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1. KEVÄTKOKOUS TI 20.6.2006 klo 14 DIPOLIN CANTINA
Ilmoittautuminen ma 19.6 vastaamalla tähän viestiin.
Asialista www.tek.fi/otti

2. UPJ-NEUVOTTELUTULOS ON SYNTYNYT 9.6
Neuvottelutulos on julkaistu mm. TEK:n sivulla
http://www.tek.fi/uutiset/UPJ140606.html
ja varsinainen sopimus allekirjoitettaneen ennen syksyä.
UPJ astuu voimaan takautuvasti 1.1.2006 alkaen, mutta
ns. täydentävällä rahoituksella olevat määräaikaiset tehtävät, joita
useimmat tutkijoiden tehtävät ovat, tulevat UPJ:n piiriin vasta
seuraavan projektin alkaessa kuitenkin viimeistään 1.1.2007.
TEK:n valtiovaliokunta käsittelee neuvottelutulosta 19.6 ja
kevätkokouksessamme 20.6 (www.tek.fi/otti) kuulemme tunnelmat sieltä.
Muutoksia edelliseen neuvottelutulokseen nähden:
- kaikkien palkat euromääräistyvät 1.7.06 (ss. 8 ja 9)
- määräaikaiset lisät kuuluvat takuupalkkaan voimassaolonsa ajan (s. 11).
- oikeus takuupalkkaan on vakinaisilla ja määräaikaisilla, jotka ovat
palvelussuhteessa UPJ:n käyttöönottoajankohtana 1.1.06 (ss. 10 ja 11)
- välillä 2.1-30.6.06 palkatuilla on oikeus ko. aikana maksettuun palkkaan
niin kauan kuin palvelussuhde jatkuu keskeytyksettä (s. 19).
- korkeintaan puolen vuoden apurahakausi ei muuta oikeutta takuupalkkaan
(s. 11)
- 1.1-30.06 saadut palkankorotukset - myös muut kuin ikälisät

lisätään takuupalkkaan (s. 11)
- pieniä muutoksia vaatitasojen euromäärissä ja henkiosien prosenteissa (ss.
14-15)
- yliopistot saavat edelleen maksaa omilla päätöksillään lisiä ja palkkioita,
jotka eivät ole päälekkäisiä UPJ-palkkatekijöiden kanssa (s. 19)

3. TYÖNANTAJAN VAHVISTAMAT TEHTÄVÄN VAATIVUUSTASOT ON
JULKAISTU
(kts. työnantajan tiedote 9.6. sivulta
http://hel.tkk.fi/fi/upj/index.html otsikon Ajankohtaisia tiedotteita
alta.)
Nyt vahvistetut vaativuustasot koskevat vain tänä keväänä arvioituja.
Oman vahvistetun vaativuustasonsa ja tulostettavat versiot lomakkeista
saa osoitteesta https://upj.tkk.fi johon käyttäjätunnus ja salasana
ovat samoja kuin keväällä tehtäväkuvauksia täytettäessä.
Ulkopuolisella rahoituksella olevat määräaikaiset tehtävät arvioidaan
syksyllä ja nämä henkilöt tulevat UPJ:n piiriin viimeistään
1.1.2007.
4. UPJ-ARVIOINTITULOSTEN ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELY
Neuvottelutuloksen mukaan tilanteessa, jossa henkilö ei ole
tyytyväinen työnantajan vahvistamaan vaativuustasoon, asia käsitellään
uudestaan (Neuvottelutulos s. 12). Käsittelyprosessista ja
aikataulusta on keskusteltu tänään (16.6) työnantajan kanssa
YT-neuvostossa, ja tiedotamme asiasta lisää, kun jotain on sovittu.
Työnantajan vahvistamia henkiosia ei ole vielä julkistettu, mutta
niihinkin tulee prosessi erimielisyyksien käsittelyä varten.
Erimielisyyksien käsittely koskee tällä hetkellä vain keväällä 2006
arvioituja, sillä muut tehtävät käsitellään joka tapauksessa uudestaan
syksyllä.

5. RÄSTIKIERROS
Työnantaja on tiedottanut rästikierroksesta, joka koskee niitä, jotka
kuuluvat UPJ:n piiriin 1.1.2006 alkaen, mutta joita ei arvioitu
keväällä. HUOM. tämä ei koske ns. täydentävällä rahoituksella
palkattuja määräaikaisia.

Työnantajan tiedote ja aikataulu rästikierrokselle:
http://www.tkk.fi/nyt/nyt_tiedotteet_2006/upj/upj_rasti_20060615i.html
terveisin OTTIn hallitus
http://www.tek.fi/otti

