
Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen HYL:n hallituksen kokous 

31.3.2020 klo 16.30 

Paikka: TEAMs työryhmäalue 

Läsnä: Suvi Kotkavuori, Sari Päivärinne, Anna-Leena Koivusalo, Juha Eskelinen, Seppo 

Sainio, Kauko Komulainen, Jonna Kangas 

 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus. Kokous avattiin klo 16:35 

 

2. Jäsenasiat. Ei uusia jäsenhakemuksia 

 

3. HYL-yhdistyksen asiat 

Yhdistys tapasi yliopiston rehtoria 4.3. Keskustelussa mukana hallinnon edustajat, 

HYL (Sari Päivärinne ja Suvi Kotkavuori), Tieteentekijät ja Professoriliitto. Tapaamisen 

asioita olivat yliopistonlehtorin uramallin tilanne, uusi strategia ja Covid-19. Jäsenistöltä 

tuli noin 10 toivetta rehtoraatille, mukana myös toive yliopisto-opettajan uramallin 

käsittelystä. Tapaamiseen oltiin tyytyväisiä, ja Tieteentekijöiden kanssa keskusteltiin 

yhteistyön tiivistämistä esimerkiksi tapahtumien järjestämisissä. Tieteentekijöiden 

jäsensihteeri on luvannut olla yhteydessä asiasta. 

 

Seppo Sainio kertoi uramallityöryhmän kuulumisia. Yliopistonlehtorien edustajat ovat 

pohtineet eriävän esityksen esityksestä. Esitykseen on tulossa ehdotus uudesta 

nimikkeestä vanhempi yliopistonlehtori (sekä vanhempi kliininen opettaja). Lisäksi 

mahdollisuus tenure-track polkuun niin, ettei menetä pysyvää työsuhdetta.  

Seppo Sainio nosti esiin myös tuntiopettajien työnkuvan haasteita. Hän on pyrkinyt 

selvittämään tilannetta jäsenistön pyynnöstä. Yliopiston henkilöstöjohto on pyytänyt 

palaverin asiasta. Sopimuksissa on haasteita, esimerkiksi työsuhde alkaa ensimmäisenä 

opetuspäivänä, vaikka valmistelu alkaa jo aiemmin. Tai tilanteita, joissa tulet työpaikalle 

viimeisen opetuskerran jälkeen ja loukkaannut, onko vakuutus vielä voimassa?  

Keskusteltiin siitä, millaisilla sopimuksilla tuntiopettajat tekevät töitä ja kuinka monta 

heitä on Helsingin yliopistossa. Suurin haaste tuntiopettajanimikkeessä on, että sillä 

tehdään sekä lyhytaikaisia sijaisuuksia, että niitä, jotka suurempia tuntimääriä useita 

vuosia peräkkäin. 

 

PRH:hon on lähetetty yhdistyksen säännöt ja ne on rekisteröity. 

 

TEAMS alue otettu käyttöön hallitukselle. Kokouspöytäkirjojen nimeäminen TEAMsissa 

suositeltavaa aikajärjestyksessä. Nimetään pöytäkirjat jatkossa systemaattisesti. Juha 

Eskelinen tarkistaa, että hallituksen postilistalla ovat oikeat henkilöt vuodelle 2020. Jonna 

Kangas tarkistaa, että TEAMS alueelle on liitetty hallituksen jäsenet.  

 

 

4. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat. 

Tes-neuvottelut päättyivät etuajassa 24.3. Uusi työehtosopimus syntyi viime viikolla 

ennen entisen sopimuksen päättymistä. 



https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/yliopistoille-

uusi-tyoehtosopimus/10572956 

Keskusteltiin uuden sopimuksen KIKY-tunneista. Muulle henkilöstölle voidaan 

määrätä 12 tuntia lisätöitä ja 8 tuntia koulutusta yksinkertaisella tuntipalkalla ilman 

ylityökorvausta. Opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikaa vähennetään 1624 tunnista 

1612 tuntiin 1.8.2020 alkaen. Kontaktiopetuksen enimmäismääriä laskettiin 

seuraavasti: 455 > 452, 396 > 394, 142 > 141. Viimeinen koskee vain professoreja. 

 

Tiedekuntien etätyö on lähtenyt liikkeelle. 

Tilanne on ollut “pakkodigiloikka”, yleisesti tiedekunnissa tilanne on rauhallinen.  

Henkilöstölle on tarjottu etäopetusta verkkovälineisiin. Ihmiset ovat tuntuneet 

ymmärtävän tilanteen.  

Luottamusmiehet ja opetuksen toimialajohtaja kokoustivat 30.3. Johto puolustaa 

opettajia ja pitää keskeisenä, että tutkinto-opiskelijoiden edistyminen on keskeistä.  

Opiskelijoiden jaksaminen huolettaa. 

Syksy menee tästä toipumiseen: ei luvassa isoja muutoksia. 

 

Rekrytointien tilanne edelleen ajankohtainen. Humanistisessa tiedekunnassa 

rekrytointien avaamista hidastaa se, että budjettia ei ole vieläkään hyväksytty. Tämä 

vaikeuttaa ensi lukuvuoden opetuksen suunnittelua. Kasvatustieteiden tiedekunta: 

Rekrytoinnit avattu ja haut ovat meneillään. Haastattelut todennäköisesti pidetään. 

Rekryjä ei ole riittävästi vastaamaan opetustunteja.  

 

Strategian keskustelutilaisuus toteutettiin striimaten 20.3.2020:  

https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?eventId=42294

694&playerId=38521893&assetId=47607655 

Uudessa strategiassa sivistyksen rooli sekä yhteisöllisyys ovat keskeisiä. Viestejä 

yleisöltä tuli paljon ja monenlaisia. Niihin vastattiin tilaisuudessa. Seuraavat 

keskustakampuksen etätilaisuus pidetään 16.4 klo 11.30-13 Kumpulassa, 24.4. klo 

8.30-10 Viikissä ja 27.4. klo 8.30-10 Meilahdessa. Rehtori toivoo aktiivista 

osallistumista. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen: ira.siren@helsinki.fi 

 

5. PSYLL:n asiat.  

Kesäkuun PSYLL:n retki on suunnitteilla 1.6. Vallisaareen. Jos retki voidaan toteuttaa 

vallitsevassa epidemiatilanteessa, sille voivat ilmoittautua PSYLL:n jäsenyhdistysten 

jäsenet, esim. HYL:n jäsenet.  

PSYLL:n vuosikokouksessa oli keskusteltu yhdistyksen alasajosta sen 

jäsenyhdistysten hakiessa itsenäisesti paikallisyhdistyksen asemaa OAJ:ssa. Realisoitunee 

ensi vuonna ja vanha hallitus jatkaa.  

Keskusteltiin PSYLL:n hallituksen jäsenistä HYL:stä.  

PÄÄTÖS: Valittiin PSYLL:n hallitukseen Sari Päivärinne ja Kauko Komulainen. 

Varajäseneksi valittiin Suvi Kotkavuori. Kauko ilmoittaa valinnat PSYLL:n 

hallituksen puheenjohtajalle.  

 

6. YLL:n asiat. 

Aktiivitoimijoiden seminaari ja hallituksen kokous pidettiin 20.3. etänä. Jonna Kangas 

ja Suvi Kotkavuori osallistuivat. 

YLL:n hallituksen ja puheenjohtajan vaalit 2020.  
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Seppo Sainio toimii YLL:n vaalitoimikunnan puheenjohtajana. Jäsenyhdistysten 

ehdotukset on käyty läpi YLL:n aktiivitoimijoiden kanssa 20.3. Nykyistä 

puheenjohtajistoa esitettäneen jatkamaan. YLL:n yhteysseminaaria suunniteltu 14.-

15.8. Aulangolle.  

Odotamme ohjeita liittokokoukseen (8.5.ei voida pitää paikan päällä).  

      

7. Muut asiat 

PedaForum 20.-21.8. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu.  

Seppo Sainio nosti esille, halutaanko tukea tänä vuonna erityisesti poikkeustilanteen 

aiheuttamia opetusjärjestelyjä. Käsitellään vielä jatkossa 

 

8. Seuraavat kokoukset. 

28.4. klo 16.30 ZOOM etäkokouksena. Tilavaraus perutaan 

26.5. klo 15.00 Selvitellään etämuseoretken mahdollisuutta. Louvre, EMMA, 

Serlachius-museot… 

11.8. Tulevaisuusseminaari n. klo 11.30 (selvitetään retken toteuttamista, Gula Villan 

Espoossa tai Tervasaari Helsingissä) 

 

9. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 17:57 

 

 

 

 

 

  



 


