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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 

 
Osaston puheenjohtaja Jukka Pellinen avasi kokouksen klo 18.34. 

 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 
Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pellinen, sihteeriksi Jari Veijalainen 

 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
Valittiin Leena Alanen ja Terhi-Anna Wilska molempiin tehtäviin. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 

 
 Esityslista hyväksyttiin kokouskutsun mukana jaetussa muodossa 

 
5. Osaston toimintakertomus vuodelta 2010 

 
 Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Muutaman teknisen korjauksen 
jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
6. Kuulumisia Professoriliitosta – Maarit Valo 

 
Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo kertoi liiton toiminnasta. 
Palkkaustyöryhmä neuvottelee edelleen lisävaatilisistä. Jos asiasta ei päästä 
sopimukseen, raha jaetaan yleiskorotuksina toukokuun alusta. 
 
Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta. OKM tekee tutkimuksen uuden 
yliopistolain vaikutuksista tutkijavoimin. OKM on avannut tarjouskilpailun 
asiasta. Tarjoukset jätettävä 20.5.2011 mennessä ja selvityksen on 
valmistuttava 31.12.2011 mennessä. 
 
Yliopistoverkosto Suomessa? Voi olla, että maahan tulee kahdenlaisia 
yliopistoja tällä hallituskaudella. Vaikuttaminen uudessa ylipistossa on 
keskeinen kysymys, jota pitää seurata. Yliopistojen rahoitus puhuttaa 



edelleen. Uusi rahoitusmalli on tulossa 2013. Ilmeisesti opiskelijoiden 
työllistyminen on yksi mittari, mutta tutkintojen määrä pitäisi ehkä pitää 
mukana keskeisenä mittarina, jotta mallissa olisi jatkuvuutta. Professoriliiton 
on muodostettava kanta tähän hyvissä ajoin.  
 
Professorien tutkimusmahdollisuuksien parantaminen. 
Tutkimusmahdollisuuksien parantamista on ajettu tänä vuonna. Liiton johto 
on vieraillut lähes kaikissa yliopistoissa keskustellen asiasta.  Itä-Suomen 
yliopisto on perustanut tutkimuskausijärjestelmän. Sen mukaisesti 
professorille maksetaan 80 % palkasta tutkimuskauden aikana. Liitto on 
ottanut kantaa asiaan 4.4.2011 (ks. liiton kotisivu). Projektinjohtokorvaukset 
ovat myös keskustelussa. Esim. TTY:llä on toimiva järjestelmä, josta voisi 
ottaa oppia.  
 
Jäsenrekrytointi. Liiton rekrytointityöryhmä on perustettu tammikuussa. Miten 
tulisi suhtautua urapolkuihin? Missä vaiheessa urapolkua pitäisi rekrytoida 
liiton jäseneksi? Entä sektoritutkimuslaitosten tutkimusprofessorit. pitäisikö 
liiton rekrytointipohjaa laajentaa siihen suuntaan? Professorien rekrytoinnin 
seuranta; 27 % professoreista on määräaikaisia Suomessa, JY:ssä luku on 
22 %. Mihin suuntaan tilanne kehittyy? 
 
Keskustelu:  
Työajan kirjauskysymys. Korjausta saattaa tulla, koska HY on vapauttanut 
pelkästään OKM:n rahoituksella toimivat työajan kirjausvelvollisuudesta.   
 
Nais- ja miesprofessorien palkan ero. JY:ssä on menossa selvitys asiasta, 
vararehtori Jaakko Pehkonen vastaa siitä. Valmista pitäisi olla syksyllä 2011.  
 
Määräaikaiset. Luottamusmiehet ovat keskustelleet asiasta ja JY:n 
tavoitteena näyttää olevan aidosti vähentää määräaikaisia.   

 
7. Tulevaisuuden ennakointia: Mitä seuraavalta rehtorilta odotetaan? 

 
Minna-Riitta Luukka kertoi rehtorin valinnan aikataulusta. Hallitus on 
keskustellut asiasta tammikuusta 2011 lähtien. Kesäkuun kokouksen 
iltakoulussa käydään läpi kriteereitä. Syys-lokakuussa hakuilmoitus, hakuaika 
noin lokakuun loppuun. Psykologiset testit joulukuussa, nimitys joulu-
tammikuussa. Uusi rehtori mukaan tulosneuvotteluihin maalis-huhtikuussa 
2012.  
Rehtorin valintakriteereistä käytiin vilkas keskustelu. 

 
8. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.08 
 



Vakuudeksi  
 
 
Jukka  Pellinen, pj.   Jari Veijalainen, sihteeri 
 
 
Olemme       .     .    2011  tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja toteamme 
sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä 
 
 
 
Leena Alanen    Terhi-Anna Wilska   

 


