
Jäsenkirje 1/2019 
 
Hyvä jäsen, 
 
2019 on YLL:n merkkivuosi. YLL on merkitty yhdistysrekisteriin 30.7.1969. Tätä ennen oli jo 
perustettu useampia lehtoriyhdistyksiä eri yliopistoihin. Ensimmäisinä yhdistyksinä rekisteröitiin 
Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistys (4.1.1969) ja Lektorsföreningen vid Åbo Akademi 
(30.1.1969). Onnittelemme molempia turkulaisia yhdistyksiä tärkeän virstanpylvään 
saavuttamisesta! Myöhemmin vuonna 1969 perustettiin myös Helsingin yliopiston lehtorit 
(8.5.1969), Lektorsföreningen vid Svenska handelshögskolan (3.6.1969), Oulun yliopiston 
opetusalan paikallisyhdistys (17.9.1969) ja tammikuussa 1970 Jyväskylän yliopiston opetusalan 
paikallisyhdistys (3.1.1970). 
 
Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme elokuussa YLL:n historiikin, jota toimittaa YLL:n entinen 
puheenjohtaja opetusneuvos Tuula Hirvonen. 
 
Kevään 2019 suoriutumisen arviointi 
Hyväksytyn työehtosopimuksen myötä suoriutumisen arviointi muuttuu. Muutoksista ja 
palkankorotuksista OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen kirjoittikin jo edellisen 
puheenjohtajakirjeen liitteessä. Tässä yhteydessä kannattaa edelleen olla itse aktiivinen ja pyytää 
henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia jo alkuvuodesta 2019, koska yliopistoilla on käytettävissä 
0,85 prosenttia palkkasummasta henkilökohtaisesta suoriutumisesta palkitsemiseen. Jos sinulla on 
kysymyksiä suoriutumisen arvioinnista omassa yliopistossasi, kannattaa olla yhteydessä oman 
yksikkösi luottamusmieheen. 
 
Jäsenkysely 
YLL:n jäsenkyselyn vastaamisaikaa on jatkettu 1.3. asti. Pyytäisin Sinua vastaamaan siihen, jotta 
saisimme mahdollisimman kattavan kuvan jäsenistöstä ja heidän työsuhteistaan. Tätä tietoa emme 
saa muuten kuin kysymällä. Tarvitset vastaamisessa avuksi vain viimeisimmän palkkalaskelmasi ja 
työsuunnitelmasi. Tietoa käytetään YLL:n ja OAJ:n edunvalvontatyössä. 
 
OAJ:n tiede-, tutkimus- ja innovaatiopoliittinen ohjelma 
YLL:n tiedepoliittinen työryhmä on osaltaan ollut valmistelemassa OAJ:lle tiedepoliittista ohjelmaa. 
Tämä työ saadaan päätökseen kevään 2019 aikana. Keskeisenä osana tiedepoliittista ohjelmaa 
olemme nostaneet esiin monia keskeisiä elementtejä: 
-rahoituksen ennakoitavuus ja riittävä taso 
-perusrahoituksen vahvistaminen 
-tieteen avoimuus 
 
Keskeinen osa korkeakoulupolitiikkaa on hyvinvoivien korkeakouluyhteisöjen rakentaminen. 
Olennaisena osana tiedepoliittista ohjelmaa nostamme esiin myös opettajien urakehityksen, jossa 
yliopistojen opettajat voisivat edetä opetus- ja kehittämisansioilla. Jäsenistöstä nousseen 
palautteen perusteella myös tutkimusaika ja sen saaminen työsuunnitelmaan koetaan tärkeänä. 
Esitämme ratkaisuksi esimerkiksi tutkimuskausijärjestelmää kaikkiin yliopistoihin kaikille 
tieteenaloille; erilaisia paikallisia ratkaisuja on jo olemassa. 
 
Korkeakoulujen uusi rahoitusmalli 
Uusi rahoitusmalli astuu voimaan vuonna 2021. YLL ja OAJ ovat eri ulostuloissa suhtautuneet 
siihen kriittisesti. Kritiikki on kohdistunut erityisesti rahoituksen ennakoitavuuden puutteeseen ja 
strategisen rahoituksen suureen osuuteen. 
 
OAJ:n valtuusto 
OAJ:n valtuusto kokoontui 21.–22.11.2018. Valtuuston kokouksessa YLL:läisiä jäseniä edustivat 
Inkeri Ruokonen, Mirkka Ali-Laurila ja Outi Ylitapio-Mäntylä. Valtuustossa hyväksyttiin ponsiesitys 
tutkimustehtävissä olevien jäsenyyden edistämisestä mm. tohtorikoulutettavien, tutkijatohtoreiden 



ja yliopistotutkijoiden osalta. OAJ:n säännöt mahdollistavat jo nykyisellään em. jäsenryhmien 
jäsenyyden, mutta jäsenhallinnan ja -hankinnan terävöittämiseksi valtuusto hyväksyi mainitun 
ponnen. Tunnusomaista yliopistouralla on, että toimitaan eri aikoina erilaisissa tehtävissä, joissa 
voi olla erilaisia painotuksia opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon välillä. Nämä painotukset 
saattavat heijastua myös tehtävien nimikkeistössä työtehtävän mukaan. Pyrimme siihen, että kaikki 
jäsenet tehtävän painotuksesta ja nimikkeistöstä riippumatta kokisivat YLL:n omaksi järjestökseen. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Santeri Palviainen 
puheenjohtaja, Yliopistojen opetusalan liitto YLL 


