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Toiminnan painopisteet vuonna 2022: 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 
Vuosi 2021 oli Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n 54. toimintavuosi. Se oli toinen 

vuosi, jolloin HYT toimi koronaviruspandemian synnyttämissä poikkeusoloissa. 

Helsingin yliopiston tilat olivat kiinni suuren osan vuodesta. Vuonna 2021 HYT 

järjesti tapahtumat pääosin etänä, mutta pandemiatilanteen salliessa järjestettiin 

myös hybriditapahtumia.   

 

 

1. Tapahtumat 
 

Tapahtumien osalta kevät 2021 oli aktiivinen. Vuoden alussa yliopistoyhteisöä 

puhutti Helsingin yliopiston valmistelema, tutkimusaineistoja koskeva 

oikeuksiensiirtosopimus. HYT järjesti verkkomuotoisen keskustelutilaisuuden 

3.2.2021 ja siihen osallistui yli 60 kuulijaa. Kutsuttuina puhujina olivat vararehtori 

Paula Eerola, työnantajatehtävien päällikkö Katja Heikkilä, yliopiston lakimies Sofia 

Kuitunen, HYTin puheenjohtaja Tommi Kokkonen, pääluottamusmies Per Saris 

(Professoriliitto), Tieteentekijöiden liiton lakimies Salla Viitanen, edunvalvontajohtaja 

Mia Weckman ja professori Niklas Bruun. 

 

HYT järjesti keväällä kaksikielisen jäsentapahtuman (9.3.2021, etänä) yhdessä 

Helsingin yliopiston lehtoreiden yhdistyksen (HYL) kanssa teemalla “Mitä 

määräaikaisista työsuhteista pitäisi tietää - What should you know about fixed-term 

employment contracts?” Tilaisuudessa olivat puhujina Salla Viitanen 

(Tieteentekijöiden liitto), Seppo Sainio (pääluottamusmies, HYL) ja Suvi Kotkavuori 

(pj, HYL). Tervetuliaissanat lausui Tommi Kokkonen (pj, HYT) ja keskustelun 

moderaattorina toimi Jonna Kangas (HYL). 

 

HYTin jo perinteiseksi muodostunut tapahtuma Academic Self-Defence -tapahtuma 

pidettiin etäyhteyksin 20.4.2021. Tapahtuma suunnattiin HY:n kansainvälisille 

HYTin 

Toimintakertomus 

2021 
 



Helsingin yliopiston tieteentekijät ry (HYT ry) / Forskarföreningen vid Helsingfors universitet / The Helsinki 

University Researchers’ and Teachers’ Association, HUART 

 

2 
 

apurahatutkijoille. Puhujina olivat Miia Ijäs-Idrobo (Tieteentekijöiden liitto), Thomas 

Hackman (HYT), Hannamari Helander (HR, HY) ja Minna Isoksela-Valkola ja Ari 

Jouhki (MELA). Tervetuliaissanat lausui Syed Ashraful Alam (HYT). Tapahtuma 

keräsi Flinga-alustan kautta erittäin paljon kysymyksiä apurahatutkijoiden asemasta 

Helsingin yliopistolla.  

 

HYTin panostukset apurahatutkijoiden asioihin näkyivät keväällä myös toisessa 

tapahtumassa, joka pidettiin etäyhteyksin 18.5.2021. “A Better Future for Grant-

Researchers: Panel discussion on grant-researchers’ rights and prospects” keräsi liki 

50 osallistujaa paitsi Helsingin yliopistosta, myös mm. Tampereen yliopistosta ja 

Aalto-yliopistosta. Paneelin aiheena oli apurahatutkijoiden työhyvinvointi, josta 

keskusteltiin kahden teeman kautta. Ensimmäisessä keskustelussa ”Grant-

Researchers on the Margins of the University Community: Inclusion and 

Occupational Health Care” olivat mukana Hannamari Helander (HY), Antero 

Puhakka (Itä-Suomen yliopisto), Kalle Korhonen (Koneen Säätiö) ja Miia Ijäs-Idrobo 

(Tieteentekijöiden liitto). Toisessa paneelissa “Grant researchers’ wellbeing and best 

practices” keskustelijoina olivat Maria Törnroos (Aalto-yliopisto), Liisa Suvikumpu 

(Säätiöt ja rahastot), Aleksandra Dobrego (HYT) ja Igor Mikeshin (HYT). Julia von 

Boguslawski (HYT) esitteli huhtikuussa 2021 julkaistun HYTin apurahatutkijoiden 

työryhmän kyselytutkimuksen raportin “Varmaa on vain epävarmuus: raportti 

kyselystä Helsingin yliopiston apurahatutkijoille (2020)”. 

 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 15.4.2021 etäyhteyksin. Yhdistyksen 

syyskokous järjestettiin 2.12.2021 hybridimuotoisena siten, että osallistua saattoi 

sekä Zoomin kautta että Hotelli Scandic Parkissa Helsingissä. Kokouksessa valittiin 

uusia jäseniä hallitukseen kaudelle 2022-2023 erovuoroisten hallituksen jäsenten 

tilalle, 27 liittokokousedustajaa sekä käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2022. 

 

 

2. Viestintä ja jäsentoiminta 
 

Yhteydenpitoa jäsenistöön hoidettiin yhdistyksen blogin, sähköpostitse lähetettävän 

uutiskirjeen ja sosiaalisen median (yhdistyksen Facebook-sivu  ja Twitter-profiili 

@HytHuart) välityksellä. Yhdistyksen tiedotusvastaavana toimi Mietta Lennes. 

Yhdistys julkaisi vuoden aikana useita blogitekstejä, joissa käsiteltiin erityisesti 

apurahatutkijoiden asemaa ja tutkijoiden oikeutta tuottamiinsa aineistoihin. 

 

HYT investoi ruotsinkielisiin jäseniinsä alkamalla julkaista uutiskirjettä kolmikielisenä 

aiemman suomi-englanti-mallin sijasta. 

 

Yhdistyksen hallitus päätti viime vuonna alkaa myöntää pieniä apurahoja jäsenilleen 

konferenssi- ja aineistonkeruumatkoihin sekä muihin tieteellistä toimintaa tukeviin 
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tarkoituksiin. Apuraha myönnettiin marraskuussa 2021 yhteensä kolmelletoista 

jäsenelle pääasiassa konferenssi- ja aineistonkeruumatkoihin, ja myönnetty summa 

oli yhteensä 10500 euroa. 

Yhdistys huolehti jäsentensä virkistäytymisestä tarjoamalla jäsenilleen teatterilippuja 

Kansallisteatterissa esitettyyn Juha Jokelan ohjaamaan näytelmään Dosentit. 

 

HYTin apurahatutkijoille järjestettiin 30.11.2021 After work -tilaisuus, jossa oli 

mahdollisuus tutustua muihin jäseniin, liittyä mukaan HYTin apurahatutkijoiden 

työryhmään ja jakaa apurahtutkimukseen liittyviä ajatuksia. 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden 2021 alussa oli 1594 jäsentä ja vuoden 

lopussa 1621 jäsentä. Jäsenmäärässä oli siis hienoista kasvua. 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, Acatiimi-lehteen ja erikseen tilattavaan Akava-

kalenteriin. 

 

 

3. Edunvalvonta ja luottamusmiestoiminta 
 

HYT panosti vuonna 2021 erityisesti apurahatutkijoiden aseman parantamiseen. 

HYT perusti edellisenä vuonna apurahatutkijoiden oikeuksien ajavan työryhmän, 

johon kuului vuonna 2021 Julia von Boguslawski, Aleksandra Dobrego, Tommi 

Mäklin, Olli-Pekka Kasurinen ja Pirjo Ovaskainen. Lisäksi työryhmässä toimi 

järjestösihteeri Kersti Tainio. Työryhmä julkaisi apurahatutkijoiden asemaa Helsingin 

yliopistolla luotaavan kyselytutkimuksen raportin raportin “Varmaa on vain 

epävarmuus: raportti kyselystä Helsingin yliopiston apurahatutkijoille (2020)”. 

Työryhmä julkaisi myös kuusi blogitekstiä suomeksi ja englanniksi sekä järjesti 

edellä mainitun paneelikeskustelun toukokuussa 2021. 
 

HYT otti aktiivisesti kantaa oikeuksiensiirtosopimuksen valmisteluun. 

Keskustelutilaisuuden (3.2.2021) lisäksi Tommi Kokkonen (HYT, pj) ja Seppo Sainio 

(HYL, pääluottamusmies) julkaisivat myös JUKOn kautta näkyvyyttä saaneen blogin 

“Yliopistolainen, kenellä on oikeus tutkimusaineistoosi?” (11.3.2021). Tutkijat Matti 

Eräsaari ja Heidi Härkönen kirjoittivat toisen blogin aiheeseen liittyvästä eettisestä 

ongelmallisuudesta: “Ethical issues vs. the ownership of research materials” 

(15.3.2021). 

 

HYTin puheenjohtaja Tommi Kokkonen tapasi Tieteentekijöiden toiminnanjohtajan ja 

puheenjohtajan kanssa HY:n hallituksen puheenjohtajan presidentti Tarja Halosen 
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19.4.2021. Tapaamisessa keskusteltiin mm. yliopiston yhteistoiminnasta ja 

työnantajapolitiikasta, autonomiaselvityksestä sekä oikeuksiensiirtosopimuksesta.  

 

Tieteentekijöiden liiton Yhdistyspäivät järjestettiin Helsingissä 15.−16.10.2021. 

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 varapuheenjohtaja Laura Kortesoja, järjestösihteeri Kersti Tainio 

ja tiedotusvastaava Mietta Lennes. 

 

HYT osallistui 1.6.2021 rehtoritapaamiseen yhdessä Helsingin yliopiston opetusalan 

paikallisyhdistyksen (HYL ry) kanssa. Rehtoritapaamisten tavoitteena on tukea 

tiedonkulkua ja dialogia henkilöstön ja yliopiston johdon välillä. Paikalla 

tapaamisessa olivat rehtori Jari Niemelä, vararehtori Sari Lindblom, hallintojohtaja 

Esa Hämäläinen, henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi, Martti Mery (HYL), Suvi Kotkavuori 

(HYL), Tommi Kokkonen (HYT), Laura Kortesoja (HYT), Olli-Pekka Kasurinen (HYT), 

Kersti Tainio (HYT). Tapaamisen teemana olivat mm. yliopiston johtamiskulttuuri ja 

yliopistodemokratia ja heikkenevä rahoitus. 

 

HYT jätti Helsingin yliopiston rehtoraatille yliopistodemokratiaa koskevan kannanoton 

17.12.2021. 

 

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 2021 (kausi 1.1.2021 -31.12.2022) seuraavasti: 

 

Pääluottamusmies: yliopisto-opettaja Tiina Niklander 

Varapääluottamusmies: tutkijatohtori Tommi Kokkonen (31.8. asti) 

 

Luottamusmiehet, keskustakampus: 

professori Panu Minkkinen, asiantuntija Päivi Kuuppelomäki 

Luottamusmiehet, Kumpula: 

 yliopistotutkija Thomas Hackman, tutkijatohtori Tommi Kokkonen (31.8. asti) 

Luottamusmiehet, Viikki: 

 yliopistonlehtori Yvonne Holm, tutkimusteknikko Ninna Koho 

 

Yliopiston työsuojeluvaltuutettujen vuoden 2021 kattava toimikausi alkoi 1.1.2020 ja 

jatkuu 31.12.2023 asti. Työsuojelutoimikuntien kokoonpanot ovat nähtävissä 

yliopiston Flamma-sivuilla. 

 

HYT on hoitanut jäsenistönsä edunvalvontaa myös osallistumalla erilaisiin yliopistolla 

toimiviin työryhmiin, kuten JUKOn yhteistyöryhmään (pj Tiina Niklander, Laura 
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Kortesoja, Tommi Kokkonen) ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta (Paul 

Tiensuu). 

 

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 Laura Kortesoja. Tommi Kokkonen toimi myös Acatiimin 

toimituskunnassa sekä liiton TES-työryhmässä. Nuorten tutkijoiden ryhmässä HYT 

ry:tä edusti Olli-Pekka Kasurinen. HYTn edustajana vaalivaliokunnassa oli Thomas 

Hackman. 

 

Yhdistyksellä oli 27 edustajapaikkaa liittokokouksessa. 

 

 

4. Yhdistyksen hallinto 
 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2021: 

 

Julia von Boguslawski  Aleksandra Dobrego 1.1.2021–31.12.2022 

Mietta Lennes  Gwenaëlle Bauvois  1.1.2021–31.12.2022 

Laura Kortesoja  Joni Ollonen   1.1.2021–31.12.2022 

Pirjo Nikula-Ijäs  Paul Tiensuu   1.1.2021–31.12.2022 

Thomas Hackman  Jussi Väliviita  1.1.2021–31.12.2022 

Natalia Gustavson  Svetlana Sharifulina  1.1.2021–31.12.2022 

Kaj Stenberg   Tommi Mäklin   1.1.2020–31.12.2021 

Syed Ashraful Alam  Linda Hart    1.1.2020–31.12.2021 

Yvonne Holm  Anne Epstein   1.1.2020–31.12.2021 

L.-M. Åberg-Reinke  Panu Minkkinen   1.1.2020–31.12.2021 

Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä   1.1.2020–31.12.2021 

  

Yhdistyksen puheenjohtaja oli vuonna 2021 Tommi Kokkonen, 1. varapuheenjohtaja 

Olli-Pekka 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, 
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taloudenhoitaja, jäsenrekrytointi- ja virkistysvastaava, apurahatutkijoiden työryhmän 

vastaava sekä kansainvälisten asioiden vastaava 600 euroa kukin. 

 

Yhdistyksessä toimi vuoden 2021 aikana tiedotusryhmä, kansainvälisten asioiden 

työryhmä ja jäsen- ja virkistystoimikunta sekä apurahatutkijoiden työryhmä.  

 

Apurahatutkijoiden työryhmään kuuluivat Julia von Boguslawski (työryhmän vetäjä), 

Aleksandra Dobrego, Olli-Pekka Kasurinen, Tommi Mäklin ja Pirjo Ovaskainen. 

Tiedotusryhmään kuuluivat tiedotusvastaava Mietta Lennes, Laura Kortesoja, Mari 

Siiroinen ja Matti Eräsaari. 

 

Kansainvälisten asioiden työryhmään kuuluivat Syed Ashraful Alam (työryhmän 

vetäjä), Gwenaëlle Bauvois, Thomas Hackman, Svetlana Sharifulina  ja Anne 

Epstein. 

 

Jäsen- ja virkistystoimikuntaan kuuluivat Yvonne Holm, Leena-Maija Åberg-Reinke, 

Natalija Gustavson, Joni Ollonen  ja Tommi Kokkonen. 

 

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 hybridimuotoista kevätkokousta ja hallituksen viimeistä kokousta (11) 

lukuun ottamatta etänä pandemiatilanteen vuoksi.  

 

Järjestösihteerinä toimi Kersti Tainio. Tilitoimisto Toimistoenkelit vastasi yhdistyksen 

kirjanpidosta ja palkanmaksusta. Tilintarkastajana toimi KHT Virve Tamminen 

Tilintarkastusrengas Oy:stä ja toiminnantarkastajana varatoiminnantarkastaja Timo 

Saarinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin syyskokouksessa 2021 Mari Siiroinen ja 

varatoiminnantarkastajaksi Timo Saarinen. 


