
Ordförandens brev 3/2019        4.10.2019 
 
Bästa medlem, 
 
så här på tröskeln till Världslärardagen sänder jag dig åter ett ordförandens brev. Runtom i Finland ordnar 
OAJ:s regionalföreningar olika slags evenemang, som jag uppmuntrar till att delta i. Du får information om 
dem av din egen regionförening. 
 
Samarbetet med Forskarförbundet 
OAJ har avtalat om ett nytt samarbete med Forskarförbundet. Samarbetet omfattar både en intensifiering 
av den avtals- och utbildningspolitiska intressebevakningen och ett valsamarbete i Akavas och FOSU:s val. 
Samarbetet medför ett nytt slags effekter särskilt i den intressebevakning som berör undervisnings- och 
forskningspersonalen på mellannivå, som YLL-iterna representerar. Jag är glad över det uppkomna 
samarbetet, som säkert kommer att avspegla sig också i den lokala intressebevakningen. På valet av 
förtroendemän eller dessas verksamhet har detta ingen inverkan, här fortsätter man i enlighet med JUKO:s 
praxis såsom förut. 
 
Förhandlingarna, organisationsberedskapen och OAJ:s strategi 
Kollektivavtalsförhandlingarna startar åter under förvintern och det är nu dags att fastslå målsättningarna 
för förhandlingarna. 
OAJ ordnar i skilda regioner medlemskvällar, där man går igenom förhandlingsmålen samt upprätthållandet 
av organisationsberedskapen. Av medlemskvällarna har en del redan hållits och en del är ännu på 
kommande. Datum och orterna för medlemskvällarna kan du läsa här, exakta klockslag och platser ger din 
egen medlemsförening: 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oajn-jasenillat-starttaavat-
sopimusneuvotteluista-ja-strategiasta-puhutaan-ympari-suomen/ 
 
I medlemskvällarna ingår också ett element som anknyter till förnyandet av OAJ:s strategi. OAJ:s 
fullmäktige kommer på våren 2020 att godkänna en ny strategi för följande period, och OAJ vill höra din 
åsikt angående det, i vilken riktning organisationen borde utveckla sin verksamhet. 
 
YLL 50 år 
Vid YLL:s 50 års fest framförde vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen statsmaktens hälsning till oss 
och undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen framförde sin egen hälsning. Minister 
Kosonen behandlade särskilt undervisningen och lärarnas roll i universitetet och kanslichefen lyfte fram 
YLL:s roll som samarbetspartner. 
 
Acatiimis nummer 5/2019 är också YLL:s jubileumsnummer med mycket intressant innehåll. Särskilt nämner 
jag OAJ:s universitetsombudsman Hanna Tanskanens artikel om universitetens undervisningspersonals 
uppgifter och karriärutveckling samt Hannas och OAJ:s ekonomist Mika Väisänens artikel om 
löneutvecklingen i de undervisningsbetonade uppgifterna. 
 
I sammanhanget publicerades också YLL:s 50 års jubileumspublikation ”50 vuotta YLL:n poluilla”, som har 
redigerats av YLL:s förutvarande ordförande, undervisningsrådet Tuula Hirvonen. Du kan bekanta dig med 
boken på adressen 
https://yll.fi/wp-content/uploads/2019/08/YLL-juhlakirja.pdf 
 
 
Budgetrian och nybörjarplatserna 
Den till universitetens finansiering anknutna armbrytningen mellan undervisnings- och kulturministeriet 
och finansministeriet fick en för universiteten lycklig lösning: universiteten fick i enlighet med 
regeringsprogrammet en extra satsning om 40 miljoner euro och yrkeshögskolorna 20 miljoner euro. 
Dessutom återställs universitets- och yrkeshögskoleindexen efter flera års paus. Emellertid fick vi samtidigt 
också höra nyheten, att undervisnings- och kulturministeriet planerar att öka antalet nybörjarplatser på 



högskolesektorn med 8000. Vid universitetens resultatförhandlingar klarnar det, till vilka branscher och 
vilka universitet nybörjarplatserna riktas. Utan tilläggsresurser innebär ökade nybörjarplatser i den 
omtalade omfattningen emellertid att finansieringen de facto skärs ner. 
 
Förbundet får en kommunikationsstrategi 
YLL utarbetar för sin egen interna och externa kommunikation en kommunikationsstrategi, så att vi kan 
kommunicera med dig och våra intressegrupper på bästa möjliga sätt. Vi kommer i slutet av hösten/början 
av vintern att fråga dig, bästa medlem, genom vilka kanaler du önskar få information om din 
intressebevakning och din organisation. 
 
OAJ:s läsår för välmåendet i arbetet 
Innevarande läsår är i OAJ ett temaläsår för välmåendet i arbetet. Varje månad har sitt eget tema som 
berör välmåendet i arbetet. Dessutom erbjuds åt medlemmarna medlemsförmåner, som jag varmt 
rekommenderar att bekanta sig med. Ytterligare information om temaläsåret och medlemsförmånerna får 
du genom denna länk: 
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/#info-lukuvuosi-tuo-tietoa-ja-jasenetuja 
 
OAJ:s Universitetsseminarium 
OAJ:s traditionella Universitetsdagar ordnas nu under det nya namnet Universitetsseminariet, och ordnas 
8.-9.11. i Akavahuset i Helsingfors. Detta års tema är ”Mot det nya decenniet – universiteten på 2020-
talet”. Inbjudningarna sänds ut inom den närmaste tiden och jag uppmuntrar dig att delta – redan i 
planeringsskedet förefaller programmet att bli mycket intressant! 
 
Näsdagen 
OAJ är också detta år en huvudsamarbetspartner till Näsdagen – du kan läsa om OAJ:s 
solidaritetssamarbete genom denna länk: 
https://www.oaj.fi/oaj/teemmehyvaa/ 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Santeri Palviainen 
ordförande, Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL 
 


