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1 Edunvalvonta 

 

1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopi-
mukset  

 

Yliopistojen yleinen työehtosopimus (TES) on voi-

massa raamisopimuksen syntymisestä johtuen 

28.2.2014 saakka. Valtiolla voimassaolevien virkaeh-

tosopimuksien kesto vastaa yliopistoja. 

 

1.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä 

 

Yliopistojen palkkausjärjestelmä YPJ perustuu ke-

väällä 2010 tehtyyn TES:iin, jota on tarkennettu 

1.11.2010 lähtien palkkataulukkojen osalta. YPJ vas-

taa sisällöltään suurelta osin aikaisempaa OPM:n 

tasolla solmittua palkkausjärjestelmäsopimusta. Yli-

opistoissa otettiin 1.5.2011 alkaen käyttöön TES:n 

perusteella YPJ:hin kuuluva vaativuuslisä. Vaati-

vuuslisä maksetaan vaativuustasoille 5-10 sijoitetuis-

sa tehtävissä oleville, joiden tehtävät sijoittuvat ky-

seisen vaativuustason yläpäähän. Lisän suuruus on 50 

% henkilön tehtävän vaativuustason ja sitä seuraavan 

vaativuustason erotuksesta.  

 

Liitto seuraa aktiivisesti YPJ:n soveltamista. Liitto 

pyrkii varmistamaan professoreiden palkkatason ja 

kokonaispalkkasumman vahvistumisen. 

 

Liitto rohkaisee yliopistoja käyttämään professorien 

osalta pätevyyteen perustuvia, mahdollisimman kor-

keita vaativuustasoja ja henkilökohtaisen suoriutumi-

sen tasoja. Tämä koskee myös professorin rekrytoin-

titilannetta. Vaativuustasojen hinnat ovat ainoastaan 

minimejä, jotka voidaan ylittää mm. henkilökohtaisil-

la sopimuksilla.  

 

Aalto-yliopistossa on otettu käyttöön suurta osaa ope-

tus- ja tutkimushenkilöstöä, mm. professoreita kos-

keva 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 

Suunnitelman seuranta 

Toimenpiteet ja toteutuminen 

 
 
 
 
 
1.1 Yliopistojen TES ja valtion VES jatkuvat 
suunnitelman mukaisina, vaikka työnantaja 
tunnusteli muunlaista mahdollisuutta. Vuoden 
2012 korotusvaikutukseksi oli sovittu 2,4 % ja 
vuoden 2013 korotusvaikutukseksi 1,9 %. 
 
 
 
 
 
1.2 Vaativuuslisän käyttöönotto ja soveltami-
nen on tapahtunut suunnitellulla tavalla. 
Vaativuuslisät kohdistuvat professoreihin koh-
tuullisesti. 
 
Raamisopimukseen perustuen oli sovittu, että 
1.3.2012 alkaen tuli 1,7 %:n yleiskorotus. Käy-
tettävissä oleva 0,7 %:n järjestelyerä suunnat-
tiin vaativuustasotaulukkoihin siten, että koro-
tus ei jakautunut läheskään tasan eri vaati-
vuustasojen välillä. Professorien korotus oli 
jonkin verran 0,7 %:ia suurempi jakautuen 
käytännössä tasan professorien kesken. 
 
 
 
 
Liitto on eri yhteyksissä, mm. yliopistojen joh-
don tapaamisissa, korostanut professorien 
palkkauksen merkitystä. Tapaamisissa on 
käsitelty myös mm. professorien yliopistokoh-
taisia, sukupuoleen ja tieteenalaan liittyviä 
palkkaeroja.  
 
 
 
 
 
Aalto-yliopiston professorien palkkakehitys on 
ollut suunnilleen yliopistojen keskiarvon mu-
kaista. Sopimusta ei ole harkittu irtisanotta-
vaksi. 
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keskustason TES on mahdollistanut. Liitto seuraa 

tarkasti Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmän toimi-

vuutta. Tarvittaessa Aalto-yliopiston paikallista palk-

kausjärjestelmää koskeva sopimus voidaan irtisanoa. 

Muita paikallisia palkkausjärjestelmiä ei tule perus-

taa.  

 

1.3. Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta  

 

Toimintavuotta edeltäneen vuoden lopulla saavutet-

tiin raamisopimuksen perusteella varsin kattava kes-

kustason työmarkkinaratkaisu. Ratkaisu on tehty pää-

sääntöisesti 25 kuukaudeksi. Yliopistojen ja valtion 

osalta tämä tarkoittaa, että muutoin 21.2.2012 päätty-

neeksi tarkoitettua sopimuskautta pidennetään 

31.3.2014 saakka. Tänä aikana siis vallitsee työ-

rauhavelvoite.  

 

Saavutetun raamisopimuksen ja työehtosopimuksen 

mukaan vuonna 2012 tulee 2,4 % korotus. Yliopisto-

jen osalta korotuksesta on päätetty suunnata 1,7 % 

prosentuaaliseen yleiskorotukseen 1.3.2012 lukien. 

Työehtosopimuksen mukaisesta 0,7 % järjestelyerä 

tulee suunnata liiton käsityksen mukaan vaativuus-

tasoihin siten, että järjestelyerän suuntaamisessa ote-

taan huomioon entistä enemmän osaaminen, koulutus 

ja vastuu. 

 

Työehtosopimusneuvotteluissa otetaan esiin myös 

professorien tutkimusmahdollisuuksien parantami-

nen. Tavoitteena on saada työehtosopimukseen ny-

kyistä tiukempi määräys tutkimusvapaista.  

 

 

 

1.4 Professorit työsuhteessa  

 

Vuoden 2010 alusta voimaantullut yliopistolaki mer-

kitsi työsuhteen tulemista yliopistojen palvelusuh-

teeksi. Toimintavuoden aikana seurataan edelleen 

tarkasti, mitä tämä on merkinnyt professoreille. Eri-

tyisesti kiinnitetään huomiota professoreiden määrä-

aikaisuuksiin ja irtisanomisiin. Luottamusmiesjärjes-

telmässä on olennainen rooli määräaikaisuuksien 

seuraamisessa, sillä TES:n luottamusmiessopimuksen 

nojalla luottamusmiehillä on oikeus saada tietoja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Koko toimintavuoden kevään ajan neuvo-
teltiin tiiviisti. Liitto osallistui aktiivisesti neuvot-
teluihin. Sopimus saavutettiin vuoden 2013 
korotusten osalta juhannuksen alla. Sopimus 
merkitsi: 1) 1,2 %:n yleiskorotus aikaistui to-
teutumaan 1.1.2013 lukien, 2) henkilökohtai-
sen suoriutumisen arvioinnissa siirrytään ko-
konaisarviointiin 1.1.2013 lukien ja 3) uusi 
YPJ-elementti suorituskorotus otetaan käyt-
töön 1.10.2013 lukien. Suorituskorotuksen 
kustannusvaikutus käyttöönottovaiheessa on 
0,7 % ja korotuksen tulee saamaa arviolta 
noin 23 % työtekijöistä. Suorituskorotuksen 
suuruus on 50 % käytetyn henki-tason ja sitä 
seuraavan tason erotuksesta. Suorituskoro-
tuksen korotusvaikutus on saajalleen noin 3 
%. Korotuksen voi saada hyvästä suoritukses-
ta. Sen myöntää työnantaja. 
 
Vaikka sopimus ei kaikilta osin vastannut liiton 
tavoitteita, voitiin todeta, että se on kuitenkin 
tyydyttävä. 
 
Valtiolla käytiin keväällä paikallisneuvottelut 
0,5 %:n suuruisesta virastoerästä. Paikalliset 
neuvottelut onnistuivat hyvin, ja vain muuta-
massa virastossa päädyttiin yleiskorotusperä-
lautaan. Vuoden aikana aloitettiin vaikutta-
vuus- ja tuloksellisuushanke, joka korvaa val-
tion tuottavuusohjelman. 
 
 
 
 
1.4 
Toimintavuoden aikana on vahvistunut käsi-
tys, että työsuhteistaminen sinänsä ei ole ai-
heuttanut ongelmia. 
 
Liitto kiinnitti eri yhteyksissä, mm. yliopistojen 
johdon tapaamisissa, huomiota määräaikaisiin 
professoreihin ja määräaikaisuudesta seuraa-
viin ongelmiin mm. tutkimuksen pitäjänteisyy-
delle. 
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määräaikaisista palvelussuhteista ja määräaikaisuuk-

sien perusteista.  

 

1.5 Tulospalkkaus   

 

Yliopistojen osalta tulospalkkausta voidaan maksaa 

työehtosopimuksen ulkopuolella tulostavoitteiden 

saavuttamisesta tai ylittämisestä. Näin on tehty eräis-

sä yliopistoissa.  

 

Vaikka kaikki tulospalkkauksen kriteerit eivät sovel-

lu yliopistoihin, voidaan tulospalkkausjärjestelmää 

kehittää valikoiden myös yliopistoissa edellyttäen, 

että tähän osoitetaan erillisrahoitusta. Tulospalkkauk-

sella tulee olla asianomaisen yliopiston professorien 

tuki.   

 

Myös tutkimuslaitosten osalta tulospalkkausta pide-

tään esillä.  

 

Toimintavuoden aikana selvitetään nykyisiä käytän-

töjä ja annetaan asiasta suositus.  

 

1.6 Johtamispalkkiot  

 

Yliopistoissa on erilaisia oman tehtävän ohella luot-

tamustoimina hoidettavia johtamistehtäviä, joita hoi-

taa useimmiten professori. Johtamispalkkiot käsittä-

vät runsaat 2 % professoreiden koko palkkasummas-

ta. Johtamispalkkioita maksetaan 22 %:lle professo-

reista ja palkkioiden suuruudet vaihtelevat välillä 60–

1400 euroa/kk.  

 

Aikaisemmin johtamispalkkioista oli määrätty melko 

yksityiskohtaisesti virkaehtosopimuksella. Nykyises-

sä TES:sä todetaan yliopiston maksavan akateemisil-

le johtajilleen päätöksensä mukaisesti johtamispalk-

kioita. Määräysten niukkuus aiheuttaa erityisiä tarpei-

ta esimiespalkkioiden seurantaan. Uuden yliopisto-

lain korostaessa esimiesten vastuuta liitto lähtee siitä, 

että tämän tulee näkyä esimiespalkkioissa korottava-

na tekijänä. Liitto edistää esimiespalkkioiden kehit-

tämistä. 

 

1.7 Hankkeiden johtamispalkkiot 

 

TES:n mukaan yliopistot voivat maksaa omiin pää-

 
 
 
 
1.5 Tulospalkkiot ovat olleet kasvavassa mää-
rin esillä liiton toiminnassa. Liitto on suhtautu-
nut niihin varovaisen myönteisesti edellyttäen, 
että niiden kriteerit ovat läpinäkyvät ja profes-
sorikunta on hyväksynyt ne.  
 
Tulospalkkioiden merkitystä ja suuruutta selvi-
tetään eri joulukuussa tehtävässä palkkaselvi-
tyksessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 
Kaikille yliopistoille lähetetyssä kirjelmässä 
korostettiin riittävän korkeiden johtamispalkki-
oiden merkitystä akateemisten johtajien toi-
minnalle. Johtajien vastuu on lisääntynyt 
YPJ:n ja yliopistouudistuksen seurauksena. 
 
Johtamispalkkioiden merkitystä selvitetään 
joulukuussa tehtävässä palkkaselvityksessä. 
Myös liiton osastoja on pyydetty selvittämään 
asiaa. 
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töksiinsä perustuen erillisiä lisiä ja palkkioita. Vuon-

na 2011 liitto uudisti esityksensä yliopistoille täyden-

tävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkioista 

professoreille. Liitto suosittaa yliopistoille, että 1) 

Palkkiota maksetaan täydentävän rahoituksen hank-

kimisesta ja siihen perustuvan hankkeen johtamisesta 

ja asiantuntijatyöstä. 2) Palkkion perusteeksi laske-

taan kaikki hankittu rahoitus. 3) Palkkio maksetaan 

täydentävän rahoituksen euromäärän mukaan porras-

taen, lähtökohtaisesti vuosittain.  

 

Johtamispalkkiota voidaan maksaa harkinnan mu-

kaan merkittävissä hankkeissa, joihin ei liity täyden-

tävää rahoitusta. 

 

Toimintavuoden aikana seurataan täydentävän rahoi-

tuksen hankkeiden johtamispalkkioiden kehitystä 

sekä edistetään palkkioiden maksamista. 

 

1.8 Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -
lausunnoista 

 

Professorien asiantuntijalausunnoista maksettavissa 

palkkioissa tulee ottaa huomioon entistä paremmin 

niihin käytetty työaika sekä tehtävien vaativuus. Läh-

tökohtaisesti em. palkkioita tulee korottaa. Liiton 

hallitus on vahvistanut palkkiosuosituksen työsuhteen 

ulkopuolisia asiantuntijatehtäviä varten. Jäseniin 

kohdistuvalla tiedottamisella liitto pyrkii korosta-

maan sitä, että jokainen liiton jäsen noudattaa palk-

kiosuositusta ulkopuolisista asiantuntijatehtävistä 

sopiessaan. 

 

1.9 Professorikunnan palkkakehitys  

 

Professorit tekevät yliopistoissa ja tutkimuslaitoksis-

sa vaativinta työtä. Liiton tavoitteena on ollut saada 

professorien palkkoihin selkeä tasokorotus. YPJ:n 

toteuttaminen on korjannut professorien osalta osit-

tain tilannetta, mutta epäkohtia on jäänyt kuitenkin 

jäljelle.  

 

Yliopistouudistuksen ja uuden TES:n myötä eri yli-

opistojen palkkakehitys saattaa eriytyä. Liitto pyrkii 

siihen, että asioista sovitaan mahdollisimman pitkälle 

kollektiivisesti ja keskitetysti. Toimintavuoden aika-

na ei oteta käyttöön uusia yliopistokohtaisia työehto-

sopimuksiin perustuvia palkkausjärjestelmiä.  

 
1.7 
Liitto oli edellisenä vuonna tehnyt esityksensä 
täydentävän rahoituksen hankkeiden johta-
mispalkkioista. 
Liitto on eri yhteyksissä myös toimintavuoden 
aikana ottanut esiin hankkeiden johtamispalk-
kioiden merkityksen.  
Myös hankkeiden johtamispalkkioiden merki-
tystä selvitetään joulukuun palkkaselvitykses-
sä ja osastojen avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8  
Hallituksen toimintavuoden keväällä vahvis-
tamaa uutta liiton palkkiosuositusta on pyritty 
saattamaan jäsenten tietoisuuteen eri keinoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 
Liitto on pyrkinyt edistämään professorien 
palkkakehitystä työehtosopimusta koskevalla 
neuvottelutoiminnalla. Tässä on onnistuttu 
kohtuullisella tavalla. 
 
Yliopistojen johdon tapaamisissa yliopistokoh-
taiset palkkavertailut ovat olleet keskeisessä 
asemassa. Tämän toiminnan seurauksena 
ainakin ISY:ssä on päätetty nostaa professo-
rien palkkoja merkittävästi. 
 
Valtiolla JUKO on käynnistämässä lobbaus-
kierroksen asiantuntija- ja johtotasolla toimivi-
en palkkauksesta.  
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Professorit voivat tehdä myös henkilökohtaisia työ-

sopimuksia, jossa sovitaan palkkausjärjestelmää kor-

keammasta henkilökohtaisesta palkasta. Liitto ohjeis-

taa asiassa yliopistoja ja jäseniään.  

 

Toimintavuoden aikana jatketaan professorien palk-

kakehityksen seurantaa. Liiton palkkaselvitysten tu-

lokset otetaan huomioon edunvalvonnassa. Kyselyn 

tulokset saatetaan julkisuuteen ja jäsenkunnan tie-

toon. Palkkaselvitysten tekemisessä kiinnitetään edel-

leen erityistä huomiota tutkimuslaitosten professorei-

hin ja professori-tasoisiin tehtäviin. 

 

1.10 Professoreiden työaika 

 

Liitto edellyttää, että professoreihin sovelletaan edel-

leen opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikasopimus-

ta, jonka mukaan vuosittainen työsuunnitelman mu-

kainen kokonaistyöaika on 1600 tuntia. Kokonaistyö-

aikajärjestelystä seuraa, että professori vastaa omasta 

työajastaan ja sen käyttämisestä työsuunnitelmassa 

oleviin tehtäviin. 

 

Professorien enimmäisopetusmäärä (140 tuntia kon-

taktiopetusta) voidaan ylittää vain professorin suos-

tumuksella. Suostumus voidaan antaa esimerkiksi 

silloin, kun tällä tavalla pystytään lisäämään toisena 

vuonna professorin tutkimusmahdollisuuksia. Liitto 

edistää muutoinkin TES-perusteisia tutkimusmahdol-

lisuuksia, kuten mahdollisuutta saada säännöllisesti 

toistuva tutkimuskausi. Tältä osin TES:iä tulee sel-

ventää. Muita työaikaa koskevia TES-muutoksia ei 

tarvita professorien osalta.  

 

Liitto lähtee siitä, että työaikasopimuksen tarkoittama 

työsuunnitelma on mahdollisimman yksinkertainen ja 

joustava. Työsuunnitelman hyväksymiseen voivat 

osallistua vain asianomainen ja yksikön johto.  

 

Liiton näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa ulkoi-

nen rahoittaja vaatii työajan kohdentamista ja tehdys-

tä projektinjohtamisesta ym. maksetaan erillistä kor-

vausta, voidaan työajan kohdentamiseen suostua. 

Muissa tapauksissa työajan seurantaa ei tule tehdä. 

Liitto seuraa tarkasti tilannetta. Työajan kohdentami-

sessa järjestelmän tulee olla mahdollisimman käyttä-

jäystävällinen. 

 

 
Jäsenkyselyn mukaan n. 6 %:lla professoreis-
ta on henkilökohtainen sopimus palkasta. 
 
 
 
 
Toimintavuoden keväällä julkaistiin edellisenä 
vuonna tehdyt liiton palkkaselvitykset. Nämä 
ovat saanet osakseen huomiota myös medi-
assa. Uusi professorien palkkaselvitys on 
käynnistetty. 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 Eri yhteyksissä liitto on korostanut, että 
professorien työaikamääräykset TES:ssä ovat 
pääasiassa asiallisia. Mitään suuria muutos-
tarpeita ei niihin ole.  
 
Työaikasopimusta tulisi voida soveltaa vielä 
nykyistäkin joustavammin tutkimusmahdolli-
suuksien lisäämiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liitto selvittää yliopistokohtaisesti sekä läsnä-
olovelvollisuutta että työajan kohdentamista 
professorien osalta. Osastoilta on pyydetty 
syksyn aikana selvittämään nämä kysymykset 
ja raportoimaan niistä liitolle. 
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1.11 Professorikunnan tutkimusmahdolli-
suudet 

 

Toimintavuotta edeltäneenä vuotena liiton painopis-

tealueena oli professoreiden tutkimusmahdollisuuksi-

en parantaminen. Liitto oli asiassa erittäin aktiivinen, 

ja se käytti tässä monia keinoja: yliopistojen johdon, 

OKM:n johdon ja muiden sidosryhmien tapaamisia, 

kirjallista suositusta yliopistoille sekä tiedotteita ja 

puheenvuoroja julkisuudessa. Vuoden 2011 lopulla 

näytti siltä, että asiassa on mahdollisuus edetä. 

 

Uudenlainen mahdollisuus parantaa professorien tut-

kimusmahdollisuuksia tulee säätiöiden taholta. Liitto 

on neuvottelut säätiöiden kanssa. Säätiöt ovat perus-

taneet erityisen professoripoolin. Tarkoituksena on, 

että säätiöt myöntävät professorille apurahan vuoden 

mittaiseksi tutkimuskaudeksi. Apuraha mitoitetaan 

siten, että se vastaa noin puolta professorin nettopal-

kasta. Toisen puolen palkasta maksaa yliopisto. Yli-

opistot ovat kiinnostuneita tällaisesta järjestelystä. 

Tarkoituksena on, että ensimmäinen haku on toimin-

tavuoden alussa. Järjestely koskisi noin sataa profes-

soria. 

 

Toimintavuoden aikana professorien tutkimuskausi-

järjestelmän etenemistä seurataan tarkkaan ja kerä-

tään käytäntöjä yliopistoista. Liitto edistää asiaa edel-

leen aktiivisesti käytettävissä olevin eri keinoin. Jä-

senkuntaa informoidaan asian etenemisestä.  

 

Yliopistojen työehtosopimus mahdollistaa opetus- ja 

tutkimushenkilöstön kokonaistyöajassa oleville ope-

tuksesta ja hallintotyöstä vapaan tutkimusjakson työ-

suunnitelman puitteissa. TES:iä pyritään terävöittä-

mään. 

 

Professorilla on tutkimustehtävä myös varsinaisen 

tutkimuskauden ulkopuolellakin. Usein on niin että 

tätä tehtävää haittaa se, ettei professorilla ole käytet-

tävissään riittävästi tutkimusmäärärahoja. Tätä puu-

tetta liitto pyrkii korjaamaan.    

 

1.12 Verotus 

 

Liitto pyrkii yhdessä keskusjärjestö Akavan kanssa 

siihen, että verotuksen painopistettä siirretään ansio-

tulon verotuksesta kulutuksen verotukseen. Verotuk-

 
 
 
 
 
1.11 Professorien tutkimusmahdollisuuksien 
parantaminen on ollut keskeisesti esillä eri 
muodoin liiton toiminnassa myös toiminta-
vuonna. Asiaa on käsitelty liiton tilaisuuksissa, 
ohjelmissa, sidosryhmätapaamisissa. 
 
Professoripoolin kautta järjestetty tutkimus-
kausi on toiminut melko tyydyttävästi. 
 
Yliopistoissa on otettu kasvavassa määrin 
käyttöön järjestelyjä, joissa professoreille 
myönnetään hakemuksesta tutkimuskausia. 
Asiassa on tapahtunut edistystä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yliopistokohtaisia järjestelmiä selvitetään 
osastoille suunnatulla kyselyllä.  
 
 
 
 
 
TES on pysynyt ennallaan mahdollistaen tie-
tyissä tapauksissa mm. opetuksettomia ajan-
jaksoja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12 
Jäsenkunnalle on annettu sekä yleistä että 
yksittäistä veroneuvontaa. 
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sen 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 neuvontaa. 

 

1.13 Kansainvälistymiseen liittyviä edunval-
vontakysymyksiä 

 

Kongressi- ja opintomatkat ovat kansainvälisessä 

tiedeyhteisössä välttämättömiä. Kaikista työmatkoista 

tulee saada täysimääräiset matkakustannusten korva-

ukset päivärahoineen. Yliopistojen ja tutkimuslaitos-

ten tulee varata tarkoitukseen riittävät määrärahat.  

 

1.14 Immateriaalioikeudet 

 

Nykyinen lainsäädäntö merkitsee sitä, että keksinnöt 

jaetaan yliopistoissa avoimessa tutkimuksessa tehtyi-

hin ja sopimustutkimuksessa tehtyihin. Jälkimmäi-

sessä tapauksessa yliopisto voi ottaa keksintöoikeu-

det itselleen lainsäädännön perusteella. Vaikka tämä 

on tietynlainen huononnus tutkijan asemassa, ei se 

kuitenkaan ole käytännössä muuttanut olennaisesti 

aikaisempaa käytäntöä. Liitto seuraa tarkasti tilannet-

ta.  

 

Yhteiskunnassa ovat esillä pyrkimykset siihen, että 

työnantajalle tulisi entistä enemmän oikeuksia työn-

tekijöiden tekemien teosten tekijänoikeuksiin.  Liitto 

lähtee ehdottomasti siitä, että yliopistoissa tekijänoi-

keudet kuuluvat yliopistotutkijoille ja -opettajille. 

Tekijänoikeudet voidaan siirtää vain sopimusperus-

teisesti yksittäistapauksittain.  

 

1.15 Eläkkeet ja eroamisikä 

 

Professorit voivat jäädä joustavasti eläkkeelle 63–68 

vuoden iässä. Professoreiden eroamisikä on 68 vuot-

ta, mutta se voidaan sopia korkeammaksi. 

 

Yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka 

ovat syntyneet ennen 1.1.1980, sovelletaan valtion 

eläkelakia. Muihin yliopistojen palveluksessa oleviin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14 
Immateriaalioikeuksien osalta ei ole tullut esiin 
uusia ongelmia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.15  
Professorin työ 2012 -kyselyn tulosten mu-
kaan professorit haluavat jatkaa työssään 
pitkään. Yli 55-vuotiaiden vastaajien keski-
määräinen toivottu eläkeikä oli 65,9 vuotta. 
Vastaajista 6 % halusi jäädä eläkkeelle vasta 
69 - 75 vuoden iässä.  
 
 
Valtuuston kevätkokouksessa käsiteltiin eme-
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henkilöihin sovelletaan työntekijän eläkelakia. Liitto 

antaa jäsenilleen eläkkeitä ja eroamisikää koskevaa 

neuvontaa.  

 

Useat yliopistot ovat todenneet, että eläkkeelle siirty-

vä professori nähdään työyhteisössä voimavarana. 

Eläkkeelle jäävät professorit voivat sopimuksen mu-

kaan osallistua tutkimukseen, opettaa, ohjata väitös-

kirjoja tai toimia muissa asiantuntijatehtävissä. 

Useimmiten yhteistyön jatkumisesta laaditaan kirjal-

linen sopimus. Liitto edistää ns. emerita- ja emeritus-

sopimusten tekemistä mm. tiedottamalla yliopistojen 

voimassa olevista käytännöistä ja antamalla neuvon-

taa sopimuksen tekemisessä.  

 

2 Tiede- ja yliopistopoliittinen toiminta   

 

2.1 Yliopistouudistuksen vaikutusten seuran-
ta  

 

Uusi yliopistolaki tuli voimaan 1.1.2010. Uudistuk-

sen vaikutuksista on kokemuksia kasvavassa määrin. 

Toimintavuoden aikana liitto seuraa tarkasti yliopis-

touudistuksesta ja yliopistojen rakenteellisesta kehit-

tämisestä johtuvia muutoksia ja osallistuu aktiivisesti 

arviointiprosessiin. Keväällä tehdään jäsenkysely 

yliopistouudistuksen käytännön vaikutuksista. 

 

Liitto lähtee siitä, että jatkossakin kaikissa yliopis-

toissa tehdään tutkimusta sekä annetaan tutkimuk-

seen pohjautuvaa opetusta ja tutkijankoulutusta. 

Vaikka yliopistouudistuksessa korostetaan yliopisto-

jen profiloitumismahdollisuutta, tutkintojen tulee olla 

tasoltaan samantasoisia eri yliopistoissa.   

 

2.2 Yliopistojen hallinto 

 

Yliopistouudistus on merkinnyt yliopistojen itsehal-

linnon laajentamista, mm. omaa taloutta, omaa vas-

tuuta, itsenäisen oikeushenkilön asemaa sekä aikai-

sempaa laajempaa sisäistä organisointivaltaa. Yksit-

täisille professoreille tämä on saattanut merkitä aka-

teemisen vapauden kaventumista. Professoriliitto 

korostaa eri yhteyksissä professorien tutkimuksen 

vapautta ja merkitystä yliopistojen päätöksenteossa. 

Liitto lähtee siitä, että professorit edustavat yliopis-

toissa niiden varsinaisen toiminnan kannalta korkein-

ritus-kysymystä. Keskustelussa tuli esille, että 
eri yliopistoissa on toisistaan poikkeavia käy-
täntöjä eläkkeelle siirtyvien professoreiden 
suhteen. Joissakin yliopistoissa on mahdollis-
ta tehdä ns. emeritussopimus. Toisissa yli-
opistoissa taas tällaisia sopimuksia ei tehdä. 
Liitto on informoinut jäseniä jäsenkirjeessään 
sopimusten mahdollisuudesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
Liitto jäsenkyselyssä selvitettiin professorien 
näkemyksiä professorien työstä.  
 
Liitto seurasi tarkkaan OKM.n selvitystä yli-
opistolain vaikutuksista. Liitto osallistui aktiivi-
sesti yliopistouudistusta ja muutakin yliopisto-
politiikkaa koskevaan keskusteluun mm. 
OKM:n ja Tutkaksen-seminaareissa.  
 
Liitto on antanut sivistysvaliokunnalle perus-
teellisen lausunnon yliopistouudistuksen vai-
kutuksista. Lausunnossa esitettiin yliopistokol-
legion lakisääteiseksi tehtäväksi tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen vahvistamisen 
lisäksi hallituksen laatimien talousarvion ja 
toiminta- ja taloussuunnitelmien vahvistamis-
ta.  
Yliopistouudistuksen seurantaan liittyi ainakin 
väljästi myös liiton ja TTL.n järjestämä kevät-
seminaari Yliopiston monet muodot, joka sai 
osakseen myös mediahuomiota.   
 
 
2.2 
Jäsenkyselyn perusteella professorit kokevat 
vaikuttamismahdollisuutensa yliopistojen pää-
töksentekoon ja hallintoon vähäisiksi. Liitto on 
tuonut tämän ongelman esiin eri yhteyksissä, 
mm. yliopistojen johdon ja UNIFIn tapaamisis-
sa sekä mediassa.  
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ta ja arvostetuinta asiantuntemusta.  

 

Uudessa tilanteessa liiton on tärkeää profiloitua uusi-

en yliopistojen yhteistyökumppanina. Liitto edellyt-

tää sitä, että yliopistojen johto käy säännöllistä kes-

kustelua professorikuntansa kanssa eri muodoin. Pro-

fessoriliiton paikallisosastot edustavat jäsenkuntaa 

yliopistotasolla ja ne ovat näin ollen avainasemassa 

neuvoteltaessa professorikuntaa koskevista asioista.  

 

Liitto ajaa myös johtamistehtävissä toimivien jäsen-

tensä etuja. Johtamistehtävien hoitaminen vaihtelee 

eri yliopistoissa sen suhteen, ovatko tehtävät päätoi-

misia vai sivutoimisia. Liiton näkemyksen mukaan 

professoreilla tulisi olla edustus myös säätiöyliopisto-

jen hallituksessa.  

 

2.3 Professorien palvelussuhteet ja nimik-
keet 

 

Professorit ovat ainoa henkilöstöryhmä, joka on mai-

nittu nimeltä yliopistolaissa. Yliopistolain säännökset 

koskevat yhtäläisesti professoreita julkisoikeudelli-

sissa yliopistoissa ja säätiöyliopistoissa.  

 

Professorien valintamenettelystä säädetään yliopisto-

laissa. Lähtökohtaisesti rehtori valitsee professorin. 

Valinta suoritetaan hakumenettelyn tai (tietyin edel-

lytyksin) kutsumismenettelyn perusteella. Asiantunti-

jamenettely on yliopistolain mukaan pakollinen, jos 

valinta tapahtuu yli kahdeksi vuodeksi. Lakiin kirjat-

tua asiantuntijamenettelyä ei tule keventää. Myös 

professorin sijaisilta vaaditaan professorin kelpoi-

suutta. Liitto seuraa tilannetta ja tuo esille sen, että 

mikäli sijaisella ei ole kelpoisuutta, hänet tulee palka-

ta muulla kuin professorin nimikkeellä. Lakiin ei 

sisälly oikeusturvakeinoja professorin valintaan liit-

tyen; tosin jääviyssäännökset koskevat valintamenet-

telyä. Professorien kelpoisuusvaatimuksista sääde-

tään yliopistokohtaisissa johtosäännöissä. 

 

Professorikunnan aseman ja arvostuksen säilyminen 

ja vahvistaminen on keskeinen liiton tavoite. Liiton 

selkeä lähtökohta on, että professorit valitaan pää-

sääntöisesti pysyviin työsuhteisiin. Määräaikainen 

professorin valinta on aina perusteltava huolella. Liit-

to seuraa aktiivisesti professoreiden rekrytointikäy-

täntöjen muotoutumista yliopistoissa sekä antaa jäse-

nilleen neuvontaa. Mikäli osoittautuu, että professo-

 
Liitto on korostanut eri yhteyksissä, mm yli-
opistojen johdon tapaamisissa, yliopistojen 
johdon ja professorikunnan vuoropuhelun 
merkitystä. Asia on ollut esillä myös. osasto-
jen puheenjohtajien neuvottelupäivillä.  
Asiaa selvitellään osastojen toimesta vielä 
yliopistokohtaisesti yksityiskohtaisemmin. 
 
 
 
Säätiöyliopistojen hallitusten professoriedus-
tus ei ole edennyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Liitto selvitti osastoilta ja luottamusmiehiltä 
määräaikaisien professuurien määrää ja mää-
räaikaisuuksien perusteita. Vain osasta yli-
opistoja saatiin selvitys. Selvitys antoi kuiten-
kin suuntaa määräaikaisten professuurien 
perusteista: eniten määräaikaisuuksia käyte-
tään sijaisuuksissa ja avoinna olevan toimen 
hoidon yhteydessä. Nämä ovat hyväksyttäviä 
perusteita määräaikaisuuden käytölle. Sen 
sijaan ulkoinen rahoitus määräaikaisuuden 
perusteena ei ole yhtä hyväksyttävä peruste.  
 
Liitto on osallistunut TES:n mukaisen määrä-
aikaistyöryhmän työskentelyyn. Työryhmä 
käsittelee määräaikaisuuksien perusteita yli-
opistoissa. Työryhmä antanee suosituksen 
vielä tämän vuoden aikana. 
 
Yliopisto voivat myöntää professorin ar-
vonimiä. Liitto lähti siitä, etteivät arvonimipro-
fessorit kuulu yliopistojen professoriryhmään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osa-aikaisten professorien määrä on viime 
vuosina kasvanut (esim. vuonna 2007 osa-
aikaisia 205 ja vuonna 2011 osa-aikaisia 309).   
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reita valitaan perusteettomasti määräaikaisiin työsuh-

teisiin, liitto puuttuu asiaan. 

 

Tenure track -järjestelmissä on otettu uudelleen käyt-

töön apulaisprofessorin nimike. Liitto seuraa edel-

leen, ettei professorinimikettä tai professorijohdan-

naista nimikettä esiinny yliopistojen lisäksi minkään 

muun oppilaitoksen henkilöstössä tai ettei sitä käytetä 

muutoin asiattomissa yhteyksissä. Johdannaisnimik-

keiden käyttö tulee liiton näkemyksen mukaan harki-

ta tarkkaan. Liitto seuraa tarkasti tilannetta.  

 

Liitto seuraa osa-aikaisten professuurien määrän ke-

hitystä.  

 

2.4 Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehi-
tys ja tutkijanura 

 

Liitto edistää edelleen neliportaista tutkijanuramallia, 

jonka neljännen portaan muodostaa professorikunta. 

Professorin tehtävä on lähtökohtaisesti pysyvä. Liitto 

lähtee siitä, että professorien suhteellista osuutta yli-

opistojen opetushenkilökunnasta lisätään maltillisesti. 

Liitto ei hyväksy sitä, että professuureja muutetaan 

esimerkiksi kustannussyihin vedoten muunlaisiksi 

nimikkeiksi. 

 

Monissa yliopistoissa, mm. Aalto-yliopistossa ja Hel-

singin yliopistossa, on otettu käyttöön tenure track -

järjestelmä eli Suomessa uudenlainen urapolku eri-

tyisesti professuurien osalta. Järjestelmät vaihtelevat 

jonkin verran yliopistoittain. Järjestelmän olennainen 

sisältö on kuitenkin se, että uran edetessä suunnitel-

mien mukaisesti henkilö päätyy professoriksi. Järjes-

telmään kuuluu professorijohdannaisia nimikkeitä, 

mm. apulaisprofessori. Se ei vastaa Suomessa aikai-

semmin ollutta apulaisprofessoria eikä se myöskään 

ole yliopistolaissa tarkoitettu professuurinimike. 

Toimintavuoden aikana järjestelmän kehittämistä 

seurataan tarkasti, koska mm. pitkäaikaiset määräai-

kaiset tehtävät urapolulla saattavat muodostua oikeu-

dellisiksi ongelmiksi. Työsopimuslain mukaan työ-

suhde on lähtökohtaisesti pysyvä. Liitto katsoo myös, 

että uuden urapolkujärjestelmän käyttöönotto ei saa 

asettaa tieteellisellä uralla olevia eriarvoisiin asemiin. 

Professorin tenure track -järjestelmään valitut ovat 

liittoon jäsenkelpoisia urapolun toiseksi viimeiseen 

vaiheeseen ehtineinä. Nimike on tällöin yleensä apu-

laisprofessori (associate professor).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Vuoden mittaan liittoon saatiin yhteydenot-
toja, jossa tiedusteltiin tenure track -
järjestelmässä ja eri professorijohdannaisissa 
nimikkeillä toimivien oikeusasemasta ja suh-
teesta yliopistolakiin. Liitto esitti UNIFI:lle ja 
OKM:lle työryhmän perustamista selvittämään 
tenure track -järjestelmässä olevien oikeus-
asemaa. OKM:n vastauksen mukaan liiton 
esittämät oikeudelliset näkökulmat tullaan 
huomioimaan KESU:n edellyttämän tutkijan- 
ja opettajanurapolkujen arvioinnin yhteydessä.  
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2.5 Professorien työnkuva ja työhyvinvointi  

 

Toimintavuoden aikana liitto selvittää professoreiden 

työnkuvaa ja työhyvinvointia mm. jäsenkyselyn avul-

la. Liiton näkemyksen mukaan professorikunnan työ-

hön ei pidä kuulua tehtäviä, jotka eivät edellytä suo-

rittajaltaan professorintasoista pätevyyttä. Yliopisto-

jen sisäistä työnjakoa tulee liiton näkemyksen mu-

kaan kehittää sellaiseksi, että professorit voivat työs-

sään keskittyä osaamisensa ja pätevyytensä kannalta 

tarkoituksenmukaisiin tehtäviin. Vähemmän vaativia 

tehtäviä ohjataan avustavalle henkilökunnalle, jota 

yksiköissä tulee olla riittävästi.  

 

Opiskelija/opettaja -lukumääräsuhdetta tulee pienen-

tää vastaamaan kansainvälistä tasoa, ja suhteen las-

kentatavasta tulee päästä sopimukseen. 

 

2.6 Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voi-
mavarat 

 

Tutkimuksen ja tuotekehittelyn osuus bruttokansan-

tuotteesta on tällä hetkellä Suomessa vajaat 4 %. Ver-

rattuna muihin kehittyneisiin maihin tutkimuksen ja 

tuotekehittelyn osuuteen on viime vuosiin saakka 

tullut korjausta. Julkisen rahoituksen suhteellinen 

osuus on kuitenkin alentunut noin 30 prosenttiin tut-

kimuksen kokonaisrahoituksesta. Tämä on ollut epä-

kohta, joka on haitannut erityisesti perustutkimusta.  

 

Voimassa olevan hallitusohjelman mukaan vaalikau-

den tki-menojen tavoitteena on 4 % bkt-osuus. Tut-

kimus- ja innovaationeuvosto esittää yliopistojen 

perusrahoituksen voimakasta lisäämistä.  

 

Yliopistolaissa säädetään, että yliopistoille osoitettua 

määrärahaa korotetaan kustannustason nousua vas-

taavasti yliopistoindeksillä. Yliopistoindeksi toimi 

vuoden 2011 osalta asianmukaisesti.  

 

Voimassaoleva hallitusohjelma ja toimintavuoden 

valtion budjettiesitys merkitsevät tutkimusmäärära-

hojen ja yliopistojen voimavarojen suhteellisen suo-

tuisan kehityksen kääntymistä selkeästi huonommak-

si. Yliopistoindeksin korotusvaikutus yliopistojen 

määrärahoihin puolitetaan toimintavuotta koskien. 

Tutkimusmäärärahoihin tulee leikkauksia, jotka käy-

 
 
2.5 Liitto teki Professorin työ 2012 -kyselyn. 
Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Työ-
terveyslaitos. Suomen- ruotsin- ja englannin-
kielinen kysely lähetettiin niille liiton jäsenille, 
jotka työskentelevät joko yliopistossa tai tut-
kimuslaitoksessa. Vastauksia saatiin 741 
kappaletta, ja vastausprosentti oli 47.  
 
Kyselyn tuloksia on käsitelty liiton tilaisuuksis-
sa ja yliopistojen johdon tapaamisissa. Yli-
opistokohtaisia tuloksia on annettu liiton osas-
tojen puheenjohtajien käyttöön. Tuloksia hyö-
dynnettiin liiton seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelmassa. 
 
Kevään aikana liiton hallitus ja valtuusto hy-
väksyivät uudistetut professorin eettiset oh-
jeet.  
 
 
 
 
 
 
2.6 
Liitto on ollut erittäin aktiivinen tutkimusmäärä-
rahojen ja yliopistojen voimavarakysymykses-
sä. Asiassa on annettu lukuisia tiedotteita, 
kirjoitettu Acatiimissä, annettu lausuntoja mm. 
eduskunnan kahdelle valiokunnalle ja otettu 
esiin eri sidosryhmätapaamisissa. Asiassa 
valmistellaan liiton ja TTL:n yhteistä kannanot-
toa maan hallitukselle. Toimenpiteistä huoli-
matta suunta näyttää negatiiviselta. 
 
Toimintavuotta koskien yliopistoindeksin vai-
kutukset puolitettiin. Nyt ehdotetaan, että in-
deksi jäädytettäisiin vuodeksi 2013 kokonaan. 
Liitto on vastustanut jyrkästi tällaista. Tässä 
toiminnassa harjoitetaan yhteistyötä mm. 
UNIFIn ja Sivistan kanssa.    
 
Määrärahakysymyksiä koskevaan keskuste-
luun osallistumisen lisäksi liitto oli aktiivinen 
myös tiedepoliittisissa ym. kysymyksissä. Liit-
to antoi lausunnot Tutkimuseettisen neuvotte-
lukunnan uusista ohjeista, tutkijan ansioluette-
lomallista, Kansallisen koulutuksen arviointi-
keskuksesta ja tekijänoikeuspolitiikan kehit-
tämisestä. Liitto osallistui muutoinkin yliopis-
topoliittisen keskusteluun mm. yliopistojen 
johtamisesta ja tulevaisuudesta. 
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tännössä merkitsevät 4 %:n tavoitetasosta luopumis-

ta.    

 

Liitto on vastustanut edellä kuvattuja leikkauksia. 

Tätä jatketaan toimintavuonna eri keinoin, mm. julki-

sin kannanotoin, lausunnoin ja sidosryhmävaikutta-

misin. Liitto korostaa erityisesti pitkäjänteiseen pe-

rustutkimukseen suunnattavien voimavarojen merki-

tystä yliopistoille ja koko tutkimustoiminnalle.  

 

Yliopistojen perusrahoitus on perustunut vuodesta 

2011 alkaen toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikut-

tavuuteen liittyvään laskennalliseen perusrahoituk-

seen 75 prosenttisesti ja muihin koulutus- ja tiedepo-

litiikan tavoitteisiin 25 prosenttisesti. Yliopistojen 

rahoitusmallia uudistetaan vuosiksi 2013 - 2016. Liit-

to esittää edelleen, että toiminnan laatuun, laajuuteen 

ja vaikuttavuuteen liittyvää osuutta korotettaisiin ja 

vastaavasti muihin koulutus- ja tiedepolitiikan tavoit-

teisiin perustuvaa rahoitusta vähennettäisiin.   

 

Suomessa opiskelijoiden ja yliopisto-opettajien lu-

kumääräsuhde on kansainvälisesti katsoen huono: 

noin 20 opiskelijaa yhtä opettajaa kohden, joillakin 

tieteenaloilla vieläkin huonompi. Opetuksen ja oppi-

misen laadun parantaminen entisestään edellyttää 

lukumääräsuhteen parantamista. Tämä voi tapahtua 

vain voimavaralisäyksellä, ei ministeriön harjoitta-

malla tilastojen parantamisella lisäämällä opetushen-

kilökuntaan sellaisia henkilöitä, joiden tehtäväkuvaan 

sisältyy vain vähäinen määrä opetusta.  

 

2.7 Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ra-
kenteellinen kehittäminen 

 

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on esillä 

toimintavuonna. Liitto lähtee siitä, että rakenteellinen 

kehittäminen koskee ensisijaisesti ammattikorkea-

kouluja. Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen on 

lähdettävä yliopistojen omasta intressistä. 

 

Sanaa duaalimalli ei mainita hallitusohjelmassa eikä 

koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuk-

sen kehittämissuunnitelmassa. Asiaa lähestytään yli-

opisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen erilaisilla 

tavoitteilla ja sisällöillä. Yliopistojen tehtävissä ko-

rostetaan tieteellistä tutkimusta ja ammattikorkeakou-

lujen tehtävissä työelämäyhteyksiä ja alue-

vaikuttavuutta. Liitto tuo esiin, että näitä lähtökohtia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimintavuoden aikana vahvistettiin vuoden 
2013 alusta voimaantuleva yliopistojen uusi 
rahanjakomalli. Liitto pyrki vaikuttamaan asi-
aan aktiivisesti ja osittain onnistuneesti. On-
gelmaksi jäi edelleen strategiaperusteisen 
rahoituksen liian suuri osuus verrattuna tutki-
mukseen perustuvaan rahoitukseen. Liitto 
kritisoi myös ulkomaalaisuuden liiallista koros-
tusta rahoitusmallissa.  
 
 
 
 
 
Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lukumää-
räsuhde ei korjaantunut.  
 
Liitto torjui esitetyn kesälukukauden käyttöön-
oton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Toimintavuoden aikana päätettiin lakkaut-
taa nykyiset kolme taidekorkeakoulua ja pe-
rustaa yksi Taideyliopisto 1.1.2013 lukien. 
Liitto antoi OKM:lle lausunnon Taideyliopiston 
perustamista koskevasta lakiesityksestä. Lau-
sunnossaan liitto otti periaatteessa myöntei-
sen kannan Taideyliopistoon. Edellytyksenä 
liitto esitti, että lisärahoitus toteutuu suunnitel-
lulla tavalla ja ettei se vähennä muiden yli-
opistojen voimavarakehitystä. Liitto oli konsul-
toinut lausuntoa antaessaan nykyisten tai-
deyliopistojen professoreita.  
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pidetään oikeina. 

 

Toimintavuonna liitto kannattaa taideyliopiston val-

mistelua edellyttäen, että siihen saadaan lisärahoitus-

ta, joka ei ole pois muilta yliopistoilta. 

 

Liitto lähtee siitä, että jokaisessa yliopistossa harjoi-

tetaan tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa, 

annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta sekä anne-

taan tohtorikoulutusta. Rakenteellinen kehittäminen 

tai yliopistojen profilointi ei saa muuttaa tilannetta 

tältä osin. 

 

Rakenteita muutettaessa vapautuvat voimavarat jäte-

tään yliopistojen käyttöön. Yliopistojen painoaloista 

päättäminen kuuluu yliopistojen autonomian piiriin. 

Professoreiden tulee voida osallistua yliopistojen 

profilointityöhön.  

 

Toimintavuonna tullee esiin myös yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittäminen ja 

mahdolliset rakenteelliset muutokset. Liitto seuraa 

tarkkaan tilanteen kehittymistä ja ottaa huomioon 

jäsenkunnasta tulevat mielipiteet.  

 

Henkilöstön, erityisesti tutkimus- ja opetushenkilös-

tön, asema turvataan rakenteellisen kehittämisen yh-

teydessä. 

 

 

3 Sisäinen järjestötoiminta 

 

3.1 Liiton organisaatio 

 

Toimintavuoden aikana kokoontuu liiton varsinainen 

kokous. Liiton kokous pidetään aikaisintaan loka-

kuussa ja viimeistään joulukuun loppuun mennessä.  

 

Toimintavuoden valtuusto on valittu vuosiksi 2011–

2012. 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. 

 

Liitossa toimii 16 rekisteröimätöntä osastoa.   

 
 
 
 
 
Vuoden alussa käynnistyi hallitusohjelman 
mukainen sektoritutkimuslaitosten uudistamis-
ta käsittelevä selvitystyö. Valtion tutkimus- ja 
innovaationeuvosto totesi, että uudistuksella 
linjataan tutkimuslaitosten ohjausta, tavoitel-
laan voimavarojen parempaa kohdentamista 
sekä rahoituksen uudistamista. Liiton hallitus 
käsitteli tutkimuslaitosten rakenteellista kehit-
tämistä helmikuun seminaarissaan.  

 
Syyskuussa julkaistiin asiaa selvittelevän työ-
ryhmän raportti Valtion tutkimuslaitokset ja 
tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistuksek-
si. Työryhmä esitti, että 1) tutkimuslaitosten 
rakennetta uudistetaan, 2) tutkimusrahoitusta 
uudistetaan ja 3) tutkimuslaitosten ja yliopisto-
jen yhteistyötä syvennetään. Asiaa on käsitel-
ty liiton hallinnossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Liiton kaikille jäsenille avoin varsinainen 
kokous pidettiin Helsingissä 11.10.2012. Ko-
kouksessa valittiin liiton valtuuston vuosiksi 
2013 - 2014, käsiteltiin kahden edellisen vuo-
den vuosikertomukset, hyväksyttiin liiton 
sääntömuutokset, kuultiin ajankohtainen kat-
saus ja käytiin keskustelua esillä olevista asi-
oista. 
 
Valtuusto kokoontui sääntömääräiseen kevät-
kokoukseensa 21.4. Kokousta edelsi liiton ja 
TTL:n yhteinen kevätseminaari Yliopistojen 
monet muodot. 
 
Hallitus kokoontuu 11 kertaa tämän vuoden 
aikana. 
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3.2 Jäsenistö 

 

Liiton järjestäytymisaste vaihtelee yliopistoittain, 

tieteenaloittain ja tutkimuslaitoksittain. Hallitus seu-

raa jäsenmäärän kehittymistä kuukausittain. 

 

Jäsenrekrytointia tehostetaan edelleen. Päävastuu 

jäsenhankinnasta on osastoilla. Liiton toiminnasta ja 

jäsenyydestä tiedotetaan potentiaalisille jäsenille eri-

tyisesti henkilökohtaisin yhteydenotoin. Uutena rek-

rytointikeinona on kampanja- ja rekrytointisivusto, 

joka esittelee monipuolisesti liiton jäsenkuntaa ja 

liiton toimintaa. Jäsenrekrytointi ulotetaan aikaisem-

paa tehokkaammin yliopistokeskuksiin ja tutkimus-

laitoksiin sekä uutena tenure track -järjestelmien toi-

seksi viimeisessä vaiheessa oleviin.  

 

Kevään aikana tehtävän jäsenkyselyn avulla kartoite-

taan jäsenkunnan työnkuvaa, määräaikaisuuksia, tut-

kimusmahdollisuuksia, täydentävän rahoituksen vaa-

timuksia, työaikaa jne. Jäsenkyselyn tuloksia hyö-

dynnetään edunvalvonnassa.  

 

Vuoden aikana uusitaan jäsenrekisteri.  

 

 

 

 

3.3 Liiton osastot 

 

Toimintaansa varten liitto jakautuu yliopistokohtai-

siin osastoihin. Tutkimuslaitosprofessoreilla on yksi 

valtakunnallinen osasto.  

 

Yliopistouudistuksen myötä yliopistojen itsenäisyys 

päätöksenteossa on lisääntynyt. Näin ollen yliopisto-

kohtaisilla osastoilla on merkittävä rooli paikallista-

son edunvalvojina. Professorien palkkaedunvalvon-

nan suhteen on tärkeää, että professoriedustajat osal-

listuvat yliopistojen arviointiryhmien toimintaan. 

Toimintavuoden aikana erityisiä haasteita ovat pro-

 
Syksyllä perustettiin liiton Taideyliopiston 
osasto. Se aloittaa toimintansa 1.1.2013. Sa-
massa yhteydessä SibAn ja TeaKn professorit 
päättivät lopettaa osastonsa. Osastojen luku-
määrä muuttuu viideksitoista vuoden vaih-
teesta. 
 
3.2 Hallitus seurasi jokaisessa kokoukses-
saan jäsenmäärän kehitystä. Vuoden alussa 
otettiin käyttöön uusille professoreille lähetet-
tävä sähköinen liiton tervehdys, josta pääsee 
tutustumaan liiton esittelysivuihin. Liiton ter-
vehdys on tehty suomen-, ruotsin- ja englan-
ninkielisenä.  
 
Osastoilta pyydettiin säännöllisesti tieto uusis-
ta professoreista. Heille lähetettiin liiton toi-
mistosta liiton infopaketti. Tiedonsaanti osas-
toilta ei ole ollut kattavaa. Asiaa käsiteltiin 
syksyllä järjestetyssä osastojen puheenjohta-
jien seminaarissa.  
 
Jäsenrekrytointiin suunnattiin paljon energiaa. 
Rekrytointia uudistettiin ja tehostettiin. Näyttää 
siltä, että uusia jäseniä tulee yhtä paljon kuin 
aikaisempina vuosina. Sen sijaan vuoden 
aikana eläkkeelle siirtyvien jäsenten määrä on 
lisääntymässä edelliseen vuoteen nähden.  
 
Professorin työ 2012 -kyselyllä saatiin katta-
vasti tietoa jäsenistön työstä liiton edunval-
vontaa varten.  
 
Liiton jäsenrekisteri uusittiin kevään aikana. 
Uuden jäsenrekisterin myötä jäsenten rekiste-
ritietoja on aikaisempaa helpompi hallinnoida 
ja jäsenmaksujen suorituksia voidaan seurata 
aikaisempaa tehokkaammin. Uudistamisen 
yhteydessä jäsenten rekisteritietoja päivitettiin 
ajantasalle.  
 
 
 
3.3 Tulevan Taideyliopiston myötä Sibelius-
Akatemian ja Teatterikorkeakoulun osastot 
lakkauttivat syksyllä osastonsa. Taideyliopis-
ton osasto perustettiin, ja se aloittaa toimin-
tansa 1.1.2013.  
 
Yliopistoissa toimivien liiton osastojen pu-
heenjohtajille lähetettiin lokakuussa kysely, 
joka käsittelee mm. yliopistojen palkkiokäytän-
töjä, tutkimuskausijärjestelmiä, työaikakäytän-
teitä ja palkkausjärjestelmän soveltamista. 
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fessoreiden määräaikaisuuksien seuranta, palkkauk-

sen kehittäminen, professoreiden aseman vahvista-

minen yliopistoissa ja jäsenrekrytointi. 

 

Liitto varaa osastoille toimintaa varten riittävät talou-

delliset mahdollisuudet. Osastot pidetään ajan tasalla 

liiton toimielimissä ja toimistossa esillä olevista tär-

keistä ajankohtaisista asioista. Osastojen käsikirjalla 

uudistetaan, ja sillä annetaan suuntaviivat osastojen 

käytännön toiminnalle. Liiton edustajat käyvät osas-

tojen tilaisuuksissa mahdollisimman paljon.  

 

Liitto järjestää osastojen edustajille paikallistoimin-

nan kehittämisseminaarin, osastojen puheenjohtajien 

tapaamisen sekä muuta ajankohtaista koulutustoimin-

taa.  

 

 

 

3.4 Luottamusmiestoiminta 

 

Paikallistason neuvottelutoimintaa hoidetaan suurelta 

osin luottamusmiesjärjestelmän ja yhteistoimintame-

nettelyn pohjalta. On tärkeää, että professorit osallis-

tuvat mahdollisimman suuressa määrin luottamus-

mies- ja yhteistoimintamenettelyyn. Jokaisessa yli-

opistossa tulee olla vähintään yksi professoriluotta-

musmies. Neuvoteltaessa erityisesti professoreita 

koskevista asioista tulee neuvotteluissa olla mukana 

professori.   

 

Luottamusmieskoulutus järjestetään pääsääntöisesti 

JUKOn ja VAKAVAn kautta. Sen lisäksi professori-

luottamusmiehet kutsutaan liiton järjestämiin koulu-

tuksiin. Professori-luottamusmiehiä aktivoidaan osal-

listumaan luottamusmieskoulutuksiin.  

 

3.5 Jäsenpalvelut 

Liitto ajaa jäsenkunnan etuja palvelussuhteeseen liit-

tyvissä asioissa. Liiton jäsenet voivat halutessaan 

saada työttömyysvakuutuksen liittymällä Opettajien 

työttömyyskassan jäseneksi; jäsenyys on ilmainen 

liiton tarjoama jäsenetu. Lisäksi liitto on ottanut kai-

kille jäsenilleen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, 

joka antaa turvaa jäsenen työ- tai virkasuhteeseen. 

Liitto on myös varautunut tukemaan jäseniään talou-

Vastausaika on joulukuuhun saakka.  
Alkuvuodesta osastoilta ja luottamusmiehiltä 
pyydettiin selvitys määräaikaisten professuu-
rien perusteista ja määrästä. Osasta osastoja 
saatiin selvitys.  
 
Osastoilla on ollut toimintaan tarvittavat varat. 
Liiton luottamusjohto, toiminnanjohtaja ja jär-
jestöpäällikkö ovat käyneet osastojen tilai-
suuksissa.  
 
Alkukesästä järjestettiin paikallistoiminnan 
kehittämisseminaari, jossa käsiteltiin ajankoh-
taisen työmarkkinatilanteen ohella professo-
reiden määräaikaisuuksia, asemaa ja vaiku-
tusmahdollisuuksia sekä Professorin työ 2012 
-kyselyn tuloksia. Syksyllä järjestettiin osasto-
jen puheenjohtajille kaksipäiväinen seminaari 
Virossa aiheina mm. uusien jäsenten rekry-
tointi ja Professorin työ 2012 -kyselyn tulok-
set.  
 
Osastojen toiminnan aktiivisuus on vaihdellut 
suuresti. Osastoissa on toimittu osastojen 
sääntöjen mukaisesti mm. osastojen yleisten 
kokousten osalta. 
 
3.4 Professoreista 31 toimii luottamusmiehenä 
tai varaluottamusmiehenä. Taideyliopistoissa 
ja Oulun yliopistossa ei ole professori-
luottamusmiestä.  
 
 
Professori-luottamusmiehet osallistuvat JU-
KOn ja VAKAVAn järjestämiin koulutuksiin 
edelleen vain vähäisessä määrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Suurin osa liiton työssä käyvistä jäsenistä 
kuuluu Opettajien työttömyyskassaan.  
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dellisesti työmarkkinoiden mahdollisessa konfliktiti-

lanteessa.  

Liitto antaa jäsenilleen neuvontaa erilaisissa palve-

lussuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Jäsenet saa-

vat liiton toimistosta juridista neuvontaa myös vero- 

ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Paikallistasolla 

liiton luottamushenkilöt ja JUKOn luottamusmiehet 

ovat jäsenten käytettävissä. Liitolla on edelleen so-

pimus Asianajotoimisto Bützow Oy:n kanssa jäsen-

ten puhelinneuvonnasta yksityiselämän oikeusasiois-

sa. Palvelu on liiton jäsenille ilmainen.  

 

Jäsenetuna liiton jäsenet saavat edelleen Acatiimi-

lehden ja Tiede-lehden. Lisäksi liiton jäsenille lähete-

tään Professoriliiton kalenteri, palkkakyselystä tehty 

raportti ja Professorimatrikkeli. Lisäksi halukkailla 

on mahdollisuus saada professori.fi-

sähköpostilaatikko jäsenetuna.  

 

Liitto on kustantanut jäsenilleen vapaa-ajan tapatur-

mavakuutuksen. Toimintavuoden alusta alkaen jäse-

net saavat uutena jäsenetuna matkustaja- ja matkata-

varavakuutuksen. Lisäksi jäsenet voivat itse liittyä 

liiton neuvottelemiin ryhmäetuvakuutuksiin.  

 

Suomalaisen kirjakaupan Helsingin myymälä antaa 

Professoriliiton jäsenille 10 % alennuksen muista 

kuin oppikirjoista. Lisäksi Akavan kautta on mahdol-

lista saada muita jäsenetuja, kuten lomapalveluita ja 

erilaisia alennuksia. 

 

Keväällä liitto tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden 

päästä tutustumaan Musiikkitaloon ja kuuntelemaan 

konserttia. Syksyllä järjestetään työn tulevaisuutta 

käsittelevä työelämäseminaari.  

 

3.6 Järjestöllisen valmiuden ylläpito  

 

Toimintavuotta edeltäneenä vuonna solmittiin työeh-

to- ja virkaehtosopimukset yliopistojen ja valtion 

osalta. Tämä merkitsee, että työrauhavelvoite on 

voimassa 31.3.2014 saakka. Järjestövalmiutta kehite-

tään ja ylläpidetään tämän mukaisesti tarkoituksen-

mukaisella tavalla.  

 

4 Ulkoinen järjestötoiminta 

 

 
 
 
 
 
Alkuvuodesta julkaistiin Tiede-lehdessä jäse-
nille kohdistettu lisäkansi. Lisäkannessa ker-
rottiin jäseneduista ja liiton tämän vuoden 
painopisteistä.  
 
Liiton sähköpostilaatikoita on luotu 350 kappa-
letta.  
 
Uusi matkustaja- ja matkatavaravakuutus sai 
jäsenistöltä myönteisen vastaanoton. Vakuu-
tusyhtiön tekemien jäsenyystarkistuksen pe-
rusteella jäsenet ovat ottaneet vakuutuksen 
käyttöönsä.  
 
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry 
aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. PHT 
syntyi, kun keskusjärjestöjen lomajärjestöt 
yhdistivät jäsentensä työhyvinvointiin liittyvän 
toimintansa. Akavalaisten A-lomat jatkaa toi-
mintaansa mökkien välittäjänä.  
 
Musiikkitalon tilaisuus saavutti suuren suosion 
sen jälkeen, kun kullakin jäsenellä oli mahdol-
lisuus lunastaa kaksi lippua. Osallistujia ilmoit-
tautui 505, tilaisuuteen osallistui kuitenkin 375 
henkilöä. Sekä konsertti että konserttia edel-
tävä cocktail-tilaisuus ja tilaisuuden jälkeinen 
tilanne onnistuivat erinomaisesti.  
 
Jäsenille ja sidosryhmille suunnattu työelä-
män tulevaisuutta käsitellyt seminaari oli sisäl-
löltään erittäin onnistunut. Osallistujamäärä jäi 
ennakoitua pienemmäksi aktiivisesta markki-
noimisesta huolimatta.    
 
 
 
 
 
3.6 Järjestövalmiudessa ei ole ollut erityisiä 
aktiviteetteja.  
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4.1 Keskusjärjestö Akava 

 

Professoriliitto pyrkii kehittämään toimintaansa yh-

teistyössä Akavan kanssa. Tämän vuoksi on edullista, 

että liiton edustus Akavan toimielimissä säilyy ja 

vahvistuu. 

 

Liitto näkee tarkoitusperiensä kannalta edulliseksi, 

että Akavan itsenäisyys ja vaikutusvalta yhteiskun-

nassa 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 kor-

keasti koulutettujen aseman korostaminen joka suh-

teessa. 

 

4.2 Neuvottelujärjestö 

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 

toimii akavalaisten järjestöjen yhteenliittymänä julki-

sella alalla. Liitto pyrkii kehittämään edunvalvonta-

toimintaansa JUKOssa yhteistyössä VAKAVAn 

kanssa. On välttämätöntä, että liiton edustus JUKOn 

toimielimissä on riittävä. Erityisesti tämä koskee yli-

opistoneuvottelukuntaa. 

 

JUKOa tulee kehittää niin, että eri neuvottelusektori-

en itsenäinen asema turvataan jatkossa. Tämä edellyt-

tää erityisesti yliopistoneuvottelukuntaa. Liitto seuraa 

tarkasti JUKOn toimintaa uudella neuvottelukierrok-

sella ja sopimuksen soveltamisessa.  

 

Liiton mielestä keskusjärjestö Akavan ja neuvottelu-

järjestö JUKOn jäsenmaksut tulee mitoittaa niin, että 

niiden toimintaedellytykset säilyvät. 

 

4.3 VAKAVA 

 

VAKAVA on keskisuurten ja pienten akavalaisten eri 

sektorien järjestöjen yhteenliittymä, joka toimii vaali-

liittona, informaatiokanavana, vaikuttajana Akavan 

sisällä sekä koulutusorganisaationa. VAKAVAsta on 

myös taloudellista hyötyä liitolle. Liitto kuuluu JU-

KOon VAKAVAn välityksellä, ja näin ollen VA-

KAVA maksaa vain kertaalleen JUKOn perusmak-

sun. Kokemukset VAKAVAsta ovat olleet etupäässä 

 
 
 
 
 
4.1 Liitto kuuluu Akavaan ja toiminut Akavas-
sa aktiivisesti. Liiton edustajalla toiminnanjoh-
tajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan 
hallituksessa. Järjestöpäällikkö on toiminut 
järjestötoimikunnassa ja viestintäpäällikkö 
Akavalainen-lehden toimitusneuvostossa.  
 
 
Liitto on antanut Akavalle lausunnon Akava-
yhteisön yhteistoiminta-asiakirjasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Liitto kuuluu JUKOon Vakavan välityksel-
lä. Toiminnanjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-
oikeus JUKOn hallituksessa. 
 
 
Yliopistojen neuvottelutoiminta on ollut asian-
mukaista.  
 
Toiminnanjohtaja on toiminut yliopistoneuvot-
telukunnan puheenjohtajana ja järjestöpäällik-
kö varajäsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Liitto on osallistunut aktiivisesti Vakavan 
toimintaan. Toiminnanjohtaja on ollut hallituk-
sen jäsen ja järjestöpäällikkö varajäsenen. 
Molemmat ovat osallistuneet Vakavan yliopis-
toryhmää ja järjestöpäällikkö Vakavan valtion-
ryhmään. Järjestöpäällikkö on ollut Vakavan 
koulutusryhmän puheenjohtaja. 
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myönteisiä. Toimintavuoden aikana osallistutaan 

aktiivisesti VAKAVAn toimintaan ja kehittämiseen.  

 

4.4 Yliopistojen opettaja- ja tutkijajärjestöt 

 

Professoriliitolla on ollut Tieteentekijöiden liiton 

(TTL) kanssa yhteistyösopimus vuodesta 1986 alka-

en. Yhteistyösopimusta muutettiin viimeksi vuonna 

2010, jolloin yhteistyötä tiivistettiin entisestään. Yh-

teistyötä koordinoidaan uudessa Professorit ja Tie-

teentekijät –yhteistyöelimessä (P & T). Yhteistyötä 

tehdään monella tasolla: järjestetään yhteinen Com-

municatio Academica, kevätseminaari, annetaan yh-

teisiä tiedotteita, tavataan sidosryhmiä ym.  

 

Vuonna 1997 alkanutta lehtiyhteistyötä TTL:n ja 

YLL:n kanssa jatketaan. 

 

4.5 Muu yhteistyö 

 

Liitto lähtee siitä, että yhteistyötä muiden opettajajär-

jestöjen kanssa tulee harjoittaa silloin, kun se on tar-

koituksenmukaista. Liiton jäsenkunnasta on noin 

kolmannes järjestäytynyt myös toiseen sellaiseen 

akavalaiseen järjestöön, jonka kanssa liitolla on ns. 

kaksoisjärjestäytymissopimus. Yhteistyötä harjoite-

taan näiden sopimusten pohjalta. 

 

Liitolla on yhteistyötä myös Akavaan kuulumattomi-

en, lähinnä yliopistoalan ammattijärjestöjen kanssa. 

Yhteistyö kohdistuu esim. yliopistojen voimavarojen 

vahvistamiseen ja mahdollisuuksien mukaan myös 

neuvottelutoimintaan. 

 

Professoriliitto jatkaa ja kehittää edelleen yhteyden-

pitoa Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa yliopis-

tojen toimintaedellytyksiä, opettajia ja opiskelijoita 

koskevissa asioissa. 

 

4.6 Kansainvälinen toiminta 

 

Professoriliitto osallistuu kansainväliseen toimintaan 

siltä osin, kuin se liittyy liiton toiminnan tarkoituk-

siin. Liiton kansainvälisellä toiminnalla on sekä ylei-

siä että kuluvaan toimintakauteen liittyviä tavoitteita. 

Yleisenä tavoitteena on tiedon ja kokemusten vaihto 

etenkin korkeakoulusektorin ammattijärjestöjen 

 
 
 
 
 
4.4 
Yhteistyö TTL:n kanssa on ollut asianmukais-
ta ja toimivaa. Liitot ovat palkkaamassa yh-
teistä viestintäassistenttia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehtiyhteistyö on ollut suunnitelmien mukais-
ta. 
 
 
 
 
4.5 Kaksoisjärjestäytymissopimukset ovat 
toimineet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.6 Liiton kv-vastaava on osallistunut seuraa-

viin kansainvälisiin kokouksiin: HERSCin 
(Higher Education & Research Standing 
Committee) kokous Bukarestissa, HERSCin 
kokous Brysselissä ja 8th International Higher 
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kanssa pääsääntöisesti Euroopassa. Lisäksi liitto pyr-

kii vaikuttamaan kansainväliseen tutkimusympäris-

töön ja erityisesti EU:n tutkimuspolitiikkaan sekä 

osoittamaan globaalia solidaarisuutta opettajia koh-

taan. 

  

Kuluvan toimintakauden tavoitteina on seurata yli-

opistoreformin 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. Eu-

roopan tasolla toimii ETUCE (The European Trade 

Union Committee for Education). Euroopan tasolla 

EI:llä on korkeakoulu- ja tutkimuskysymyksiä käsit-

televä pysyvä komitea HERSC (Higher Education 

and Research), jossa liitolla on yksi edustajan paikka.  

Professoriliitto pitää yhteyttä pohjoismaisiin yliopis-

tosektorin opettajajärjestöihin. Järjestöjen edustajat 

tapaavat toisensa joka vuosi järjestettävän kokouksen 

yhteydessä.  

Liiton kansainvälistä toimintaa hoitaa luottamustoi-

misesti hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan va-

litsema hallituksen jäsen. Myös liiton puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja voivat osallistua liiton kansain-

välisiin kokouksiin. Liiton toimistossa on kansainvä-

lisen toiminnan yhteyshenkilö, joka toimii kv-

vastaavan apuna käytännön asioissa.  

Toimintavuoden aikana kv-toiminnan yhteyttä liiton 

hallituksen työskentelyyn vahvistetaan. Yhteistyötä 

vahvistetaan myös Akavan kv-toimijoihin.  

 

5 Viestintä 

 
Liiton sisäinen ja ulkoinen viestintä tukevat edunval-
vontatavoitteiden toteutumista.  

5.1 Sisäinen viestintä  

 

Sisäisen viestinnän tarkoituksena on huolehtia tiedon 

kulusta liiton toimielimistä osastoihin ja jäsenkunnal-

le. Samoin huolehditaan siitä, että tieto kulkee osas-

toista ja jäsenkunnasta liiton toimielimille.  

 

Jäsenille viestitään pääasiassa kolmea keinoa hyö-

Education and Research Conference Buenos 
Airesissa. Kokouksissa on käsitelty mm. Hori-
zon-hanketta (EU:n tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmien uusiminen).   
 
Vuosittain järjestettävä pohjoismainen yliopis-
tosektorin ay-kokous pidettiin Norjassa. Liitolla 
ei ollut edustajaa kokouksessa.  
 
 
Liiton hallitus on käsitellyt kansainvälisiä asioi-
ta. Yhteydenpitoa Akavaan on tiivistetty, ja 
myös Akava on tiivistänyt yhteydenpitoaan 
jäsenjärjestöihin. Akavan uuden strategian 
mukaan Akava keskittyy kansainvälisessä 
toiminnassaan EU-vaikuttamiseen. Ajankoh-
taisia EU-hankkeita ovat olleet mm. Horizon-
hanke, korkeakoulujen EU-tasoinen ranking-
järjestelmä U-multiranking ja tietojenvaihto 
Euroopan korkeakoulujärjestelmien uusimi-
sesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Jäsenkirjeitä lähetetään 4 kertaa kuluvana 
vuonna.  
 
 
Liiton verkkosivu-uudistus käynnistettiin kesän 
alussa. Tavoitteena on saada uudet verkkosi-
vut valmiiksi marraskuun loppuun mennessä.  
 

http://www.ei-ie.org/en/index.php
http://www.etuce.homestead.com/etuce_en.html
http://www.etuce.homestead.com/etuce_en.html
http://www.ei-ie.org/highereducation/en/documentation.php
http://www.ei-ie.org/highereducation/en/documentation.php
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dyntäen: Acatiimi-lehden, jäsenkirjeiden sekä verk-

kosivujen ja niiden yhteydessä olevan jäsenkanavan 

kautta. Toimintavuoden aikana uudistetaan liiton 

verkkosivut.   

 

Osastot vastaavat osaltaan tiedonkulusta jäsenille 

järjestämällä kaikille jäsenilleen avoimia kokouksia. 

Liiton puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet sekä lii-

ton toimihenkilöt osallistuvat osastojen kokouksiin 

mahdollisimman paljon.  

 

Liiton menestyksellinen toiminta edellyttää, että kes-

kustelu yhteisistä asioista pysyy liiton piirissä vireänä 

ja että kaikki mielipiteet tulevat tiedoksi.  

 

5.2 Sidosryhmäviestintä 

 

Liiton sidosryhmäviestinnän avulla luodaan liiton 

julkisuuskuvaa ja huolehditaan, että päättäjillä, yli-

opistoissa toimivilla ja median edustajilla on riittä-

västi tietoa ja ymmärrystä liiton jäseniä ja toimintaa 

koskevista asioista, kuten jäsenten työstä ja ammatil-

lisesta osaamisesta sekä tieteellisestä työstä ylipää-

tään.  

 

Sidosryhmäviestintää toteutetaan mm. tiedottamalla 

ja järjestämällä tilaisuuksia sekä osallistumalla Aca-

tiimi-lehden julkaisemiseen. Oulussa järjestettävän 

Communicatio Academica -tilaisuuden yhteydessä 

13.1.2012 julkistetaan Vuoden Professorin nimitys.  

 

Vuoden aikana uudistettavat verkkosivut palvelevat 

entistä paremmin myös sidosryhmäviestintää.  

 

Vuoden aikana toteutetaan liiton julkisuuskampanja 

ja työelämäseminaari, johon kutsutaan myös sidos-

ryhmien jäseniä.  

 

5.3 Acatiimi-lehti 

 

Liitto julkaisee Acatiimi-lehteä yhdessä Tieteenteki-

jöiden liiton ja Yliopistojen opetusalan liiton kanssa. 

Lehti lähetetään paitsi julkaisijaliittojen jäsenkunnal-

le myös kirjastoihin, yliopistojen hallintoon, yliopis-

to- ja tiedepolitiikan päättäjille sekä sektoria seuraa-

ville toimittajille. Sen keskeiset artikkelit julkaistaan 

myös verkkosivuilla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Liiton sidosryhmäviestintä on ollut aktiivis-
ta. Liiton tiedotteet ovat saaneet mediassa 
huomiota. Liiton edustajat ovat antaneet lu-
kuisia haastatteluja tai lausuntoja medialle. 
 
 
Toimintavuoden aikana on tavattu lukuisia 
sidosryhmien edustajia: Suomen yliopistot 
UNIFI ry, Professoripooli, Suomen Akatemia, 
eduskunnan sivistysvaliokunta ja valtiovarain-
valiokunnan sivistys- ja tiedejaosto, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, tutkimus- ja innovaationeu-
vosto TIN, Sivistystyönantajat ja yliopistojen 
johtoa sekä järjestöedustajia.  
 
Vuoden 2012 Vuoden Professori julkistettiin 
Communicatio Academican yhteydessä. Hän 
oli Markku Kulmala HY:stä. Julkistaminen sai 
osakseen huomiota. Vuoden lopussa käynnis-
tettiin vuoden 2013 Vuoden Professorin valin-
taprosessi uudenlaisella menettelytavalla.  
 
Julkisuuskampanjaa toteutettiin erityisesti 
yliopistolehtien kautta. Työelämän tulevaisuus 
-seminaari järjestettiin 28.9. 
 
5.3 
Acatiimi-lehteä on julkaistu suunnitelmien mu-
kaan.  
 
Lehdessä julkaistut kirjoitukset ovat saaneet 
osakseen muussa mediassa huomiota.  
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6 Talous 

 

6.1 Jäsenmaksu ja muut tuotot 

 

Liiton talouden kannalta tärkeimmän rahoituslähteen 

muodostaa jäseniltä perittävä jäsenmaksu. Liiton var-

sinainen toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksu-

tuotoilla. Jäsenmaksun määräytymisperusteet pide-

tään entisen kaltaisina. Liiton valtuusto päättää jä-

senmaksujen määräytymisperusteista.  

 

Toimintavuoden aikana liiton toimintaa rahoitetaan 

edelleen jäsenmaksujen lisäksi muistakin rahoitusläh-

teistä. 

 

6.2 Tukirahasto 

 

Liiton tukirahasto on perustettu rahastoksi, johon 

voidaan ensisijaisesti turvata mahdollisen työtaistelu-

tilanteen aikana. Tukirahaston kirjanpidollista määrää 

pyritään kasvattamaan. Tukirahasto nähdään varsi-

naisen tarkoituksensa ohella myös sijoitusmuotona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Liiton jäsenmaksut ovat kehittyneet suun-
nitelmien mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
Liiton sijoitustoiminta on ollut kohtuullisen on-
nistunutta. Siinä on käytetty hyväksi jäsen-
kunnasta tulevaa asiantuntemusta. Liiton  
sijoitusasiantuntija on liiton johdon kanssa 
kuulunut sijoitustoimikuntaan, joka kokoontuu 
kuluvana vuonna 7 kertaa. Sijoitustoimikunta 
on antanut hallitukselle aktiivisesti suosituksia 
liiton sijoituksiksi. Pieni osa liiton sijoitustoi-
minnasta on ollut ulkoistettuna. 

 


