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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1.

Jäsentoiminta ja -viestintä

Vuosi 2020 oli Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n 53. toimintavuosi. Vuotta leimasivat
keväällä alkanut globaali koronaviruspandemia, valtioneuvoston 16.3.2020 toteamat
poikkeusolot ja Helsingin yliopiston tilojen sulkeminen sekä etätapahtumien lisääntyminen.
Koronaviruspandemia toi suuria muutoksia yliopiston toimintaan, tapahtumien järjestämiseen
ja tätä kautta myös HYT ry:n toimintaan ja varojen käyttöön.
Vuoden ensimmäinen, etenkin kansainvälisille yliopistolaisille suunnattu tapahtuma
pystyttiin järjestämään. Englanninkielinen Academic Self-Defence -tapahtuma pidettiin
Viikin kampuksella 30.1.2020. Kutsuttuna puhujana oli yhdistyskoordinaattori Miia IjäsIdrobo Tieteentekijöiden liitosta. Thomas Hackman kertoi tapahtuman aluksi HYTin
toiminnasta ja Ijäs-Ibrodo suomalaisen tutkimuskentän kansainvälisyydestä. Alustusten
jälkeen osallistujat jakautuivat työpajoihin keskustelemaan mm. määräaikaisista työsuhteista
ja apurahansaajien oikeuksista. Thomas Hackman, pääluottamusmies Tiina Niklander, Miia
Ijäs-Idrobo, Tieteentekijöiden liiton lakimies Salla Viitanen, ja HYTin kansainvälisten
asioiden vastaava Syed Ashraful Alam vetivät työpajoja. Tapahtumaan ilmoittautui
ennakkoon 74 osallistujaa, joista paikalle saapui vajaat 50.
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin poikkeuksellisesti vasta syyskuussa, minkä lisäksi
pidettiin ylimääräinen kokous. Sääntöjen mukaan yhdistyksen kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa. Keväällä alkaneen pandemiatilanteen vuoksi yhtiöiden, osuuskuntien ja
yhdistysten kokoukset oli väliaikaisen lain nojalla (30.4.2020) mahdollista siirtää
myöhempään ajankohtaan.
HYTin hallitus kutsui kevätkokouksen koolle 24.9.2020. Ylimääräisessä kokouksessa
valittiin poikkeuksellisesti uusi tilintarkastaja, koska edellisessä syyskokouksessa (2019)
valittu tilintarkastaja oli estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Ylimääräisessä kokouksessa valittiin
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KHT Virve Tamminen (Tilintarkastusrengas Oy) tarkastamaan yhdistyksen vuoden 2019 tilit.
Kevätkokouksessa hyväksyttiin kaksi sääntömuutosta, joista ensimmäinen (§ 6) mahdollistaa
sääntömääräisten kokousten järjestämisen etäyhteydellä ja toinen (§ 8) tilintarkastusyhteisön
valitsemisen.
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 10.12.2020 etänä (Zoom). Kokouksessa valittiin uusia
jäseniä hallitukseen kaudelle 2021-2022 erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle, 27
liittokokousedustajaa sekä käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.
Yhteydenpitoa jäsenistöön hoidettiin yhdistyksen blogin, sähköpostitse lähetettävän
jäsenkirjeen ja sosiaalisen median (yhdistyksen Facebook-sivu ja Twitter-profiili
@HytHuart) välityksellä. Yhdistyksen tiedotusvastaavana toimi Mietta Lennes. Yhdistys
julkaisi vuoden aikana useita blogitekstejä,joissa käsiteltiin mm. TES-neuvotteluja,
apurahatutkijoiden asemaa, etätyöhön ja -opetukseen liittyvää kuormitusta sekä yliopiston
tilaohjelmaa. Julkaistuista blogeista luetuin oli “Apurahatutkijat kuuluvat yliopistoon”
(23.6.2020) ja “Office space, again” (17.12.2020).
Vuonna 2020 HYT siirtyi omilta verkkosivuilta Tieteentekijöiden liiton verkkosivuille osana
liiton verkkosivu- ja visuaalisen ilmeen uudistamista. Samassa yhteydessä HYT teetti
itselleen uuden, liiton visuaalisen ilmeen mukaisen logon, jota siirryttiin käyttämään HYTin
verkkosivuilla, omissa materiaaleissa ja sosiaalisen median ikonina.
Yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden alussa oli toimintavuoden 2020 alussa 1588
henkilöä vuoden lopussa 1584 jäsentä. Jäsenmäärä pysyi siis lähes ennallaan. Yhdistys erotti
vuoden aikana Tieteentekijöiden liiton avustuksella jäseniä, jotka eivät olleet maksaneet
jäsenmaksujaan.
Tieteentekijöiden liiton kautta yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja moniin etuihin, kuten
vakuutus- ja pankkietuihin, TJS-opintokeskuksen palveluihin, Acatiimi-lehteen ja erikseen
tilattavaan Akava-kalenteriin.

2.

Edunvalvonta ja luottamusmiestoiminta

Koronaviruksen levitessä ja etätyöskentelyn laajetessa ehdittiin käydä yliopistosektorin
työehtosopimusneuvottelut. Neuvottelut kuluivat edellisiin, vuoden 2018 neuvotteluihin
verrattuna nopeasti ja ilman työtaistelua. Sopu uudesta työehtosopimuksesta saatiin aikaan
24.3.2020.
Tieteentekijöiden liiton Yhdistyspäivät järjestettiin Helsingissä 14.−15.2.2020.
Yhdistyspäivillä tavattiin Tieteentekijöiden paikallisyhdistysten aktiiveja eri puolilta Suomea
ja liiton väkeä sekä keskusteltiin yhdessä erityisesti jäsenpitoon ja jäsenhankintaan liittyvistä
teemoista. Helsingin yliopiston tieteentekijöistä mukana olivat puheenjohtaja Tommi
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Kokkonen, varapuheenjohtaja Laura Kortesoja, järjestösihteeri Kersti Tainio ja
tiedotusvastaava Mietta Lennes.
HYT ajoi jäsentensä etua laatimalla vuoden 2020 aikana useamman kannanoton ja
lausunnon:
11.2.2020 otettiin kantaa tapaan, jolla lehtoreiden uramalleja on edistetty Helsingin
yliopistossa. Kannanoton allekirjoitti myös Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S.
Peltola.
Kannanotto Helsingin yliopiston yliopistolehtorien uramalliin
14.5.2020 HYT otti yhdessä Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen (HYL ry)
kanssa kantaa pandemia-ajan opetus- ja tenttijärjestelyihin.
Kannanotto tenttijärjestelyihin liittyen
22.6.2020 HYT esitti kannanotossaan, että osalta apurahatutkijoista perittävästä
yliopistokorvauksesta tulee poikkeusaikana luopua. Kannanoton allekirjoitti myös Helsingin
yliopiston väitöskirjatutkijat (HYVÄT) ry.
Kannanotto työhuonevuokrista koronapandemian ajalta
4.8.2020 HYT laati lausunnon, joka koski Jatkuvan oppimisen uudistamisesitystä ja
Kielikeskuksen rakenteellinen kehittäminen -työryhmän raportin luonnosta.
Lausunto HY:n Kielikeskuksen rakenteelliseen kehittämiseen liittyen
HYT osallistui kahteen rehtoritapaamiseen yhdessä Helsingin yliopiston opetusalan
paikallisyhdistyksen (HYL ry) kanssa. Rehtoritapaamisten tavoitteena on tukea tiedonkulkua
ja dialogia henkilöstön ja yliopiston johdon välillä. Ensimmäinen tapaaminen oli 4.3.2020, ja
läsnä olivat rehtori Jari Niemelä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen, vararehtori Sari Lindblom,
vararehtori Tom Böhling, vararehtori Paula Eerola sekä HYL:n edustajina Sari Päivärinne ja
puheenjohtaja Suvi Kotkavuori, pääluottamusmies Per Saris (Professoriliitto), HYTin
puheenjohtaja Tommi Kokkonen, varapuheenjohtaja Olli-Pekka Kasurinen ja järjestösihteeri
Kersti Tainio. Tapaamisessa käsiteltiin Helsingin yliopiston strategiaa, lehtoreiden uramallia,
pandemiatilannetta ja HYTin aloitteesta KV-henkilöstön perehdyttämiseen liittyviä puutteita.
Toisessa rehtoritapaamisessa 27.10.2020 oli paikalla rehtori Sari Lindblom, hallintojohtaja
Esa Hämäläinen, vararehtori Hanna Snellman, HYL:n edustajana puheenjohtaja Suvi
Kotkavuori, pääluottamusmies Seppo Sainio ja HYTistä puheenjohtaja Tommi Kokkonen,
varapuheenjohtaja Laura Kortesoja ja järjestösihteeri Kersti Tainio. Tapaamisessa
keskusteltiin etätyöhön ja etäopetukseen liittyvästä kuormituksesta ja määräaikaisiin
työsuhteisiin liittyvistä ongelmista.
HYT perusti kesäkuussa 2020 uuden, apurahatutkijoiden oikeuksien ajavan työryhmän, joka
pitää yhteyttä Helsingin yliopistossa kesään 2021 asti toimivaan apurahatutkijoiden asemaa
selvittävään työryhmään. HYTin työryhmään etsittiin aktiiveja HYTin jäsenistöstä, ja
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työryhmä toteutti marraskuussa Helsingin yliopiston apurahatutkijoille suunnatun laajan
kyselyn. Kyselyyn saatiin 258 vastausta, ja kyselyn raportti julkaistaan vuonna 2021.
Luottamusmiesverkostolla on keskeinen rooli yhdistyksen toiminnassa. Luottamusmiehet
palvelevat jäseniä eri tiedekunnissa ja välittävät tietoa yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen
jäseniä toimi Helsingin yliopistossa JUKO:n luottamusmiehinä vuonna 2020 (kausi 1.1.2019
-31.12.2020) seuraavasti:
Pääluottamusmies: yliopisto-opettaja Tiina Niklander
Luottamusmiehet, keskustakampus:
• professori Panu Minkkinen, asiantuntija Päivi Kuuppelomäki
Luottamusmiehet, Kumpula:
• yliopistotutkija Thomas Hackman, tutkijatohtori Tommi Kokkonen
Luottamusmiehet, Viikki:
• yliopistonlehtori Yvonne Holm, tutkimusteknikko Ninna Koho
Yliopiston työsuojeluvaltuutettujen vuoden 2020 kattava toimikausi alkoi 1.1.2020 ja jatkuu
31.12.2023 asti. Työsuojelutoimikuntien kokoonpanot ovat nähtävissä yliopiston Flammasivuilla.
HYT on hoitanut jäsenistönsä edunvalvontaa myös osallistumalla erilaisiin yliopistolla
toimiviin työryhmiin, kuten JUKOn yhteistyöryhmään (pj Tiina Niklander, Thomas
Hackman, Tommi Kokkonen) ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta (Panu Minkkinen,
Paul Tiensuu, Yvonne Holm).
Yliopistossa toimi palkkausjärjestelmän mukaisesti kaksi arviointiryhmää. HYTin jäseniä
olivat opettajien ja tutkijoiden ryhmässä Tiina Niklander (varajäsenenä Yvonne Holm) sekä
muun henkilökunnan ryhmässä Katarina Koskiranta.
Lisäksi monet yhdistyksen jäsenet toimivat yliopistokollegiossa, tiedekuntaneuvostoissa sekä
muissa yliopiston hallinnollisissa elimissä ja tehtävissä.
Yhdistyksestä Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsenenä toimi Tommi Kokkonen ja
varajäsenenä Thomas Hackman. Nuorten tutkijoiden ryhmässä HYT ry:tä edusti Olli-Pekka
Kasurinen. HYTn edustajana vaalivaliokunnassa oli myös Olli-Pekka Kasurinen.
Yhdistyksellä oli 26 edustajapaikkaa liittokokouksessa.
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3. Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2020:
Isto Peltomäki
Mietta Lennes
Laura Kortesoja
Pirjo Nikula-Ijäs
Thomas Hackman
Matti Eräsaari
Kaj Stenberg
Syed Ashraful Alam
Yvonne Holm
L.-M. Åberg-Reinke
Olli-Pekka Kasurinen

Julia von Boguslawski
Gwenaëlle Bauvois
Heidi Rautalahti
Paul Tiensuu
Jussi Väliviita
Natalia Gustavson
Tommi Mäklin
Linda Hart
Anne Epstein
Panu Minkkinen
Heino Vänskä

1.1.2019–31.12.2020
1.1.2019–31.12.2020
1.1.2019–31.12.2020
1.1.2019–31.12.2020
1.1.2019–31.12.2020
1.1.2019–31.12.2020
1.1.2020–31.12.2021
1.1.2020–31.12.2021
1.1.2020–31.12.2021
1.1.2020–31.12.2021
1.1.2020–31.12.2021

Yhdistyksen puheenjohtaja oli vuonna 2020 Tommi Kokkonen, 1. varapuheenjohtaja OlliPekka Kasurinen ja 2. varapuheenjohtaja Laura Kortesoja, sihteeri Linda Hart,
tiedotusvastaava Mietta Lennes, taloudenhoitaja Leena-Maija Åberg-Reinke ja
jäsenrekrytointi- ja virkistysvastaava Yvonne Holm sekä kansainvälisten asioiden vastaava
Syed Ashraful Alam.
Yhdistyksen maksamat palkkiot luottamustehtävissä toimiville olivat puheenjohtaja 1200
euroa ja varapuheenjohtajat (1. ja 2.), sihteeri, tiedotusvastaava, taloudenhoitaja,
jäsenrekrytointi- ja virkistysvastaava, apurahatutkijoiden työryhmän vastaava sekä
kansainvälisten asioiden vastaava 600 euroa kukin.
Yhdistyksessä toimi vuoden 2020 aikana tiedotusryhmä, kansainvälisten asioiden työryhmä
ja jäsen- ja virkistystoimikunta. Kesäkuussa 2020 perustettiin uusi työryhmä, joka keskittyy
apurahatutkijoiden oikeuksien ja aseman ajamiseen. Työryhmän vastaavaksi nimettiin Julia
von Boguslawski. Muut työryhmän jäsenet olivat Aleksandra Dobrego, Olli-Pekka
Kasurinen, Tommi Mäklin ja Pirjo Ovaskainen.
Aiemmin perustetuissa ryhmissä toimivat vuonna 2020 seuraavat henkilöt:
Tiedotusryhmä: tiedotusvastaava Mietta Lennes, Laura Kortesoja, Mari Siiroinen, Olli-Pekka
Kasurinen ja Matti Eräsaari.
Kansainvälisten asioiden työryhmä: Syed Ashraful Alam, Gwenaelle Bauvois, Thomas
Hackman ja Anne Epstein.
Jäsen- ja virkistystoimikunta: Yvonne Holm, Leena-Maija Åberg-Reinke, Natalija Gustavson
ja Tommi Kokkonen.
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Puheenjohtaja Tommi Kokkonen, varapuheenjohtaja Olli-Pekka Kasurinen ja taloudenhoitaja
Leena-Maija Åberg-Reinke jatkoivat hallituksen päätöksellä Ålandsbankenin talletusten
tilinkäyttäjinä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Kokoukset järjestettiin
ennen pandemiatilanteen alkua Porthanian opettajien ravintolassa ja huhtikuusta eteenpäin
etäyhteydellä Zoomissa.
Järjestösihteerinä toimi Kersti Tainio. Tilitoimisto Toimistoenkelit vastasi yhdistyksen
kirjanpidosta ja palkanmaksusta. Vuotta 2020 koskevien asiakirjojen osalta tilintarkastajana
toimi estyneen Rauno Puiston sijasta KHT Virve Tamminen Tilintarkastusrengas Oy:stä ja
toiminnantarkastajana varatoiminnantarkastaja Timo Saarinen. Toiminnantarkastajaksi oli
syyskokouksessa 2019 valittu Mari Siiroinen ja varatoiminnantarkastajiksi Timo Saarinen ja
Sanna Laaka-Lindberg.
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