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Palkkausjärjestelmätyöryhmä saavutti neuvottelutuloksen 
vuoden 2013 järjestelyerän käyttämisestä 20.6.2012. Neu-
vottelutulos sisältää kaksi keskeistä osakokonaisuutta, suo-
rituskorotuksen käyttöön ottamisen ja kokonaisarviointiin 
siirtymisen. JUKOn neuvottelupäällikkö Vesa Laine kuvaa 
kirjoituksessaan vuoden 2013 sopimusmuutoksista näiden 
sisältöä.

Myös määräaikaistyöryhmä jatkaa työskentelyään syk-
syn kuluessa. Tavoitteena on saada aikaan keinoja, joilla 
voidaan selkeyttää määräaikaisten työsuhteiden käytössä 
noudatettavia periaatteita yliopistoissa.

Yliote lähetetään sähköisesti tiedoteyhteistyössä mu-
kana olevien liittojen jäsenrekistereiden työpaikkatietojen 
mukaan yliopistoissa työskenteleville jäsenille. Muistathan 
pitää jäsentietosi ajan tasalla, ilmoita mahdollisesti muuttu-
neista työpaikka- tai yhteystiedoistasi omaan liittoosi. 

Mukavaa syksyä!

  Anna Hellén
Asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
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Aika hyvä saavutus

Yliopistojen palkkausjärjestelmä lähtee siitä, että palkkaa 
maksetaan tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriu-
tumisen perusteella. Palkka muodostuu siten tehtäväkohtai-
sesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.  Tehtävän 
vaativuuteen perustuvan palkan tavoitteena on edistää palk-
kauksen oikeudenmukaisuutta ja olla kannustava, kehottaa 
työntekijää pyrkimään sekä vaativiin tehtäviin että ottamaan 
itselleen vastuuta ja velvollisuuksia.  Henkilökohtainen palka-
nosa on pienempi, mutta sen tarkoitus on kannustaa työn-
tekijää kehittämään itseään sekä tekemään laadukasta ja 
hyvää työtä.

Tehtäväkohtainen palkanosa

Tehtävän vaativuuden arviointia varten tehtävästä laaditaan 
tehtävänkuvaus.  Oikea tehtävänkuvaus vastaa sekä työnte-
kijän että työnantajan käsitystä työn sisällöstä ja tavoitteista. 
Tehtävänkuvaus kuvaa työn tarkoitusta, olennaista sisältöä ja 
keskeisiä tehtäviä siitä näkökulmasta, josta arviointijärjestel-
mä niitä katsoo.

Arviointijärjestelmät

Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa on omat tehtä-
vän vaativuuden arviointijärjestelmänsä opetus- ja tutkimus-
henkilöstölle sekä muulle henkilöstölle.  Vaativuustekijöinä 
ensimmäisessä on 1) työn luonne ja vastuu, 2) tehtävän 
edellyttämät vuorovaikutustaidot ja 3) tiedolliset ja taidolliset 
valmiudet.  Vaativuustasoja on yksitoista.  Muun henkilöstön 
vaativuustekijät ovat 1) ongelmanratkaisu- ja organisointi-
taidot, 2) vuorovaikutustaidot sekä 3) tiedolliset ja taidolliset 
valmiudet. Tässä vaativuustasoja on 15. Työnantaja päättää, 
kumpaa järjestelmää käytetään.

Tehtävien vaativuuden arviointi

Jokaisessa yliopistossa on kaksi arviointiryhmää, toinen ope-
tus- ja tutkimushenkilöstöä varten ja toinen muuta henki-
löstöä varten. Arviointiryhmät muodostuvat työnantajan 

edustajista sekä työehtosopimusosapuolten nimeämistä 
edustajista. Arviointiryhmät määrittelevät uusien ja muuttu-
neiden tehtävien vaativuudet ja sen jälkeen työnantaja vah-
vistaa vaativuustasot.  Perustellusta syystä työnantaja voi poi-
keta arviointiryhmän esityksistä.   Uudessa tai muuttuneessa 
tehtävässä palkka maksetaan esimiehen tekemän alustavan 
vaativuusarvioinnin mukaisesti, kunnes arviointiryhmä on 
antanut oman ratkaisunsa.  Työntekijä itse tai hänen luot-
tamusmiehensä voi pyytää tehtävää uudelleen arvioitavaksi, 
jos katsoo tehtävän muuttuneen niin, että uusi arviointi on 
tarpeen sen selvittämiseksi, tuleeko vaativuustasoa muuttaa.

Myös esimies voi pyytää tehtävää 
uudelleen arvioitavaksi

Väitöskirjaa päätyönään tekevien henkilöiden eteneminen 
vaativuustasolta toiselle voidaan toteuttaa ilman arviointi-
ryhmän käsittelyä, jos yliopistossa on määritelty eteneminen 
vaativuustasoilla.

Lisäksi työnantaja voi maksaa vaativuuslisää tehtäväkoh-
taiseen palkkaan sellaisessa tehtävässä, jonka vaativuus si-
joittuu vaativuustasonsa yläpäähän, muttei täytä seuraavan 
vaativuustason edellytyksiä. Vaativuuslisä on 50 % tehtävän 
vaativuustason ja sitä seuraavan ylemmän vaativuustason 
välisestä erosta. vaativuuslisästä päättää työnantaja, mutta 
arviointiryhmällä on oikeus tietää mahdollisesta tehtävään 
kohdistuvasta vaativuuslisästä tehtävän tullessa arviointiryh-
män käsittelyyn.  Arviointiryhmä tai esimies voi myös esittää 
tehtävään vaativuuslisää.

Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen palkanosa määräytyy työntekijän suorituk-
sen perusteella.  Suorituksen arviointitekijät opetus- ja tutki-
mushenkilöstöllä ovat opetukselliset ansiot, tutkimukselliset 
ansiot sekä yhteiskunnalliset ja yliopistoyhteisölliset ansiot.  
Muulla henkilöstöllä vastaavat arviointitekijät ovat ammatin-
hallinta, vastuullisuus työssä ja toiminta työyhteisössä sekä 
laatu ja tuloksellisuus.

Henkilökohtaisen suorituksen arviointikeskustelut käy-
dään esimiehen ja työntekijän välillä kahden vuoden välein.  
Esimies tekee ehdotuksen suoritustasoksi, ja työnantaja vah-
vistaa henkilökohtaisen työsuorituksen tason.  Työnantaja voi 
myös perustellusta syystä poiketa esimiehen suoritusarvioin-
nista.

Uutena yliopiston palvelukseen tulevan työntekijän suo-
ritustaso arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
työsuhteen alkamisesta.  Siihen asti hänelle maksetaan hen-
kilökohtainen palkanosa sellaisen suoritustason mukaisesti, 
jonka arvioidaan vastaavan hänen pätevyyttään ja työko-
kemustaan.  Vastaavasti suoritustaso arvioidaan uudelleen 
muuttuneessa tehtävässä viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua.

Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ)
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Vuoden 2013 sopimusmuutoksista saavutettiin neuvotte-
lutulos 20.6.2012. Yliopistoneuvottelukunta on hyväksy-
nyt neuvottelutuloksen samana päivänä. JUKOn hallitus on 
vahvistanut neuvottelutuloksen 29.8.2012. Neuvottelutulos 
sisältää kaksi keskeistä osakokonaisuutta, jotka kuvataan jäl-
jempänä. 

Suorituskorotus

Työehtosopimukseen tuodaan uusi palkkauselementti, suori-
tuskorotus, jota voidaan maksaa hyvästä työssä suoriutumi-
sesta kannustamiseen. Suorituskorotuksen määrä on 50 % 
työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän suoritustason vä-
lisestä euromäärästä. Päätöksen suorituskorotuksen maksa-
misesta tekee työnantaja. Harkitessaan suorituskorotuksen 
myöntämistä työnantaja käyttää arviointijärjestelmän kri-
teerejä perusteena, vaikka varsinaista työehtosopimuksen 6 
luvun 6 § mukaista arviointia ei tehdäkään. Suorituskorotus 
on osa henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella mää-
räytyvää palkanosaa ja sitä koskevat samat sopimusmäärä-
ykset. Suorituskorotus voidaan poistaa samalla menettelyllä 
kuin henkilökohtaisen palkanosan alentaminen muutoinkin. 
Suorituskorotusta ei voida myöntää määräaikaisena, vaikka 
se voidaan myöntää määräaikaisessa työsuhteessa olevalle 
koko työsuhteen keston ajaksi. 

Järjestelmän käyttöönottoon liittyen vuoden 2013 järjes-
telyerä 0,7 % tulee maksuun 1.10.2013 lukien ja se käyte-
tään suorituskorotuksiin. Työnantaja ja henkilöstön edustajat 
käyvät läpi periaatteita suorituskorotuksen käytöstä ennen 
kuin järjestelmä otetaan käyttöön. Yliopistotyönantajat ra-
portoivat vuoden loppuun mennessä pääluottamusmiehille 
ja sopijaosapuolille käyttöönoton toteumasta. 

Käyttöönottovaiheen jälkeen on työnantajan harkinnassa 
myöntää suorituskorotuksia. Esimies voi esittää suoritusko-
rotusta esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä tai muu-
toin kun palkitsemisesityksen tekeminen nähdään tarkoituk-
senmukaisena.

Kokonaisarviointiin siirtyminen

Toinen keskeinen muutos koskee kokonaisarviointiin siirty-
mistä henkilökohtaisen työssä suoriutumisen arvioinnissa 
1.1.2013 lukien. Opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestel-
mässä tämä tarkoittaa sitä, että nyt käytössä olevien pää-
arviointikriteerien prosentuaalisista painotuksista luovutaan. 
Samoin nykyisestä liitteestä 3a luovutaan. Opetus- ja tutki-
mushenkilöstöön kuuluvan henkilökohtainen työssä suoriu-
tuminen arvioidaan kokonaisarviointina suhteessa työsuun-
nitelmaan.

Arviointi suoritetaan jatkossa kokonaisarviona yhteisesti 
kaikkien pääkriteereiden osalta asteikolla 1–9 (1=kehittymis-
tä edellyttävä suoriutuminen, 5=hyvä suoriutuminen, 9=erin-
omainen suoriutuminen), josta suoraan määräytyy henkilön 
suoritustaso. Jatkossa molemmissa arviointijärjestelmissä on 
käytössä samasanainen arviointiasteikko 1–9 nykyisten 1–5 
arviointiasteikkojen sijasta.

Muun henkilöstön arvioinnissa siirrytään myös kokonais-
arviointiin. Kolme pääarviointikriteeriä säilyy samoina kuin 
nyt (ammatinhallinta, vastuullisuus työssä ja toiminta työ-
yhteisössä, laatu ja tuloksellisuus). Henkilön työstä suoriutu-
mista arvioidaan kunkin pääkriteerin osalta kokonaisarvioina 
asteikolla 1–9. Alakriteereitä käytetään kunkin pääkriteerin 
arvioinnin perusteena, mutta niitä ei arvioida itsenäisesti. 
Henkilön suoritustaso määräytyy pääkriteereiden arviointitu-
losten keskiarvona. Palkkaus määräytyy suoritustason mukai-
sesti erillisen taulukon perusteella. 

1.1.2013 lukien maksetaan 1,2 %:n suuruinen yleisko-
rotus.

  Vesa Laine
Neuvottelupäällikkö
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Suorituskorotus ja kokonaisarviointiin siirtyminen

Henkilökohtaiseen palkanosaan on ensi vuonna 
tulossa tarkennuksia, joista Jukon neuvottelupäällikkö Vesa 
Laine kirjoittaa seuraavassa.

Tiedot palkkausjärjestelmästä löytyvät Yliopistojen yleisen 
työehtosopimuksen 6 luvusta. Sopimuksessa on myös liittee-
nä molempien työntekijäryhmien vaativuuskartat/kehikot 
sekä palkkataulukot. 

  Anja Helin
Asiamies
Tekniikan Akateemiset TEK

	  

Henkilökohtainen	  
palkanosa	  
• henkilön	  suoritustason	  
perusteella	  

Tehtäväkohtainen	  palkanosa	  
•  tehtävän	  vaa5vuustason	  
perusteella	  

• mahdollinen	  vaa5vuuslisä	  
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Yliopistojen rahoitus  
   uudistuu vuoden 2013 alusta

Yliopistojen rahoitusta uudistetaan vuoden 2013 alusta lukien. 
Uusi rahoitusmalli korostaa laatua, vaikuttavuutta, tulokselli-
suutta ja kansainvälistymistä. Valtioneuvosto päätti 19.4.2012 
yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Jatkossa perusrahoituksesta 75 prosenttia määräytyy toi-
minnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 
25 prosenttia muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoittei-
den perusteella. Valtion rahoitusta yliopistoille kohdenne-
taan erityisesti suoritettujen tutkintojen ja opintopisteiden 
sekä tieteellisten julkaisujen ja kilpaillun tutkimusrahoituksen 
perusteella.

Rahoitusmallin perusteella jaettava rahoitus osoitetaan 
edelleen kullekin yliopistolle yhtenä kokonaisuutena, jonka 
sisäisestä kohdentamisesta jokainen yliopisto päättää itse.

Rahoitusmalli perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
yliopistojen työryhmän yksimieliseen ehdotukseen. Vuonna 
2012 valtion yliopistoille osoittama yliopistolain mukainen 
valtion rahoitus on yli 1,8 miljardia euroa, joka kattaa noin 
kaksi kolmasosaa yliopistojen kokonaisrahoituksesta. Yli-
opistojen perusrahoituksella turvataan kaikille yliopistoille 
pitkäjänteisen kehittämisen edellytykset ja resurssit niiden 
lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Uudella rahoitusmallilla 
kannustetaan yliopistoja profiloitumisen ja laadun paranta-
misen ohella tuottavaan ja taloudelliseen toimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 19.4.2012
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Kerro lyhyesti itsestäsi
– Työskentelen kolmatta vuotta tutkijana/tohtorikoulutet-
tavana Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan farma-
kologian osastolla. Väitöskirjaprojektissani tutkin hermo-
kasvutekijä GDNF:n fysiologista roolia Parkinsonin taudin ja 
huumeriippuvuuden näkökulmasta. Käytännössä karakteri-
soin uusia muuntogeenisiä eläinmalleja. Akateemisessa tut-
kimustyössä mielestäni parasta on itsenäisyys, monipuolisuus 
ja vapaus sekä tietenkin uudet tulokset ja kongressimatkat.

Apurahalla työskentelyn hyvät ja huonot puolet
– Apurahatutkija on kaikin puolin työsuhteessa olevaa va-
paampi, varsinkin jos ei ole sidottu tiettyyn laboratorioon. 
Apurahan hakeminen on hyvin opettavaista ja kasvattavaa 
puuhaa, minkä lisäksi itse hankittu apuraha on arvokas me-
riitti. Yleensä käteen jää kuitenkin vähemmän rahaa kuin 
työsuhteessa ollessa, eikä apurahatutkija saa muitakaan työ-
suhteeseen liittyviä etuja, kuten esimerkiksi työterveyspalve-
luja tai lomarahaa. Myös apurahatutkijan juridinen asema on 
usein heikompi.

Kuinka pitkään/usein olet työskennellyt apurahalla
– Tällä hetkellä minulla on menossa kolmas apurahajakso ja 
kaksi kertaa olen ollut myös työsuhteessa tämän projektin 
aikana. Apurahakuukausia on jo 22 takana ja ainakin 9 vielä 
edessä.

Vinkkejä/neuvoja niille, jotka eivät ole 
ennen työskennelleet apurahalla
–- Kannattaa muistaa, että apurahakauden aikana sivutoimi-
set työt tai toimeksiannot esimerkiksi yliopistolla ovat täysin 
mahdollisia. Vaikka apuraha tavallisesti on verotonta tuloa, 
kannattaa varautua siihen, että maksettavaksi tulee muita 
veroluonteisia maksuja esimerkiksi sairausvakuutukseen liit-
tyen.

Kuka olet, miten ja missä työskentelet nyt
– Olen Sointu Leikas, psykologian alan tutkija. Väittelin Hel-
singin yliopistosta 2010, minkä jälkeen olen ollut Suomen 
Akatemian rahoittamana post-doc -vaiheen projektitutkijana 
HY:ssa sekä hoitovapaalla. Projekti päättyi kesäkuussa ja nyt 
syksyllä 2012 aloitin projektitutkijana FinEdu-projektissa.

Apurahalla työskentelyn hyvät ja huonot puolet
– Hyviä puolia: se, että apurahoja ylipäätään on, mikä an-
taa mahdollisuuden tehdä perustutkimusta. Lisäksi vapaus: 
saa olla oma pomonsa ilman (useimpia) yrittäjyyden tuomia 
huolia.

Haastattelussa apurahatutkijat

– Apurahakaudelta nykyisin kertyvä eläke sekä siihen liit-
tyvä edullinen vakuutusturva on ollut merkittävä positiivinen 
uudistus, vaikka se merkitseekin, että apurahoja on jaettu 
harvemmille.

Jaakko Kopra, Luonnontieteiden Akateemisten Liiton jäsen.
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– Huonoista puolista: vapaiden apurahojen usein 
mainittu huono puoli on talouden säännöstely. Minulle tämä 
ei ollut ongelma jokapäiväisen talouden suhteen, mutta aja-
tus siitä, että tulisin raskaaksi ja jäisin äitiyslomalle vapaan 
apurahakauden jälkeen, oli suorastaan kauhistuttava. Huo-
limatta korkeasta koulutuksesta ja useamman vuoden työ-
urasta äitiyspäiväraha jäisi minimiin. Sama koski tietysti työt-
tömäksi jäämistä ja työttömyyspäivärahaa. Muita käytännön 
huolia oli työterveyshuollon puuttuminen ja ainainen huoli 
työpisteen menettämisestä (meidän laitoksella tämä ei tosin 
ollut tuohon aikaan kovin vakava huoli, kiitos siitä).

– Lisänä tähän tietysti tutkijan elämään kuuluva yleisempi 
huoli: apurahakausien lyhyys, eli jatkuva epävarmuus ja ha-
kemusten kirjoittaminen, mikä taas on pois “oikeasta” työs-
tä eli tutkimuksen teosta.

– Filosofisempi huoli oli tunne siitä, että on jollain tasolla 
“yhteiskunnan ulkopuolella”: ei maksa veroja, eläke ei kerry, 
ei ole “virallisesti” töissä jne. Tämä ei varmaan tunnu kaikista 
ikävältä ja voi monille olla hyväkin kokemus, mutta itselleni 
se oli jossain määrin ahdistavaa.

Kuinka pitkään/usein olet työskennellyt apurahalla
– Tutkijakoulupaikalla olin n. 14 kuukautta, Jenny ja Antti Wi-
hurin säätiön vapaalla apurahalla (10 000e) n. 12 kuukautta ja 

Liittojen yliopistosektorin 
asiamiehet:
Agronomiliitto
Mari Raininko, asiamies
Puh. (09) 2511 1642, 040 901 1642
mari.raininko@agronomiliitto.fi
www.agronomiliitto.fi

Akavan Erityisalat
Kari Eskola, työmarkkinalakimies
puh. 0201 235 341 tai 040 700 7800
kari.eskola@akavanerityisalat.fi
www.akavanerityisalat.fi

Luonnontieteiden Akateemisten 
Liitto LAL
Anna Hellén, asiamies
puh. (09) 2511 1669, 041 433 1671
anna.hellen@luonnontieteilijat.fi
www.luonnontieteilijat.fi

Metsänhoitajaliitto
Tapio Hankala, toiminnanjohtaja
puh. (09) 6840 8112
tapio.hankala@metsanhoitajat.fi
www.metsanhoitajat.fi

Suomen Ekonomiliitto SEFE 
Antti Leino, asiamies
puh. 040 715 6223
antti.leino@sefe.fi
www.sefe.fi

Suomen Lakimiesliitto
Tarja Niemelä, neuvottelupäällikkö
puh. (09) 8561 0346, 050-3402725
tarja.niemela@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi

Suomen Psykologiliitto
Riitta Saikkonen-Heinonen, pääsihteeri
puh. (09) 6122 9177, 040 579 1513
riitta.saikkonen@psyli.fi
www.psyli.fi

Tradenomiliitto TRAL ry
Katariina Tirri-Nuotto, työsuhdelaki-
mies
puh. 020 155 8810
katariina.tirri-nuotto@tral.fi
www.tral.fi

Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry
Arja Laine, asiamies
puh. 010 231 0355
arja.laine@yhteiskunta-ala.fi
www.yhteiskunta-ala.fi

Tekniikan Akateemiset TEK
Anja Helin, asiamies
puh. (09) 2291 2209
anja.helin@tek.fi

Daniel Valtakari, asiamies
puh. (09) 2291 2237, 040 7720 276
daniel.valtakari@tek.fi
www.tek.fi

Uusi Insinööriliitto UIL
Juha Särkkä, julkisen sektorin asiamies
puh. 0201 801 843
juha.sarkka@uil.fi
www.uil.fi

Ympäristöasiantuntijoiden 
keskusliitto YKL
Arja Varis, edunvalvontapäällikkö
puh. (09) 622 68510, 0400 488 516
arja.varis@ykl.fi
www.ykl.fi

Suomen Akatemian projektitutkijana 22 kuukautta. Aiemmat 
kommenttini koskevat erityisesti tuota vapaan apurahan jak-
soa.

Vinkkejä/neuvoja niille, jotka eivät ole ennen 
työskennelleet apurahalla
– Vapaata apurahaa elämiseen käytettäessä suunnittele ta-
loutesi tarkkaan: kuinka kauan aiot elää saamallasi summalla, 
ja mitkä ovat taloussuunnitelmasi sen jälkeen. Leikkimielellä, 
”älä tule raskaaksi, äläkä jää työttömäksi”, kun olet vapaalla 
apurahalla. Erityisesti älä jää työttömäksi vapaan apurahan 
jälkeen, jos teet väitöskirjaa: työvoimatoimisto katsoo sinun 
“työllistyvän omassa työssäsi” ja saatat jäädä ilman työttö-
myysturvaa.

– Nykyään useisiin apurahoihin kuuluu eläkevakuutuk-
seen suunnattu osuus, ota selvää tästä ja ota eläkevakuutus, 
jos olet saanut tällaisen apurahan. Älä ota apurahahakemus-
ten hylkäyksiä liian vakavasti. Useimmat säätiöt saavat paljon 
loistavia hakemuksia. Toisaalta hakemusten
hyväksymiseen vaikuttavat myös tiedemaailman “trendit”.

Sointu Leikas, Suomen Psykologiliiton jäsen.


