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HYL ry:n hallituksen kokous 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: Ti 30.8.2016 klo 12 

 

Paikka: Suomenlinnan Panimo-ravintola 

 

1. Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Inkeri Ruokonen avasi kokouksen 12.24. Kokous todettiin 

asianmukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2. Läsnäolijat: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen (vpj), Ari Poutiainen, 

Suvi Punkkinen (siht), Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen (pj), Anita Virtanen ja  

pääluottamusmies Seppo Sainio. 

 

3. Jäsenasiat: Yhdistys oli saanut neljä uutta jäsenhakemusta ja se hyväksyi kyseiset hakijat  

jäsenikseen. 

 

4. HY:n ajankohtaiset asiat: 

 Opettajien työajan allokointityöryhmä 

Rehtorin nimeämän työryhmän tehtävänä yhtenäistää opettajien työaikasuunnitelma pikaisella 

aikataululla. Keskusteltiin opetustyössä tapahtuneista muutoksista ja uusista haasteista. Erityisesti 

esille nousivat digiopetuksen suunnittelun vaatima työaika, verkkokurssien kuormittavuus ja 

erilaiset käytänteet saada luettua sitä kontaktiopetukseen.  Todettiin HYLin linjana se, että verkko-

opetus on vähintään yhtä paljon aikaa vievää kuin kontaktiopetus ja siinä ollaan ohjaus ja 

opetuskontaktissa verkko-oppimisympäristössä. Eri tiedekunnilla ja laitoksilla on erilaisia ohjeita ja 

käytäntöjä opetuksen tai opintopisteeseen liittyvän opetuksen laskemisesta. Tarkasteltiin mm. 

Kielikeskuksen, Opettajankoulutuslaitoksen ja Tietojenkäsittelylaitoksen ohjeita ja malleja. Lisäksi 

haasteena on kuitenkin verkko-opetuksen ja monimuotoisen opetuksen työmäärän määritteleminen. 

Uusien verkko-oppimisympäristöjen suunnittelu on aikaa vievää ja se tulisi näkyä 

työsuunnitelmassa opetuksen kohdalla. Keskusteltiin uusista kandi- ja maisteriohjelmista ja 

opettajan roolista isossa pyörässä, muuttuuko opetus palveluksi, joka tilataan kuten hallintopalvelut 

nyt. Tämä koettiin uhkana. Opettajat haluavat olla vaikuttamassa omaan opetukseensa ja sen 

kohdentamiseen.  

Keskusteltiin mahdollisen e-lomakkeen tekemisestä opettajille ja pohdittiin kysymyksiä (mm. miten 

opettaja kohdentaa työaikaansa, saako opettaja siihen ohjeistusta laitokselta, mikä on 

kontaktiopetuksen määrä, verkko- ja monimuoto-opetuksen määrä ja toteutusmuoto, mikä on 

ryhmien koko, paljonko suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin ja esim. opinnäytetöiden 

ohjaukseen kohdentuu aikaa jne.)  Aikataulun kireydestä riippuu ehditäänkö kyselylomake toteuttaa 

nyt syksyllä. Puheenjohtaja pyysi lähettämään eri tiedekunnissa ja yksiköissä käytössä olevia 

opetuksen kohdentamiseen liittyviä ohjeistuksia ja malleja sekä ideoita opetuksen 

kohdentamisasiaan kokonaistyöajassa mahdollisimman pian.  Lisäksi päätettiin, että asiaa pohditaan 

myös YLL:n työvaliokunnassa ja HY:ssä pääluottamusmiesten ja työryhmässä olevien opettajien 

yhteispalaverissa. 

 Juko YTR:n kokousasiat 
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Seppo Sainio toi terveiset 11.8. pidetystä kokouksesta, jossa käsiteltiin yliopiston toimintarakenteen 

uudistamista. Toimintarakenneryhmän väliraportti ja lausunto löytyvät Flammasta: 

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY354467 

 Muut ajankohtaiset asiat 

Keskusteltiin työn kuormittavuudesta ja hallintotehtävien valumisesta opettajille, myös 

hallintohenkilöstö on tiukoilla uusissa tehtävissä ja vähemmillä resursseilla. Ylipäätään toivottiin 

selvitystä tapahtuneesta irtisanomisprosessista ja siihen liittyvästä puutteellisesta viestinnästä. Jukon 

yhteistyöryhmä voisi toimia tällä saralla. Pohdittiin myös tilanteen kriittistä läpikäymistä yliopiston 

ulkopuolella, esim. taiteen keinoin.  Koettiin, että työhyvinvointiin ei ole kiinnitetty riittävästi 

huomiota tässä voimakkaassa muutosvauhdissa. 

Yliopistokollegio alkaa valmistella uuden kanslerin valintaa.  

Yliopistokäänne jatkuu protestiliikkeenä. Mukaan voi liittyä. 

 

5. YLL:n asiat: YLL:n hallituksen 17.8. ja YLL-seminaarin kuulumiset 18.–19.8.2016: 

Esillä on ollut työajan lisäys kilpailukykysopimuksen myötä: Monissa yliopistoissa on jo sovittu 

miten työaikaa lisätään 24 vuodessa. HY ei kuitenkaan ole vielä päättänyt miten työajan lisäys 

tehdään. YLL:n sivuilla on päivitetty ensi vuoden kokouskalenteri ja sieltä löytyvät myös esitteet 

kolmella kielellä.  

 

6. PSYLL:n ja HOAY:n ajankohtaiset asiat: 

Puheenjohtaja toi PSYLL:n kokouksen (29.8.) terveiset. HY:ssä eniten säästötoimia, 

kuormittavuutta ja muutoksia, muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa muutokset toistaiseksi 

vähäisempiä. PSYLL järjestää Mindfullness-illan 11.10.2016. Eläkkeeseen liittyvä infotilaisuus on 

tulossa keväällä 2017.  

 

6. Muut asiat: 

Keskusteltiin toiveista syksyn jäseniltaa varten. Päätettiin pyytää henkilöstöjohtajaa jäseniltaan, 

jossa keskusteluaiheina voisivat olla mm. opetustyöajankohdentaminen, työhyvinvointi ja 

henkilöstöpolitiikka uuden toimintarakenteen ja strategian kynnyksellä.  

Luottamusmiesvaalit ovat tulossa: ehdokasasettelu on 3.-14.10.2017 HYL:n jäsenistä ehdolla ovat 

ainakin Ari Poutiainen, Anita Virtanen, Juha Eskelinen, Suvi Punkkinen ja Inkeri Ruokonen, myös 

hallinnon edustajaa toivotaan luottamusmieheksi. Tarkemmat ohjeet saadaan myöhemmin 

vaalitoimikunnalta.  

 

7. Syksyn 2016 kokousaikataulu: Päätettiin seuraava kokous: 20.9. (tai 4.10.) klo 16.00, jonka 

jälkeen pidetään jäsenilta klo 17.00, jossa vieraaksemme toivotaan henkilöstöjohtaja Kira Ukkosta.  

Sitä seuraavat kokoukset: 18.10. klo 16.00 ja 8.11. klo 16.00. ja 7.12. klo 16.00, jonka jälkeen 

pikkujoulu. 

 

Lisäksi HYL:n aamiainen Maailman opettajien päivänä Kluuvin Fazerilla 5.10. klo 8.30–10.30. 

 

8. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 30.8.2016 

 

 

 

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY354467
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Ari Poutiainen  Suvi Punkkinen  Inkeri Ruokonen 

kokouksen sihteeri klo 12.24–12.40 kokouksen sihteeri klo 12.40- puheenjohtaja 

 

 

 


