
HYL:n hallituksen kokous 12.1.2021 klo 15.30 ZOOMissa  

  

Läsnäolijat:  

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

Tia Patenge, Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen  
  
 PÖYTÄKIRJA: 
 

1. Kokous avattiin klo 15:33  

  

2. Jäsenasiat.  
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.  
  

3. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat.  

  

- Etätyöskentelysuositus keväälle 2021. Koronainfo järjestettiin ma 11.1 klo 9-

11: Jatketaan ennen joulua annetuilla ohjeilla 31.1.2021 asti. Huomioitiin, että työnantajan ohjeen muk

aan 1.1.2021 alkaen  
koronatesteihin pitää hakeutua julkiseen terveydenhuoltoon muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, e

ikä testeissä saa käydä  
työajalla: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa | Ajankohtaista | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)  
  

- Tutkimusaineistojen oikeuksien siirto työntekijöiltä työnantajalle suunnitteilla: Helsingin yliopisto suu

nnittelee ottavansa  
uusissa työssopimuksissa käyttöön liitteen, jossa työsuhteen ehtona olisi tutkimusryhmissä kootun tut

kimusaineistojen  
oikeuksiensiirto työnantajalle. Työnantajalle siirtyisivät rinnakkaiset oikeudet aineistoon. Nykyiselle hen

kilöstölle työnantaja  
olisi mahdollisesti antamassa suosituksen luovuttaa kyseiset oikeudet. Avoimen tutkimuksen osalta mi

ssään Suomen yliopistossa  
ei tällä hetkellä ole käytössä vastaavaa oikeuksiensiirtoa, sopimustutkimuksen osalta sen 

sijaan on. Asia 

on oikeudellisesti mutkikas ja pääluottamusmiehet ovat vastustaneet oikeuksiensiirtoa erityisesti vapa

an tutkimuksen osalta.  
  

-

Helsingin yliopisto suunnittelee myös tiukentavansa sivutoimista ja sidonnaisuuksista ilmoittamista työ

nantajalle.  
Pääluottamusmiehet ovat kritisoineet esitystä.  

  

4. HYL-yhdistyksen asiat.  

  

- Jäsenistön ja tiedekuntien kuulumiset.  
Mistä lisää työviihtyvyyttä etäopetusaikana. Hyvinvointi ja työssä jaksaminen 
henkilöstön päähuolenaihe.  
Metsätalon remontti alkaa toukokuussa. Siltavuorenpenger on remontissa. Päärakennuksen remontt
iin liittyy työhuonemuutoksia.   
Unicafen lounaskampanjaan osallistui noin 30 jäsentä syyslukukaudella 2020.  
  

- Vuosikokoukseen valmistautuminen (toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021)  

https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustilanne-helsingin-yliopistossa#section-90902
https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustilanne-helsingin-yliopistossa#section-90902


Tehdään TEAMSiin yhteiset dokumentit toimintakertomusta ja –suunnitelmaa varten. 
Suvi aloittaa dokumenttien työstämisen, 
Seppo täydentää. Sari stilisoi  kieliasun. Tavoite saada valmiit dokumentit helmikuun hallituksen kok
ouksen jälkeen tilintarkastajille.   
Hallituksen jäsenten tulee kuitata sähköpostiketjuun tilikirjan ja tilinpäätöksen kuittaus.   
Sovittiin, että helmikuun kokouksessa hyväksytään vuosikokousasiakirjat.  
  
- Kevään toiminta:  

  

HYT ja HYL pitivät suunnittelukokouksen 11.12. yhteiswebinaarin järjestämisestä määräaikaisuuksista: 

se pidetään 9.3. klo 15-

17 zoomissa. Tilaisuuden mainostaminen aloitetaan pian, jotta saadaan myös määräaikaisia työntekijöi

tä liittymään jäseniksi.   

  

-Yhteistyö OLL:n kanssa: Juili-video on valmis, OLL lanseeraa kampanjan tammikuussa.   

Materiaalit valmiita, lisää blogitekstejä ja lehtiartikkeleita tulossa Toiminnallisesta opetuksesat korkeak

ouluissa.  
  

-Muuta toimintaa - suunnitellaan seuraavissa kokouksissa.  

  

5. PSYLL:n asiat.  
Hallituksen kokous on 25.1. klo 16.00  
  

6. YLL:n asiat.  

  

- YLL:n hallitus kokoontui 11.12. etänä. Jonna 

Kangas ja Suvi Kotkavuori osallistuivat. Kokouksen aiheita:  

  
OAJ:n Pj Olli Luukkainen vieraili järjestörakenteen ja johtosäännön uudistamisen tiimoilta, 

YLL otti kantaa pj:n etukäteen lähettämiin kysymyksiin. YLL ei ole järjestörakenteen uudistuksen kannal

la.   

  

Kuultiin korkeakoulujen saavutettavuusselvityksen ajankohtaisesta tilanteesta sekä YLL:n verkkosivujen

 uudistuksesta.  
Tulevat verkkosivut on esitelty hallitukselle ja hyvältä näyttävät.   

  

Päätettiin järjestää Kielikeskusten opetushenkilökuntaan keskittyvä webinaarin keväällä 2021 

(työehtosopimuksen soveltuvuus ja kehittämistarpeet)  

  

-Seuraava YLL:n hallituksen kokous pidetään pe 22.1. klo 12-16 etänä.  

  

7. Muut asiat  

  
Opettajan arvostus-kampanja tänä vuonna:  

OAJ lähtee vahvistamaan opettajuuden arvostusta – ”Yhdessä pystymme vaikka mihin”. YLL 

on vahvasti mukana  

  
Seuraavat kokousajat  
9.2. klo 16-17.30  
2.3. klo 16.30-17.30 Vuosikokous ja 17.30-18.00 hallituksen järjestäytymiskokous  

  



8. Kokouksen päättäminen.  

Kokous päätettiin klo 17.08  

  

Vakuudeksi   

  

Suvi Kotkavuori                      Jonna Kangas  

puheenjohtaja                     sihteeri  
 


