin sen esittämiin korotuksiin useana vuonna peräkkäin. Esimerkiksi 

vuonna 1990 kaikkiaan 109 yhdistyksen jäsentä sai kuoppakorotuksen. Yhdistyksen 

puheenjohtajan mukaan neuvottelut olivat kaikin puolin helppoja ja ”päätökset tehtiin 

linjassa”. 254  Kyseiseen aikaan työmarkkinoilla vallitsi laajemminkin konsensus, sillä 

taloudellisen nousukauden aikana jaettavaa riitti. 255  Omalla tavallaan yhteishengestä 

kertoo myös, että henkilöstöjärjestöt saivat pitää puheita yliopiston lukuvuoden avajai-

sissa 1980-luvun lopulta lähtien.256  

Kun taloudellinen taantuma iski Suomeen vuonna 1991, työmarkkinoilla vallinnut 

yhteishenki alkoi säröillä. Erityisesti Esko Ahon (kesk.) hallituksen ja työnantajien pyr-

kimys kolmikantayhteistyön lopettamiseen kiristi niiden välejä palkansaajajärjestöjen 

kanssa. Samaan aikaan työmarkkinajärjestöjen ja opposition asemaa nakersi perustuslain 

muutos, jonka pohjalta enemmistöhallitukset pystyivät laatimaan lakeja aiempaa vapaam-

min. Pian riita palkansaajajärjestöjen ja hallituksen välillä oli ilmiliekeissä. Kun hallitus 

suunnitteli mittavia säästötoimia, järjestöt valmistautuivat yhteiseen lakkoon. Hallitus 

taipui, mutta erimielisyydet jatkuivat.257  

Laman myötä korkeakoulupolitiikassa siirryttiin uuteen rakenteellisen kehittämisen 

aikakauteen, joka merkitsi tarpeettomiksi katsottujen toimintojen lakkauttamista, suurem-

pien ja tieteellisesti vahvempien yksikköjen rakentamista ja päällekkäisyyksien karsi-

mista. Uudessa tilanteessa yliopistolaitos mukautui talous- ja yhteiskuntapolitiikan tavoit-

teisiin ja omistautui aiempaa painokkaammin kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiselle. 

Oulun yliopistolle lama merkitsi määrärahojen vähenemistä kymmenillä miljoonilla mar-

koilla, 258  minkä seurauksena kysymys henkilöstösupistusten ja koulutusohjelmien 

lakkauttamisen tarpeellisuudesta nousi pintaan. Myös yhdistys pani säästöpuheet mer-

kille. Sittemmin säästöjen kohdentamiseen vaikuttaminen osallistumalla aiheesta käytyyn 

                                                           
253 Salo 1998c, 177; Nevala & Rinne 2012, 215. 
254 TK 1989; HK 30.8.1988; HK 2.3.1989; HK 21.9.1989; HK 6.11.1989; SK 28.11.1989; HJK 

23.1.1990; HK 24.9.1990. OYAA. 
255 Muiluvuori 2000, 379. 
256 HK 5.10.1989; HK 21.9.1989. OYAA. 
257 Muiluvuori 2000, 339, 379; Ruostetsaari 2014a, 89. 
258 Salo 1998c, 177; Nevala 1999, 226; Nevala & Rinne 2012, 220. 
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keskusteluun sekä paikallis- että keskusjärjestötasolla nousi yhdeksi yhdistyksen pääta-

voitteeksi koko vuosikymmenen ajaksi. Sen mielestä oli tärkeää, etteivät säästöt kohdis-

tuneet opetus- ja tutkimusvirkoihin tai amanuenssuureihin. Ensimmäisenä lamavuonna se 

katsoi saavuttaneensa tavoitteensa, sillä yksikään yliopistolla lakkautetusta 16 virasta ei 

ollut opetus- tai tutkimusvirka. 259  Säästöjen torjuminen leimasi samaan tapaan myös 

Tampereen ja Turun assistenttiyhdistysten toimintaa ja KATL:kin laati aiheesta kannan-

ottoja Professoriliiton kanssa.260 Säästöuhka vaikuttaa aiheuttaneen nopean puolustus-

reaktion järjestöjen keskuudessa. Myös OYAY otti toimillaan osaa yliopistojen henkilös-

tön puolustusrintamaan. 

Perinteisesti valtion virkamiesten leipä oli melko turvattu. Tilanne muuttui, kun 

virkasuhteisten lomauttaminen ja irtisanominen tulivat mahdolliseksi virkamieslain 

uudistuksen myötä vuonna 1992. Taloustilanteen huonontuessa valtioneuvosto päätti 9,5 

miljardin markan leikkauksista, joista suurimman erän muodostivat 3,8 miljardin leik-

kaukset julkisen sektorin henkilöstömenoista. Myös Oulun yliopiston määrärahat kutis-

tuivat,261 minkä vuoksi irtisanomistarve kasvoi. Yhdistyksen tuolloinen pääluottamus-

mies Sinikka Eskelinen muisteli haastattelussa aikaa, jolloin aloitti tehtävässään:262 

 

Yhtäkkiä yliopistojen budjettia leikattiin kymmenellä prosentilla. Minun ensimmäi-

nen yt-neuvottelu oli, että irtisanotaanko 400. Ei ollu mitenkään valmistauduttu – 

– ketään ei irtisanottu vaan alotettiin tämä juustohöylä, että alettiin säästämään ja 

jokkainen, joka jäi eläkkeelle nii ei palakattu uutta. Määräaikaisia ei tarvita. Se oli 

niinku mulle kovaa aikaa sillee, että kaikkein helepoinhan on säästää määräaika-

sista. Ja minä puolustin heitä.263 

 

Yliopisto ehdotti palkkasäästöjen saavuttamiseksi muun muassa rakenteellisia uudistuk-

sia, palkattomia virkavapaita, tehtävien täyttämättä jättämisiä, lomarahoista luopumista, 

palkanalennuksia ja irtisanomisia. Keskusteltuaan yliopiston esityksestä yhdistyksen hal-

litus lähetti puheenjohtajansa ja pääluottamusmiehensä tapaamaan rehtori Lauri Lajusta 

                                                           
259 TK 1991–1997; TS 1993–1994; TS 1997–2000; HK 19.2.1992; HK 14.4.1992; HK 8.3.1993; HK 

30.9.1993; HK 19.10.1993; HK 23.11.1993; HK 8.9.1994; SK 12.12.1994; HK 6.2.1995; HK 2.3.1995; 

HK 6.9.1995; HK 5.10.1995; HK 9.1.1996; HK 6.2.1996; HK 12.3.1996; HK 18.4.1996; HK 20.5.1996; 

HK 16.9.1996; HK 12.2.1997; HK 3.9.1997; HK 14.10.1997; HK 25.11.1998. OYAA.   
260 Kallioinen 2007, 146; Miettinen 2007, 39; Kanervo 2007, 158–164. 
261 Salo 1998c, 177; Mattila 2005, 351–352. 
262 HK 25.1.1993; HK 8.3.1993; Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016. 
263 Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016. 



63 
 

ja säästöjen toteutuskeinoja selvittelevää professori Pentti Taskista. Tapaamisessa 

Eskelinen antoi rehtorille artikkelin, jossa painotti, ettei yliopiston ollut järkevää maksat-

taa laman laskua opettajilla ja tutkijoilla, koska he muodostivat yliopiston varsinaisen 

suoritusportaan. Hänen mukaansa kyseisen henkilöstöryhmän järjestelmällinen syrjimi-

nen aiheutti lahjakkaimpien siirtymisen muihin tehtäviin tai ulkomaille, mistä aiheutuvaa 

laskua ”yliopisto tulee maksamaan heikentyneenä suorituskykynä” sekä ”huonontuneena 

opetuksen ja tutkimuksen tasona”.264  

Samaan aikaan KATL hiillosti useiden muiden liittojen kanssa pääministeriä luo-

pumaan korkeakouluihin kohdistetuista leikkaussuunnitelmista. Lisäksi liiton edustajat 

kiersivät tapaamassa yliopistojen ja opetusministeriön johtoa keskustelemassa säästötoi-

mista, mikä vaikutti osaltaan valtion luopumiseen lisäleikkauksista.265 Kyseiseen aikaan 

Oulun yliopiston assistenttiyhdistystä edustivat liiton hallituksessa Arja Rautio vuonna 

1993 ja Terhi Törmänen vuosina 1994–1996. Yhdistyksen edustajia oli myös liiton työ-

ryhmissä, esimerkiksi edunvalvontatyöryhmässä ja palkkatyöryhmässä,266 joten se toimi 

aktiivisesti liittotasolla. Puheenjohtajana yhdistyksen edustajaa ei kuitenkaan ollut, toisin 

kuin 1970–1980-luvuilla, jolloin puheenjohtajuus oli ollut yhteensä kymmenen vuotta 

OYAY:n käsissä.267 

Valtakunnanlaajuisesti korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen eteni hi-

taasti. Muutamia yksikköjä lakkautettiin, yhtä pienennettiin ja Eläintieteellinen korkea-

koulu yhdistettiin Helsingin yliopistoon. Rakenteellinen kehittäminen kuului myös 

vuonna 1995 nimitetyn Paavo Lipposen (sd.) hallituksen ohjelmaan. Samana vuonna val-

mistui opetusministeriön koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen 

kehittämissuunnitelma vuosille 1995–2000, missä painottuivat huippuyksiköt ja tutkija-

koulutus sekä opiskelijamäärän kasvattaminen. Lisärahoitusta korkeakouluille ei kuiten-

kaan juuri ollut luvassa.268 

Niukkuuden jatkuessa Oulu yliopisto suunnitteli budjettivaroin palkatun henkilö-

kunnan vähentämistä ja määräaikaisen henkilöstön lisäämistä osana henkilöstöstrate-

giaansa. Yhdistys reagoi tilanteeseen kirjoittamalla strategiasta lausunnon, jossa ihmet-

                                                           
264 HK 30.9.1993; HK 19.10.1993. Liite 2. OYAA. 
265 Kallioinen 2007, 140, 146. 
266 TK 1991–1996. OYAA.  
267 Kallioinen 2007, 207–210, 213–214. 
268 Nevala 1999, 79–81, 88–89. 
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teli, eivätkö sen laatijat kyenneet näkemään vaihtoehtoja valtiovarainministeriön linjauk-

sille. Yhdistyksen mielestä oli vaarallista, että yliopisto nosti ”jo valmiiksi kädet ylös”. 

Kun vielä samana keväänä OYAY:n tietoon kantautui, että usean pitkäaikaisen opettajan 

työ oli vaakalaudalla, se kirjoitti yliopiston hallitukselle tiukkaan sävyyn:269 

 

Yliopisto aikoo selvästi maksattaa strategisen kehittämisensä määräaikaisilla opet-

tajilla – – ellei Oulun yliopiston hallitus pysty pitämään huolta pitkäaikaisista opet-

tajista, se todistaa toiminnallaan, ettei Oulun yliopisto arvosta opetusta. Voidaan 

aiheellisesti kysyä, kannattaako tällaiselle yksikölle antaa opetuksen tulosra-

hoja.270 

 

Yhdistyksen mielestä pitkäaikaiset tuntiopettajat tuli ennemmin vakinaistaa lehtorin vir-

koihin kuin irtisanoa. Myös lyhyemmän aikaa opettajana toimineille tuli antaa kolmen 

vuoden siirtymäkauden virka. Pitkäaikaisia opettajia koskevien vaatimusten suhteen yh-

distyksen selkänojana oli edellisenä vuonna voimaan astunut virkamieslain määräaikai-

suuden väärinkäyttökielto. Eskelisen mukaan lainmuutos mahdollisti yliopistojen haasta-

misen oikeuteen ”tästä ku ihmiset oli ollu 20 vuotta tuntiopettajina puolen vuoden mää-

räyksillä”. Hänen mukaansa laki kaatoikin lopulta koko tuntiopettajien ammattiryhmän. 

Esimerkiksi luonnontieteellisessä tiedekunnassa useimmat päätoimisen tuntiopettajan vi-

roista muutettiin lehtoraateiksi tai assistentuureiksi.271  

Uudistettuihin virkoihin pääsi kuitenkin vain murto-osa aiemmissa viroissa olleista 

henkilöistä, minkä seurauksena yhdistyksen edustajat jalkautuivat jälleen rehtorin pa-

keille. Lisäksi Eskelinen muisteli kirjoittaneensa yliopiston henkilöstölehti Tieto-

pistoon ”varokaa hyvän opettajan palkintoja, teidät irtisanotaan seuraavana päivänä”, sillä 

lähtöpassit saaneiden joukossa oli vastikään hyvän opettajan palkinnon saaneita.272 Tunti-

opettajien virkojen muuttamista lehtorinviroiksi yhdistys oli vaatinut jo ainakin 1970-lu-

vun lopulta lähtien,273  joten sen pitkäaikainen tavoite toteutui lopulta lainmuutoksen 

myötä. 

                                                           
269 HJK 4.1.1995; OYAY:n lausunto Oulun yliopiston henkilöstöstrategiasta 4.1.1995; OYAY:n kirje 

Oulun yliopiston hallitukselle päätoimisten tuntiopettajien virkojen lakkauttamisesta 5.5.1995. OYAA. 
270 OYAY:n kirje Oulun yliopiston hallitukselle päätoimisten tuntiopettajien virkojen lakkauttamisesta 

5.5.1995. OYAA. 
271 HK 11.10.1994; HK 14.11.1994. OYAA. 
272 HK 6.9.1995. OYAA; Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016. 
273 HK 18.10.1979; HK 29.11.1979; HK 10.1.1980; HK 10.9.1980; Oulun yliopiston 

assistenttiyhdistyksen julkaisu 1 – 82; JK 2/1982. OYAA. 
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Kirjallisten kannanottojen ja henkilökohtaisten vierailujen lisäksi OYAY vaikutti 

säästöjen kohdentumiseen yliopiston hallituksessa. Vuosina 1994–2002 yhdistystä halli-

tuksessa edustaneen Arja Raution mukaan järjestöllä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 

säästöpäätöksiin, koska keskiryhmät keskustelivat yhteisistä linjauksista ennen hallituk-

sen kokouksia. Säästöjen torjunnassa riittikin työmaata, sillä yliopisto aikoi vähentää 105 

virkaa vuosina 1995–1997. Aluksi vähennykset oli tarkoitus ottaa päällekkäisyyksistä ja 

luontaisesta poistumasta, mutta myöhemmin lakkautuslistalle ilmaantui myös määrä-

aikaisia virkoja. Myös kokonaisten yksikköjen tai koulutusohjelmien lakkauttaminen oli 

hetkellisesti esillä. Säästöjen seurauksena yliopistolle kertyi ylijäämää kymmeniä miljoo-

nia markkoja joka vuosi, mitä OYAY:n hallitus ei katsonut hyvällä. Jälkikäteen yhdistys 

katsoi henkilöstösäästöjen torjuntansa onnistuneen, sillä toteutuneet viranlakkautukset 

kohdistuivat pääosin muuhun kuin opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. On kuitenkin huo-

mioitava, että muutkin henkilöstöjärjestöt osallistuivat säästöjen torjuntaan. Eskelinen 

muisteli haastattelussa tehneensä yhteistyötä ainakin yhden akavalaisen pääluottamus-

miehen kanssa.274  

Vyönkiristys kuitenkin jatkui niin Oulussa275 kuin muissakin Suomen yliopistoissa 

niiden saaman perusrahoituksen suhteellisen tason laskun myötä. Tilanne ei myöhemmin-

kään oleellisesti kohentunut, koska kustannustaso nousi, opiskelijamäärät276 kasvoivat ja 

ulkopuolinen rahoitus kohdentui perusopetuksen ja -tutkimuksen sijaan tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan. Saadakseen näkyvyyttä yliopistojen taloudelliselle ahdingolle yli-

opistoalan liitot ja opiskelijajärjestöt järjestivät mielenosoituksia useilla paikkakunnilla 

huhtikuussa 2000.277 Vaatimuksinaan ne esittivät yliopistojen perusrahoituksen korotta-

mista 1,2 miljardilla markalla kustannustason nousuun vedoten. Helsingin Sanomien 

mukaan yliopistoväen ”oikeutettuun kapinaan” osallistui kaikkiaan yli 10 000 yliopisto-

opiskelijaa ja henkilökunnan edustajaa. Suurin mielenosoitus järjestettiin eduskuntatalon 

edessä. Myös OYAY ja muut Oulun yliopiston henkilöstö- ja opiskelijajärjestöt olivat 

                                                           
274 TS 1997–2000; HK 6.9.1995; HK 5.10.1995; HK 14.12.1995; HK 9.1.1996; HK 6.2.1996; HK 

12.3.1996; HK 18.4.1996; HK 20.5.1996; HK 16.9.1996; HK 14.10.1996. HK 12.2.1997. OYAA; 

Sinikka Eskelisen haastattelu. Oulu 28.1.2016; Arja Raution haastattelu. Oulu 22.6.2016. 
275 TK 1997–1999; TS 2000. OYAA.  
276 Opiskelijamäärien kasvu on näkynyt yliopistojen arjessa opettajien ja opiskelijoiden lukumääräisen 

suhteen jatkuvalla heikkenemisellä. Siinä missä 1980-luvulla opiskelijoita opettajaa kohti noin 13, luku 

kasvoi 22:een vuonna 2006. Kun vuonna 1985 Oulun yliopiston kirjoilla oli 7 638 opiskelijaa, vuonna 

1995 määrä oli 11 608 ja 14 014 vuonna 2000. Myös koko korkeakoululaitoksen kattavasti 

opiskelijamäärä kasvoi vuosittain. Salo 2003, 729–730; Vanttaja 2010, 2010; Nevala & Rinne 2012, 221.  
277 Kallioinen 2007, 147–148; Nevala & Rinne 2012, 221. 
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hengessä mukana järjestämällä 45 minuutin luentoseisauksen, johon myös yhdistyksen 

jäsenistö osallistui aktiivisesti. Myös Kalevan haastattelema yliopiston rehtori Lauri 

Lajunen oli sitä mieltä, että yliopisto oli lisärahoituksen tarpeessa.278 Mielenosoitusten 

lisäksi liittojen edustajat kiersivät poliittisten päättäjien juttusilla presidenttiä myöten. 

Sitkeä asian esillä pitäminen sai vastakaikua, kun hallitus suuntasi niin kutsutun tulevai-

suuspaketin valtaosin yliopistojen rahoitukseen.279  

Yhdistyksen osalta luentoseisaukseen osallistuminen oli sen ensimmäinen varsinai-

nen lakko koko reilun 30-vuotisen historiansa aikana. Liittoa mukaillen se oli siis ollut 

pääsääntöisesti yhteistyöhaluinen. Toisaalta säyseä toimintalinja on ollut akavalaisille 

varsin tyypillinen ja Akavan historian kirjoittaneen Muiluvuoren mukaan yksi syy 

Akavan epäonnistumisiin jäsenistönsä edunvalvonnassa verrattuna lakkoherkempiin 

keskusjärjestöihin. Konsensushakuisuus eli niin sanottu ”sosiaalinen kumppanuus” on 

ollut tyypillistä myös Euroopan unionin tasolla ammattiyhdistysliikkeen intressejä aja-

valle Euroopan ammatilliselle yhteisjärjestölle. Kriitikoiden mukaan kyseisen toiminta-

linjan seurauksena neuvottelut ovat koskeneet lähinnä työnantajien vaatimuksia.280 

Hienoisen hengähdystauon jälkeen säästöt nousivat jälleen pintaan uuden vuosi-

tuhannen puolella, tällä kertaa taloudellisen sopeuttamisen nimellä. Aiemman vuosikym-

menen tapaan yhdistys vaati harkintaa säästöpäätöksiin. Oulun yliopiston akateemisiksi 

nimensä muuttaneen järjestön hallitus katsoi Tietopistoon kirjoittamassaan tekstissä, että 

henkilöstön tunnelmat olivat käyneet säästövaatimusten seurauksena ”ahdistaviksi ja epä-

toivoisiksi”, sillä tulosyksiköiden oli esitettävä säästösuunnitelmansa yliopistolle hyvin 

nopeassa aikataulussa. Epävarmuus kanavoitui yliopiston ammattiyhdistysten yhteiseen 

”Työn puolesta” -toimintapäivään joulukuussa 2003, minkä yhteydessä järjestöt marssi-

vat Linnanmaan yliopistorakennuksen läpi ravintola Snellmaniasta Saalastin salille. 

Marssin jälkeen yhdistysten edustajat keskustelivat yliopiston kehittämis- ja sopeuttamis-

ohjelmasta hallintojohtaja Hannu Pietilän, henkilöstöpäällikkö Liisa Rossin ja talousjoh-

taja Ulla-Maija Postin kanssa. Keskusteluissa Oulun yliopiston akateemisia edustivat 

puheenjohtaja Arja Rautio ja varapääluottamusmies Jyrki Autio. Kesällä 2016 Rautio 

                                                           
278 TK 2000. OYAA; Helsingin Sanomat 28.4.2000; Kaleva 28.4.2000. 
279 Kallioinen 2007, 147–148; Nevala & Rinne 2012, 221. 
280 Muiluvuori 2000, 381; Kulovaara 2012, 11. 
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muisteli, että etenkin Pietilän kanssa yhdistyksellä oli luottamukselliset välit ja hänen 

kanssaan pystyi keskustelemaan vaikeistakin asioista.281 

Sopeuttamiskeskustelun jatkuessa liiton toiminnanjohtaja esitti huolensa yliopisto-

jen ylijäämistä. Vaikka Oulun yliopistolle oli yhdistyksen tulkinnan mukaan ennustetta-

vissa ylijäämää aiempien vuosien tapaan myös vuodelle 2005, yliopisto jatkoi henkilös-

tövähennyksiä ja muita sopeutustoimia kuten virkojen täyttämättä jättämisiä. OYA:n hal-

lituksen laskelmien mukaan täyttämättä jääneitä virkoja oli kyseisenä vuonna noin 130. 

Lisäksi luonnontieteellisessä tiedekunnassa oli otettu tavaksi kyseenalainen käytäntö, 

jossa virat täytettiin ainoastaan kurssien ajaksi.282  

Henkilöstövähennykset jatkuivat myös seuraavalla vuosikymmenellä, tällä kertaa 

rahoitusvajeen seurauksena. Tammikuussa 2010 yliopiston henkilökunta järjesti Oulun 

keskustassa mielenilmaisun irtisanomisia vastaan. Myös OYA osallistui tapahtumaan ja 

hieman myöhemmin samana vuonna järjestettyyn yliopiston henkilöstöjärjestöjen ulos-

marssiin. Protestit eivät muuttaneet yliopiston linjausta, jonka perusteella supistettiin 180 

henkilötyövuotta. Vähennykset kohdistuivat pääosin määräaikaisiin toimiin. Yhdistyksen 

jäsenet kuitenkin välttyivät irtisanomisilta.283  

Epävarmuuden varjostaessa yliopiston henkilöstön arkea OYA on pyrkinyt ole-

maan jäsentensä tukena ja luottamusmiehet ovat olleet valmiina puuttumaan epäselvyyk-

siin irtisanomisasioissa. Erityisesti pääluottamusmiehet ovat huolehtineet jäsenistön 

edunvalvonnasta säästöpäätöksiä tehtäessä. Arja Raution näkemyksen mukaan henkilös-

tön tunnelmat eivät ole Oulun yliopistolla aivan katossa: 284 

 

Tällä hetkellä nii ihmiset on osa ihmisistä on niinku todella epätietosia ja ja ne on 

hirveen stressaantuneita ne irtisanoutuu tehtävistään, kun ei tiedä miten kaikki 

menee – – tässäki tilanteessa nii mää jotenki niinku koen, että niitten pienten yksi-

köitten jotka niinku tavallaan on nyt tulosyksiköitä joissa on niinku tutkimusryhmät. 

Ei niillä ole sellasta tilannetta niillä johtajilla, että he vois olla relax ja varma 

omasta tilanteestaan ja pystys niinku tukemaan sitä omaa yhteisöään. Et se mun 

                                                           
281 TK 2003; HK 8.10.2003; SK 19.11.2003; HK 11.12.2003; Oulun yliopiston akateemiset, ”OYA:n 

syyskokouksen julkilausuma: Harkintaa ja solidaarisuutta säästötoimenpiteisiin” (mielipidekirjoitus). 

Tietopisto 19/2003. OYAA; Arja Raution haastattelu. Oulu 22.6.2016. 
282 HK 11.2.2004; HK 7.4.2004; HK 1.3.2005; HK 30.3.2005. OYAA.  
283 TK 2010; HK 11.2.2010; HK 4.3.2010; HK 29.3.2010; HK 15.4.2010; HK 26.5.2010. OYAA. 
284 TK 2008; HK 11.2.2010; HK 4.3.2010; HK 29.3.2010; HK 15.4.2010; HK 4.5.2010; HK 26.5.2010; 

HK 17.6.2010; HK 4.10.2010; TK 2010; TK 2014. OYAA; Arja Raution haastattelu. Oulu 22.6.2016. 
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mielest tää tilanne voi olla vielä hankalampi kun mitä se on ollu joskus aikasemmin. 

Et ihmiset on vielä turvattomampia, ne on vielä pienemmissä veneissä.285  

 

Myös yhdistyksen rahastonhoitajana vuosina 1992–2006 toimineen Juha Huikarin muis-

toissa 1990-luvun lama siinsi varsin iloisena aikana verrattuna vuoden 2016 tilanteeseen, 

jossa yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset ovat täysin eri mittaluokkaa. Pääluottamus-

mies Kimmo Kontio on erityisen huolissaan määräaikaisissa työsuhteissa olevien tulevai-

suudesta.286 

Koska Sipilän (kesk.) hallitus on ajanut yliopistosektorille mittavia leikkauksia,287 

säästöjen torjuminen on todennäköisesti jatkossakin keskeinen osa niin OYA:n ja muiden 

paikallisyhdistysten kuin Tieteentekijöiden liitonkin toimintaa. Ainakaan Oulun yliopis-

ton rehtori Jouko Niinimäki ei kyennyt näkemään lukuvuoden 2016 avajaispuheessaan 

vaihtoehtoja talouskurin jatkamiselle todetessaan, että yliopistolaisten ”on hyväksyttävä 

tilanne, jossa on kyettävä enempään vähemmillä resursseilla”.288 

 

4.2 Virkarakenneuudistus nakertaa aiempia saavutuksia 

 

Yliopistojen epätasapainoinen virkarakenne oli aiheuttanut Assistenttiliitolle päänvaivaa 

jo 1970-luvulla. Se, että virkajärjestelmän ala- ja ylätasoilla oli paljon toimia ja virkoja, 

mutta niiden välissä vähän, hankaloitti merkittävästi yliopistouralla etenemistä.289 Myös 

OYAY oli jakanut liiton huolen, ja oli keskustellut virkajärjestelmän kehittämisestä esi-

merkiksi opetusministeriön edustajien kanssa. Leila Risteli muisteli tammikuussa 2016, 

että virkojen vähäisyyden vuoksi väitelleet joutuivat usein toimimaan assistentuu-

reissa ”joskus kilpaillen omien väitöskirjaohjattaviensa kanssa palkoistaan”.290 

Virkarakennekysymys puhutti jälleen kevättalvella 1990,291 kun opetusministeriön 

asettama lehtorien, yliassistenttien, assistenttien ja dosenttien asemaa selvittänyt 

                                                           
285 Arja Raution haastattelu. Oulu 22.6.2016. 
286 Kimmo Kontion vastaus kirjoituskutsuun 30.1.2016; Juha Huikarin haastattelu. Oulu 23.9.2016. 
287Hallitus leikkaa ”kaikilta” – eniten sosiaalietuuksista ja koulutuksesta. Helsingin Sanomien verkkouutiset 

27.5.2015; Koulutuksesta leikataan sittenkin: Yliopistoilta lähtee 14 miljoonaa – Tuli täysin puskista. 

Taloussanomien verkkouutiset 15.8.2016. 
288 Rehtorin puhe 58. lukuvuoden avajaisjuhlassa 29.8.2016. Oulun yliopiston www-sivut. (Luettu 

23.9.2016). 
289 Kallioinen 2007, 118–119. 
290 HK 18.10.1979; HK 29.11.1979; HK 27.2.1980; HK 10.9.1980. OYAA; Leila Ristelin vastaus 

kirjoituskutsuun 4.1.2016. 
291 HK 27.2.1990; OYAY:n aloite kevätliittokokoukselle 28.2.1990. OYAA. 
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Hukkisen työryhmä sai muistionsa valmiiksi. KATL:n edustajana työryhmässä oli Pekka 

Särkkä. Työryhmä ehdotti väitelleen tutkijan viraksi pysyvää yliassistentuuria,292 assis-

tentuurien muuttamista jatkokoulutusviroiksi ja assistenttien toimikausien rajoittamista 

kahteen kolmivuotiskauteen. Liitto ei voinut hyväksyä jälkimmäisiä ehdotuksia ja yhdis-

tyskin piti niitä yliampuvina. Asia oli jäsenistön kannalta niin merkittävä, että puheenjoh-

taja Kari Laine piti yhdistyksen sen hetken tärkeimpänä tehtävänä mietinnöstä annettaviin 

lausuntoihin vaikuttamista. Virkanimikkeiden ajanmukaistaminen oli kuitenkin OYAY:n 

mielestä edelleen tarpeen, sillä etenkin assistentin nimike oli  ”työn vaatimuksista huoli-

matta kovin epäitsenäiseen työhön viittaava”.293 Koska Hukkisen työryhmän muistio ei 

aiheuttanut käytännön uudistuksia, KATL saattoi syventyä oman virkarakenne-ehdotuk-

sensa muotoiluun.294  

Toisin kuin yhdistys oli aiemmin toivonut, syksyllä 1997 Oulun yliopiston assis-

tentin virat olivat muuttumassa jatko-opiskeluviroiksi. Jo edellisenä vuonna assistentin 

virkoihin oli pyritty nimittämään pääasiassa jatko-opiskelijoita, vaikka hakijoina oli ollut 

myös tohtoreita. Koska luonnontieteellisessä tiedekunnassa nimitykset olivat johtamassa 

irtisanomisiin, Arja Rautio aikoi jättää asiasta eriävän mielipiteen. 295  Assistentuurien 

muuttaminen jatko-opiskeluviroiksi liittyi tohtorikoulutuksen laajentamiseen. Jatkokou-

lutus uudistui 1990-luvun puolivälissä siten, että tohtorintutkinnon saattoi suorittaa 

tutkijakouluissa päätoimisesti opiskellen. Uudistuksen myötä jatkotutkinnot lisääntyivät 

jyrkästi. Kun Oulun yliopistolla oli valmistunut 32 tohtoria vuonna 1990, kymmenen 

vuotta myöhemmin tohtoreita valmistui jo 107.296 

Akateemiset liitot Tieteentekijöiden liitto mukaan lukien pitivät kiinni ajatuksesta, 

että yliopistoihin tuli saada yhtenäinen virkarakenne, ei erillisiä kuten oli suunnitteilla. 

Virkanimikkeiden yhtenäisyys oli liitoille tärkeää, koska opetusministeriön kanssa neu-

votellut virkaehtosopimukset olivat niihin sidottuja. Virkaehtosopimuksen kiertävät 

virkanimikkeet puolestaan olivat ongelmallisia, koska ne mahdollistivat luistamisen 

tuloksellisuuslisien, määrävuosikorotusten ja pätevyyslisien maksamisesta. Liitot eivät 

kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen virkanimikkeistä, mikä johti yhtenäisen virkara-

kennesuunnitelman kaatumiseen.297  

                                                           
292 Kallioinen 2007, 122. 
293 HK 27.2.1990; OYAY:n aloite kevätliittokokoukselle 28.2.1990; KK 27.3.1990. OYAA. 
294 Kallioinen 2007, 123. 
295 TK 1996; HK 14.10.1997. OYAA. 
296 Hakala et al. 2003, 37; Salo 2003, 723; Nevala & Rinne 2012, 216–217, 220, 222. 
297 Kallioinen 2007, 125–126. 
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Uudelle vuosituhannelle tultaessa ainakin Oulun, Helsingin, Turun ja Jyväskylän 

yliopistot sekä Teknillinen korkeakoulu suunnittelivat omia virkarakenteitaan. Oulun yli-

opiston virkarakennetta ja palkkausta suunnittelevaan työryhmään kuuluivat vararehtori 

Jouni Koiso-Kanttila, hallintojohtaja Hannu Pietilä, professori Tuomo Alapieti, lehtori 

Gordon Roberts, hallintopäällikkö Pertti Tikkanen, henkilöstöpäällikkö Liisa Rossi sekä 

assistentti ja OYA:n edustaja Jyrki Autio. Työryhmän perustamisen taustalla oli virkara-

kenteen ja -nimikkeiden uudistamishalun lisäksi tarve uudistaa ”ristiriitaisiksi ja osittain 

vanhentuneiksi” todetut assistentti- ja yliassistenttiohjesäännöt. Myös OYA:n hallitus 

katsoi, että ohjesääntöjen päivittäminen oli tarpeen. Sen mielestä uudistuksissa tuli kui-

tenkin pitää kiinni assistenttien viisivuotiskausista.298 

Helmikuussa 2003 virkarakennetyöryhmä lähetti henkilöstöjärjestöille ja tiedekun-

nille luonnoksen, jossa se ehdotti neliportaista virkarakennemallia. Mallissa ensimmäisen 

virkaryhmän muodostivat professorit, toisen yliopiston lehtorit, kliiniset tutkijat ja eri-

koistutkijat, kolmannen yliopisto-opettajat ja tutkijat ja neljännen assistentit ja tutkija-

koulutettavat. Osana ehdotustaan työryhmä esitti assistenttien ja tutkijakoulutettavien toi-

mikauden pituuden lyhentämistä kahteen kolmivuotiskauteen, mitä yhdistyksen hallitus 

ei voinut hyväksyä. Hallituksen mielestä minimiksi tuli määrittää vähintään kaksi neli-

vuotiskautta, joista kumpaankin sisältyi yhtenäinen vuoden tutkimusjakso.299 Yhdistys 

oli siis valmis luopumaan viisivuotiskausista, joista se vielä hetki sitten oli aikonut pitää 

kiinni. Ehkä se koki olevansa pakotettu tarjoamaan kompromissia vastineeksi ehdotuk-

selle, joka olisi toteutuessaan lyhentänyt assistenttien toimikaudet vastaaviksi kuin ne 

olivat olleet ennen assistenttiohjesääntöjen voimaan tuloa 1970-luvun lopulla.  

Yhdistys karsasti myös työryhmän ehdottamaa yliopisto-opettaja-nimikettä, joka 

olisi korvannut nimikkeet lehtori ja tuntiopettaja. Se laati virkarakenteesta oman kolmi-

portaisen ehdotuksensa yliopiston hallitukselle, minkä sisällöstä ei ole kuitenkaan tar-

kempaa kuvausta yhdistyksen asiakirjoissa. Juha Huikari muisteli haastattelussa, että yh-

distys pyrki minimimäärään nimikkeitä, jottei palkkahaitari olisi ainakaan nimikkeiden 

perusteella päässyt kasvamaan. Ehdotus ei kuitenkaan saanut työnantajapuolelta kanna-

tusta.300   

                                                           
298 HK 21.1.2003; Virkarakennetyöryhmän luonnos 5.2.2003. HK 25.2.2003. Liite 6; Luonnos työryhmän 

toiseksi esitykseksi 8.2003. HK 22.–23.8.2003. Liite 2. OYAA. 
299 Ibid. 
300 HK 25.2.2003; HK 21.5.2003; Virkarakennetyöryhmän luonnos 5.2.2003. OYAA; Juha Huikarin 

haastattelu. Oulu 23.9.2016. 
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Myös toinen virkarakennetyöryhmän luonnos noudatteli valtaosin ensimmäisen lin-

jauksia. Työryhmä ehdotti jälleen assistenttien toimikausiksi kahta kolmivuotisjaksoa. 

Vaikka työryhmä laati uuden luonnoksensa tiedekunnilta, erillislaitoksilta ja henkilöstö-

järjestöiltä saamiensa kommenttien pohjalta,301 ainakaan OYA:n ehdotus ei ollut siirtynyt 

paperille. Myös yliopisto-opettaja-virkakategoria oli edelleen mukana toisessa luonnok-

sessa,302 joten senkään suhteen OYA ei ollut saanut ääntään kuuluviin. Sittemmin virka-

rakenneneuvotteluja hidasti opetusministeriön halu saada palkkausjärjestelmäuudistus 

päätökseen ennen virkaratkaisua. Ministeriön jarrutuksen seurauksena myös Oulun yli-

opiston virkarakennetyöryhmän työ keskeytyi.303  

Uuden julkisjohtamisen opin mukaisen tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen oli 

käynnistynyt valtionhallinnossa kansainvälisten esimerkkien innoittamana jo 1980-

luvulla. Esimerkiksi Ruotsi oli uudistanut valtion virkamiesten palkkausta 1970-luvun 

lopulla. Suomessa uudistuksen suunnittelua oli vauhdittanut Virkamiesliiton lakko, jonka 

taustalla vaikuttivat epäsuhdat virkanimikkeiden ja tehtäväsisältöjen välillä. Uuden palk-

kausjärjestelmän, niin sanotun UPJ:n, oli tarkoitus tukea tuloksellista toimintaa ja johta-

mista sekä kohottaa henkilöstön työmotivaatiota. Se perustui tehtävien ja tehtävistä suo-

riutumisen vuosittaiseen arviointiin. Ensimmäisenä uuden palkkausjärjestelmän oli otta-

nut käyttöön säteilyturvakeskus vuonna 1994 ja hieman myöhemmin Valtion taidemuseo, 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä tielaitos.304 

Yliopistoissa järjestelmän käyttöönottoon valmistauduttiin 2000-luvun alussa.305 

Myös OYA oli mukana paikallistason palkkausjärjestelmäneuvotteluissa, ja Arja Rautio 

osallistui liiton palkkausjärjestelmätoimikuntaan.306 Kuten yliopistolaitoksessa laajem-

minkin,307  uudistus synnytti OYA:n jäsenistön keskuudessa valtavasti kysymyksiä ja 

epäilyjä. Ongelmia hälventääkseen yhdistys osallistui JUKO:n paikallisen järjestö-

valmiustyöryhmän perustamiseen. Ryhmä toimi muun muassa keskusteluyhteyksien ja 

yhteistyön ylläpitäjänä muiden akateemisten järjestöjen kanssa.308 

                                                           
301 Luonnos työryhmän toiseksi esitykseksi 8.2003. HK 22.8.–23.8.2003. Liite 2. OYAA. 
302 Ibid. 
303 HK 2.4.2003; Oulun yliopiston hallituksen 3.10.2007 hyväksymä opetus- ja tutkimushenkilöstön 

virkarakenne. HK 11.10.2007. Liite 2. OYAA. 
304 Kiikka 2002, 48–52; Patomäki 2005, 12; Mattila 2005, 366, 371–372; Vanttaja 2010, 95; Jalava et al. 

2012, 94. 
305 Patomäki 2005, 12. 
306 TS 2003–2005; TK 2004; HK 17.3.2004; HK 8.12.2004; HJK 21.1.2005; HK 11.5.2005; HK 

30.8.2005; HK 14.11.2005; HK 8.12.2005; Arja Raution haastattelu. Oulu 22.6.2016. 
307 Vanttaja 2010, 96; Patomäki 2005, 12–13. 
308 TK 2004–2007. OYAA. 
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Yhteistyö ei ollut kuitenkaan sinänsä uutta, sillä yhdistys oli toiminut vuorovai-

kutuksessa jo aiemminkin esimerkiksi Professoriliiton Oulun alaosaston kanssa KATL:n 

Akavaan siirtymisen myötä. Järjestöjen edustajat olivat tavanneet toisiaan illallisten mer-

keissä ja vuonna 1990 ne olivat kirjoittaneet Kalevaan yhteisen tutkimustuloksia esittele-

vän artikkelisarjan, joka julkaistiin myöhemmin teoksena Pohjoinen tiede ´90. Liitto-

tasolla yhteistyön merkkinä olivat Communication Academica -tapahtumat, joihin myös 

OYAY lähetti edustajiaan.309 Liitot julkaisivat myös Tieteentekijä-lehteä vuodesta 1987 

alkaen. Kun Lehtoriliittokin tuli mukaan vuonna 1997, lehden nimi muuttui 

Acatiimiksi.310  

Yliopistoissa siirryttiin vaiheittain uuteen palkkausjärjestelmään vuodesta 2005 

alkaen.311 Oulun yliopisto otti UPJ:n käyttöön vuonna 2006 ja järjesti henkilöstölle lukui-

sia siihen liittyviä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Myös Tieteentekijöiden liitto ja OYA 

järjestivät aiheesta kaikille akavalaisille suunnattuja infotilaisuuksia otsikoin ”UPJ tulee 

– oletko valmis?” ja ”Kohti uutta palkkausjärjestelmää. Tiedä oikeutesi”. Liiton 

toiminnanjohtaja Eeva Rantala ja asiamies Marketta Honkanen toimivat alustajina mo-

lemmissa ”sankan joukon kuulijoita” paikalle keränneissä tilaisuuksissa.312   

Palkkausjärjestelmäuudistuksen päätyttyä virkarakenneasia nousi jälleen pöy-

dälle.313 Opetusministeriö oli jo asettanut työryhmän kartoittamaan tutkijanuran ongel-

mia.314 Oulun yliopistolla virkarakenneuudistuksen valmistelun käynnisti edellisen työ-

ryhmän pohjalta rehtorin asettama uusi työryhmä syksyllä 2006. Siihen kuuluivat vara-

rehtori Rauli Svento puheenjohtajana, hallintojohtaja Hannu Pietilä, professori Maija 

Fredrikson, lehtori Gordon Roberts, hallintopäällikkö Pertti Tikkanen, henkilöstö-

päällikkö Liisa Rossi ja laboratoriopäällikkö, OYA:n jäsen Pirkko Viitala. Työryhmä otti 

lähtökohdakseen yliopiston virkarakenteen kehittämisen opetusministeriön tutkijauratyö-

ryhmän loppuraportin perusteella. Se esitti neliportaista virkarakennemallia, joka perustui 

virkanimikkeisiin tohtorikoulutettava, tutkijatohtori, yliopistotutkija ja professori.315 

                                                           
309 HK 1.11.1988; TK 1989; TS 1989–1991; HK 17.1.1989; HK 2.3.1989; HK 23.1.1990; HK 24.4.1990; 

HK 10.12.1990; HK 25.4.1991; HK 14.4.1992; HK 6.2.1996; HJK 27.1.2012. OYAA. Communication 

Academica -tapahtumia järjestetään edelleen. Esimerkiksi vuonna 2012 tilaisuus pidettiin Oulussa. 
310 Kallioinen 2007, 101, 103. 
311 Vanttaja 2010, 95.  
312 TK 2005–2006. OYAA; Oulun yliopiston vuosikertomus 2006. OYA. 
313 HK 20.10.2005; HK 14.2.2006; HK 8.9.2006. OYAA. 
314 Kallioinen 2007, 127. 
315 HK 8.9.2006; HK 11.10.2006; HK 22.3.2007. OYAA; Oulun yliopiston hallituksen 3.10.2007 

hyväksymä opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenne. HK 11.10.2007. Liite 2. 
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Kuten Tieteentekijöiden liitto oli jo aiemmin linjannut,316 myös OYA:n hallitus 

suhtautui tohtorikoulutettava-nimikkeeseen kielteisesti. Se ajatteli ehdottaa tilalle nimi-

kettä nuorempi tutkija. Taustalla oli Juha Huikarin haastattelussa kertoman mukaan, että 

nimike olisi OYA:n mielestä vastannut paremmin kyseisten henkilöiden työtehtäviä.317 

Asiakirjojen perusteella jäi kuitenkin epäselväksi, ottiko yhdistys lopulta asiaan viralli-

sesti kantaa vai jäikö kannanotto suunnittelun asteelle. 

Oulun yliopisto otti käyttöön uuden virkarakennemallin tammikuussa 2008 

siirtymävaiheen kautta. Uudistuksen myötä tohtorikoulutettava korvasi assistentti-nimik-

keen. Tohtorikoulutettavan nimike tuli käyttöön rahoituslähteestä riippumatta ja heidän 

toimikautensa oli määräaikainen, yleensä yksi nelivuotiskausi. Opetuspainotteisessa 

tehtävässä määräaika saattoi olla korkeintaan kuusi vuotta. Kauden pituudessa huomioi-

tiin myös äitiys- ja perhevapaat sekä sairauspoissaolot yliopiston henkilöstöpoliittisia lin-

joja noudattaen.318 Koska sen paremmin yhdistyksen esittämä nuoremman tutkijan nimi-

ke kuin tohtorikoulutettavien kaksi nelivuotiskauttakaan eivät toteutuneet, se epäonnistui 

uudistukseen vaikuttamisessa. Toisaalta saattaa olla, että toimikauden pituus olisi ollut 

vielä lyhyempi, mikäli kukaan ei olisi jarrutellut uudistusintoa. 

 

4.3 Vaikuttajana johtosääntöuudistuksissa  

 

Vuonna 1998 astui voimaan uusi yliopistolaki, joka piti sisällään vain merkittävimmät 

yliopistojen toimintaan ja hallintoon liittyvät säädökset. Yksityiskohtaisempi sääntely 

siirtyi johtosääntöihin, joiden sisällöistä yliopistot päättivät itse. Laki alleviivasi johtajien 

kuten rehtorien, dekaanien ja laitosjohtajien asemaa suhteessa kollegiaalisiin elimiin, ja 

siinä korostettiin yliopiston ja yhteiskunnan välisen yhteistyön tärkeyttä. Uutuutena yli-

opistot saivat nimetä hallituksiinsa ulkopuolisia jäseniä.319  

Lain valmisteluvaiheessa Oulun yliopisto ryhtyi uusimaan johtosääntöään. 

OYAY:n hallitus seurasi tilanteen kehittymistä ja pyrki vaikuttamaan uudistukseen mah-

dollisuuksien mukaan. Yliopisto pyysi yhdistykseltä lausuntoa asiaan liittyen. Yhdistyk-

sen hallituksen näkemys oli, että suurilta muutoksilta tuli pidättäytyä ja keskittyä ainoas-

taan ”lain ja asetuksen seurauksena tehtäviin välttämättömiin uudistuksiin”. Sen mielestä 

                                                           
316 Kallioinen 2007, 126–127. 
317 HK 22.3.2007. OYAA; Juha Huikarin haastattelu. Oulu 23.9.2016. 
318 Oulun yliopiston hallituksen 3.10.2007 hyväksymä opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenne. HK 

11.10.2007. Liite 2. 
319 Jalava et al. 2012, 94; Kallio 2014, 66. 
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johtajavallan lisääminen ei ollut tarpeen. Hallintoelinten vaalien vaalijärjestelmä tuli 

muuttaa suhteelliseksi vaalitavaksi ja sallia vaaliliitot. Se katsoi myös, että johtosääntöön 

oli tärkeää sisällyttää tarkat määritelmät yliopiston ulkopuolisista jäsenistä. Se kehotti 

yliopistoa pohtimaan tarkasti, oliko sen tarpeen ottaa hallitukseensa ulkopuolisia. Oulun 

yliopiston asettamaan hallintorakenneuudistusta valmistelevaan työryhmään pääsi yhdis-

tyksen edustaja Kari Laine. Hallintojohtosääntö sai lopullisen muotonsa syksyllä 1999. 

Sen nojalla keskiryhmien edustajien määrä nousi viidestä kuuteen ja laitosten päätösvalta 

kasvoi.320  

Uudelle vuosituhannelle tultaessa suomalainen korkeakoululaitos oli käynyt läpi 

ensimmäisen vaiheen tulosvastuullisen yritysyliopiston korkeakouludoktriiniin siirtymi-

sessä. Vaihetta olivat määrittäneet tulosohjaukseen ja jatkuvaan jälkikäteisarviointiin siir-

tyminen sekä kilpailun ja kansainvälisyyden korostaminen. Korkeakoulujen saama julki-

nen rahoitus oli suhteellisesti laskenut ja ulkopuolinen rahoitus kasvanut. Reformi toteu-

tettiin Nevalan ja Rinteen mukaan pitkälti ylikansallisten elinten linjauksia noudatellen. 

Etenkin kansallisten korkeakouluperinteiden yhdenmukaistamiseen pyrkivä Bolognan 

prosessi321 vaikutti merkittävästi Suomen ja muun Euroopan korkeakoulupolitiikkaan.322  

Kun 2000-luvulla ryhdyttiin valmistelemaan jälleen yliopistolain muutosta, Oulun 

yliopistolla alkoi keskustelu yliopiston hallintomallin päivittämisestä. OYA:n hallituksen 

tulkinnan mukaan henkilöstöryhmät yritettiin saada ulos yliopiston hallituksesta osana 

uudistusta. Yliopisto järjesti lakiuudistuksesta keskustelu- ja kyselytilaisuuden, jossa lain 

tavoitteista oli kertomassa johtaja Anita Lehikoinen opetusministeriön korkeakoulu- ja 

tiedeyksiköstä. Henkilöstön näkökulmia tilaisuudessa valotti pääluottamusmies Pekka 

Niemistö ja opiskelijoiden kantoja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Yh-

distyksen hallituksen mukaan tilaisuudessa kritisoitiin liian pikaiseksi koettua lain val-

mistelua ja vähäisiä ulkopuolisia vaikutusmahdollisuuksia.323  

Yliopiston johtosääntötyöryhmään valittiin yhdistyksen edustajaksi Pirkko Viitala. 

Toukokuussa 2009 johtosääntöuudistuksesta laatimassaan lausunnossa OYA:n hallitus 

painotti, että kollegiaalisilla toimielimillä tuli ”säilyttää keskeinen päätösvalta ja vastuu 

ohjata eri tasoilla tapahtuvaa toimintaa”. Lisäksi sen mielestä johtosääntöön tuli kirjata 

                                                           
320 OYAY:n lausunto Oulun yliopistolle johtosääntöjen uudistamisesta. HK 14.10.1997. Liite 1; HK 

15.12.1997; HK 25.2.1998; HK 23.3.1998; HK 15.4.1998; HK 16.9.1998; HK 8.9.1999; TS 1997–1999. 

OYAA. 
321 Euroopan opetusministerit käynnistivät Bolognan prosessin vuonna 1998. Sen tavoite oli luoda 

eurooppalaisen koulutuksen markkina-alue yhtenäistämällä tutkinnot ja standardit. Jalava et al. 2012, 95.   
322 Nevala & Rinne 2012, 223–224; Antikainen & Rinne 2012, 468–469; Jalava et al. 2012, 95. 
323 HK 18.12.2007; Oulun yliopiston henkilökuntatiedote 25.9.2008. HK 9.10.2008. Liite 2. OYAA. 
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yliopiston henkilöstörakenteen kehittämisen periaatteet. Hallituksessa henkilöstön edus-

tus oli välttämätön, jotta heidän asiantuntijanäkemyksensä tulivat kuulluksi. OYA ehdotti 

myös, ettei tutkimus- ja koulutusneuvostoja eriytettäisi hallinnollisesti toisistaan kuten 

johtosääntöluonnoksessa oli kaavailtu. Eriyttämisen mahdollisena uhkana yhdistyksen 

hallitus näki, että se saattoi johtaa tutkimuksen ja opetuksen kehittämistyön eriytymiseen. 

Toisin kuin vielä edellisellä vuosikymmenellä, yhdistyksen hallitus ei kommentoinut 

lausunnossaan yliopiston ulkopuolisten henkilöiden määrän lisäystä.324  

Yliopiston hallitus hyväksyi jo samana kesänä uuden johtosäännön. Sen mukaan 

yliopiston yleistä hallintoa hoitivat jatkossa hallitus, rehtori, vararehtorit, yliopistokol-

legio, hallintopalvelut ja muut asetetut toimielimet. Yliopistokollegio oli täysin uusi elin. 

Säännön mukaan yliopiston professoreilla, muulla opetus- ja tutkimushenkilökunnalla ja 

muulla henkilöstöllä sekä opiskelijoilla tuli olla edustajat yliopiston hallituksessa. Puolen 

hallituksen jäsenistä tuli edustaa ”monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toi-

mialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta”. Säännön nojalla rehtori oli 

vastuussa ”yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta” 

ja hänen tuli asettaa johtoryhmä tukemaan johtamista. Yliopistokollegiossa oli 20 jäsentä, 

joista kahdeksan tuli edustaa professoreja, kuuden muita tutkijoita, opettajia ja muuta 

henkilökuntaa sekä kuuden opiskelijoita. Sen tehtäviin kuului muun muassa hallituksen 

jäsenmäärästä ja sen toimikauden kestosta päättäminen. Johtosäännön mukaan yliopis-

tossa oli erilliset tutkimus- ja koulutusneuvostot. Koska johtosäännön perusteella kolle-

giaalisilla toimielimillä oli edelleen vaikutusvaltaa,325 sääntö oli siltä osin yhdistyksen 

tavoitteiden mukainen. Koulutus- ja tutkimusneuvostojen eriyttäminen sen sijaan oli yh-

distyksen tavoitteiden vastaista. Jäi kuitenkin avoimeksi, missä määrin yhdistyksen lau-

sunnolla oli vaikutusta johtosäännön lopulliseen muotoon. 

Yhdistys kävi johtosäännön tuoreeltaan läpi. Vuosikokouksessa vieraillut Lapin 

yliopiston tieteentekijöiden luottamusmies totesi, että johtosääntö oli pääosin vastaava 

kuin Lapin yliopistossa jo voimassa oleva sääntö. Tärkeimpänä uudistuksena johtosään-

nössä yhdistys piti hallituksen laajentamista kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön 

ja ulkopuolisten lukumäärän rajoittamista vähintään 40 %:iin. Sen mielestä laajennus ta-

kasi aiempaa paremmat edellytykset saada hallitukseen professoreiden lisäksi myös muita 

akavalaisia. Uusi yliopistokollegion valitsema hallitus aloitti toimintansa 3. elokuuta 

                                                           
324 HK 9.10.2008; HJK 22.1.2009; HK 26.2.2009; HK 26.3.2009; Oulun yliopiston akateemiset OYA ry:n 

lausunto Oulun yliopiston uudistettavasta johtosäännöstä 19.5.2009. HK 19.5.2009. Liite 5. OYAA. 
325 Oulun yliopiston johtosääntö 12.6.2009. VK 12.6.2009. Liite 7. OYAA. 
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2009. Sen puheenjohtajaksi valittiin Hans Söderlund. Kaikki yliopiston ulkopuoliset hal-

lituksen jäsenet tulivat Helsingistä. OYA:n jäsenistä hallitukseen valittiin Markku 

Mäkivuoti. Yliopistokollegioon valittiin henkilökohtaisiksi varajäseniksi Arja Rautio I-

ryhmään ja Pirkko Viitala II-ryhmään.326  

1980-luvulta lähtien vähittäin alkanut korkeakoululaitoksen reformi kulminoitui 

uudessa yliopistolaissa, joka astui voimaan vuoden 2010 alussa. Nevalan ja Rinteen 

mukaan lakiuudistus oli toinen vaihe yritysyliopistodoktriiniin siirtymisessä. Lain myötä 

yliopistojen johtamismalli alkoikin muistuttaa yrityshallintoa. Siinä missä opetus- ja kult-

tuuriministeriö vastasi edelleen korkeakoulujen tulosohjauksesta, taloudellinen vastuu 

siirtyi yliopistoille. Ministeriön asettamat rahanjaon kriteerit kuitenkin määräsivät mer-

kittävästi yliopistojen toiminnan suuntaa.327  

Henkilöstön kannalta merkittävä muutos oli virkasuhteiden muuttuminen työsuh-

teiksi. Oulun yliopiston henkilöstö allekirjoitti työsopimukset yliopiston kanssa joulu-

kuussa 2009. Pääluottamusmies Kimmo Kontio kommentoi lainmuutoksen seurauksia 

tammikuussa 2016:328  

 

Nähdäkseni lain muutoksen myötä työnantajan direktio-oikeus suhteessa virkaeh-

tosopimuksen alaiseen aikaan on laajentunut ennen kaikkea siinä suhteessa, että 

työntekijöistä on tarvittaessa helpompi päästä eroon – – taloudellisesta näkökul-

masta laki on tarkoittanut sitä, että yliopistoista on tullut itsenäisiä taloudellisia 

yksiköitä analogisesti yksityissektorin yritysorganisaatioille, ja kun tämä olomuo-

don muutos on yhdistynyt heikkoon yleistaloudelliseen tilanteeseen ja yliopisto-

rahoituksen leikkauksiin, on korkeakoulupolitiikka ollut koko tämän vuosikym-

menen hyvin painokkaasti talouspolitiikkaa ja näkyvin yliopistouutisointi on ollut 

medioissa lähinnä YT-uutisointia.329 

 

Kontio katsoi, että tilanne on erityisen uhkaava määräaikaisen henkilöstön kannalta. 

Hänen mukaansa epävarmuus saa pahimmillaan aikaan ”tietynlaisen apaattisen ilmapii-

                                                           
326 VK 12.6.2009; HK 2.9.2009; HK 23.9.2009; TK 2009–2010. OYAA. 
327 Nevala & Rinne 2012, 224, 226; Jalava et al. 2012, 95; Kallio 2014, 251, 253. 
328 TK 2009. OYAA. 
329 Kimmo Kontion vastaus kirjoituskutsuun 30.1.2016. 
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rin”, minkä keskellä heikkoudeksi tulkittavissa olevia merkkejä ei uskalleta näyttää ulos-

päin.330 Samantapaista hälyttävää viestiä välitti myös Tieteentekijöiden liiton vuoden 

2013 jäsenkyselyn tulos. Kyselyyn vastanneista tutkijoista joka toinen koki olevansa 

stressaantunut ”usein tai lähes aina” työtä varjostavan epävarmuuden ja rahoituksen hank-

kimisen seurauksena. Opettajia puolestaan stressasi eniten liiallinen työmäärä.331 

Rinteen tutkimusryhmän mukaan markkinaorientoituneisuus ja uusi julkisjohtami-

nen ovat aiheuttaneet yliopistojen henkilöstön keskuudessa kokemuksia työn mielekkyy-

den vähentymisestä ja toisarvoisen työn lisääntymisestä, vaikka tutkimustyötä pidetään 

edelleen tärkeänä. Erityisesti huolta aiheuttavat kokemukset yliopistojen autonomian 

kapenemisesta, markkinariippuvaisuuden kasvusta, managerialistisen eliitin aseman 

voimistumisesta ja vallankäytön etääntymisestä. 332  Kirsi-Mari Kallion tutkimuksen 

mukaan yliopistojen henkilöstö kokee tulosohjauksen soveltuvan kaiken kaikkiaan huo-

nosti yliopistoympäristöön. Monen mielestä se on lisännyt pääasiassa vain byrokratiaa, 

kiirettä, epätervettä kilpailua ja stressiä. Myös tulosmittareita on kritisoitu yksipuoli-

suudesta.333 

Koko tutkimallani ajanjaksolla korostui yhdistyksen edunvalvonnan teemojen kyt-

keytyminen sitä ympäröivien toimijoiden strategioihin. 2000-luvun alussa yhdistyksen 

toiminta oli leimallisesti yliopistolle ulkoapäin vyörytettyjen muutosten jarrutusta ja hen-

kilöstön äänenkannattajana toimimista uusliberalismin kaikkialle tunkeutuvan vaikutuk-

sen keskellä. Carola Frege ja John Kelly ovatkin todenneet, että ay-liikkeen strategioihin 

vaikuttavat merkittävästi niin yhteiskunnan sosiaaliset ja taloudelliset muutokset kuin 

valtion ja työnantajan strategiatkin.334 Toisin sanoen ammattiyhdistysliikkeen ulkopuoli-

set tekijät määrittävät huomattavasti sen toimintaa. Kuten ammattiyhdistysliike laajem-

minkin,335 myös Oulun yliopiston akateemiset painiskelevat globalisaation aikakaudella 

uusien haasteiden parissa. 

  

                                                           
330 Ibid. 
331 Puhakka & Rautopuro 2013, 49–50, 53–54. 
332 Rinne et al. 2012, 21, 341–343. 
333 Kallio 2014, 259–262. 
334 Frege & Kelly 2003, 13. 
335 Kulovaara 2012, 205; Ruostetsaari 2014, 284–285. 
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LOPPULAUSE 

 

Tässä tutkimuksessa selvitin ensimmäiseksi, mitkä tekijät johtivat Oulun yliopiston aka-

teemisten, aiemmin Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen syntyyn ja mikä muodosti 

sen olemassaolon perustan. Järjestön syntyminen oli usean tekijän summa. Merkittävä 

vaikutus oli aatteellisten, poliittisten ja taloudellisten puitteiden muuttumisella suosiolli-

siksi niin ammattiyhdistystoiminnalle kuin korkeakoululaitoksen laajenemisellekin ja sen 

osana yhdistyksen syntypaikan, Oulun yliopiston, perustamiselle.  

Ammatilliselle järjestäytymiselle suosiollisen ilmapiirin lisäksi olennainen tausta-

tekijä oli päätös kasvattaa yliopistojen opiskelijamääriä ja sitä seurannut valinta lisätä 

assistenttien määrää. Joukkovoiman kasvun myötä assistenttien ammatti-identiteetti vah-

vistui ja tietoisuus omista, muista akateemisesti koulutetuista poikkeavista intresseistä 

heräsi. Erityisesti huonoiksi koetut palkkaus ja asema synnyttivät tyytymättömyyttä. 

Kun tieto assistenttien valtakunnanlaajuisesta järjestäytymisestä kantautui Helsin-

gistä, paikallisyhdistyksen perustaminen sai ratkaisevan sysäyksen. Mahdollisuus yhteis-

ten tavoitteiden ajamiseen usealla tasolla loi uskoa, että oman ammattiryhmän asemaa 

todella oli mahdollista parantaa. Paikallisen ammattiyhdistyksen perustamiselle oli tar-

vetta ja tahtoa, vaikkakin aluksi pienellä murto-osalla Oulun yliopiston assistenteista. 

Alun järjestäytymisinnon vähäisyyttä selittää se, että ammattiyhdistystoiminta oli vielä 

vierasta yliopistolaisten keskuudessa. Aktiiveja oli kuitenkin riittävästi, jotta yhdistyksen 

perustaminen onnistui. Pieni joukko assistentteja piti yhdistyksen perustavan kokouksen 

keväällä 1967 ja järjestö merkittiin yhdistysrekisteriin vielä samana kesänä.  

Samoihin aikoihin perustettiin assistenttien paikallisyhdistykset myös useille 

muille paikkakunnille ja valtakunnan tason vaikuttajaksi Korkeakoulujen assistenttiliitto, 

sittemmin Tieteentekijöiden liitto. Liiton perustamisen myötä yhdistyksen toiminta on 

ollut muiden paikallisyhdistysten tapaan vaikuttamista tärkeinä pidettyihin asioihin kah-

della rintamalla – paikallisesti Oulun yliopistolla ja valtakunnallisesti liiton kautta.  

Toiminnan käynnistyttyä yhdistyksen olemassaolon perustaa ovat luoneet sen toi-

minnan menestyksekkyys, jäsenistön uusiutuminen ja luottamus yhdistykseen edunval-

vojanaan, mahdollisuus työttömyyskorvauksen saamiseen jäsenyyden myötä, yhdistyk-

sen talouden vakaus sekä aktiivien sitoutuminen toiminnan ylläpitämiseen. Tärkeää on 

ollut myös, että yhdistyksellä on riittänyt uusia haasteita kohdattaviksi. Voi ajatella, että 

järjestö syntyi ja elää jatkuvista intressiristiriidoista. Siinä missä aluksi tyytymättömyyttä 
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aiheutti lähinnä palkkaus, myöhemmin yhdistys ja liitto puuttuivat varsin laajasti jäsenis-

töä koskettaviin epäkohtiin.  

Toiseksi selvitin, miten yhdistyksen jäsenmäärä ja -edut kehittyivät. Yhdistyksen 

jäsenistö kasvoi noin 100 jäsenestä parhaimmillaan yli 600 jäseneen 1990-luvun lopulla. 

Sittemmin jäsenmäärä on laskenut hieman yli 500 jäseneen. Yhdistykseen järjestäytynei-

den osuus koko jäsenpotentiaalista kasvoi ja oli vertailtavissa olevina vuosina korkeim-

millaan 27,8 % vuonna 2010. Jäsenkehitykseen vaikuttivat potentiaalisten jäsenten suh-

tautuminen ay-toimintaan, jäsenten tyytyväisyys ja luottamus järjestöä kohtaan, kilpaile-

vat yhdistykset, jäsenedut, jäsenhankinnan onnistuneisuus, jäsenmaksu, yliopistotyön 

individualistisuus ja yhdistyksen identiteetti. 

Vakaan taloutensa ansiosta yhdistys on tarjonnut jäsenistölleen monenlaisia etuja. 

Esimerkiksi 1970-luvulla se rakennutti vuokra-asuntoja yliopiston Linnanmaan kampuk-

sen tuntumaan jäsenistönsä vuokrattavaksi. Lisäksi se on kanavoinut varojaan esimerkiksi 

yhteisiin matkoihin ja jäsenille tarkoitettuihin matka-apurahoihin. Vuonna 2000 yhdistys 

osti jäsenten vuokrattavaksi lomamökin, joka on edelleen käytössä. Yhdistys tarjosi jäse-

nilleen siis varsin monipuolisia etuja. Jäsenet ovat olleet oikeutettuja myös liiton tarjo-

amiin etuihin. 

Kolmanneksi selvitin, mitkä teemat yhdistyksen edunvalvonnassa korostuivat. Yh-

distys valvoi jäsenistönsä etuja ensisijaisesti osallistumalla keskusteluihin jäsenistön kan-

nalta olennaisissa asioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Se nosti aktiivi-

sesti esiin jäsenistön kokemia epäkohtia eri asiayhteyksissä. Yliopiston kanssa yhdistys 

oli keskusteluväleissä alusta alkaen. Tilanteen mukaan se oli yhteydessä myös muihin 

ammattijärjestöihin sekä valtiovarainministeriöön ja opetusministeriöön.  

Yhdistyksen toimintaa määritti valtaosin konsensushakuisuus, kiltteys ja lainkuu-

liaisuus, mikä on tyypillistä akavalaisille. Keskeisimmillään edunvalvonta oli vaikutta-

mista sääntöjen muotoiluun – siihen, miten jäsenistöä tuli kohdella ja mitä heidän työ-

panoksestaan tuli maksaa. Korostuneet teemat olivat pääosin toisiinsa limittyviä ja pitkä-

aikaisia. Esimerkiksi keskustelua yliopiston hallinnonuudistuksesta käytiin Oulun yli-

opistolla 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin asti. Virkarakenneuudistuskin oli 

ensimmäisiä kertoja esillä 1970-luvun lopulla ja vääntö siitä päättyi vuonna 2008. Tee-

mojen pitkäaikaisuuden vuoksi jäsenistön etujen esilläpito niissä vaati yhdistykseltä pit-

käjänteisyyttä. 

Kun korkeakoululaitos laajeni ja sen saama valtionrahoitus kasvoi, liitto ja yhdistys 

sen osana saattoivat keskittyä jäsenistönsä olojen parantamiseen. Tuolloin edunvalvonta 
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kohdistui sekä assistenttien palkkauksen että aseman kohentamiseen. Yhdistys panosti 

myös assistentteja heikommassa asemassa olevien tuntiopettajien tilanteen parantamiseen.  

Yhdistyksen jäsenistön kannalta vuosien 1967–1985 suurimpia voittoja olivat assistentin 

asemaa tarkentaneet assistenttiohjesäännöt ja Oulun yliopiston hallinnonuudistus, jonka 

myötä keskiryhmät pääsivät mukaan yliopiston hallitukseen ja saivat aiempaan nähden 

selkeästi enemmän päätösvaltaa yliopiston sisäisissä asioissa. Uudistukset syntyivät kui-

tenkin laajassa vaikuttajien verkostossa, ja yksittäisen paikallisyhdistyksen vaikutuksen 

arvioiminen niissä on vaikeaa. Merkittävänä taustatekijänä uudistuksissa olivat kansain-

väliset aatevirtaukset, yhteiskunnalliset tavoitteet tasa-arvon ja alueellisen kehityksen 

edistämisestä sekä valtion kaikinpuolinen halukkuus uudistaa niin assistenttiohjesäännöt 

kuin yliopistojen sisäinen hallintokin. Isot linjaukset tulivat siis liiton ja yhdistyksen ulko-

puolelta, ja järjestöt saattoivat vaikuttaa niiden käytännön toteutukseen muiden intressi-

ryhmien ohella. 

Kun Suomen kansainvälistyminen otti vauhtia 1980-luvulta lähtien, uudet ajattelu-

tavat levisivät politiikkaan ja sitä kautta korkeakoululaitokseen ja Oulun yliopistoon. Tär-

keiksi arvoiksi nousivat talouskasvun tavoittelu ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistä-

minen. Julkista sektoria uudistettiin uuden julkisjohtamisen opin mukaisesti, minkä 

myötä tulosohjausta alettiin soveltaa myös yliopistoilla. 

Uusien tuulien myötä muuttuivat myös teemat, joiden parissa yhdistys työskenteli. 

Yliopistojen rahoituksen niukentumisen seurauksena yhdistyksen edunvalvonnassa ko-

rostuivat jäsenistön työpaikkojen, aseman ja vaikutusvallan puolustaminen. Erityisesti 

henkilöstösäästöjen torjuminen työllisti yhdistystä 1990-luvulta lähtien. Sittemmin jär-

jestön suurimmat voitot ovatkin olleet aiemmin saavutettujen asemien ja etujen puolusta-

mista vaihtelevalla menestyksellä. Oli ainakin osittain yhdistyksen ja sen pääluottamus-

miehen ansiota, ettei opetus- ja tutkimushenkilökuntaa irtisanottu 1990-luvun laman 

aikaan niin paljon kuin oli alun perin tarkoitus. 2000-luvun virkarakenneuudistukseen 

vaikuttamisessa yhdistys ei ollut yhtä menestyksekäs, vaan uudistus toteutui pääasiassa 

sen tavoitteiden vastaisena. Assistentti-nimike muuttui tohtorikoulutettavaksi ja heidän 

toimikautensa pituus lyheni lähes samaan mittaan kuin ne olivat olleet ennen 1970-luvun 

lopulla sorvattuja assistenttiohjesääntöjä. Myös johtosääntöuudistuksissa yhdistyksen 

rooli oli lähinnä toimia jäsenistön asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia uhkaavien muutos-

ten jarruna. 
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Koko tutkimallani ajanjaksolla yhdistyksen edunvalvonnassa korostuneet teemat 

olivat siis vahvasti sidoksissa sen toimintaympäristön ja ajan hengen muutoksiin. Edun-

valvonnassa korostuneet teemat olivat samankaltaisia niin liitossa, Oulun paikallisyhdis-

tyksessä kuin Turun ja Tampereenkin yhdistyksissä. Yhdistys ei siten ollut ainutlaatuinen 

toiminnan teemojensa suhteen vaan osa laajempaa samat intressit omaavaa yhteisöä, joka 

valvoi jäsenistönsä etuja yhtenäisessä rintamassa ja usealla tasolla. 

Viimeiseksi selvitin, millainen merkitys yhdistyksellä on ollut jäsenilleen, toimin-

taympäristössään Oulun yliopistolla ja valtakunnallisesti. Yhdistyksen olemassaolo mer-

kitsee, että sen toiminnalle on ollut kysyntää ja ylläpitäviä henkilöitä on riittänyt. Sen 

olemassaolo kertoo myös lannistumattomuudesta uusien, ajan myötä muuttuvien haastei-

den ja tappioidenkin edessä. Jäsenilleen yhdistys on tuonut turvaa työttömyyden ja 

muiden työympäristössä kohdattujen ongelmien suhteen. Halukkaille järjestö on tarjon-

nut väylän vaikuttaa sekä rakentaa verkostoja ja vuorovaikutusta niin yliopistolla kuin 

valtakunnallisestikin. Se on osaltaan yhdistänyt samat intressit omaavaa yliopistojen 

opetus- ja tutkimushenkilöstöä. 

Koko yliopiston mittakaavassa yhdistyksen merkitys on ollut, että se oli osaltaan 

käynnistämässä ammattiyhdistystoimintaa 1960-luvun lopulla, jolloin yliopistolla ei vielä 

toiminut ainuttakaan ammattijärjestöä. Yhdistys oli siten osaltaan rakentamassa puitteita 

henkilöstön aiempaa paremmalle kohtelulle. Koska yhdistykseen on saanut liittyä alusta 

lähtien tieteenalaan katsomatta, se on myös toiminut yhdyssiteenä yliopistolaisten välillä. 

Osallistumalla keskusteluihin se on vaikuttanut, ettei henkilöstön näkemyksiä ole voinut 

sivuuttaa päätöksenteossa. Ilman sitä ja muita ammattijärjestöjä opetus- ja tutkimus-

henkilökunnan ääni olisi todennäköisesti hukkunut paljon helpommin yliopiston muutos-

pyörteessä. 

Valtakunnallista merkittävyyttä yhdistys on saavuttanut etenkin liiton ja keskusjär-

jestöjensä kautta. Erityisen aktiivinen yhdistys oli liitossa 1970-luvulla, jolloin yhdistyk-

sen edustaja oli kaksi kertaa liiton puheenjohtajana. 1980-luvulla puheenjohtajuus oli 

kerran yhdistyksen käsissä. Sittemmin yhdistys on osallistunut liittotason toimintaan lä-

hinnä edustamalla liiton hallituksessa ja työryhmissä. Kaiken kaikkiaan yhdistys on ollut 

merkittävä akateemisesti koulutetun henkilöstön äänenkannattaja, edunvalvoja, vallan-

käytön väylä ja verkostojen rakentaja sekä paikallisesti Oulun yliopistolla että valtakun-

nallisesti. 
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Tutkimus toi uutta tietoa Tieteentekijöiden liiton paikallistason toiminnasta ja 

ammattiyhdistysliikkeestä Oulun yliopistolla. Lisäksi se valotti yliopiston historiaa hen-

kilöstön näkökulmasta. Koska tekemieni rajausten vuoksi esimerkiksi rivijäsenistön ja 

ulkopuolisten toimijoiden näkemykset yhdistyksestä jäivät tutkielman ulkopuolelle, ne 

olisivat mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. Yhdistystä voisi tarkastella myös käyt-

täen lähteenä yksinomaan muistitietoa. Koska muiden Oulun yliopistolla toimineiden ja 

toimivien ammattiyhdistysten historia on kartoittamatta, niitä voisi tutkia esimerkiksi ver-

tailevalla otteella. Myös laajempi kartoitus yliopiston historiasta henkilöstön näkökul-

masta olisi tarpeen. Tieteentekijöiden liiton paikallistason toiminnan merkityksen ym-

märtämisen laajentamiseksi myös kirjoittamattomien paikallisyhdistysten historiat kai-

paisivat tutkijaansa.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tieteentekijöiden liiton koko suhteessa muihin Akavan liittoihin 1.1.2016.336 

 

 

 

  

                                                           
336 Akavan jäsenliittojen jäsenmäärät. Akavan www-sivut (Luettu 5.3.2016). 
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Liite 2. Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestöjen jäsenmäärät vuoden 2015 lopussa.337 
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Liite 3. Tekstissä ja kuvioissa esiintyvät lyhenteet.  

 

ATTE – Aalto-yliopiston tieteentekijätFFSHH – Forskarföreningen vid Svenska 

Handelshögskolan 

FFÅA – Forskarföreningen vid Åbo Akademi  

HYT – Helsingin yliopiston tieteentekijät, Forskarföreningen vid Helsingfors 

Universitet 

HYTO – Helsingin yliopiston tuntiopettajat 

INA – Informaatioalan akateemiset 

ITTE – Itä-Suomen tieteentekijät 

JUKO – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 

Jytte –  Jyväskylän yliopiston tieteentekijät 

KAL – Korkeakoulujen assistenttiliitto  

KATL – Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto  

KTV – Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto 

Lati – Lapin tieteentekijät 

Latka ry – Lappeenrannan tieteentekijät 

OAJ – Opetusalan ammattijärjestö 

OECD – Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 

OYA – Oulun yliopiston akateemiset 

OYAY – Oulun yliopiston assistenttiyhdistys 

OYHY – Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys 

SAK – Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö 

SATY – Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys 

SEFE – Suomen Ekonomit 

SKDL – Suomen kansan demokraattinen liitto 

STTK – Toimihenkilökeskusjärjestö 

SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto 

Tatte – Tampereen yliopiston tieteentekijät 

TTL – Tieteentekijöiden liitto, Forskarförbundet 

TVK – Toimihenkilö ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto 

TVK-V – TVK:n virkamiesjärjestöt  

TYT – Turun yliopiston tieteentekijät 

VTY – Valtionvirkailijain ja työntekijäin yhteisjärjestö 
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VYTY – Vaasan yliopiston tutkijayhdistys 

3 x T – Tampereen tekniikan tieteentekijät 
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Liite 4. Kirjoituskutsu Oulun yliopiston akateemiset ry:n 50-vuotishistoriateokseen 

 

Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestö Oulun yliopiston akateemiset ry, aiemmin Oulun 

yliopiston assistenttiyhdistys ry, on toiminut jäsentensä ammatillisena edunvalvojana ja 

yhdyssiteenä pian 50 vuotta. Kirjoitan parhaillaan yhdistyksen historiaa pro gradunani.  

Tutkimus kartoittaa itse organisaation historian lisäksi sen jäsenistön asemaa ja tuo siten 

henkilöstön näkökulmaa myös Oulun yliopiston historiaan. 

 

Pro gradun lisäksi työn tuloksena valmistuu Oulun yliopiston akateemiset ry:n 

historiateos juhlavuodeksi 2017. Tutkimuksen ohjauksesta vastaavat Oulun yliopiston 

historiatieteiden henkilökuntaan kuuluvat Suomen ja Pohjois-Euroopan historian 

professori Tiina Kinnunen ja yliopistonlehtori Seija Jalagin. 

 

Jotta tekstissä kuuluisi nykyisten ja entisten yhdistysaktiivien ääni, toivon saavani teiltä 

yhdistyksen menneisyyteen liittyviä muistelukirjoituksia. Kirjoitus saa olla 

vapaamuotoinen, mutta voit käyttää halutessasi vastauspohjana alla olevia kysymyksiä. 

On tärkeää, että kirjoitat tekstin omasta näkökulmastasi koskien aikaa, jolloin toimit 

yhdistyksessä. Osana vastauksiasi voit kertoa henkilökohtaisista muistoista kumpuavista 

esimerkkitapauksista. 

 

 Millainen rooli sinulla oli yhdistyksessä? Miten päädyit kyseiseen tehtävään? 

 Millainen yhdistyksen identiteetti mielestäsi oli? Muuttuiko se? Miksi/miksi ei? 

 Millaisia tavoitteita yhdistyksellä oli? Onnistuiko yhdistys saavuttamaan 

tavoitteitaan? Miksi/miksi ei? 

 Miten kuvailisit yhdistyksen toimintaa? Tapahtuiko toiminnassa muutoksia? 

Jos, millaisia? 

 Miten kuvailisit yhdistyksen jäsenistöä? 

 Millaiseksi koit yhdistyksen edustamien ammattiryhmien aseman 

työyhteisössään? Entä oman asemanne? Oliko asemalla yhteys 

yhdistystoimintaan? 

 Millainen yhdistyksen asema/rooli mielestäsi oli? Miksi se oli sellainen kuin 

oli? 
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 Vaikuttivatko yhteiskunnalliset muutokset yhdistykseen? Entä liitto- ja 

yliopistotason muutokset? Jos vaikuttivat, miten? 

 Mikä yhdistyksen merkitys oli itsellesi ja edustamilleen ammattiryhmille? Entä 

laajemmin yliopistolla ja valtakunnallisesti? 

 

Käytän kirjoituksia tutkimuksessani tekijän nimellä tai nimettöminä, miten kirjoittaja 

toivoo. Voit lähettää tekstisi sähköpostilla tai kirjeenä alla olevaan osoitteeseen 

30.11.2015 mennessä. Mikäli sinulla on kysyttävää tähän kirjoituskutsuun tai 

tutkimukseen liittyen, vastaan mielelläni kysymyksiin. Jokainen kirjoitus auttaa 

tutkimustyössäni.  

 

Kirjoituksia odottaen: 

Tanja Riekkinen 

 

Yhteystiedot: 

Tanja Riekkinen 

Kurkihirrentie 3 C 25 

90540 Oulu 

Puh: 040 7569 169 

Sähköposti: Tanja.Riekkinen@student.oulu.fi 
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Liite 5. OYAY:n ja OYA:n luottamustehtävissä toimineet henkilöt vuosina 1967–

2016.338 

 

Puheenjohtajat 

1967 Risto Piispanen    

1968 Eino Ravaska  

1969 Asko Valkosalo, Timo Kuronen  

1970 Hannu Jokela 

1971 Tauno Turunen, Juhani Nyman  

1972 Juhani Nyman 

1973 Pekka Lähdesmäki 

1974–1978 Jukka Yliniemi 

1979 Pekka Sallinen, Jukka Yliniemi 

1980–1981 Pekka Sallinen 

1982–1984 Seija Tienari 

1985–1986 Leila Risteli 

1987–1990 Kari Laine 

1991–1992 Olavi Kilkku 

1993–1994 Riitta Kataja 

1995–1998 Terhi Törmänen 

1999–2000 Juha Huikari 

2001–2002 Veli-Pekka Pelkonen 

2003–2005 Arja Rautio 

2006 Pirkko Viitala 

2007–2010 Juha Huikari 

2011–2016 Pirkko Viitala 

 

Pääluottamusmiehet 

1978–1983 Jouni Suistola 

                                                           
338 TK 1967–1975; TK 1977–1979; TK 1988–2015; TKE 1984 ja 1987; VaK 15.12.1975; VaK 

3.12.1979; VaK 19.11.1981; VaK 24.11.1986; JK 1/1982; Oulun yliopiston assistenttiyhdistyksen julkaisu 

1 – 82; Oulun yliopiston assistenttiyhdistys tiedottaa No 1/1983; JK 1/1983; JK 9/84. OYAA; Oulun 

yliopiston assistenttiyhdistys tiedottaa 2/1985; Oulun yliopiston assistenttiyhdistys tiedottaa 2/1986. Olavi 

Jakkulan kokoelma; ”Hallitus/Board” OYA:n www-sivut (Luettu 1.6.2016). Joiltain vuosilta tiedot 

luottamushenkilöistä puuttuvat.  
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1984–1987 Juha Kortelainen 

1988–1990 Pekka Lankinen 

1991–1992 Olli Kuure 

1993 Olli Kuure, Sinikka Eskelinen 

1994–1997 Sinikka Eskelinen 

1998–1999 Sirkku Manninen 

2000 Sirkku Manninen, Jyrki Autio 

2001–2002 Jyrki Autio 

2003 Alfred Colpaert  

2004–2009 Markku Mäkivuoti 

2010–2016 Kimmo Kontio 

 

Sihteerit 

1967 Juha Viramo 

1968 Risto Rieppo 

1969 Esko Toiviainen 

1970 Eino Tienari, Tapio Vaherva 

1971 Matti Taanila 

1972 Pekka Päivärinne 

1973 Liisa Ervasti 

1974 Ari Tuuri, Samuli Toiviainen, Mikko Karvo 

1975 Mikko Karvo 

1977 Kalevi Leskinen, Asko Kippo 

1978 Asko Kippo 

1979 Juha Kortelainen 

1982 Antti Oikkonen, Lauri Lantto 

1983 Jari Papunen 

1984–1987 Marketta Harju-Autti 

1988–1990 Kaisa Ala (vuoteen 1990 Jyvälä) 

1991–1992 Maija Moilanen 

1993–1994 Terhi Törmänen 

1995–1997 Heikki Hassila 

1998–2015 Eero Tuomaala 

2016 Satu Selkälä 
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Rahastonhoitajat 

1967 Pertti Karkama 

1968 Samuli Onnela 

1969 Seppo Jaakkonen 

1970–1972 Jukka Yliniemi 

1973 Kosti Kukkonen 

1974 Juhani Nyman 

1975–1991 Olavi Jakkula 

1992–2006 Juha Huikari 

2007–2016 Annu Perttunen (vuoteen 2015 Ristola) 

 

Yhdistyksen edustajat Tieteentekijöiden liiton ja sen edeltäjien puheenjohtajina  

1974 Pekka Hyyppä 

1976–1982 Jukka Yliniemi 

1987–1989 Leila Risteli 

 

Yhdistyksen edustajat Tieteentekijöiden liiton ja sen edeltäjien hallituksissa 

1967–1968 Eino Ravaska 

1969 Asko Valkosalo, Timo Kuronen 

1970 Juhani Nyman, Hannu Jokela 

1971 Juhani Nyman, Tauno Turunen. Turusen erottua tilalle Hannu Jokela. 

1972 Juhani Nyman, Jukka Yliniemi 

1973 Pekka Lähdesmäki, Eino Siuruainen 

1974 Jukka Yliniemi, Pekka Hyyppä. Hyypän siirryttyä puheenjohtajaksi hallitukseen tuli 

Matti Taanila, jonka erottua hallitukseen tuli Olavi Jakkula. 

1975 Jukka Yliniemi, Olavi Jakkula 

1976 Jukka Yliniemi, Jouni Suistola, Asko Kippo  

1977 Jukka Yliniemi, Jouni Suistola, Olavi Jakkula  

1978 Jukka Yliniemi, Jouni Suistola, Asko Kippo, Pekka Toropainen 

1979 Pekka Sallinen, Jouni Suistola, Asko Kippo 

1980 Pekka Sallinen, Jouni Suistola, Kalevi Leskinen 

1982 Seija Tienari, Jouni Suistola, Usko Moilanen, Olavi Jakkula 

1984 Seija Tienari, Raimo Kuismin 

1985 Seija Tienari, Leila Risteli 
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1987 Seija Tienari, Kari Laine, Sinikka Eskelinen 

1988 Seija Tienari, Kari Laine, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi  

1989 Kari Laine, Anneli Lauriala, Harry Anttila 

1990 Kari Laine, Kaisa Ala, Hannu Soini 

1991 Sinikka Eskelinen, Olavi Kilkku, Hannu Soini 

1992 Hannu Soini 

1993 Arja Rautio 

1994–1996 Terhi Törmänen 

1997 Heikki Hassila 

1998–1999 Veli-Pekka Pelkonen 

2000 Sirkku Manninen 

2001–2002 Veli-Pekka Pelkonen 

2003 Alfred Colpaert 

2004–2011 Pirkko Viitala  

2012 Juha Huikari 

2013–2016 Pirkko Viitala 

 

Yhdistyksen edustajat Oulun yliopiston hallinnossa 

1973 konsistorissa ja hallintokollegiossa Pirkko Huttunen  

1975 konsistorissa ja hallintokollegiossa Jukka Yliniemi  

1977–1979 konsistorissa ja hallintokollegiossa Jukka Yliniemi  

1982 konsistorissa ja hallintokollegiossa Jukka Yliniemi  

1983 konsistorissa ja hallintokollegiossa Jukka Yliniemi ja Pauli Anttila  

1984 konsistorissa ja hallintokollegiossa Jukka Yliniemi ja Leila Risteli  

1985–1990 hallituksessa Seija Tienari  

1991–1993 hallituksessa Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi ja Kari Laine 

1994–1999 hallituksessa Arja Rautio ja Kari Laine  

2000–2002 hallituksessa Arja Rautio ja Seppo Saarela 

2003–2005 hallituksessa Juha Huikari ja Seppo Saarela 

2006–2009 hallituksessa Juha Huikari 

2010–2013 hallituksessa Markku Mäkivuoti 

2014– hallituksessa Seija Jalagin, jäseninä yliopistokollegiossa Anita Aikio, Jouni Asp ja 

Tuomo Glumoff 


