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3.6.2016

YLIOPISTOJEN YLEISEN 1YOEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPOYfAKIRJA

Allekirjoittaneet jarjestot ovat sopineet Sivistystyonantajat ry:n jasenina olevien yliopistojen palveluksessa tyoskentelevien tyontekijoiden tyoehtoja ja palkkausta koskevan tyoehtosopimuksen uudistamisesta seuraavin ehdoin:
1. VOIMASSAOLO

Tama sopimus on voimassa i.2.2017 -

3i.i.2018.

2. SISALLOLLISET MUUTOKSET

Tyoehtosopimuksen sisallolliset muutokset toteutetaan liitteissa sovituin tavoin.
Muutoksia on tehty seuraavasti:
Liite 1: Muutokset tyoehtosopimuksen i. lukuun
Liite 2: Muutokset tyoehtosopimuksen 4. lukuun
Liite 3: Muutokset tyoehtosopimuksen 5. lukuun
Liite 4: Muutokset tyoehtosopimuksen 7. lukuun
Liite 5: Muutokset tyoehtosopimuksen 10. lukuun
Liite 6: Harjoittelukouluja koskevat maaraykset

3. TYORYHMAT
Sopimuskaudella tyoskentelevat seuraavat tyoryhmat:

3.i. Palkkausjarjestelman kehittamistyoryhma
Tyoryhma tarkastelee yliopistojen yleisen tyoehtosopimuksen 6 luvun palkkausjarjestelmaa koskevia maarayksia ja neuvottelee sopimuskauden aikana esityksen palkkausjarjestelman uudistamiseksi.

3.2. Harjoittelukoulujen tyoaika- ja palkkausjarjestelmatyoryhma
Tyoryhma jatkaa harjoittelukoulujen tyoaikajarjestelman selvitystyota ja arvioi sen
mahdollista uudistamista vuosityoaikajarjestelman mallin mukaiseksi. Tyoryhma tarkastelee harjoittelukoulujen palkkausjarjestelmaaja sen toimivuutta seka keskustelee
mahdollisen uudistamisen periaatteista.
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3.3. Tyoaikatyoryhma
Tyoryhman tehtavana on tarkastella tyoehtosopimuksen tyoaikajarjestelmia ja selvittaa mahdollisuudet lisata tuottavuutta ja tyohyvinvointia tyoaikajarjestelyjen avulla.
Tyoryhma tekee ehdotuksen siita, miten erilaiset opetus- ja oppimismuodot otetaan
huomioon siten, etta tyoehtosopimuksen 5 luvun 5 §:n maaraykset tyosuunnitelman
sisallosta uudistetaan. Samassa yhteydessa otetaan huomioon 5 luvun 9 §:ssa sovitut
seikat.
Lisaksi tyoryhma valmistelee ehdotuksen tyoehtosopimuksen tyoaikapankkia koskevan tyoehtosopimuksen maaraysten kehittamisesta seka tarkastelee tassa yhteydessa
taman allekirjoituspoytakirjan alla olevan kohdan 4 maarayksen tarpeellisuutta.

3-4· Tilastoyhteistyoryhma
Tilastoyhteistyoryhman tehtavana on kasitella yhteista tietopohjaa, tilastojen tuottamiseen ja luotettavuuteen liittyvia kysymyksia. Tyoryhma tarkastelee ansiotilastojen
yhteydessa kaytettavia palkkakasitteita ja muita kasitteita seka tyoehtosopimuksen
ansiotilastoille asettamia vaatimuksia. Tyoryhma on yhteistyossa tyoehtosopimusneuvottelijoiden kanssa tilastojen kehittamiseen liittyvissa kysymyksissa seka antaa
tarvittaessa asiantuntija-apua yliopistoille tilastoyhteistyokysymyksissa.

3.5. Yhteistoiminta- ja tyosuojelun yhteistoimintatyoryhma
Tyoryhma tarkastelee yhteistoiminnan ja tyosuojelun yhteistoiminnan toimivuutta
yliopistoissa seka tyoelaman laadun, tuottavuuden ja tyohyvinvoinnin parantamista
tyota ja tyoolosuhteita kehittamalla. Tyoryhma seuraa valtakunnallisen Tyoelama
2020 -ohjelman mukaista kehittamistyota.

4.

TYOAIKAMMRAYSTEN JOUSTOJEN SOVELTAMINEN

Tyoehtosopimuksen 4 luvun 1 §:n maarayksia keskimaaraista tyoaikaa koskevista
tyoaikajarjestelyista on mahdollista soveltaa vain niissa tehtavissa, joissa keskimaaraista tyoaikaa on voitu 3i.12.2009 voimassa olleen virka- ja tyoehtosopimuksen mukaan kayttaa.
Muissa tehtavissa tyoaikajoustoja koskevatjarjestelmat (tasoittumisjaksojarjestelma)
voidaan ottaa kayttoon, jos siita sovitaan paikallisesti taman tyoehtosopimuksen paikallista sopimista koskevien maaraysten 2 §:n mukaisesti.
Naiden tyoaikajarjestelmien kayttoonotto edellyttaa ta.Boin myos yhteistoiminnasta
yrityksissa annetun lain 6 luvun mukaisia neuvotteluja.

5.

JATKUVAN NEUVOTTELUN PERIAATE

Osapuolet neuvottelevatjatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti esille tulevista
tyoehtosopimuksen muutostarpeista sopimuskauden aikana.
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6.

ARVIOINTIRYHMIEN PALKKIOT

Yliopistojen palkkausjarjestelmaa koskevien maaraysten mukaisen arviointiryhman
puheenjohtajalle ja jasenelle maksetaan palkkiota, jonka maara on jasenelle 360 euroa ja puheenjohtajalle 720 euroa vuodelta.
Palkkio maksetaan 12 kuukauden jaksolta jalkikateen. Jos asianomainen ei ole jonkin
kalenterikuukauden aikana osallistunut ryhman tyohon, palkkio maksetaan hanen sijastaan toimineelle laskien kalenterikuukautta kohti 1/12.
Mikali henkilo toimii edella tarkoitetussa tehtavassa kahdessa tai useammassa ryhmassa, palkkio maksetaan enintaan kahdesta ryhmasta.

7. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Tama sopimus tulee voimaan i.2.2017. Taman sopimuksen kohdassa 2 sovitut tyoaikamaarayksfa koskevat sisallolliset muutokset tulevat voimaan i.i.2017 kuitenkin
niin, etta jaksotyossa muutokset tulevat voimaan ensimmaisesta 1.i.2017 jalkeen alkavasta taydesta tyojaksosta.
Mikali tyomarkkinakeskusjarjestot toteavat 3i.5.2016 jalkeen, etta kilpailukykysopimusta ei synny, tama tyoehtosopimus raukeaa.

Helsingissa, 3. paivana kesakuuta

2016

SIVISTYSTYONANTAJATRY

JULKISAI.AN KOULUTETTUJEN NEUVOTIELUJARJESTO JUKO RY

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY

PALKANSAAJAJARJESTO PARDIA RY
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3.6.2016

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYOEHTOSOPIMUKSEN LUVUN 1 MUUTTAMINEN

Muutetaan 1luvun11 §:n (Keskusjarjestosopimukset) 2 kohtaa seuraavasti:
Jos suositukseen paihdeongelmien ennaltaehkaisysta, paihdeasioiden kasittelysta ja
hoitoonohjauksesta tyopaikoilla tai hyvityssakkopoytakirjaan tehdaan muutoksia, on
muutosten voimaansaattamisesta osaksi yliopistojen yleista tyoehtosopimusta sovittava erikseen.

Lisataan 1luvun11§:aan3 kohta seuraavasti:
Jos ryhmahenkivakuutussopimukseen tehdaan muutoksia, tulevat muutokset osaksi
yliopistojen yleisen tyoehtosopimuksen maarayksiii ilman eri vahvistusta keskusjarjestosopimuksen voimaantuloajankohdasta lukien, ellei jokin yliopistojen yleisen tyoehtosopimuksen allekirjoittajajarjestoista esita erikseen neuvottelujen kaymista muutoksen voimaantulosta. Neuvotteluja on esitettava mahdollisimman pian, viimeistaan
kuukauden kuluessa keskusjarjestosopimuksen voimaantulosta lukien, jolloin keskusjarjestosopimuksen muutokset eivat tule voimaan vaan sopimuksen sisalto ja
voimaantulon ajankohta maaraytyvat neuvottelujen perusteella.
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YLIOPISTOJEN YLEISEN 1YOEHTOSOPIMUKSEN LUVUN 4 MUUTIAMINEN

Tyoaikamaarayksia muutetaan siten, etta paivittaista tyoaikaa pidennetaan 6 minuuttiaja viikoittaista tyoaikaa 30 minuuttia tyoaikamuodot huomioon ottaen. Vastaavalla tavalla korotetaan ylityorajoja ja muutetaan muita vastaavia maarayksia tyoajan lisaysta vastaavalla tavalla. Tuntipalkan jakajaa ei muuteta. Tarkemmat tyoehtosopimuksen kirjauksia koskevat muutokset laaditaan 17.6.2016 mennessa.
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YLIOPISTOJEN YLEISEN TYOEHTOSOPIMUKSEN LUVUN 5 MUUTIAMINEN

Muutetaan 3 §:n (Tyoaika ja tyosuunnitelmat) 1 kohtaa seuraavasti:
Naiden maaraysten soveltamisalaan kuuluvan opetus- ja tutkimushenkiloston
vuosittainen tyoaika on 1624 tuntia.
Muutetaan 5 §:n (Tyosuunnitelman sisalto) 1 §:aa ja soveltamisohjeen kohtia 4 ja 5
seuraavasti:
Tyosuunnitelmaan kirjataan 1624 tunnin tyoajan kohdentaminen eri tehtavaalueille
seuraavan lukuvuoden aikana.

Opetuspainotteisissa tehtiivissii tyosuunnitelmaan sisiillytettiiviin
kontaktiopetuksen enimmiiistuntimiiiirii on 396 tuntia lukuvuodessa.
Professoreilla kontaktiopetuksen enimmiiistuntimiiiirii on kuitenkin
142 tuntia lukuvuodessa.
Sellaisissa opetustehtiivissii,joihin ei varsinaisesti sisiilly tutkimusta,
kontaktiopetuksen enimmiiistuntimiiiirii on 455 tuntia lukuvuodessa.
Tiillii sopimuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus lisiitii kontaktiopetuksen
miiiiriiii niillii henkiloillii, joilla enimmiiistuntimiiiirii on ollut tiimiin
sopimuksen voimaan tullessa 392 (396) tuntia lukuvuodessa.

Muutetaan 9 §:n (Sopimuksen vaikutukset) 2 kappaleen viimeinen lause
seuraavasti:
Erityisesti tarkastellaan opetuspainotteisissa tehtavissa olevien opetuksen maaran ja
erilasten opetustuntimaarien kayton kehittymista 1624 tunnin kokonaistyoajan
puitteissa.
Poistetaan 10 § (Siirtymasaannos vuosilomien osalta).
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YLIOPISTOJEN YLEISEN TYOEHTOSOPIMUKSEN LUVUN 7 MUUTTAMINEN

Muutetaan 2 §:aa (Tyoaika) seuraavasti:
Akatemiaprofessoreihin ja akatemiatutkijoihin sovelletaan opetus- ja
tutkimushenkiloston kokonaistyoaikaa koskevaa 5 luvun 3 §:n 1 momenttia
vuosittaisesta 1624 tunnin tyoajasta.
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YLIOPISTOJEN YLEISEN 'IYOEHTOSOPIMUKSEN LUVUN 10 MUUTOKSET

Muutetaan sopimusta paikallisesta sopimisesta seuraavasti:
1

§ Tyoehtosopimuksen paikallinen soveltaminen
Tata pykiiliia sovelletaan niiden miiiiriiysten osalta, joissa tyoehtosopimus sallii paikallisen sopimisen tyoehtosopirnuksessa rniiiiritellyissii rajoissa.
Sopijaosapuolet paikallista soveltamista koskevassa sopimisessa ovat piiiiluottamusmies ja tyonantajan edustaja, jollei tyoehtosopimuksessa ole kyseisen miiiiriiyksen
osalta toisin todettu.

2

§ Tyoehtosopimuksen maarayksista toisin sopiminen
Paikallisesti voidaan sopia tyoehtosopimuksen miiariiyksistii poikkeavasti, mikiili perusteltu syy sitii edellyttaii.
Paikallinen sopimus voidaan tehdii lainsiiiidiinnon siiiitiimissii rajoissa. Paikallisesti ei
kuitenkaan saa sopia koko tyoehtosopimuksen tai sen oleellisen osan, kuten tyoaikajiirjestelmiin syrjiiyttamisestii ellei tyoehtosopimuksessa ole tiistii erikseen sovittu
(kuten 6 luku 2 § 7-kohdassa palkkausjiirjestelmiiii koskien).
Sopijaosapuolina ovat tyonantaja sekii piiiiluottamusmies tai luottamusmies, joiden
edustettavia asia koskee taikka tyoehtosopimuksen osapuolena olevan jiirjeston alainen rekisteroity paikallinen yhdistys, jota asia koskee.
Ennen neuvottelun alkamista todetaan neuvotteluosapuolet.
Esityksessii paikalliseksi sopimukseksi on mainittava, mistii tyoehtosopimuksen kohdasta halutaan sopia sekii esitettiivii perustelu poikkeamiselle.
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3 § Palkkaa ja muita taloudellisia etuuksia koskevista vahimmaismaarayksista poikkeaminen
Tyoehtosopimuksen palkkaa tai muita taloudellisia etuuksia koskevista vahimmaismaarayksista voidaan paikallisesti sopien poiketa siten, kuin tassa pykalassa on sovittu.
Sopimuksen edellytyksena on taloudellinen kriisitilanne, joka voi johtaa tyovoiman
kayton vahentamiseen. Sopiminen voi tulla kyseeseen, jos yliopiston toiminta ja yliopiston yliopistolain mukaisten tehtavien hoito vaarantuvat yliopiston taloudellisen
tilanteen heikkenemisen vuoksi uhaten yliopiston toimintaa ja tyopaikkojen sailymista. Paikalliset sopijapuolet toteavat yksimielisesti neuvottelujen aluksi tilanteen, jonka johdosta neuvottelut paikallisen sopimuksen saavuttamiseksi aloitetaan.
Taman pykalan mukaisen paikallisen sopimuksen tulee koskea koko tyoehtosopimuksen soveltamisalan piirissa olevaa henkilostoa.
Neuvoteltaessa tassa pykalassa tarkoitetusta sopimuksesta tyonantaja noudattaa neuvottelussa tarvittavien tietojen antamisessa yhteistoimintalakia. Tarvittaessa osapuolet voivat kayttaa hyvaksi asiantuntijoita. Henkiloston edustajille annetaan ajankohtaiset tiedot yliopiston taloudellisesta tilanteesta, muun muassa tilinpaatos, talousarvio, investointisuunnitelmaja tarvittavassa laajuudessa muita tyonantajan taloudellista tilannetta kuvaavia asiakirjoja.
Tamlin pykalan mukaisten neuvottelujen ajaksi sovitaan paikallisesti neuvotteluihin
osallistuvien henkilOston edustajien tyosta vapautuksen maarasta ja muista heidan
asemaansa liittyvista seikoista ottaen huomioon neuvottelujen aiheuttama luottamusmiestehtavien tyomaaran lisays. Henkiloston edustajilla tulee olla riittavat mahdollisuudet osallistua neuvotteluihin ottaen huomioon neuvoteltavana oleva sopimuskokonaisuus ja sen asettamat vaatimukset neuvottelujen sisaltoon.

4 § Sopimuksen muodosta ja sisallosta
Paikallinen sopimus tehdaan kirjallisesti.
Sopimuksesta tulee kayda ilmi ainakin seuraavat asiat:
•

sopimuksen tarkoitus

•

sopimuksen osapuolet

•

kohteena oleva tyoehtosopimuksen maarays

•

perusteet maarayksesta poikkeamiselle

•

sopimuksen yksityiskohtainen sisalto

•

sopimuksen voimassaolo ja irtisanomisehdot

•

paivays ja allekirjoitukset
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5 § Paikallisen sopimuksen voimassaolo ja paattyminen seka oikeusvaikutukset
Sopimus voidaan tehda maaraaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.
Taman sopimuksen 3 §:n mukainen sopimus voidaan tehda vuoden maaraajaksi ja se
voidaan uudistaa vuodeksi kerrallaan, jos sen tekemisen edellytykset ovat maaraajan
paatyttya edelleen olemassa ja sopijapuolet taman yhteisesti toteavat. Sopimuksen
voimassaoloaikana tyonantaja ei voi tyosopimuslain 7 luvun 3 §:n nojalla paattaa tai
tyosopimuslain 5 luvun 2 §:n nojalla lomauttaa tyosuhteita yliopistossa.
Mikali osapuolet 3 §:n mukaisen sopimuksen voimassa ollessa yhteisesti toteavat, etta
sopimuksen edellytyksena oleva taloudellinen kriisitilanne on vaistynyt eika sopimukselle enaa ole taloudellista tarvetta, sopimus voidaan paattaa kesken maaraajan
ja taloudelliset etuudet palaavat talloin tyoehtosopimuksen mukaisiksi 3 §:n mukaisen sopimuksen paattymista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.
Jos toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisesta ei ole muuta sovittu, se
voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.
Muu kuin 3 §:ssa tarkoitettu yli kolmeksi vuodeksi tehty maaraaikainen sopimus on
kolmen vuoden jalkeen irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Paikallisen sopimuksen voimassaolon paatyttya noudatetaan voimassa olevia tyoehtosopimuksen maarayksia ja lainsaadantoa.
Paikallisella sopimuksella on sama oikeusvaikutus kuin tyoehtosopimuksella. 2 ja 3
§:n mukainen paikallinen sopimus on toimitettava tiedoksi tyoehtosopimuksen sopijajarjestoille ja 3 §:n mukainen sopimus myos tyovoimahallinnolle.

6 § Sopimuksen tulkinta ja erimielisyydet
Taman sopimuksen ja tahan sopimukseen perustuvien paikallisten sopimusten tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan kuten tyoehtosopimuksen erimielisyydet.

7 § Voimassaolo
Tama sopimus on voimassa saman ajan kuin tyoehtosopimus, jonka perusteella se on
tehty.
Taman sopimuksen voimassaoloaikana tehdyt paikalliset sopimukset ovat kuitenkin
voimassa sen mukaan, mita niiden voimassaolosta on sovittu.
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Muutetaan sopimusmaarayksia luottamusmiestoiminnasta seka luottamusmiesten, tyosuojeluvaltuutettujen ja muiden yhteistoimintatehtavaan osallistuvien henkiloston edustajien asemasta ja oikeuksista seuraavasti:
19 § Tyosuhdeturva

Liikkeen luovutus
Paaluottamusmiehen, luottamusmiehen ja tyosuojeluvaltuutetun asema jatkuu liikkeen luovutustilanteessa sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen osa sailyttaa itsenaisyytensa. Jos luovutettu liike tai sen osa menettaa itsenaisyytensa, paaluottamusmiehella, luottamusmiehella ja tyosuojeluvaltuutetulla on oikeus 20 §:n mukaiseen jalkisuojaan liikkeen luovutuksesta johtuneesta toimikauden paattymisesta lukien.

20 §

Ehdokassuoja ja jalkisuoja
Taman sopimuksen 18 ja 19 §:ien rnaarayksfa on soveltuvin osin noudatettava myos
paaluottamusmies- ja luottarnusmiesehdokkaaseen, jonka ammattiosasto tai yhdistys on asettanut ja jonka asettamista ammattiosasto tai - yhdistys on kirjallisesti
tyonantajalle ilmoittanut seka tyosuojeluvaltuutettuehdokkaaseen, jonka asettamisesta on kirjallisesti ilmoitettu tyonantajalle.

Naita maarayksfa on sovellettava myos paaluottamusmiehena, luottamusmiehena ja
tyosuojeluvaltuutettuna toimineeseen kahdeksan kuukautta hanen tehfavansa paattymisen jalkeen.
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HARJOIITELUKOULUJA KOSKEVIEN MAARAYSTEN MUUITAMINEN

Muutetaan 2 luvun 4 §:aa seuraavasti:

Yhteissuunnittelu
Tyovelvollisuuteen kuuluvien tehtavien suorittamiseksi koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen opettajan tulee osallistua yhteissuunnitteluun siten, etta opettajankokouksiin, aineryhmakokouksiinja neuvotteluihin varattava yhteissuunnittelutyoajan
kokonaismaara oppilastyopaivien aikana on 69 - 107 tuntia. Yhteissuunnittelutyoaika
suunnitellaan vuosittain eika tyoaika voi lisata lukuvuoden opettajatyopaivien maaraa.

Lisataan 2 lukuun uusi 13b § Lukuvuosittainen lisatyo
Toistaiseksi palveluksessa olevalla seka maaraaikaisella vahintaan lukuvuoden tyoajaksi otetulla opettajalla ja paatoimisella tuntiopettajalla on velvollisuus tehda opetuksen ja muun tyovelvollisuuden lisaksi lukuvuosittaista lisatyota 24 tuntia lukuvuodessa. Paatoimisen tuntiopettajan lisatyon tuntimaara maaraytyy suhteessa hanen
opetustuntiensa maaraan.
Lisatyona maarattavat tehtavat voivat olla esimerkiksi suunnittelu- ja kehittamistyota, tutkimus, kokeilu ja kehittamistoimintaa tai opettajan osaamisen kehittamista.
Tyoajan kayton periaatteista ja perusteista neuvotellaan luottamusmiehen kanssa.
Edella mainitusta 24 tunnista voidaan enintaan 12 tuntia maarata oppilastyopaivina
pidettavina tilaisuuksina. Perustellusta syysta tyoaikaa voidaan maarata pidettavaksi
korkeintaan yhtena 6 tunnin paivana. Tama paiva tulee pitaa lauantaina oppilastyovuoden aikana. Muut tunnit tyoajasta pidetaan osana yhteissuunnittelutyoaikaa. Johtavan rehtorin ja rehtorin vastaavasta tyoajan lisayksen kohdentamisesta paattaa aina
tyonantaja.
Niilla sivutoimisilla tuntiopettajilla, joilla opetusta on yli 10 tuntia viikossa, on velvollisuus tehda opetuksen ja muun tyovelvollisuuden lisaksi lukuvuosittaista lisatyota 12
tuntia vastaava tyomaara. Tehtavat voivat olla esimerkiksi osallistumista suunnittelutyohon ja arviointikokouksiin.
Muutetaan 2 luvun 18 §:n 2 momenttia Opinto-ohjaajana toimivan lehtorin tyoaika
seuraavasti:

Vuotuinen sidottu tyoaika on 1 238 tuntia vuodessa.

