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HELSINGIN YLIOPISTON TIETEENTEKIJÄT –
FORSKARFÖRENINGEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Tieteentekijöiden liiton tavoitteita vuoden 2018 TES-neuvotteluissa. Kuva: Tieteentekijöiden liitto

1. Jäsentoiminta
Vuosi 2018 oli Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n 51. toimintavuosi.
Vuoden aikana yhdistys järjesti useita tapahtumia, sekä jäsen- että muita tapahtumia. Vuoden
ensimmäinen näkyvä tapahtuma oli tasa-arvon päivän tempaus Minna Canthin päivänä
maanantaina 19.3.2018 aiempien vuosien tapaan. Tempaus järjestettiin keskustan, Kumpulan
ja Viikin kampuksilla. Tilaisuudessa HYT jakoi makeisia, lentolehtisiä ja muuta yhdistyksen
materiaalia. Tempauksen teemana oli jaettavissa lentolehtisissä näkynyt iskulause:
“Yliopistolaisten enemmistö on naisia, mutta professoreista vain alle kolmannes.”
HYTin kansainvälisen ryhmän järjestämä englanninkielinen Academic Self-Defence tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 11.4. Kaisa-kirjastossa. Tieteentekijöiden liiton juristi Mia
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Weckman alusti tutkijoiden ja opettajien oikeuksista työelämässä, liiton asiamies Riku
Matilainen suomalaisesta työehtosopimusjärjestelmästä ja pääluottamusmies Tiina Niklander
yliopistojen YPJ-palkkausjärjestelmästä.
Torstaina 12.4. pidettiin yhdistyksen kevätkokous, jossa käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös ja
toimintakertomus. Kevätkokousta edelsi Helsingin kaupunginmuseon
”kummituskiertokävely” Kruununhaan alueella ja kokouksen jälkeen nautittiin kevyt buffetillallinen Block Dylan -ravintolassa, joka toimi myös kokouspaikkana. Samassa paikassa
järjestettiin myös lakkokaronkkatapahtuma 7.5.
Alkusyksyn virkistys- ja jäsenrekrytointitapahtumana järjestettiin retki Söderskärin majakalle
30.8.2018.
Kesätauon jälkeen syyskausi aloitettiin Helsingin yliopiston paikallisyhdistysten yhteisellä
kahvihetkellä HYT ry:n toimistolla. Kutsu toimi matalan kynnyksen avauksena, jolle
toivottavasti tulee jatkoa. Tiedonkulkua ja yhteistyötä sekä Helsingin yliopistolla toimivien
eri ammattiliittojen paikallisyhdistysten että pääkaupunkiseudulla toimivien Tieteentekijöiden
liiton paikallisyhdistysten välillä on hyvä kehittää.
HYT ry osallistui 5.11. Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin ja HYVÄT ry:n
järjestämään PhD Kick off -tapahtumaan. HYT ry:llä oli yhteinen esittelypiste
Tieteentekijöiden liiton kanssa. HYTin hallituksen jäseniä osallistui tapahtumaan
esittelemällä yhdistyksen toimintaa tutkijakouluissa aloittaville nuoremmille tutkijoille.
Syyskauden suurin ponnistus oli HYT ry:n ”superpäivä” 16.11. Kyseiseen päivään kuului
Tieteentekijöiden liiton hallituksen kokous Helsingin yliopistolla, liiton hallituksen
tapaaminen Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajan presidentti Tarja Halosen ja
vararehtori Tom Böhlingin kanssa. Päivän lopuksi oli syksyn Agora-tilaisuus, jossa
presidentti Halonen esitti tervehdyksensä. Tilaisuudessa julkistettiin Tieteentekijöiden liiton
nuorten tutkijoiden työryhmän raportti ”Hullun hommaa?” ja nuorten tutkijoiden työoloista
ja uranäkymistä keskusteltiin arvovaltaisten panelistien (Eija Heikkinen / opetus- ja
kulttuuriministeriö, Jouni Kivistö-Rahnasto / Professoriliitto, Riikka Heikinheimo /
Elinkeinoelämän keskusliitto) kera.
HYT tarjosi toimintavuoden aikana jäsenetuna 50 euron Unisportin ja Viikin
monitoimikeskuksen liikuntaedun kaikille jäsenilleen. Etuutta hyödynsi 127 jäsentä ja se sai
paljon kiitosta jäsenistöltä. Liiton kautta kaikki yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja moniin
etuihin, kuten vakuutus- ja pankkietuihin, TJS-opintokeskuksen palveluihin, Acatiimi-lehteen
ja kalenteriin.
Yhteydenpitoa jäsenistöön hoidettiin jäsenlehden, jäsensähköpostin ja sosiaalisen median
(yhdistyksen Facebook-sivu ja Twitter-profiili @HytHuart) välityksellä. Yhdistyksen
tiedotusvastaavana ja jäsenlehden päätoimittajana toimi Olli-Pekka Kasurinen. Lehti muuttui
sähköiseksi ja ilmestyi neljästi taitettuna pdf-versiona HYTin kotisivuilla. Vuonna 2018
HYT ry:n verkkosivujen kuukausittainen käyntimäärä vaihteli noin viidensadan ja reilun
tuhannen käynnin välillä. Helmikuussa 2018 käyntejä oli 6000 johtuen
työehtosopimusneuvotteluista ja lakkopäivästä 28.2. Elokuussa 2018, uuden lukuvuoden
kynnyksellä, käyntimäärä oli lähempänä 1500 käyntiä.
Syyskokous järjestettiin 28.11. Ravintola Kaisaniemessä, ja kokouksen jälkeen oli ohjelmassa
illallinen ja teatteriesitys. Syyskokouksessa hyväksyttiin sääntömuutosehdotus kahden
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varapuheenjohtajan mallista. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti sääntömuutoksen
29.1.2019.
Tieteentekijöiden liiton piirissä HYT ry toimi suurimpana jäsenyhdistyksenä aktiivisesti.
HYT ry:n edustajia osallistui Professoriliiton kanssa järjestettyyn Communicatio Academica
-tapahtumaan Lappeenrannan yliopistossa 12.1.2018. Liiton puheenjohtaja- ja sihteeripäivillä
puitiin ajankohtaisia edunvalvonta-asioita ja vaihdettiin jäsenyhdistysten hyviä käytänteitä 9.10.2.2018. HYT ry:tä edustivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri ja
järjestösihteeri. HYT ry:n edustajia oli mukana myös Tampereella 18.-19.4. järjestetyssä
nuorten tutkijoiden Eurodoc-konferenssissa. Tieteentekijöiden liiton liittokokous oli 1.12.
Vantaalla.
Yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli 1528 jäsentä. Vuoden aikana
yhdistykseen liittyi 164 uutta jäsentä, mikä on viisi jäsentä enemmän kuin edellisenä vuonna
(vuonna 2017 uusia jäseniä liittyi 159). Yhdistyksestä erosi tai erotettiin 133 jäsentä. Uusista
jäsenistä 53 prosenttia oli naisia ja 29 prosenttia muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.
Yhdistys erotti vuoden aikana sellaisia jäseniä, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksujaan.
Ennen erottamista kaikkiin jäsenmaksunsa laiminlyöneisiin jäseniin pyrittiin olemaan
yhteydessä, ja heille tarjottiin mahdollisuus maksaa puuttuvat jäsenmaksut ja jatkaa
jäsenyyttä.
Liittokokouksen hyväksyttyä uudet jäsenmaksukategoriat 1.12.2018 on oletettavaa, että
eläkeläisjäsenten määrä HYTissä tulee vähenemään, sillä eläkeläisille on esitetty 60 euron
jäsenmaksua aikaisemman ilmaisjäsenyyden sijaan.

2. Edunvalvonta ja luottamusmiestoiminta

Infograafi TES-neuvotteluprosessin etenemisestä. Kuva: Tieteentekijöiden liitto
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Alkuvuotta sävyttivät käynnissä olleet työehtosopimusneuvottelut ja lakkopäivä Helsingin
yliopistossa. Kalevalan päivä 28.2.2018 oli ensimmäinen kerta, kun vuonna 2010 säädetyn
uuden yliopistolain jälkeisessä tilanteessa yliopistoissa toteutui työtaistelu. TESneuvotteluissa Tieteentekijöiden liittoa, Professoriliittoa, Yliopistojen opetusalan liittoa ja
monia muita akavalaisia liittoja edusti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO ry).
Muiden keskusjärjestöjen ammattiliittoja edustivat yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ja Palkansaajajärjestö Pardia. Juko, JHL ja Pardia
antoivat yhdessä yliopistosektorin lakkovaroitukset, joita ehdittiin antaa yhteensä kolme
kolmelle eri päivälle, ja lakkovuorossa olisivat olleet eri päivinä eri yliopistot.
Lakkopäivistä toteutui vain ensimmäinen ja vieläpä historiallisen kylmänä pakkaspäivänä.
Lakon organisoituminen tapahtui paikallistasolla, joten HYT ry:n, JHL:n paikallisosaston,
YHL:n, Professoriliiton, YLL:n ja Loimun paikallisyhdistyksien piti toimia yhdessä ja
puhaltaa yhteen hiileen. Sopu saavutettin valtakunnansovittelijan toimiston sovittelijan Janne
Metsämäen ja neuvottelijoiden avustuksella 6.3., ja Porthanian eteen tilattu
hernekeittotarjoilu vaihtui sovintosopaksi.
HYT julkaisi yhdessä Professoriliiton Helsingin osaston sekä Helsingin yliopiston
lehtoreiden kanssa kannanoton koskien tilankäytön suunnittelua Helsingin yliopistossa.
Kannanotossa edellytettiin muun muassa henkilöstön parempaa kuulemista ja heidän
ottamistaan mukaan tilankäytön suunnittelussa. HYT ry:n hallituksen jäseniä osallistui
yliopiston järjestämään Topelian työtilajärjestelyjä koskevaan tiedotustilaisuuteen. HYT piti
työtila-asioita esillä myös jäsenlehdessään ilmestyneessä kolmiosaisessa juttusarjassa, jossa
kuultiin puheenvuoroja eri näkökulmista yliopiston tilojen käyttöön liittyen. Juttusarjassa
haastateltiin niin HY:n työntekijöitä kuin työtiloja tutkivia asiantuntijoita. (Ks. https://hytry.fi/juttusarja-yliopiston-tyotiloista-3-3/)

Luottamusmiestoiminta ja edustus Helsingin yliopistossa
Luottamusmiesverkostolla oli edelleen keskeinen rooli yhdistyksen toiminnassa.
Luottamusmiehet palvelivat jäseniä eri tiedekunnissa ja välittivät tietoa yhdistyksen
hallitukselle. Yhdistyksen jäseniä toimi aktiivisesti yliopiston luottamusmiesjärjestelmässä.

Syksyllä 2018 järjestettiin luottamusmiesvaalit ja uudet luottamusmiehet aloittivat
toimintansa vuoden 2019 alusta. Yhdistyksen jäseniä toimi Helsingin yliopistossa JUKO:n
luottamusmiehinä vuonna 2018 (kausi 1.1.2017 -31.12.2018) seuraavasti:

Pääluottamusmies: Tiina Niklander
Varapääluottamusmiehet: Tapani Kaakkuriniemi (keskustakampus), Yvonne Holm (Viikin
kampus)
Luottamusmiehet, Keskusta:
● luottamusmiehet: Pekka Kärkkäinen, Hilma Salonen, Katarina Koskiranta,
varaluottamusmiehet: Heidi Rautalahti, Anna Sofia Salonen, Aappo Kähönen, Terhi
Ainiala, Anna Mikkola, Panu Minkkinen, Tiina Airaksinen
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Luottamusmiehet, Kumpula:
● luottamusmies: Päivi Kuuppelomäki
● varaluottamusmiehet: Leena Järvi, Teemu Saksala, Tommi Kokkonen
Luottamusmiehet, Viikki:
● luottamusmiehet: Jaanika Blomster, Pirjo Nikula-Ijäs
● varaluottamusmiehet: Petri Nummi, Jukka T. Lehtonen
Yliopiston työsuojeluvaltuutettujen tämänhetkinen toimikausi alkoi 1.1.2016 ja kestää
31.12.2019 asti. Työsuojeluvaltuutettuina ei vuoden 2017 aikana toiminut yhdistyksen
jäseniä, mutta kampuskohtaisissa työsuojelutoimikunnissa heitä on joitakin.
Työsuojelutoimikuntien kokoonpanot ovat nähtävissä yliopiston Flamma-sivuilla
(https://flamma.helsinki.fi/fi/HY346568).
HYT on hoitanut jäsenistönsä edunvalvontaa myös osallistumalla erilaisiin yliopistolla
toimiviin työryhmiin.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

JUKO:n yhteistyöryhmä: Tiina Niklander (pj), Päivi Ekholm, Tapani
Kaakkuriniemi
Yliopiston kirjaston johtokunta: Pekka Kärkkäinen, varajäsenenä Outi Hyttinen
YT-neuvottelukunta: Tiina Niklander, varalla Yvonne Holm
Keskusvaalilautakunta: Katarina Koskiranta
Yliopistolainen-lehden toimitusneuvosto: Tapani Kaakkuriniemi
Tasa-arvotoimikunta: Paul Tiensuu
Kampusneuvottelukunnat: Viikki: Ragna Rönnholm
Hallinnon ja tukitoimien seurantaryhmä (HATU): Ragna Rönnholm
Henkilöstöpoliittinen seurantaryhmä (HEPO): Tapani Kaakkuriniemi
Lääketieteellisen tiedekunnan henkilöstöryhmä: Eeva Pyörälä

Yliopistossa toimi palkkausjärjestelmän mukaisesti kaksi arviointiryhmää. HYTin jäseniä
olivat opettajien ja tutkijoiden ryhmässä Tiina Niklander (varajäsenenä Yvonne Holm) sekä
muun henkilökunnan ryhmässä varajäsenenä Katarina Koskiranta. (varajäsen Kari Friman).
Lisäksi monet yhdistyksen jäsenet toimivat yliopistokollegiossa, tiedekuntaneuvostoissa sekä
muissa yliopiston hallinnollisissa elimissä ja tehtävissä.
Yhdistyksestä Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsenenä toimi Linda Hart ja varajäsenenä
Thomas Hackman. Nuorten tutkijoiden ryhmässä olivat Tommi Kokkonen, Ella Peltonen,
Jenni Rinne, Anna Sofia Salonen ja Heidi Rautalahti. Opetus- ja tutkijanuratyöryhmässä oli
mukana Yvonne Holm ja Linda Hart. Kansainvälisessä verkostossa oli mukana Thomas
Hackman. HYTn edustajana vaalivaliokunnassa oli Tapani Kaakkuriniemi.
Linda Hart oli Opettajien työttömyyskassan hallituksen jäsenenä, varajäsenenä Elina
Katainen (SATY).
Yhdistyksellä oli 25 edustajapaikkaa liittokokouksessa.
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3. Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 jäseninä (varajäsenet suluissa)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Anna Sofia Salonen (Heidi Rautalahti)
Matti Eräsaari (Tiina Niklander)
Mari Siiroinen (Isto Peltomäki)
Mietta Lennes (Pirjo Nikula-Ijäs)
Paul Tiensuu (Karin Creutz)
Tapani Kaakkuriniemi (Thomas Hackman)
Kaj Stenberg (Annika Kanckos)
Tommi Kokkonen (Panu Minkkinen)
Yvonne Holm (Anna-Riikka Smolander)
Leena-Maija Åberg-Reinke (Syed Alam)
Olli-Pekka Kasurinen (Heino Vänskä)

Yhdistyksen puheenjohtaja oli Linda Hart, varapuheenjohtajana Tommi Kokkonen, sihteerinä
Anna Sofia Salonen, tiedotusvastaavana Olli-Pekka Kasurinen, taloudenhoitajana LeenaMaija Åberg-Reinke ja jäsenrekrytointi- ja virkistysvastaavaksi Yvonne Holm,
kansainvälisten asioiden vastaavana Syed Ashraful Alam.
Yhdistyksessä toimi vuoden 2018 aikana tiedotusryhmä, kansainvälisten asioiden työryhmä
ja jäsen- ja virkistystoimikunta. Ryhmissä toimivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt:
Tiedotusryhmä: tiedotusvastaava Olli-Pekka Kasurinen, Mari Siiroinen, Anna-Riikka
Smolander, Matti Eräsaari, Anna Sofia Salonen, Tommi Kokkonen
Kansainvälisten asioiden työryhmä: Syed Ashraful Alam, Thomas Hackman, Mariana
Vivitsou, Mohsen Saadatmand, Annika Kanckos
Jäsen- ja virkistystoimikunta: Kaj Stenberg, Leena-Maija Åberg-Reinke, Anna-Riikka
Smolander, Yvonne Holm
Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja valtuutettiin päättämään HYTin Ålandsbankenin talletusten
hoidosta.
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Kokoukset järjestettiin
Porthania opettajien ravintolassa lukuun ottamatta kesäkuun kokousta, joka järjestettiin
Ravintola Suomenlinnan panimossa sekä joulukuun kokousta, joka järjestettiin ravintola
Topeliassa. Yhdistyksen hallituksen ja luottamusmiesten yhteiset pikkujoulut pidettiin
ravintola Café Talossa 11.12. joulukuun kokouksen yhteydessä.
Syyskokouksessa valittiin uusia hallituksen jäseniä toimikaudelle 1.1.2019–31.12.2020.
Järjestösihteerinä toimi Gritten Naams. Tilitoimisto Toimistoenkelit vastasi yhdistyksen
kirjanpidosta ja palkanmaksusta. Tilintarkastajana toimi Rauno Puisto ja
toiminnantarkastajana Robin Lundell sekä varalla Helena Åström ja Kurt Timo Saarinen.

