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Arvoisa dekaani,

Helsingin yliopiston tieteentekijät ja opetusalan paikallisyhdistys HYL haluavat tuoda esiin huolensa
yliopistolaisten jaksamisesta ja työmäärästä. Kuormittavan kevään jälkeen valintakokeet, valinnaisten
opintojen sivuaineiden kokeet ja kesäkauden tentit lähestyvät. Monien opiskelijoiden kesätöiden
peruunnuttua kesätenttien ja myös muiden itseopiskelusuoritusten määrän tiedetään lisääntyvän.
Vetoamme yliopistoon, että henkilöstö saa kesätenttien ja muun kesäopetuksen järjestelyissä kaiken
tarvittavan tuen ja että työmäärää tarkastellaan kuormituksen ja työehtosopimuksen määräysten
näkökulmasta. On tärkeää, että tässä kriittisessä vaiheessa työn suunnittelussa kuullaan henkilöstön esiin
nostamia huolia ja tarpeita.
Kesätentit muodostavat keskustakampuksen tiedekunnissa muun kesäopetuksen puuttuessa merkittävän
opiskelutavan, jota opiskelijat hyödyntävät runsaasti. Ohjeistus kesätenttien järjestämisestä poikkeustilassa
on kuitenkin ollut vähäistä tai se on koettu kohtuuttomana: vastuu tenttien suunnittelusta ja toteutuksesta
on siirretty opettajille. Opettajia on kehotettu järjestämään tenttejä vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi
Moodlen kotitentteinä, sekä kirjaamaan nämä tiedot opiskelijoiden saataville kurssisivuille.
Tenttipalveluiden rooli on jäänyt epäselväksi ja erityisjärjestelyjä tarvitsevien opiskelijoiden (esim.
aistivammat tai kognitiiviset vammat) huomioimisesta järjestelyissä ei ole annettu ohjeistusta. Yliopisto on
myös erikseen ilmoittanut, että se ei voi taata opetusteknologiaan tai pedagogisiin ratkaisuihin liittyvää
tukea etäopetuksen järjestämiseen. Tämä johtanee siihen, että opettajien on itse oltava tavoitettavissa
heinäkuussa kesätenttien ajankohtana eli kesälomansa aikana. Myös tentittävän kirjallisuuden kierrossa on
todettu ongelmia. Osa opettajista on tämän johdosta ryhtynyt kopioimaan aineistoa opiskelijoille itse.
Aiempien tenttikäytäntöjen korvaaminen mielekkäillä Examinarium-tenteillä tai sellaisten kotitenttien
suunnittelu, joka vähentää vilpin mahdollisuutta on aikaa vievää ja vaativaa suunnittelutyötä. Kesää 2020
koskevat henkilökunnan työsuunnitelmat eivät sisällä varausta kesätenttien muokkaamiseksi. Tässä
vaiheessa lukuvuotta tunteja ei voida enää siirtää muilta työsuunnitelman osa-alueilta, pois lukien
mahdollisesti kesäkuukausille aikataulutettua välttämätöntä ensi lukuvuoden opetuksen valmistelua tai
yhtä välttämätöntä tutkimusperiodia. Lukuvuoden 2020–2021 työsuunnitelmien laatimisohjeissa ei
myöskään ohjattu huomioimaan mahdollista poikkeustilan jatkumista tai uusiutumista. Ensi lukuvuoden
suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon, että koronakriisin mahdollinen jatkuminen voi vaikuttaa
opetushenkilökunnan työmäärään myös kesän jälkeen.
Allekirjoittaneet toivovat tiedekunnilta selkeää ohjeistusta ja tukitoimia tenttien suunnittelussa ja
järjestämisessä. On myös huomioitava niiden opettajien tilanne, joiden työsuunnitelmaan kirjatut työtunnit
ylittyvät. Työehtosopimuksen mukaan esimies ja työntekijä tarvittaessa tarkastelevat lukukauden aikana
työsuunnitelman toteutumista ja työn tuloksia kokonaistyöajan puitteissa. Jos kesken lukuvuoden sovitaan
sellaisesta uudesta tehtävästä, jonka ei voida katsoa sisältyvän työsuunnitelman mukaisiin
tehtäväkokonaisuuksiin, työsuunnitelmaa on tältä osin muutettava. Tilanne on haastava, sillä moni
yliopistolainen on jo tehnyt lähes kaikki työsuunnitelmaan lukuvuonna 2019 – 2020 suunnitellut työt.
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