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ProfessoreilLe rusinat pullasta
Viitaten uutiseen (Karjalal
nen, 5.9.) Itä- Suomen yliopis
to nostaa pofessore1den palk
koja.
Itä- Suomen yliopistonpro
fessorit ovat Professorliilton
jäsenilleen liihetetyn kyselyn
mukaan palkkakuopassa ja
ovat täten vaatimassa ennen
aikaisla palkankorotuksia kes
ken työehtosopimuskauden.
Edellä mainittuja kyselytilasto
tietoja ei ole muille yliopistojen
edunvalvontatahoille edes näy
tetty joten tuli mieleen van
ha sanonta “vale, emävale ja ti
Iasto”.
Tilastoilia on harhautettu
ennenkin, muun muassa val
tion puolella oli niin sanottuja Valpas-sopimuskierroksia,
joilla nostettiin vain ylempien
virkojen palkkoja useaan ot
teeseen. Korotukset nostivat
myös yliopistojen professori
en ja korkeiden virkamiesten
palkkoja hyvin merkitsevästi.
Muun muassa niiden seurauk
sena on uutisoitu valtion ol
leen pallckajohtajana 2000-lu‘ulla useaan eri otteeseen.
Yliopistoissa silnyttlin uu
teen palkkausjäijestelniillln
vuonna 2006. Plkkauarjes

tehuiln muutoksella haluttiin
eroon A-palkkajllrjestelniästa.
joka perustui nim1ke- ja ikäli
säkohtaiseen paikkaan, joka ei
ottanut millään lailla huomi
oon, miten henkilö hoitaa teh
täviään.
Uutta palkkausjärjestelmää
markkinoitiin oikeudenmu

henki
töstäryhmän
Yhden
parempi kohtetu ei
ainakaan [uo hyvää
henki Iöstöpo[itiik—
kaa Itä—Suomen
yliopistossa._______
kaisena ja kannustavana, sil
lä palkkaahan maksetaan työn
vaativuuden ja siitä suoriutu
misen mukaan eli vaalivam
masta työstä ja parernrnasta
suorlutumisesta saa suurern
paa palkkaa.
Jotenkin tuntuu Professoriliiton palkkatilastovertailu ole
van entiseen tasapalkka- aikaa
palaamiselta. siis menneen tai
venluniilta.
Palkkaharmonisolntia on

yritetty muun muassa eri yli
opistojen puutarhureiden osal
ta. rötuomiolstu1men päätös
kuitenkin oli, että jokainen yli
opisto voi soveltaa työehtoso
pimustaja sen palkkausosiota
omalla tavallaan, vaikka Suo
men yliopistoifia on vain yk
si yliopistojen yleinen tytleh
tosopimus. Laintulkinnallista
perustella Professoriliiton aja
mulle Itä-Suomen yliopiston
pröfessoreidenpalkkavaateelle
ei näyttäisi siis olevan.
Yliopistojen uusi työehtoso
pimus on raamisopimuksen
mukainen, joten Jonkin iyh
män palkankorotukset sopi
muksesta poiketen eivät var
maan ole sopimuksen kannal
ta hyväksi. Lisäksi yhden hen
kilöstöryhmän parempi kohte
lu työehtosopimuksen palkka
uksen tulkinnassa ei ainakaan
ole hyväksi luomaan hyvää
henkilöstöpolitiikkaa Itä-Suo
men yliopistossa, jossa saman
aikaisesti viihennetälin henki
löstöäjo toisen kerran uuden
yliopistolain tultua voimaan
vuoden 2010 jälkeen.
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