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TOIMEENPANOSUUNNITELMA 
(TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMA) 2022 

Hallitus
15.11.2021



• Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille
• Strategiset tutkimusteemat ja tutkimus & yksiköiden yhteistyö; erit. PROFI:t
• Tutkimusrahoituksen, erit. EU-rahoituksen määrän lisääminen
• Aloituspaikkojen lisääminen 
• Jatkuvan oppimisen kehittäminen
• Kansainvälisyys; UnaEuropa, OKM:n ohjelmarahoituksen kv-hankkeet

• Avoimuutemme vahvistaa tiedettä ja yhteistyötä
• Avoimuuden ja osallisuuden vahvistaminen 

• Yliopistomme on paras paikka opiskella ja työskennellä
• Yliopiston arvojen toteuttaminen; erit. hyvinvointikyselyn tuloksiin perustuvat toimenpiteet
• Kiinteistö- ja tila-asiat

• Olemme vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä
• Taloudellisen liikkumavaran kasvattaminen; vaikuttaminen OKM:n rahanjakomallin indikaattoreihin 
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HALLITUKSEN 19.5.2021 ANTAMAT 
EVÄSTYKSET VALMISTELUUN

Mukana jo 27.10. 

materiaalissa



MUUTOKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ 
YLIOPISTON 

TOIMEENPANOSUUNNITELMAAN
VUODELLE 2022
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Luku 1.1: Muuttuva ympäristö
• Tekstiä päivitetty nykytilan kuvauksen osalta

Luku 2: Toimenpiteet 
Teemat, jotka ovat vaikuttaneet tavoitetilojen (1.-22.) kehittämistoimenpiteiden 
muutoksiin:
• Opiskelijoiden hyvinvointi (9. Sujuva opintojen eteneminen)

‒ Vahvistetaan opiskelijoiden ohjausta ja tuetaan hyvinvointia erityisesti pandemian jälkeisessä 
palautumisessa.

• OKM-rahoitusmallin kriteerit (mm. 9. Sujuva opintojen eteneminen, 
11. Tunnettu, haluttu ja saavutettava jatkuvan oppimisen ympäristö, 
22. Taloudellisen liikkumavaran vahvistaminen)
‒ Tavoitellaan tavoiteajassa valmistumista, jotta HY:n osuus rahoitusmallin tutkintokriteereissä 

putoaisi mahdollisimman vähän vuodesta 2025.
‒ Lisätään avoimen väylän sisäänottoa; kansainvälisen tutkimusrahoituksen tason ylläpitämisen 

tukeminen; avoimen julkaisemisen ja julkaisuraportoinnin tukeminen.

17/11/2021 4

MUUTOKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ 
VUODELLE 2022



Luku 2: Toimenpiteet
Teemat, jotka ovat vaikuttaneet tavoitetilojen (1-22) kehittämistoimenpiteiden 
muutoksiin:
• Yliopistodemokratia (17. Akateeminen vapaus ja yhteisöllisyys, 

18. Hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö)
• Täydennetään hallituksessa käydyn keskustelun perusteella

• Arvioinnit (18. Hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö)
Uusi aikataulutus:
• Koulutusohjelmien katselmus vuonna 2022
• Yliopiston toimintarakenteen ja johtamisjärjestelmän arviointi vuonna 2023
• Palvelurakenteen (hallinnon) arviointi vuonna 2024
• Selvitetään yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen arviointia
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MUUTOKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ VUODELLE 
2022



Resurssit (luku 3)
• Yliopiston ja sen konsernin budjetti (ei julkinen)  

‒ Valmistuu TVK:n kokoukseen 29.11.
• Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtamisen periaatteet

‒ Hallituksen kesäkuussa 2020 vahvistamien henkilöstöjohtamisen periaatteiden 
mukaisesti

• Tilat
‒ Investointisuunnitelma (ei julkinen) valmistuu TVK:n kokoukseen 29.11. 

Strategiset indikaattorit 2021–2030 (luku 4) uusia:
‒ Työnantajasuositteluindeksi (NPS)
‒ Kansainväliset yhteiskirjoittajajulkaisut
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MUUTOKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ VUODELLE 
2022



• Työnantajasuositteluindeksi (NPS)
• Tavoitearvon valmistelu: YPA, Henkilöstöpalvelut
• Tavoitearvo vuosi 2022: 6 ja vuosi 2024: 10

• Kansainväliset yhteiskirjoittajajulkaisut, osuus
• Tavoitearvon valmistelu: YPA, Tutkimuspalvelut
• Tavoitearvo vuosi 2022: 54% ja vuosi 2024: 56% (+1% vuodessa)
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UUSIEN INDIKAATTORIEN TAVOITEARVOT
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STRATEGISET INDIKAATTORIT 2021-2030
TÄSMENNYKSIÄ (LUKU 4)

Täsmennys

Tiede ja oppiminen 
kuuluvat kaikille

Tavoiteajassa suoritetut alemmat kk-tutkinnot 

Tavoiteajassa suoritetut ylemmät kk-tutkinnot

Tohtorintutkinnon viidessä vuodessa suorittaneet

Avoimesti saatavilla olevat korkeatasoiset ja kansainväliset julkaisut

Avoimuutemme 
vahvistaa tiedettä ja 
yhteistyötä

Virtuaalisesti suoritetut opintopisteet UNA Europa kumppaniyliopistojen 
kanssa

Määrittelyn 
muutos ks. s. 20

Ulkomaalaisten osuus professoreista, apulaisprofessoreista ja 
akatemiaprofessoreista
Kansainväliset yhteiskirjoittajajulkaisut (uusi) Tavoite vuoteen 

2024
topsun yhteydessä

Tutkimusinfrastruktuurit Kesken
lisätietoja ks. s. 20
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STRATEGISET INDIKAATTORIT 2021-2030
TÄSMENNYKSIÄ

Täsmennys

Yliopistomme on paras 
paikka opiskella ja 
työskennellä 

Työhyvinvointi-indeksi Hyvinvointi-
indikaattorien 
kokonaisuus

lisätietoja ks. s. 21-22

Esihenkilöindeksi

Kandipalautekyselyn opiskelijan hyvinvointi –kysymysten vastausten keskiarvo

Ulkomaalaisten alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden osuus

Ulkomaalaisten ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden osuus

Kandipalaute, vastanneiden osuus kohderyhmästä

Työnantajasuositteluindeksi (NPS) Tavoite vuodelle 
2024
topsun yhteydessä

Olemme vastuullisuuden ja 
kestävyyden edelläkävijä

Hiilineutraali yliopisto 2030/2035

Tutkimusrahoituksen kasvu



• Viestintäsuunnitelman päivitys
• Päivitetään hallituksen 27.11. kokoukseen

• Uusien opiskelijoiden enimmäismäärät
• Päivitetetty hallituksen 16.6.2021 tekemän päätöksen mukaiseksi

• Riskit
• Yksiköiden riskit päivitetty
• HY:n riskiarvion päivitys HY:n johtoryhmässä 8.11.

‒ Mm. taloudessa koronan aiheuttamat säästöt poistuvat ja epätietoisuus 
veikkausvoittovarojen tuoton kompensaatiosta
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VIESTINTÄ, OPETUS (luku 3), 
RISKIT (luku 5)



19.5.    Hallitus: vuonna 2022 painotettavat asiat
ü Yksiköiden toimeenpanosuunnitelmien hyväksytty tiedekuntaneuvostoissa ja erillisten 

laitosten johtokunnissa 31.10. (palveluyksiköt 15.11.) mennessä
1.11.    TVK
9.11. YT-neuvosto
24.11.  Hallitus: HY:n toimeenpanosuunnitelman päivitys 2022, luonnos
29.11.  TVK: investointisuunnitelma sekä Helsingin yliopiston ja sen konsernin budjetti (ei julkisia)
10.12. Yliopistokollegio 
15.12.  Hallitus: HY:n toimeenpanosuunnitelman 2022 hyväksyminen (ml. investointisuunnitelma 

ja budjetti)
à Rehtori vahvistaa yksiköiden toimeenpanosuunnitelmat
Auditoinnin tulos helmikuussa 2022  à suositukset huomioon vuoden 2022 toiminnassa ja 
vuoden 2023 toimeenpanosuunnitelmassa
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TOIMEENPANOSUUNNITELMAN 
PÄIVITYKSEN V:LLE 2022 -KÄSITTELY



• Yliopiston ja yksiköiden toimeenpanosuunnitelmien toteuttaminen 9/2021
• Strategiset indikaattorit

TAUSTAA
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Toimeenpanosuunnitelmat Suunnassa: 
[vpn] https://suunta.it.helsinki.fi/

YLIOPISTON JA YKSIKÖIDEN 
TOIMEENPANOSUUNNITELMIEN 

TOTEUTTAMINEN 9/2021
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Mukana jo 27.10. 

materiaalissa

https://suunta.it.helsinki.fi/


Mukana jo 27.10. 

materiaalissa



Mukana jo 27.10. 

materiaalissa



Mukana jo 27.10. 

materiaalissa
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STRATEGISET INDIKAATTORIT (1/2) 2021–
2030 (luku 4)

Tavoite
2022 Toteuma Kehitys-

suunta

Tiede ja oppiminen kuuluvat
kaikille

Tavoiteajassa suoritetut alemmat kk-tutkinnot 960 1016 ↑

Tavoiteajassa suoritetut ylemmät kk-tutkinnot 815 714 ↑

Viidessä vuodessa suoritetut tohtorintutkinnot 175 69 ↓
Avoimesti saatavilla olevat korkeatasoiset ja kansainväliset julkaisut 2500 959 ↓

Avoimuus vahvistaa tiedettä
ja yhteistyötä

Virtuaalisesti suoritetut opintopisteet UNA Europa kumppaniyliopistojen
kanssa (2023 alkaen) - -

Ulkomaalaisten osuus professoreista ja apulaisprofessoreista 16,2% 13,6% →

Kansainväliset yhteiskirjoittajajulkaisut (uusi) xx -

Tutkimusinfrastruktuurit (2023 alkaen) - -

Ehdotus uuden indikaattorin tavoitearvoksi vuoteen 2024 asti.

Mukana jo 27.10. 

materiaalissa



Yliopiston osavuosikatsaus 2021, Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut 18

STRATEGISET INDIKAATTORIT (2/2) 2021–
2030 (luku 4)

Tavoite 2022 Toteuma Kehitys-
suunta

Yliopistomme on paras 
paikka opiskella ja 
työskennellä

Työhyvinvointi-indeksi (2023 alkaen) - -
Esihenkilöindeksi (2023 alkaen) - -

Kandipalautekyselyn opiskelijan hyvinvointi –kysymysten
vastausten keskiarvo (2023 alkaen) - -

Ulkomaalaisten alempaa kk-tutkintoa suorittavien osuus 1,6% tieto tulee
11/2021

Ulkomaalaisten ylempää kk-tutkintoa suorittavien osuus 10,0% tieto tulee
11/2021

Kandipalautekyselyn vastanneiden osuus kohderyhmästä 75,0% tieto tulee
02/2022

Työnantajasuositteluindeksi (NPS) uusi 5 10 -
Olemme vastuullisuuden
ja kestävyyden
edelläkävijä

Hiilineutraali yliopisto 2030/2035 - -

Tutkimusrahoituksen kasvu 210 M€ 125,7 M€ ↓

Ehdotus uuden indikaattorin tavoitearvoksi vuoteen 2024 asti.

Mukana jo 27.10. 

materiaalissa



19Tietoa HY:n Power BI-lisensseistä

Osavuosikatsaus s.12Yksiköiden kehittämistoimenpiteet                  Mukana jo 27.10. 

materiaalissa

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/it-ja-puhelin/microsoft365-lisenssitason-nostaminen


Virtuaalisesti suoritetut opintopisteet Una Europa kumppaniyliopistojen kanssa
Muutos: Una Europa –yhteistyössä suoritetut opintopisteet
• ”Blended learning”: opinnoissa on sulautetusti sekä virtuaalisia että ei-virtuaalisia opintoja

à virtuaalisia ja fyysisiä opintoja ei ole mielekästä erottaa toisistaan
• Tavoite asetetaan aikaisintaan vuodesta 2023 alkaen. Asiantuntijat valmistelevat tavoitearvot hallituksen päätettäväksi osana vuoden 

2023 toimeenpanosuunnitelmaa.

Tutkimusinfrastruktuurit
Valmisteltavana
• Indikaattorin valinta ja määrittely vahvistetaan vasta vuoden 2022 aikana. Asiantuntijat valmistelevat hallituksen päätettäväksi osana 

vuoden 2023 toimeenpanosuunnitelmaa.
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STRATEGISET INDIKAATTORIT 2021-2030
TÄSMENNYKSIÄ

Avoimuus vahvistaa 
tiedettä ja yhteistyötä



Hyvinvointi-indikaattorit
- Yliopistoyhteisön hyvinvointiprojektin ohjausryhmä esittää seuraavaa kokonaisuutta strategisiksi hyvinvointi-

indikaattoreiksi kaudelle 2021-2030:
1. Esihenkilöindeksi aikaisemmin hyväksytty

2. Työkykyindeksi korvaa työhyvinvointi-indeksin

3. Työtyytyväisyysindeksi uusi

4. Opiskelu-uupumusmittari uusi

5. Kandipalautteen hyvinvointi-indikaattori aikaisemmin hyväksytty

- Tavoitteet asetetaan vuodesta 2023 alkaen. Asiantuntijat valmistelevat tavoitearvot hallituksen päätettäväksi osana 
vuoden 2023 toimeenpanosuunnitelmaa.
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STRATEGISET INDIKAATTORIT 2021-2030
TÄSMENNYKSIÄ Yliopistomme on paras 

paikka opiskella ja 
työskennellä

Henkilöstö

Opiskelijat



Esihenkilöindeksi
• Työhyvinvointikyselyn lähiesimiestyön kysymykset (5)

Työkykyindeksi
• Työhyvinvointikyselyn työkykyyn liittyvät kysymykset (4): terveydentila, tyytyväisyys, palautuminen, koettu työkyky

Työtyytyväisyysindeksi
• Työhyvinvointikyselyn työtyytyväisyyskysymys (1)

Opiskelu-uupumusmittari
• Tarkasteluvuoden aikana kohonneessa tai selvästi kohonneessa uupumusriskissä olevien opiskelijoiden osuus HowUL

earn-kyselyn uupumusmittarikysymyksiin vastanneista

Kandipalautteen hyvinvointi -indikaattori
• Kandipalautekyselyn kysymys: "Voin hyvin yliopistossani"
• Hyvinvoivien osuus vastanneista: "samaa mieltä" ja "osittain samaa mieltä" vastanneiden osuus vastanneista
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LISÄTIETOJA HYVINVOINTI-
INDIKAATTOREISTA


