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1 § Kokouksen päätösvaltaisuus 
Esityslista 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.14 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  
 

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajat 
Esityslista 

Päätösehdotus 
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Saksela ja Jussi Pajunen. 
 

Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

3 § Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista 

Päätösehdotus 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Esityslista 

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2019 (2.10.2019) pöytäkirja. 
 

 

5 § Ilmoitusasioita 
Esityslista 

 

6 § Rehtorin ajankohtaiskatsaus 
Esityslista 

Vastaus Fossile Free -kampanjan avoimeen kirjeeseen (liite 1). 

Yliopisto on solminut yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa 16.10.2019. 

Rehtoraatin vierailu Brysselissä 5.-7.11.2019. Rehtoraatti tapasi tulevan komissaarin Jutta Urpilaisen ja ko-
mission korkeita virkamiehiä sekä suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä. Vierailun aikana järjestettiin 
myös Brysselin alumniklubin tilaisuus, jossa aiheena oli tekoäly. 

Helsingin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen sopimuksen 2021–2024 valmisteluun liittyen mi-
nisteriö on lähettänyt yliopistolle 13.11.2019 ehdotuksen tutkintotavoitteista, päätöksen valtakunnallisista teh-
tävistä sekä kyselyn tavoitetilasta 2030 ja TKI-tiekartasta. Yliopisto on 29.11.2019 vastannut ministeriön ky-
selyyn tavoitetilasta 2030 ja TKI-tiekartasta sekä tehnyt 9.12. mennessä ministeriölle vastaehdotuksen tut-
kintotavoitteista. Sopimusvalmisteluun liittyen ministeriö järjesti korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon semi-
naarin Jyväskylässä 28.-29.11.2019.  

Strategialuonnokseen 2021-2030 on saatu palautetta yliopistoyhteisöltä ja kollegiolta. Hallitus jatkaa strate-
gian työstämistä iltapalaverissaan 29.1.2020. Liitteessä 2 on strategian versio 0.7. 

Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 13.9.-4.12.2019. 
Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: https://paperi.it.helsinki.fi/ 
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Liitteet 

 Fossile Free -kampanjan avoin kirje sekä yliopiston vastaus kirjeeseen 
 Strategiaversio 0.7 
 Rehtorin päätökset ajalta 13.9.-4.12.2019 

 

7 § Helsingin yliopiston toimeenpanosuunnitelma 2020 (HY, HYR) 
Esityslista 

Esittelijä Jari Niemelä 
Esittely 
Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma on vuosittain hyväksyttävä yliopistolain 14 § mu-
kainen yliopiston hallituksen päättämä asiakirja. Siinä sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seu-
raavalle kalenterivuodelle sekä annetaan strategiaa tarkentavat suuntaviivat seuraaville vuosille.  
 
Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2020 on valmisteltu yliopiston strategian 2017–
2020, hallituksen linjaamien vuonna 2020 toiminnassa painotettavien asioiden, Opetus- ja kulttuuriministe-
riön ja Helsingin yliopiston välisen sopimuksen sekä yksiköiden toimeenpanosuunnitelmien pohjalta. Hel-
singin yliopistokonsernin budjetin hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan Helsingin yliopiston rahastojen ja 
rahastojen konsernin budjetti.  
 
Liitteessä 4 on Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelman 2020 luonnos 0.7. Toimeenpano-
suunnitelman liite 2 ’Helsingin yliopiston ja yliopistokonsernin investointisuunnitelma ja rahoitussuunnitel-
mat’ sekä liite 3 ’Rahoitussuunnitelmat’ eivät ole julkisia. 
 
Toimeenpanosuunnitelman toteutumista seurataan toimittamalla hallitukselle raportit toiminnan keskeisistä 
tunnusluvuista ja taloudesta. 
 
Tarkastusvaliokunta on käsitellyt toimeenpanosuunnitelmaa ja budjetteja kokouksessaan 2.12.2019 ja puol-
tanut niiden hyväksymistä. Lisäksi toimeenpanosuunnitelma oli keskusteluasiana hallituksen iltapalaverissa 
13.11.2019. 
 
Paikalla asian käsittelyssä olivat suunnittelujohtaja Jussi Karvinen, toimitilajohtaja Teppo Salmikivi ja kves-
tori Marjo Berglund. 
 
Päätösehdotus 
Hyväksytään Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2020 liitteen mukaisesti (liite 4).  
 
Päätös  
Hyväksyttiin Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2020 hallituksen jäsenten ja esittelijän 
tekemien muutosesitysten mukaisesti (liite 5). Lisäksi hallitus totesi, että jäljellä olevalla strategiakaudella 
toimeenpanossa otetaan ennakoivasti huomioon keväällä hyväksyttävän uuden strategian linjaukset. 
 

 Liitteet 
 Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2020, luonnos 0.7, SALASSA PIDETTÄVÄ VERSIO 
 Hallituksen jäsenten ja esittelijän tekemät muutosesitykset toimeenpanosuunnitelmaan 2020 
 Yliopistokonsernin vuoden 2020 budjetin esittely, SALASSA PIDETTÄVÄ 
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8 § Helsingin yliopistokonsernin uuden konserniohjeen hyväksyminen (HY, HYR) 
Esityslista 

Esittelijä Minna Kontro 
Esittely  
Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston rahastot ja ne tytäryhteisöt ja säätiöt, joissa yliopistolla on määräys-
valta, muodostavat Helsingin yliopisto -konsernin. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt 23.1.2013 
Helsingin yliopistokonsernin nykyisen konserniohjeen. Yliopistokonsernin hyvän hallintotavan sisäisen tar-
kastuksen yhteydessä on ilmennyt konserniohjeen uudistustarvetta osapuolien tehtävien ja vastuiden mää-
rittelyssä mukaan lukien raportointivelvoitteet. Operatiivinen konsernijohto on pitänyt näistä syistä konser-
niohjeen uudistamista tärkeänä. Uudessa konserniohjeessa on määritelty menettelytavat luotettavalle ja 
tehokkaalle omistajaohjaukselle sekä täsmennetty osapuolien tehtäviä ja vastuita. Uuden konserniohjeen 
lisäksi tullaan laatimaan konsernin hyvä hallinto -ohje.  
 
Tarkastusvaliokunta on käsitellyt Helsingin yliopistokonsernin uutta konserniohjetta kokouksessaan 
2.12.2019 ja puoltanut sen hyväksymistä. 
 
Asian käsittelyyn osallistui myös yliopiston lakimies Laura Karppinen. 
 
Päätösehdotus  
Hyväksytään Helsingin yliopistokonsernin uusi konserniohje ja kumotaan Helsingin yliopiston vanha kon-
serniohje. Uusi konserniohje on voimassa 1.1.2020 alkaen.  
 
Päätös 
Esityksen mukaan, kuitenkin siten, että tehdään ohjeeseen seuraava lisäys: “Noudatetaan kumottavan kon-
serniohjeen liitteitä soveltuvin osin, kunnes uusi corporate governance (hyvä hallintotapa) on hyväksytty.”  
 
Liitteet  

 Helsingin yliopiston voimassaoleva konserniohje 
 Luonnos Helsingin yliopistokonsernin uudesta konserniohjeesta 
 Uuden konserniohjeen esittelymateriaali 

 

9 § Helsingin yliopiston rahastojen johtosäännön päivittäminen (HYR) 
Esityslista 

Esittelijä Minna Kontro 
Esittely  
Helsingin yliopiston rahastot on Helsingin yliopisto -konserniin kuuluva itsenäinen oikeushenkilö. Helsingin 
yliopiston rahastojen tehtävänä on tukea Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita sekä muu-
tenkin edistää yliopiston toimintaa. Johtosääntö määrittää rahastojen tehtävät ja hallinnon. Helsingin yli-
opiston hallitus on hyväksynyt Helsingin yliopiston rahastojen johtosäännön 9.12.2010. Päivityksellä muute-
taan muun muassa rehtorin toimivaltuudet vastaamaan Helsingin yliopiston vastaavia sekä täsmennetään 
johdon raportointivelvoitetta tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. 
 
Tarkastusvaliokunta on käsitellyt Helsingin yliopiston rahastojen päivitettyä johtosääntöä kokouksessaan 
2.12.2019 ja puoltanut sen hyväksymistä. 
 
Asian käsittelyyn osallistuu myös yliopiston lakimies Laura Karppinen. 
 
Päätösehdotus  
Hyväksytään liitteen mukaiset päivitykset Helsingin yliopiston rahastojen johtosääntöön. 
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Päätös 
 Esityksen mukaan.   
 
Liitteet  

 Helsingin yliopiston rahastojen johtosääntöön tehdyt muutokset 
 Luonnos päivitetystä Helsingin yliopiston rahastojen johtosäännöstä 

 

10 § Yliopiston Apteekin uuden johtosäännön hyväksyminen (HYR) 
Esityslista 

Esittelijä Minna Kontro 
Esittely  
Yliopiston Apteekin johtosäännössä määritellään Yliopiston Apteekin hallinto ja toimintatavat. Johtosään-
nön päivittämisellä pyritään selkeyttämään Yliopiston Apteekin johtamista, johdon vastuita ja päätöksente-
kojärjestelmää.  
 
Tarkastusvaliokunta on käsitellyt Yliopiston Apteekin uutta johtosääntöä kokouksessaan 2.12.2019 ja puol-
tanut sen hyväksymistä. 
 
Asian käsittelyyn osallistuu myös yliopiston lakimies Laura Karppinen. 
 
Päätösehdotus  
Hyväksytään Yliopiston Apteekin uusi johtosääntö ja kumotaan Yliopiston Apteekin vanha johtosääntö.  
 
Päätös 
Esityksen mukaan. Kiinnitettiin lisäksi huomiota Yliopiston Apteekin asemaa koskevan muistion huomioon, 
jossa todetaan, että ”olisi suositeltavaa tietää, missä tapauksissa suostumus päätökseen tarvitaan Helsin-
gin yliopiston hallitukselta” sekä päätettiin antaa toimeksianto edistää muistiossa esitetyn suosituksen to-
teutumista. 
 
Liitteet  

 Yliopiston Apteekin voimassaoleva johtosääntö SALASSA PIDETTÄVÄ 
 Luonnos uudesta Yliopiston Apteekin johtosäännöstä SALASSA PIDETTÄVÄ 
 Esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ 
 Muistio Yliopiston Apteekin asemasta SALASSA PIDETTÄVÄ 

 

11 § Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön muuttaminen (HY) 
Esityslista 

Esittelijä Laura Karppinen 
Esittely 
Fysiikan tutkimuslaitos HIP (Forskningsinstitutet för fysik, Helsinki Institute of Physics) on yliopistolain 27 
§:n mukainen Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknilli-
nen yliopisto LUT:n ja Tampereen yliopiston yhteinen laitos. Laitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää 
fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknolo-
gista kehitystyötä sekä osallistua fysiikan alan tutkijakoulutukseen. Tutkimuslaitos huolehtii Suomen yhteis-
työstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) kanssa sekä osallistuu muuhun kansainväliseen 
tutkimusyhteistyöhön. HIP:ssä toteutetaan myös yliopistojen yhteishankkeita hiukkasfysiikan alalla. 
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Tutkimuslaitoksen voimassaolevan johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopiston hallitus 9.6.2010, 
Tampereen teknillinen yliopisto 23.7.2010, Jyväskylän yliopisto 18.8.2010, Aalto-yliopisto 13.9.2010 ja Lap-
peenrannan teknillinen yliopisto 4.10.2010.  
 
Johtosäännön muuttaminen on käynyt tarpeelliseksi, koska laitoksen yhteistyötehtävät ovat laajentuneet ja 
sen toimintaan osallistuu myös liitännäisjäseniä. Laitoksen tehtäviä 2 §:ssä on laajennettu. Johtosääntöön 
on lisätty sen soveltamisalaa koskeva 1 § ja liitännäisjäsenyyksiä koskeva 4 §, minkä lisäksi 5 §:ään on li-
sätty liitännäisjäsenten oikeus saada liitännäisjäsenyyden ajaksi edustus johtokuntaan. Samalla johtosään-
töön on tehty joitakin teknisluonteisia muutoksia.  
 
Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 21.11.2019 hyväksynyt luonnoksen uudeksi johto-
säännöksi ehdotettavaksi jäsenyliopistoille.  
 
Päätösehdotus 
Hyväksytään liitteen 16 mukainen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosääntö.  
 
Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

 Liitteet 

 Fysiikan tutkimuslaitoksen voimassaolevaan johtosääntöön tehdyt muutokset 
 Fysiikan tutkimuslaitoksen uusi johtosääntö 

 

12 § Svenska verksamhetsnämndenin täydentäminen (HY) 
Esityslista 

Esittelijä Laura Karppinen 
Esittely 
Svenska verksamhetsnämnden on yliopistolain 74 §:n 2 momentissa ja Helsingin yliopiston johtosäännön 
49 §:n 2 momentissa mainittu lautakunta yliopiston ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä ja yhteensovitta-
mista varten. Lautakunnan puheenjohtajana toimii rehtori tai vararehtori. Lautakunnan toimikausi on neljä 
vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijaedustajat valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Opiskelijajäseniä esit-
tää hallitukselle Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Helsingin yliopiston hallitus nimesi 13.12.2017 kokouk-
sessaan toimikunnan jäsenet kaudelle 2018-2021.  
 
Päätösehdotus 
Nimetään Svenska verksamhetsnämndeniin toimikaudeksi 2020-2021 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
esittämät seuraavat jäsenet: 

fil. yo Felix Mäkelä, varajäsen HuK Stina Wikman 
pol. stud. Viola Mickos, varajäsen fil. yo Pär-Erik Sjöström 

 
Päätös 
Esityksen mukaan. 
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13 § Laboratoriotarvikkeet ja kemikaalit puitejärjestely (HY) 
Esityslista 

Esittelijä Pekka Joensuu 
Esittely 
Edellinen laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitesopimuskausi päättyy 31.12.2019. Tarjouspyynnöllä 
kilpailutettiin yhteensä 20 laboratoriotarvike- ja kemikaalikoria sekä pyydettiin optiona tarjous tarvikevaras-
tojen täyttöpalvelulle.  
 
Tarjouksia saatiin yhteensä 24 tarjoajalta. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimuk-
set ja puitesopimukset tullaan allekirjoittamaan kaikkien tarjoajien kanssa. Sopimuskausi on vuosille 2020-
2021, 1+1 lisäoptiovuosilla. Optiona pyydetty tarvikevarastojen hyllytyspalvelu jätetään hankkimatta.  
 
Päätösehdotus 
Hyväksytään laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestely tehdyn kilpailutuksen pohjalta.  Puiteso-
pimukset allekirjoitetaan kaikkien 24 toimittajan kanssa.  
 
Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

 Liitteet 

 Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestelyn kilpailutuksen esittelymateriaali 

 

14 § Helsingin yliopistokonsernin ja Helsingin yliopiston rahastokonsernin välitilinpäätökset 1-9/2019 
(HY, HYR) 

Esityslista 

Esittelijä Marjo Berglund 
Esittely 
Liitteenä ovat Helsingin yliopiston ja sen konsernin sekä Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin 
tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.9.2019. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt välitilinpäätökset kokouksessaan 
2.12.2019. 
 
Päätösehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

 Liitteet 

 Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-09/2019 
 Välitilinpäätöksien esittelykuva  
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15 § Tarkastusvaliokunnan raportointi (HY, HYR) 
Esityslista 

Listaus tarkastusvaliokunnassa vuonna 2019 käsitellyistä asioista on liitteenä. Tarkastusvaliokunnan pu-
heenjohtaja Teija Tiilikainen ja varapuheenjohtaja Ilona Herlin esittelevät käsiteltyjä asioita. 
 
Päätösehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Esityksen mukaan.   
 
Liitteet  

 Tarkastusvaliokunnan käsittelemät asiat 2019 EI JULKINEN  

 

16 § Tarkastusvaliokunnan asettaminen vuosille 2020-2021 (HY, HYR) 
Esityslista 

Esittelijä Esa Hämäläinen 
Esittely 
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien proses-
sia, yliopiston taloudellisen suunnittelun, raportoinnin, kirjapidon, varainhoidon sekä riskienhallinnan asian-
mukaisuutta, tilinpäätöksen valmistelua sekä sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta. 
 
Tarkastusvaliokunnassa on puheenjohtajan lisäksi jäsen jokaisesta yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tar-
koitetusta hallitusryhmästä yksi jäsen. Sekä rehtori että hallintojohtaja osallistuvat tarkastusvaliokunnan ko-
kouksiin. Tarkastusvaliokunnan toiminnasta on määrätty tarkemmin hallituksen 5.12.2012 hyväksymässä 
tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.  
 
Helsingin yliopiston hallituksen järjestäytymiskokouksessa nimettiin tarkastusvaliokuntaan kaudeksi 
1.1.2018-31.12.2019 seuraavat jäsenet: Ilona Herlin, Pirjo Hiidenmaa (3.10.2018 alkaen Kalle Saksela), 
Elisa Hyytiäinen, Antti Kähkönen ja Teija Tiilikainen (pj). 
 
Päätösehdotus 
Tarkastusvaliokuntaan nimetään kaudeksi 1.1.2020-31.12.2021 seuraavat jäsenet: Teija Tiilikainen (pj), 
Tommi Laitio, Kalle Saksela, Elisa Hyytiäinen ja Sebastian Österman. 
 
Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

 Liitteet 

 Tarkastusvaliokunnan työjärjestys 
  



   
   
   
 PÖYTÄKIRJA 11(11) 
   

 HY:n hallituksen kokous 11.12.2019 
 

   
 

 

17 § Muut asiat 
Esityslista 

Sovitaan, että seuraavat hallituksen jäsenet Ilona Herlin, Ilona Riipinen, Markku Kulmala, Thomas Wallgren 
ja Antti Kähkönen sekä rehtori, hallintojohtaja ja hallituksen sihteeri valmistelevat hallituksen itsearvioinnin 
toteuttamista ja hallituksen toimintatapojen kehittämistä jäljellä olevalle kahdelle vuodelle.  
 
Tulevien kokousten aikataulu on liitteenä. 
 
Liitteet 

 HY-hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja yliopistokollegion tulevat kokoukset 

 

18 § Kokouksen päättäminen 
Esityslista 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.18. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
 
 
 
Tarja Halonen   Jari Niemelä  Minna Frimodig 
hallituksen puheenjohtaja   rehtori  hallituksen sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
Kalle Saksela                                                Jussi Pajunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


