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J O H DA N TO

Professoriliitto on tehnyt jälleen kaksi laajahkoa selvitystä professorien palkoista ja eräistä muista profes-
sorien edunvalvontaan liittyvistä seikoista joulukuussa 2007. Ensimmäinen selvitys tehtiin jäsenkyselynä. 
Järjestyksessä tämä on seitsemäs tällainen selvitys. Toinen selvitys tehtiin jokaisen yliopiston hallinto-
johtajalle esitettynä kyselynä. Järjestyksessä tämä on viides tällainen selvitys. Kaikki yliopistot vastasivat 
liiton esittämään kyselyyn. Monessa tapauksessa hallintojohtaja delegoi vastauksen antamisen muulle 
henkilöstöhallinnossa toimivalle. Molempien kyselyjen kyselylomake on liitetty tähän raporttiin. Raportin 
kohdassa Yleistä on kuvattu kyselyjen käytännön toteuttamista. 

Jäsenten palkkakysely tehtiin aikaisempaan tapaan Focus Master Oy:n toimesta toimitusjohtaja Yrjö 
Lauhan johdolla. Hallintojohtajakysely tehtiin liiton nimissä, mutta siitä saadut tulokset on analysoinut ja 
raportin on laatinut toimitusjohtaja Lauha. Tältäkin osin noudatettiin aikaisempaa käytäntöä. 

Selvitykset eivät ole tieteellisiä tutkimuksia. Niiden tarkoituksena on kartoittaa monipuolisesti profes-
sorien palkkatasoa, siinä tapahtuvia muutoksia sekä yliopistokohtaisia/tieteenalakohtaisia yhteneväisyyk-
siä ja eroja. Raportin julkaisemisella pyritään viestittämään professorien palkkatilannetta jäsenkunnalle, 
yliopistoille, eri sidosryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös suurelle yleisölle. Lyhennelmä raportis-
ta on julkaistu Acatiimi-lehden numerossa 3/2008. Raportti on myös liiton kotisivuilla  www.professori-
liitto.fi .  

Kummankin selvityksen kohteet ovat pääasiassa samoja, tärkeimpänä olivat professorien palkat. 
Täysin identtisiä ne eivät kuitenkaan ole. Jäsenille suunnatussa kyselyssä kysyttiin palkkoja myös tutki-
muslaitoksissa olevilta, sen sijaan hallintojohtajille osoitettu kysely koski vain yliopistoissa toimivia pro-
fessoreja. Kaikki professorit eivät kuulu Professoriliittoon. Liittoon kuulumattomille professoreille ei ole 
lähetetty jäsenkyselyä. Hallintojohtajille osoitettu kysely sen sijaan koski kaikkia yliopistoissa toimivia 
professoreita. Liittoon kuulumattomat ovat erityisesti määräaikaisessa virkasuhteessa olevia eli mvs. pro-
fessoreita. Mvs. professorien suhteellisen alhainen järjestäytyminen liittoon selittää suurelta osin jäsenky-
selyn ja hallintojohtajille osoitetun kyselyn tulosten erilaisuutta. 

Selvityksissä kysyttiin mvs. professorien osuutta. Mvs professoreita on 21 % yliopistojen koko profes-
sorikunnasta. Edellisenä vuonna luku oli sama.  Mvs. professoreita on erityisesti kauppakorkeakouluissa. 
Helsingin kauppakorkeakoulussa mvs. professorien lukumäärän kasvu on ollut suurta. Lappeenrannan 
teknillisessä korkeakoulussa mvs. professorien osuus on erittäin suuri (37 %) verrattuna erityisesti Tam-
pereen teknilliseen yliopistoon (5 %). Eri yliopistojen professorien nimityspolitiikka eroaa suuresti toisis-
taan. Yli 30 %:n mvs. professorien osuutta on vaikea selittää. Sitä ei voida hyväksyä professorien työhön 
välttämättä liittyvän pitkäjänteisyyden kannalta. Mvs. professoreiden lisäksi ovat vielä professorin virkaan 
määräaikaisesti nimitetyt, joita on jäsenkyselyyn vastanneista 8 %. 

Selvitykset kohdentuvat joulukuuhun 2007. Tuolloin maksettiin palkanmaksun yhteydessä myös ta-
kautuvia korotuksia loka- ja marraskuulta. Tämä seikka on vaikeuttanut sekä yliopistojen vastauksia että 
jäsenten vastauksia. Virheilmoituksiakin on voinut tulla. Omakohtaisen palkkaselvittelyn ”suuritöisyys” 
on myös saattanut osaltaan laskea jäsenten vastausprosenttia. 

Hallintojohtajankyselyn vastauksissa professorien korotusprosentiksi muodostui keskimäärin 6,7 % 
verrattuna vuotta aikaisemmin suoritettuun selvitykseen. Jäsenkyselyssä korotusprosentti oli 7,2 %. Tilas-
tokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan kaikkien palkansaajien sekä koko valtion palkansaajien ansiota-
so nousi vuoden neljännellä neljänneksellä keskimääräisesti 5,2 %:a verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 
edellisenä vuonna.
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Eri yliopistoissa korotusprosentti vaihtelee muutamasta prosentista yli kymmeneen. Suurimmassa 
osassa yliopistoja ollaan korotusprosentissa suhteellisen lähellä kaikkien yliopistojen keskiarvoa. HY:n 
korotusprosenttiin sisältyy epävarmuustekijöitä. On mahdollista, että tämä johtuu edellisestä vuodesta. 
Myös esim. HKKK:n tietoihin saattaa sisältyä epävarmuutta.

Hallintojohtajaselvityksessä joulukuun keskiarvoksi saatiin kaikkien professorien osalta 5639 euroa 
ja virkaan nimitettyjen professorien osalta 5837 euroa. Palkkoihin on tällöin sisällytetty esimiespalkkiot. 
Jäsenkyselyn perusteella keskiarvo on 5785 euroa ilman esimiespalkkioita. Esimiespalkkioiden kanssa 
jäsenten keskiarvopalkka on noin 5960.

Suurin osa professoreista sai vuoden 2008 alusta VPJ:n nopeuttamisen johdosta korotuksen. Keväällä 
2008 kaikkien professorien keskiarvopalkka on arviolta 5800 euroa/kk ja liiton jäsenten 6100 euroa/kk.

Yliopistot soveltavat pääasiassa yhdenmukaisia virkaehtosopimusten määräyksiä. Taidepuolen VPJ:n 
(=entinen UPJ) kuvaukset tosin poikkeavat jossain määrin tiedepuolen kuvauksista. Tämä ei kuitenkaan 
ole syynä siihen, että taidealoilla on tiedealoja selvästi huonommat palkat. Muutoinkin yliopistojen väli-
set palkkaerot ovat samoista määräyksistä huolimatta melko suuria. Erot yliopistojen välillä johtuvat en-
nen kaikkea erilaisista sijoittamisista Vaati- ja Henkitasoille eri yliopistoissa. Yleisesti voidaan sanoa, että 
Vaati- ja Henkikeskiarvot ovat pysyneet suhteellisen vakaina eri yliopistoissa vuoden ajan. Jossain määrin 
yliopistokohtaisiin palkkaeroihin vaikuttavat myös vaihtelevat esimiespalkkiot. Professorien ”palkkapotis-
ta” tulee kolmisen prosenttia esimiespalkkioista. 

Palkkojen lisäksi jäsenkyselyyn liittyi keskeisenä jäsenten mielipidekartoitus koskien tyytyväisyyttä 
palkkaan ja tavoitepalkkaa, liiton toiminnan painopistealueitta ja jäsenten vaikutusmahdollisuutta liitos-
sa. Kyselylomakkeella oli myös mahdollisuus antaa palautetta liiton jäseneduista. Yhteenveto mielipide-
kartoituksesta sisältyy raporttiin.

Tässä yhteydessä on syytä kiittää jäsenkyselyyn vastanneita jäseniä vaivannäöstä, sekä toimitusjohta-
ja Yrjö Lauhaa ja yliopistojen hallintojohtajia ja henkilöstöhallintoa hyvästä yhteistyöstä.

Jorma Virkkala
Professoriliiton toiminnanjohtaja
19.3.2008
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Professoriliiton jäsenten palkkakysely toteutettiin 
kirjekyselynä joulukuussa 2007. Kysely kohdis-
tettiin suurimmalle osalle työssä olevia liiton 
jäseniä. Kyselyyn vastasi 535 jäsentä ja vastausak-
tiivisuus oli siten 33 %. Vastausaktiivisuus jäi nyt 
selvästi alhaisemmaksi kuin edellisinä vuosina, 
jolloin on ylitetty 40 prosentin raja. Alhaiseen 
vastausaktiivisuuteen varmasti osaltaan vaikutti 
vastaamisessa tarvittavan joulukuun palkkakuitin 
vaikeaselkoisuus, sillä joulukuussa maksettiin 
takautuvasti useita edeltäville kuukausille kohdis-
tuneita korotuksia.

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

Yliopiston hallintojohtajille kohdistettu palkka-
kysely kohdistui joulukuun 2007 palkkoihin. 
Kyselyssä pyydettiin hallintojohtajia ilmoittamaan 
seuraavat tiedot:

- Virka- ja palvelussuhdekohtaiset tiedot erik-
seen kokoaikaisten virkaan nimitettyjen pro-
fessorien ja mvs-professorien osalta.

- Joulukuun 2007 palkat pyydettiin eriteltyinä 
UPJ:n mukaisen maksussa olevan palkan 
(sisältäen Vaati- ja Henki-osan tai vaihtoehtoi-
sesti takuupalkan), esimiespalkkion, muiden 
säännöllisesti maksettavien lisien sekä näistä 
muodostuvan ns. säännöllisen työajan koko-
naispalkan osalta.

- Henki- ja Vaati-tasot professorikohtaisesti

18 yliopistoa ilmoitti palkkatiedot pyydetyssä 
muodossa. Kaksi yliopistoa ilmoitti pyydettyjen 
tietojen sijasta rajallisesti vain muutamia tunnus-
lukuja, mm. keskiarvot ja desiilit. Toimitetun ai-
neiston muoto kuitenkin asettaa joitakin rajoitteita 
tarkasteluille.

Kaikkiaan aineisto käsittää yhteensä 2336 
professorin palkkatiedot. 

Virka- ja palvelussuhdekohtaiset palkkatiedot 
ovat käytettävissä 1518 virkaan nimitetyn ja 395 
mvs-professorin osalta.

Palkkakyselyjen tuloksia vertailtaessa tulee huo-
mioida muutamia keskeisiä asioita. Jäsenten palk-
kakyselyssä mvs-professorien osuus vastaajista on 
3 %, kun vastaava osuus hallintojohtajien aineis-
tossa on 21 %. 

Lisäksi pienten yliopistojen kohdalla esiintyy 
näiden aineistojen välillä osittain suuriakin pie-
nestä havaintojen määrästä johtuvia palkkaeroja.

1 .  Y L E I S T Ä
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2 .  K Y S E LY  H A L L I N TO J O H TA J I L L E

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 - 48 12

Helsingin yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 480 44

Joensuun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 105 7

Jyväskylän yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 194 9

Kuopion yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 119 19

Kuvataideakatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 8 0

Lapin yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 56 2
Lappeenrannan tek-
nillinen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 81 10

Oulun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 222 30

Sibelius-Akatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 25 2
Svenska                   
handelshögskolan kaikki tiedot kyllä kyllä 30 5
Taideteollinen              
korkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 41 5
Tampereen             
teknillinen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 129 4

Tampereen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 177 28

Teatterikorkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 11 0
Teknillinen                 
korkeakoulu desiilit - - 191 19
Turun                      
kauppakorkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 36 1

Turun yliopisto desiilit kyllä - 233

Vaasan yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 51 2

Åbo Akademi kaikki tiedot kyllä kyllä 99 6

yhteensä 2336 205

Kyselyaineisto perustuu yliopistojen ilmoittamiin kokoaikaisten professorien palkkoihin joulukuussa 
2007 ja käsittää yhteensä 2336 professorin palkkatiedot.

Yliopistojen palveluksessa on lisäksi 205 osa-aikaista professoria, jotka on rajattu palkkojen tarkaste-
lun ulkopuolelle

Kun osa-aikaisten professorien oletetaan työskentelevän 50 % täydestä työajasta, vastaa professorien 
työpanos yhteensä 2390 henkilötyövuotta.
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2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain

Taulukko 2: Mvs-professorien osuus yliopistoittain

yliopisto
mvs-professorien 

osuus

muutos 2005 
> 2006

%-yksikköä

Turun kauppakorkeakoulu 53 +10

Helsingin kauppakorkeakoulu 48 +19

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 37 +2

Lapin yliopisto 32 -2

Svenska handelshögskolan 27 -2

Kuopion yliopisto 24 -13

Vaasan yliopisto 22 -9

Taideteollinen korkeakoulu 22 -4

Jyväskylän yliopisto 22 -

Oulun yliopisto 22 +2

Tampereen yliopisto 20 +3

Helsingin yliopisto 19 +5

Teknillinen korkeakoulu 19 -5

Turun yliopisto 18 -1

Teatterikorkeakoulu 18 +18

Åbo Akademi (sis Vaasa) 11 -6

Joensuun yliopisto 7 -12

Tampereen teknillinen yliopisto 5 +2

Sibelius-Akatemia 4 -10

Kuvataideakatemia 0 -

kaikki yhteensä 21 -

Kaikista professoreista 21 % on mvs-professoreita. Vuonna 2006 vastaava osuus oli samoin 21 % ja 
vuonna 2005 22 %.

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

Mvs-professorien osuus eri yliopistoissa vaihtelee huomattavasti ja korkeimmillaan ylittää 50 prosen-
tin osuuden.
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2.3. Palkka joulukuussa 2007 ja palkkojen muutos

Taulukko 3: Kaikki yliopistot, virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien palkka1

Palkka 2007 kaikki professorit
virkaan nimitetyt 

professorit
mvs-professorit

keskiarvo 5.638 5.837 4.985
vaihteluväli 3.586–9.422 3.834–9.422 3.586–7.762
desiili 1 4.832 4.868 4.303
alakvartiili 5.140 5.307 4.631
mediaani 5.540 5.707 4.932
yläkvartiili 6.088 6.227 5.303
desiili 9 6.719 6.865 5.633

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

Taulukko 4: Palkkojen muutos vuodesta 2006 kaikki professorit2

Vertailu vuoteen 2006 Muutos 2006–2007

keskiarvon muutos +351€  +6.7%
mediaanin muutos +352€  +6.8%

Kaikkien professorien keskipalkka 2003–2007

 

4 752 €
4 867 € 

4 988 €

5 287 €

5 638 €

 marraskuu
2003

 marraskuu
2004

 marraskuu
2005

 joulukuu
2006

 joulukuu
2007

1 Kaikkien professorien keskiarvo on laskettu koko aineistosta eli kaikkien 20 yliopiston professoreista (yhteensä 2336 professo-
ria). 

Taulukon muut tunnusluvut luvut laskettu niistä 18 yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet virka- ja palvelussuhdekohtaiset koko-
naispalkat eriteltynä virkaan nimittettyjen ja mvs-professorien osalta (virkaan nimitettyjä professoreita 1518 ja mvs-professoreita 
395, yhteensä 1913 professoria)
2  Mediaanit 2006 ja 2007 on laskettu niistä yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet pyydetyt virka- ja palvelussuhdekohtaiset kokonais-
palkat. Yliopistojen käytäntö ilmoittaa palkkatiedot vaihtelee vuodesta toiseen, mistä johtuen mediaanissa mukana olevien yliopis-
tojen lukumäärä vaihtelee. Näin ollen mediaanin muutokset eivät anna täysin luotettavaa kuvaa palkkojen muuttumisesta.
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2.4. Yliopistokohtaiset palkat

Taulukko 5: Yliopistokohtaiset palkat, keskiarvot ja mediaanit3

kaikki professorit
virkaan nimitetyt 
professorit mvs-professorit

erotus 
virkaan 
nimi-
tettyjen 
hyväksi

YLIOPISTO
keski-
arvo

me-
diaani

keski-
arvo

me-
diaani

keski-
arvo

me-
diaani

keski-
arvojen 
erotus

Helsingin              
kauppakorkeakoulu 5.675 5.710 6.220 6.071 5.130 5.057 1.090

Helsingin yliopisto 5.803 5.714 5.976 5.870 5.082 4.980 894

Joensuun yliopisto 5.649 5.373 5.717 5.470 4.699 4.539 1018

Jyväskylän yliopisto 5.648 5.452 5.794 5.553 5.136 5.089 658

Kuopion yliopisto 5.569 5.381 5.736 5.540 5.051 5.140 685

Kuvataideakatemia 4.697 4.691 4.697 4.691 - - -

Lapin yliopisto 5.389 5.515 5.764 5.789 4.592 4.429 1.172
Lappeenrannan  
teknillinen yliopisto 5.799 5.594 6.323 6.213 4.876 4.805 1447

Oulun yliopisto 5.686 5.542 5.859 5.714 5.078 5.089 781

Sibelius-Akatemia 5.331 5.403 5.397 5.422 3.688 3.688 1.709
Svenska               
handelshögskolan 5.479 5.499 5.894 5.679 4.339 4.356 1.555
Taideteollinen           
korkeakoulu 5.447 5.303 5.552 5.391 5.075 4.835 477
Tampereen             
teknillinen yliopisto 5.772 5.607 5.814 5.655 5.029 4.912 785

Tampereen yliopisto 5.581 5.574 5.730 5.658 5.001 5.016 729

Teatterikorkeakoulu 5.181 5.090 5.310 5.369 4.602 4.602 708
Teknillinen              
korkeakoulu 5.695 5.714 - - - - -
Turun                     
kauppakorkeakoulu 5.124 5.013 5.624 5.615 4.676 4.664 948

Turun yliopisto 5.592 - 5.592 5.509 4.729 4.829 863

Vaasan yliopisto 5.578 5.607 5.836 5.714 4.642 4.589 1194

Åbo Akademi 5.665 5.641 5.767 5.671 4.847 4.835 920

kaikki 5.638 5.540 5.837 5.707 4.985 4.937 852

3 Mediaaneissa esiintyy puutteita niillä yliopistoilla, jotka eivät ole toimittaneet virka- ja palvelussuhdekohtaisia kokonaispalkkoja.
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Taulukko 6: Yliopistot kaikkien professorien palkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 

YLIOPISTO
keskiarvo
2007

muutos 
2006 > 2007

Helsingin yliopisto 4 5.803 +199 +3,6%

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 5.799 +577 +11,0%

Tampereen teknillinen yliop 5.772 +375 +6,9%

Teknillinen korkeakoulu 5.695 +425 +8,1%

Oulun yliopisto 5.686 +439 +8,4%

Helsingin kauppakorkeakoulu 5 5.675 +537 +10,5%

Åbo Akademi 5.665 +432 +8,3%

Joensuun yliopisto 5.649 +476 +9,2%

Jyväskylän yliopisto 5.648 +389 +7,4%

Turun yliopisto 5.592 +498 +9,8%

Tampereen yliopisto 5.581 +327 +6,2%

Vaasan yliopisto 5.578 +333 +6,3%

Kuopion yliopisto 5.569 +366 +7,0%

Svenska handelshögskolan 5.479 +262 +5,0%

Taideteollinen korkeakoulu 5.447 +350 +6,9%

Lapin yliopisto 5.389 +224 +4,3%

Sibelius-Akatemia 5.331 +288 +5,7%

Teatterikorkeakoulu 5.181 +85 +1,7%

Turun kauppakorkeakoulu 5.124 +206 +4,2%

Kuvataideakatemia 4.697 +374 +8,7%

kaikki 5.638 +354 +6,7%

4 Helsingin yliopiston kohdalla palkan muutos 2006-2007 on selvästi alhaisempi kuin muilla yliopistoilla. Tämä saattaa johtua 
siitä, että yliopiston toimittamiin palkkatietoihin joulukuulta 2006 sisältyy epäselvyyksiä.
5 Helsingin kauppakorkeakoulu on muista yliopistoista poiketen ilmoittanut myös sopimuspalkkaisten professorien palkat. Nämä 
professorit on rajattu tutkimusaineiston ulkopuolelle. Jos sopimuspalkkaiset professorit huomioidaan, on Helsingin kauppakor-
keakoulun keskiarvo 5832 euroa.
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Taulukko 7: Yliopistot virkaan nimitettyjen professorien palkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä

YLIOPISTO
keskiarvo
2007

muutos 
2006 > 2007

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 6.323 +631 +11,1%
Helsingin kauppakorkeakoulu 6.220 +740 +13,5%
Helsingin yliopisto 5.976 +222 +3,9%
Svenska handelshögskolan 5.894 +346 +6,2%
Oulun yliopisto 5.859 +455 +8,4%
Vaasan yliopisto 5.836 +295 +5,3%
Tampereen teknillinen yliop 5.814 +395 +7,3%
Jyväskylän yliopisto 5.794 +413 +7,7%
Åbo Akademi 5.767 +407 +7,6%
Lapin yliopisto 5.764 +318 +5,8%
Kuopion yliopisto 5.736 +333 +6,2%
Tampereen yliopisto 5.730 +360 +6,7%
Joensuun yliopisto 5.717 +427 +8,1%
Turun kauppakorkeakoulu 5.624 +345 +6,5%
Turun yliopisto 5.592 +380 +7,3%
Taideteollinen korkeakoulu 5.552 +424 +8,3%
Sibelius-Akatemia 5.397 +231 +4,5%
Teatterikorkeakoulu 5.310 +214 +4,2%
Kuvataideakatemia 4.697 +374 +8,7%
Teknillinen korkeakoulu -
kaikki 5.837 +382 +7,0%

2.5. Kokonaispalkan muodostuminen

Taulukko 8: Virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien kokonaispalkan muodostuminen6

keskiarvot palkkanimikkeittäin virkaan nimitetyt mvs-professorit

palkka (UPJ:n mukainen palkka Henki- ja           
Vaati-osineen tai vaihtoehtoisesti takuupalkka) 5.626 4.928

esimiespalkkio 187 50

muut säännöllisesti maksettavat lisät 24 7

edellisistä koostuva kokonaispalkka 5.837 4.985

6 Taulukon keskiarvot laskettu niistä 18 yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet virka- ja palvelussuhdekohtaiset kokonaispalkat eritel-
tynä virkaan nimitettyjen ja mvs-professorien osalta
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2.6. VAATI- ja HENKI-tasot yliopistoittain

Taulukko 9: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain ja muutos vuoteen 2006, kaikki professorit 7 

yliopisto
KAIKKI PROFESSORIT

Vaati-keskiarvo ja muutos Vaati-keskiarvo ja muutos

Helsingin kauppakorkeakoulu 8.34 -0.30 -

Helsingin yliopisto 8.76 +0.02 6.28 -0.04

Joensuun yliopisto 8.67 -0.01 5.44 +0.01

Jyväskylän yliopisto 8.48 +0.03 6.35 -0.06

Kuopion yliopisto 8.65 +0.09 5.94 +0.10

Kuvataideakatemia 8.00   0.00 5.00 -0.25

Lapin yliopisto 8.20 -0.08 6.18

Lappeenrannan tekn. yliopisto 8.33 +0.03 7.23 +0.57

Oulun yliopisto 8.54 -0.01 5.92

Sibelius-Akatemia 8.50 +0.11 5.73 -0.27

Svenska handelshögskolan 8.47 +0.04 5.67 +0.17

Taideteollinen korkeakoulu 8.32 -0.09 5.88 +0.34

Tampereen teknillinen yliopisto 8.60 +0.02 6.08 +0.21

Tampereen yliopisto 8.71 +0.04 5.87 -0.30

Teatterikorkeakoulu 8.36 -0.09 4.82 -0.27

Teknillinen korkeakoulu - - - -

Turun kauppakorkeakoulu 8.26 -0.12 4.88 +0.14

Turun yliopisto 8.58 -0.04 - -

Vaasan yliopisto 8.65 -0.06 5.80 -0.04

Åbo Akademi 8.74 +0.05 6.05 -0.09
kaikki yliopistot 8.60 +0.01 6.07   0.00

7 Muut puutteet johtuvat puutteista yliopistojen toimittamassa aineistossa. Muutos edelliseen vuoteen merkitty niille yliopistoille, 
jotka ilmoittivat vastaavat luvut vuodelta 2006.
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Taulukko 10: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain, eriteltynä virkaan nimitettyjen ja mvs-professo-
rien osalta 8

yliopisto

KAIKKI PROFESSORIT VIRKAAN NIMITETYT

Vaati,
keskiarvo

Henki,
keskiarvo

Vaati,
keskiarvo

Henki,
keskiarvo

Helsingin kauppakorkeakoulu 9.11 - 7.58 -

Helsingin yliopisto 8.92 6.48 8.13 5.42

Joensuun yliopisto 8.71 5.51 8.00 4.00

Jyväskylän yliopisto 8.60 6.51 8.05 5.79

Kuopion yliopisto 8.67 5.98 8.61 5.82

Kuvataideakatemia 8.00 5.00 - -

Lapin yliopisto 8.62 6.19 7.33 6.17

Lappeenrannan tekn. yliopisto 8.92 7.12 7.28 7.41

Oulun yliopisto 8.81 5.99 7.57 5.64

Sibelius-Akatemia 8.56 5.80 7.00 4.00

Svenska handelshögskolan 8.95 5.73 7.13 5.50

Taideteollinen korkeakoulu 8.38 5.97 8.11 5.56

Tampereen teknillinen yliopisto 8.63 6.13 8.00 5.29

Tampereen yliopisto 8.84 5.99 8.19 5.42

Teatterikorkeakoulu 8.44 5.00 8.00 4.00

Teknillinen korkeakoulu - - - -

Turun kauppakorkeakoulu 8.88 5.18 7.65 4.59

Turun yliopisto 8.75 - 7.80 -

Vaasan yliopisto 8.93 5.88 7.64 5.55

Åbo Akademi 8.85 6.10 7.82 5.64
kaikki yliopistot 8.78 6.17 7.89 5.66

2.7. Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasoille

Taulukko 11: Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasojen mukaiseen matriisiin 
(kaikki professorit, n-luvut)

HENKI 
2

HENKI 
3

HENKI
 4

HENKI
5

HENKI
6

HENKI
7

HENKI
8

HENKI
9

VAATI 6 1
VAATI 7 1 3 7 22 16 21 6 15
VAATI 8 5 19 59 208 257 185 46 5
VAATI 9 33 149 309 158 72 18
VAATI 10 6 44 72 56 20 14
VAATI 11 3 1 4 6 3

8 Kuvataideakatemiassa ei ole mvs-professoreita. Muut puutteet johtuvat puutteista yliopistojen toimittamassa aineistossa.
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Taulukko 12: Professorien keskipalkka Vaati- ja Henki-tasojen eri yhdistelmissä
 (kaikki professorit, kokonaispalkka euroissa)

HENKI 
2

HENKI 
3

HENKI
 4

HENKI
5

HENKI
6

HENKI
7

HENKI
8

HENKI
9

VAATI 6 5.370
VAATI 7 3.878 4.083 4.176 4.248 4.285 4.679 4.887 4.901
VAATI 8 4.300 4.598 4.789 4.975 5.224 5.458 5.646 5.805
VAATI 9 5.328 5.558 5.830 6.182 6.448 6.568
VAATI 10 6.194 6.442 6.794 7.072 7.410 7.860
VAATI 11 7.113 8.082 7.874 7.856 8.252
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3 .  PA L K K A K Y S E LY  J Ä S E N I L L E 

3.1. Vastaajaprofi ili

sukupuoli %
nainen 24,8

mies 75,2

ikä %
alle 40 vuotta 2,2
40-49 vuotta 22,2
50-59 vuotta 48,0
60 vuotta tai enemmän 27,6

tieteenala %
luonnontieteellinen 21,9
humanistinen 14,1
teknistieteellinen 13,4
yhteiskuntatieteellinen 9,2
lääketieteellinen 8,8
kauppatieteellinen 7,6
kasvatustieteellinen 5,9
oikeustieteellinen 3,1
psykologia 2,5
maatalous-metsätieteellinen 2,2
eläinlääketieteellinen 1,9
hammaslääketieteellinen 1,5
terveystieteet 1,5
taideteollinen 1,3
teologinen 1,3
musiikki 1,0
liikuntatieteellinen 1,0
farmasia 0,6
teatteri ja tanssi 0,6
jokin muu 0,4

työaika %
kokoaikainen 96,6
osa-aikainen 3,4

työpaikka %
Helsingin yliopisto 18,5
Turun yliopisto 13,9
Tampereen yliopisto 10,1
Jyväskylän yliopisto 8,0
Joensuun yliopisto 6,9
Oulun yliopisto 6,3
Teknillinen korkeakoulu 5,7
Åbo Akademi 5,3
Tampereen teknillinen yliopisto 5,0
Kuopion yliopisto 3,2
tutkimuslaitos 2,3
Vaasan yliopisto 2,1
Turun kauppakorkeakoulu 2,1
Helsingin kauppakorkeakoulu 1,9
Suomen Akatemia 1,9
Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto

1,7

Svenska handelshögskolan 1,5
Sibelius-Akatemia 1,0
Taideteollinen korkeakoulu 1,0
Teatterikorkeakoulu 0,6
Lapin yliopisto 0,4
muu työpaikka 0,6

palkkasopimus %
virkaehtosopimus 96,3
henkilökohtainen sopimus 3,7

virka tai tehtävä %

nimitetty professorin virkaan           
pysyvästi ilman aikarajoitusta 81,6

nimitetty professorin virkaan 
määräajaksi 8,2

on professorin määräaikaisessa 
virkasuhteessa 2,9

muu virka tai tehtävä 3,6
virkavapaana professorin           
tehtävistä       3,6
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3.2. Palkka joulukuussa 2007

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 458 vastaajaa.

Taulukko 13: Jäsenten palkka 2007–2001

Palkka
joulukuu 

2007
joulukuu

2006

marras-
kuu

2005

mar-
raskuu 
2004

mar-
raskuu 
2003

mar-
raskuu 
2002

mar-
raskuu 
2001

keskiarvo 5.785 5.394 5.169 5.074 4.960 4.766 4.536

mediaani 5.715 5.301 5.116 5.021 4.952 4.743 4.541

vaihteluväli 3.710– 
8.349

3.874– 
7.999

3.332– 
7.664

3.379– 
7.800

3.400– 
7.660

3.200– 
6.982

3.027– 
6.838

alakvartiili 5.303 4.937 4.639 4.552 4.490 4.400 4.123

yläkvartiili 6.108 5.738 5.593 5.489 5.343 5.141 4.947

Taulukko 14: Palkka joulukuussa 2007 ja muutos vuosilta 2006, 2005, 2004 ja 2003

Palkka
joulukuu

2007
muutos

2006−2007
muutos

2005−2007
muutos

2004−2007
muutos 

2003−2007

keskiarvo 5.785 +391  +7.2% +616  +11.9% +711  +14.0% +825  +16.6%

mediaani 5.715 +414  +7.8% +599  +11.7% +694  +13.8% +763  +15.4%
alakvartiili 5.303 +366  +7.4% +664  +14.3% +751  +16.5% +813  +18.1%

yläkvartiili 6.108 +370  +6.4% +515  +9.2% +619  +11.3% +764  +14.3%

Professorien palkka joulukuussa 2007 oli keskimäärin 5.785 euroa ja mediaanipalkka 5.715 euroa.
Vuoden 2006 joulukuuhun verrattuna oli joulukuun 2007 mediaanipalkka 414 euroa ja keskipalkka 

391 euroa korkeampi.
Palkkaan luetaan VAATI- ja HENKI-palkka  tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Palkkaan ei lueta esi-

miespalkkioita, tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoi-
minnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu 
säännöllisesti.9

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

9 Vertailtaessa jäsenkyselyä ja hallintojohtajien aineistoa tulee huomioida, että hallintojohtajien aineistossa kokonaispalkka sisältää 
myös esimiespalkkion. Jäsenkyselyssä eritellyn esimiespalkkion korottava vaikutus on 180 euroa. Näin vertailukelpoiseksi koko-
naispalkaksi muodostuu 5.785 + 180 = 5.965 euroa.
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Kuva 2. Histogrammi, palkka joulukuussa 2007

Kuva 3. Keskipalkka vertailussa 2001–2007
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3.3. Vastaajaryhmien välisiä vertailuja

Taulukko 15: Yliopistokohtaiset palkat joulukuussa 2007 keskiarvon mukaisessa järjestyksessä10 

yliopisto keskiarvo mediaani

Suomen Akatemia (*) 6.800 6.800

Lappeenrannan tekn. yliopisto 6.526 6.572

Svenska handelshögskolan (*) 6.209 6.108

Helsingin yliopisto 6.066 5.986

Teknillinen korkeakoulu 5.952 5.882

Helsingin kauppakorkeakoulu (*) 5.918 5.992

Vaasan yliopisto 5.861 6.031

Lapin yliopisto (*) 5.836 5.836

Åbo Akademi 5.763 5.636

Tampereen yliopisto 5.761 5.820

Oulun yliopisto 5.731 5.560

taidealat (*)11  5.721 5.225

Jyväskylän yliopisto 5.701 5.630

Tampereen teknillinen yliopisto 5.688 5.670

Kuopion yliopisto 5.658 5.603

tutkimuslaitos (*) 5.367 5.000

Sibelius-Akatemia (*) 5.649 5.614

Turun yliopisto 5.594 5.616

Joensuun yliopisto 5.467 5.318

Turun kauppakorkeakoulu 5.371 5.315
kaikki vastaajat 5.785 5.715

10 tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku ≤10
11 taidealat sisältää Kuvataideakatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun
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Taulukko 16: Tieteenalakohtaiset palkat keskiarvon mukaisessa järjestyksessä12 

tieteenala keskiarvo mediaani

liikuntatieteellinen  (*) 6.218 5.834
eläinlääketieteellinen  (*) 6.207 6.276
lääketieteellinen 6.053 5.841
farmasia  (*) 5.922 6.108
maatalous-metsätieteellinen 5.858 5.819
kauppatieteellinen 5.841 5.578
teknistieteellinen 5.827 5.834
psykologia 5.823 5.800
luonnontieteellinen 5.816 5.800
teatteri ja tanssi  (*) 5.797 5.993
terveystieteet  (*) 5.786 5.761
yhteiskuntatieteellinen 5.783 5.725
oikeustieteellinen 5.778 5.657
taideteollinen  (*) 5.721 5.225
musiikki  (*) 5.649 5.614
humanistinen 5.623 5.574
kasvatustieteellinen 5.559 5.500
teologinen  (*) 5.509 5.328
hammaslääketieteellinen (*) 5.421 5.519
kaikki vastaajat 5.785 5.715

sukupuoli keskiarvo mediaani

nainen 5.648 5.560
mies 5.835 5.800

ikä keskiarvo mediaani

alle 40 vuotta 5.587 5.433
40–49 vuotta 5.558 5.559
50–59 vuotta 5.804 5.800
vähintään 60 vuotta 5.992 5.872

palkkasopimus keskiarvo mediaani

virkaehtosopimusjärjestelmän mukainen 
palkka 5.774 5.715

henkilökohtainen sopimus 6.508 6.656

virka tai tehtävä keskiarvo mediaani

nimitetty professorin                                   
virkaan pysyvästi ilman aikarajoitusta 5.839 5.797

nimitetty professorin virkaan määräajaksi 5.397 5.341
on professorin määräaikaisessa virkasuhteessa 5.319 5.199

12 tähdellä on merkitty tieteenalat, joiden n-luku ≤10
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3.4. Muut korvaukset ja palkkiot

Muiden palkan osien tai muotojen osalta tarkastelupohja on seuraavanlainen:13

•  esimiespalkkiota on saa 36 % vastaajista 
 (euromääräinen tieto käytettävissä 156 vastaajalta)
•  projektinjohtamiskorvausta saa 14 % vastaajista 
 (euromääräinen tieto käytettävissä 58 vastaajalta)
•  erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai sivutoimisesta tuntiopetuksesta saa 20 % vastaajista (euro 

määräinen tieto käytettävissä 83 vastaajalta)

esimiespalkkio 
joulukuussa 2007

Euroa

keskiarvo 502
mediaani 428
vaihteluväli 59–1.400
alakvartiili 250
yläkvartiili 760

projektinjohtamiskorvaus vuonna 2007 Euroa

keskiarvo 7002
mediaani 5.200
vaihteluväli 1.000–24.000
alakvartiili 3.100
yläkvartiili 6.525

erilliskorvaus täydennyskoulutuksesta tai sivutoim. 
tuntiopetuksesta vuonna 2007

Euroa

keskiarvo 2.716
mediaani 3.000
vaihteluväli 90–20.000
alakvartiili 950
yläkvartiili 4.500

13 sukupuolen mukaan korvausten ja palkkioiden saaminen vaihtelee seuraavasti:     
 esimiespalkkiota sai 38 % miehistä ja 32 % naisista      
 projektinjohtamiskorvausta sai 16 % miehistä ja 10 % naisista     
 erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai tuntiopetuksesta sai 21 % miehistä ja 17 % naisista
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3.5. Palkkojen muutos yliopistoittain

Taulukko 17: Yliopistokohtaiset palkat ja palkkojen muutos 2006–2007, 2005–2007 ja 2001–2007, 
järjestetty muutoksen 2001–2007 mukaan.14

yliopisto keskiarvo 
2007

muutos 
2006–2007

muutos
2001–2007

Lappeenrannan tekn. yliopisto 6.526 +634 
+10.8%

+1707 
+35.4%

Svenska handelshögskolan (*) 6.209 +449 
+7.8%

+1624 
+35.4%

Helsingin yliopisto 6.066 +442 
+7.9%

+1528 
+33.7%

Teknillinen korkeakoulu 5.952 +390 
+7.0%

+1203 
+25.3%

Vaasan yliopisto 5.861 +361 
+6.6%

+1174 
+25.0%

Helsingin kauppakorkeakoulu (*) 5.918 +454 
+8.3%

+1445 
+32.3%

Lapin yliopisto (*) 5.836 +387 
+7.1%

+1402 
+31.6%

tutkimuslaitos (*) 5.367 -16 
-0.3%

+864 
+19.2%

Åbo Akademi 5.763 +413 
+7.7%

+1136 
+24.6%

Turun yliopisto 5.594 +276 
+5.2%

+1293 
+30.0%

taidealat 15 5.721 +427 
+8.1%

+1517 
+36.1%

Joensuun yliopisto 5.467 +187 
+3.5%

+970 
+21.6%

Kuopion yliopisto 5.658 +394 
+7.5%

+959 
+20.4%

Turun kauppakorkeakoulu 5.371 +111 
+2.1%

+985 
+22.4%

Oulun yliopisto 5.731 +476 
+9.1%

+1213 
+26.8%

Jyväskylän yliopisto 5.701 +451 
+8.6%

+1125 
+24.6%

Tampereen yliopisto 5.761 +517 
+9.9%

+1187 
+26.0%

Tampereen teknillinen yliopisto 5.688 +446 
+8.5%

+1190 
+26.4%

Sibelius-Akatemia (*) 5.649 +573 
+11.3%

+1158 
+25.8%

kaikki vastaajat 5.785 +391 
+7.2%

+1269 
+28.1%

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 2001–2007 antaakin parhaimman kuvan palkkojen kehittymisestä.

14 tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku ≤10
15 taidealat sisältää Kuvataideakatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun
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3.6. Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka

Kuva 4. Omaan palkkaansa tyytyväisten osuus vuosina 2001–2007

Kolmannes (34 %) vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen palkkaansa. 
Palkkaansa tyytymättömiä pyydettiin jatkokysymyksessä nimeämään palkka, joka olisi heidän mieles-

tään sopivan suuruinen. Tavoitepalkan keskiarvo koko aineistosta laskettuna on 6.618 euroa.
Tavoitepalkan ja vastaajien nykyisen palkan erotuksesta muodostuu palkkakuilu. Kaikkien tavoite-

palkan ilmoittaneiden osalta palkkakuilu on 952 euroa16. Palkkakuilu on nyt hyvin lähellä vuoden 2006 
kuilua (636 euroa).

Taulukko 18: Palkkaansa tyytyväisten osuus ja palkkakuilu kvartiileittain

nykyinen palkka, kvartiilit Tyytyväisten osuus
Palkkakuilu palkkaansa          

tyytymättömillä

1. kvartiili, alle 5.303 euroa 21% 885 euroa

2. kvartiili, 5.304–5.715 euroa 29% 851 euroa

3. kvartiili, 5.716–6.108 euroa 36% 957 euroa

4. kvartiili, vähintään 6.109 euroa 51% 1.209 euroa

kaikki vastaajat 34% 952 euroa
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16 Kaikki palkkaansa tyytymättömät eivät ole ilmoittaneet tavoitepalkkaa. Nykyinen palkka ja tavoitepalkka on tiedossa yhteensä 
290 vastaajalta, joiden nykyinen keskipalkka on 5.666 euroa. Palkkakuilu on siten tavoitepalkka 6.618 euroa – nykyinen palkka 
5.666 euroa = 952 euroa.
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3.7. Professoriliiton toiminnan painopistealueet

Mitä asioita näet tärkeiksi painopistealueiksi liiton toiminnassa? 
Merkitse seuraavista korkeintaan kaksi.

 

Kohdassa ’jokin muu palvelussuhteeseen liittyvä asia’ mainittiin seuraavat:

 mainintojen
 lukumäärä
 4 työaikaseurannan torjuminen
 3 määräaikaisuuksien vähentäminen ja vakinaistaminen
 3 tutkimusmahdollisuuksien parantaminen
 2 burn-outin torjuminen
 2 työtaakan keventäminen
 2 avustushenkilöstöön panostaminen
 1 projektinjohtokorvausten korottaminen
 1 esimiespalkkioiden korottaminen
 1 sukupuolten välinen tasa-arvo
 1 Vaati- ja Henki-perusteiden selkiyttäminen

Kohdassa ’jokin muu asia’ mainittiin seuraavat:

 2 yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen
 2 byrokratian vähentäminen
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3.8. Jäsenten vaikutusmahdollisuus

Voitko mielestäsi vaikuttaa liiton toimintaan riittävästi?

 

Jos ei, niin miten vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää?

- En ole koskaan ottanut osaa mihinkään liiton järjestämiin tilaisuuksiin. Liitto voisi huomioida nuo-
remmat jäsenensä esimerkiksi kutsumalla uudet professorit jonkinlaiseen liiton esittelyiltaan. Musta 
meidän laitoksella kaikki ovat jäseniä, mutta en ole koskaan kuullut kenenkään osallistuvan mihin-
kään. Ollaan varmasti liian kiireisiä, ei kai johdu liitosta vaan siitä, että ollaan aina muutenkin me-
nossa. Periaatteessa olen huomattavasti tyytyväisempi professoriliiton jäsenjuttuihin kuin esimerkiksi 
OAJ:n. 

- Vastasin edelliseen ei, koska toinen vaihtoehto oli ”kyllä”. Oikea vastaus olisi kolmas vaihtoehto siltä 
väliltä. Koe, että voin vaikuttaa tuottamalla tietoa kentältä (=vastaamalla tähän kyselyyn). 

- Nuorempaakin polvea tulisi kuunnella. Alle 40v jäsenille pitäisi saada kiintiöt kaikkiin toimielimiin.
- Henkilökohtainen keskustelu 
- Jag borde själv aktivera mig, men jag är nog för lat för detta. Tack till alla dem som varit aktivare än 

jag!
- Oman ajankäyttöni priorisointi estää minua osallistumasta nykyistä enemmän.
- Olisi hyvä kerätä mahdollisimman paljon palautetta jäseniltä.
- Paikallistason aktiviteeteilla.
- Parempia mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan ohi paikallismafi an.
- Lokalavdelningen är fullständigt passiv.
- Mer direkt kontakt mellan förbundets anställda personal och medlemmar.
- Tutkimuslaitoksissa on vaikea ajaa etuja.
- Liiton johdon tulee kuunnella kenttää.
- Professoriliiton tulisi olla lähempänä puoluetta ja tiedepoliittisia järjestöjä joissa voin toimia tuloksel-

lisemmin.
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4 .  VA PA A M U OTO I N E N  J Ä S E N PA L AU T E

Mihin asioihin liiton tulisi mielestäsi erityisesti 
kiinnittää huomiota meneillään olevassa yli-
opistouudistuksessa?

mainintojen
lukumäärä
15 professorien hallintotehtävien rajoittaminen
13 tutkimuksen vapaus
11 työaikakirjanpidon rajoittaminen
10 virkasuhteet säilytettävä
9 perusrahoituksen kohdentaminen                    

ja turvaaminen
9 professorien aseman takaaminen yliopistossa
8 virkaetujen säilyttäminen työsuhteessa
8 työsuhdeturva
7 palkkakehitys
7 esimiespalkkioiden korottaminen
6 professoriedustus hallinnossa
5 yliopistojen itsenäisyys
5 tutkimusedellytysten turvaaminen
4 professorin laatuvaatimukset
4 henkilöstön asema yleisesti
4 sapattivapaajärjestelmä
3 sivistysyliopiston säilyttäminen
3 byrokratian vähentäminen
3 avoimuus viranhaussa
3 sukupuolten välinen tasa-arvo
2 huippuyksikköpolitiikan torjuminen
2 työolosuhteet yleensä
2 tiedekuntien eloonjäämisen varmistaminen
2 eläke-etujen turvaaminen
2 erottuminen ammattikorkeakouluista

Onko jokin nykyisistä jäseneduista mielestäsi 
tarpeeton?

mainintojen
lukumäärä
8 kalenteri
5 Mastercard
2 jäsenkortti
2 sähköpostilaatikko
1 Tiede-lehti
1 matkavakuutus
1 polttoaine-etu

Millaisista uusista jäseneduista olisi sinulle hyö-
tyä?

mainintojen
lukumäärä
8 lomamatkoihin liittyvät edut
5 kirjat, musiikki, kulttuuri
3 terveydenhuolto (ei-lakisääteinen,                    

esim. hammashoito)
3 polttoainealennus
2 jokin vapaa-aikaan liittyvä etu
2 atk-neuvonta
2 koulutukseen liittyvä etu
2 lehtitilaukset
2 Helsingin Sanomat 
1 tukea palkkaneuvotteluihin
1 alennus kylpylälomasta
1 omaisuudenhoitopalvelut
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PROFESSORIEN PALKKASELVITYS

Professoriliitto

joulukuu 2007

PERUSTIEDOT PROFESSORIEN PALKKAUKSESTA

merkitse tiedot alle:

Yliopisto:

Monelleko kokoaikaiselle virkaan nimetylle professorille maksettiin palkkaa joulu-
kuussa 2007?

Monelleko kokoaikaiselle mvs. professorille (virkamieslain 9 §:n 1 momentti) mak-
settiin palkkaa joulukuussa 2007?

Monelleko osa-aikaiselle professorille maksettiin palkkaa joulukuussa 2007?

Virkakohtaiset ja palvelussuhdekohtaiset tiedot voidaan täydentää tämän Excel-tiedoston lehdille 
PALKKATIEDOT 1 A ja 1 B

KOKOAIKAISTEN VIRKAAN NIMITETTYJEN PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ 

VIROITTAN JOULUKUUSSA 2007

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

Sarakkeessa D ”muut vastaavat lisät” ei mukaan lueta tuntiopetuspalkkioita, maksullisen palvelutoiminnan 
palkkioita, projektinjohtamiskorvauksia eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu kuukausittain säännöllisesti.

euro määräinen UPJ:n   
mukainen maksussa oleva 
palkka, (sis. VAATI-osan ja 
HENKI-osan tai takuu-
palkan)

esimiespalk-
kio euro-
määräisenä

muut vastaavat 
säännöllisesti 
maksettavat 
lisät euromää-
räisenä

edellisistä 
koostuva ns. 
säännöllisen 
työajan 
kokonais-
palkka 
euromääräi-
senä

tehtävän 
vaati-
vuus-
taso

henkilökohtai-
nen suoritustaso

VIRKA/PALVELUSUHDE 1
VIRKA/PALVELUSUHDE 2
VIRKA/PALVELUSUHDE 3
jne.

L I I T E

Palkkatiedot 1 A
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KOKOAIKAISTEN MVS. PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ 

PALVELUSSUHTEITTAIN JOULUKUUSSA 2007

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

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

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

esimies-
palkkio 
euromää-
räisenä

muut vastaavat 
säännöllisesti 
maksettavat 
lisät euromää-
räisenä

edellisistä koos-
tuva ns. sään-
nöllisen työajan 
kokonaispalkka 
euromääräisenä

tehtävän vaati-
vuustaso

henkilö-
kohtainen 
suoritustaso

PALVELUSUHDE 1
PALVELUSUHDE 2
PALVELUSUHDE 3
jne.

Palkkatiedot 1 B
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PROFESSORILIITON JÄSENKYSELY 2007 

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 joulukuussa 2007? 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 joulukuussa 2007
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 joulukuun 2007 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 
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10.  Jos olit yliopistossa professorina joulukuussa 2007, saitko silloin esimiespalkkiota? 

1.  en saanut 

2.  sain,  _______________ euroa joulukuussa 2007,  Mistä tehtävästä?__________________________________

11.  Oletko saanut tai saamassa projektinjohtamiskorvausta (maksullinen palvelutoiminta, lääketieteellinen 
maksullinen palvelutoiminta tai muu projektinjohtaminen) vuonna 2007?
Jos olet, arvioi kuinka paljon korvauksen kokonaismäärä on vuonna 2007 varsinaiselta työnantajaltasi. 

1.  olen saanut tai saamassa. Arvio ____________ euroa vuonna 2007
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 2007 yhteensä tulevat olemaan. 

1.  olen saanut tai saamassa. Arvio ____________ euroa vuonna 2007
2.  en ole saanut enkä saamassa

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

14.  Onko jokin nykyisistä jäseneduista mielestäsi tarpeeton? 

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

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

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

15. Millaisista uusista jäseneduista sinulle olisi hyötyä? 

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

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

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

16. Mihin asioihin liiton tulisi mielestäsi kiinnittää erityistä huomiota meneillään olevassa yliopistouudistuksessa?

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

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

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

17.  Mitä muita asioita näet tärkeiksi painopistealueiksi liiton toiminnassa? MERKITSE KORKEINTAAN KAKSI

1.  professorien palkkauksen nostaminen
2.  professorien tehtäväkuvan selkiyttäminen 
3.  muu palvelussuhteeseen liittyvä asia, mikä? _____________________________________________________
4.  osallistuminen yliopisto- ja tiedepoliittiseen keskusteluun
5.  yliopistojen ja tutkimuksen rahoitukseen vaikuttaminen 
6.  muu, mikä? _______________________________________________________________________________

18.  Voitko mielestäsi vaikuttaa liiton toimintaan riittävästi? 

1.  kyllä
2.  ei 

19. Jos et, niin miten vaikutusmahdollisuuksia tulisi kehittää? 

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

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

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

KIITOS VASTAUKSESTASI!    Palauta täytetty kysely oheisessa palautuskuoressa 12.1.2008 mennessä.
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