
UPJ tulee, vihdoinkin? 

  
  

   

  

Vuosi on vierähtänyt ja upj-tekee edelleen 
tuloaan. Viime keväänä tehdyt arvioinnit ovat 
käyneet läpi yliopiston arviointiryhmän ja 
menneet edelleen laskennan pohjaksi 
ministeriöön. Opetusministeriön 
neuvotteluryhmä on tehnyt hartiavoimin töitä 
ja sai puserrettua neuvottelutuloksen 
joulukuun 16 päivänä viime vuoden puolella.  

Neuvottelutuloksen pohjalta tehdään uudet 
arvioinnit niiden osalta, joiden tehtävissä on 
tapahtunut oleellisia muutoksia tai jotka jäivät 
kokonaan viime keväänä arvioimatta. Lisäksi 
jokaisen työntekijän ja esimiehen tulee 
yhdessä tarkastella viimekeväistä arviointia, 
sekä pohtia onko tarvetta muuttaa 
tehtävänkuvausta ja arviointia tehtävän 
vaativuudesta. Muun henkilöstön 
vaativuuskehikkoon ja ohjeisiin on tullut 
muutoksia, joten tutustukaa niihin ennen arviointia. Viime kevään arvioinnin 
tulokset annetaan tiedoksi henkilöstölle tammi-helmikuun vaihteessa. Käy 
tarkistamassa tietosi UPJWeb-järjestelmästä.  

Kaikki arvioinnit dokumentoidaan sähköiseen UPJWeb-järjestelmään. Alman 
sivuilta löydät UPJWeb- järjestelmän ohjeet. Almasta löytyvät myös kaikki 
palkkausjärjestelmään liittyvät asiakirjat ja ohjeet. Yliopisto painattaa lisäksi 
kirjalliset ohjeet yliopistolaisille. Painetut upj-ohjeet julkaistaan 1.2.2006. 
Yliopisto järjestää esimiehille ja henkilöstölle upj-koulutustilaisuuksia tammi-
helmikuussa. On tärkeää, että jokainen osallistuu näihin koulutuksiin. 
Tarkemmat koulutustiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät Almasta.  

Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi tehdään kokonaan uudelleen. 
Kun tehtäväkohtaisesta arvioinnista on saatu yksikönjohtajan hyväksyntä, 
aloitetaan henkilökohtaiset arvioinnit. Arvioinnin suorittaa esimies ja arviointi 
käydään läpi yhdessä työntekijän kanssa. Henkilökohtaisen työstä 
suoriutumisen arvioinnin lomakkeisiin on tullut vähäisiä muutoksia ja 
arvosteluasteikossa on mahdollisuus käyttää myös puolikkaita pisteitä.  

Aikataulu on tiukka  

Tehtäväkohtaiset arvioinnit pitää olla valmiina 15.3. mennessä, jonka jälkeen 
ne menevät arviointiryhmän käsittelyyn. Henkilökohtaiset työstä 
suoriutumisen arvioinnit pitää olla valmiina 31.3.2006, jonka jälkeen kaikki 
arvioinnin tulokset lähetetään ministeriön upj-neuvotteluryhmän käyttöön. 

 



Uusi neuvottelutulos on saavutettava 31.5.2006 mennessä.  

UPJ:n mukaiset palkat tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2006 alkaen siten, että 
lopullinen uuden palkkausjärjestelmän mukainen palkka on maksussa 
siirtymäkauden lopussa 1.10.2009. Neuvottelutuloksessa on sovittu, että 
tehtäväkohtainen palkanosa tulee maksuun heti ja henkilökohtainen palkanosa 
maksetaan vaiheittain siirtymäkauden aikana. Siitä, missä vaiheessa uuden 
järjestelmän mukaiset palkat ovat maksussa, ei vielä ole tarkkaa tietoa. Ja sitä 
ennen tarvitsemme sopimuksen, jota upj-neuvotteluryhmä hioo koko kevään 
ajan.  

Kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin voit hakea vastausta osoitteesta 
upj@helsinki.fi, jossa vastaajina toimivat henkilöstöosaston upj-projektin 
vetäjät. Henkilöstöjärjestöjen luottamusmiehet ovat myös käytettävissä upj-
kysymyksissä. 
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