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Bästa medlem, 
 
YLL:s 50 års jubileumsår är i full gång. Jag har under våren träffat många av er när jag har 
besökt olika universitet och fått höra om upplevelser och problem att ta med sig vidare. 
Orosämnena är många och de har blivit hörda. 
 
Regeringsförhandlingarna 
Från regeringsförhandlingarna har som omväxling hörts goda nyheter – satsningar ska 
göras på universiteten också i form av resurser. Trots att det inte är fråga om 
den ”utbildningsmiljard” som omtalades i samband med valet, är signalen positiv. Man har 
lovat att efter många år av frysning återställa universitetsindex. Det har gjorts stora 
nedskärningar i högskoleutbildningen, och nu är förhoppningen att en del av resurserna 
skall återges till universiteten. 
 
Likaså finns i regeringsprogrammet omnämningar av en på trepartsbasis gjord granskning 
av universitetsdemokratin och personalens påverkningsmöjligheter. Vår långvariga 
målsättning har varit att främja personalens påverkningsmöjligheter. Ett särskilt problem 
har här varit stiftelseuniversiteten, där personalens möjligheter att inverka på 
beslutsfattandet är svagare. 
 
Som positiva inslag i utvecklingen kan också nämnas att högskolornas autonomi stärks 
och transparensen ökas i universitetens strategiska finansiering. 
 
Förbundsmötet 17.5. 
YLL:s förbundsmöte hölls 17.5. Vid förbundsmötet avhandlades de stadgeenliga 
förbundsmötesärendena samt invaldes i styrelsen efter Jari-Matti Vuorio och Heli 
Ketovuori de nya suppleanterna Jonna Kangas och Eila Matikainen. 
 

OAJ:s vetenskaps- och innovationspolitiska linjedragningar 
OAJ:s styrelse godkände vid sitt möte 7.5. OAJ:s vetenskaps- och innovationspolitiska 
linjedragningar. YLL har för egen del varit centralt med om att dra upp riktlinjerna till den 
del de berör universiteten. Linjedragningarna kan läsas på OAJ:s webbsidor: 
https://www.oaj.fi/contentassets/afb70e727bf5410eb22ca1b5f80eed57/oajn_tiede__ja_inn
ovaatiopoliittiset_linjaukset_nettiin.pdf 
 
OAJ:s fullmäktige 

OAJ:s fullmäktige sammanträdde 8.-10.5. i Helsingfors. Det huvudsakliga temat i 
fullmäktige var de också i offentligheten omtalade experimenten med arbetstiden´inom 
grundutbildningen och yrkesutbildningen på andra stadiet. Fullmäktigegruppens 
ordförande, YLL:s 1:a vice ordförande Erja Kosonen höll YLL:s fullmäktigegrupps 
gruppanförande. I sitt anförande underströk hon betydelsen av att utbildningen vid 
universiteten baserar sig på forskning. 
 
Anförandet kan i sin helhet läsas på YLL:s webbsidor (endast på finska): 
https://yll.fi/ylln-ryhmapuheenvuoro-oajn-kevatvaltuustossa-9-5-2019/ 
 
Pedaforum 



YLL:s vetenskapliga arbetsgrupp ordnar 6.6. kl. 8.45-10.00 i Pedaforum verkstaden 
Yliopistojen opetustehtävissä toimivat henkilöstön työn tutkimusperustaisuus ja sen 
kehittäminen. Om du deltar i Pedaforum, inbjuder jag dig att delta i verkstaden. 
 
 
YLL:s seminarium 

Det traditionella YLL-seminariet ordnas i samband med YLL:s 50 års festligheter den 16.8. 
Jag har nöjet att bjuda in Dig till seminariet och därefter till festen. Inbjudan till seminariet 
finns bifogat. Antalet platser är begränsat, så jag rekommenderar att anmälan görs i god 
tid. 
 
Förändringar vid YLL:s byrå 

YLL:s långvariga byråsekreterare Ulla Vana, som senare har verkat inom tjänsterna för 
OAJ:s riksomfattande föreningar, avgår under sommaren med pension. Vi tackar Ulla för 
det arbete hon har utfört för YLL:s bästa och önskar henne givande pensionärsår. I 
hennes ställe har vid tjänsterna för OAJ:s riksomfattande föreningar utsetts Annika Eklund 
(annika.eklund@oaj.fi, tfn 020 748 9681). Vi hälsar Annika välkommen i YLL-kretsen! 
 
Temaläsår om välmåendet i arbetet 
2019-20 är hos OAJ ett temaläsår om välmåendet i arbetet. Detta kommer också att från 
början av hösten synas i YLL:s verksamhet, och om detta kommer jag att meddela särskilt. 
En väsentlig del av välmåendet i arbetet är också återhämtningen, och jag hoppas därför 
att Du under sommaren ska kunna hålla en längre semester utan avbrott. 
 
Jag önskar Dig en skön och avkopplande sommar! 
 
Santeri Palviainen 
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