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Hyvä jäsen, 
 
YLL:n 50-vuotisjuhlavuosi on täydessä käynnissä. Olen keväällä tavannut monia teistä kiertäessäni eri 
yliopistoja ja kuulostellut tuntoja ja ongelmakohtia vietäväksi eteenpäin. Huolia on monia ja ne on kuultu. 
 
Hallitusneuvottelut 
Hallitusneuvotteluista on vaihteeksi kuultu hyviä uutisia – yliopistoihin oltaisiin panostamassa myös 
resurssien muodossa. Vaikka vaalien yhteydessä kuullusta "koulutusmiljardista" ei olekaan kyse, on signaali 
myönteinen. Yliopistoindeksi on luvattu monen vuoden jäädytyksen jälkeen palauttaa. Korkeakoulutukseen 
on tehty isoja leikkauksia ja nyt toiveissa on, että osa resurssista palaisi takaisin yliopistoille. 
 
Samoin hallitusohjelmassa on mainintoja kolmikantaisen yliopistodemokratian ja henkilöstön 
vaikutusmahdollisuuden tarkastelusta. Pitkäaikaisena tavoitteenamme on ollut edistää henkilöstön 
vaikutusmahdollisuuksia. Erityisenä ongelmakohtana tässä ovat olleet säätiöyliopistot, joissa henkilöstön 
mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon on heikompi. 
 
Positiivisina kehityksinä voidaan myös mainita korkeakoulujen autonomian vahvistaminen ja yliopistojen 
strategiarahoituksen läpinäkyvyyden edistäminen. 
 
Liittokokous 17.5. 
YLL:n liittokokous pidettiin 17.5. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset liittokokousasiat sekä 
hallitukseen valittiin Jari-Matti Vuorion ja Heli Ketovuoren tilalle uudet varajäsenet Jonna Kangas ja Eila 
Matikainen. 
 
OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittiset linjaukset 
OAJ:n hallitus kokouksessaan 7.5. hyväksyi OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittiset linjaukset. YLL on ollut 
omalta osaltaan keskeisesti laatimassa linjauksia yliopistoja koskevin osin. Linjaukset ovat luettavissa OAJ:n 
verkkosivulla: 
https://www.oaj.fi/contentassets/afb70e727bf5410eb22ca1b5f80eed57/oajn_tiede__ja_innovaatiopoliitti
set_linjaukset_nettiin.pdf 
 
OAJ:n valtuusto 
OAJ:n valtuusto kokoontui 8.–10.5. Helsingissä. Valtuustossa pääasiallisena teemana oli julkisuudessakin 
esillä ollut perusopetuksen ja ammatillisen toisen asteen vuosityöaikakokeilut. Valtuustoryhmän 
puheenjohtaja, YLL:n 1. varapuheenjohtaja Erja Kosonen piti YLL:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron. 
Puheenvuorossaan hän korosti yliopistollisen koulutuksen tutkimusperustaisuuden merkitystä. 
 
Puheenvuoro on kokonaisuudessaan luettavissa YLL:n verkkosivulla: 
https://yll.fi/ylln-ryhmapuheenvuoro-oajn-kevatvaltuustossa-9-5-2019/ 
 
Pedaforum 
YLL:n tiedepoliittinen työryhmä pitää 6.6. klo 8.45–10.00 Pedaforumissa työpajan Yliopistojen 
opetustehtävissä toimivan henkilöstön työn tutkimusperustaisuus ja sen  
kehittäminen. Jos osallistut Pedaforumiin, kutsun sinut osallistumaan työpajaan. 
 
YLL-seminaari 
Perinteinen YLL-seminaari järjestetään YLL:n 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 16.8. Sydämellisesti 
toivotan Sinut tervetulleeksi osallistumaan YLL-seminaariin ja sen jälkeen YLL:n 50-vuotisjuhlallisuuksiin. 
Kutsu seminaariin on ohessa. Paikkoja on rajoitetusti, joten suosittelen ilmoittautumaan ajoissa. 



 
Muutoksia YLL:n toimistossa 
YLL:n pitkäaikainen toimistosihteeri, sittemmin OAJ:n valtakunnallisten yhdistysten palveluissa toiminut 
Ulla Vana siirtyy kesän aikana eläkkeelle. Kiitämme Ullaa hänen YLL:n hyväksi tekemästään työstä ja 
toivomme hänelle rikkaita eläkevuosia. Hänen tilalleen OAJ:n valtakunnallisten yhdistysten palveluihin on 
tullut Annika Eklund (annika.eklund@oaj.fi, puh. 020 748 9681). Toivotamme Annikan tervetulleeksi osaksi 
YLL:läistä joukkoa! 
 
Työhyvinvoinnin teemalukuvuosi 
2019–20 on OAJ:ssa työhyvinvoinnin teemalukuvuosi. Tämä näkyy myös alkusyksystä alkaen YLL:n 
toiminnassa, ja tästä viestin erikseen. Työhyvinvointiin olennaisena osana kuuluu myös palautuminen, ja 
toivonkin, että pystyt pitämään kesällä pidemmän yhtäjaksoisen vapaan. 
 
Toivotan Sinulle hyvää ja rentouttavaa kesää! 
 
Santeri Palviainen 
puheenjohtaja, Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry 


