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Yliopistoille raamiratkaisun mukainen 
neuvottelutulos
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Yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin raami-
sopimuksen mukainen neuvottelutulos torstaina 24.11.2011. 
Työehtosopimus on voimassa 1.3.2012–31.3.2014. Sopimus-
kauden aikana maksetaan palkankorotuksina 1.3.2012 yleis-
korotus 1,7 % ja järjestelyerä 0,7 %. Tämän järjestelyerän 
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osuus käytetään taulukkopalkkojen korotuksiin. Vuonna 2013 
maksetaan 1,2 % yleiskorotuksena 1.4.2013 ja järjestelyeränä 
0,7 %. 

Palkkausjärjestelmätyöryhmä

Järjestelyerän käytön osalta palkkausjärjestelmätyöryhmän 
tulee laatia 31.5.2012 mennessä esitys siitä, miten henki-
lökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän palkanosan käyttöä 
kehitetään. Lähtökohtana kehittämisessä on, että vuonna 
2013 siirrytään opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta suo-
ritusarvioinnissa kokonaisarviointiin, jossa henkilökohtaisen 
suorituksen arvioinnin yhteydessä ei enää tehtävänkuvan 
painotuksia määritellä erikseen tarkkoina prosentteina, eikä 
suoritusta erikseen pisteytetä. Muun henkilöstön järjestel-
mässä suoritusarviointia kehitettäisiin siten, että siirryttäisiin 
suoritusarvioinnin osalta arviointikriteerikohtaiseen koko-
naisarviointiin ja palautteeseen. 

Uutta arviointijärjestelmää sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran kevään 2013 suoritusarviointikierroksella. Tämän li-
säksi raamisopimuksen toisen kauden korotukset tulisivat 
toteutettaviksi siten, että yleiskorotus aikaistetaan makset-
tavaksi jo 1.1.2013 ja järjestelyerä myöhennetään makset-
tavaksi 1.10.2013 kohdennettuina henkilökohtaisina ko-
rotuksina keväällä 2013 toteutetun arviointien perusteella 
suoritustasojen välyksiin. Jos neuvotteluosapuolet eivät 
31.5.2012 mennessä ole päässeet järjestelyerän jakamises-
ta sopimukseen sovittujen periaatteiden mukaisesti, erästä 
toteutetaan yleiskorotuksena taulukkoihin 0,3 % 
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Palkankorotukset vuonna 2011 ja vaativuuslisä

ja 0,4 % jää työnantajakohtaisesti päätettäväksi 
henkilökohtaisten palkkojen korotuksiin.

Kertaerä

150 euron suuruinen kertaerä maksetaan 1.4.2012 alkavan 
palkanmaksun yhteydessä niille, joille maksetaan palkkaa 
huhtikuussa 2012, ja joiden työsuhde on alkanut viimeistään 
2.1.2012, sekä ollut keskeytyksettä voimassa 31.3.2012 asti. 
Lisäksi kertaerä maksetaan niille, joiden osalta työnantajal-
la ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, mutta joiden poissaolon 
perusteena huhtikuussa 2012 on äitiysraha- tai erityisäitiys-
rahakausi.

Työehtosopimuksen tekstiosioihin täsmennyksiä

Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta annetaan työehtoso-
pimustasolla suositus, että väitöskirjaa päätyönään tekevät 
henkilöt tulisi pääsääntöisesti sijoittaa ensimmäisen työsuh-
teen alussa vaativuustasolle 2. Samoin annetaan määräys sii-
tä, että eteneminen vaativuustasolta toiselle voidaan toteut-
taa ilman palkkausjärjestelmän mukaista vaativuusarviointia 
ja arviointiryhmän käsittelyä, mikäli yliopistossa on määritelty 
eteneminen vaativuustasoilla. Myös post-doc-vaiheessa ole-
va tutkijatohtori voidaan sijoittaa vaativuustasolle 5 ilman 
arviointiryhmän käsittelyä, mikäli väittelystä on kulunut enin-
tään kolme vuotta. Lisäksi väitöskirjaa päätyönään tekevien 
opetustuntien määrää koskeva ohjeellinen suositus muuttuu 
siten, että opetukseen tulisi käyttää enintään 5 % vuosityö-
ajasta, ja että opetus mahdollisuuksien mukaan liittyy henki-
lön omaan tutkimusalaan.

Kokonaistyöajassa olevien osalta soveltamisohjeeseen on 
lisätty täsmennys, jonka mukaan pidempiaikaisen poissaolon 
jälkeen tarkastellaan työsuunnitelman toteutumista ennen pois-
saoloa ja tehdään työsuunnitelmaan tarvittavat muutokset.

Muun henkilöstön osalta täsmennetään määräyksiä lää-
kärissä käynneistä, ja työkykyä ylläpitävä kuntoutus (esim. 
ASLAK) lisätään palkallisuuden piiriin. 

Seuraavalle sopimuskaudelle on asetettu myös työryh-
miä. Määräaikaistyöryhmä jatkaa edellisen sopimuskauden 
määräaikaistyöryhmän toimintaa. Työryhmän tavoitteena 
olisi saada aikaan keinoja, joilla voidaan selkeyttää määrä-
aikaisten työsuhteiden käytössä noudatettavia periaatteita 
yliopistoissa. Työryhmän tavoiteaikataulu yhteisen suosituk-
sen laatimiselle hyvistä toimintavoista on 31.5.2012. Lisäksi 
on asetettu työryhmät, jotka käsittelevät tilastoyhteistyötä, 
palkkausjärjestelmän kehittämistä sekä yhteistoimintaa, työ-
suojelun yhteistoimintaa ja henkilöstön edustajien toiminta-
edellytyksiä.

Raamisopimus ja työelämän  
kehittämisen kysymykset

Raamisopimuksen voimaantulon ehtona oli sen riittävä kat-
tavuus. EK ilmoitti maanantaina 28.11., että sopimuksella on 
riittävä kattavuus, kun myös AKT:n sopimusalat tulivat mu-
kaan sopimukseen. Kaiken kaikkiaan raamisopimuksen piiris-
sä on nyt noin 94 % palkansaajista. Raamisopimuksen myö-
tä tulee voimaan myös lukuisia työelämän kehittämisasioita, 
kuten isien perhevapaiden piteneminen, vuorotteluvapaa-
seen kaavailtujen leikkausten peruuttaminen, työsuojelua 
koskevan lainsäädännön täsmentäminen sekä parannukset 
työttömyysturvaan.

Hyvää joulun aikaa!

 Anna Hellén
Asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto

Nyt, kun neuvottelu-urakka on ohi ja pöly laskeutunut, JUKOn 
neuvottelijat Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva 
Rantala, Professoriliiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala ja 
JUKOn neuvottelija Pekka Pankkonen mietiskelevät neuvot-
telujen kulkua ja tunnelmia.

Kaikki kolme ovat tyytyväisiä siihen, että sopimus saatiin 
aikaiseksi. Jorma Virkkala toteaakin, että parasta oli tietenkin 
se, että päästiin raamin mukaisen ratkaisuun.

– Mikäli raami olisi kaatunut yliopistojen osalta, olisimme 
joutuneet ensi vuonna tosi vaikeaan tilanteeseen. 

Eeva Rantalan mukaan neuvottelujen ilmapiiri oli pääsään-
töisesti hyvä.

Aika hyvä saavutus
– Työnantajapuolella Sivistystyönantajat ry:n toimitusjohta-

ja Nina Pärssinen johti neuvotteluja määrätietoisesti. Muutama 
yliopistojen hallinto-/henkilöstöjohdon edustaja oli myös mu-
kana neuvotteluissa. Pääsopijajärjestöjen (JUKO, Pardia, JHL) 
yhteistyö sujui hyvin - meillä oli yhteiset tavoitteet. Vasta lop-
puvaiheessa neuvotteluiden ilmapiiri kiristyi, kun esille nousi-
vat tavoitteena olleiden vanhojen velvoitteiden täyttäminen eli 
vuodelta 2006 peräisin oleva lehtoreiden ja apulaisopettajien 
ansiokehitystarkastelu ja siitä johtuvat toimenpiteet.
Pekka Pankkonen lisää, että työnantajan käytös ihmetytti, 
olihan se 2010 pöytäkirjalla sitoutunut ottamaan vanhat vel-
voitteet huomioon tulevissa neuvotteluissa. 
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Itä-Suomen yliopistossa on jälleen käynnissä yt-neuvotte-
lut. Neuvottelut koskevat noin 470 henkilöä Kuopiossa ja 
Joensuussa. Alustavan arvion mukaan irtisanomisten, osa-
aikaistamisien ja lomautuksen kohteena on yhteensä kuuti-
senkymmentä henkilöä.

Perusteluna yt-neuvotteluille on tehtävien uudelleen-
organisointi.  Se juontaa juurensa siihen, että Joensuun ja 
Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi viime 
vuoden alusta.  Hämmästyttävää on, että nämä ovat jo toiset 
yt-neuvottelut yhdistymisen jälkeen. Edellisten yt-neuvotte-
lujen päättymisestä on aikaa vain vajaa puolitoista vuotta. 

Itä-Suomen yliopistossa YT-neuvottelut

– Työnantaja ei halunnut ymmärtää, mihin valtio oli 
aikanaan tarkastelulla sitoutunut.

Neuvottelut keskeytyivät noin vuorokaudeksi, ja neuvot-
telutulos saatiin lopulta valmiiksi vähän ennen etukäteen 
raamineuvotteluille asetettua takarajaa.

– Tavoitteitakin saatiin sentään läpi, toteaa Eeva Rantala
– Raamin mukaiset korotukset olivat tavoitteidemme 

mukaisesti yleiskorotuspainotteisia. Joihinkin kokonaistyö-
ajan soveltamisongelmiin saatiin täsmennyksiä, ja työkykyä 
ylläpitävä kuntoutus saatiin palkalliseksi.

Jorma Virkkala lisää, että korotukset ovat 2/3:n osalta 
yleiskorotuksia ja vielä puhtaasti prosenttipohjalta.

– Aika hyvä saavutus. Ensimmäisen vuoden järjestely-
erä vaatitaulukoihin on mielestäni aika kohtuullinen. Toisen 
vuoden järjestelyerän arvioiminen on vielä osittain auki. Sitä 
koskeva perälauta on kohtuullinen näissä oloissa. Yhteiset 
tavoitteet järjestöjen kesken ja pääasiassa yhteinen esiinty-
minen oli myönteistä.  

– Kokonaistyöajassa on edelleenkin paljon soveltamis-
ongelmia, Eeva Rantala harmittelee. 

– Kokonaistyöaikaan liittyviä lisäys-/täsmennystavoittei-
ta oli useita, ja näistä vain osaan saatiin väljiä kirjauksia. 
Työnantaja ei myöskään halunnut edes keskustella opetus-
painotteisten tehtävien opetustuntikatoista tai luottamus-
miesten aseman parantamisesta. Väitöskirjan tekijöiden 
lähtötasosta (vaativuustaso 2) saatiin vain suositus. Luotta-
musmiesten ajankäyttöä ja tiedonsaantia koskevat kirjauk-
set jäivät myös saamatta.

– Tekstitavoitteet ja muut kuin raamissa mainitut seikat  
eivät juurikaan edenneet paria kolmea lähinnä selvennyk-
seksi tai ohjeeksi/suositukseksi  tarkoitettua seikkaa lukuun 
ottamatta, lisää Jorma Virkkala.

Silloin annettiin ymmärtää, että uusia yt-neuvotteluja ei olisi 
enää tulossa. Kuitenkin toisin kävi. Toivottavasti nämä jäävät 
viimeiksi. Yt-neuvottelut ovat kaikkein raskaimpia neuvotte-
lujen piirissä oleville, mutta välillisesti niillä on vaikutuksensa 
koko työyhteisöön.  

 Mari Raininko
Asiamies
Agronomiliitto

– Työnantajan suhtautuminen ylipäätänsä muihin kuin raa-
min mukaisiin kysymyksiin oli koko ajan nihkeää ja suoras-
taan vastustavaa. Kyllä näistä tavoitteista joku kirjaus olisi 
pitänyt saada.  

Eeva Rantala toteaakin, että neuvottelut käytiin työ-
rauhan aikana, joten painetta neuvotteluihin ei pystytty 
paljon luomaan.

– Tämä oli ensisijaisesti raamin mukainen rahakierros, 
eikä tekstikysymyksissä päästy paljon eteenpäin. Työnan-
tajapuolen tärkein tavoite tuntui olevan henkilökohtaisen 
suoriutumisen arvioinnin yksinkertaistaminen, pisteistä luo-
puminen.

– Ensi kevään järjestelyeräneuvotteluissa ratkeaa, mihin 
suuntaan järjestelmä etenee suoriutumisarvioinnin osalta – 
vai säilyykö nykyisenä? Sopimuskausi ulottuu lähes kahden 
ja puolen vuoden päähän. Niin paljon isoja ongelmia erityi-
sesti kokonaistyöajan suhteen jäi ratkaisematta, että niihin 
täytyy palata sopimuskauden aikana tavalla tai toisella, pai-
nottaa Pekka Pankkonen.

Lopuksi Jorma Virkkala toteaa, että tiedonkulku JUKOn 
sisällä oli vähintään kohtuullista ja yliopistoneuvottelukun-
nan ja neuvottelijoiden välinen yhteistyö oli toimivaa. 

– Jatkossa täytyisi päästä entistä suurempaan yksimieli-
syyteen keskeisimmistä tavoitteista. Nythän tavoitelista oli 
aika pitkä ilman selkeitä priorisointeja.

Me muut olemme tyytyväisiä, joten emmeköhän kiitä 
neuvottelijoita hyvin tehdystä työstä!

 Anja Helin
Asiamies
Tekniikan akateemiset TEK
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Liittojen yliopistosektorin asiamiehet:

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

Akavan Erityisalat
Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja
puh. 0201 235 341 tai 040 700 7800
salla.luomanmaki@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

Oikeustieteiden maisteri Vesa Laine aloittaa joulukuussa Jul-
kisalan koulutettujen JUKO ry:n yliopistosektorin neuvottelu-
päällikkönä. Laine siirtyy JUKOn palvelukseen Puolustusvoi-
mien pääesikunnan toimialapäällikön tehtävistä. Hän uskoo 
aiempien työtehtäviensä olevan merkittävästi avuksi tulevissa 
tehtävissä.

– Henkilöstöasiat ovat puolustusvoimissa työskentelyn 
jälkeen vanhastaan tuttuja. Esimerkiksi Puolustusvoimien ja 
yliopistojen palkkausjärjestelmät ovat peräisin samalta teh-
taalta ja muutoinkin samankaltaisuuksia valtiosektorin kans-
sa löytyy yliopistojen aiemman hallintomallin vuoksi, Laine 
toteaa.

Tuoreet uutiset henkilöstön vähentämisestä Itä-Suomen 
yliopistolla ovat kiinnittäneet Laineen huomion yliopistosek-
torilla tapahtuviin muutoksiin ja laittaneet pohtimaan yliopis-
tojen muuttuvan rahoitustilanteen henkilöstövaikutuksia. 
Muita kehittämistarpeita Laine näkee etenkin yliopistojen 

Vesa Laine JUKOn neuvottelupäälliköksi

palkkausjärjestelmän soveltamisessa edelleen sekä määräai-
kaisten työsuhteiden käytössä yliopistolla.

Laine pitää myös tärkeänä eri tehtävissä työskentelevän 
henkilöstön yhteistyötä. Aika ajoin yliopistolla vastaan tule-
vaa hallintotehtävien sekä opetus- ja tutkimustehtävien välis-
tä jännitettä hän kommentoi kiinnittämällä huomiota hyvän 
hallinnon ydintehtäviä tukevalla luonteella.  - Aina on helppo 
sanoa, että vähennetään hallintoa ja keskitytään ydintehtä-
viin, mutta silloin on myös otettava huomioon, kenen hoidet-
tavaksi välttämättömät hallintotehtävät jäävät.

Jäsenistöä Laine haluaa kannustaa vuoropuheluun neu-
vottelujärjestön kanssa. – Yhteistyöllä mennään eteenpäin, 
hän uskoo.

 Tuomas Viskari
Asiamies
Suomen Ekonomiliitto

Suomen Ekonomiliitto SEFE
Tuomas Viskari, asiamies
puh. 0400 4582 36
tuomas.viskari@sefe.fi
www.sefe.fi

Suomen Lakimiesliitto
Kati Virtanen, asiamies
puh. (09) 8561 0346
kati.virtanen@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

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto 
SVAL
Arja Laine, asiamies
puh. 010 231 0355
arja.laine@sval.fi
www.sval.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 keskus-
liitto YKL
Arja Varis, edunvalvontapäällikkö
puh. (09) 622 68510, 0400 488 516
arja.varis@ykl.fi
www.ykl.fi


