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Hyvä jäsen, 
 
näin maailman opettajien päivän aattona lähestyn Sinua taas puheenjohtajakirjeen merkeissä. Eri puolella 
Suomea OAJ:n alueyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia, joihin rohkaisen osallistumaan. Saat näistä 
tietoa omalta alueyhdistykseltäsi. 
 
Yhteistyö Tieteentekijöiden liiton kanssa 
OAJ on sopinut uudesta yhteistyöstä Tieteentekijöiden liiton kanssa. Yhteistyö kattaa sekä sopimus- että 
koulutuspoliittisen edunvalvonnan tiivistämisen sekä vaaliyhteistyön Akavan ja JUKO:n vaaleissa. Yhteistyö 
tuo uudenlaista vaikuttavuutta erityisesti YLL:läisten edustaman keskiportaan opetus- ja 
tutkimushenkilöstön edunvalvontaan. Olen iloinen syntyneestä yhteistyöstä, joka varmasti tulee 
heijastumaan myös paikallisessa edunvalvonnassa. Luottamusmiesten valintaan tai toimintaan ym. tällä ei 
ole vaikutusta, niissä edetään JUKO:n käytänteiden mukaisesti kuten ennenkin. 
 
Neuvottelut, järjestövalmius ja OAJ:n strategia 
Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät taas alkutalvesta ja nyt on aika asettaa tavoitteita neuvotteluihin.  
OAJ järjestää eri alueilla sarjan jäseniltoja, joissa käydään läpi neuvottelutavoitteita sekä järjestövalmiuden 
ylläpitoa. Jäsenilloista osa on jo ollut ja osa on vielä tulossa. Jäseniltojen ajat ja paikat voit lukea ohesta, 
tarkat ajat ja paikat saat omalta alueyhdistykseltäsi. 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oajn-jasenillat-starttaavat-
sopimusneuvotteluista-ja-strategiasta-puhutaan-ympari-suomen/ 
 
Jäseniltoihin liittyy myös osuus OAJ:n strategian uusimiseen liittyen. OAJ:n valtuusto keväällä 2020 tulee 
hyväksymään uuden strategian seuraavalle kaudelle, ja tästä OAJ haluaa kuulla mielipiteesi, mihin suuntaan 
järjestön tulisi kehittää toimintaansa. 
 
YLL 50 vuotta 
YLL:n 50-vuotisjuhlassa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen toi meille valtiovallan tervehdyksen ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen oman tervehdyksensä. Ministeri Kosonen 
käsitteli erityisesti opetusta ja opettajien roolia yliopistossa ja kansliapäällikkö toi esiin YLL:n roolia 
yhteistyökumppanina. 
 
Acatiimin numero 5/2019 on myös YLL:n juhlanumero, jossa on paljon kiintoisaa sisältöä. Erityisesti nostan 
siinä OAJ:n yliopistoasiamiehen Hanna Tanskasen artikkelin yliopistojen opetushenkilökunnan tehtävistä ja 
urakehityksestä sekä Hannan ja OAJ:n ekonomisti Mika Väisäsen artikkelin opetuspainotteisten tehtävien 
palkkakehityksestä. 
 
Samassa yhteydessä julkaistiin YLL:n entisen puheenjohtajan, opetusneuvos Tuula Hirvosen toimittama 50-
vuotisjuhlajulkaisu 50 vuotta YLL:n poluilla. Voit tutustua kirjaan osoitteessa: 
https://yll.fi/wp-content/uploads/2019/08/YLL-juhlakirja.pdf 
 
Budjettiriihi ja aloituspaikat 
Yliopistojen rahoitukseen liittynyt kädenvääntö opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön 
välillä ratkesi yliopistojen kannalta onnellisesti: yliopistot saivat hallitusohjelman mukaisen 40 miljoonan 
euron lisäpanostuksen ja ammattikorkeakoulut 20 miljoonan. Lisäksi yliopisto- ja 
ammattikorkeakouluindeksit palautuvat monen vuoden tauon jälkeen. Kuitenkin saimme myös samalla 
uutisen, että opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee aloituspaikkojen lisäämistä 8000:lla 
korkeakoulusektorille. Yliopistojen tulosneuvotteluissa selviää, mille aloille ja mihin yliopistoihin 
aloituspaikat kohdentuvat. Ilman lisäresursointia aloituspaikkojen lisääminen kuvatussa määrin tarkoittaa 
kuitenkin rahoituksen faktista leikkaamista. 



 
Liitolle viestintästrategia 
YLL laatii omaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintäänsä viestintästrategian, jotta voimme viestiä Sinulle sekä 
sidosryhmillemme parhaalla mahdollisella tavalla. Tulemme loppusyksyn/alkutalven aikana kysymään 
Sinulta, hyvä jäsen, mitä kautta tahtoisit saada tietoa edunvalvonnastasi ja järjestöstäsi. 
 
OAJ:n työhyvinvointilukuvuosi 2019–2020 
Kuluva lukuvuosi on OAJ:ssa työhyvinvoinnin teemalukuvuosi. Jokaisella kuukaudella on oma 
työhyvinvointiin liittyvä teemansa. Lisäksi jäsenille tarjotaan jäsenetuja, joihin suosittelen lämpimästi 
tutustumaan. Lisätietoa teemalukuvuodesta ja jäseneduista saat oheisesta linkistä: 
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/#info-lukuvuosi-tuo-tietoa-ja-jasenetuja 
 
OAJ:n Yliopistoseminaari 
OAJ:n perinteiset Yliopistopäivät järjestetään nyt uudella nimellä Yliopistoseminaari ja se järjestetään 8.–
9.11. Helsingissä Akavatalossa. Tämän vuoden teemana on "Kohti uusi vuosikymmentä - yliopistot 2020-
luvulla". Kutsut lähtevät lähiaikoina ja rohkaisen sinua osallistumaan - ohjelma näyttää luonnosvaiheessa jo 
hyvin mielenkiintoiselta!  
 
Nenäpäivä 
OAJ on tänäkin vuonna Nenäpäivän pääyhteistyökumppani - voit lukea OAJ:n solidaarisuusyhteistyöstä 
oheisesta linkistä 
https://www.oaj.fi/oaj/teemmehyvaa/ 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Santeri Palviainen 
puheenjohtaja, Yliopistojen opetusalan liitto YLL 
 
 
 
 
 
 


