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 EDUNVALVONTA JA 
 VAIKUTTAMINEN

YLL:n tärkeimpänä tehtävänä yh-
dessä OAJ:n kanssa on kehittää jä-
sentensä palvelussuhteen ehtoja 
ja työolosuhteita sekä oikeudellista 
asemaa. YLL ja OAJ valvovat voimas-
sa olevien sopimusten ja lainsää-
dännön noudattamista työpaikoilla. 
Järjestöt toimivat jäsentensä tukena 
heidän pyrkiessään vaikuttamaan 
päätöksiin opetuksen ja tutkimuk-
sen järjestelyistä sekä yliopistojen 
sisäisistä voimavarakohdennuksista. 

YLL:n tehtävä akavalaisena liitto-
na on korostaa koulutuksen merki-
tystä kansalliselle kilpailukyvylle ja 
yhteiskunnan rakentumiselle tasa-
arvoiseksi, turvalliseksi ja sivistystä 
arvostavaksi kansakunnaksi. Liiton 
tehtävänä on myös kohentaa yli-
opistollisen ammatin arvostusta ja 
palkkausta, jäsenten hyvinvointia 
sekä turvata opetuksen ja tutkimuk-
sen yhteys.

YLL:n edunvalvonta toteutuu liit-
totasolla toimiston, puheenjohta-
jiston ja hallituksen kautta. Liitto 
tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, 
aktiivitoimijoitaan luottamustehtä-
vissään sekä yksittäisiä jäseniä hei-
dän tarvitessaan edunvalvontaa tai 
siihen liittyvää neuvontaa. 

Keskitetyssä sopimusjärjestelmäs
sä yliopistojen työehtosopimusneu-
votteluista vastaa JUKO, jonka suu-
rin ja merkittävin jäsenjärjestö on 
OAJ. Järjestön vaikuttavuus perus-
tuu suuruutensa lisäksi siihen, että 
OAJ edustaa kaikkia opettajaryhmiä 
ja kattavasti koko toimialaa.

YLL on Opetusalan ammattijär-
jestö OAJ:n jäsen toimien sen val-
takunnallisena piirinä. OAJ hoitaa 
ylliläisten jäsentensä edunvalvontaa 
toimistonsa kautta. Työmarkkina
asiamies ja lakimiehet ovat jäsen-
ten käytettävissä. Lisäksi OAJ järjes-
tää koulutusta ja vaikuttaa suoraan 
päättäjiin ja valtakunnalliseen kou-
lutuspolitiikkaan.

YLL pitää aktiivisesti yhteyttä si-
dosryhmiin kuten muihin akavalai-
siin liittoihin, valtakunnallisiin päät-
täjiin, yliopistojen edustajiin ja opis-
kelijajärjestöihin. Keskeisenä edelly-
tyksenä edunvalvonnassa on kiinteä 
yhteys omaan jäsenistöön ja alueen 
toimijoihin. 

YLL pyrkii laajentamaan jäsenpoh-
jaansa opetusalan liittona. Jäsenkel-
poisia ovat opettajat, tutkijat sekä 
muut yliopistojen opetusalalla työs-
kentelevät henkilöt. Kaikkien edun-
valvontaan kiinnitetään huomiota. 
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 TOIMINTA YMPÄRISTÖ  
 JA TULEVAI SUUDEN  
 HAASTEET

Tavoiteohjelman 2013–2017 val-
misteluvaiheessa Suomi elää talo-
udellisen taantuman kynnyksellä 
eivätkä ennusteet tulevien vuosien 
taloustilanteesta lupaa nopeaa jul-
kisen talouden noususuhdannetta. 
Yliopistojen varainkeruu ei ole rat-
kaisevasti parantanut yliopistojen 
niukkaa taloutta. 

Kansainvälisen kilpailun tule-
minen osaksi yliopistojen toimin-
taympäristöä on saanut yliopistot 
panostamaan strategisessa suun-
nittelussaan osaamisalueisiin, joissa 
ne voivat pärjätä kansainvälisessä 
toimintaympäristössä. Paine tuottaa 
julkaisuja – erityisesti kansainvälisiä 
vertaisarvioituja artikkeleita – näkyy 
sekä puutteellisena panostuksena 
koulutukseen että opetus ja tutki-
muspainotteiselta henkilöstöltä vaa-
dittavana tuottavuuteena. Toisaalta 
suomalaisen sivistysyliopiston pe-
rinne ja tehtävä elää vielä yliopis-
tojen tavoitteenasettelussa ja toi-
mintakulttuurissa. Henkilöstö toimii 
tässä ristipaineessa. 

Yliopistojen itsenäistyminen val-
tiosta 1.1.2010 ja edelleen muovau

tuva yliopistojen itsenäisesti har 
joitt ama työnantajapolitiikka edel 
lyttävät samalla asioihin vaikutta-
mista paikallistasolla ja seurantaa 
kansallisella tasolla. Päätösten val-
mistelu yhteistoiminnassa henkilös-
tön kanssa, osallistava johtaminen 
henkilöstöä kuullen ja opetus ja 
tutkimushenkilöstön keskiryhmän 
aseman vahvistaminen yliopistojen 
päätöksenteossa ovat useita liittoja 
yhdistäviä haasteita. 

 TOIMINNAN 
 PAINOPISTEET

YLL:n toiminnan painopisteitä ja 
tavoitteita ovat työnteon edellytyk-
sistä huolehtiminen, opetuksen ja 
tutkimuksen tasapaino sekä edun-
valvontatoiminnan vaikuttavuudes-
ta huolehtiminen – yliopistotasolta 
liitto ja järjestötasolle.

Työnteon edellytykset kunnossa

Yliopistojen palvelussuhteiden jat 
kuvuus ei saa olla uhattuna. Palkka-
perusteiden on oltava läpinäkyvästi 
oikeudenmukaisia, kannustavia ja 
eri henkilöstöryhmiä tasapuolisesti 
kohtelevia. 
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YLL vaikuttaa OAJ:n kautta sopi-
musneuvotteluihin ja sopimusten 
sisältöihin sekä valvoo yksittäisten 
jäsenten taloudellisia etuja, työsuh-
teen muita etuja ja yhdenvertaisuu-
den toteutumista työpaikoilla. YLL 
edellyttää työnantajilta työpaikko-
jen terveellisyyden ja työn kuormit-
tavuuden selvittämistä.

Opetuksen ja tutkimuksen 
tasapaino

Yliopistojen strategioissa määri-
tellään kaikkien opetus ja tutkimus-
henkilöstöön kuuluvien opettavan ja 
tutkivan. Strategiaa toteutettaessa 
on opetuspainotteisiin toimiin jätet-
tävä riittävästi aikaa tutkimukselle 
ja tutkimuspainotteisissa toimissa 
taattava riittävä opetustaidollinen 
valmius. Koko opetus ja tutkimus-
henkilöstöltä tulee edellyttää peda-
gogisia opintoja opetuksen laadun 
kohottamiseksi.

Käytännön työnjaossa yliopistois-
sa kuitenkin on myös kokopäiväisiä 
opettajia tai tutkijoita. Henkilöstön 
on työnjaosta riippumattomasti ol-
tava keskenään tasavertaisia. YLL 
edistää opetuspainotteisissa tehtä-
vissä toimivien uraa ja kannustemal-
leja, ja tekee yhdessä OAJ:n kanssa

pitkäjänteisesti työtä yliopistojen 
antaman koulutuksen ja opettajien 
työn näkyvyyden puolesta.

YLL on tunnettu ja arvostettu 
edunvalvoja ja yhteistyökumppani

Järjestön toiminnassa eri rooleis-
sa (jäsenyhdistyksen hallitus, luot-
tamusmies, työsuojeluvaltuutettu) 
toimivien on määrätietoisuuden 
aikaansaamiseksi toimittava suunni-
telmallisessa yhteistyössä. Näin on 
erityisesti ajantasaisen tiedon toi-
mittamisessa toisilleen ja jäsenille. 
Yhdistyksessä tulee olla jokaisen jä-
senen saavuttava yhteyshenkilöver-
kosto. Samalla toiminnan muotojen 
on oltava osallistumisen mielekkyyt-
tä tukevia. Parhaimmillaan luotta-
musmiehen tai yhdistyksen puheen-
johtajan tehtävän hoitaminen tukee 
oman perustehtävän tekemistä.

Liiton sisäinen ja ulkoinen vies-
tintä tukee edunvalvontaa. Jäsen-
yhdistysten keskinäinen verkostoi-
tuminen parantaa tiedonkulkua ja 
osaamista sekä tehostaa asioiden 
valmistelua.

Jäsenrekrytointi ja yliopistojen 
kansainvälisen henkilöstön mukaan 
saaminen järjestötoimintaan on 
eräs järjestön toiminnan kehittämi-
sen kohteita.
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TAVOITEOHJELMAN LIITE

 TARKENNETUT 
 TAVOITTEET 2013–2015

YLL toimii valtakunnan tasolla 
yliopistollisen edunvalvonnan koor-
dinaattorina ja järjestää sekä valta-
kunnallisella että paikallisella tasol-
la asiantuntijaapua ja koulutusta. 
YLL:n toimisto, puheenjohtaja sekä 
yliopistoasioista vastaava OAJ:n 
yliopistoasiamies ovat ensisijaiset 
yhteydenottotahot. YLL pitää ak-
tiivisesti yhteyttä jäsenistöön ja jä-
senyhdistyksiinsä henkilökohtaisten 
kontaktien, puheenjohtajan kirjei-
den ja muun viestinnän kautta.

YLL:n ja OAJ:n välisen sopimuksen 
mukaisesti OAJ hoitaa YLL:n edun-
valvontaa. OAJ:n toimiston yliopis-
toasiamies ja lakimiespalvelut ovat 
YLL:n jäsenten käytössä. Keskeinen 
vaikuttamisen kanava on OAJ:n ta-
voitteisiin ja kannanottoihin vaikut-
taminen jo valmisteluvaiheessa sekä 
toimikunnissa, työryhmissä ja halli-
tuksessa.

YLL:n toiminnassa otetaan huo-
mioon OAJ:n tavoiteohjelma ja toi-
mintasuunnitelma, muut ohjelmat 
ja kannanotot. Ylliläiset tarjoavat 
OAJ:lle asiantuntijanäkemystä yli-

opistoista ja yliopistotyöstä sekä 
vaikuttavat OAJ:n työryhmissä, toi-
mikunnissa ja hallituksessa sekä 
Akavassa. 

YLL:n toimintaa tavoiteohjelma-
kaudella 2013–15 arvioidaan vuon-
na 2014 toteutettavalla seurantaky-
selyllä, joka seuraa vuoden 2010 ja 
2012 jäsenkyselyitä. Lisäksi hallitus 
arvioi liiton toimintaa vuosittain toi-
mintasuunnitelman toteutumisen 
ja tavoiteohjelmassa mainittujen 
tavoitteiden saavuttamisen perus-
teella.

1. Työnteon edellytykset kunnossa

Palvelussuhteiden pysyvyys
Yliopistojen opetusalan palvelus-

suhteet ovat toistaiseksi voimassa 
olevia. Jatkokoulutustoimet ja sijai-
suudet voivat olla määräaikaisia. Mi-
käli supistukset joissain tilanteissa 
ovat välttämättömiä, palvelussuh-
teen irtosanominen ei saa tapahtua 
ainakaan vuotta lyhyemmällä aika-
välillä. Irtisanomiset tai lomautukset 
eivät kuulu hyvin toimivan organi-
saation säästämiskeinoihin. 
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Osa-aikaisuus
Osa-aikaisia palvelussuhteita tu-

lee hyväksyä vain erittäin perustel-
luista syistä. Sivutoiminen tuntiope-
tus on rajattava vain erikoiskurs-
seihin. Osaaikaisesta työstä kuten 
sivutoimisesta opetuksesta on mak-
settava palkka työehtosopimuksen 
mukaan. Osaaikaisille opettajille 
on taattava työehtosopimuksen mu-
kaiset ja kokopäiväisiä työntekijöitä 
suhteellisesti vastaavat työsuhteen 
ehdot. Osaaikaisilta opettajilta voi-
daan myös edellyttää pätevyyttä 
tehtävään.
 
Kokonaistyöaika ja työsuunnitelma

Työsuunnitelmissa otetaan huo-
mioon kaikki työtehtävät ja paran-
netaan opetuspainotteisissa teh-
tävissä olevien tutkimusmahdolli-
suuksia. Työsuunnitelmiin on sisäl-
lytettävä opiskelijoiden ohjauksen ja 
opintohallinnollisten tehtävien sekä 
kehittämistehtävien ja uudistusten 
toteuttamisen todellisuudessa vaa-
timat ajat. YLL ohjeistaa ja kouluttaa 
jäseniään työsuunnitelman käytös-
sä. Yleisperiaate on se, että kaikki 
työtehtävät ovat korvattavaa työtä. 
Uudet työtehtävät vähentävät vas-
taavan määrän työtä edellisen vuo-
den työsuunnitelmaan verrattuna.

Työehtosopimus 1.3.2012–31.3.2014 
sisältää 392 tunnin kontaktiopetus-
katon. Katon ollessa käytössä ei työ-
suunnitelmaan mahdu tutkimusta. 
Jos opetus edellyttää tavanomaista 
vähemmän valmistelua, kontakti-
opetuskatto on 448. Kun vähäistä 
valmistelua on vaikea perustella, on 
sovellettava sopimuksen mukaista 
alempaa opetuskattoa.

Palkkaus
Keskitetty työehtosopimuksen neu   

 vottelutoiminta ja palkankorotuk-
sista sopiminen hoidetaan JUKOn ja 
OAJ:n toimesta. YLL:n hallitus osal-
listuu palkkaustavoitteiden muotoi-
luun. Jäsenkunnan reaaliansiotason 
kehittyminen yhdessä yliopistojen 
toimintaresurssien parantamisen 
kans sa on YLL:n keskeisiä tavoitteita.

Yliopistot eivät ole kohdelleet eri 
henkilöstöryhmiä tasapuolisesti so-
veltaessaan palkkausjärjestelmää. 
YLL työskentelee vinoutumien ja so-
velluserimielisyyksien korjaamiseksi. 
Neuvotellen pyritään parantamaan 
tehtävän vaativuuteen ja henkilö-
kohtaiseen työstä suoriutumiseen 
perustuvia, palkkaliukumiin ohjaa-
via palkkausjärjestelmän sovelluksia. 
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Opetuspainotteisissa toimissa tu-
lee työn vaativuuden ja henkilökoh-
taisen suoriutumisen kehittyä kuten 
tutkimuspainotteisissa toimissa-
kin. Kannusteiden tulee kohdistua 
opetus ja tutkimushenkilöstöön 
tasapuolisesti. Opetusalan muulla 
henkilöstöllä tulee olla uranäkymiä 
ja mahdollisuus palkkakehitykseen 
osaamisen ja kokemuksen karttues-
sa.

Johtaminen ja yhteistoiminta
Yliopiston opettaja ja tutkija mää-

rittelee usein itse työnsä sisällön ja 
organisoinnin. Tieteellisen ja peda-
gogisen pätevyyden saavuttaminen 
on vuosia kestävä, taloudellisesti ja 
henkisesti mittava investointi. Yli-
opistoyhteisön asiantuntijat – opet-
tajat ja tutkijat – ovat perinteisesti 
osallistuneet oman työyhteisön pää 
töksentekoon suoraan tai edusta
jien sa välityksellä. Yliopistoissa 
tarvitaan edelleenkin osallistavaa 
johtajuutta. Yksiköitä tulee johtaa 
organisaation kaikilla tasoilla yh-
teistoiminnassa henkilöstön kanssa. 
Yhteistoiminta toteutuu henkilökun-
nan kokouksissa, edustuksellisissa 
yhteistoimintaelimissä sekä yksikön 
toiminnan arkipäivässä, monen-
suuntaisessa viestinnässä ja henki-
löstön kuulemisessa. 

Henkilöstöjärjestöjen kuuleminen
Yliopistoissa on hallintojohto-

säännössä mainittujen virallisten 
hallintoelinten (kollegio, hallitus, 
tiedekuntatason neuvostot tai joh-
tokunnat ja laitosneuvostot) lisäksi 
lukuisa joukko valmistelevia tai oh-
jaavia monijäsenisiä elimiä. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi opintoasiain-
neuvosto, tutkimusneuvosto jne. YLL 
edellyttää, että näihin nimitetään 
henkilöstöjärjestöjen itsensä valit-
semia aktiiviedustajia. He edustavat 
vallitsevia mielipiteitä ja hoitavat 
tiedonvälitystä myös henkilöstöjär-
jestöjen suuntaan. Sekä henkilöstön 
että henkilöstöjärjestöjen muukin 
kuuleminen sisältyy hyvän julkisen 
hallinnon organisaatioiden toimin-
tatapoihin. 

Jukolainen luottamusmies-
järjestelmä

Luottamusmiesjärjestelmä on yllä  
pidettävä riittävässä ja toimivassa 
laajuudessa ja siten, että luottamus-
miehiä on järjestöittäin. Myös luot-
tamusmiesten aikaresurssista on  
sovittava siten, että vapautus toden-
tuu työsuunnitelmassa. Opetusalan 
yleinen käytäntö, huojennus perus-
tehtävistä siinä suhteessa kuin hen-
kilöllä niitä on, soveltuu yliopistoi-
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hinkin. Luottamusmiestehtävien tu-
lee opetustyössä vähentää opetusta.

OAJ:n yliopistoista vastaava työ-
markkinaasiamies toimii luotta-
musmiesten tukena ja omalta osal-
taan linkkinä JUKOon. 

Työsuojelun yhteistoiminta ja 
työhyvinvointi

Toimivaa työsuojelun yhteistoi-
mintaa edellyttää lainsäädäntö. 
Liitto kannustaa jäseniään osallis-
tumaan yliopistonsa työsuojeluor-
ganisaation toimintaan. YLL seuraa 
työturvallisuuslain mukaisten työn 
kuormittavuusselvitysten tekemistä 
yliopistoissa ja tukee jäsenyhdistys-
tensä pyrkimyksiä valvoa työturval-
lisuuslain noudattamista. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota työtilojen 
terveellisyyteen ja työn kuormitta-
vuuteen.

YLL pyrkii edistämään henkilöstön 
työhyvinvointia kiinnittämällä jatku-
vaa huomiota siihen erityisesti vai-
kuttaviin tekijöihin kuten
• johtaminen
• esimiestyö
• sopimusten kehittäminen
• työajan hallinta ja työn

 kuormittavuus
• tukitoimet työuran aikana – 

  kuten työnohjaus

2. Opetuksen ja tutkimuksen 
 tasapaino

Opetukselle ja tutkimukselle aikaa
Palkanmaksun perusteena on 1 600 

tunnin vuosittainen kokonaistyöaika. 
Työtehtävistä sovitaan työnantajan 
ja työntekijän välillä lukuvuosittain 
työsuunnitelmalla. Kun työsuunni-
telmassa suoritetut tehtävät suori-
tetaan, katsotaan vuosittaisen työ-
ajan täyttyneen. 

Yliopisto-opetuksen tulee pe-
rustua tieteelliseen tutkimukseen.  
YLL:n vaatimuksena onkin, että työ-
suunnitelmiin kirjataan kaikki työ 
tehtävät ja parannetaan opetuspai-
notteisissa tehtävissä olevien tutki-
musmahdollisuuksia. Myös opetuk-
sen tutkimuksellista kehittämistä 
tulee edistää. Käytäntöihin on saa-
tava yhtenäisyyttä ja kirjaustapojen 
selkiyttämistä. 

Opetuksen arvostuksen 
kohottaminen

YLL tekee pitkäjänteisesti työtä 
yliopistojen antaman koulutuksen 
ja opettajien työn näkyvyyden puo-
lesta. Opetuspainotteisen henkilös-
tön tehtävänä on tuoda yliopistojen 
tekemä sekä omakohtaisesti tehty 
tutkimus osaksi opetusta. Tutki-
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musmahdollisuuksien parantamisen 
rinnalla YLL:n tavoitteena on tehdä 
opettajan työn vaativuutta ja vas-
tuuta näkyväksi sekä lisätä opetus-
ansioiden painoarvoa yliopistojen 
tointen täytössä ja palkan määräyty-
misessä. Koko opetus ja tutkimus-
henkilöstöltä tulee vaatia pedagogi-
sia opintoja. 

YLL tukee opetuksen kehittämis-
tä muun muassa levittämällä tietoa 
hyvistä käytännöistä, myöntämällä 
yliopistoopetuksen kehittämisra-
haston stipendejä sekä nimeämällä 
vuoden opettajan ja valtakunnalli-
sen PedaForumin toiminnan tuke-
misella ja toimintaan osallistumalla. 

Urakehitys ja kannusteiden käyttö
Yliopistojen uramallien ja kannus-

teiden käytön tulee kohdistua tasa-
vertaisesti koko opetus ja tutkimus-
henkilöstöön riippumatta siitä, onko 
tehtävä opetus- vai tutkimuspainot-
teinen.

Yliopistojen opetus perustuu tut-
kimukseen. Yliopistojen tulee tukea 
entistä selkeämmin opetushenkilös-
tön tutkimustyötä ja tutkivaa opet-
tajuutta. Opetuspainotteisen hen-
kilöstön tutkimusote varmistetaan 
takaamalla tutkimusaikaa kokonais-
työajassa.

Yliopistotyössä on voitava meritoi-
tua tutkimuksen ohella tutkimuspe-
rustaiseen opetukseen ja opetuksen 
kehittämiseen pohjautuvilla ansioil-
la. Tämä tukee omalta osaltaan ope-
tuksen arvostuksen kohottamista.

Erityisen tärkeätä on, että uralla 
voi edetä myös oman meritoitumi-
sen ansiosta riippumatta siitä, miten 
toimia sattuu vapautumaan.

Ellei tehtävässä ole aitoa tutki-
musmahdollisuutta, tulee palkkake-
hityksen, statuksen noston ja mui-
den kannusteiden käytön perustua 
esimerkiksi opetuskokemuksen tuo-
maan osaamiseen, suoritettuihin 
tutkintoihin tai pedagogiseen päte-
vöitymiseen. On tunnistettava, että 
opettajan tehtävien vaativuus ja 
vastuu lisääntyvät työkokemuksen 
myötä.

Opettajien täydennyskoulutus
Tutkimustyö ja kansainväliset 

konferenssit toimivat sisällöllise-
nä täydennyskoulutuksena. Ope-
tustehtävissä tulisi ottaa käyttöön 
myös säännöllinen pedagoginen ja 
muu täydennyskoulutus esimerkiksi 
muuttuvan työelämän syvällisem-
mäksi ymmärtämiseksi. 
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3. YLL on tunnettu ja arvostettu 
 edunvalvoja ja yhteistyö-
 kumppani

YLL on vastuullinen ja luotettava 
kumppani

YLL toimii edunvalvonnassa ja 
yliopistopolitiikassa paitsi jäsenten-
sä, myös yliopistojen opetuksen ja 
tutkimuksen hyväksi. YLL sitoutuu 
OAJ:n arvoihin, joita ovat oikeuden-
mukaisuus, vastuullisuus ja avoi-
muus. YLL pyrkii edistämään akava-
laisia työelämätavoitteita yhteiskun-
tavastuunsa tunnistaen.

Järjestösuhteet
YLL:n ja OAJ:n yhteistyö toimii 

erinomaisesti. OAJ:n profiloitumista 
yliopistosektorin ammattijärjestöksi 
tuetaan. JUKON yliopiston neuvot-
telukunnassa toimitaan aktiivisesti 
yhteisiä jukolaisia tavoitteita ajaen. 
Tieteentekijöiden liiton ja Professo-
riliiton kanssa pyritään yhteistyöhön 
paikallis ja liittotasolla muutenkin 
kuin JUKOn ja Acatiimin yhteydessä. 
YLL pitää tärkeänä yhteistyötä po-
liittisten päättäjien ja virkamiesten 
sekä Suomen ylioppilaskuntien lii-
ton kanssa.

Yliopistotason organisoituminen
Yliopiston henkilöstöjärjestön teh-

tävä on valvoa paikallisesti yhdessä 
luottamusmiehen kanssa sopimus-
ten noudattamista, yhteistoiminnan 
sekä työsuojelun yhteistoiminnan 
toteutumista. Edunvalvonnan läh-
tökohta on se, että aktiiviset jäsenet 
edellyttävät sopimusten ja lainsää-
dännön noudattamista työpaikoilla. 

Tietojen välittäminen paikallisesti 
jäsenille ja toisaalta liittoon ja jär-
jestöön on keskeistä sekä valtakun-
nan tason vaikuttamisen kannalta 
että tuen saamiseksi paikallistasolle. 
Tiedon välittäminen koskee palkka-
usta ja työaikakysymyksiä, työoloja 
ja työhyvinvointia. Lisäksi tiedonkul-
kua tarvitaan esimerkiksi yliopisto-
jen henkilöstö ja rekrytointipolitii-
kasta sekä muista päätöksistä, joilla 
on vaikutusta työn järjestelyihin, 
yhdenvertaiseen kohteluun ja hen-
kilöstön asemaan yliopistossa.

Paikallistason toiminta tulisi or-
ganisoida siten, että yhdistyksen 
puheenjohtaja, sihteeri, (pää)luot-
tamusmies ja mahdollinen edustaja 
yliopiston hallituksessa muodostai-
sivat yhdistyksen hallituksen lisäksi 
aktiivisesti keskenään tiedottavan 
ja pohtivan ryhmän. Yliopistotasolla 
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on huolellisesti sovittava, kuka hoi-
taa ajankohtaisten palvelussuhteita 
koskevan tiedottamisen jäsenkun-
nalle.

Yhteyshenkilöverkosto
Yhdistyksen yhteyshenkilöverkos-

ton keskeinen tehtävä on jäsenhan-
kinta. Samalla kun yhdistys hyväksyy 
uuden jäsenen, olisi nimitettävä hä-
nen yhteyshenkilönsä. Yhteyshen-
kilöillä tulee olla kummijäsentensä 
yhteystiedot. Samoin jäsenellä tulee 
olla tieto siitä, kuka on hänen yhte-
yshenkilönsä.

Jäsenhankinta ja jäsenpalvelut
Opiskelijakunnan ohella myös 

henkilöstö kansainvälistyy. Kotimai-
sen ja kansainvälisen henkilöstön 
mukaan saaminen jäseniksi ja jär-
jestötoimintaan on eräs keskeisiä 
järjestöjen toiminnan kehittämisen 
kohteita. Tavoitteena on laventaa 
jäsenpohjaa ja kääntää jäsenmäärä 
nousuun samalla, kun suuria määriä 
jäseniä lähtee vuosittain eläkkeelle.
Koulutus, seminaarit ja toimikunnat 
YLL järjestää vuosittain useita koulu-
tustilaisuuksia yhdistystensä aktiivi-
toimijoille. Tarvittaessa järjestetään 
myös edunvalvontaa edistäviä se-
minaareja. Liiton hallitus voi myös 

asettaa avukseen pysyviä tai tilapäi-
siä toimikuntia esimerkiksi valmiste-
lemaan vaikuttamistoimenpiteitä tai 
strategisia kannanottoja. 

Säännöllisiä koulutustilaisuuksia 
ovat
• hallituksen ja työvaliokunnan 
 seminaarit
• puheenjohtajien ja sihteerien
 koulutuspäivä
• yhdistysten aktiivitoimijoiden
 koulutuspäivä
• nykyisten ja tulevien aktiivisten 
 toimijoiden YLLseminaari
• OAJ:n Yliopistopäivät
• luottamusmiespäivät 
 (useimmiten yhdessä OAJ:n tai 
 JUKOn kanssa tai niiden toimes 
 ta)

Viestintä, tiedotus- ja 
julkaisutoiminta

Liiton viestintä palvelee edunval-
vontaa. Viestintää tapahtuu ulos-
päin sekä liiton sisällä.

YLL julkaisee yhdessä Professori-
liiton ja TTL:n kanssa Acatiimijärjes-
tölehteä. Sen tarkoituksena on edis-
tää yliopistopoliittisista kysymyksis-
tä käytävää keskustelua sekä toimia 
liiton päätiedotuskanavana.
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Opettajalehteen pyritään edel-
leen saamaan yliopistoasioita käsit-
televiä artikkeleja. Ruotsinkieliselle 
jäsenistölle toimitetaan mahdolli-
suuksien mukaan materiaalia hei-
dän omalla kielellään ja halukkaille 
tilataan Läraren.

YLL:n puheenjohtaja lähettää 
säännöllisesti jäsenkirjeen ja tar-
vittaessa yhdistyskirjeen, joissa tie-
dotetaan kulloinkin ajankohtaisista 
asioista. 
Sekä YLL:n että OAJ:n verkkosivuja 
hyödynnetään tiedottamisessa. Li-
säksi jäsenyhdistyksillä on omat ko-
tisivunsa. YLL ei ylläpidä omaa extra-
nettiä vaan siihen käytetään OAJ:n 
jäsensivustoa, jonne on pääsy myös 
YLL:n kotisivujen kautta. 

Liitto omistaa kokonaan kustan-
nusyhtiö Oy Finn Lectura Ab:n. YLL:n 
tavoitteena on tukea yhtiötä kasvu
uralla sen maltillisesti laajentaessa 
toimintaansa kielten oppikirjojen 
ulkopuolelle. Finn Lecturaa ei pide-
tä kiinteistösijoituksen tuottoväli-
neenä YLL:n toimitiloissa, vaan Finn 
Lectura päättää itse toimitilojensa 
vuokraamisesta. YLL suosittelee jä-
senilleen Finn Lecturaa oppikirjakus-
tantamona.

Jäsenmaksu
YLL:n jäsenmaksu peritään työn-

antajaperinnässä OAJ:n jäsenmak-
sun yhteydessä järjestölle annetun 
valtakirjan oikeutuksella. Jäsenmak-
su on kaikkiaan 1,3 % kokonaisansi-
oista. OAJ:n osuus tästä jäsenmak-
susta on 0,95 %.  Mahdolliset OAJ:n 
alueyhdistysten jäsenmaksut YLL 
maksaa keskitetysti.

Työttömänä olevat, asevelvolli-
suuttaan suorittavat, sairaus tai äi-
tiyspäivärahaa saavat ja muut sellai-
set jäsenet, jotka eivät saa palkkaa, 
maksavat OAJ:lle tehdyn ilmoituk-
sen oikeuttamana jäsenmaksua 6 €/ 
kuukausi. Tämä jää kokonaisuudes-
saan OAJ:lle oikeuttaen kuitenkin 
liiton jäsenyyteen.

Ulkomaanlehtorit maksavat jä-
senmaksua 100 e vuodessa, mistä 
OAJ:n osuus on 45 €.

Jäsenedut
Eksplisiittiset jäsenedut ovat:
• vapaavalintainen Finn Lecturan 

kustantama kirja liittymislahjana
• Acatiimilehti
• 20 %:n jäsenetu kaikista Finn
 Lecturan kustanteista
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OAJ:n tarjoamat edut, mm. 
• vuosipääsylippu (18 €) valtion

taidemuseoihin
• Holiday Club ja muut lomat
• OAJkalenteri vuosittain ja 
 viikoittain ilmestyvä Opettaja 

lehti
• Ifin ryhmähenki, tapaturma ja 

matkavakuutukset
• vastuu ja oikeusturva 

vakuutus
• lainopillinen neuvonta palvelus- 

ja virkasuhdeasioissa
• OAJ:n loma, virkistys ja 
 kulttuuritoiminta
• OAJ:n luottamusmiespalvelut

Kansainvälinen toiminta
YLL osallistuu Akavan ja OAJ:n 

yhteistyöhön opettajajärjestöjen ja 
muiden kansainvälisten järjestöjen 
kanssa. Näistä tärkeimmät ovat
• EI (Educational International)
• HERSC (Higher Education and 
 Research) ja
• ETUCE (The European Trade
 Union Committee for Education

Pohjoismaisia sisarjärjestöjä ovat
• Sveriges Universitetslärar
 förbund SULF
• Dansk Magisterförening ja
• Forskerförbundet i Norge. 

Liitto osallistuu vuosittaiseen Nor-
diskt möte seminaariin. Liitto pyrkii 
turvaamaan yhteistyön jatkumisen 
pohjoismaisten ja Viron yliopiston-
opettajajärjestöjen kanssa.

Liiton yhteystiedot

Yliopistojen opetusalan liitto YLL, 
Förbundet för undervisningssektorn 
vid universiteten YLL
Rautatieläisenkatu 6 
00520 HELSINKI

Seppo Sainio
puheenjohtaja
seppo.sainio@yll.fi
puh. 040 8655 479

Ulla Vana
toimistonhoitaja 
ulla.vana@yll.fi


