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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 3/2020 
Aika: Tiistai 31.3 klo 13-16 

Paikka: Verkkokokous etäyhteydellä 

 

Pöytäkirja 

§ 1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:04. 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. 

Päätös: Valittiin kokoukselle ääntenlaskijoiksi Anne-Mari Souto ja Juha Nieminen. 

§ 4 Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Päätetään, että henkilöstö poistuu kokouksesta säästötoimenpiteiden käsittelyn ajaksi 

eturistiriidan vuoksi (§ 9). Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille 

kuin hallitukseen kuuluville osallistujille. 

Päätös: Esityslistan lähettämisen jälkeen on tullut ilmoituksia jäseneroista. Lisättiin esityslistan 

kohdaksi § 6.2 Jäsenasiat Ilmoitusasioihin, koska todettavissa on vain jäseneroa hakeneita. 

Päätettiin, että henkilöstö poistuu kokouksesta säästötoimenpiteiden käsittelyn ajaksi 

eturistiriidan vuoksi (§ 9). Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin lisäyksin ja myönnettiin puhe- 

ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.  

§ 5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 1) 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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Ilmoitusasiat 

 

§ 6 Ilmoitusasiat  

§ 6.1 Tutkimusjohtajan katsaus 

Kokouksessa esitetyt diat lisättiin pöytäkirjan liitteeksi 5. 

§ 6.2 Jäsenasiat 

Jäsenasiat-liite lisättiin pöytäkirjan liitteeksi 4. 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Päätösasiat 

§ 7 Yhdistyksen sääntömuutos käsiteltäväksi kevätkokouksessa 

Esitys: Päätetään, että lisätään vuoden 2020 kevätkokouksen asialistalle päätettäväksi kohdaksi 

esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta niin, että säännöt mahdollistavat sääntömääräisten 

kokousten järjestämisen kokonaan etäyhteydellä sekä niin, että fyysisiin kokouksiin jäsenet 

voivat tarvittaessa osallistua etäyhteydellä. Päätetään myös, että seurataan koronatilanteen 

kehittymistä, ja tehdään sen mukaan tarvittavat ratkaisut kevätkokouksen suhteen. 

Päätös: Päätettiin lisätä vuoden 2020 kevätkokouksen asialistalle päätettäväksi kohdaksi esitys 

yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta niin, että säännöt mahdollistavat sääntömääräisiin 

kokouksiin osallistumisen myös etäyhteydellä. Asialistan kohtaa muotoiltaessa tarkistetaan, 

voiko yhdistystä velvoittavan lainsäädännön puitteissa sääntömääräiset kokoukset järjestää 

kokonaan etäkokouksina. Jos tämä on mahdollista, lisätään sääntömuutoksiin myös ehdotus 

mahdollisuudesta järjestää sääntömääräiset kokoukset jatkossa kokonaan etäyhteydellä. Lisäksi 

päätettiin seurata koronatilanteen ja yhdistyksen kokoontumista rajoittavien rajoitusten 

kehittymistä 5.5.2020 asti. Jos 5.52020 saatavilla olevien tietojen mukaan kevätkokouksen 

järjestäminen ei ole voimassa olevien rajoitusten puitteissa mahdollista, siirretään kokous 

järjestettäväksi siihen ajankohtaan, kun rajoitukset poistuvat niin, että kevätkokous järjestetään 

mahdollisimman pian tilanteen niin salliessa. Hallituksen 4/2020 kokous pidetään suunnitellusti 

27.5.2020. 

 

§ 8 Katsaus julkaisutoimintaan (LIITE 2) 

Esitys: Merkitään katsaus tiedoksi ja keskustellaan julkaisutoiminnasta sekä tehdään tarvittavat 

päätökset. 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 
020 755 2662  
toimisto@nuorisotutkimus.fi 
www.nuorisotutkimusseura.fi   3 / 4 

Päätös: Merkittiin julkaisutoiminnan katsaus tiedoksi. Todettiin, että julkaisutoiminnan 

kokonaisuuden kehittäminen jatkuu Nuorisotutkimusverkoston henkilöstön sekä 

julkaisutoimikunnan yhteistyönä. Julkaisutoiminnan kehittämistyöstä tulee hallitukselle uusi 

linjapaperi käsittelyyn syksyn 2020 aikana. 

 

Henkilöstön edustajat (Jenni Lahtinen, Mikko Salasuo, Sofia Laine, Minna Laasala, Tanja Konttinen, 

Merja Hintsa, Tiina Sundholm) poistuivat verkkokokouksesta klo 13.58 säästötoimenpiteiden käsittelyn 

vuoksi. 

Tiina Valkendorff poistui kokouksesta klo 13.58. 

Tarja Tolonen liittyi kokoukseen klo 14.08. 

Petri Paju liittyi kokoukseen klo 15.06.  

 

§ 9 Kiristyneen taloustilanteen aiheuttamat säästötoimenpiteet (LIITE 3) 

Päätös: Hallitus keskusteli tutkimusjohtajan ja talouspäällikön valmistelemasta talouden 

tasapainotusohjelmasta (liite 3a) ja sen taustalla olevista laskelmista (liite 3b), eri 

säästötoimenpiteiden perusteluista ja vaikutuksista niin kustannusten kuin toimintaan 

kohdistuvien haittojen osalta. Valmisteltu säästöohjelma sai pääpiirteissään kannatusta, mutta 

hallitus tarkensi vielä erityisesti henkilöstöön kohdistuvien säästötoimien kohdentamista, 

huolehtien erityisesti uusien tutkimusrahoitusten mahdollistamisesta ja toisaalta siitä, etteivät 

työntekijät kuormitu liikaa. Tarkennettiin säästötavoitteita niin henkilötyövuosien kuin summien 

osalta. Lopuksi hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja tutkimusjohtajan käymään 

tilanteen edellyttämät yt-neuvottelut työnantajan edustajina.  

 

§ 9 Muut esille tulleet asiat 

§ 10.1 Määräaikaisten tutkijoiden tilanne 

Päätös: Keskusteltiin määräaikaisten tutkijoiden tilanteesta. Todettiin, että kysymystä 

käsitellään organisaatiotyöryhmässä ja tuodaan esitys hallitukselle kuluvan vuoden aikana. 

§ 10.2 Erikoistutkijan sijaisuuden rekrytointiprosessi 

Päätös: Tutkimusjohtaja totesi, että joulukuussa hallituksen kokouksessa tehty linjaus 

erikoistutkijan sijaisuuteen liittyvän rekrytoinnin järjestämisestä on yhä voimassa, ja hän aikoo 

lähteä edistämään rekrytointia toukokuussa, että rekrytointi saataisiin valmiiksi ennen 

kesälomakautta.  

§ 10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.42. 
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LIITTEET 

• LIITE 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• LIITE 2 Katsaus julkaisutoimintaan 

• LIITE 3a ja b Säästötoimenpiteiden kohdentuminen (toimitettu vain hallituksen jäsenille) 

• LIITE 4 Jäsenasiat 

• LIITE 5 Tutkimusjohtajan katsaus 

 

KOKOUSAIKATAULUT 

• Hallituksen 4/2020 kokous 27.5 klo 13-16 

• Yhdistyksen kevätkokous 27.5 klo 16 

 

 

 


