Helsinki 21.5.2012

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
Asia: Professoriliiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala sivistysvaliokunnan kuultavana 22.5.2012 hallituksen
esityksestä HE 27/2012 vp laiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
Sivitysvaliokunnan varattua Professoriliitolle mahdollisuuden lausua asiasta liitto esittää kunnioittavasti seuraavan:

Lakiesityksen lähtökohta ja yleisiä näkökohtia
Taideyliopistohanketta tulee tarkastella laajasti erilaisista näkökulmista. Lakiesitystä Taideyliopiston perustamiseksi on valmistelu pääasiassa perusteellisesti ja huolellisesti.
Nykyisissä taidekorkeakouluissa työskentelevät professorit ovat yleisesti ottaen hyväksyneet
lakiesityksen lähtökohdan eli yhden Taideyliopiston perustamisen ja kolmen nykyisen taidekorkeakoulun lakkauttamisen.
Professorien ja myös Professoriliiton kannan edellytys Taideyliopiston perustamiseen on se,
että perustettavaan Taideyliopistoon suunnataan lisävoimavaroja kaavailulla tavalla. Lakiesityksen perusteluista käy ilmi, että vuosien 2013 – 2016 aikana on tarkoitus asteittain tehdä
18 miljoonan tasokorotus Taideyliopiston määrärahoihin. Tämä on hyvä..
Liitto lähtee myös siitä, että Taideyliopistoon suunnattavat lisävoimavarat eivät saa vähentää
muiden yliopistojen voimavarakehitystä. Liiton käsityksen mukaan tältä osin lakiesityksen perustelut ovat virheelliset. Liitto esittää, että sivistysvaliokunta toteaisi mietinnössään, että Taideyliopistoon suunnattavat lisävoimavarat eivät vaikuta muiden yliopistojen voimavarakehitykseen.

Henkilöstön asema siirtymistilanteessa
Liitto lähtee selkeästi siitä, että nykyisten taidekorkeakoulujen henkilöstön asemaan ei saa
tapahtua huononnuksia perustettaessa Taideyliopistoa. Henkilöstön asema ja etuudet eivät
saa edes tulla epäselviksi.
Yliopistolain muuttamisesta annettavan voimaanpanolain 8 §:n mukaan "Henkilöstön siirtymisestä yhdistyvistä yliopistoista Taideyliopistoon sovelletaan mitä työsopimuslaissa
(55/2001) on liikkeen luovuttamisesta säädetty." Tämä maininta turvaa liiton käsityksen mukaan suurelta osin siirtyvän henkilöstön aseman. Aivan kaikilta osin tilanne ei kuitenkaan ole
täysin selvä pelkästään tällä maininnalla.
Yliopistojen yleinen työehtosopimus tulee koskemaan myös Taideyliopistoa ja sen henkilöstöä.
Yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) 11 §:n ensimmäisen virkkeen mukaan "Niihin uusien yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin, jota ovat syntyneet ennen tammikuun 1 päivää 1980, sovelletaan valtion eläkelakia(1295/2006)." Yliopistolain voimaanpanolain 4 §:n 1

momentin mukaan …"että yliopistot toimintoineen, henkilöstöineen ja opiskelijoineen siirtyvät
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen toimimaan itsenäisinä oikeushenkilöinä (uusi yliopisto)."
Tulkittaessa näitä kahta yliopistolain voimaanpanolain eri kohtaa saattaa syntyä epäselvyyttä, ovatko 2013 perustettavaksi tulevan Taideyliopiston palveluksessa olevat yliopistolain
voimaanpanolain tarkoittamassa mielessä uuden yliopiston palveluksessa ja siten valtion
eläkelain soveltamisen piirissä. Nyt esillä olevan yliopistolain voimaanpanolain lakitekstissä
asiaa ei käsitellä. Voimaanpanolakiin sisältyvä viittaus työsopimuslain (55/2001) liikkeenluovutusta koskeviin säännöksiin ei ehkä kata eläketurvaa. Epäselvyyden välttämiseksi liitto
esittää yliopistolain muuttamisesta annettavan lain 8 §:ään uutta 2. momenttia, joka voisi
kuulua seuraavasti:
Taideyliopiston henkilöstön eläketurvaan sovelletaan yliopistolain voimaanpanolain
(559/2009) 11 §:ää.
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