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1. YLEISTÄ  
 
 

Professoriliiton jäsenten palkkakysely toteutettiin kirjekyselynä marraskuussa 2008. 
Kysely kohdistettiin suurimmalle osalle työssä olevia liiton jäseniä. Kyselyyn vastasi 580 
jäsentä ja vastausaktiivisuus oli siten 36 %. Vastausaktiivisuus kohosi hieman edellisestä 
vuodesta.  

Jäsenten palkkakyselyn vertailukohtana toimii kuusi aikaisempaa kyselyä: vuoden 2001 
marras-joulukuussa toteutettu liiton jäsenkysely (palkkatiedot marraskuulta 2001) sekä 
vuosien 2002-2007 palkkakyselyt (palkkatiedot marraskuulta 2002-2005 sekä joulukuulta 
2006 ja 2007). 

 

Yliopistoille kohdistettu hallintojohtajien palkkakysely kohdistui marraskuun 2008 
palkkoihin. Kyselyssä pyydettiin hallintojohtajia ilmoittamaan seuraavat tiedot: 

- Virka- ja palvelussuhdekohtaiset tiedot erikseen kokoaikaisten  
virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien osalta. 

- Marraskuun 2008 palkat pyydettiin eriteltyinä UPJ:n mukaisen maksussa olevan palkan 
(sisältäen Vaati- ja Henki-osan tai vaihtoehtoisesti takuupalkan), esimiespalkkion, muiden 
säännöllisesti maksettavien lisien sekä näistä muodostuvan ns. säännöllisen työajan 
kokonaispalkan osalta. 

- Henki- ja Vaati-tasot professorikohtaisesti 

18 yliopistoa ilmoitti palkkatiedot pyydetyssä muodossa. Kaksi yliopistoa ilmoitti 
pyydettyjen tietojen sijasta rajallisesti vain muutamia tunnuslukuja, mm. keskiarvot ja 
desiilit. Toimitetun aineiston muoto kuitenkin asettaa joitakin rajoitteita tarkasteluille. 

Kaikkiaan aineisto käsittää yhteensä 2366 professorin palkkatiedot.  

Virka- ja palvelussuhdekohtaiset palkkatiedot ovat käytettävissä 1553 virkaan nimitetyn ja 
389 mvs-professorin osalta. 

 

Palkkakyselyjen tuloksia vertailtaessa tulee huomioida muutamia keskeisiä asioita. 
Jäsenten palkkakyselyssä mvs-professorien osuus vastaajista on 2 %, kun vastaava 
osuus hallintojohtajien aineistossa on 19 %.  
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2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE 
 

2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät 
 
 
 
Taulukko 1: Professorien lukumäärä ja hallintojohtajien toimittaman aineiston muoto 
yliopistoittain 
 

YLIOPISTO 
PALKKA- 

AINEISTON
MUOTO 

VAATI- 
tasot 

HENKI-
tasot 

kokoaikaisten 
professorien 
lukumäärä 

osa-aikaisten 
professorien 
lukumäärä 

Helsingin 
kauppakorkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 49 17 

Helsingin yliopisto kaikki tiedot kyllä - 472 60 

Joensuun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 109 5 

Jyväskylän yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 195 8 

Kuopion yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 125 25 

Kuvataideakatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 8 2 

Lapin yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 56 3 

Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 76 18 

Oulun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 217 30 

Sibelius-Akatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 26 1 

Svenska handelshögskolan kaikki tiedot kyllä kyllä 31 4 

Taideteollinen korkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 42 5 

Tampereen teknillinen 
yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 135 3 

Tampereen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 186 34 

Teatterikorkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 12 0 

Teknillinen korkeakoulu tunnuslukuja kyllä - 195 16 

Turun kauppakorkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 41 1 

Turun yliopisto tunnuslukuja kyllä - 225 26 

Vaasan yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 52 2 

Åbo Akademi kaikki tiedot kyllä kyllä 114 7 

yhteensä    2366 267 
 
 
 

Tutkimusaineisto perustuu yliopistojen ilmoittamiin kokoaikaisten professorien palkkoihin 
marraskuussa 2008 ja käsittää yhteensä 2366 professorin palkkatiedot. 

Yliopistojen palveluksessa on lisäksi 267 osa-aikaista professoria, jotka on rajattu 
palkkojen tarkastelun ulkopuolelle 

Kun osa-aikaisten professorien oletetaan työskentelevän 50 % täydestä työajasta, vastaa 
professorien työpanos yhteensä 2500 henkilötyövuotta. 
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Taulukko 2: Professorien lukumäärä vuosina 2003-2008 
 
vuosi kokoaikaisia osa-aikaisia yhteensä 

2003 2257 211 2468 

2004 2311 201 2512 

2005 2318 192 2510 

2006 2322 194 2516 

2007 2336 205 2541 

2008 2366 267 2633 
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2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain 
 
 
 
Taulukko 3: Mvs-professorien osuus yliopistoittain 
 

yliopisto 
mvs-

professorien 
osuus 
2008 

muutos 
2007 > 2008 
%-yksikköä 

Turun kauppakorkeakoulu 55 +2 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 34 -3 

Helsingin kauppakorkeakoulu 31 -17 

Taideteollinen korkeakoulu 31 +9 

Lapin yliopisto 30 -2 

Jyväskylän yliopisto 23 +1 

Oulun yliopisto 23 +1 

Helsingin yliopisto 19 0 

Svenska handelshögskolan 19 -8 

Kuopion yliopisto 19 -5 

Åbo Akademi (sis Vaasa) 19 -7 

Tampereen yliopisto 18 -2 

Turun yliopisto 16 -2 

Vaasan yliopisto 14 -8 

Teknillinen korkeakoulu 9 -10 

Joensuun yliopisto 8 +1 

Tampereen teknillinen yliopisto 6 +1 

Sibelius-Akatemia 4 0 

Teatterikorkeakoulu 0 -18 

Kuvataideakatemia 0 0 

kaikki yhteensä 19 -2 

 
 
 

Kaikista professoreista 19 % on mvs-professoreita. Osuus on nyt hieman pienempi kuin 
edellisinä vuosina, jolloin se on vaihdellut 21 ja 22 prosentin välillä. 

Mvs-professorilla tarkoitetaan professorin viransijaisia, professorin viranhoitajia tai 
vastaavia professoreita, joita ei ole nimitetty professorin virkaan virantäyttölain 
mukaisesti.  

Mvs-professorien osuus eri yliopistoissa vaihtelee huomattavasti ja korkeimmillaan ylittää 
50 prosentin osuuden. 
 



 6 

 
 

2.3. Palkka marraskuussa 2008 ja palkkojen muutos 
 
 
 
 
Taulukko 4: Kaikki yliopistot, virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien 
palkka1 
 

Palkka 2008 kaikki 
professorit 

virkaan 
nimitetyt 

professorit 
mvs-

professorit 

keskiarvo 5.914 6.093 5.146 

vaihteluväli 3.778 - 9.213 4.049 - 9.213 3.778 - 8.000 

desiili 1 5.095 5.280 4.396 

alakvartiili 5.345 5.596 4.808 

mediaani 5.826 5.968 5.095 

yläkvartiili 6.398 6.527 5.542 

desiili 9 7.059 7.128 5.968 
 
 
 

Palkkaan luetaan Vaati- ja Henki-osat tai vaihtoehtoisesti takuupalkka sekä lisäksi 
esimiespalkkiot ja muut vastaavat säännöllisesti maksettavat lisät. Palkkaan ei lueta 
tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan 
korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät 
toistu säännöllisesti. 

Palkka saattaa myös muodostua euromääräisestä, UPJ-sopimuksen ylittävästä sopimus-
palkasta. 
 
 
 
 
Taulukko 5: Palkkojen muutos vuodesta 2007, kaikki professorit2 
 

vertailu vuoteen 2007 muutos 
2007-2008 

keskiarvon muutos  +276€ +4.9% 

mediaanin muutos  +286€ +5.2% 
 
 
 

                                                           
1  Kaikkien professorien keskiarvo on laskettu koko aineistosta eli kaikkien 20 yliopiston professoreista 

(yhteensä 2366 professoria).  

Taulukon muut tunnusluvut luvut laskettu niistä 18 yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet virka- ja 
palvelussuhdekohtaiset kokonaispalkat eriteltynä virkaan nimittettyjen ja mvs-professorien osalta 
(virkaan nimitettyjä professoreita 1553 ja mvs-professoreita 389, yhteensä 1942 professoria) 

2  Mediaanit 2007 ja 2008 on laskettu niistä yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet pyydetyt virka- ja 
palvelussuhdekohtaiset kokonaispalkat. Mediaanissa ei siten ole mukana TKK:n ja TY:n palkkoja. 
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Kuva 1. Kaikkien professorien keskipalkka 2003 - 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 6: Palkan muutos vuosittain vuodesta 2003 
 

muutos 
2003-2004 

muutos 
2004-2005 

muutos 
2005-2006 

muutos 
2006-2007 

muutos 
2007-2008 

muutos 
2003-2008 

2.4 % 2.5 % 6.0 % 6.6 % 4.9 % 24.5 % 
 
 
 
 

4 752 €
4 867 €

4 988 €

5 287 €

5 638 €

5 914 €

 marraskuu
2003

 marraskuu
2004

 marraskuu
2005

 joulukuu
2006

 joulukuu
2007

 marraskuu
2008
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2.4. Yliopistokohtaiset palkat 
 
 
 
Taulukko 7: Yliopistokohtaiset palkat, keskiarvot ja mediaanit 3 
 
 

kaikki professorit virkaan nimitetyt 
professorit mvs-professorit 

erotus 
virkaan 

nimitettyjen 
hyväksi 

YLIOPISTO keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvojen 
erotus 

Helsingin 
kauppakorkeakoulu 5.831 5.689 6.046 5.968 5.346 5.346 700 

Helsingin yliopisto  6.075 5.968 6.249 6.098 5.342 5.095 907 

Joensuun yliopisto  5.820 5.689 5.863 5.689 5.345 5.095 518 

Jyväskylän yliopisto  5.874 5.689 6.024 5.846 5.373 5.346 651 

Kuopion yliopisto  5.780 5.596 5.923 5.779 5.143 5.095 780 

Kuvataideakatemia 5.086 4.970 5.086 4.970    

Lapin yliopisto  5.511 5.596 5.887 5.968 4.646 4.396 1241 

Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto 6.175 6.098 6.776 6.648 5.020 5.014 1.756 

Oulun yliopisto  5.854 5.689 6.076 5.968 5.115 5.095 961 

Sibelius-Akatemia  5.592 5.689 5.648 5.689 4.190 4.190 1.458 

Svenska 
handelshögskolan  5.892 5.689 6.213 5.968 4.557 4.556 1.656 

Taideteollinen 
korkeakoulu 5.842 5.596 6.011 5.946 5.463 5.345 548 

Tampereen 
teknillinen  
yliopisto  

6.190 6.146 6.220 6.168 5.714 5.496 506 

Tampereen 
yliopisto  5.903 5.968 6.041 5.968 5.287 5.346 754 

Teatterikorkeakoulu 5.462 5.419 5.462 5.419    

Teknillinen 
korkeakoulu  6.106  6.247 5.968 4.624  1.623 

Turun 
kauppakorkeakoulu  5.405 5.294 5.912 5.968 4.990 4.929 922 

Turun yliopisto  5.788  5.934  5.044  890 

Vaasan yliopisto  5.912 5.968 6.067 6.131 4.939 5.095 1.128 

Åbo Akademi  5.770 5.709 6.041 5.968 4.650 4.598 1.391 

kaikki 5.914 5.826 6.093 5.968 5.146 5.095 947 
 
 
 

                                                           
3 Mediaaneissa esiintyy puutteita niillä yliopistoilla, jotka eivät ole toimittaneet virka- ja 

palvelussuhdekohtaisia kokonaispalkkoja. 
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Taulukko 8: Yliopistot kaikkien professorien palkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä  
 
 

YLIOPISTO keskiarvo 
2008 

muutos  
2007 > 2008 

muutos  
2003 > 2008 

Tampereen teknillinen yliopisto 6.190 +418 +7.2%  +1.274 25.9% 

Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 

6.175 +376 +6.5%  +1.657 36.7% 

Teknillinen korkeakoulu  6.106 +411 +7.2%  +1.312 27.4% 

Helsingin yliopisto  6.075 +272 +4.7%  +1.207 24.8% 

Vaasan yliopisto  5.912 +334 +6.0%  +1.086 22.5% 

Tampereen yliopisto  5.903 +322 +5.8%  +1.184 25.1% 

Svenska handelshögskolan  5.892 +413 +7.5%  +1.183 25.1% 

Jyväskylän yliopisto  5.874 +226 +4.0%  +1.123 23.6% 

Oulun yliopisto  5.854 +168 +3.0%  +915 18.5% 

Taideteollinen korkeakoulu 5.842 +395 +7.3%  +1.276 27.9% 

Helsingin kauppakorkeakoulu 5.831 +156 +2.7%  +1.208 26.1% 

Joensuun yliopisto  5.820 +171 +3.0%  +1.211 26.3% 

Turun yliopisto  5.788 +196 +3.5%  +1.298 28.9% 

Kuopion yliopisto  5.780 +211 +3.8%  +1.096 23.4% 

Åbo Akademi  5.770 +105 +1.9%  +955 19.8% 

Sibelius-Akatemia  5.592 +261 +4.9%  +923 19.8% 

Lapin yliopisto  5.511 +122 +2.3%  +792 16.8% 

Teatterikorkeakoulu 5.462 +281 +5.4%  +785 16.8% 

Turun kauppakorkeakoulu  5.405 +281 +5.5%  +885 19.6% 

Kuvataideakatemia 5.086 +389 +8.3%  +1.413 38.5% 

kaikki 5.914 +276 +4.9%  +1.162 24.5% 
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Taulukko 9: Yliopistot virkaan nimitettyjen professorien palkan keskiarvon mukaisessa 
järjestyksessä 
 
 

YLIOPISTO keskiarvo 
2008 

muutos  
2007 > 2008 

Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 6.776 +453 +7.2% 

Helsingin yliopisto  6.249 +273 +4.6% 

Teknillinen korkeakoulu  6.247  

Tampereen teknillinen yliopisto 6.220 +406 +7.0% 

Svenska handelshögskolan  6.213 +319 +5.4% 

Oulun yliopisto  6.076 +217 +3.7% 

Vaasan yliopisto  6.067 +231 +4.0% 

Helsingin kauppakorkeakoulu 6.046 -174 -2.8% 

Tampereen yliopisto  6.041 +311 +5.4% 

Åbo Akademi  6.041 +274 +4.8% 

Jyväskylän yliopisto  6.024 +230 +4.0% 

Taideteollinen korkeakoulu 6.011 +459 +8.3% 

Turun yliopisto  5.934 +342 +6.1% 

Kuopion yliopisto  5.923 +187 +3.3% 

Turun kauppakorkeakoulu  5.912 +288 +5.1% 

Lapin yliopisto  5.887 +123 +2.1% 

Joensuun yliopisto  5.863 +146 +2.6% 

Sibelius-Akatemia  5.648 +251 +4.7% 

Teatterikorkeakoulu 5.462 +152 +2.9% 

Kuvataideakatemia 5.086 +389 +8.3% 

kaikki 6.093 +256 +4.4% 
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2.5. Kokonaispalkan muodostuminen 
 
 
 
 
Taulukko 10: Virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien kokonaispalkan 
muodostuminen 4 
 

keskiarvot palkkanimikkeittäin virkaan 
nimitetyt 

mvs-
professorit 

palkka (UPJ:n mukainen palkka 
Henki- ja Vaati-osineen tai 
vaihtoehtoisesti takuupalkka) 

5.917 5.091 

esimiespalkkio 143 56 

muut säännöllisesti  
maksettavat lisät 30 16 

edellisistä koostuva 
kokonaispalkka 6.090 5.163 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  Taulukon keskiarvot laskettu niistä 18 yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet virka- ja 

palvelussuhdekohtaiset kokonaispalkat eriteltynä virkaan nimitettyjen ja mvs-professorien osalta 
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2.6. Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain 
 
 
 
Taulukko 11: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain ja muutos vuoteen 2007,  
 kaikki professorit5 
 
 

KAIKKI PROFESSORIT 
yliopisto Vaati-keskiarvo 

ja muutos 
Henki-keskiarvo 

ja muutos 
Helsingin kauppakorkeakoulu 8.64 +0.30 5.58  
Helsingin yliopisto  8.74 -0.02  
Joensuun yliopisto  8.68 +0.01 5.42 -0.02 
Jyväskylän yliopisto  8.46 +0.02 6.23 -0.12 
Kuopion yliopisto  8.49 -0.16 5.83 -0.11 
Kuvataideakatemia 8.00 0.00 5.13 +0.13 

Lapin yliopisto 8.15 -0.15 6.05 -0.13 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 8.37 +0.14 7.50 +0.27 
Oulun yliopisto  8.52 -0.02 5.94 +0.02 
Sibelius-Akatemia 8.32 -0.18 5.80 +0.07 
Svenska handelshögskolan 8.61 +0.14 5.90 +0.23 
Taideteollinen korkeakoulu 8.46 +0.14 5.88 0.00 

Tampereen teknillinen yliopisto  8.59 -0.01 6.16 +0.08 
Tampereen yliopisto  8.73 +0.02 5.84 -0.03 
Teatterikorkeakoulu 8.33 -0.03 5.00 +0.18 
Teknillinen korkeakoulu  8.84   
Turun kauppakorkeakoulu 8.25 -0.01 5.16 +0.28 
Turun yliopisto  8.60 +0.02  

Vaasan yliopisto  8.76 +0.11 5.75 -0.05 
Åbo Akademi  8.54 -0.20 5.90 -0.15 

kaikki yliopistot 8.60 0.00 5.96 -0.04 
 
 

                                                           
5  Vaati-tasot on käytettävissä kaikkien yliopistojen osalta.  

Henki-tasot puuttuvat HY:n, TKK:n ja TY:n osalta ja vertailutieto lisäksi HKKK:n osalta. 
Henki-tasojen keskimääräinen muutos -0.04 on laskettu vertailukelpoisista luvuista siten, että em. neljä 
yliopistoa on suljettu tarkastelun ulkopuolelle. 
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Taulukko 12: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain, eriteltynä virkaan  
 nimitettyjen ja mvs-professorien osalta 6 
 
 

VIRKAAN NIMITETYT MVS 
yliopisto Vaati, 

keskiarvo 
Henki, 

keskiarvo 
Vaati, 

keskiarvo 
Henki, 

keskiarvo 
Helsingin kauppakorkeakoulu 9.03 5.56 7.69 5.62 
Helsingin yliopisto  8.88  8.10  
Joensuun yliopisto  8.72 5.47 8.13 4.75 
Jyväskylän yliopisto  8.57 6.39 8.07 5.67 
Kuopion yliopisto  8.61 5.95 7.95 5.27 
Kuvataideakatemia 8.00 5.13   

Lapin yliopisto 8.55 6.13 7.24 5.88 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 8.94 7.56 7.27 7.38 
Oulun yliopisto  8.78 5.97 7.66 5.86 
Sibelius-Akatemia 8.38 5.83 7.00 5.00 
Svenska handelshögskolan 9.00 5.96 7.00 5.67 
Taideteollinen korkeakoulu 8.61 6.11 8.15 5.38 

Tampereen teknillinen yliopisto  8.63 6.19 8.00 5.63 
Tampereen yliopisto  8.87 5.93 8.09 5.41 
Teatterikorkeakoulu 8.33 5.00   
Teknillinen korkeakoulu  8.99  7.25  
Turun kauppakorkeakoulu 8.89 5.39 7.73 4.98 
Turun yliopisto  8.76  8.07  

Vaasan yliopisto  8.93 5.80 7.71 5.43 
Åbo Akademi  8.81 6.10 7.45 5.09 

kaikki yliopistot 8.77 6.04 7.84 5.66 
 
 

                                                           
6  Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa ei ole mvs-professoreita. Muut puutteet johtuvat 

puutteista yliopistojen toimittamassa aineistossa. 
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2.7. Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasoille 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 13: Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasojen mukaiseen matriisiin  
 (kaikki professorit, n-luvut) 7 
 
 
 
 HENKI  
 1 2 3 4 5 6 7 8   9 yhteensä 

VAATI 6     1 1    2 

VAATI 7 1  7 8 25 23 19 9 10 102 

VAATI 8 1 3 17 50 165 201 143 28 8 616 

VAATI 9   1 29 120 260 117 29 11 567 

VAATI 10    5 35 45 26 12 13 136 

VAATI 11    3 1 1 4 2  11 

yhteensä 2 3 25 95 347 531 309 80 42 1434 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7  TuKKK käyttää puolikkaita Henki-tasoja. Nämä havainnot on poistettu taulukosta. 

 Lisäksi HY, TY ja TKK tiedot puuttuvat. 
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2.8. Miesten ja naisten palkkojen tarkastelua 
 
Miesten ja naisten välisten pakkaerojen tarkastelu perustuu 18 yliopiston toimittamaan 
aineistoon 8.  
Mvs-professorien osuus kaikista professoreista on naisten keskuudessa 25.6 % ja miesten 
keskuudessa 18.0 %. 
 
 
 
 
Taulukko 14: Vaati- ja Henki-tasot sukupuolen mukaan, eriteltynä virkaan  
 nimitettyjen ja mvs-professorien osalta 
 

VIRKAAN NIMITETYT MVS 
sukupuoli Vaati, 

keskiarvo 
Henki, 

keskiarvo 
Vaati, 

keskiarvo 
Henki, 

keskiarvo 
miehet 8.79 6.05 7.86 5.52 
naiset 8.68 6.00 7.82 5.73 
erotus miesten hyväksi 0.11 0.05 0.04 -0.21 
 
 
 
 
 
Taulukko 15: Naisten ja miesten keskipalkat eriteltynä virkaan nimitettyjen ja  
 mvs-professorien osalta 9 
 

sukupuoli VIRKAAN 
NIMITETYT MVS KAIKKI 

PROFESSORIT 
miehet 6.135 € 5.163 € 5.961 € 

naiset 5.953 € 5.162 € 5.750 € 
erotus miesten hyväksi 182 €    3.1 % 1 €    0.0 % 211 €    3.7 % 
 
 
 
 
 

                                                           
8  TKK ja TY eivät ole toimittaneet tarkastelun edellyttämiä tietoja. 
9  Taulukossa ei ole mukana sopimuspalkkaisia professoreita. 
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Taulukko 16: Miesten ja naisten välinen palkkaero yliopistoittain, 
 virkaan nimitetyt professorit 10 
 

YLIOPISTO 
poikkeama 

miesten (+) tai 
naisten (-) 

eduksi 
Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto +663 

Åbo Akademi  +280 

Jyväskylän yliopisto  +275 

Teatterikorkeakoulu +237 

Kuvataideakatemia +231 

Tampereen teknillinen yliopisto +192 

Helsingin yliopisto  +181 

Taideteollinen korkeakoulu +167 

Sibelius-Akatemia  +129 

Tampereen yliopisto  +107 

Lapin yliopisto  +18 
------------------ ------------- 
Helsingin kauppakorkeakoulu -2 

Oulun yliopisto  -17 

Svenska handelshögskolan  -42 

Vaasan yliopisto  -46 

Joensuun yliopisto  -81 

Kuopion yliopisto  -102 

Turun kauppakorkeakoulu  -327 
------------------ ------------- 
kaikki yhteensä +181 
 
 

                                                           
10  Taulukossa ei ole mukana sopimuspalkkaisia professoreita. 
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Taulukko 17: Miesten ja naisten Vaati- ja Henki-tasojen poikkeama yliopistoittain, 
 virkaan nimitetyt professorit 11 
 
Taulukkoon merkitty poikkeama miesten (+) tai naisten (-) eduksi 
 

VIRKAAN NIMITETYT 
yliopisto Vaati, 

keskiarvo 
Henki, 

keskiarvo 
Helsingin kauppakorkeakoulu +0.04 -0.52 
Helsingin yliopisto  +0.11 -- 
Joensuun yliopisto  +0.24 -0.04 
Jyväskylän yliopisto  +0.03 +0.20 
Kuopion yliopisto  +0.12 -0.58 

Kuvataideakatemia 0.00 +1.25 
Lapin yliopisto -0.01 -0.17 
Lappeenrannan tekn. yliopisto +0.37 +0.81 
Oulun yliopisto  +0.05 -0.11 
Sibelius-Akatemia -0.15 +0.40 
Svenska handelshögskolan 0.00 +0.20 

Taideteollinen korkeakoulu +0.41 -0.67 
Tampereen teknillinen yliopisto  +0.14 -0.23 
Tampereen yliopisto  0.00 +0.25 
Teatterikorkeakoulu 0.00 +0.34 
Teknillinen korkeakoulu  -- -- 
Turun kauppakorkeakoulu -0.53 +0.07 

Turun yliopisto  -- -- 
Vaasan yliopisto  +0.02 +0.30 
Åbo Akademi  +0.31 -0.04 

kaikki yliopistot +0.11 +0.05 
 
 
 
 
 

                                                           
11  HY ei ole ilmoittanut Henki-tasoja. TY ja TKK tiedot puuttuvat. 
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Taulukko 18: Mvs-professorien osuus miesten ja naisten keskuudessa yliopistoittain 
 
 

MVS-OSUUS 
yliopisto 

miehet naiset 
Helsingin kauppakorkeakoulu 28 % 44 % 
Helsingin yliopisto  16 % 28 % 
Joensuun yliopisto  10 % 4 % 
Jyväskylän yliopisto  21 % 27 % 
Kuopion yliopisto  18 % 23 % 

Kuvataideakatemia 0 % 0 % 
Lapin yliopisto 33 % 27 % 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 36 % 20 % 
Oulun yliopisto  21 % 29 % 
Sibelius-Akatemia 5 % 0 % 
Svenska handelshögskolan 23 % 0 % 

Taideteollinen korkeakoulu 26 % 40 % 
Tampereen teknillinen yliopisto  6 % 9 % 
Tampereen yliopisto  15 % 25 % 
Teatterikorkeakoulu 0 % 0 % 
Teknillinen korkeakoulu  -- -- 
Turun kauppakorkeakoulu 42 % 79 % 

Turun yliopisto  -- -- 
Vaasan yliopisto  16 % 8 % 
Åbo Akademi  16 % 27 % 

kaikki yliopistot 18 % 26 % 
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3. PALKKAKYSELY JÄSENILLE  
 

3.1. Vastaajaprofiili 
 
 
sukupuoli % 
nainen 24,4 

mies 75,6 
 
 
 
ikä % 
alle 40 vuotta 1,8 

40-49 vuotta 20,6 

50-59 vuotta 45,4 

60 vuotta tai enemmän 32,2 
 
 
 
tieteenala % 
luonnontieteellinen 22,2 

humanistinen 13,3 

teknistieteellinen 13,1 

kauppatieteellinen 9,1 

yhteiskuntatieteellinen 9,1 

lääketieteellinen 8,1 

kasvatustieteellinen 5,7 

oikeustieteellinen 3,1 

teologinen 2,6 

maatalous-metsätieteellinen 2,4 

psykologia 1,7 

terveystieteet 1,7 

taideteollinen 1,4 

musiikki 1,4 

eläinlääketieteellinen 1,2 

hammaslääketieteellinen 1,2 

farmasia 1,0 

liikuntatieteellinen 0,7 

teatteri ja tanssi 0,5 

jokin muu 0,5 
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työpaikka % 
Helsingin yliopisto 21,7 

Turun yliopisto 12,2 

Jyväskylän yliopisto 9,6 

Tampereen yliopisto 9,1 

Joensuun yliopisto 6,2 

Oulun yliopisto 6,2 

Teknillinen korkeakoulu 5,2 

Åbo Akademi 4,8 

Tampereen teknillinen yliopisto 4,5 

Kuopion yliopisto 2,8 

Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 2,6 

Helsingin kauppakorkeakoulu 2,2 

tutkimuslaitos 1,9 

Vaasan yliopisto 1,9 

Turun kauppakorkeakoulu 1,7 

Svenska handelshögskolan 1,5 

Suomen Akatemia 1,4 

Sibelius-Akatemia 1,2 

Taideteollinen korkeakoulu 1,0 

Lapin yliopisto 1,0 

Teatterikorkeakoulu 0,5 

muu työpaikka 0,7 
 
 
 
 
työaika % 
kokoaikainen 96,2 

osa-aikainen 3,8 
 
 
 
 
palkkasopimus % 
virkaehtosopimus 95,6 

henkilökohtainen sopimus 4,4 
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virka tai tehtävä % 
nimitetty professorin virkaan 
pysyvästi ilman aikarajoitusta 81,2 

nimitetty professorin virkaan 
määräajaksi 8,1 

on professorin määräaikaisessa 
virkasuhteessa 2,4 

muu virka tai tehtävä 4,1 

virkavapaana professorin 
tehtävistä 4,1 

 
 
 
 
 



 22 

 
 

3.2. Palkka marraskuussa 2008 
 

Palkkausta käsiteltäessä on tutkimusaineisto rajattu siten, että mukana ovat ainoastaan 
kokopäiväiset professorin tehtäviä hoitavat vastaajat. Pois on siten rajattu osa-aikaiset 
professorit, virkavapaalla olevat professorit ja muissa kuin professorin virassa tai 
tehtävissä toimivat jäsenet. Lisäksi aineistosta poistettiin nettopalkkansa ilmoittaneet 
vastaajat. 

Näillä rajauksilla tutkimusaineisto käsittää 513 vastaajaa. 
 
 
 
Taulukko 19: Jäsenten palkka 2008 – 2003 
 
Palkka marraskuu 

2008 
joulukuu 

2007 
joulukuu 

2006 
marraskuu

2005 
marraskuu 

2004 
marraskuu 

2003 

keskiarvo 6.005 5.785 5.394 5.169 5.074 4.960 

mediaani 5.968 5.715 5.301 5.116 5.021 4.952 

vaihteluväli 3.972 – 
8.528 

3.710 – 
8.349 

3.874 – 
7.999 

3.332 – 
7.664 

3.379 – 
7.800 

3.400 – 
7.660 

alakvartiili 5.565 5.303 4.937 4.639 4.552 4.490 

yläkvartiili 6.300 6.108 5.738 5.593 5.489 5.343 

 
 
 
Taulukko 20: Palkka marraskuussa 2008 ja muutos vuosilta 2007, 2006, 2005, 2004 
 
Palkka joulukuu 

2008 
muutos 

2007-2008 
muutos 

2006-2008 
muutos 

2005-2008 
muutos  

2004-2008 

keskiarvo 6.005  +220 +3.8%  +611 +11.3%  +836 +16.2%  +931 +18.3%

mediaani 5.968  +253 +4.4%  +667 +12.6%  +852 +16.7%  +947 +18.9%

alakvartiili 5.565  +262 +4.9%  +628 +12.7%  +926 +20.0% +1.013 +22.3%

yläkvartiili 6.300  +192 +3.1%  +562 +9.8%  +707 +12.6%  +811 +14.8%

 
 

Professorien palkka marraskuussa 2008 oli keskimäärin 6.005 euroa ja mediaanipalkka 
5.968 euroa. 

Vuoden 2007 joulukuuhun verrattuna oli marraskuun 2008 mediaanipalkka 253 euroa ja 
keskipalkka 220 euroa korkeampi. 

Palkkaan luetaan VAATI- ja HENKI-palkka  tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Palkkaan ei 
lueta esimiespalkkioita, tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita 
maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä 
muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. 12 

Seuraaville sivuille on taulukkomuotoon koottu palkkatietoja eri vastaajaryhmissä. 
Yliopistokohtaiset ja tieteenalakohtaiset palkat on järjestetty keskiarvon mukaan. 
 

                                                           
12  Vertailtaessa jäsenkyselyä ja hallintojohtajien aineistoa tulee huomioida, että hallintojohtajien 

aineistossa kokonaispalkka sisältää myös esimiespalkkion. Jäsenkyselyssä eritellyn esimiespalkkion 
korottava vaikutus on 150 euroa. Näin vertailukelpoiseksi kokonaispalkaksi muodostuu 6.005 + 150 = 
6.155 euroa. 
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Kuva 2. Histogrammi, palkka marraskuussa 2008 
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Kuva 3. Keskipalkka vertailussa 2001 - 2008 
 
 
 
 
 
Taulukko 21: Palkan muutos vuosittain vuodesta 2001 
 

muutos 
2001-2002 

muutos 
2002-2003 

muutos 
2003-2004 

muutos 
2004-2005 

muutos 
2005-2006 

muutos 
2006-2007 

muutos 
2007-2008 

muutos 
2001-2008 

5.1 % 4.1 % 2.3 % 1.9 % 4.4 % 7.2 % 3.8 % 32.4 % 
 
 
 

4 536 €

4 766 €

4 960 €
5 074 €

5 169 €

5 394 €

5 785 €

6 005 €

 marraskuu
2001

 marraskuu
2002

 marraskuu
2003

 marraskuu
2004

 marraskuu
2005

 joulukuu
2006

 joulukuu
2007

 marraskuu
2008
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3.3. Vastaajaryhmien välisiä vertailuja 
 
 
 
 
Taulukko 22: Yliopistokohtaiset palkat marraskuussa 2008 keskiarvon mukaisessa 
järjestyksessä 13 
 
 
yliopisto keskiarvo mediaani 
Suomen Akatemia  (*) 7.145 7.145 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 6.592 6.667 
Svenska handelshögskolan  (*) 6.431 6.248 
Helsingin kauppakorkeakoulu 6.279 6.210 
Helsingin yliopisto  6.212 6.097 
Teknillinen korkeakoulu  6.166 5.968 

Lapin yliopisto  (*) 6.082 6.136 
Vaasan yliopisto  6.001 5.969 
Tampereen yliopisto  5.935 5.968 
Åbo Akademi  5.934 5.968 
Jyväskylän yliopisto  5.927 5.688 
Oulun yliopisto  5.915 5.844 

taidealat   14 5.883 5.589 
Turun kauppakorkeakoulu 5.877 5.828 
Tampereen teknillinen yliopisto  5.876 5.746 
Kuopion yliopisto  5.861 5.968 
Turun yliopisto  5.834 5.758 
Sibelius-Akatemia (*) 5.813 5.847 

Joensuun yliopisto  5.740 5.688 
tutkimuslaitos  (*) 5.577 5.500 

kaikki vastaajat 6.005 5.968 
 
 
 
 

                                                           
13 tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku ≤10 
14 taidealat sisältää Kuvataideakatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun 



 26 

 
 
 
 
 
Taulukko 23: Tieteenalakohtaiset palkat keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 15 
 
 
tieteenala keskiarvo mediaani 
liikuntatieteellinen  (*) 6.514 5.968 
lääketieteellinen  6.179 6.082 
kauppatieteellinen  6.170 6.000 
psykologia  6.143 5.968 
eläinlääketieteellinen  (*) 6.120 6.331 
teknistieteellinen  6.077 5.968 
luonnontieteellinen  6.065 5.968 
taideteollinen  (*) 6.058 6.012 
maatalous-metsätieteellinen 5.988 5.968 
kasvatustieteellinen  5.970 5.900 
oikeustieteellinen  5.947 5.968 
humanistinen  5.901 5.884 
yhteiskuntatieteellinen  5.861 5.968 
terveystieteet  (*) 5.846 5.847 
teologinen 5.846 5.968 
musiikki  (*) 5.813 5.847 
farmasia  (*) 5.731 5.596 
hammaslääketieteellinen (*) 5.569 5.500 
teatteri ja tanssi  (*) 5.464 5.464 
kaikki vastaajat 6.005 5.968 
 
 

                                                           
15 tähdellä on merkitty tieteenalat, joiden n-luku ≤10 
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sukupuoli keskiarvo mediaani 
nainen 5.844 5.800 

mies 6.058 5.968 
 
 
 
 
ikä keskiarvo mediaani 
alle 40 vuotta 5.940 5.642 

40 - 49 vuotta 5.784 5.689 

50 - 59 vuotta 6.033 5.968 

vähintään 60 vuotta 6.091 5.968 
 
 
 
 
palkkasopimus keskiarvo mediaani 
virkaehtosopimusjärjestelmän 
mukainen palkka 6.006 5.968 

henkilökohtainen sopimus 6.080 6.000 
 
 
 
 
virka tai tehtävä keskiarvo mediaani 
nimitetty professorin virkaan 
pysyvästi ilman aikarajoitusta 6.058 5.968 

nimitetty professorin virkaan 
määräajaksi 5.584 5.346 

on professorin määräaikaisessa 
virkasuhteessa 5.443 5.596 
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3.4. Muut korvaukset ja palkkiot 
 
Muiden palkan osien tai muotojen osalta tarkastelupohja on seuraavanlainen: 16 
 

• esimiespalkkiota on saa 28 % vastaajista  
(euromääräinen tieto käytettävissä 144 vastaajalta) 

• projektinjohtamiskorvausta saa 13 % vastaajista  
(euromääräinen tieto käytettävissä 64 vastaajalta) 

• erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai sivutoimisesta tuntiopetuksesta saa 18 % 
vastaajista (euromääräinen tieto käytettävissä 93 vastaajalta) 

 
 
esimiespalkkio  
marraskuussa 2008 Euroa 

keskiarvo 535 

mediaani 425 

vaihteluväli 125 – 2.133 

alakvartiili 300 

yläkvartiili 750 
 
 
 
 
projektinjohtamiskorvaus 
vuonna 2008 Euroa 

keskiarvo 6.895 

mediaani 5.000 

vaihteluväli 150 – 24.000 

alakvartiili 2.275 

yläkvartiili 10.000 
 
 
 
 
erilliskorvaus täydennys-
koulutuksesta tai sivutoim. 
tuntiopetuksesta vuonna 2008 

Euroa 

keskiarvo 3.156 

mediaani 1.300 

vaihteluväli 50 – 50.000 

alakvartiili 500 

yläkvartiili 3.000 
 

                                                           
16  sukupuolen mukaan korvausten ja palkkioiden saaminen vaihtelee seuraavasti: 

esimiespalkkiota sai 30% miehistä ja 25% naisista 
projektinjohtamiskorvausta sai 16% miehistä ja 12% naisista 
erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai tuntiopetuksesta sai 18% miehistä ja 26% naisista 
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3.5. Palkkojen muutos yliopistoittain 
 
 
 
Taulukko 24: Yliopistokohtaiset palkat ja palkkojen muutos 2007-2008 ja 2001-2008,  
järjestetty euromääräisen muutoksen 2001-2008 mukaan. 17 
 

yliopisto keskiarvo 
2008 

muutos  
2007-2008 

muutos 
2001-2008 

Svenska handelshögskolan (*) 6.431  +222 +3.6%  +1.846 +40.3% 
Helsingin kauppakorkeakoulu 6.279  +361 +6.1%  +1.806 +40.4% 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 6.592  +66 +1.0%  +1.773 +36.8% 
taidealat   18 5.883  +162 +2.8%  +1.679 +39.9% 
Helsingin yliopisto  6.212  +146 +2.4%  +1.674 +36.9% 
Lapin yliopisto  (*) 6.082  +246 +4.2%  +1.648 +37.2% 
Turun yliopisto  5.834  +240 +4.3%  +1.533 +35.6% 
Turun kauppakorkeakoulu 5.877  +506 +9.4%  +1.491 +34.0% 
Teknillinen korkeakoulu  6.166  +214 +3.6%  +1.417 +29.8% 
Oulun yliopisto  5.915  +184 +3.2%  +1.397 +30.9% 
Tampereen teknillinen yliopisto 5.876  +188 +3.3%  +1.378 +30.6% 
Tampereen yliopisto  5.935  +174 +3.0%  +1.361 +29.8% 
Jyväskylän yliopisto  5.927  +226 +4.0%  +1.351 +29.5% 
Sibelius-Akatemia (*) 5.813  +164 +2.9%  +1.322 +29.4% 
Vaasan yliopisto  6.001  +140 +2.4%  +1.314 +28.0% 
Åbo Akademi  5.934  +171 +3.0%  +1.307 +28.2% 
Joensuun yliopisto  5.740  +273 +5.0%  +1.243 +27.6% 
Kuopion yliopisto  5.861  +203 +3.6%  +1.162 +24.7% 
tutkimuslaitos  (*) 5.577  +210 +3.9%  +1.074 +23.9% 
kaikki vastaajat 6.005  +220 +3.8%  +1.469 +32.4% 
 
 
 

Vertailtaessa muutosta tulee muistaa, että eri ajankohtina kyselyyn ovat vastanneet eri 
henkilöt. 

Etenkin vastaajamäärältään pienten yliopistojen kohdalla esiintyy melko suuria 
poikkeamia kahden peräkkäisen tutkimuksen välillä.  

Tarkastelujakso 2001-2008 antaakin parhaimman kuvan palkkojen kehittymisestä. 

                                                           
17 tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku ≤10 
18 taidealat sisältää Kuvataideakatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun 
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3.6. Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka 
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Kuva 4. Omaan palkkaansa tyytyväisten osuus vuosina 2001 - 2008 

 

Hieman runsas kolmannes (36 %) vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen palkkaansa. 
Palkkaansa tyytyväisten osuus on nyt korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin. 

Palkkaansa tyytymättömiä pyydettiin jatkokysymyksessä nimeämään palkka, joka olisi 
heidän mielestään sopivan suuruinen. Tavoitepalkan keskiarvo koko aineistosta 
laskettuna on 6.991 euroa. 

Tavoitepalkan ja vastaajien nykyisen palkan erotuksesta muodostuu palkkakuilu. Kaikkien 
tavoitepalkan ilmoittaneiden osalta palkkakuilu on 1.084 euroa19. Palkkakuilu on hieman 
kohonnut ja on nyt korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin. 
 
 
Taulukko 25: Palkkaansa tyytyväisten osuus ja palkkakuilu kvartiileittain 
 

nykyinen palkka, kvartiilit Tyytyväisten 
osuus 

Palkkakuilu 
palkkaansa 

tyytymättömillä 
1. kvartiili, alle 5.565 euroa 19 % 916 euroa 

2. kvartiili, 5.566 – 5.968 euroa 37 % 1.050 euroa 

3. kvartiili, 5.969 – 6.300 euroa 41 % 1.096 euroa 

4. kvartiili, vähintään 6.301 euroa 48 % 1.404 euroa 

kaikki vastaajat 36 % 1.084 euroa 
 

                                                           
19 Kaikki palkkaansa tyytymättömät eivät ole ilmoittaneet tavoitepalkkaa. Nykyinen palkka ja tavoitepalkka 

on tiedossa yhteensä 308 vastaajalta, joiden nykyinen keskipalkka on 5.907 euroa. Palkkakuilu on siten 
tavoitepalkka 6.991 euroa – nykyinen palkka 5.907 euroa = 1.084 euroa. 
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3.7. Miesten ja naisten välisten erojen tarkastelua 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 26: Palkkakehitys vuosina 2001-2008 
 
ajankohta miehet naiset erotus miesten 

hyväksi 
palkka vuonna 2001, keskiarvo 4.581 € 4.351 € 230 € 

palkka vuonna 2008, keskiarvo 6.058 € 5.844 € 214 € 

palkan muutos 2001-2008 +1.477 €    +32.2 % +1.493 €    +34.3 %  
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 27: Esimiespalkkion yleisyys, tarkastelussa vuodet 2001-2008 
 
esimiespalkkion yleisyys kaikki professorit miehet naiset 
vuonna 2001 37 % 39 % 28 % 

vuonna 2002 33 % 35 % 26 % 

vuonna 2003 33 % 34 % 29 % 

vuonna 2004 32 % 33 % 30 % 

vuonna 2005 31 % 33 % 25 % 

vuonna 2006 32 % 36 % 26 % 

vuonna 2007 36 % 38 % 32 % 

vuonna 2008 28 % 30 % 25 % 
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3.8. Tyytyväisyys oman osaston toimintaan 
 

Oletko tyytyväinen liiton osaston toimintaan työpaikallasi?  (n=581, kaikki jäsenet) 
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4. VAPAAMUOTOINEN JÄSENPALAUTE 

4.1. Tiivistelmä palautteesta 
 

Poikkeuksellisen runsas vapaamuotoinen jäsenpalaute on kirjoitettu puhtaaksi ja koottu 
seuraaville sivuille. Tällä sivulla on yhteenveto jäsenten vastauksista. 
 
 
Millaisia uhkia näet yliopistouudistuksessa? 
 

• sivistysyliopisto rapautuu 
• Aalto yliopisto vie rahat kaikilta 
• rahoituksen ongelmat 
• hallintotehtävien lisääntyminen 
• uusi johtamismalli 
• vallan siirtyminen pois professoreilta 
• työsopimussuhteet 
• eläke- ym etujen säilyttäminen 
• pienet oppiaineet eivät jatkossa pärjää yksin 
• hallitusten uusi kokoonpano 
• professorien asema heikkenee 
• päätösvalta luisuu yliopiston ulkopuolelle 
• tieteen vapaus kapenee 
• laitoksia häviää 
• uudet yksiköt ovat liian suuria 

 
 
Mitä mahdollisuuksia näet yliopistouudistuksessa? 
 

• mahdollisuus lisätä tehokkuutta 
• lisää rahoitusmahdollisuuksia 
• uusi ajattelutapa 
• autonomian lisääntyminen 
• lisää joustavuutta 
• vähemmän byrokratiaa 
• synergiaedut organisaatioiden yhdistyessä 
• lisää yhteistyömahdollisuuksia 
• dynaamisuus 
• menestyvien alojen aito tukeminen 
• järkevämpi talous 
• yliopistoille mahdollisuus profiloitua 
• hallinnon keveneminen 
 

 
Millaisia yliopistouudistukseen liittyviä toimenpiteitä odotat liitolta vuoden 2009 aikana? 
 

• professorin kelpoisuusehdoista kiinni pitäminen 
• virkavalintamenettelyn korostaminen 
• virkojen säilyttäminen 
• työsuhteiden pysyvyyden turvaaminen 
• palkkakehityksen turvaaminen 
• aktiivinen tiedottaminen 
• yleisesti aktiivinen tilanteen seuranta ja aktiiviset kannanotot 
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4.2. Yliopistouudistuksen uhkia 
 
 
Millaisia uhkia näet yliopistouudistuksessa? 
 

- En uppluckring av den demokratiska beslutsprocessen - Svårigheter med att rekrytera 
prefekter till institutionerna och dekaner till fakulteten. Ansvaret för stort i förhållande till 
möjligheterna och resurserna 

- Sivistysyliopiston rapautuminen 2) Akateemisen johtajuuden häviäminen ammattijohtajuudelle 
3) Virkasuhteiden ja virkavelvoitteiden häviämisen seuraukset 

- Yliopistojen rahoitus jää jo alussa vajaaksi, eikä myöskään seuraa kustannusten kasvua. 2) 
Hallintoon saattaa odotusten vastaisesti tulla lisää tasoja. 3) Akateemisten esimiesten 
työmäärä ja vastuu kasvavat, ja vieläpä ilman korvausta 

- Aalto yliopisto vie kaikki rahat ja muut yliopistot näivettyvät. Yritykset eivät ole valmiita 
osallistumaan yliopistojen rahoitukseen. 

- Asiantuntemattomien maisteritasoisten hallintohenkilöiden kummastuttavan kiihkeä 
paneutuminen yliopiston "uudistamiseen". Työrauha on mennyttä. Itse teen toisarvoisia 
tehtäviä korkealla palkalla. Sitoutumisen väheneminen "yksilöjohtajien" aikakautena. 

- Ensisijaisesti yliopistojen perusrahoituksen rapistuminen huuman keskellä: myöskään 
pääkaupunkiseudun lisäykset eivät ole niin merkittäviä kun on annettu ymmärtää ja muu 
suomihan saa todeta miinusmerkkistä reaalikasvua. 

- Hallinnollinen oheisaskartelu kaiken maailman selvitysten ja kyselyjen parissa lisääntyy, jotta 
syntyy tarvetta hallintovirastojen väen lisäämiseen. 

- Humanististen alojen alasajo - mistä löytää ulkopuolista rahoitusta? professorien työmäärän 
jatkuva kasvu; avustavan työvoiman väheneminen. 

- Johtamismalli vs. akateeminen työ 
- Lappeenrannan esimerkki suorastaan kauhistuttaa koska itse edustan pientä, täysin puhtaasti 

perustutkimuksellista alaa jolla ei ole tutkijakoulurahoitusta. Ala ei ole painopisteala ja jos 
tulevaisuudessa keskitytään yhä enemmän painopistealoille oman viran kohtalo todella 
pelottaa. Työllistyminen yli 50-vuotiaana ja koko työuran yliopistoissa (HY ja TY) tehneenä 
akateemisen ympäristön ulkopuolelle ei vaikuta todennäköiseltä 

- Mielivallan lisääntyminen 
- Mikäli yliopiston hallituksen enemmistö koostuu yliopiston ulkopuolisista henkilöistä, on vaara, 

että uuden yliopiston strategiasta päättävät tahot, joilla on vain vähän kokemusta ja tietotaitoa 
tieteellisestä tutkimuksesta ja yliopistollisesta opetuksesta. Yritysmaailman osallistuminen 
yliopiston kehittämiseen on positiivinen asia, mutta määräysvallan siirtäminen kokonaan tälle 
taholle ei mielestäni ole kenenkään kannalta järkevä ratkaisu. Tämän hetkiselle 
yhteiskunnalliselle keskustelulle  on tyypillistä yritysmaailman kritiikitön ihailu. Kuitenkin 
nykyinen globaalinen taloudellinen tilanne kiistattomasti osoittaa, että yritysmaailman usein 
hyvin lyhytnäköinen toiminta tuottaa suuria kriisejä, joihin ei tulevaisuuteen liittyvässä 
koulutuksessa luulisi olevan varaa.  Toinen selkeä OPM:n tavoite näyttää olevan pyrkimys 
suuriin yksiköihin. Tällä tavalla voidaan hallinnollisia rakenteita teoriassa vähentää, mutta 
vaarana on byrokratian lisääntyminen entisestään. Laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen 
tuottaminen edellyttää innovatiivisia ja luovia työyhteisöjä, enkä ole vielä koskaan nähnyt 
massiivisten yksiköiden tällaisia olevan. 

- Muutos tulossa, kuinka se hallitaan, virkojen muuttuminen työsopimussuhteiseksi, 
rahoitusmuodot epävarmuuden tilassa (shokit, Tekesin ja Suomen Akatemian linjaukset) 

- Okända 
- On helpompaa ajaa top-down manageriaalisista perusteista lähteviä muutoksia jos johto ei 

ymmärrä tarpeeksi bottom-up-tieteellisen tutkimuksen prosessia. Pahimmillaan siirrytään 
kollegiaalisista hyvä veli -kerhoista lobbauskulttuuriin, jossa pitää tehdä vaikutus suureen 
johtajaan. Lisäksi suuruuden ekonomia voi estää uusien ajatusten edistämistä. 

- Opettaja/opiskelija huononee entisestään 
- Pienen oppiaineen ainoana professorina pelottaa. Miten pienten monitieteisten oppiaineiden 

käy koska "suuri on kaunista". Myös henkilökuntaa pelottaa uudistus, joka syö 
työmotivaatiota. 

- Pienet, uudet oppiaineet eivät pärjää. Ovat haavoittuvia, usein yhden henkilön varassa. 
Työmäärä 1600 h ei riitä edes opetuksen hoitamiseen. Opetus on aina hoidettava. 
Tutkimukseen ei jää aikaa ja myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pitää osallistua. 
Nykyiset työsuunnitelmat - niissä ei ole mitään järkeä. Pitäisi olla kiinnostunut siitä, miten 
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paljon joudutaan tekemään yli 1600h. Tulee ehkä verinen kilpailu oppiaineiden välillä. Ne joilla 
on paljon resursseja, saavat sitä lisää ja ne, joilla ei ole, menettävät loputkin. Tällaisella 
työmäärällä ja palkalla yliopisto ei pysty kilpailemaan osaajista. Työmäärä ja palkka eivät ole 
missään suhteessa. Työsuhteen muutos tekee lähtemisen yliopistosta helpommaksi. 

- Pienten laitosten yhdistyminen suurempien laitosten kanssa varmasti tuo vaikeuksia 
oikeudenmukaisen rahan jaon muodossa. 

- Professorien tulisi olla virkasuhteessa 
- Professorin asema oman alansa asiantuntijana voi heiketä uudessa johtamistavassa. 

Talousnäkymät ihmistieteissä voivat heiketä. Sivistysyliopisto katoaa ja yliopistosta tulee 
tutkintoja tuottava laitos. Ihminen - sekä opettaja että opiskelija - välineellistetään palvelemaan 
tuottavuutta. Virkojen lakkaaminen voi uhanalaistaa tutkijan asemaa. 

- Päätösvalta saattaa siirtyä yliopiston ulkopuolisille henkilöille. Työsopimussuhde ei anna yhtä 
hyvää turvaa kuin virkasuhde. Yliopiston rahoitus ei ole yhtä turvattu kuin ennen. 

- Raha, talous ja tulosajattelun voimistuminen - mahdolliset nopeat suunnanmuutokset. 
Asiantuntijoiden ja erityisesti professoreiden mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon 
kapenevat, yrityksistä matkitun suoran linjaorganisaation tulon yliopistoihin, päätöksenteon 
etääntymisen tutkimuksen ja opetuksen arjesta, seurantajärjestelmien ja raportoinnin 
lisääntymisen, työsuhdeturvan heikkenemisen. Itse asiassa tämän lisäksi näyttää siltä, että 
autonomiasta puhe on retoriikkaa - OPM:n ohjausvalta ja tahto näyttää lisääntyvän 
entisestään - sen lisäksi tulevat muut rahoittajat ohjaajina ja vallan käyttäjinä. Oman 
tieteenalani supistamisen - se kun ei tuota myytäviä tavaroita eikä teknologisia innovaatioita. 

- Rahoituskriisin 
- Rahoitusmallit ovat sekä uhka että mahdollisuus, riippuen siitä, mitä painotetaan. 
- Riittämätön budjettirahoitus verrattuna kaikkiin mahdollisiin  kustannuksiin. 
- Sen, että yliopisto ei mahdollisesti tue kaikkia vahvimpia alueiltaan, vaan poliittisesti valitaan 

vain osa aloista jatkossa vahvistettaviksi. 
- Säätiösäätiö 
- Taideyliopiston tuloksien mannekiineiksi aletaan laskea näyttävät  hallinnolliset rakennelmat ja 

järjestelmät, joilla ei mitään kontaktia ytimeen, taiteenharjoittamisen arkeen 
- Tieteen vapaus, joka turvattu perustuslaissa, kapenee Virkasuhteesta luopuminen heikentää 

useita palvelussuhteen ehtoja 
- Todella pystyvien johtajien löytäminen ei ole helppoa. 
- Tutkimushenkilökunnan ja opettajien aseman heikkeneminen. Vakinaiset virat saattavat 

vähetä, ja niiden asema heiketä. 
- Ulkopuolisen rahoituksen merkitys korostuu entisestään ja perustutkimuksen osuus vähenee. 

Maisterin/tohtorin tuotantopaineet johtavat tason laskuun. 
- Uudistukset tehdään helposti hallinnon ehdoilla ja sen näkökulmasta: perustyö ja sen 

vaatimukset unohtuvat. Johtamisen "tehostaminen" etäännyttää akateemisen työn 
perusehdoista. Jatkuva "uudistaminen" ja "kehittäminen" uuvuttavat ja kyynistyttävät 
työntekijät. Huippuhype ja kehitysmoottoripuhe ovat enimmäkseen tyhjää ja perusteetonta 
hehkutusta. Useimmat arvokkaat ja kestävät asiat ovat erittäin vaikeita saavuttaa, niiden 
tavoitteleminen edellyttää aikaa ja suurta vaivannäköä. Tällaiseen ei ole juuri edellytyksiä 
nyky-yliopistossa. Tarvitaan työrauha. 

- Vaikea hahmottaa, mistä saamme oikeasti ulkopuolista rahoitusta. Pelottaa ammattijohtaja ja 
yliopiston hallitus. Liikaa vallankeskittymistä. 

- Virat lakkaavat. Miten pysyviä ovat professorien työsuhteet? Yliopistojen muutoksen 
johtaminen on melkein mahdoton tehtävä. Miten riittää ihmisten aika ja resurssit uuden 
kehittämiseen ja muutoksen aikaansaamiseen, kun samalla pitää huolehtia perustehtävistä? 

- Virkaan perustuvan työsuhteen ehtoja heikennetään. 
- Virkasuhteen muuttumista työsuhteeksi. 
- Voimavarat eivät lisäänny tavoitteita vastaaviksi; eli että pääsemme hyvien kv-yliopistojen 

opiskelija/opettaja -lukumääräsuhteeseen. Valtion hallinnon byrokraattinen perinne jatkuu. 
- Ylikoulutus jatkuu useilla aloilla. Omalla työpaikallani satoja hakijoita akateemisiin paikkoihin. 
- Yliopistoista tulee liian yritysmäisiä 
- Yliopistojen oman rahoituksen hankkimisvastuu kasvaa. Henkilöstön aseman muutos 
- Yliopistojen ominaislaadun mureneminen on jonkinasteinen uhka. Näin käy jos hallintoon 

tulevat ulkopuoliset tahot saavat aikaan sen, että yliopistoja ryhdytään ajamaan 
liikemaailmasta tai muualta lainattuihin yliopiston ajatukselle vieraisiin malleihin. 

- Yliopistojen rahoitus. Taloudellisten asioiden liika painotus: tehdään vain sitä mistä saadaan 
rahaa. Luonnontieteellisten alojen perustutkimuksen vaikeutuminen Aaltoyliopiston viedessä 



 37 

suuren osan resursseista. Ajautuminen Ruotsin malliin, jossa professorien edellytetään 
hankivan merkittävän osan palkastaan täydentävällä rahoituksella. 

- Yliopistojen todellisen itsehallinnon ja tiedekuntien oman päätösvallan supistuminen; lyhyen 
tähtäyksen etujen mahdollinen ylikorostuminen päätöksenteossa; palvelusuhteiden muutos 

- Yliopiston rahoituksen väheneminen 
- Yliopistot myyvät pitkän traditionsa ja menettävät erityisasemansa. 
- Ökad byråkratisering och micromanagement 
- Humanistinen tutkimus ajetaan hiljalleen alas 
- Liitot järkkäsivät lintsarien puolesta erityisjuttuja. 95% kaikesta on haitaksi. Uudistuksessa 

ammatilliset ja alueelliset lobbyt pitivät puolensa. 
- Pikku aputöiden putoaminen professorien syliin 2 opetushenkilön oppiaineessa. 
- Yliopistofuusion ongelmat. Mutkistuva talous ja kiristyvä työnantajapolitiikka. 
- Naisten osaaminen näyttää huonommalta performatiivisuuteen perustuvassa 

palkkajärjestelmässä. Demokratian rippeetkin häipyvät. 
- Eri muutoskohteiden yhteensopimattomuus. Yliopiston ulkopuolisten tahojen vaikutuksen 

lisääntyminen. Toiminnan kytkeytyminen talouden asettamiin reunaehtoihin. 
- Management-tyyppiset johtamisen lisääntyminen ja talouden entistä suurempi vaikutus 

tiedepoliittisiin strategisiin linjauksiin. 
- Oman tieteenalan hukkuminen suuriin, näennäisiin organisaatioihin. Kaikki menee vain 

suurten sanelemana. 
- Viran vakinaisuuden heikentyminen. 
- Uhka vapaalle tutkimukselle. 
- Rahoitus kiristyy. 
- Rahoitus pienenee ja henkilöstön asema heikkenee. 
- Suuri koko lisää jäykkyyttä ja byrokratiaa. Heikentyvä talous. 
- Yliopistokiinteistöistä ja palvelluista tehdyt ratkaisut ovat ristiriidassa uudistuksen tavoitteiden 

kanssa, samoin kaiken lisärahoituksen suuntaaminen Aalto yliopistolle. 
- Teollisuus ja yhteiskunnalliset tahot rupeavat ohjaamaan autonomista yliopistoa. 
- Riittävätkö palkkarahat? 
- Palvelusuhdeturvan heikkeneminen sen johdosta, että virkasuhteista aiotaan luopua. 
- Henkilöstön asemasta tulee entistä epävarmempi. Rekrytointi kriisissä, onko professorilla 

enää moraalista perustetta houkutella ketään lahjakasta nuorta yliopistoon? 
- Managerivalta vaientaa kriittisen tutkimuksen. YT-neuvottelut säästöjen jatkuessa. Byrokratia. 

Sivutulojen ja tekijänoikeuskorvausten tuloutus yliopistolle. 
- Virkojen muuttuminen työsopimussuhteiksi. Odotukset ulkopuolelta saataviin varoihin aivan 

liian optimistiset, varsinkin edessä olevina lamavuosina. 
- Uusi epädemokraattinen ylhäältä alas johtamismalli voi heikentää luovaa tutkimusta kun 

talous määrää tavoitteet. 
- Laitosten häviäminen, virkasuhteiden poistuminen, oppiaineiden yhdistäminen virkoja 

vähentämällä, työmäärän lisääntyminen. 
- Lisää mielivaltaa, kuka on esimies. 
- Että uudistusten (kuten yksiköiden) yhdistämisen tarpeellisuutta perusteltaessa esitettyjä 

päällekkäisten toimintojen (hallinto, tukipalvelut, perusopetus) karsimista ei viedäkään 
loppuun. 

- Yksikköjen suuruus vie näkymän. 
- Päätösvalta yliopistojen keskeisistä asioista luisuu ulkopuolisten käsiin. Yliopistoyhteisön oma 

ääni ei kuulu, houkuttelevuus työpaikkana vähenee edelleen. 
- Eläkeikäisiä painostetaan eläkkeelle ennenaikaisesti. 
- Jos rahaa on yliopistossa niukasti, on lähes mahdotonta korottaa palkkaa. Jos työtehtävät 

eivät radikaalisti muutu ja kokemuksesta ei makseta, vrt entiset määrävuosikorotukset. 
- Pienet oppialat ja pienet yksiköt jäävät unohduksiin ja vaille vaikutusmahdollisuuksia. Hallinto 

eriytyy liian kauas paikallisista erityiskysymyksistä. 
- Työn mielekkyys vähenee. Työilmapiiri heikkenee. Tuloksellisuuden korostuminen nakertaa 

perustehtävää. 
- Historian unohtaminen. Tehdään muutoksia muutoksen vuoksi ilman analyysiä. 

Asiantuntemus tieteestä yliopiston johdossa heikkenee. Markkinat rulettaa. 
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- Lisäresurssilupaukset unohdetaan ja valtion rahoitusosuus supistuu. Täydentävän rahoituksen 
osuus määrääväksi. Työsuhteet vs. virkasuhteet. 

- Professorin aseman heikentyminen, työsopimussuhde. 
- Sellaisten alojen näivettyminen, jotka eivät voi saada juurikaan ulkopuolista rahoitusta. 
- Virkasuhteiden poistaminen huonontaa professorien työsuhdeturvaa ja saattaa vaarantaa 

opetuksen ja tutkimuksen vapautta. Professoriliiton painoarvo tulee merkittävästi 
pienenemään. 

- Työsopimukset eivät ole virkasopimuksia. Toistaiseksi-asetelma aiheuttaa epävarmuutta. 
- YT-neuvotteluissa osa väestä irtisanotaan. 
- Professorien aseman heikkeneminen kaikin tavoin. Henkisten voimavarojen väärinkäyttö (eli 

pois tutkimuksesta ja opetuksesta) taas kerran tässä laatikkoleikissä. 
- Työsuhdeturvan heikkeneminen, kilpailun, oman aseman ja imagon kiillotuksen paheneminen. 

Kollegiaalisen päätöksentekorakenteen heikkeneminen, dekaanin ylivalta pahenee. 
- Yksittäiset professorit joutuvat yhä tiukemmin itse neuvottelemaan palkastaan, jolloin 

vahvimmin omia etujaan ajavat sekä hyvä veli –peli vahvistuvat. 
- Henkilökunnan aseman epävarmuus. Miten tulevat eläkkeet? 
- Yliopiston perustehtävät ovat vaarassa unohtua. Kaikenlaisen hallinnon häly ja kontrolli 

vahvistuvat. 
- Tieteellisen yhteisön ulkopuolisten tahojen määräysvalta kasvaa liiallisesti. 
- Tieteen vapaus. Epäpätevät päättävät yliopistojen asioista. Rehtorien ja dekaanien valta 

lisääntyy uhkaavasti. 
- Monissa suhteissa tarpeellisen uudistuksen piiloagendaksi näyttää muodostuvan Shanghain 

lista ja Nobel-palkinnot. Näiden tavoitteleminen johtaa helposti tutkimuksen kapeutumiseen, 
vaikka monilla humanistisilla aloilla ollaan maailman huippua, niin ei sieltä Nobelia saada. 

- Rahoitustilanteen kiristyminen edelleen. Äkkikäännökset yksiköiden toiminnassa ulkopuolisten 
jäsenten vaikuttaessa johtamiseen. Aputyövoiman vähentyminen. 

- Pienten, tuottamattomien oppiaineiden asema heikkenee. Työsuhdeturva heikkenee. 
- Kilpailu lisääntyy ja johto ajaa henkilökunnan tekemään sitä mitä johto näkee yliopiston 

strategian mukaisena tutkimuksena. Uusien alueiden on vaikea kehittyä kun ne eivät sovi 
strategiaan. 

- Talousraamien kutistuminen, valtataistelu rahoituksesta, säätötoimet viroista kasvavat. 
- Näköalattomuus ja epätietoisuus. Byrokratian lisääntyminen. Perustehtävien jääminen 

uudistusmyllerrysten jalkoihin.  
- Hallinnon ja ruohonjuuritason etääntyminen toisistaan, lyhytnäköinen tulosajattelu, 

yliopistodemokratian kaventuminen. 
- Likriktning av all  verksanhet i enlighet med kvantitativa mättfaktorer på naturvetenskapliga 

utbildningsområdet som modell. 
- Tehokkuusajattelussa marginaalisen ortodoksisen teologian koulutusalan alasajon, jota 

dekaani vieläpä lietsoo. 
- Liian nopea aikataulu lisää virheiden mahdollisuutta. 
- Professorien aseman heikkeneminen. 
- Tieteellisen toiminnan arvioinnin eriarvoistuminen. Kilpailuilmapiirin koveneminen. 

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden arvostuksen väheneminen. 
- Työnantajaksi muodostuvat dekaani ja rehtori.  Asioiden hoitaminen vaikeutuu yliopistotasolla. 

Virkasuhteen jatkuvuus epävarmempi. 
- Valtion rahoituksen riittämättömyys. Bisnestyminen. 
- Heikentyvät mahdollisuudet tiedekunnan toimintaan. 
- Toiminta virkamiesmäistyy koko ajan. Innovatiivisuus toiminnan kehityksen veturina vähentyy 

koko ajan. 
- Tässä myöhäisessä vaiheessa liian monta keskeistä kysymystä on avoinna. Ylimenovaiheen 

alkaessa vahvistetaan nykyiset statukset kritiikittä. 
- Kontrollin lisääntyminen. Taloudellisten seikkojen korostuminen tieteen kustannuksella. 

Perustutkimuksen alasajo. 
- Virkamiesaseman menetyksestä koituva työturvan heikennys. Rakenteellisessa 

kehittämisessä toteutettavat tiedekunta- ja laitostason muutokset. 
- Yliopistojen riippumattomuuden väheneminen ja tutkimuksen suuntautuminen yhä 

selkeämmin vain välitöntä kaupallista hyötyä tavoittelevaan tutkimukseen pitkäjänteisen 
perustutkimuksen kustannuksella. 
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- Nopean aikataulun johdosta etenkään taloushallinto ei taivu riittävän nopeasti uusiin 
vaatimuksiin. 

- Palkka sidotaan elimellisemmin projektirahoitukseen tai ehdollistetaan tieteellisen työn 
onnistumiselle tasolla joka johtaa lyhytnäköiseen ja riskejä kaihtavaan toimintaan. 

- Rahoituksen monimutkaisuus ja riittävyys. 
- Heikennykset työsuhteeseen siirryttäessä, esim. leskeneläke, irtisanomisehtojen muutokset 

yms. Rahoituksen väheneminen pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yliopistoissa. 
- Määrärahojen riittämättömyys, työn lisääntyminen. 
- Hallinnon lisääntyminen 
- Hallintoa uudistavat professorit joilla on vähiten kiinnostusta tutkimukseen. 
- Uusi hallintomalli suurelta osin sopimaton yliopistoon. Yliopiston ääntä lakataan kohta 

kokonaan kuuntelemasta. 
- Tieteellisyyden painoarvon väheneminen yliopiston johtamisessa, sisäisen byrokratian 

lisääntyminen. 
- Niukkenevat resurssit, toiminnan byrokratisoituminen. 
- Tutkimus muuttuu entistä lyhytjänteisemmäksi. Hallintotehtävät ja kokoukset lisääntyvät ja 

monimutkaistuvat. Palvelut viedään pois perusyksiköistä, tutkijat ja opettajat kuormittuvat. 
- Yliopistojen pakottaminen talouselämän lyhytjänteisten tavoitteiden palvelijoiksi. talouselämän 

edut menevät ohi perustuslain. 
- Nopeus ja suunnittelemattomuus herättävät pelkoja, tendenssimäinen suurempien yksiköiden 

muodostaminen vie yörauhan. 
- Lain ja oikeudellisen aseman muuttuessa yliopiston sisällä ei kyetä toteuttamaan tarvittavia 

uudistuksia. 
- Liian joustavat mahdollisuudet päästä eroon joistakin professoreista tarvittaessa. 
- Virka-aseman menetys. Rahoituksen vaikeutuminen, koska Aalto vie rahat. Hyödyllisen 

yksipuolinen tukeminen. 
- Hallinto ei vähene vaan lisääntyy.  
- YT-neuvottelut: LTY:ssä työnantajan edustajat ilmoittivat laajasti julkisuudessa, että 

supistukset kohdistuvat hallinto- ja tukihenkilöstöön, mutta tiedekunnassamme kohdistuvatkin 
opetus- ja tutkimushenkilöstöön. 

- Vallan siirtyminen yliopistojohdolle (esim. hallintojohtajalle) rehtorin ja hallituksen ohella. 
Tiettyjen alojen suosiminen toisten alojen kustannuksella. 

- Lisää nykyistä yksinvaltaa ja pärstäkerroinperusteista kohtelua. 
- Huonosti johdettu yliopisto voi mennä konkurssiin. Aalto vie valtion rahat, pääomittaminen ei 

onnistu. 
- Ulkopuolisen vallan kasvu. Talouselämän kannalta vähämerkityksellisten alojen taantuminen. 
- Turvattomuus, kasvavat vaatimukset. Rahankeruu vaikeaa. 
- Rahoituksen kapeneminen, kokonaisrahoituksen järjettömyys. 
- Yhteiskuntatieteellisen alan rahoituspohjan tulevaisuus. Lisätehtävien kasaaminen yliopistoille 

(aikuiskoulutus). Kesu-suunnitelmien mekaaninen toteuttaminen. 
- Itsenäisyyden mukanaan tuoma vastuu saattaa olla vaikea hyväksyä osalle henkilökunnasta. 
- Yliopiston ulkopuoliset tahot päättävät liikaa yliopiston asioista. 
- Professorin ensisijaiseksi tehtäväksi tulee täydentävän rahoituksen hankkiminen. 
- Henkilökunta demokratisoituu ja taso laskee. 
- Työsuhteet eivät takaa oikeusturvaa, yliopistoja uhkaa pysyvä rahoituskriisi. 
- Eriarvoisen yliopistolaitoksen (huippu, keskitaso ja ruputaso) muodostuminen ja 

tutkimusrahojen keskittyminen vain huipuille. 
- Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen. Sivistysyliopiston vaarantuminen. 
- Nykyinen yhdistymis- ja konsortioprosessi on ylhäältä johdettua, ei aitoa 

substanssiyhteistyötä. 
- Kukaan ei tiedä asioista, todellinen tietämättömyyden vaihe menossa. Tieteen vapaus ja 

perustutkimus vaarassa. 
- Sivistysyliopisto katoamassa, henkilökunnan asema heikkenee. 
- Irtisanomisia, tieteenalojen lakkauttamisia. 
- Alojen välinen eriarvoisuus heikkenee, samoin henkilökunnan asema. Vääristynyt kilpailu 

lisääntyy. 
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- Uupuminen uhkaa yhä useampia. Juustohöylä vie toimintarahat. Tutkinnon saa ennemmin tai 
myöhemmin ostettua rahalla. 

- Rahankeruuvelvoitteiden lisääntyminen sekä ajankohtaisten tutkimusaiheiden ylikorostuminen 
rahanjakopäätöksissä. 

- Liikaa johtajavaltaisuutta. Ulkopuolista rahoitusta saavat vain hyödylliset alat. 
- Valta siirtyy yliopiston ulkopuolelle. 
- Mahdolliset työsuhteet virkasuhteiden sijasta. Professorien vaikuttamismahdollisuudet 

kapenevat? Johtamiskulttuurin muutokset. 
- Koulutuksellisen tasa-arvon murtuminen eri tieteenalojen kesken, alueellisen eriarvoisuuden 

syveneminen, yht. hum. tieteiden taloudellisen aseman heikkeneminen, yliopistokeskusten 
epävarma asema. Elinkeinoelämän vaikutus sivistykseen. 

- Uudistus vesittyy. 
- En pidä valtion rahoitusta täysin luotettavana. 
- OPM:n ohjaus lisääntyy. 
- Tutkimuksen vapaus kärsii. 
- Yliopiston taloudenpidolla voidaan pilata hyväkin tutkimus ja opetus. 
- Valtio ei ymmärrä autonomian edellytyksiä. Poliittinen vastuu rahoituksesta heikkenee. 
- Jatkuva kontrolli, lomakkeentäyttö ja raportointisuo joka vie vuosi vuodelta enenevän osa 

työajasta. 
- Rahoitustilanteen jatkuva kurjistuminen. 
- Ekonomin styr ännu mera. Olika kompetenskrav vid universiteten. 
- En alltmer formalistisk och opersonlig hantering av mobbning. 
- Julkisen palvelun idea heikkenee. 
- Övergång till privata arbetsavtal. 
- Päätösvallan siirtyminen akateemisen yhteisön ulkopuolelle. 
- Öknad byrokrati. 
- Tutkimuksen ja opetuksen markkinoistuminen. 
- Vallan keskittyminen voi etäännyttää pienet oppiaineet johdon näköpiiristä. Vain suuret ja 

tunnetut saavat tukea. Ulkopuolisten markkinavoimien mukanaan tuoma riski. 
- Lähivuosien talouskriisi ja valtion tuottavuusohjelman vaikutukset ja monet muut seikat 

vaikuttavat uudistuksen onnistumiseen. Olen hyvin pessimistinen koko homman 
onnistumisesta. 

- Valtion budjettirahoituksen reaalitason aleneminen. Ohjausmallin perustuminen markkinoihin.  
- Kokonaistyöaikamalli vaikeuttaa täydentävällä rahoituksella tehtävää tutkimusta, koska 

yleiskustannusten osuus nousee. 
- Työn houkuttelevuuden väheneminen. 
- Kokonaiskustannuslaskentaan siirtyminen. Alv-vapauden poistuminen. 
- Demokraattisen päätöksenteon kaventuminen. 
- JY:stä lakkautetaan virkoja, kun yhdistytään Tampereen kanssa. 
- Toteutumassa oleva hierarkinen linjaorganisaatio poistaa käytännössä professorille 

perustuslaissa luvatun tieteen ja opetuksen vapauden. Professoriviran täyttö siirtyy entistä 
enemmän mielivaltaiseksi ja mm. kutsumenettelyn käyttö lisääntyy. 

- Palkkakehitys jää entistä enemmän jälkeen ja takuupalkka optio murenee. 
- Suomi on pääomaköyhä maa. Säätiöpääomien kerääminen ei tule toteutumaan toivotulla 

tavalla. 
- Helsingin ulkopuolella teknillisen alan yliopistokoulutus vaikeutuu huomattavasti suhteessa 

Aalto-yliopistoon. Valtion budjetin kautta tuleva rahoitus vain noin puolet opiskelijaa kohti 
näissä yksiköissä. 

- Yliopistojen rahoitus tule jatkossakin perustumaan pääasiassa tutkintojen määrään eikä 
tutkimuksen tuloksellisuuteen. Työsuhdeturva heikkenee, jos emme enää ole virkamiehiä. 
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4.3. Yliopistouudistuksen mahdollisuuksia 
 
 
Mitä mahdollisuuksia näet yliopistouudistuksessa? 
 

- En viss strömlinjeformning av verksamheten med kanske något klarare ansvarsfördeling 
- UPJ toimii LTY:ssä periaatteensa mukaisesti. Se antaa mahdollisuuden palkan positiiviseen 

kehitykseen silloin kun tekee ahkerasti työtä. - Uudistuksen osalta on mahdollista lisätä 
tehokkuutta: tämän pitää johtaa vastaavasti parempaan palkkaukseen tehokkuuden lisääjille. 

- 1) enemmän liikkumavaraa yliopistoille 2) virantäyttöprosessien yms. hallinnon keventyminen 
3) uudistettu virkarakenne 

- 1) Tutkimus- ja kehittämisrahan hankkiminen ja sen suuntaaminen helpottuvat 2) Edelliseen 
liittyen nuorten tutkijoiden rekrytointi helpottuu myös 

- Autonomian mahdollinen lisääntyminen ja ulkopuolisten tulo hallitukseen on positiivista ja tuo 
mukanaan laajempaa näkökulmaa 

- Byrokratiaa mahdollista purkaa 
- Edellisen kääntöpuoli, järkevän kehittämisen lisääntyminen 
- Edellisten vastakohdat: voimavarojen lisäys, joustavuus yliopiston toiminnassa. 
- En kovin paljon mitään - tai riippuu siitä, miten kussakin yliopistossa saadaan rakennettua 

omat organisaatiomallit. Yliopistot todennäköisesti eriytyvät sekä toimintatavoiltaan että 
professorien palkkauksen suhteen.  Paikallisella ja henkilökohtaisella sopimisella on puolensa, 
mutta vain jos asioiden hoitajat ovat hyviä - ja professorit menestyviä yliopiston (rahoittajien) 
päättämien kriteerien mukaan. 

- Innovatiivista, uudenlaista ajattelutapaa. 
- Jos opetusministeriön raportointi- ja kehittämisvaatimukset vähenisivät ja tulosohjaus 

hellittäisi, yliopistoja voitaisiin kehittää niiden omista lähtökohdista. 
- Kaiken myllääminenhän antaa mahdollisuuden uusia rakenteita ja purkaa tehottomuutta. 

Tämän onnistuminen on kuitenkin kiinni yliopistoväen joustavuudesta 
- Koulutusmääriä voidaan ehkä supistaa(luonnont.hum. jne) 
- Laitosten välistä ja laitosten sisäistä nollasummapeliä on mahdollista rikkoa hyvien ajatusten 

edistämiseksi. Uusi malli tekee systeemin joustavammaksi; parannuksia voidaan toteuttaa 
nopeasti mutta lapsi voi myös nopeasti kadota pesuveden mukana. 

- Lisää rahaa tutkimukseen ja voimavarojen kohdentamista tärkeimpiin kohteisiin. Byrokratian 
vähentäminen panostamalla oikealla tavalla myös eri palveluihin. 

- Lönedifferentiering 
- Mahdollisuudet ovat toistaiseksi verhon peitossa. Kehityksen suunta ei ole selvillä.    Jos 

kaikki menee hyvin, autonomian kasvu, resurssien lisääntyminen, parempi opetus ja tutkimus, 
pitkäjänteisempi tutkimuksen rahoitus, vähäisempi riippuvuus kilpaillusta projektirahoituksesta, 
selkeämmät johtamis- ja ohjausjärjestelmät, tehokas ja ydintoimintaa palveleva hallinto 

- Mahdollisuus muodostaa laajempia tutkimuskonsortioita, jotka ovat välttämättömiä 
ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa. Toisaalta yhdistelmä kokonaiskustannusmalli ja 
SoleTM kuulosti karmealta byrokratialta. 

- Mahdollisuus yliopiston sisäisen toiminnan joustavuuden lisäämiseen (mutta päinvastaisiakin 
esimerkkejä on maailmalla). Professorien ja tutkijoiden joustavampi rekrytointi (esim. tenure 
track). 

- Muutos voi tuoda myös lisärahoitusta menestyville, vaikkakin pienille oppiaineille. Mutta 
tätähän ei kukaan tiedä. 

- Nykyisen yliopiston sisäiset rakenteet ovat jäykkiä ja osaltaan aikansa eläneitä. Uudessa 
yliopistossa tulisi pyrkiä joustavampaan toimintaa, byrokratiaa tulsi vähentää ja kehittää 
palvelemaan yliopiston perustoimintoja, tutkimusta ja opetusta. Toimintayksiköiden 
itsenäisyyttä omissa asioissaan tulisi lisätä. Tämä on edellytys innovatiivisen työyhteisön 
rakentamiselle. 

- Perspektiivi on sumuinen eikä yleiseltä sekamelskalta näe mahdollisuuksia. 
- Päästä kuulemasta OM:n virkahenkilöiden tyhjiä puheita, vapautua - mikäli mahdollista  

ainaisesta raportoinnista, strategioiden, missioiden ja visioiden väsäilystä, turhista 
palavereista etc varsinaisen opetus- ja tutkimustyöhön 

- Rahoitusmahdollisuudet joustavampia. Henkilöstöpolitiikka tulee joustavammaksi. 
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- Synergiaetuja, kun organisaatioita yhdistellään 
- Taloudellisen sääntelyn keventyminen 
- TaY:n ja TTY:n toiminnan kiinteämmän yhdistämisen, jopa yhteiseen yliopiston 

muodostamisen. Tällöin voitaisiin aloja tarkastella suurempina kokonaisuuksina ja saada 
aidosti hyötyä rakennemuutoksesta. 

- Tieteidenvälinen vuorovaikutus voi kasvaa (suurtiedekunnissa) ja synergiaedut mahdollistuvat 
paremmin. 

- Turha byrokraattisuus saattaisi poistua ja toiminta muuttua dynaamisemmaksi. Jo toteutetut 
muutokset eivät anna toivoa toiminnan paranemisesta tai byrokraattisuuden vähenemisestä. 

- Uudistus antaisi mahdollisuuden hallinnollisten tehtävien uudelleen organisoimiseksi ja siten 
voimavarojen lisäämistä opetukseen ja tutkimukseen mutta siihen kukaan ei silti ole valmis 
ryhtymään. 

- Uusi yliopistolaki on luonteeltaan puitelaki. Se jättää yliopistojen itsensä päätettäväksi paljon. 
Tätä mahdollisuutta olisi osattava käyttää hyväksi. Nyt olisi kerrankin tilaisuus keventää 
hallintoa. Epäilen kuitenkin että hallinnossa mukana olevat rakastavat hallintoa yli kaiken ja 
mahdollisuuksien ikkuna jää käyttämättä. 

- Voi ravistella luutuneita toimintatapoja, jos avaintehtäviin (osastojohtajiksi, dekaaneiksi jne) 
osataan ja uskalletaan valita oikeanlaisia osaajia. Pitää olla halua ja taitoja toimia johtajana. 
Palkkakehitys saattaa lähestyä yksityissektoria. Vaati ja henki luokittelusta ehkä luovutaan, 
kun todetaan sen kustannus-hyötysuhde huonoksi. Virkoihin nimittäminen yksinkertaistuu ja 
nopeutuu. Työsuhteen muutos tekee lähtemisen yliopistosta helpommaksi (sekä uhka että 
mahdollisuus) 

- Voidaan palkata parhaimmat ja ei tarvitse enää toimia  sosiaalisena tukityöllistäjänä 
onnettomille luusereille ja/tai velttoilijoille. 

- Yliopistokohtainen itsenäisyys, mikäli johto on riittävän pätevä. 
- Yliopistolaitos on saanut "nukkua" rauhassa maailman muuttuessa, joten nyt on korkea aika 

siirtyä nykyaikaan, erityisesti odotan johtamisen uudistumiselta siirtymistä 
ammattimaisempaan ja tutkimuslaitosmaisempaan johtamiseen. 

- Yliopiston tarve profiloitua kasvaa, substanssiasioita aletaan painottaa, hallinnolliset toimet 
rajataan kehyksiksi 

- Yliopistot voivat ottaa edellisen vastaukseni vastaisen linjan ja alkaa keskittyä olennaiseen eli 
tutkimukseen ja opetukseen. Pitkäjänteisempi taloudellinen suunnittelu saattaa helpottua. 

- Yliopistot voivat vapaammin rekrytoida henkilöstöä ja tehdä yhteistyötä. 
- Ökat inflytande för den akademiska personalen gällande universitetens övergripliga strategier 
- Toivottavasti hallintotyö vähenee ja järkeistyy. 
- Vapaamatkustusta voidaan karsia. 
- Mahdollisuus toimia joustavammin ja toivottavasti luopua sellaisista toimintatavoista, jotka 

eivät hyödytä yliopiston toimintaa. 
- Itsenäisten ratkaisujen mahdollisuus. 
- Taitekohdassa voitaisiin tehdä tarpeelliset painoala-, tuottavuus-, tarve- ja laatuarviot jos kantti 

kestäisi. Toivottavasti kestää. 
- Voimakkaampi ote kolmanteen tehtävään, parempi vuorovaikutus yhteiskuntaan. 
- Parempi urakehitys. 
- Kaikkinainen joustavuuden lisääntyminen. 
- Yhteistyömahdollisuuksien paraneminen, kansainvälisyyden edistäminen. 
- Yliopistojen itsemääräämisoikeus kasvaa ja toiminta tulee joustavmmaksi. 
- Ökade möjligheter för mångvetenskapligt samarbete. Störee förvaltningsenheter. 
- Valistunut hallitus toivottavasti kykenee toteuttamaan kaavaillut tavoitteet. 
- Vanhojen hallinnollisten rakenteiden mielekkyyden uudelleenarviointi. 
- Lisää joustavuutta virkojen kohdistamiseen. 
- Uusi sukupolvi voi oppia tehokkaampaan ja dynaamisempaan toimintatapaan. 
- Jos ylevät ja järkevät tavoitteet (opetushenkilöstö opettaa, hallinto hoitaa tukipalvelut) 

toteutuvat eivätkä jää juhlapuheiksi, asiat olisivat mallillaan. Tällä hetkellä käytännön toimet 
näyttävät päinvastaisilta. 

- Kansainvälisyys vahvistuu. Pikkusälä rahoituksen hankkimiseen jää sivuun. Suuremmat 
yksiköt tuovat liikkuma-alaa. 

- Kaikki perinteiden ja toiminnan muuttuminen pakottaa tarkastelemaan nykyistä toimintaa 
kriittisesti ja antaa mahdollisuuden parannuksiin. 

- Yliopistot pystyvät nykyistä innovatiivisemmin kehittämään yliopistolaitosta ja sen toimintaan. 
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- Tarpeettoman byrokratian väheneminen. 
- Tehokkuus tulee lisääntymään. 
- Merkittävät panostukset yliopiston painopistealueille. 
- Hallinto kevenee, lisää aikaa tehdä työtä. 
- Parempi johtamismalli, joustoa toimintaan. 
- Autonomian kasvu, lisäresurssit. 
- Tiede etenee. Tutkijoiden ja opettajien ajankäytössä hallinto vähenee. 
- Hallintoa pystyisi järkeistämään. Päällekkäistä opetusta voidaan poistaa. 
- Jotkut painopistealueisiin sopivasti sijoittuvat yksiköt saavat asianmukaista ansiota ja 

vaikutusmahdollisuuksia palkkaukseensa ja toimenkuvaansa. 
- Opettajien kelpoisuusehdot ja niistä päättäminen pitää jakaa niiden tiedekuntien kanssa, jotka 

kouluttavat opettajia. 
- Momentum kasvaa, jos hallitukseen ja yliopiston johtoon onnistutaan saamaan oikeita ihmisiä. 
- Ehkä kansainväliset suhteet vielä tehostuvat. 
- Toimintojen organisoiminen yksinkertaisemmaksi ja tehokkaammaksi. 
- Resurssien tehokkaampi käyttö suuremmissa yksiköissä. 
- Erinomaisen johdon ansiosta voi syntyä erinomaisia tutkimuksen saarekkeita. 
- Itsenäinen taloudellinen asema ja kevyempi hallinto antavat mahdollisuuksia palauttaa 

tutkimus ja opetus yliopistojen professorien päätehtäväksi. 
- Ulkopuolinen rahoitus helpottuu. Joustoa toimintaan. 
- Yliopistot voivat johtosäännöissään säädellä aiempaa vapaammin, sillä tietyt asiat ovat 

lakiesityksessä sangen väljiä. 
- Strateginen rekrytointi. Todellinen mahdollisuus profiloitumiseen. 
- Pakko keskustella siitä mitä osataan ja voidaan tehdä yhdessä. 
- Toivoisin työpaikkojen poistogiljotiinin leikkaavan myös keskushallinnon päitä. 
- Selkiyttää toimintaa jotta opetustyöhön voisi keskittyä hallintoa enemmän. 
- Uusia tutkimusaloja avautuu. 
- Eventuellt tydligare lenings- och beslutsstrukturen 
- Aineiden ja laitosten rajojen purkaminen mahdollistaa enemmän yhteistyötä 
- Menestyvien alojen aito tukeminen ilman tasapäistämistä 
- Yliopistojen on mahdollista järkeisträä esim. hallintoaan ja muutakin toimintaa omin 

toimenpitein. 
- Taloudellinen autonomia vahvistaa tieteellistä autonomiaa. Samalla yliopistojen reagointikyky 

lisääntyy. 
- parempi johtaminen, johtamisen keskittyminen. 
- Toiminta täsmentyy kun tuloksenteko ja rahatalous lähentyvät. 
- Ehkä järjettömät uudistukset (UPJ) lopetetaan ja siirrytään sopimuspalkkoihin. 
- Lyhyellä tähtäimellä teollisuus saa hyvää työvoimaa, koska kenellekään ei enää voi suositella 

yliopistouraa. Kvartaalityöstä saa teollisuudessa paremman korvauksen. 
- Hallinnon keventyminen. Ammattimainen johtajuus. 
- Jos saan hyviä projekteja ja jatko-opiskelijoita ulkomailta, se on positiivista. 
- Voidaan karsia turhat toiminnot ja keskittyä olennaiseen. 
- Joustavuus taloudenpidossa ja päätöksenteossa. Toivottavasti solet katoavat. 
- Jos autonomia aidosti vahvistuisi, mutta epäilen. 
- Jos tukehenkilöstömenoja voidaan vähentää ja rahat siirtää yliopistojen kannalta olennaisiin 

kohteisiin eli opetukseen ja tutkimukseen, niin silloin otetaan iso askel eteenpäin. 
- Populaarit alat saavat piristysruiskeen. 
- Järkevämpi taloussuunnittelu. Palvelukeskusten lopettaminen. 
- Henkilöstä ja hallituksesta se on kiinni. 
- Med en bättre ledning (som har en vettig strategi) kunde även lågproducerande ämnen 

räddas. 
- Todellinen irrottautuminen opetusministeriön idioottimaisesta ohjauksesta. 
- Mahdollisuus vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Pitkäjänteisyyden 

saavuttaminen on haaste. 
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- Mahdollisuuksia joustavuuteen. Työyhteisön vapaamatkustajat voidaan vastuuttaa ehkä 
paremmin yhteisiin tavoitteisiin ja tehtäviin. 

- Joustavuuden lisääntyminen, yliopiston päätöksenteon vapautuminen. 
- Jos tekee töitä iin siitä voisi saada myös korvausta. Siipeilijät voisivat tulla esiin.. 
- Vi kan bli av med upj-systemet. 
- Byrokratiaa voidaan purkaa, hallintoa keventää. 
- Siirretään valtaa kolmikannalta johtajille. 
- Herättää keskustelua. Arvioimme kriittisesti tekemisiämme. 
- Uudenlaiset yhteistyömahdollisuudet kampusten laitosten vs. tiedekunnan yhteistyösuhteissa. 
- Laitosrakenteen kehittäminen, samoin opetuksen - riippuu saaduista talouden resursseista. 
- Vastuun ja sitä kautta etuisuuksien lisääntyminen .Vähemmän OPM:n taholta tulevaa ohjailua. 

Vähemmän turhia auditointeja ja evaluointeja. 
- Strategisen johtamisen parantuminen, vahvuuksien rakentaminen ja tukeminen, yliopistojen 

profiloituminen. 
- Autonomia voi aidosti kasvaa. 
- Voimakkaat kyynärpäitään käyttävät yksilöt saavat muutosten myllerryksessä ansaitsematonta 

etua. 
- Verkostoituminen ja yhteydet paranevat. 
- Byrokratian väheneminen. Joustavuuden lisääntyminen. Taloudellisten resurssien 

paraneminen. 
- HY:n rahoitus paranee ansaitusti eikä aluepolitiikka enää määrää rahoitusta. 
- Uusilla kehittyvillä tieteenaloilla voi löytyä joustavia mahdollisuuksia, mutta pitkäjänteisyys voi 

samalla vähentyä. 
- Jos rehtoraatti on viisas, se voi tukea laitoksia ja oppiaineita kunkin yliopiston tarpeista ja 

profiilista lähtien. Pienikin voi olla kaunista ja tehokasta. 
- Jag hoppas på större flexibilitet och att det ska bli möjligt att rationalisera administrationen. 
- Olen tyytyväinen jos se yhtään pystyy pysöyttämään erilaisten hallinnon byrokraattien määrän 

kasvua. 
- Tenure track -järjestelmä. Hallinnollisten tehtävien väheneminen, työn kuormittavuuden 

helpottaminen, akateemisen vapauden lisääntyminen. 
- Laitosjohtajien roolin muuttuminen kumileimasimesta aktiivisemmaksi: lisää budjettivaltaa ja -

vastuuta. 
- Autonomia voi merkittävästi auttaa yliopiston profiloitumisessa. 
- Keskushallinnon ja OPM-hallinnon keventyminen, joustavat toimintaprosessit erityisesti 

henkilöstöasioissa. 
- Oikein organisoituina yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksen tiivistyminen 

olisi hyvä asia. 
- Rahoitus saattaa muuttua pitkäjänteisemmäksi, jos ulkopuolisen rahan saalistus vähenee. 
- Henkilöstörakennetta voidaan tervehdyttää. 
- Större frihet. 
- Ydintehtävät kirjastuvat ja tutkimuksen rooli vahvistuu. 
- Eventuellt mera autonomi. 
- Uudenlaisen tieteellis-taiteellisen yhteistyöilmapiirin luominen. 
- Flexiblare ekonomiförvaltning. 
- Ymmärrys yliopiston toimintaehdoista paranee, organisaatio ja johtaminen kehittyvät. 
- Mahdollisuus linjata toimintaa ja panostaa painopistealueisiin. 
- Johtaminen voi parantua hallinnossa. 
- Yliopiston sisäinen organisaatio ja akateeminen johtaminen jäntevöityvät. 
- Hallinnon yksinkertaistaminen ja tehostaminen. 
- I bästa fall kan universitetet utväcklas på ett vettigt sätt. 
- Yliopiston paikallisen vaikuttavuuden lisääntyminen. Autonomiaan liittyvät mahdollisuudet. 
- Toiminta voidaan kohdentaa uudelleen, ajan vaatimusten mukaisesti. 
- Ympäristösuhteiden tiivistyminen ja resursoinnin paraneminen. 
- Yliopistot voivat määritellä varsin vapaasti sisäisen toiminnan rakenteet 
- Turhasta byrokratiasta päästään eroon. 
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- Saada bonusta hyvästä työstä.- 
- Turhat rönsyt karsiutuvat pois. Onnistunut keskittäminen. 
- Pitkällä aikavälillä voi tuoda yhteen synergisiä, kansakunnan kannalta tärkeitä osaamisia. 
- Johtajan (ehkä myös professorin) vaikutusmahdollisuuksien paraneminen, talous- ja 

henkilöstöhallinnon joustavoituminen. 
- Valtiolle tyypillisen byrokratian väheneminen. 
- Itsenäisyys päätöksenteossa lisääntyy. 
- Joissakin tapauksissa kun virat muuttuvat sopimusluontoisiksi määräaikaisiksi päästään 

ongelmallisista tapauksista eroon helpommin kuin nyt. 
- Mahdollisuus itsenäisempään päätöksentekoon ja rahan kohdentamiseen. 
- Palkkatason markkinaistuminen ja neuvotteluvara. Strategisten painopistealueiden parempi 

määrittely ja profiloituminen. 
- Rehtorivaltaiselle suljetulle järjestelmälle tulee toivottavasti hallituksen ulkopuolisten jäsenten 

taholta jotain kontrollia. 
- Heikkenevä taloudellinen tilanne pakottaa muutoksiin, joista osa voi olla järkeviä. 
- Mahdollisuus kehittää yliopiston johtamis- ja hallintojärjestelmää professionaalisempaan 

suuntaan siten , että esim. professorit voisivat aiempaa paremmin keskittyä opetukseen ja 
tutkimukseen hallinnon ammattilaisten huolehtiessa teknisestä hallinnosta. 

- Yliopistot voivat halutessaan määritellä toiminnan painopisteitä, mutta raha sanelee 
reunaehdot. 
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4.4. Liitolta odotetut toimenpiteet 
 
 
Millaisia yliopistouudistukseen liittyviä toimenpiteitä odotat liitolta vuoden 2009 aikana? 
 

- Bibehållande av tjänsteförhållandena - bibehållande av universitetet som en plats för kritisk 
diskussion och rätt till fri forskning 

- Ehdottomasti sitä, ettei virkasuhteet muutu työsuhteisiksi. - Professorien virkavalinnat pitää 
saada läpinäkyviksi. 

- Avoimuutta ja myönteisyyttä uudistuksia kohtaan. Välillä tuntuu, että professoriliitto haluaa 
ainoastaan vastustaa kaikkea uutta vastustamisen ilosta, vaikka uudistukset olisivat kuinka 
hyviä. Jatkuva vastustaminen ei ole uskottavaa, vaan pitäisi analyyttisemmin kommentoida 
sekä hyviä että huonoja puolia. 

- Edunvalvontaa, seurantaa, tiukkuutta professorien asemasta 
- Henkilöstön aseman tiukka vahtiminen. Kaiken työn kaataminen professorien niskaan saatava 

loppumaan. 
- Huonosti perusteltujen lomautusten ja irtisanomisten valvontaa. Uusien sääntöjen 

työstämisessä mukana toimimista (ml. virantäyttö ja hallintovallan jako). 
- Jatkossakin professorit toimivat eri tasoilla esimiesasemassa. Liiton tulisi huolehtia, että ei-

akateemisten johtohenkilöiden valta professorien toimintaan ja etenkin tutkimuksen tekoon ei 
kasva. Esimiestehtävistä tulisi maksaa myös sellainen palkkio, joka vastaa tehtävän vaatimaa 
ajankäyttöä ja vastuuta, ja myös edistää sitä, että tutkimustyön kärsiminen esimiestoiminnasta 
kompensoidaan, ja opetusvelvollisuutta vähennetään. 

- Kaikkien tieteenalojen taloudellisten mahdollisuuksien puolesta "taistelu". Ei vain 
luonnontieteet ja tekniset alat ole tärkeitä. Erityisesti ihmistieteisiin kiinnitettävä huomiota 
valtion rahoitusosuudessa, sillä niillä on vähiten mahdollisuutta saada ulkopuolista rahoitusta. 

- Koulutusta suunnattava sinne missä asiantuntijoita tarvitaan, erikoisesti lääketieteen eri aloille. 
Väitöskirjojen tasoa ja vaativuutta nostettava roimasti. 

- Lakiuudistukseen liittyviin heikkoihin kohtiin (esim.virkasuhde-työsuhde) vaikuttaminen. Pitäisi 
pystyä myös konkretisoimaan, mitä asioista seuraa käytännössä. Kun  hehkutetuista 
business-malleista ollaan maailmalla luopumassa, niin Suomessa, jälkijunassa, niitä ollaan 
tehokkuus jargonin huumassa tuomassa jokaiselle sektorille sopivat ne tai eivät. 
Professoriliitto ei näy paikallisesti missään. En edes tiedä, kuka asioita hoitaa HY:ssä. 
Paikallinen toiminta esim. yliopistouudistuksessa on ollut täysin näkymätöntä ja ponnetonta. 
Liiton jäsenyydestä ei ole ollut minkäänlaista hyötyä palkkausasioissa. Henkitason 
lähtötilanteen määrittely kesti 9 kuukautta. Ko aikana henkitasossa ei tapahtunut mitään 
muutosta. 9kk:n harkinnan jälkeen henkitasoa nostettiin 1 pykälä, siitä mihin se 
nimitysvaiheessa asetettiin. Menetin siis 9 kuukauden ajalta yhden pisteen erotusta vastaavan 
palkan. 

- Liiton olisi syytä ryhtyä ajamaan professorinimikkeiden porrastuksen palauttamista. On 
nähtävissä, että tenure track -järjestelmä tulee. Trackin alkuun tarvitaan 'junioriprofessorin' 
vakanssi. Ei ole motivoivaa, jos tulee professoriksi melko nuorena (kuten tavoitteena pitää 
olla, jotta saadaan parhaat), mutta vakanssinimike on se sama professori siitä eteenpäin 
eläkkeelle saakka. 

- Liiton tulisi valvoa jäsentensä etua työsuhde, palkkaus ja eläkeasioissa siirtymäkauden 
aikana. 

- Liitto on hampaaton. OPM hoitaa hommat rahahanoja säätelemällä liitosta piittaamatta. 
Eipähän liitto ole näkynyt kun henkilöstöä vähennetään (assistentit yms) ja professoreiden 
työtaakka senkun kasvaa koko ajan. Vois liiton lakkauttaa ja kukaan ei huomaisi mitään. 

- Liitto voisi pitää esillä akateemisen työn erityiskysymyksiä: yrityselämän mittapuut ja 
johtamiskäytännöt eivät yleensä sovellu yliopistojen arvioimiseen. 

- Määrätietoista taistelua virkasuhteiden turvaamiseksi minimissään ainakin nykyisten 
viranhaltijoiden osalta. Perinteisesti yliopistouran houkuttelevuus on perustunut nimenomaan 
virkasuhteen mukanaan tuomiin etuihin, ei palkan suuruuteen. Jos tämä etu häviää en usko, 
että nuoret tutkijat pitävät yliopistouraa enää houkuttelevana koska palkkauksessa ei 
kuitenkaan pystytä kilpailemaan yksityisen sektorin kanssa. 

- Nykyisiin virkoihin liittyvien oikeuksien säilyttäminen tulevaisuudessakin, kellokortista 
riippumattoman työajan säilyttäminen, eläkeasioiden hoito 

- Palkkataistelua mutta vain tuloksista. Kohti "tenure track"-systeemiä eli proffien kategorisointi 
takaisin. 
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- Perinteisistä oikeuksista ei tulisi luopua. 
- Pitäisi korostaa selkeiden pitkäjänteisten pelisääntöjen tärkeyttä. Hyvä johto asettaa ja valvoo 

pelisäännöt siten, että ainoastaan hyvällä menestyksellä perustoiminnoissa voi saavuttaa 
etua.   Silloin professorit voivat keskittyä ydintoimintoihin. 

- Ponnistelua opettajien ja opiskelijoiden määrän epäsuhdan korjaamiseksi. 1600 tunnin 
kokonaistyöaikapelleilyn lopettamista. Melkein kaikillahan se tulee täyteen viimeistään syys-
lokakuussa. 

- Professorien ja asiantuntijoiden äänen esillä pitämistä - valtavan itsenäisyys ja tulos-tai-ulos -
ajattelun toppuuttelua, jäsenkunnan valmentamista mahdollisiin tuleviin paikallisen sopimisen 
aikoihin, sen uudelleen pohtimista, mikä tulevaisuudessa oikeastaan on 
ammattiyhdistysliikkeen tehtävä, rooli ja missio. 

- Professorien nimityksen perusteiden yhtenäisyys yo tasolla 
- Professorien nykyinen asema (virka, status) säilytetään. 
- Professorien työsuhteiden turvaaminen. Ponnekas kannanotto yliopistolain uudistukseen, 

liittyen 1) professorien työsuhteen pysyvyyteen 2) Aalto-yliopiston yliopistostatuksen 
kirjaamiseen lakitekstiin 

- Professorien virkasuhteen tulisi säilyä. 
- Professorin viran säilyttäminen 
- Proffien palkkaus ja työehdot, edelleen. Professorien työrauha sen kautta, että mm. 

tutkimuspalvelut saatetaan ajan tasalle. 
- Stöder ett ökat inlytande för den högsta akademiska personalen (professorerna) för att bevara 

den akademiska autonomin 
- Tenure track -järjestelmää pitäisi viedä eteenpäin. Älytöntä kilpailua viroista joka 5 vuoden 

päästä pitäisi välttää. 
- Tieteen puolustamista, "uudistus" retoriikan ampumista alas, työrauhan palauttamista 

yliopistoihin. 
- Tillräcklig statsfinansiering också till andra än Aalto 
- Toivon, että professorien asemaa ja statusta voitaisiin ylläpitää myös uudessa yliopistossa. 
- Vaativiin johtotehtäviin siirtyville professoreille tulisi taata kunnollinen rahallinen korvaus ja 

johdon tuki tulisi mitoittaa siten että johtotehtävissä olevat professorit voisivat jollain tasolla 
jatkaa tutkimustaan ja palata aktiivitutkijaksi johtotehtävien päätyttyä. 

- Valvottava jäsenten etuja etenkin tieteen vapautta ja palvelussuhteen ehtoja 
- Varmistakaa, että budjettiraha riittää yliopiston pyörittämiseen. 
- Voimakas kannanotto virkojen säilyttämisen puolesta Voimakas huolenilmaisu koko maan 

yliopistojärjestelmän ja tutkimuksen tulevaisuudesta. 
- Tukea siirtymiselle työsopimussuhteisiin. 
- Opetusvirkojen lakkauttaminen 
- Valpasta edunvalvontaa 
- Tasa-arvon vahtiminen ja eritysseuranta palkkauksessa. Professorien aseman alleviivaaminen 

suhteessa esim. elinkeinoelämän interventioihin. 
- Professorin kelpoisuusehdot asetukseen. Professorien asiantuntijaroolin korostaminen. 
- Seurata niin lain viimeistelyä kuin yliopistojen organisaatiouudistuksia, jotta henkilöstön ääni 

kuuluu jatkossakin hallinnossa. 
- Palkkauksesta huolehtiminen 
- Totta kai siirtymävaiheen ratkaisujen, esim. eläkejärjestelyt, seuraaminen on tärkeää. 

Professoriliiton piirissä voitaisiin myös aktiivisesti pohtia sitä, mitä mahdollisuuksia uudistus 
avaa. 

- Pidettyä yliopistoväen puolta. 
- Virkasuhteiden säilyttäminen kaikin mahdollisin keinoin. 
- Taistella henkilöstön virkaan sijoittamisen puolesta. 
- HUS:n henkilökunnan tyyppinen epäluottamuslause. Estettävä virkaehtosopimuksen 

muuttaminen työaikakontrollin osalta. 
- Virkasuhteiden säilyttämispyrkimykset 
- Virkasuhteiden säilyttäminen 
- Edelleen aktiivista ammattikunnan edunvalvontaa 
- Jos viroista luovutaan, on professorien palvelusuhteen ehtojen korjaamisessa paljon töitä, eli 

mitkä tehtävät kuuluvat velvollisuuksiin ja mistä maksetaan erikseen. 
- Professoreiden työepäkohtiin olisi puututtava. 
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- Palkkaetujen ajaminen, työsuhteiden turvaaminen. 
- Kaikilta yksiköitä (esimiehiltä, professoreilta) yksilöllisesti kysytään ja seurataan uudistuksen 

vaikutuksia heidän toimintaansa ja toimintamahdollisuuksiinsa. 
- Ajaa työolosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Riittävästi aikaa tutkimukseen. 
- Virkasuhteiden pelastaminen 
- Työsuhde- ja virkasuhdeasioiden selkeytystä. Aktiivista tiedottamista. Tukea 

paikallisosastoille. 
- Aseman säilyttäminen virkasuhteessa. 
- Eläkkeelle siirtyvien mahdollisuuksiin jatkaa opetus- ja tutkimustyössä yliopistossa eläkettä 

paremmin palkkaeduin tulisi edistää. 
- Palkkaa ylös tuloksen tekijöille. 
- Rohkeasti esille, myös julkisuudessa. Proffien asema turvattava nykyisellään. 
- Tasapuolista edunvalvontaa kussakin yliopistossa, avoimutta palkkaluokan määräytymisessä 

paikallisella tasolla. 
- Virkamiesaseman säilyttäminen. Työajan käytön raportoinnin vastustaminen tai sen 

toteuttaminen järkevällä tavalla. 
- Tukea professorien perustehtävälle. Palkkakehitystä. 
- Yliopistojen toimintaa koskevan tutkimuksen tuloksia on syytä tuoda esille, se ei ole vain 

strategioiden ja johtamisen tutkimusta. 
- Tilanteen seuranta. Toiminta jos uhkakuvat toteutuvat. 
- Tinkimätöntä ja äänekästä tutkimuksen ja korkeimman opetuksen puolustamista. Sitä tukee 

myös proffien aseman, roolin ja toimenkuvan kehittäminen. 
- Työaikaseurannan torjuminen, se on nurinkurinen järjestelmä. Ei lisätehtäviä yliopistoille. 
- Professorien etujen turvaaminen yliopistouudistuksessa. 
- Virkatehtävien ja oikeuksien puolustaminen ja edunvalvonta. 
- Varmistaa mahdollisuus tutkimustoiminnan edistämiseen 
- Virantäytön menettelyjen ja pätevyysvaatimuksiin liittyvien kantojen ajaminen ja edistäminen. 
- Professorien aseman ja palkkauksen turvaaminen 
- Professorien työn arvostuksesta huolehtiminen. 
- Professorien palkkakehityksen ohella yliopistojen kokonaisrahoituksen turvaaminen. 
- Byrokratian vastustamista ja järkeä toimintaympäristön kehittämiseen. 
- Tuleville työsopimussuhteisille ohjeistusta uudessa tilanteessa. Palkattomien ylitöiden 

lopettaminen, mikäli työajan seurantajärjestelmä lopetetaan. Työtaisteluvalmiuden 
nostaminen. 

- Kriittisiä arvioita prosessin kaikissa vaiheissa jotka koskevat työturvaa, muutoksia 
palkkauksessa sekä rakenteellisessa kehittämisessä. 

- Palkkakehityksen turvaaminen 
- Palkkauksesta huolehtiminen 
- Aktiivista tiedottamista ja uhkien torjumista 
- Työajanseurantaan ankara vastalause 
- Oppiaineiden itsenäisyys 
- Aktiivista seurantaa ja selkeitä kannanottoja suurimpiin hölmöyksiin 
- Hyvien toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen 
- Lakko: kova kovaa vastaan viimeinkin. Miksi olemme yliopistoissa niin hiljaa? 
- Uhkien ja mahdollisuuksien esiin nostaminen erityisesti professorien kannalta. Julkiset 

kannanotot. 
- Odotan Professoriliitolta näkyvämpiä ja kovempia mielipiteitä ja toimenpiteitä jäsenistön 

aseman turvaamiseksi, erityisesti virkasuhteen säilyttämiseksi. 
- Palkkaetujen , työsuhdeturvan ja yliopistojen rahoitusaseman parantamista. Järkevä työnjako 

yliopistojen välillä ei olisi pahitteeksi. 
- Toiminta virka-aseman ja tasapuolisen rahoituksen puolesta. 
- Henkilöstön etujen turvaaminen. Tuottavuusohjelman kaltaisten mekaanisten supistusten 

vastustaminen. Työajan kohdistamisen seuraaminen. 
- Henkilöstön etujen turvaamiseen liittyvät toimenpiteet (palkka, työaika, eläkkeet) 
- Yrittää estää virkakoneiston mahdollistama mielivaltainen kohtelu. Vastustaa rehtorin oikeutta 

ottaa henkilöstö. 
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- Professorien aseman turvaaminen liiton nykyisen linjan mukaisesti. 
- Autonomian varmistaminen lisääntyvän tulosohjauksen sijaan. Eroon työajan seurannasta, 

auditoinnit ja laatujärjestelmät pois tarpeettomina (eivät huippuyliopistot tällaisia tarvinneet 
huipulle noustakseen). 

- Huolehtia profe4sssorien aseman säilymisestä tai vahvistamisesta. Palkka- ja 
työsuhdeasioista huolehtiminen. 

- Dosenttien asema säilytettävä ennallaan. 
- Työajanseuranta ja vastaava hölmöily estettävä. 
- Informaatio. 
- Yliopistouudistus jäihin. Liitto voisi pitää yllä lakkouhkaa. 
- Turvata työpaikat ja säilyttää jonkinlainen koko yliopistokenttää koskeva yhtenäinen palkkaus. 
- Professorien palkkakehityksen edistäminen. Yhteistyö tieteentekijöiden ja jos mahdollista 

lehtorien kanssa. 
- Seurantaa ja arviointia. 
- Palkkakehityksen seuraaminen, erityisesti naisten kohdalla. 
- Liitto voisi pohtia mihin tarkoituksiin ay-liike on syntynyt ja terästäytyä. Nyt on jo luovuttu 

ydinasioista kuten kollektiiviset sopimukset. 
- Professorien hallinnon määrää on vähennettävä. 
- Professorin virkoja ei lakkauteta uudistuksen varjolla. 
- Dosentuurit. 1600 tunnin työaikakatto suojaa liialta työltä. Analyysi professorien työtehtävistä 

(leviävät käsiin.) 
- Jämäkkää professorikunnan etujen puolustamista yliopistoyhteisön kollegiaalisuuden 

puolustamista johtajavaltaisuutta vastaan. 
- Professorien aseman säilyttäminen. Pätevyyden pitäminen kaikissa yliopistoissa 

samanlaisena. 
- Liitto on jo nyt varsin kiitettävästi vaikuttanut. Jos mahdollisuuksia vaikuttaa eduskuntaan, tuo 

virka/työsuhde tulisi pitää esillä. 
- Lain uudistuksen aiheuttamien haittojen minimoiminen, demokraattisen sivistysyliopiston 

pelastaminen, yliopistokeskusten aseman takaaminen laissa. 
- Tukea muutokselle. 
- Vaksamhet och kritik. 
- Koko uudistusta lykättävä. 
- Kun johtaminen käy entistä vaativammaksi, siitä tulisi palkita vastuun mukaisesti. 

Sapattijärjestelmää tulisi kehittää. 
- Tarkka tilanteen seurantaa ja tiedottamista jäsenille. 
- Aktiivista etujen valvontaa, työsuhde-edut. 
- Miten professorin asema poikkeaa vanhemman tutkija asemasta jatkossa? Arvonimi ei paljon 

paina. 
- Että hyväksytään työsuhteet. 
- Kraftfulla tag för att bibehålla enhetliga normer för prof. tjänsterna vid de olika universiteten. 
- Kraftkligt ställningstagande mot mobbning av universitetspersonal, speciellt då det gäller 

professorer. Demonstrera att ni har en ryggrad. 
- Vision ja yliopiston tehtävien kirkastaminen. 
- Hålla professorernas status. 
- Stoppa den i riksdagen.Henkilöstön asemasta huolehtiminen. Akateemisen tietämyksen 

varmistaminen yliopiston hallintoelimissä. 
- Bevaka nogrannt professorernas intressen. 
- Professoreiden aseman ja vaikutusvallan säilyminen uudistuksesta huolimatta (yliopiston 

hallituksen ja rehtorin valinnassa). 
- Akateemisen johtajuuden ja asiantuntevuuteen liittyvä keskustelu ja koulutus. 
- Hanttiin panemista. 
- Liiton tulee huolehtia siitä, että työnantaja huomioi ja tunnustaa todellisen työajan, mikäli 

työajan kohdentamisesta pidetään kiinni. Nykyisen käytäntö ei edes periaatteessa voi antaa 
oikeita tietoja ja lisäksi se on työntekijöihin kohdistuva loukkaus. 

- Jämäkkää otetta, ei ainoastaan professorien etujen ajamista. Yliopisto on tieteen ja 
sivistyksen yliopisto. 

- Työsuhteen säilyttäminen virkapohjaisena. 
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- Kaikkia mahdollisia toimia, jotka tapaisivat professorien thtävien säilymise ennallaan. 
Professorien osalta virkasuhteen tulisi säilyä ennallaan ja ansaittu eläketurva tulisi myös 
säilyä. 

- Professorit virkasuhteissa, perusrahoituksen määrä ja indeksi turvattava, YT-lain mukaiset 
muutosprosessit, työajanseurannan tarkoituksenmukaisuus. 

- Voimakasta toimintaa professuurien virkamiesaseman turvaamiseksi ja säilyttämiseksi. 
- Luotan teidän asiantuntemukseenne enkä ryhdy neuvomaan asiassa. Tämä ei ole ivallinen 

kommentti). 
- Specielltnogrann uppföljning av de bestämmelser som gäller tillsättningen av professorer samt 

deras kompeens. 
- Liitto on ajanut apulaisprofessorien asiaa ja tehnyt siinä hyvää työtä. Ns. varsinaiset entiset 

professorit ovat menettäneet jatkuvasti statusta. Nykyisin kaikilla on ent. apulaisprofessoria 
vastaava asema. 

- Henkilöstön aseman turvaaminen. laitosten käsittämättömien vuokrakuormien poistaminen. 
Onko koskaan kysytty mitä yliopistoväki todella haluaa tehdä. 

- Jämerää otetta professorien ja muun henkilökunnan osallistumismahdollisuuden puolesta. 
- Professorien asemaa on vahvistettava ja henkilöstön eläke-edut turvattava myös 

tulevaisuudessa. 
- Tiukempaa otetta professorien aseman turvaamiseksi, virkavastuu ja 

esittelyjärjestelmäsäilytettävä. 
- Tieteellisen tuottavuuden korostamista niin että yliopistojen rahoituksessa kuin professorien ja 

muidenkin yliopiston työtekijöiden palkkatason määrittelyssä. 
- Professorien tutkimuksen ja opetuksen autonomian turvaaminen. 
- Varmistutaan että valtionohjaus takaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisten yliopistojen 

eloonjäämisen. 
- Pystyisi jotenkin vaikuttamaan professorin aseman säilyttämiseen tavoittelemisen arvoisena ja 

turvaamaan nykyisillekin jotenkin siedettävät toimintaedellytykset eri yksiköissä. 
- Koko jäsenkunnan etujen ajamista. 
- Perustutkimuksen tarpeiden ajaminen. Tutkimuksen infrastruktuurien resursoiminen. 
- Jämäkkää edunvalvontaa sen suhteen, että professorien virat säilytettäisiin eikä siirrytä 

työsuhde-käytäntöihin. 
- Kiinnitetään huomiota paitsi edunvalvontaan myös tutkimusrahoitukseen. 
- Työpaikkojen säilyminen. 
- Palkkahaitarin alapäässä olevien professoriliiton jäsenten palkkauksen korjaamista. 
- Selviä kannanottoja valtion virkojen puolesta - miten käy virkavastuun jos virkoja ei jatkossa 

enää ole. 
- Professorin aseman ja palkkauksen turvaaminen. Professori ei saa kuolla byrokratiaan vaan 

tehdä päätyötä. 
- Professorien erityisaseman vahvistaminen. 
- Tieteellisen autonomian ja palkkauksen kehittämistä. 
- Korostaa yliopiston perustehtäviä ja kriittisesti tuoda esille kysymystä kuinka tehtävät 

muutokset edistävät suomalaisten yliopistojen kilpailukykyä. 
- Professorien virantäyttöprosessia kevennetään radikaalisti eikä vain silmänlumeeksi. 
- Kovia kannanottoja ja jopa työtaistelua. 
- Virkojen muuttaminen työsuhteiksi vaatii tarkkuutta, etteivät etuuden heikkene. 
- Oleellista on tuoda vahvasti esille millaista työympäristöä luovuus ja innovatiivisuus 

edellyttävät. 
- Stark påtryckning fär att bevaka professorerna som off tjänsteura. Kampanj mot 

tuottavuusohjelma. Ökat försvar av forskningsresurser. 
- Keskustelua ja toimenpiteitä perustieteiden ja -tutkimuksen arvosta. Liiallisen rahan palvonnan 

kyseenalaistamista. 
- Pitää huoli professorinimitysten laadukkaasta prosessista, tehtävät kirjattava edelleen lakiin. 
- Pidetään professorit virkamiehinä. Professoreiden ja muun henkilöstön aseman 

varmistaminen yliopistohallinnossa. Tutkimuksen vapauden pelastaminen. 
- Liiton tulisi ottaa kantaa rakenteellisen kehittämisen ohjelman vaikutuksiin yliopistoihin. 

Määrärahakorotus ja siitä päältä säästäminen eivät kuulosta järkeviltä toimilta. 
- Uudistuksen kaikinpuolista kriittistä arviointia muutosvastarinnan uhallakin. Taistelu yliopiston 

perusrahoituksen turvaamisen puolesta. 
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- Att försöka bibehålla universitets sakkunskapen (den kollegiala) i styrelsen och på 
mellanivåer. 

- Keskustelutilaisuuksia osastoittain yliopistojen johtosääntöjen muutoksesta ja niiden 
vaikutuksesta, osastojen tukemista muutosvaiheessa. 

- Työntekijänä odotan etujen säilyvän. 
- Yli-intendenteiltä vaati 7 lasikatto nurin. 
- Asioiden esilläpitoa. Voimakasta kannanottoa Akatemiaa koskevan lain muutokseen, 

akatemiaprof. ja tutkijanvirkoja ei saa lakkauttaa. 
- Pyrkimys säilyttää professorit virkamiehinä. Työsuhdeturvan varmistaminen nykyiselle tasolle. 
- Paljon tiukempaa suhtautumista professorien aseman turvaamiseen. 
- taata myös ikääntyville professoreille varoja tehdä tutkimusta ja saada kanslerilta ja Suomen 

Akatemialta matkarahoitusta ulkomaille. 
- Kamppailua siitä, että tutkimukseen ja opetuksen suunnasta päättäminen pysyy oppiaineiden 

professoreilla. 
- Professorien toiminnan autonomian turvaaminen, tutkimuksen ja opetuksen vapaus. 

Asiantuntija-aseman turvaaminen päätöksenteossa eri hallintotasoilla. 
- tarkka ja valpas seuranta sekä tarvittaessa nopeita kannanottoja ja toimenpiteitä. Osastojen 

merkitys korostuu laadittaessa johtosääntöjä. 
- Jos projektinjohtopalkkiot jäävät pois, tulee yliopiston teollisuusrahoituksen määrä 

supistumaan radikaalisti. 
- Määrätietoisia kannanottoja eri vaihtoehtoihin lähtien tutkimuksen ja opetuksen tarpeista. 
- Virkahenkilöiden virkojen turva. 
- vaikuttaminen uuteen neuvottelumekanismiin. 
- Professorien palkkatason tuntuvaa korostuvat. 
- Liitto seuraisi valppaasti lainsäädännön valmistelua, puuttuisi pontevasti hankkeisiin, 

periaatteellisiin asioihin, toisi esiin kriittiset näkemykset painokkaasti, kun ovat tarpeen, ei 
sopuilisi. 

- Yhteydenpito valtakunnan päättäjiin. 
- Professorien aseman puolustamista yliopiston hallinnossa ja palkkauksen edelleen 

parantamista tasapuolisesti. 
- Följa med, reagera, agera. 

 



PROFESSORILIITON JÄSENKYSELY 2008 

Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat Professoriliiton toimistossa  
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, puh. 09-4250 7010, sähköposti jorma.virkkala@professoriliitto.fi  
ja asiamies Raija Pyykkö, puh. 09-4250 7011, sähköposti raija.pyykko@professoriliitto.fi 

1.  Sukupuoli? 

1.  mies 2.  nainen 

2.  Ikä? 

 _______ vuotta 
3.  Tieteenalasi? 
1.  eläinlääketieteellinen 
2.  farmasia 
3.  hammaslääketieteellinen 
4.  humanistinen 
5.  kasvatustieteellinen 
6.  kauppatieteellinen 
7.  kuvataide 
8.  liikuntatieteellinen 

9.  luonnontieteellinen 
10.  lääketieteellinen 
11.  maatalous-metsätieteell. 
12.  musiikki 
13.  oikeustieteellinen 
14.  psykologia 
15.  taideteollinen 
16.  teatteri ja tanssi 

17.  teknillistieteellinen 
18.  teologinen 
19.  terveystieteet 
20.  yhteiskuntatieteellinen 
21.  muu, mikä? 
                 ___________________ 

 

4.  Varsinainen työpaikka? 
1.  HSE 
2.  HY 
3.  JoY 
4.  JY 
5.  KuvA 
6.  KuY 
7.  LTY 
8.  LY 
9.  OY 

10.  SibA 
11.  SHH 
12.  TaiK 
13.  TaY  
14.  TeaK 
15.  TKK 
16.  TuKKK 
17.  TTY 
18.  TY 

19.  VY 
20.  ÅA 
21.  SA 
22.  MpKK 
23.  tutkimuslaitos, mikä?  
                  _______________ 
24.  muu työpaikka, mikä? 
                  ______________ 

 

5.  Työaikasi nykyisessä virassa tai tehtävässä? 

1.  olen kokoaikainen 2.  olen osa-aikainen 

6.  Virka tai tehtävä marraskuussa 2008? VAIN YKSI RASTI 

1.  olen nimitetty professorin virkaan pysyvästi ilman aikarajoitusta 

2.  olen nimitetty professorin virkaan määräajaksi 

3.  olen professorin määräaikaisessa  virkasuhteessa 

4.  olen muunlaisessa virassa tai tehtävässä, mikä tehtävä? ____________________ 

5.  olen virkavapaana professorin tehtävistä, hoidan ________________________ 
 

7.  Mikä on UPJ-sopimuksen mukainen, maksussa olevan bruttopalkkasi euromäärä marraskuussa 2008  
kohdan 6 mukaisesta virasta tai tehtävästä? 

 

 Mukaan luetaan VAATI- ja HENKI-palkka tai vaihtoehtoisesti takuupalkka.  
 Mukaan ei lueta esimiespalkkioita, tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen 

palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu 
säännöllisesti. 

 Mukaan ei lueta myöskään mahdollisia joulukuussa maksettuja takautuvia eriä syksyn kuukausilta. 
 
 

 _______________ euroa kuukaudessa     (käytä tarvittaessa apuna marraskuun 2008 palkkakuittia) 
 

8. Onko edellä kohdan 7 mukainen palkkasi sopivan suuruinen? 
1.  Kyllä 
2.  Ei ole. Mikä olisi sopivan suuruinen palkka? ___________________ euroa / kk 

 

9.  Mitkä ovat voimassa oleva VAATI- ja HENKI-tasosi? 

VAATI-taso _________   (asteikolla 1 - 11)  HENKI-taso _________   (asteikolla 1 - 9) 

 palkkani ei määräydy UPJ:n mukaan 



 

10.  Jos olit yliopistossa professorina marraskuussa 2008, saitko silloin esimiespalkkiota? 

1.  en saanut 

2.  sain,  _______________ euroa marraskuussa 2008,  Mistä tehtävästä?__________________________________ 

11.  Oletko saanut tai saamassa projektinjohtamiskorvausta (maksullinen palvelutoiminta, lääketieteellinen 
maksullinen palvelutoiminta tai muu projektinjohtaminen) vuonna 2008?  
Jos olet, arvioi kuinka paljon korvauksen kokonaismäärä on vuonna 2008 varsinaiselta työnantajaltasi. 

1.  olen saanut tai saamassa. Arvio ____________ euroa vuonna 2008 
2.  en ole saanut enkä saamassa 

12. Oletko saanut tai saamassa täydennyskoulutuksesta tai muusta sivutoimisesta tuntiopetuksesta erillistä 
korvausta varsinaiselta työnantajaltasi?  
Jos olet, arvioi kuinka paljon korvaukset vuonna 2008 yhteensä tulevat olemaan. 

1.  olen saanut tai saamassa. Arvio ____________ euroa vuonna 2008 
2.  en ole saanut enkä saamassa 

13.  Onko sinulla virkaehtosopimusjärjestelmästä poikkeava henkilökohtainen sopimus palkkauksestasi? 
1.  kyllä 
2.  ei ole 

14.  Millaisia uhkia näet yliopistouudistuksessa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15.  Mitä mahdollisuuksia näet yliopistouudistuksessa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16.  Millaisia yliopistouudistukseen liittyviä toimenpiteitä odotat liitolta vuoden 2009 aikana? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

17.  Oletko tyytyväinen liiton osaston toimintaan työpaikallasi? 

1.  erittäin tyytyväinen 
2.  melko tyytyväinen 
3.  en osaa sanoa 
4.  melko tyytymätön 
5.  erittäin tyytymätön 

18.  Miten haluaisit kehittää liiton osaston toimintaa työpaikallasi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

19.  Seuraava kysymys koskee vain niitä, jotka työskentelevät jossakin seuraavista yliopistoista: TKK, TaiK, HKKK,  
       TuKKK, TY, JoY, KuY: Miten toivoisit liiton osaston organisoituvan yliopistossasi yhdistymisen jälkeen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

KIITOS VASTAUKSESTASI!    Palauta täytetty kysely oheisessa palautuskuoressa 5.12.2008 mennessä. 



 PROFESSORIEN PALKKASELVITYS
 Professoriliitto
 marraskuu 2008

PERUSTIEDOT PROFESSORIEN PALKKAUKSESTA

merkitse tiedot alle:

Yliopisto:

Monelleko kokoaikaiselle virkaan nimetylle professorille maksettiin palkkaa marraskuussa 2008?

Monelleko kokoaikaiselle mvs. professorille (virkamieslain 9 §:n 1 momentti) maksettiin palkkaa marraskuussa 2008?

Monelleko osa-aikaiselle professorille maksettiin palkkaa marraskuussa 2008?

Virkakohtaiset ja palvelussuhdekohtaiset tiedot pyydetään täydentämään tämän Excel-tiedoston lehdille PALKKATIEDOT 1 A ja 1 B



Palkkatiedot 1 A

Professorien palkat täydennetään alla olevaan taulukkoon, jokaisen professorin palkka omalle riville.

professorin 
sukupuoli N / M

euromääräinen UPJ:n 
mukainen maksussa 
oleva palkka, (sis. 
VAATI-osan ja HENKI-
osan tai takuupalkan)

esimiespalkkio 
euromääräisenä

muut vastaavat 
säännöllisesti 
maksettavat lisät 
euromääräisenä

edellisistä koostuva 
ns. säännöllisen 
työajan 
kokonaispalkka 
euromääräisenä

tehtävän 
vaativuustaso

henkilökohtainen 
suoritustaso

UPJ:n ylittävä 
euromääräinen 
sopimuspalkka

VIRKA / PALVELUSSUHDE 1

VIRKA / PALVELUSSUHDE 2

VIRKA / PALVELUSSUHDE 3

VIRKA / PALVELUSSUHDE 4

VIRKA / PALVELUSSUHDE 5

VIRKA / PALVELUSSUHDE 6

VIRKA / PALVELUSSUHDE 7

VIRKA / PALVELUSSUHDE 8

VIRKA / PALVELUSSUHDE 9

VIRKA / PALVELUSSUHDE 10

VIRKA / PALVELUSSUHDE 11

VIRKA / PALVELUSSUHDE 12

VIRKA / PALVELUSSUHDE 13

VIRKA / PALVELUSSUHDE 14

VIRKA / PALVELUSSUHDE 15

VIRKA / PALVELUSSUHDE 16

VIRKA / PALVELUSSUHDE 17

VIRKA / PALVELUSSUHDE 18

VIRKA / PALVELUSSUHDE 19

VIRKA / PALVELUSSUHDE 20

Sarakkeessa E "muut vastaavat lisät" ei mukaan lueta tuntiopetuspalkkioita, maksullisen palvelutoiminnan palkkioita, projentinjohtamiskorvauksia eikä muita 
palkkioita, jotka eivät toistu kuukausittain säännöllisesti.

KOKOAIKAISTEN VIRKAAN NIMITETTYJEN PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ VIROITTAIN MARRASKUUSSA 2008



Palkkatiedot 1 B

Mvs. professorien palkat täydennetään alla olevaan taulukkoon, jokaisen mvs. professorin palkka omalle riville.

professorin 
sukupuoli N / M

euromääräinen UPJ:n 
mukainen maksussa 
oleva palkka, (sis. 
VAATI-osan ja HENKI-
osan tai takuupalkan)

esimiespalkkio 
euromääräisenä

muut vastaavat 
säännöllisesti 
maksettavat lisät 
euromääräisenä

edellisistä koostuva 
ns. säännöllisen 
työajan 
kokonaispalkka 
euromääräisenä

tehtävän 
vaativuustaso

henkilökohtainen 
suoritustaso

UPJ:n ylittävä 
euromääräinen 
sopimuspalkka

PALVELUSSUHDE 1

PALVELUSSUHDE 2

PALVELUSSUHDE 3

PALVELUSSUHDE 4

PALVELUSSUHDE 5

PALVELUSSUHDE 6

PALVELUSSUHDE 7

PALVELUSSUHDE 8

PALVELUSSUHDE 9

PALVELUSSUHDE 10

PALVELUSSUHDE 11

PALVELUSSUHDE 12

PALVELUSSUHDE 13

PALVELUSSUHDE 14

PALVELUSSUHDE 15

PALVELUSSUHDE 16

PALVELUSSUHDE 17

PALVELUSSUHDE 18

PALVELUSSUHDE 19

PALVELUSSUHDE 20

PALVELUSSUHDE 21

Sarakkeessa E "muut vastaavat lisät" ei mukaan lueta tuntiopetuspalkkioita, maksullisen palvelutoiminnan palkkioita, projentinjohtamiskorvauksia eikä muita 
palkkioita, jotka eivät toistu kuukausittain säännöllisesti.

KOKOAIKAISTEN MVS. PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ PALVELUSSUHTEITTAIN MARRASKUUSSA 2008


