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L a u s u n t o   j o h t o s ä ä n n ö s t ä 

 
Helsingin yliopiston lehtorit kiittää pyynnöstä lausua Helsingin yliopiston johtosäännöstä ja 
lausuu seuraavaa. 
 
Yleistä 
 
Edellisen johtosääntöuudistuksen ja yliopiston toimintakulttuurin muutosten seurauksena 
henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet päätöksentekoon ovat heikentyneet merkittävästi. 
Tällä on ollut negatiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja omistajuuteen omaa 
työtä ja yliopistoa kohtaan. Professori Sue Scottin raportti ja johtosääntötyöryhmän 
kuulemiskierros ovat tehneet muutostarpeen näkyväksi. Helsingin yliopiston lehtorit 
kannattaa uudistuksia, jotka vahvistavat henkilöstön osallisuutta yliopiston päätöksentekoon. 
 
Johtosääntö 
 
 
6 § Yliopistokollegio 
 
HYL esittää kolmikannan suhteiden muuttamista yliopistokollegiossa demokraattisemmaksi. 
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö on kokoonsa nähden selkeästi 
aliedustettu professoreihin verrattuna. HYL esittää paikkajaoksi seuraavaa: 16+16+16 = 48. 
 
Toinen demokratian vahvistamiseen tähtäävä muutos liittyy yliopistokollegion aseman 
vahvistamiseen suhteessa yliopiston hallitukseen. Hallitus ei tällä hetkellä ole vastuussa 
kenellekään. Yliopistolaissa yliopistokollegion tehtäväksi annetaan vahvistaa yliopiston 
tilinpäätös ja toimintakertomus. HYL esittää, että yliopistokollegion roolia vahvistetaan 
johtosääntöön seuraavasti: Yliopistokollegio hyväksyy yliopiston tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen.  
 
 
8 § Tiedekuntaneuvosto 
 
HYL kannattaa kohdissa 1, 2 ja 5 vaihtoehtoa a). Tiedekuntaneuvoston keskeinen rooli 
päätöksenteossa vahvistaa yhteisön osallisuutta ja sitoutumista tehtyihin päätöksiin. 
Valittaessa a) esiteltävät päätökset on perusteltava tiedekuntaneuvostolle entistä 
perusteellisemmin. Tältä pohjalta käyty keskustelu parantaa päätösten laatua. Ei ole kestävä 
järjestely, että valmistelusta ja esittelystä vastaava taho, dekaani, on myös päätöksentekijä. 
 
  



14 § Yliopiston yksiköiden toiminnan perusteet 
 
Suurissa yksiköissä kuten suurissa tiedekunnissa on oltava henkilöstön kuulemiseen, 
monensuuntaiseen viestintään ja päätösasioiden valmisteluun soveltuva yhteistyöryhmä, jossa 
yksikön henkilöstö on monipuolisesti edustettuna. Tämänkaltaista rakennetta on edellytettävä 
johtosäännössä. Yliopisto on jo irtisanonut yhteistoimintasopimuksen ja sen vuoksi pidämme 
tärkeänä, että paikallistason yhteistyötä edellytetään johtosäännössä. Koulutusohjelmien rooli 
on selkiytettävä johtosäännössä suhteessa tiedekuntiin. 
 
 
24 § Dekaanin valinta ja kelpoisuusvaatimukset 
 
HYL kannattaa vaihtoehtoa a): tiedekuntaneuvosto ottaa dekaanin ja asettaa dekaanin 
valintaa valmistelemaan valmisteluryhmän kolmikannan mukaan.  
Tiedekuntaneuvoston roolin vahvistaminen dekaanin valinnassa jättää edelleen dekaanille 
vahvan roolin esittelijänä, päätösten toimeenpanijana ja rekrytointipäätöksissä (delegoituna 
rehtorilta).  
HYL pitää hyvänä rehtorin osallisuutta prosessiin ja kannattaa vaihtoehtoa a) Rehtori nimeää 
ryhmään lisäksi 1–2 jäsentä, joilla on kokemusta akateemisesta johtamisesta. 
 
 
25 § Dekaanin tehtävät 
 
HYL kannattaa kohdassa 3 vaihtoehtoa a): dekaani valmistelee, tiedekuntaneuvosto päättää. 
 
 
26 § Varadekaani 
 
HYL esittää johtosääntöön kirjausta: Yksi varadekaaneista tulee nimittää opetusvara-
dekaaniksi, jonka vastuulla on erityisesti yhteydenpito tiedekunnan vastuulla oleviin 
koulutusohjelmiin. 
 
 
42 § Tohtorikoulutettava 
 
HYL esittää tohtorikoulutettavan nimikkeen muuttamista väitöskirjatutkijaksi. Tämä vaatisi 
myös 4-portaisen uramallin muuttamista, mutta muutos voi alkaa johtosäännöstä. 
 
 
44 § Päätöksenteko henkilöstön ottamisessa ja vapautuksen myöntämisessä 
 
HYL kannattaa vaihtoehtoa a). 
 
 
  



Tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 
 
9 a § Koulutusohjelman johtoryhmä 
 
HYL esittää johtosääntöön kirjausta: Dekaanin on kuultava tiedekuntaneuvostoa ennen 
johtoryhmän asettamista. Tämä ei lisää hallintotyötä samalla tavalla kuin koko henkilöstön 
kuuleminen, mutta antaa henkilöstölle vahvan osallisuuden valintoihin. Henkilöstö voi 
halutessaan ottaa yhteyttä tiedekuntaneuvoston jäseniin ennen asian käsittelyä. 
 
39 § Kuulustelun tulosten julkistaminen 
 
HYL kannattaa käsitteen kuulustelu muuttamista esimerkiksi opintojakson loppuarvioinniksi tai 
muuksi vastaavaksi. Sana kuulustelu ei kuvaa yliopistossa toteutettavaa monimuotoista 
arviointia. Kuulustelun tulos ei myöskään aina kata opintojakson loppuarvosanaa, joka on 
olennainen tieto opiskelijalle. 
 
 
Vaalijohtosääntö 
 

7 § Yliopistoyhteisöä edustavien hallituksen jäsenten valinta  

HYL esittää, että muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustusta ei jaeta 
kahtia, vaan että tämä ryhmä käy vaalit kahdesta paikasta hallitukseen. 
 

8 § Tiedekuntaneuvoston valinta  

HYL esittää kolmikannan suhteiden muuttamista tiedekuntaneuvostossa siten, että ryhmien 
kokoa tasataan. Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö on kokoonsa nähden kolmikannassa 
aliedustettu. Esitämme, että laitosneuvostojen poistuttua tiedekuntaneuvostojen 
kokoonpanoja laajennetaan 18 tai 12 jäseneen. Tällöin kaikista kolmikantaryhmistä voisi olla 
yhtä monta jäsentä: 6+6+6 tai 4+4+4.  
  
HYL esittää harkittavaksi, että muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön 
edustusta ei määritellä varaamalla muulle henkilöstölle vähintään yksi paikka 
tiedekuntaneuvostossa. Tämä ei lisää tiedekunnan keskiryhmään kuuluvien 
äänestysdemokratiaa vaan varmistaa yhden paikan, vaikka vain muutamalle, tiedekunnan 
piirissä äänestämään ilmoittautuneelle ypalaiselle. HYL esittää, että tiedekunnan muu opetus- 
ja tutkimushenkilöstö ja tiedekunnan muu henkilöstö sekä tiedekunnan piirissä äänestämään 
ilmoittautunut yliopistopalvelujen lähipalvelujen henkilöstö sillä kampuksella, jolla tiedekunta 
sijaitsee tähän, valitsevat yhdessä vaaleilla keskuudestaan keskiryhmään kuuluvat 
tiedekuntaneuvoston jäsenet.  
 
 
 



10 § Vaalioikeutetun ryhmän määräytyminen ja vaalikelpoisuus  

Vaalioikeutetun henkilön ryhmä määräytyy vaalivuoden syyskuun 15. päivän työtehtävän 
mukaan "tai henkilön ollessa työstä vapautettuna hänen viimeisimmän tehtävänsä mukaan".  
 
 
 
Helsingin yliopiston lehtorit puolesta 
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