
HYL:n HALLITUKSEN ZOOM-KOKOUS TI 28.4. klo 16.30.-18.00 

Pöytäkirja 

 

Läsnä: Suvi Kotkavuori, Jonna Kangas, Seppo Sainio, Sari Päivärinne, Anna-Leena Koivusalo, Juha 

Eskelinen, Tiia Patenge, Anne Ainoa 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:41 

2. Jäsenasiat. 

Juha Eskelinen esitteli jäsenasiat. 

Yksi uusi jäsen on pyytänyt jäsenyyttä. Jäsenyys myönnetty. Henkilötiedot kirjataan jäsenrekisteriin. 

3. HYL-yhdistyksen asiat.  

OAJ on maksanut jäsentuen 1570 euroa yhdistykselle. Aikaisemmin tuki on maksettu aluejärjestön 

(PSYLL:n) kautta.  

OAJ:n kysely korona-ajan jaksamisesta ja tilanteesta. Ei ole vielä tullut koostetta yliopistojen 

tilanteesta.  

Korona-tilanteesta on tullut jonkin verran kyselyitä ylimääräisen työn määrästä tänä keväänä 

luottamusmiehille. Yleinen ohje, että esihenkilöiden kanssa pitäisi käydä läpi, että työkuorma ei ole 

kohtuuton. Tarvittaessa luottamus voi tukea asian selvittämistä. 

Muistetaan jäsenistöä, tuetaan paikallisia ravintoloita. Uusi hyvinvointikamppanja “Tue paikallista 

ravintolaa”. Muotoillaan huolellinen saateteksti ja kirje, jossa ohjeet ja hyvinvointirahankäyttön 

ideologia.  

Virtuaalinen kevätretki 26.5. Sovittiin, että pidetään virtuaaliretki Keukenhof’n puutarhaan 

Hollannissa kokouksen jälkeen.  

 

4. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat. 

Seppo Sainio esitteli käynnissä olevaa rekrytointilupamenettelyä. Menettely on otettu käyttöön ja 

yliopiston johto on ottamassa etukäteistä otetta mahdollisista taloudellisista haasteista tulevana 

vuonna. Kokonaisopetusmäärää ei ole tarkoitus nostaa. 

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

/uutinen/yliopisto-varautuu-koronakriisin-talousvaikutuksiin--rekrytointilupamenettelya-

tiukennetaan/11028932  

YPJ web järjestelmä poistuu käytöstä. Suffeli (SAP SuccessFactors) järjestelmä korvaa sen.  

Suoriutumisen arviointikeskustelut ja tehtävien vaativuuden arviointi käydään nyt tavoite- ja 

kehityskeskusteluista tutussa Suffeli (SAP SuccessFactors) -järjestelmässä. 

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/suffeli-ypj-on-nyt-auki-

palkkakeskustelut-nyt-suffelissa/10657830  

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/yliopisto-varautuu-koronakriisin-talousvaikutuksiin--rekrytointilupamenettelya-tiukennetaan/11028932
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/yliopisto-varautuu-koronakriisin-talousvaikutuksiin--rekrytointilupamenettelya-tiukennetaan/11028932
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/yliopisto-varautuu-koronakriisin-talousvaikutuksiin--rekrytointilupamenettelya-tiukennetaan/11028932
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/suffeli-ypj-on-nyt-auki-palkkakeskustelut-nyt-suffelissa/10657830
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/suffeli-ypj-on-nyt-auki-palkkakeskustelut-nyt-suffelissa/10657830


Opiskelijavalinnat kuormittavat yliopistolla. Valintapalvelut ovat ilmeisesti tekemässä sitovia 

päätöksiä. Eri tiedekunnissa ja opintosuunnissa tilanne on kirjava ja hyvin hajanainen. On 

mahdollista, että valintakokeen työmäärä ylittää siihen suunnitellun. Tiedekunnissa pitänee viedä 

mahdollista kompensaatiokorvausasiaa eteenpäin. 

Yliopiston taloustilanne: jos poikkeustila jatkuu 3 kk, ei vaikutuksia yliopiston taloudelle. Jos 6 kk, 

alkaa tulla tappioita. On hyvä selkeyttää yliopistoyhteisölle, mistä mahdolliset tulojen menetykset 

tulevat. Jos poikkeustila jatkuu yli 3 kk, voi tulla talouden korjausliikkeitä. Yliopisto on säästänyt, 

koska esim. matkoja ei tehdä lainkaan tällä hetkellä.  

Luottamusmieskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Luottamusmiesvaalit pidetään ennen 

lokakuun väliviikkoa. Luottamusmieskoulutuksia on tulossa uudesta TES:stä 4.-5.5. ja JUKO:lla on 

webinaari yliopistosektorin uudesta työehtosopimuksesta 13.5.klo 9-10.30. Luottamusmiehille on 

tullut kutsu sähköpostiin, jossa ilmoittautumislinkki. 

Strategiaa käsittelevät kampustapaukset on käyty läpi. Tilaisuus keskustakampuksella saanut hyvää 

palautetta.  

5. PSYLL:n asiat.  

Ei ole ollut kokouksia.  

PSYLL:n retki 1.6. todennäköisesti peruuntuu. 

6. YLL:n asiat.  

YLL:n liittokokous siirtyy. Hallituksen kokous 8.5. päättää liittokokouksen ajan. HYL:n edustajat voivat 

muodostaa kantansa kokouksen perusteella. 

Aulangon YLL-seminaarin peruuttamista ehdotetaan. Parempi mahdollisuus yhteiseen tapaamiseen 

YLL:n ja Tieteentekijöiden yhteiset YO-päivät myöhemmin syksyllä.  

YLL:n uusi viestintästrategia. Sari lähettää hallitukselle nähtäväksi. Tarkastellaan viestintästrategiaa 

Tulevaisuusseminaarissa elokuussa.  

20.-21.8. Peda-Forum etätapahtumana, osallistuminen ilmaista, 25.5. alkaa ilmoittautuminen, 

Tieteentekijöillä ja YLL:llä siellä yhteisesitys.  

Pedafoorumia mainostetaan HYL:n jäsenistölle seuraavan HYL hallituksen kokouksen 26.5. jälkeen 

 7. Muut asiat. 

8. Kokouksen päättäminen. 

Kokous päätettiin 17.45 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Suvi Kotkavuori 

puheenjohtaja 

 

Jonna Kangas 

sihteeri 


