
Pöytäkirja 

Hallituksen kokous 24.11.2020 klo 15.00 ZOOMissa 

Läsnä: Suvi Kotkavuori (pj), Juha Eskelinen, Jonna Kangas (siht), Sari Päivärinne, Seppo Sainio ja 

Kauko Komulainen (liittyi 16:18) 

 

1. Kokouksen avaus. Kokous avattiin 16:03 

2. Jäsenasiat. Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. 

3. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat. 

• Etätyöskentelysuositus keväälle 2021.Seuraava koronainfo ma 30.11. klo 9-11. 

https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustilanne-helsingin-yliopistossa 

• Edellisessä koronainfo on nähtävissä Flammassa. Yliopisto jakaa maskeja henkilökunnalle 

(mutta jakelu tökkii). 

• Rehtoraatin kampustapaamiset 18.-19.11. Keskustelua yliopiston roolista post-koronan 

jälkeisenä aikana. Sari Päivärinne osallistui. Keskustakampuksen tapaamisessa oli 300-400 

osallistujaa. 

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/tervetuloa-rehtoraatin-

avoimiin-kampustapaamisiin-181911/14588537 

• Sisu korvaa weboodin maaliskuussa – keskusteltiin sen vaikutuksista opetustyöhön 

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/sisu-korvaa-weboodin-

maaliskuussa-2021--tule-kuulemaan-lisaa-infotilaisuudessa/14494470 Info 11.11.  

Kasvatustieteellisessä Sisuun liittyvää työtuntimäärää ei saa kirjata työsuunnitelmiin ja tämä 

on herättänyt närää. HYL selvittää tilannetta. 

4. HYL-yhdistyksen asiat. 

• Jäsenistön ja tiedekuntien kuulumiset 

• Unicafelounas-kampanja päättyi 6.11.  Ei vielä tiedetä kampanjan onnistumista, mutta 

paremmin kuin keväällä 

Terveiset rehtoraatin tapaamisesta 27.10. Aiheina opettajien ja opiskelijoiden jaksaminen, 

työergonomia, määräaikaisuudet ja tuntiopetus. 

− Rehtori puhui työhyvinvoinnin ryhtiliikkeestä jaksamisen ja ergonomian näkökulmista, 

ongelmana työn siirtyminen kotioloihin. Tulossa tämän tiimoilta: Sari Lindblom-Ylänteen 

lausunto Flammaan työhyvinvoinnin huomioimisesta, työpäivän lopettamisesta klo 17.00., 

kokousten järkevästä rytmittömisestä ja mm. lounastaukojen pitämisestä. 

− HYT ja HYL nosti esiin määräaikaisuudet: niitä on edelleen paljon, etenkin lyhyitä 

postdoceilla ja väitöskirjatutkijoilla.  

− Rehtoraatti peräänkuuluttaa selkeää kärkeä asiaan, koska kokonaisuus on laaja, samoin 

kesksutelussa pitää katsoa yliopiston perusrahalla olevia määräaikaisuuksia (vrt. 

ulkopuolinen rahoitus) Lindblom puolusti lyhyitä määräaikaisuuksia joilla voidaan edistää 

tutkimusta edes vähän. 



− Myös eläköitymisprosessit ovat työnantajalle haastavia. Uusia rekrytointeja ei voi siksi panna 

alulle ajoissa (luo painetta pitkiin rekrytointiprosesseihin) 

− Tuntiopetukseen eivät ottaneet kantaa (aikaa tapaamiseen vain tunti)  

--> HYT ja HYL päättivät jatkaa keskustelua aiheesta ja suunnittelevat webinaaria keväälle  

• Muu yhteistyö HYT:n kanssa: Yhteisblogin toinen osa etäopetusarjesta julkaistu HYT:n 

sivuilla: 

https://tieteentekijat.fi/etaopetuksen-lisaaminen-vaatii-satsauksia-tyohyvinvointiin/ 

• Webinaari OAJ:n ja Tieteentekijöiden yliopistolla työskenteleville luottamushenkilöille 

pidettiin 29.10. klo 9.00-11.00. Aiheena määräaikaiset työsuhteet. Jatkotyöstettiin ideaa 

yhteiswebinaarista liittyen määräaikaisuuksiin keväällä HYT:n kanssa seuraavasti: 

− Ehdotetaan  perioditaukoviikkoa 

− Lailliset perustelut määräaikaisuuksille, määräaikaisuus työhyvinvointikysymyksenä jne. 

− ZOOM taustakuva OAJ 

− Pari lyhyttä alustusta + paneelikeskustelu 

− Suvi vie asiaa eteenpäin HYT:lle 

− Tehdäänkö valtakunnallinen webinaari (ei ehkä tästä aiheesta)? 

• Yhteistyö OLL:n kanssa: Liikkuva korkeakoulu -toiminnan tiimoilta blogi toiminnallisesta 

opetuksesta: 

https://www.oll.fi/uutisarkisto/saksaa-liikkuen-esittelyssa-pulpetiton-kielten-opetus/  

              OLL- korkeakouluopettajille suunnatun videon tilanne (Jonna ja Suvi) 

Sovittiin , että HYL voi osallistua videon kustannuksiin, jos tarpeen ja jos sillä saa YLL:n logon 

näkyviin 

• OAJ:n työhyvinvointirahasto perustettu – jäsenyhdistykset voivat hakea tukea 

työhyvinvointiin liittyviin hankkeisiin/toimintaan.  

https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/ 

− Ideoidaan mahdollista hakemusta seuraavassa kokouksessa 

− Hakumuksen dl maaliskuussa 2021 

5. PSYLL:n asiat. Ei käsiteltävää. 

6. YLL:n asiat. YLL:n hallitus kokoontui 6.11. Akava-talossa ja etänä. Jonna Kangas ja Sari Päivärinne 

osallistuivat.  

• Kokouksen aiheita: järjestörakenneuudistus puhuttaa edelleen. Seuraavaan kokoukseen 

11.12 tulossa Olli Luukkainen puhumaan ko. Aiheesta. 

• YLL-aktiivien koulutusiltapäivä pidettiin 30.10. klo 12–15. Teemana paikallisen toiminnan 

kehittäminen. 

• OAJ:n Yliopistopäivät järjestetään etänä 27.11. klo 13-15, ohjelma liitteessä. Aihe: Koronan 

varjossa – vieläkö riittää virtaa hyvinvointiin?   

7. Muut asiat.  

• Helsingin yliopiston uudet luottamushenkilöt valittu kaksivuotiskaudelle, joka alkaa 1.1.2021. 

Varaluottamushenkilöitä tullut lisää. 



• Joulukuun kokous – glögi etänä 15.12. Klo 12.00 jäsenille 

              Teemana Kudoboard kortin laatiminen sekä hassut ZOOM filtterit, ehkä musiikkia. 

• Jatkossa kokouskutsuihin teemat, selkeyttää jäsenille kokousaiheet joita voivat  

kommentoida ja laittaa kysymyksiä etukäteen. 

8. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:24 

 

Vakuudeksi 

 

Suvi Kotkavuori                                         Jonna Kangas 

Puheenjohtaja                                          Sihteeri 


