
Hallituksen kokous 

20.10.2020 

Läsnä: Suvi Kotkavuori, Jonna Kangas, Juha Eskelinen, Seppo Sainio, Erkki Sironen 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:04 

 

2. Jäsenasiat. 

Kolme uutta jäsentä.  

Sovittiin, että puheenjohtaja tiedottaa jäsenvastaavaa uusista jäsenistä, jotta jäsenvastaava voi lisätä 

jäsenet sähköpostilistalle.  

 

3. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat. 

Toimitilasuunnitelma: päätös tehtiin 30.9. kokouksessa, jossa luovutettiin vetoomus.   Hallitus päätti 

tehdä seuraavat muutokset toimitilaohjelmaan 2021-2030: 

* Ohjelman alkuun lisättiin demokratiakirjaus ohjaamaan toimitiloja koskevaa prosessia.  

* Keskittyminen nostettiin ohjelman alussa otsikkotasolla ja kirjauksena ohjelman tärkeimmäksi 

tavoitteeksi. 

* Neliömetrimääräisestä supistustavoitteesta luovuttiin kokonaan. 

Jäsenistön ja tiedekuntien kuulumiset – etätyön uhkat? 

Humanistinen tdk: Pyritään jatkamaan toimia vaikuttaa tilasuunnitteluun. Etäopetus jatkuu. Ensi 

lukuvuonna tuntiopetus karsitaan pois ja uusia virkoja ei avata. 

Keskusteltiin tuntiopettajien palkkaamisesta ja siitä, että pysyviä tehtäviä (esim. koulutusohjelman 

pakolliset opinnot) ei voida korvata tuntiopetuksella. Voiko työsuunnitelmaan aina lisätä tunteja. 

Kasvatustieteiden tdk: Tilasuunnittelu menossa, tulevaisuuden oppimistilat. Huoli siitä, että opetus ei 

palaudu lähiopetukseen. Lisäksi työnantaja viestii luentojen taltioimisen puolesta, jossa huoli siitä, 

että työnantaja ottaa luennot omaan käyttöön/materiaali päätyy ei-haluttuun käyttöön. 

Keskusteltiin opettajien yksityisyyden suojan merkitystä videoinnissa ja siitä, että opiskelijoiden 

yksityisyydensuojan vuoksi esimerkiksi ZOOM luentoja ei suositella ladattavaksi. 

 

4. HYL-yhdistyksen asiat. 

Unicafelounas-kampanja käynnistyi Maailman opettajien päivänä 6.10. Kampanja on voimassa 6.11. 

asti. 



Yhteistyötilanne syksy 2020: HYTin kanssa yhteistyönä kirjoitettu blogi HYL:n sivuilla: 

https://yll.fi/helsinki/tapahtumat/ 

• Pyydetään Tieteentekijöiden kanssa tehtyyn yhteisblogiin myös YLL:n sivulinkki ja logo 

näkyviin. 

• Uusi blogi etätyön uhkista tulossa myöhemmin. 

OLL ja HYL – katsaus: 

• Yhteistyö OLL:n kanssa: Liikkuva korkeakoulu –hankkeen tiimoilta tehdään yhteistä videota. 

Lanseeraus ensi vuoden puolella. Kohderyhmänä korkeakouluopettajat.  

• Lisäksi tulossa blogi OLL:n sivuille aktivoivasta opetuksesta lokakuun lopussa : pj julkaisee 

blogin myös Flammassa. 

Tapaaminen rehtoraatin kanssa 27.10. Zoom HYT:n pj Tommi Kokkosen kanssa kokouksen jälkeen. 

Aiheita: 

• Kuormittumisnäkökulmat erityisesti humanistisessa ja KT-tiedekunnassa 

• Tenure-track professuurit  

• Määräaikaisuudet, tuntiopetus : vaikutus laatuun 

• Muistetaan myös antaa hyää palautetta Korona-ajan infosta ja tuesta 

 

5. PSYLL:n asiat.  

Etäkokous pidettiin ma 12.10. klo 15.00. 

Kirjamessukampanja onnistui hyvin: 36 lippua meni. 

Hyvinvointipäivä Allas Sea Poolissa. 14.11. 

 

6. YLL:n asiat.  

YLL:n hallitus kokoontui 9.10. Akava-talossa ja etänä. Jonna Kangas ja Suvi Kotkavuori osallistuivat.  

Kokouksen aiheina mm.  

OAJ:n rakennemuutos; Huoli siitä, että YSI tms. ottaa valtaa. Uudessa mallissa YLL putoaisi pois OAJ:n 

hallituksessa. Keskustelun pohjana oli Opettaja-lehden artikkeli: 

https://www.opettaja.fi/ajassa/nyt-olisi-henkilojasenten-aika-tulevaisuuden-ammattijarjesto-ei-saa-

jaada-paikoilleen/ 

YLL:n sivujen tekninen uudistus - pyyntö tarkistaa jäsensivujen päivitysoikeudet. Jäsensivujen 

päivitysoikeudet ovat Juhalla. Jaetaan oikeudet koko hallitukselle. 

Jäsenyhdistyksiä pyydetään ehdottamaan mahdollista koulutusvaikuttajaa 2020 (deadline 13.11.). 

YLL nimeää ehdokkaansa 6.11. hallituksen kokouksessa. 

YLL:n tapahtumia: 



• Webinaari OAJ:n ja Tieteentekijöiden yliopistolla työskenteleville luottamusmiehille 

pidetään 29.10. klo 9.00-11.00. Aiheena määräaikaiset työsuhteet ja niihin 

puuttuminen. Ilmoittautuminen tulossa ja auki muutaman päivän. 

• YLL-aktiivien koulutusiltapäivä 30.10. klo 12–15. Teemana tänä syksynä on 

paikallisen toiminnan kehittäminen, mukana OAJ:n asiantuntijoita. Kaikki YLL:n 

toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita, ei erillistä ilmoittautumista: Linkki 

koulutukseen: 

 https://oaj.webex.com/oaj/j.php?MTID=m3cf08ea62a5ed22f36cb3048569d7f57 

Meeting number (access code): 137 448 7239 

Meeting password: 6n7bQ5Q49BJ 

• OAJ:n Yliopistopäivä järjestetään etänä 27.11. klo 13-15, ohjelma ja kutsu tulossa. 

Teemana hyvinvointi. 

 

7. Muut asiat.  

Luottamushenkilökausi Helsingin yliopistossa päättyy 31.12.2020 ja uusi kaksivuotiskausi alkaa 

1.1.2021. 

Ehdokasasettelu ja vaalit käydään lokakuun lopussa. Seppo Sainio on lähettänyt vaalikuulutuksen 

jäsenistölle 8.10. Vaali järjestetään Zoom-kokouksena 28.10. klo 16.15.  

Sovttiin että tiedotetaan myös uusia jäseniä ehdokkaaksi asettautumis-mahdollisuudesta. 

Seuraava HYL:n kokous pidetään 24.11. klo 16.00 etänä.  

 

8. Kokouksen päättäminen. 

Kokous päätettiin 11:30 

 

 


