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LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET  
 
 
Jäsenten palkkauksen ja palvelussuhde-etujen edistäminen 
  
Yliopistojen yleinen työehtosopimus ja valtion virka- ja työehtosopimus ovat voimassa 31.3.2014 
saakka. Neuvottelut uusista sopimuksista alkanevat vuoden 2013 loppupuolella. Liitto edistää yli-
opistoissa kollektiivista ja keskitettyä neuvottelujärjestelmää.  
 
Liitto seuraa aktiivisesti palkkausjärjestelmän soveltamista yliopistotasolla sekä edellyttää yliopisto-
ja ja tutkimuslaitoksia parantamaan professoreiden palkkatasoa. Vuoden 2013 alusta siirrytään 
yliopistoissa henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin osalta kokonaisarviointiin, ja 1.10.2013 
otetaan uutena palkkauselementtinä käyttöön suorituskorotus.  
 
Professoreiden työskentelyolosuhteiden parantaminen 
 
Vuoden 2012 jäsenkyselyn myötä liitolla on yliopisto- ja tutkimuslaitoskohtaista tietoa professorei-
den työolosuhteista ja työhyvinvoinnista. Jäsenkyselyn mukaan yliopistoissa on avustavaa henkilö-
kuntaa liian vähän. Suurimpia stressitekijöitä professorin työssä ovat tutkimusajan puute ja liiallinen 
työmäärä. Professoreiden työskentelyolosuhteisiin vaikutetaan mm. yliopistojen johdon tapaami-
sissa ja liiton osastojen kautta. 
 
Liitto edistää sitä, että professorit voivat työssään keskittyä osaamisensa ja pätevyytensä kannalta 
tarkoituksenmukaisiin tehtäviin.  
 
Professoreiden johtajuuden merkityksen korostaminen 
 
Liitto korostaa professoreiden merkitystä yliopistojen ja tutkimuslaitosten johtajina. Menestykselli-
nen johtaminen edellyttää johtamistyön resursointia (mm. avustava henkilöstö, talouden seuranta-
järjestelmät, hallinnon tuki). Liitto edistää johtamispalkkioiden nykyistä laajempaa käyttöönottamis-
ta ja korottamista.  
 
Jäsenrekrytointi 
 
Uusien jäsenten rekrytointivastuu on edelleen osastoilla, mutta liiton toimisto osallistuu aikaisem-
paa aktiivisemmin jäsenhankintaan. Jäseniä innostetaan kollegoidensa rekrytoimiseen jäsenhan-
kintakilpailun avulla. Vuoden alussa tehdään julkisuuskampanja.   
 
Vuoden aikana selvitetään uusilta jäseniltä heidän motiivejaan liittyä liittoon ja odotuksiaan liiton 
toimintaa kohtaan.  
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TOIMINTASUUNNITELMA YKSITYISKOHDITTAIN 
 
Professoriliiton sääntöjen mukaan valtuusto käsittelee syyskokouksessaan hallituksen suunnitel-
man liiton toiminnan kehittämiseksi tulevana vuonna. Sääntöjä on muutettu liiton kokouksessa 
11.10.2012 siten, että valtuusto hyväksyy suunnitelman. Sääntömuutos on rekisteröitävänä.  
 
 

1 Edunvalvonta 

 

1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset  

 
Yliopistojen yleinen työehtosopimus (TES) on voimassa raamisopimuksen syntymisestä johtuen 
28.2.2014 saakka. Valtiolla voimassaolevien virkaehtosopimuksien kesto vastaa yliopistoja. 
 

1.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä 

 
Yliopistojen palkkausjärjestelmä YPJ perustuu keväällä 2010 tehtyyn TES:iin. YPJ vastaa sisällöl-
tään suurelta osin aikaisempaa OPM:n tasolla solmittua palkkausjärjestelmäsopimusta. Yliopistois-
sa otettiin 1.5.2011 alkaen käyttöön TES:n perusteella YPJ:hin kuuluva vaativuuslisä. Vaativuusli-
sä maksetaan vaativuustasoille 5-10 sijoitetuissa tehtävissä oleville, joiden tehtävät sijoittuvat ky-
seisen vaativuustason yläpäähän. Lisän suuruus on 50 % henkilön tehtävän vaativuustason ja sitä 
seuraavan vaativuustason erotuksesta. 
 
Kesäkuussa 2012 sovittiin, että vuoden 2013 alusta siirrytään henkilökohtaisen suoriutumisen arvi-
oinnissa aikaisemmasta pisteytysjärjestelmästä kokonaisarviointiin. Arviointikiriteerin säilyvät kui-
tenkin suunnilleen aikaisemman kaltaisina. Opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointikriteerit ovat: 1) 
opetukselliset, 2) tutkimukselliset ja 3) yliopistoyhteisölliset ja yhteiskunnalliset ansiot. 
 
Kesäkuussa sovittiin myös, että käyttöön otetaan 1.10.2013 lukien suorituskorotus, jonka suuruus 
on 50 % työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän suoritustason välisestä euromäärästä. Suoritus-
korotus nostaa käytännössä palkkaa noin 3 %:lla. Työantaja päättää suorituskorotuksen myöntä-
misestä. Käyttöönottovaiheessa 1.10.2013 0,7 %:n järjestelyerästä tulee suorituskorotuksen saa-
maan arviolta 23 % työntekijöistä. 
 
YPJ tulee koostumaan 1.10.2013 lukien neljästä eri osasta: 1) vaativuusosa, 2) suoriutumisosa, 3) 
vaativuuslisä ja 4) suorituskorotus. Lisäksi ovat vielä ns. takuupalkkasäännökset.      
 
Liitto seuraa aktiivisesti YPJ:n soveltamista. Erityistä huomiota kiinnitetään palkkausjärjestelmän 
uudistusten toteutumiseen. Liitto pyrkii varmistamaan professoreiden palkkatason ja kokonaispalk-
kasumman vahvistumisen. 
 
Liitto rohkaisee yliopistoja käyttämään professorien osalta pätevyyteen perustuvia, mahdollisim-
man korkeita vaativuustasoja ja henkilökohtaisen suoriutumisen tasoja. Tämä koskee myös pro-
fessorin rekrytointitilannetta. Vaativuustasojen hinnat ja muut YPJ:n osat ovat ainoastaan minime-
jä, jotka voidaan ylittää mm. henkilökohtaisilla sopimuksilla. Minimin ylittämisestä on hyvä esimerk-
ki myös ISY:n päätös erityiskorotuksesta professorien osalta. ISY:n päätöksen taustalla olivat liiton 
palkkaselvitykset.  
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Aalto-yliopistossa on otettu käyttöön suurta osaa opetus- ja tutkimushenkilöstöä, mm. professoreita 
koskeva oma, yliopistojen YPJ:stä osittain poikkeava palkkausjärjestelmä, josta voidaan kuitenkin 
siirtyä YPJ:n piiriin henkilön omasta ilmoituksesta. Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmä perustuu 
paikalliseen, yliopistokohtaiseen sopimukseen, jonka yliopistojen keskustason TES on mahdollis-
tanut. Liitto seuraa tarkasti Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmän toimivuutta. Tarvittaessa Aalto-
yliopiston paikallista palkkausjärjestelmää koskeva sopimus voidaan irtisanoa. Muita paikallisia 
palkkausjärjestelmiä ei tule perustaa.  
 
Kesäkuussa 2012 solmitun sopimuksen perusteella kaikille yliopistojen työntekijöille tulee 1,2 %:n 
yleiskorotus 1.1.2013 lukien.  
 

1.3 Valtion tutkimuslaitosten palkkausjärjestelmät 

 
Valtion palkkausjärjestelmissä kuukausipalkka määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja 
henkilökohtaisen työsuorituksen mukaisesti. Tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuori-
tuksen arviointia varten on olemassa virastokohtaiset arviointijärjestelmät, joten palkkausjärjestel-
mät eroavat tutkimuslaitoksissa toisistaan. Ne perustuvat sopimusalakohtaisiin virka- ja työehtoso-
pimuksiin.  
 

1.4 Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta  

 
Vuoden 2011 lopulla saavutettiin raamisopimuksen perusteella varsin kattava keskustason työ-
markkinaratkaisu. Ratkaisu on tehty pääsääntöisesti 25 kuukaudeksi. Yliopistojen ja valtion osalta 
tämä tarkoittaa, että sopimuskautta on pidennetty 31.3.2014 saakka. Tänä aikana siis vallitsee 
työrauhavelvoite.  
 
Voimassa olevaan työehtosopimukseen perustuvista vuoteen 2013 kohdistuvista palkankorotuksis-
ta on päästy sopimukseen jo vuoden 2012 puolella edellä mainitun mukaisesti. Jatkuvan neuvotte-
lumenettelyn mukaisesti toimintavuonna tulee neuvoteltavaksi muunlaisia kysymyksiä. 
 
Yliopistojen osalta seuraavaa kierrosta koskevat neuvottelut käynnistynevät varsinaisesti kesän 
jälkeen. Kuitenkin jo keväällä neuvottelukysymyksistä käydään keskustelua. Yleinen neuvotteluai-
kataulu määrittää myös yliopistojen neuvottelurytmiä. 
 
Neuvottelut käydään yliopistoja edustavan Sivistystyönantajien ja mm. JUKOn välillä. Liitto lähtee 
siitä, että sillä on riittävä edustus yliopistojen TES- ja muissa neuvotteluissa.    
 
Työehtosopimusneuvotteluissa otetaan esiin myös professorien tutkimusmahdollisuuksien paran-
taminen. Tavoitteena on saada työehtosopimukseen nykyistä tiukempi määräys tutkimuskausista.  
 

1.5 Valtion neuvottelutoiminta 

 
Valtiosektorin neuvotteluissa pääpaino oli palkankorotusten muodossa ja rakenteessa. Niin kutsu-
tut tekstiasiat jäivät vähemmälle.  
 
Keskustason työryhmät neuvottelevat mm. työurien pidentämisestä, VPJ:n kehittämisestä, matka-
korvauksista ja joustavien työaikajärjestelyjen käyttöönotosta.  
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1.6 Tulospalkkaus   

 
Yliopistojen osalta tulospalkkausta voidaan maksaa työehtosopimuksen ulkopuolella tulostavoittei-
den saavuttamisesta tai ylittämisestä. Näin on tehty eräissä yliopistoissa.  
 
Vaikka kaikki tulospalkkauksen kriteerit eivät sovellu yliopistoihin, voidaan tulospalkkausjärjestel-
mää kehittää valikoiden myös yliopistoissa edellyttäen, että tähän osoitetaan erillisrahoitusta. Tu-
lospalkkauksella tulee olla asianomaisen yliopiston professorien tuki.  Myös tutkimuslaitosten osal-
ta tulospalkkausta pidetään esillä.  
 
Tulospalkkausjärjestelmiä kehitettäessä professorien erityisasema yliopistojen tutkimuslaitosten 
vastuuhenkilöstöryhmänä tulee näkyä riittävästi.  
 

1.7 Johtamispalkkiot  

 
Yliopistoissa on erilaisia oman tehtävän ohella luottamustoimina hoidettavia johtamistehtäviä, joita 
hoitaa useimmiten professori. Johtamispalkkiot käsittävät runsaat 2 % professoreiden koko palk-
kasummasta. Johtamispalkkioita maksetaan 22 %:lle professoreista ja palkkioiden suuruudet vaih-
televat välillä 60–1400 euroa/kk.  
 
Aikaisemmin johtamispalkkioista oli määrätty melko yksityiskohtaisesti virkaehtosopimuksella. Ny-
kyisessä TES:sä todetaan yliopiston maksavan akateemisille johtajilleen päätöksensä mukaisesti 
johtamispalkkioita. Määräysten niukkuus aiheuttaa erityisiä tarpeita esimiespalkkioiden seurantaan. 
Uuden yliopistolain korostaessa esimiesten vastuuta liitto lähtee siitä, että tämän tulee näkyä esi-
miespalkkioissa korottavana tekijänä. Liitto teki vuonna 2012 yliopistolle esityksensä johtamispalk-
kioiden korottamisesta. Toimintavuoden aikana johtamispalkkioiden käyttöönottoa ja tasoa kehite-
tään. 
 

1.8 Täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkiot 

 
TES:n mukaan yliopistot voivat maksaa omiin päätöksiinsä perustuen erillisiä lisiä ja palkkioita. 
Vuonna 2011 liitto uudisti esityksensä yliopistoille täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamis-
palkkioista professoreille. Liitto suosittaa yliopistoille, että 1) Palkkiota maksetaan täydentävän ra-
hoituksen hankkimisesta ja siihen perustuvan hankkeen johtamisesta ja asiantuntijatyöstä. 2) Palk-
kion perusteeksi lasketaan kaikki hankittu rahoitus. 3) Palkkio maksetaan täydentävän rahoituksen 
euromäärän mukaan porrastaen, lähtökohtaisesti vuosittain.  
 
Johtamispalkkiota voidaan maksaa harkinnan mukaan merkittävissä hankkeissa, joihin ei liity täy-
dentävää rahoitusta. 
 
Toimintavuoden aikana seurataan täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkioiden kehi-
tystä sekä edistetään palkkioiden maksamista. 
 

1.9 Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -lausunnoista 

 
Professorien asiantuntijalausunnoista maksettavissa palkkioissa tulee ottaa huomioon entistä pa-
remmin niihin käytetty työaika sekä tehtävien vaativuus. Palkkioita tulee korottaa.  
 



 

 

7 

Liiton hallitus on viimeksi 9.3.2012 vahvistanut palkkiosuosituksen työsuhteen ulkopuolisia asian-
tuntijatehtäviä varten. Jäseniin kohdistuvalla tiedottamisella liitto pyrkii korostamaan sitä, että jo-
kainen liiton jäsen noudattaa palkkiosuositusta ulkopuolisista asiantuntijatehtävistä sopiessaan. 
 

1.10 Professorikunnan palkkakehitys  

 
Professorit tekevät yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa vaativinta työtä. Liiton tavoitteena on ollut 
saada professorien palkkoihin selkeä tasokorotus. YPJ:n toteuttaminen on korjannut osittain tilan-
netta, mutta epäkohtia on jäänyt kuitenkin jäljelle.  
 
Yliopistouudistuksen ja uuden TES:n myötä eri yliopistojen palkkakehitys saattaa eriytyä. Keski-
määräistä huonompia professoripalkkoja maksavia yliopistoja kehotetaan parantamaan professori-
en palkkausta. Liitto pyrkii siihen, että asioista sovitaan mahdollisimman pitkälle kollektiivisesti ja 
keskitetysti. Toimintavuoden aikana ei oteta käyttöön uusia yliopistokohtaisia työehtosopimuksiin 
perustuvia palkkausjärjestelmiä.  
 
Professorit voivat tehdä myös henkilökohtaisia työsopimuksia, jossa sovitaan palkkausjärjestelmää 
korkeammasta henkilökohtaisesta palkasta. Liitto ohjeistaa asiassa yliopistoja ja jäseniään.  
 
Valtio ei ole kilpailukykyinen työnantaja kilpailtaessa asiantuntija- ja johtajatason työntekijöistä. 
Tutkimuslaitokset maksavat professoreille keskimäärin alempaa palkkaa kuin yliopistot. Korkea-
koulutettujen henkilöiden palkkakehitystä pyritään kehittämään JUKOn kautta.  
 
Toimintavuoden aikana jatketaan professorien palkkakehityksen seurantaa sekä yliopistoissa että 
valtion tutkimuslaitoksissa. Liiton palkkaselvitysten tulokset otetaan huomioon edunvalvonnassa. 
Kyselyn tulokset saatetaan jäsenkunnan tietoon ja julkisuuteen.  
 

1.11 Professoreiden työaika 

 
Liitto edellyttää, että yliopiston professoreihin sovelletaan edelleen opetus- ja tutkimushenkilöstön 
työaikasopimusta, jonka mukaan vuosittainen työsuunnitelman mukainen kokonaistyöaika on 1600 
tuntia. Kokonaistyöaikajärjestelystä seuraa, että professori vastaa omasta työajastaan ja sen käyt-
tämisestä työsuunnitelmassa oleviin tehtäviin.  
 
Professorien enimmäisopetusmäärä (140 tuntia kontaktiopetusta) voidaan ylittää vain professorin 
suostumuksella. Suostumus voidaan antaa esimerkiksi silloin, kun tällä tavalla pystytään lisää-
mään toisena vuonna professorin tutkimusmahdollisuuksia. Liitto edistää muutoinkin TES-
perusteisia tutkimusmahdollisuuksia, kuten mahdollisuutta saada säännöllisesti toistuva tutkimus-
kausi. Tältä osin TES:iä tulee selventää. Muita työaikaa koskevia TES-muutoksia ei tarvita profes-
sorien osalta. Liitto torjuu kaikki sellaiset pyrkimykset, jotka voivat vaarantaa joustavan kokonais-
työaikajärjestelyn professorien osalta.  
 
Liitto lähtee siitä, että työaikasopimuksen tarkoittama työsuunnitelma on mahdollisimman yksinker-
tainen ja joustava. Työsuunnitelman hyväksymiseen voivat osallistua vain asianomainen ja yksikön 
johto.  
 
Liiton näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa ulkoinen rahoittaja vaatii työajan kohdentamista ja 
tehdystä projektinjohtamisesta ym. maksetaan erillistä korvausta, voidaan työajan kohdentamiseen 
suostua. Muissa tapauksissa työajan seurantaa ei tule tehdä. Liitto seuraa tarkasti tilannetta. Työ-
ajan kohdentamisessa järjestelmän tulee olla mahdollisimman käyttäjäystävällinen. 
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1.12 Professorikunnan tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan mahdollisuudet 

 
Yliopistojen työehtosopimuksen mukaan kontaktiopetuksen enimmäismäärä on professoreilla 140 
tuntia lukuvuodessa. Toimintavuotta edeltäneinä vuosina liiton painopistealueena on ollut professo-
reiden tutkimusmahdollisuuksien ja taiteellisen toiminnan mahdollisuuksien parantaminen. Liitto on 
ollut asiassa erittäin aktiivinen, ja se on käyttänyt tässä monia keinoja: yliopistojen johdon, OKM:n 
johdon ja muiden sidosryhmien tapaamisia, kirjallista suositusta yliopistoille sekä tiedotteita ja pu-
heenvuoroja julkisuudessa.  
 
Säätiöiden taholta on tullut lisämahdollisuus parantaa professorien tutkimusmahdollisuuksia. Liitto 
on neuvottelut säätiöiden kanssa. Säätiöt ovat perustaneet erityisen professoripoolin. Säätiöt 
myöntävät professorille apurahan vuoden mittaiseksi tutkimuskaudeksi. Apuraha mitoitetaan siten, 
että se vastaa noin puolta professorin nettopalkasta. Toisen puolen palkasta maksaa yliopisto. 
Yliopistot ovat olleet kiinnostuneita tällaisesta järjestelystä. Järjestely on toiminut etupäässä myön-
teisesti. Toimintavuonna pidetään yhteyttä professoripooliin ja vaikutetaan edelleen järjestelmän 
toimivuuteen. 
 
Toimintavuoden aikana professorien tutkimuskausijärjestelmän etenemistä seurataan tarkkaan ja 
kerätään käytäntöjä yliopistoista. Liitto edistää asiaa edelleen aktiivisesti käytettävissä olevin eri 
keinoin. Jäsenkuntaa informoidaan asian etenemisestä.  
 
Yliopistojen työehtosopimus mahdollistaa opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöajassa oleville 
opetuksesta ja hallintotyöstä vapaan tutkimusjakson työsuunnitelman puitteissa. TES:iä pyritään 
terävöittämään. 
 
Professorilla on tutkimustehtävä myös varsinaisen tutkimuskauden ulkopuolella. Usein tätä tehtä-
vää haittaa se, ettei professorilla ole käytettävissään riittävästi tutkimusmäärärahoja. Tätä puutetta 
liitto pyrkii korjaamaan.    
 

1.13 Verotus 

 
Liitto pyrkii yhdessä keskusjärjestö Akavan kanssa siihen, että verotuksen painopistettä siirretään 
ansiotulon verotuksesta kulutuksen verotukseen. Verotuksen kokonaistason on kuitenkin pysyttävä 
sellaisena, että ylimmän opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen taso ei vaarannu. Liiton jäsenkunnan 
kannalta on edullista, että tuloverotuksessa marginaaliverotusta lievennetään. 
 
Liitto antaa toimintavuoden aikana jäsenkunnalle verotusta koskevaa yleistä ja yksittäistä neuvon-
taa. 
 
Verovähennysjärjestelmän tulee olla sellainen, että se kannustaa aikaisempaa enemmän lahjoituk-
siin yliopistoille ja tieteelle. 
 

1.14 Kansainvälistymiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä 

 
Kongressi- ja opintomatkat ovat kansainvälisessä tiedeyhteisössä välttämättömiä. Kaikista työmat-
koista tulee saada täysimääräiset matkakustannusten korvaukset päivärahoineen. Yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten tulee varata tarkoitukseen riittävät määrärahat.  
 

1.15 Immateriaalioikeudet 
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Nykyinen lainsäädäntö merkitsee sitä, että keksinnöt jaetaan yliopistoissa avoimessa tutkimukses-
sa tehtyihin ja sopimustutkimuksessa tehtyihin. Jälkimmäisessä tapauksessa yliopisto voi ottaa 
keksintöoikeudet itselleen lainsäädännön perusteella. Vaikka tämä on ollut tietynlainen huononnus 
tutkijan asemassa, ei se kuitenkaan ole käytännössä muuttanut olennaisesti aikaisempaa käytän-
töä. Liitto seuraa tarkasti tilannetta.  
 
Yhteiskunnassa ovat esillä pyrkimykset siihen, että työnantajalle tulisi entistä enemmän oikeuksia 
työntekijöiden tekemien teosten tekijänoikeuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin. Liitto lähtee eh-
dottomasti siitä, että yliopistoissa tekijänoikeudet kuuluvat yliopistotutkijoille ja -opettajille. Tekijän-
oikeudet voidaan siirtää vain sopimusperusteisesti yksittäistapauksittain.  
 

1.16 Eläkkeet ja eroamisikä 

 
Professorit voivat jäädä joustavasti eläkkeelle 63–68 vuoden iässä. Professoreiden eroamisikä on 
68 vuotta, mutta se voidaan sopia korkeammaksi. 
 
Yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.1980, sovelletaan 
valtion eläkelakia. Muihin yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan työntekijän elä-
kelakia. Liitto antaa jäsenilleen eläkkeitä ja eroamisikää koskevaa neuvontaa.  
 
Useat yliopistot ovat todenneet, että eläkkeelle siirtyvä professori nähdään työyhteisössä voimava-
rana. Eläkkeelle jäävät professorit voivat sopimuksen mukaan osallistua tutkimukseen, opettaa, 
ohjata väitöskirjoja tai toimia muissa asiantuntijatehtävissä. Useimmiten yhteistyön jatkumisesta 
laaditaan kirjallinen sopimus. Liitto edistää ns. emerita- ja emeritus-sopimusten tekemistä mm. 
tiedottamalla yliopistojen voimassa olevista käytännöistä ja antamalla neuvontaa sopimuksen te-
kemisessä.  
 
 

2 Tiede- ja yliopistopoliittinen toiminta   

 

2.1 Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta  

 
Uusi yliopistolaki tuli voimaan 1.1.2010. Toimintavuoden aikana liitto seuraa edelleen tarkasti yli-
opistouudistuksesta ja yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä johtuvia muutoksia ja osallistuu 
aktiivisesti arviointiprosessiin. Toimintavuotta edeltäneenä vuotena tehtyä liiton jäsenkyselyä hyö-
dynnetään. 
 
Liitto lähtee siitä, että jatkossakin kaikissa yliopistoissa tehdään tutkimusta sekä annetaan tutki-
mukseen pohjautuvaa opetusta ja tutkijankoulutusta. Vaikka yliopistouudistuksessa korostetaan 
yliopistojen profiloitumismahdollisuutta, tutkintojen tulee olla tasoltaan samantasoisia eri yliopis-
toissa.   
 

2.2 Yliopistojen hallinto 

 
Yliopistouudistus on merkinnyt yliopistojen itsehallinnon laajentamista, mm. omaa taloutta, omaa 
vastuuta, itsenäisen oikeushenkilön asemaa sekä aikaisempaa laajempaa sisäistä organisointival-
taa. Yksittäisille professoreille tämä on saattanut merkitä vaikuttamismahdollisuuksien kaventumis-
ta. Professoriliitto korostaa eri yhteyksissä professorien merkitystä yliopistojen strategisessa pää-
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töksenteossa. Liitto lähtee siitä, että professorit edustavat yliopistoissa niiden varsinaisen toimin-
nan kannalta korkeinta ja arvostetuinta asiantuntemusta.  
 
Yliopiston päättämät tutkimuksen painoalat ja muu profilointi eivät saa merkitä uhkaa tutkimuksen 
vapaudelle.  
 
Uudessa tilanteessa liiton on tärkeää profiloitua uusien yliopistojen yhteistyökumppanina. Liitto 
edellyttää sitä, että yliopistojen johto käy säännöllistä keskustelua professorikuntansa kanssa eri 
muodoin. Professoriliiton paikallisosastot edustavat jäsenkuntaa yliopistotasolla, ja ne ovat avain-
asemassa neuvoteltaessa professorikuntaa koskevista asioista.  
 
Liitto ajaa myös johtamistehtävissä toimivien jäsentensä taloudellisia ja muita etuja. Johtamistehtä-
vien hoitaminen vaihtelee eri yliopistoissa sen suhteen, ovatko tehtävät päätoimisia vai sivutoimi-
sia. Liiton näkemyksen mukaan professoreilla tulisi olla edustus myös säätiöyliopistojen hallituk-
sessa.  
 

2.3 Professorien palvelussuhteet ja nimikkeet 

 
Professorit ovat ainoa henkilöstöryhmä, joka on mainittu yliopistolaissa. Yliopistolain säännökset 
koskevat yhtäläisesti professoreita julkisoikeudellisissa yliopistoissa ja säätiöyliopistoissa.  
 
Professorien valintamenettelystä säädetään yliopistolaissa. Lähtökohtaisesti rehtori valitsee pro-
fessorin. Valinta suoritetaan hakumenettelyn tai (tietyin edellytyksin) kutsumismenettelyn perus-
teella. Asiantuntijamenettely on yliopistolain mukaan pakollinen, jos valinta tapahtuu yli kahdeksi 
vuodeksi. Lakiin kirjattua asiantuntijamenettelyä ei tule keventää. Myös professorin sijaisilta vaadi-
taan professorin kelpoisuutta. Liitto seuraa tilannetta ja tuo esille sen, että mikäli palkattavalla hen-
kilöllä ei ole professorin kelpoisuutta, hänet tulee palkata muulla kuin professorin nimikkeellä. La-
kiin ei sisälly oikeusturvakeinoja professorin valintaan liittyen; tosin jääviyssäännökset koskevat 
valintamenettelyä. Professorien kelpoisuusvaatimuksista säädetään yliopistokohtaisissa joh-
tosäännöissä. 
 
Professorikunnan aseman ja arvostuksen säilyminen ja vahvistaminen on keskeinen liiton tavoite. 
Liiton selkeä lähtökohta on, että professorit valitaan pääsääntöisesti pysyviin työsuhteisiin. Määrä-
aikainen professorin valinta on aina perusteltava huolella. Liitto seuraa aktiivisesti professoreiden 
rekrytointikäytäntöjen muotoutumista yliopistoissa mm. rehtoreiden tapaamisissa ja luottamusmies-
järjestelmän kautta. Liitto myös antaa jäsenilleen neuvontaa. Mikäli osoittautuu, että professoreita 
valitaan perusteettomasti määräaikaisiin työsuhteisiin, liitto puuttuu asiaan.  
 
Tenure track -järjestelmissä on otettu uudelleen käyttöön apulaisprofessorin nimike. Liitto seuraa 
edelleen, ettei professorinimikettä tai professorijohdannaista nimikettä esiinny yliopistojen lisäksi 
minkään muun oppilaitoksen henkilöstössä tai ettei sitä käytetä muutoin asiattomissa yhteyksissä. 
Johdannaisnimikkeiden käyttö tulee liiton näkemyksen mukaan harkita tarkkaan. Liitto myös seu-
raa osa-aikaisten professuurien määrän kehitystä.  
 

2.4 Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehitys ja tutkijanura 

 
Liitto edistää edelleen neliportaista tutkijanuramallia, jonka neljännen portaan muodostaa professo-
rikunta. Professorin tehtävä on lähtökohtaisesti pysyvä. Liitto lähtee siitä, että professorien suhteel-
lista osuutta yliopistojen opetushenkilökunnasta lisätään maltillisesti. Liitto ei hyväksy sitä, että pro-
fessuureja muutetaan esimerkiksi kustannussyihin vedoten muunlaisiksi nimikkeiksi. 
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Monissa yliopistoissa on otettu käyttöön tenure track -järjestelmä eli Suomessa uudenlainen ura-
polku erityisesti professuurien osalta. Järjestelmät vaihtelevat jonkin verran yliopistoittain. Järjes-
telmän olennainen sisältö on kuitenkin se, että uran edetessä suunnitelmien mukaisesti henkilö 
päätyy professoriksi. Järjestelmään kuuluu professorijohdannaisia nimikkeitä, mm. apulaisprofes-
sori. Se ei vastaa Suomessa aikaisemmin ollutta apulaisprofessoria eikä se myöskään ole yliopis-
tolaissa tarkoitettu professuurinimike. Toimintavuoden aikana järjestelmän kehittämistä seurataan 
tarkasti, koska mm. pitkäaikaiset määräaikaiset tehtävät urapolulla saattavat muodostua oikeudel-
lisiksi ongelmiksi. Työsopimuslain mukaan työsuhde on lähtökohtaisesti pysyvä. Liitto katsoo 
myös, että uuden urapolkujärjestelmän käyttöönotto ei saa asettaa tieteellisellä uralla olevia eriar-
voisiin asemiin. Professorin tenure track -järjestelmään valitut ovat liittoon jäsenkelpoisia urapolun 
toiseksi viimeiseen vaiheeseen ehtineinä. Nimike on tällöin yleensä apulaisprofessori (associate 
professor).  
 
Yliopistolain mukaan professorit muodostavat yliopistojen hallinnossa oman ryhmänsä. Professo-
reita koskevat lakisäännökset ovat kaikkien yliopistojen osalta samanlaiset. Eri yliopistoissa pro-
fessorikuntaan kuulumista ei kuitenkaan sovelleta yhdenmukaisesti. Ongelmia tuottaa erityisesti 
apulaisprofessorin (associate professor) oikeusasema. Liiton käsityksen mukaan tenure track -
järjestelmässä olevien oikeusasemasta tulisi vallita Suomen yliopistoissa suunnitteen samanlainen 
käsitys. Liitto on esittänyt OKM:lle ja UNIFI:lle työryhmän perustamista selvittämään tenure track -
järjestelmässä olevien oikeusasemaa sekä laatimaan siitä yliopistoille suosituksen. OKM:n mukaan 
liiton esittämät oikeudelliset näkökulmat tullaan huomioimaan Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011 – 
2016 -kehittämissuunnitelman mukaisen tutkijan- ja opettajanurapolkujen arvioinnin yhteydessä.  
Liitto seuraa, miten työryhmä huomioi liiton esittämät näkökulmat.    
 

2.5 Professoreiden työskentelyolosuhteiden parantaminen 

 
Vuoden 2012 jäsenkyselyn mukaan yliopistoissa on avustavaa henkilökuntaa liian vähän. Ongel-
mana on myös se, että avustava henkilökunta on etääntynyt professoreista fyysisesti ja hallinnolli-
sesti. Avustavaa henkilökuntaa on siirretty palvelukeskuksiin ja keskushallintoon. Liiton keskeinen 
tavoite on saada avustavan henkilökunnan palvelut professorien saataville. 
 
Suurimpia stressitekijöitä professorin työssä ovat liiallinen työmäärä ja tutkimusajan puute. Jäsen-
kyselyn myötä liitolla on yliopisto- ja tutkimuslaitoskohtaista tietoa professoreiden työolosuhteista ja 
työhyvinvoinnista. 
  
Professoreiden työskentelyolosuhteisiin vaikutetaan mm. yliopistojen johdon tapaamisissa ja liiton 
osastojen kautta sekä pitämällä asiaa esillä eri yhteyksissä. 
 
Liitto edistää sitä, että professorit voivat työssään keskittyä osaamisensa ja pätevyytensä kannalta 
tarkoituksenmukaisiin tehtäviin eli tutkimukseen ja ylimpään opetukseen. 
 

2.6 Professoreiden johtajuuden merkityksen korostaminen 

 
Liiton jäsenkyselystä käy ilmi, että suurin osa professoreista toimii jonkintyyppisissä johtotehtävis-
sä. Liitto edistää akateemisten johtajien johtamispalkkioiden sekä täydentävän rahoituksen johta-
mispalkkioiden kehittämistä. 
 
Liitto korostaa professoreiden asemaa ja merkitystä yliopistojen ja tutkimuslaitosten johtajina. Pro-
fessorit hallitsevat alansa substanssin. Tämä luo mainiot edellytykset professorien erilaisiin johto-
tehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Menestyksellinen johtaminen edellyttää johtamistyön 
resursointia (mm. avustava henkilöstö, talouden seurantajärjestelmät, hallinnon tuki). Myös sopi-
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van sisältöisten ja mittaisten johtamiskoulutusjaksojen tarjonta on tärkeätä. Liitto korostaa eri yhte-
yksissä professorien johtajuuden merkitystä. 
 

2.7 Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voimavarat 

 
Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on tällä hetkellä Suomessa va-
jaat 4 %. Verrattuna muihin kehittyneisiin maihin tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen on viime vuo-
siin saakka tullut korjausta. Julkisen rahoituksen suhteellinen osuus on kuitenkin alentunut noin 30 
prosenttiin tutkimuksen kokonaisrahoituksesta. Tämä on ollut epäkohta, joka on haitannut erityi-
sesti perustutkimusta.  
 
Voimassa olevan hallitusohjelman mukaan vaalikauden tki-menojen tavoitteena on 4 %:n bkt-
osuus. Tutkimus- ja innovaationeuvosto esittää yliopistojen perusrahoituksen voimakasta lisäämis-
tä.  
 
Yliopistolaissa säädetään, että yliopistoille osoitettua määrärahaa korotetaan kustannustason nou-
sua vastaavasti yliopistoindeksillä. Yliopistoindeksi toimikin vuoden 2011 osalta asianmukaisesti. 
Tuon jälkeen on ollut ja tullut heikennyksiä. Voimassaoleva hallitusohjelma ja toimintavuoden valti-
on budjetti merkitsevät tutkimusmäärärahojen ja yliopistojen voimavarojen kehityksen muuttumista 
entistä selkeästi huonommaksi. Maan hallitus esittää yliopistoindeksiä jäädytettäväksi toimintavuo-
den osalta. Tämä merkitsee todellisia vaikeuksia läpi yliopistolaitoksen. Tutkimusmäärärahoihin 
tulee leikkauksia, jotka käytännössä merkitsevät 4 %:n tavoitetasosta luopumista.    
 
Liitto on vastustanut edellä kuvattuja leikkauksia. Tätä jatketaan toimintavuonna eri keinoin, mm. 
julkisin kannanotoin, lausunnoin ja sidosryhmävaikuttamisin. Liitto korostaa erityisesti pitkäjäntei-
seen perustutkimukseen suunnattavien voimavarojen merkitystä yliopistoille ja koko tutkimustoi-
minnalle. Keskeinen liiton tavoite on, että yliopistoindeksiä ei leikata enää toimintavuoden jälkeen. 
Liitto reagoi professoreiden irtisanomisuhkaan vaikuttamalla työnantajaan. Jäsenille on hankittu 
oikeusturvavakuutus ja työttömyysvakuutus.    
 
Yliopistojen rahoitusmalli on uudistettu vuosiksi 2013 - 2016. Rahoitusmallin vaikutusta seurataan. 
Liitto edistää edelleen sitä, että toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvää osuutta 
korotettaisiin ja vastaavasti muihin koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteisiin perustuvaa rahoitusta 
vähennettäisiin.   
 
Suomessa opiskelijoiden ja yliopisto-opettajien lukumääräsuhde on kansainvälisesti katsoen huo-
no: noin 20 opiskelijaa yhtä opettajaa kohden, joillakin tieteenaloilla vieläkin huonompi. Opetuksen 
ja oppimisen laadun parantaminen entisestään edellyttää lukumääräsuhteen parantamista. Tämä 
voi tapahtua vain voimavaralisäyksellä. Ministeriö on tilastoissaan laskenut opetushenkilökuntaan 
sellaisiakin henkilöitä, joiden tehtäväkuvaan ei sisälly paljon opetusta, ja tämän vuoksi tilastot näyt-
tävät paremmilta kuin todellisuus.  
 

2.8 Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen 

 
Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on esillä toimintavuonna. Liitto lähtee siitä, että raken-
teellinen kehittäminen koskee ensisijaisesti ammattikorkeakouluja. Yliopistojen rakenteellisen ke-
hittämisen on lähdettävä yliopistojen omasta intressistä. 
 
Liitto lähtee siitä, että jokaisessa yliopistossa harjoitetaan tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toi-
mintaa, annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta sekä annetaan tohtorikoulutusta. Rakenteelli-
nen kehittäminen tai yliopistojen profilointi ei saa muuttaa tilannetta tältä osin. 
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Rakenteita muutettaessa mahdollisesti vapautuvat voimavarat jätetään yliopistojen käyttöön. Yli-
opistojen painoaloista päättäminen kuuluu yliopistojen autonomian piiriin. Professoreiden tulee 
voida osallistua yliopistojen profilointityöhön.  
 
Sanaa duaalimalli ei mainita hallitusohjelmassa eikä koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa. Asiaa lähestytään yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinto-
jen erilaisilla tavoitteilla ja sisällöillä. Yliopistojen tehtävissä korostetaan tieteellistä tutkimusta ja 
ammattikorkeakoulujen tehtävissä työelämäyhteyksiä ja aluevaikuttavuutta. Liitto tuo esiin, että 
näitä lähtökohtia pidetään oikeina. 
 
Toimintavuoden alussa aloittaa uusi Taideyliopisto. Liitto seuraa tarkkaan Taideyliopiston liikkeelle-
lähtöä. Liittoon on perustettu Taideyliopiston osasto.   
 
Toimintavuonna tulevat esiin myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittäminen 
ja rakenteelliset muutokset. Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistuk-
seksi -raportissa ehdotetaan suuria rakenteellisia muutoksia. Liitto seuraa tarkkaan tilanteen kehit-
tymistä ja edellyttää, että tutkimuslaitosten rakenteellisessa kehittämisessä otetaan huomioon niis-
sä työskentelevän henkilökunnan asiantuntemus. Pitkäjänteinen tutkimus tulee turvata.   
 
Henkilöstön, erityisesti tutkimus- ja opetushenkilöstön, asema turvataan rakenteellisen kehittämi-
sen yhteydessä. 
 
 

3 Sisäinen järjestötoiminta 

 

3.1 Liiton organisaatio 

 
Toimintavuoden valtuusto on valittu vuosiksi 2013–2014. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin 
kevät- ja syyskokouksiin.  
 
Liiton hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa toimintavuonna. Hallitus asettaa työvaliokunnan 
sekä tarvittaessa muita työryhmiä.  
 
Hallituksen alaisena toimii liiton toimisto. Toimiston henkilöstörakennetta muutetaan siten, että toi-
misto pystyy vastaamaan entistä paremmin uusiin haasteisiin mm. uusiin, mm. viestintää koskeviin 
haasteisiin. 
 
Liitossa toimii 15 rekisteröimätöntä osastoa.   
 

3.2 Jäsenistö 

 
Hallitus seuraa jäsenmäärän kehittymistä kuukausittain. 
 
Jäsenrekrytointia tehostetaan edelleen. Päävastuu jäsenhankinnasta on edelleen osastoilla. Jä-
senrekrytointi kohdistetaan erityisesti uusiin professoreihin. Osastot lähettävät liiton toimistoon 
säännöllisesti tiedot uusista professoreista, ja liiton toimisto lähettää kyseisille henkilöille sekä säh-
köisesti että postitse tietoa liitosta. Osastojen toimihenkilöitä kannustetaan tekemään henkilökoh-
tainen yhteydenotto uusiin professoreihin. Liiton jäseniä innostetaan rekrytoimaan kollegoitaan 
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jäsenrekrytointikilpailun avulla. Vuoden aikana selvitetään uusilta jäseniltä heidän motiivejaan liittyä 
liittoon ja odotuksiaan liiton toimintaa kohtaan.  
 
Vuonna 2012 tehdyn jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään edunvalvonnassa.  
 
Vuonna 2012 uusitun jäsenrekisterin toimintoja käytetään entistä enemmän hyväksi toimiston ja 
jäsenistön välisessä yhteydenpidossa.  
 

3.3 Liiton osastot 

 
Toimintaansa varten liitto jakautuu yliopistokohtaisiin osastoihin. Taideyliopistoon perustettu uusi 
osasto aloittaa toimintansa. Tutkimuslaitosprofessoreilla on yksi valtakunnallinen osasto.  
 
Yliopistouudistuksen myötä yliopistojen itsenäisyys päätöksenteossa on lisääntynyt. Näin ollen 
yliopistokohtaisilla osastoilla on merkittävä rooli paikallistason edunvalvojina. Professorien palkka-
edunvalvonnan suhteen on tärkeää, että professoriedustajat osallistuvat yliopistojen arviointiryhmi-
en toimintaan. Toimintavuoden aikana erityisiä haasteita ovat professoreiden määräaikaisuuksien 
seuranta, palkkauksen kehittäminen, professoreiden aseman vahvistaminen yliopistoissa ja jäsen-
rekrytointi. 
 
Liitto varaa osastoille toimintaa varten riittävät taloudelliset mahdollisuudet. Osastot pidetään ajan 
tasalla liiton toimielimissä ja toimistossa esillä olevista tärkeistä ajankohtaisista asioista. Osastojen 
toimintaa varten kootaan suuntaviivat, mm. hyviä toimintakäytänteitä, liiton uusien verkkosivujen 
osastosivuille. Liiton puheenjohtaja ja toimihenkilöt käyvät osastojen tilaisuuksissa mahdollisimman 
paljon.  
 
Liitto järjestää osastojen edustajille paikallistoiminnan kehittämisseminaarin, osastojen puheenjoh-
tajien tapaamisen sekä muuta ajankohtaista koulutustoimintaa.  
 

3.4 Luottamusmiestoiminta 

 
Paikallistason neuvottelutoimintaa hoidetaan suurelta osin luottamusmiesjärjestelmän ja yhteistoi-
mintamenettelyn pohjalta. On tärkeää, että professorit osallistuvat mahdollisimman suuressa mää-
rin luottamusmies- ja yhteistoimintamenettelyyn. Jokaisessa yliopistossa tulee olla vähintään yksi 
professoriluottamusmies. Neuvoteltaessa erityisesti professoreita koskevista asioista tulee neuvot-
teluissa olla mukana professori.   
 
Luottamusmieskoulutus järjestetään pääsääntöisesti JUKOn ja VAKAVAn kautta. Sen lisäksi pro-
fessoriluottamusmiehet kutsutaan liiton järjestämiin koulutuksiin. Professori-luottamusmiehiä akti-
voidaan osallistumaan luottamusmieskoulutuksiin.  
 

3.5 Jäsenpalvelut 

Liitto on varautunut tukemaan jäseniään taloudellisesti työmarkkinoiden mahdollisessa konfliktiti-
lanteessa.  

Liitto ajaa jäsenkunnan etuja palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa. Liiton jäsenet voivat halutes-
saan saada työttömyysvakuutuksen liittymällä Opettajien työttömyyskassan jäseneksi; jäsenyys on 
ilmainen liiton tarjoama jäsenetu. Lisäksi liitto on ottanut kaikille jäsenilleen vastuu- ja oikeusturva-
vakuutuksen, joka antaa turvaa jäsenen työ- tai virkasuhteeseen.  
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Liitto on kustantanut jäsenilleen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä matkustaja- ja matkatava-
ravakuutuksen. Lisäksi jäsenet voivat itse liittyä liiton neuvottelemiin ryhmäetuvakuutuksiin.  
Liitto antaa jäsenilleen neuvontaa erilaisissa palvelussuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Jäsenet 
saavat liiton toimistosta juridista neuvontaa myös vero- ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Pai-
kallistasolla liiton luottamushenkilöt ja JUKOn luottamusmiehet ovat jäsenten käytettävissä. Liitolla 
on edelleen sopimus Asianajotoimisto Bützow Oy:n kanssa jäsenten puhelinneuvonnasta yksityis-
elämän oikeusasioissa. Palvelu on liiton jäsenille ilmainen.  
 
Jäsenetuna liiton jäsenet saavat edelleen Acatiimi-lehden ja Tiede-lehden. Lisäksi liiton jäsenille 
lähetetään Professoriliiton kalenteri, palkkakyselystä tehty raportti ja Professorimatrikkeli. Haluk-
kailla on mahdollisuus saada professori.fi-sähköpostilaatikko jäsenetuna.  
 
 
Suomalaisen kirjakaupan Helsingin myymälä antaa Professoriliiton jäsenille 10 % alennuksen 
muista kuin oppikirjoista. Lisäksi Akavan kautta on mahdollista saada muita jäsenetuja, kuten lo-
mapalveluita ja erilaisia alennuksia. 
 
Vuoden aikana järjestetään kaksi jäsentilaisuutta, joista toiseen kutsutaan myös sidosryhmiä.  
 

3.6 Järjestöllisen valmiuden ylläpito  

 
Työrauhavelvoite on voimassa 31.3.2014 saakka. Järjestövalmiutta kehitetään ja ylläpidetään tä-
män mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
 

4 Ulkoinen järjestötoiminta 

 

4.1 Keskusjärjestö Akava 

 
Professoriliitto pyrkii kehittämään toimintaansa yhteistyössä Akavan kanssa. Tämän vuoksi on 
edullista, että liiton edustus Akavan toimielimissä säilyy ja vahvistuu. Liiton tavoitteena on, että 
osallistumismahdollisuus Akavan hallitukseen säilyy. 
 
Liitto näkee tarkoitusperiensä kannalta edulliseksi, että Akavan itsenäisyys ja vaikutusvalta yhteis-
kunnassa korostuu. Tämä ei sulje pois keskusjärjestö Akavan tarkoituksenmukaista yhteistyötä 
muiden järjestöjen ja tahojen kanssa. Akava on säilytettävä korkeasti koulutettujen henkilöiden 
keskusjärjestönä, jonka keskeisenä periaatteena on koulutuksen ja korkeasti koulutettujen aseman 
korostaminen joka suhteessa. 
 

4.2 Neuvottelujärjestö 

 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry toimii akavalaisten järjestöjen yhteenliittymänä 
julkisella alalla. Liitto pyrkii kehittämään edunvalvontatoimintaansa JUKOssa yhteistyössä VAKA-
VAn kanssa. On välttämätöntä, että liiton edustus JUKOn toimielimissä, erityisesti yliopistoneuvot-
telukunnassa, on riittävä. JUKOa tulee kehittää niin, että eri neuvottelusektorien itsenäinen asema 
turvataan jatkossa. Liitto seuraa tarkasti JUKOn toimintaa yliopistojen työehtosopimuksen sovel-
tamisessa.  
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4.3 VAKAVA 

 
VAKAVA on keskisuurten ja pienten akavalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka toimii vaaliliittona, 
informaatiokanavana, vaikuttajana Akavan sisällä sekä koulutusorganisaationa. VAKAVAsta on 
myös taloudellista hyötyä liitolle. Liitto kuuluu JUKOon VAKAVAn välityksellä, ja näin ollen VAKA-
VA maksaa JUKOn perusmaksun liittojen sijaan. Kokemukset VAKAVAsta ovat olleet etupäässä 
myönteisiä. Toimintavuoden aikana osallistutaan aktiivisesti VAKAVAn toimintaan ja kehittämi-
seen.  
 

4.4 Yliopistojen opettaja- ja tutkijajärjestöt 

 
Professoriliitolla on ollut Tieteentekijöiden liiton (TTL) kanssa yhteistyösopimus vuodesta 1986 
alkaen. Yhteistyösopimus ajanmukaistettiin vuonna 2010. Yhteistyötä koordinoidaan uudessa Pro-
fessorit ja Tieteentekijät -yhteistyöelimessä (P & T). Yhteistyötä tehdään monella muullakin tasolla: 
kevätseminaari, yhteiset tiedotteet, sidosryhmätapaamiset, toimistojen välinen yhteistyö ym. Liitoil-
la on myös yhteistä henkilökuntaa. 
 
Vuonna 1997 alkanutta lehtiyhteistyötä TTL:n ja Yliopistojen opetusalan liiton (YLL) kanssa jatke-
taan. 
 

4.5 Muu yhteistyö 

 
Liitto lähtee siitä, että yhteistyötä muiden opettajajärjestöjen kanssa tulee harjoittaa silloin, kun se 
on tarkoituksenmukaista. Liiton jäsenkunnasta on noin kolmannes järjestäytynyt myös toiseen sel-
laiseen akavalaiseen järjestöön, jonka kanssa liitolla on ns. kaksoisjärjestäytymissopimus. Yhteis-
työtä harjoitetaan näiden sopimusten pohjalta. 
 
Liitolla on yhteistyötä myös Akavaan kuulumattomien, lähinnä yliopistoalan ammattijärjestöjen 
kanssa. Yhteistyö kohdistuu esim. yliopistojen voimavarojen vahvistamiseen ja mahdollisuuksien 
mukaan myös neuvottelutoimintaan. 
 
Professoriliitto jatkaa ja kehittää edelleen yhteydenpitoa Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa 
yliopistojen toimintaedellytyksiä, opettajia ja opiskelijoita koskevissa asioissa. 
 

4.6 Kansainvälinen toiminta 

 
Professoriliitto osallistuu kansainväliseen toimintaan siltä osin, kuin se liittyy liiton toiminnan tarkoi-
tuksiin. Liiton kansainvälisellä toiminnalla on sekä yleisiä että kuluvaan toimintakauteen liittyviä 
tavoitteita. Yleisenä tavoitteena on tiedon ja kokemusten vaihto etenkin korkeakoulusektorin am-
mattijärjestöjen kanssa pääsääntöisesti Euroopassa. Lisäksi liitto pyrkii vaikuttamaan kansainväli-
seen tutkimusympäristöön ja erityisesti EU:n tutkimuspolitiikkaan sekä osoittamaan globaalia soli-
daarisuutta opettajia kohtaan. 
  
Kuluvan toimintakauden tavoitteina on seurata yliopistoreformin vaikutuksia Eurooppa-tasolla sekä 
edistää tutkimuksen ja koulutuksen resursointia EU:n päätöksenteossa.  

Liitto on ollut EI:n (Educational International) jäsen vuodesta 1999. EI on organisoitunut alueittain. 
Euroopan tasolla toimii ETUCE (The European Trade Union Committee for Education). Euroopan 
tasolla EI:llä on korkeakoulu- ja tutkimuskysymyksiä käsittelevä pysyvä komitea HERSC (Higher 

http://www.ei-ie.org/en/index.php
http://www.etuce.homestead.com/etuce_en.html
http://www.ei-ie.org/highereducation/en/documentation.php
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Education and Research), jossa liitolla on yksi edustajan paikka. Kevään 2013 HERSC:n kokous 
järjestetään Suomessa.  

Professoriliitto pitää yhteyttä pohjoismaisiin yliopistosektorin opettajajärjestöihin. Järjestöjen edus-
tajat tapaavat toisensa joka vuosi järjestettävän kokouksen yhteydessä. Vuoden 2013 kokous jär-
jestetään Suomessa.  

Liiton kansainvälistä toimintaa hoitaa luottamustoimisesti hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
valitsema hallituksen jäsen. Myös liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua liiton 
kansainvälisiin kokouksiin. Liiton toimistossa on kansainvälisen toiminnan yhteyshenkilö, joka toimii 
kv-vastaavan apuna käytännön asioissa.  

Toimintavuoden aikana kv-asioita käsitellään aikaisempaa enemmän mm. liiton hallituksessa. Yh-
teistyötä vahvistetaan myös Akavan kv-toimijoihin.  

 

5 Viestintä 

 
Liiton sisäinen ja ulkoinen viestintä tukevat edunvalvontatavoitteiden toteutumista. 
  

5.1 Sisäinen viestintä  

 
Sisäisen viestinnän tarkoituksena on huolehtia tiedon kulusta liiton toimielimistä osastoihin ja 
jäsenkunnalle. Samoin huolehditaan siitä, että tieto kulkee osastoista ja jäsenkunnasta liiton 
toimielimille.  
 
Jäsenille viestitään pääasiassa kolmea keinoa hyödyntäen: Acatiimi-lehden, jäsenkirjeiden sekä 
verkkosivujen kautta.  
 
Osastot vastaavat osaltaan tiedonkulusta jäsenille järjestämällä kaikille jäsenilleen avoimia koko-
uksia. Liiton puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet sekä liiton toimihenkilöt osallistuvat osastojen 
kokouksiin ja muihin tapahtumiin mahdollisimman paljon.  
 

5.2 Sidosryhmäviestintä 

 
Liiton sidosryhmäviestinnän avulla luodaan liiton julkisuuskuvaa ja huolehditaan, että päättäjillä, 
yliopistoissa toimivilla ja median edustajilla on riittävästi tietoa ja ymmärrystä liiton jäseniä ja toi-
mintaa koskevista asioista, kuten jäsenten työstä ja ammatillisesta osaamisesta sekä tieteellisestä 
työstä ylipäätään.  
 
Sidosryhmäviestintää toteutetaan mm. tiedottamalla ja järjestämällä tilaisuuksia sekä osallistumalla 
Acatiimi-lehden julkaisemiseen. Tieteen päivien yhteydessä Helsingissä 11.1.2013 julkistetaan 
Vuoden Professorin nimitys. Tässä yhteydessä järjestetään myös tilaisuus akateemisen vapauden 
johtamisesta. 
 
Keskeisten sidosryhmien kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia. Myös uudet verkkosivut pal-
velevat entistä paremmin sidosryhmäviestintää.  
 
Liiton julkisuuskampanjaa laajennetaan yliopistolehdistä muuhun painettuun mediaan.  
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Liiton visuaalinen ilme uudistetaan. 
 

5.3 Acatiimi-lehti 

 
Liitto julkaisee Acatiimi-lehteä yhdessä Tieteentekijöiden liiton ja Yliopistojen opetusalan liiton 
kanssa. Lehti lähetetään paitsi julkaisijaliittojen jäsenkunnalle myös kirjastoihin, yliopistojen hallin-
toon, yliopisto- ja tiedepolitiikan päättäjille sekä sektoria seuraaville toimittajille. Sen keskeiset ar-
tikkelit julkaistaan myös verkkosivuilla. Lehteä julkaistaan yhdeksän numeroa. Vuonna 2012 teh-
dyn lukijatutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi lehden kehittämisessä.  
 
 

6 Talous 

 

6.1 Jäsenmaksu ja muut tuotot 

 
Liiton talouden kannalta tärkeimmän rahoituslähteen muodostaa jäseniltä perittävä jäsenmaksu. 
Liiton varsinainen toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksutuotoilla. Jäsenmaksun määräytymispe-
rusteet pidetään pääasiassa entisen kaltaisina. Liiton valtuusto päättää jäsenmaksujen määräyty-
misperusteista.  
 
Toimintavuoden aikana liiton toimintaa rahoitetaan edelleen jäsenmaksujen lisäksi muistakin rahoi-
tuslähteistä. 
 

6.2 Sijoitustoiminta 

 
Liiton tukirahasto on perustettu rahastoksi, johon voidaan ensisijaisesti turvata mahdollisen työtais-
telutilanteen aikana. Tukirahasto nähdään varsinaisen tarkoituksensa ohella myös sijoitusmuotona. 
 
Hallitus tekee päätökset liiton sijoitustoiminnasta liiton sijoitusstrategian puitteissa. Hallituksen 
apuna toimii liiton sijoitustoimikunta, jossa on edustettuna liiton johdon lisäksi jäsenkunnasta tuleva 
sijoitusasiantuntemus. Pieni osa liiton sijoitustoiminnasta on ulkoistettu.  


