
 

HYL ry:n hallituksen kokouskutsu 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 1.3.2016 klo 16.00–16.45 

Paikka: Porthanian opettajain kahvio 

 

Läsnä: Kauko Komulainen, Päivi Sihvonen, Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Sari 

Päivärinne, Pia Mänttäri, Suvi Punkkinen, Ari Poutiainen, Seppo Sainio, Leena Immonen, sihteeri 

ja Inkeri Ruokonen, puheenjohtaja 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

2. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä. 

 

3. Vuosikokousasiat 

Esitetään tarkastettu tilinpäätös ja talousarvio vuodeksi 2016 sekä toimintakertomus ja -suunnitelma 

esitettäväksi vuosikokoukselle. 

 

4. Ilmoitusasiat 

 

4.1 Helsingin yliopisto 

Kynttilämielenilmaus 27.1.2016 onnistui hyvin tavoitteissaan ja tavoitti myös valtakunnan uutiset. 

HYL on jakanut ajankohtaisia uutisia myös Facebook-sivustollaan: 

https://www.facebook.com/yllhyl/ 

Yliopistokollegiossa on ollut kaksi seminaaria, toinen tilinpäätöskoulutus 17.2. ja toinen yt-

prosessiin ja yliopistolla meneillään oleviin rakenne- palvelu- ja koulutusuudistuksiin liittyvä 24.2., 

jossa rehtori esitteli luonnosta yliopiston uudeksi neljän Schoolin rakennemalliksi. UPO:n 

päällikkötason tehtävät on täytetty. Muutosohjelmasivustolle Flammaan on 29.1.2016 päivitetty 

irtisanomisaikataulu tiedekunnittain ja laitoksittain: https://flamma.helsinki.fi/fi/muutosohjelma 

Viikko 9: Lääketieteellinen tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta 

Viikko 10: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 

Luonnontieteellinen keskusmuseo 

Viikko 11: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 

Viikko 13: Kansalliskirjasto 

Viikko 14: Tila- ja kiinteistökeskus, Avoin yliopisto 

Viikko 15: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, UniSport 

Viikko 16: Yliopiston kirjasto 

https://flamma.helsinki.fi/fi/muutosohjelma


Viikko 17: Farmasian tiedekunta, humanistinen tiedekunta, Kielikeskus 

Helsingin yliopisto järjestää irtisanottaville työllistymis- ja tukikoulutusta. 

Tiedekunnissa on käynnissä kandidaatti- ja maisteriohjelmien suunnittelu. Isosta pyörästä kuullaan 

tänään enemmän jäsentilaisuudessa. 

 

Helsingin yliopistossa keskustellaan kontaktiopetuksen määrittelystä, esimerkiksi mahdollisuudesta 

laskea verkko-opetusta kontaktiopetustunteihin. Käytännöt vaihtelevat tiedekunnittain ja asia on 

ollut keskusteluissa esillä mm. Opettajien Akatemiassa. Minna Frimodig on 1.3. ottanut yhteyttä 

puheenjohtajaan ja lehtoriyhdistykseen keskustelun avaamiseksi ja tilanteen parantamiseksi. 

Hallitus kävi keskustelua ja totesi, että puheenjohtaja ja YLL:n puheenjohtaja valtuutetaan mukaan 

alustaviin neuvonpitoihin, joita on hyvä jatkaa yhteistyössä OAJ:n, JUKO:n ja Tieteentekijöiden 

kanssa. 

 

4.2 PSYLL 

PSYLL:n vuosikokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 23.2.2016 

Puheenjohtajana jatkaa Pia Mänttäri, varapuheenjohtajana Hans-Joachim Schulze, sihteerinä Inkeri 

Ruokonen ja rahastonhoitajana Åke Finne. Helsingin yliopistosta hallitukseen kuuluvat Inkeri 

Ruokonen, Suvi Punkkinen, Ari Poutiainen ja varajäseninä Päivi Sihvonen, Juha Eskelinen ja Anna-

Leena Koivusalo. YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainiolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.  

PSYLL myönsi puheenjohtajan anomuksesta HYL:lle 300€:n tuen kynttilämielenosoituksen 

kuluihin. 

4.3 OAJ/PKS 

OAJ/PKS hallitus on valinnut Pia Mänttärin 2.varapuheenjohtajaksi. OAJ/PKS järjesti 17.2. 

koulutustilaisuuden pakkolaki- ja yhteiskuntasopimukseen liittyen. OAJ/PKS järjestää kaksi 

eläkeinfoa Akava-talossa 8.3. ja 22.3. Tiedote on jaettu jäsenistölle. 

 

4.4 YLL 

YLL on myöntänyt ensimmäisen erän jäsenyhdistysten tuesta, joka 280 jäsenen HYL:lle on 2015€. 

 

YLL;n vaalitoimikunta pyytää jäsenyhdistyksiä tekemään ehdotuksensa YLL:n hallituksen 

puheenjohtajakso, 1-2 varapuheenjohtajaksi, yhdistyksensä jäseniksi ja varajäseniksi kaudelle 

1.8.2016-31.7.2018. HYL päätti esittää seuraavia henkilöitä: Puheenjohtajaksi ehdotamme Seppo 

Sainiota, varapuheenjohtajaksi Åke Finneä. Toisesta varapuheenjohtajasta keskusteltiin ja 

päädyttiin siihen, että ko. henkilö on nainen pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta yliopistosta. 

Puheenjohtaja tiedustelee halukkaita varapuheenjohtajaehdokkaita ja aiheeseen palataan 

seuraavassa hallituksen kokouksessa tai tarvittaessa pidetään sähköpostikokous.  YLL:n hallituksen 

varsinaiseksi jäseneksi päätettiin esittää Inkeri Ruokosta ja varajäseneksi Suvi Punkkista, Seppo 

Sainio puheenjohtajaehdokkaana on myös hallituksen toinen varsinainen jäsen. 

 

 

5. Muut mahdolliset asiat 

 

JUKO järjesti henkilöstölle 2.2.2016 tilaisuuden irtisanomisprosessiin ja henkilöstön 

tukipalveluihin liittyen. JUKO on antanut ohjeistuksen irtisanomistilanteisiin liittyen. Ohje on 

HYL:n kotisivuilla ja se on postitettu jäsenistölle. http://yll.fi/helsinki/kalenteri/ 

http://yll.fi/helsinki/kalenteri/


Akava on omalta osaltaan valmis hyväksymään hallituksen, työnantaja ja työntekijäjärjestöjen 

yhteiskuntasopimusluonnoksen 29.2.2016. 

Keskusteltiin opetajien työn kuormittavuudesta ja siitä kuinka eri laitoksilla on tullut paineita avata 

työsuunnitelmia nyt keväällä ja sijoittaa sinne lisätehtäviä. Jos näin tapahtuu, on 1600 tunnin 

kokonaistyöajan oltava edelleen voimassa, eli jos uusia työtehtäviä lisätään, on jotain mutta työtä 

otettava pois. Muussa tapauksessa esim. lisäopetuksesta on maksettava erillinen korvaus.  

Asiasta on aina neuvoteltava lähiesimiehen tai laitosjohdon kanssa. 

6. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55. 

 

 

Vakuudeksi 1. maaliskuuta 2016 

 

 

Inkeri Ruokonen                      Leena Immonen 

puheenjohtaja                           sihteeri 
 


