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Page: 2
Number: 1 Author: Jussi Karvinen Date: 12.11.2021 14.50.21 

Number: 2 Author: Ilona Riipinen Date: 21.11.2021 22.21.04 
Tällä hetkellä tämä teksti jää aika ylätasolle tai toisen kappaleen osalta keskittyy lähinnä  melko spesifeihin (strategian toimeenpanon) haasteisiin. 
Olisiko järkevää joko pitää molemmat samalla hyvin yleisellä tasolla tai sitten identifioida kumpaankin  muuttuvan toimintaympäristön 1) 
vaikutuksia HY:oon; 2) aiheuttamia haasteita; 3) esiintuomia mahdollisuuksia.  

Lisäksi, onko tämä mietitty rajaus, että toimintaympäristöstä puhuttaessa nostetaan esille erityisesti globaali pandemia sekä OKM:n 
rahanjakomallli vs. esim. kansainväliset ja kansalliset tieteelliset ja tiedepoliittiset trendit, yliopistokenttä jne. Ehkä myös tämä kolmas kohta 
ansaitsisi oman lyhyen kappaleen ja tiivistelmän. Ehkä myös pikemmin kuin OKM:n rahanjakomallista voisi puhua tieteen ja yliopistojen asemasta 
suomalaisessa yhteiskunnassa sekä siitä miten tämä heijastuu rahoitukseen. 

Author: Jussi Karvinen Date: 22.11.2021 7.48.52 
Tarkennetaan jo 24.11. kokoukseen ja viimeisin teksti 15.12. kokoukseen.
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Page: 4
Number: 1 Author: Jussi Karvinen Date: 12.11.2021 14.51.49 
Projetkinhallintaan johtavat linkit eivät toimi tässä versiossa.
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Page: 12
Number: 1 Author: Ilona Riipinen Date: 21.11.2021 22.28.44 
Onko "ansaintalogiikka" tähän oikea termi? Voisiko esim. "sisäisen resurssienjaon periatteet" tms. olla parempi, vai onko se mitä tällä haetaan?

Author: Jussi Karvinen Date: 22.11.2021 7.56.03 
Aikataulua joudutaan tavoitteen osalta myöhentämään vuoden 2023 loppuun. Asiaa selvittäneen tr:n mukaan "Tarvitaan vielä yhteistä 
keskustelua ja yhteisen tahtotilan 
rakentamista. Monet käytännön asiat vaativat lisäselvitystä. Yhteiset keskustelut jatkuvat vuoden 2022 aikana.". Muutetaan ansaintalogiikka
muotoon resurssien kohdennus.

Number: 2 Author: Jussi Karvinen Date: 22.11.2021 9.08.08 

Number: 3 Author: Ilona Riipinen Date: 21.11.2021 22.31.27 
MIllä perusteella kahden vuoden raja on määrittynyt? Mutu-tuntumalla epäilisin, että eniten tarvetta opintojen pariin palaamisella olisi paljon 
"vanhemmilla" alumneilla, jotka haluavat päivittää, laajentaa ja syventää osaamistaan oman työelämäkokemuksensa perusteella.

Jussi  Karvinen: vastaus annetaan kokouksessa
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Page: 19
Number: 1 Author: Jussi Karvinen Date: 22.11.2021 10.06.54 
DG = Data Governance; kirjataan: Vuonna 2022 tietopääoman hallintamalli -projektin ...

Number: 2 Author: Jussi Karvinen Date: 22.11.2021 10.19.00 

Number: 3 Author: Jussi Karvinen Date: 22.11.2021 10.08.12 
Uusi linkki projektin esitykseen.
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Page: 25
Number: 1 Author: Ilona Riipinen Date: 21.11.2021 22.41.41 
En tiedä onko tämä resurssien puitteissa, mutta paras tapa tukea tätä tavoitetta, on osoittaa EU-rahoitukseen erikoistuneita tukihenkilöresursseja 
hankehakemusten kirjoittamisen sekä projektinhallinnan tueksi tiedekunnan / keskushallinnon puolesta.

Author: Jussi Karvinen Date: 22.11.2021 8.02.48 
Juuri näin toimitaan käytettävissä resurssien mukaan.
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Page: 30
Number: 1 Author: Jussi Karvinen Date: 12.11.2021 15.49.14 
Vuoden 2022 toteumat tulevat näkyviin kun siirrytään vuodenvaihteen jälkeen seurantaan (Suunta; Seuraa...) 

Suunnassa indikaattorien värikoodit ovat raja-arvojen mukaan:  
punainen = alle ala raja-arvon 
keltainen = raja-arvojen välissä  
vihreä = yli raja-arvon  
Raja-arvot on numeerisissa kertymissä laskettu siten, että alempi raja-arvo on 75% tavoitteesta, ylempi 90% tavoitteesta. Raja-arvot on pyöristetty
tasakymmeniin. %-indikaattoreissa s vaihteluväli on indikaattorikohtaisesti erilainen.
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Yliopistotason riskit 

Yliopiston johtoryhmä on arvioinut ja päivittänyt yliopiston strategisia ja muita toiminnan tavoitteita 
uhkaavat riskit vuodelle 2022. Yliopiston yksiköt ovat arvioineet oman toimintansa riskit. Yksiköiden 
tunnistamat merkittävimmät riskit on otettu huomioon yliopistotason riskiarviossa. Riskeille on määritetty 
käsittelytoimenpiteet sekä niille vastuuhenkilöt.  

Yliopiston merkittävimmät riskit liittyvät perusrahoituksen tasoon, tietoturvaan, digitalisaatio ja 
tietojärjestelmä. Yksiköiden riskit niiden omissa toimeenpanosuunnitelmissa 

RISKIN NIMI RISKIN KUVAUS 
TODEN-
NÄKÖI-

SYYS 

SEU-
RAUS 

RISKI-
TASO 

VASTUU- 
HENKILÖ 

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET 
(suunnitelma v. 2021-) 

Perusrahoitus Koronaviruspandemian seurauksena 
valtionvelka noussee lähivuosina 75 %:iin 
bkt:sta. Hallituksen kehysriihessä 2021 
valmistellaan julkisen talouden 
kestävyystiekartta ja velan 
vakauttamistavoite vuoteen 2030 mennessä. 
Hallitusohjelman priorisoinnit johtavat HY:n 
perusrahoituksen vähenemiseen. Yliopistojen 
5–7 vuoden mittainen taloussitoumus 
opiskelijoihin ja tutkimukseen ei välity 
poliittiseen päätöksentekoon. Riskinä on, että 
enenevässä määrin nopeat poliittiset 
muutokset yliopistojen rahoitukseen 
jatkuvat. Perusrahoituksen väheneminen 
heikentää yliopiston toimintaedellytyksiä ja 
vaikuttaa kielteisesti toiminnan laajuuteen, 
kehittämiseen ja organisointiin. 

4 4 16 kvestori, 
suunnit-
telu-
johtaja 

Jatketaan OKM:n yliopistojen 
rahanjakomallin indikaattoreiden 
tuoton optimointia ja lisätään 
erityisesti täydentävää 
kansainvälistä rahoitusta. 
Parannetaan indikaattorien 
seurantaa tiedekuntaneuvostoissa 
sekä eri johtoryhmissä ja tehdään 
seurantaan perustuvia ennakoivia 
toimenpiteitä. Vaikutetaan 
viranomaisiin ja muihin 
yhteistyötahoihin yliopistojen 
rahoituksen vahvistamiseksi. 
Yksiköiden johtoryhmien ja 
tiedekuntaneuvostojen sekä 
koulutusohjelmien tiivis 
mittareiden seuranta ja 
toimenpiteiden toteuttaminen jo 
ennalta. 

Tekninen ja 
hallinnollinen 
tietoturva ja 
tietosuoja 

Yliopiston tietoturvallisuutta uhkaavat 
hyökkäykset voivat lamauttaa 
yliopistontutkimuksen ja opetuksen 
välttämättä tarvitseman tietotekniikan ja 
tukipalveluiden toiminnan. Palveluiden ja 
tiedondigitalisointi avaa uusia kanavia ja 
sisältöjä verkkorikollisten kohteiksi. 

Yliopiston tietoturvakulttuurin kypsyystaso 
on matala, josta seuraa, että 
tietoturvakäytännöissä ja -kyvykkyyksissä 
sekä henkilöstön tietoturva- sekä 
tietosuojaosaamisessa on puutteita. 
Yliopiston tietoteknisen ympäristön 
kehitysnopeus ei riitä nousevan uhkatason ja 
kiristyvän sääntelyn vaatimuksiin 
vastaamiseen. Nämä tekijät altistavat 
yliopiston tietorikoksille ja 
tietosuojaloukkauksille. 

Riskeinä ovat henkilötietojen tai muun 
arvokkaan tiedonvaarantuminen, 
tuhoutuminen tai joutuminen vääriin käsiin. 
Seurauksena voi olla tietosuojaloukkaus, 
toiminnan häiriintyminen tai keskeytyminen, 
ylimääräisiä kustannuksia sekä maineen 
vaarantuminen. 

4 4 16 tieto-
hallinto-
johtaja,  
hallintop
alvelu-
johtaja 

Yliopistotason politiikoilla, 
periaatteilla ja ohjeilla ohjataan 
yhteisöä ja yksiköitä ottamaan 
tietoturvallisuus ja siihen liittyvät 
riskit huomioon omassa 
toiminnassaan. Vahinkoja 
estetään ennalta ja mahdollisia 
vahinkoja pienennetään 
puuttumalla tietoturvaongelmiin, 
parantamalla henkilöstön 
tietoturvaosaamista ja -tietoutta 
tietoturvaviestinnän, 
tietoturvakurssien ja pakollisen 
tietoturvatestin avulla sekä 
vahvistamalla tietoteknistä 
ympäristöä monivaiheisella 
käyttäjäntunnistuksella. 
Poikkeamatilanteiden 
hallitsemiseksi että turvallisten 
toimintatapojen edistämiseksi on 
pidetään asiakastuki- ja 
viestintäpalvelut ajanmukaisina.  

Lainsäädännön velvoitteiden 
toteuttamiseksi jatketaan 
lokienhallinnan laajentamista ja 
kehittämistä, kehitetään tiedon 
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RISKIN NIMI RISKIN KUVAUS 
TODEN-
NÄKÖI-

SYYS 

SEU-
RAUS 

RISKI-
TASO 

VASTUU- 
HENKILÖ 

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET 
(suunnitelma v. 2021-) 

Tietoturvan ja tietosuojantoteuttamisen 
vaatimat toimenpiteet teknisessä 
ympäristössä voivat aiheuttaa myös 
toiminnan hankaloitumista, mikäli 
ympäristön kehittämiseen ei ole saatavilla 
riittävästi resursseja. 

luokittelua sekä tiedonhallinan 
käytänteitä. 

Digitalisaatio ja 
tietojärjestelmät 

Datan määrä saattaa kasvaa niin suureksi, 
että sitä ei enää kyetä hallitsemaan ja 
laitekanta ei riitä esim. sen 
varmuuskopioimiseen. 

Tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon 
tietojärjestelmien välillä on kymmeniä 
liittymiä ja rajapintoja, joista joku saattaa olla 
huonosti suunniteltu tai muuttua 
toimimattomaksi, jolloin tärkeää dataa voi 
kadota tai joutua ulkopuolisten näkyville. 

Voi käydä niin, että hankitut järjestelmät 
eivät riittävän hyvin tue yliopiston johtamista 
eikä olemassa olevia tietoja pystytä 
yhdistämään johdon tarvitsemalla tavalla. 

Jos automaattisia kontrolleja ja 
ohjelmistorobotiikkaa ei hyödynnetä esim. 
talouden järjestelmissä oikein, on vaarana 
ulkopuolisten tunkeutuminen järjestelmiin 
ilman, että sitä huomataan tai että 
automaatiolla saavutettavissa olevat säästöt 
jäävät toteutumatta. 

Huonosti toteutettu digitalisaatio voi johtaa 
esim. siihen, että päätöksiä tehdään 
perustuen väärään tai puuttuvaan tietoon, 
palvelutoiminta ei kehity, käyttäjäkokemus ei 
ole hyvä tai raportointi ei ole luotettavaa. 

Voi myös käydä niin, että emme pysy 
digitalisaation vauhdikkaassa kehityksessä 
muun Suomen ja muiden yliopistojen 
vauhdissa mukana, jolloin vaarana voi olla 
esim. rahoitusosuuksien merkittävä 
menettäminen toisille korkeakouluille. 

4 4 16 hallinto-
johtaja, 
tieto-
hallinto-
johtaja 

On laadittu yliopiston IT2030-
suunnitelma, jota päivitetään 
säännöllisesti. 

Osallistutaan kansalliseen 
Digivisio-hankkeeseen ja 
varmistetaan, että sen tuottamat 
hyödyt otetaan käyttöön. YPA:n 
digijohtamisen vahvistaminen -
hankkeessa priorisoidaan eri 
toimialojen 
digitalisaatiohankkeita. 

Varmistetaan ja kehitetään 
tietojärjestelmien rajapintoja ja 
integraatioita. 

Hyödynnetään 
ohjelmistorobotiikkaa ja muita 
automaattisia kontrolleja 
systemaattisemmin. 

Nopeasti 
muuttuvat 
korkeakoulupoliit
tiset avaukset 

Uusia korkeakoulupoliittisia avauksia tulee 
enenevässä määrin. Riskinä on, että yliopisto 
ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti näihin 
avauksiin, tai avaukset ovat epäedullisia 
yliopiston kannalta 

4 3 12 Rehtori, 
hallintojo
htaja 
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RISKIN NIMI RISKIN KUVAUS 
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NÄKÖI-

SYYS 

SEU-
RAUS 

RISKI-
TASO 

VASTUU- 
HENKILÖ 

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET 
(suunnitelma v. 2021-) 

Henkilöstö ja 
toiminnan 
muutos 

Talouden tiukentuminen ja digitalisaatio 
edellyttävät muutosta toiminnassa, mikä 
vaikuttaa työhön ja tarvittaviin kyvykkyyksiin. 
Jos yliopistossa ei pystytä pitämään yllä 
henkilöstön uudistusvalmiutta ja 
sitoutumista, kehittämään uutta osaamista 
ja/tai houkuttelemaan uusia osaajia, riskinä 
on, että tarvittavat uudistukset (esim. opetus, 
palvelut) eivät toteudu. Henkilöstön työkyky, 
erityisesti kokemus työkuormituksesta, ja 
resilienssi voivat vaarantua epävarmuuden 
pitkittyessä, mikä osaltaan hidastaa 
muutosten toteuttamista. 

Riskinä on myös strategisen rekrytoinnin 
vaikeutuminen: Yliopiston vähäinen 
tunnettuus, tutkimusympäristöjen ja 
profiloitumisen puutteet, palkkataso tai se, 
että yliopisto ei riittävästi tue kansainvälisten 
tutkijoiden sopeutumista verrattuna 
kilpailijoihin, aiheuttaa, että yliopisto ei 
kykene rekrytoimaan eri alojen parhaita 
kotimaisia tai ulkomaisia osaajia. Asema 
kansainvälisenä huippuyliopistona vaarantuu. 

3 4 12 henkilöst
öjohtaja, 
kehittämi
späällikk
ö 
(osaamis
en 
kehittämi
nen ja 
työhyvin
vointi) 

Työhyvinvointikyselyn tulosten 
käsittely ja 
kehittämistoimenpiteistä 
sopiminen ja niiden toteuttaminen 
ryhmä-, yksikkö- ja 
yliopistotasoisesti. Uuden arjen 
työskentelykäytäntöjen 
kehittäminen ja tuki uudelle 
tavalle työskennellä ja 
yhteisöllisyyden ylläpitämiselle. 
Henkilöstö-/ammattiryhmittäin 
tuki uusien osaamistarpeiden 
tunnistamiselle ja niiden 
kehittämiselle. 

Osaamisen kehittämisen 
painopistealueet määritelty 
strategiassa, kohta 18 

Strateginen rekrytointi: Lisäämme 
HY:n näkyvyyttä ulkoisille 
kohderyhmille (EB-työ). 
Keskitymme erityisesti HY 
tunnettavuuden lisäämiseen ja 
kansainvälisten osaajien 
houkutteluun (erityisesti 3. ja 4. 
portaan tehtävissä tavoitteena 
tarjota yksilöllisempää palvelua). 
Teemme tiivistä yhteistyötä mm. 
Helsingin kaupungin kanssa 
osaajien houkuttelun ja 
integroitumisen tuen osalta. 
Edistämme uuden henkilöstön 
integroitumista yliopistoyhteisöön 
ja tuemme koko perheen 
kotoutumista mm. OKM:n 
rahoittaman HEI-Life-hankkeen 
avulla.Talent boostin rahoituksella 
tarjoamme mm. suomen kielen 
koulutusta. 

Toimitilahankkeet Jos yliopiston toimitilahankkeet eivät tue 
yksikköjen tavoitteita tai suunnitelmia tai 
henkilöstön tarpeita ei kuulla, riskinä on, että 
tilat eivät tue toiminnan tarpeita ja toiminnan 
kehittämistä, tai tilojen käyttö on tehotonta 
tai epätaloudellista. Riski kasvaa, jos ei olla 
riittävän dynaamisia koronapandemian 
vaikutusten huomioimisessa, eli miten työn 
tekemisen tavat muuttuvat tulevaisuudessa 
ja mukautuvatko yliopiston tilat 
hybridijoustavasti. 

Kaupungin rakennushankkeet voivat 
vaikuttaa myös yliopiston tilojen 
toimivuuteen, erityisesti kun raidejokeri 
aloittaa 

3 3 9 varareht
ori ja 
toimitilaj
ohtaja 

Yliopiston 
toimeenpanosuunnitelma, kohta 
3.3.3. 

Toimitilaohjelman tavoitteet 
huomioidaan toteutettavissa 
hankkeissa. 

Vuosien 2021-22 aikana 
selvitetään ja arvioidaan koronan 
vaikutuksia, mm. työn tekemisen 
tavat. 

Varmistetaan riittävät taloudelliset 
ja henkilöstöresurssit 
investointiohjelman 
toteuttamiseen. 

LUONNOS 0.1   s. 34/37



RISKIN NIMI RISKIN KUVAUS 
TODEN-
NÄKÖI-

SYYS 

SEU-
RAUS 

RISKI-
TASO 

VASTUU- 
HENKILÖ 

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET 
(suunnitelma v. 2021-) 

Täydentävä 
rahoitus 

Rahoituksen hankinnan, tutkimusyhteistyön 
suunnittelun tai kumppanuuksien solmimisen 
yhteydessä ei tunnisteta ja arvioida riskejä, 
jotka syntyvät tai voivat realisoitua 
rahoituksen tai yhteistyön toteutumisen 
myötä. Seurauksena yliopisto voi sitoutua 
hankkeisiin, joiden seurannaisvaikutuksia ei 
ole otettu huomioon. Hankkeisiin voi sisältyä 
sopimusriskejä, tutkimuseettisiä tai 
immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä sekä 
kumppanuusmaihin tai valuuttaan liittyviä 
riskejä. Hankkeet voivat ylittää yliopiston 
riskinottohalukkuuden, tai riskit 
toteutuessaan aiheuttavat mainehaittaa tai 
taloudellisia menetyksiä. 

Lisäksi aluepolitiikan enenevä rooli 
täydentävässä rahoituksessa voi vaikuttaa 
yliopiston mahdollisuuksiin saada rahoitusta 

3 3 9 varareht
ori, 
kehitys-
johtaja 

Yliopisto tekee ohjeistuksen 
kumppaneiden arvioinnista, 
arvioinnin toteutuksesta ja 
dokumentoinnista. 

Sisällytetään vuosittaiseen 
yksikkötason riskiarvioon 
kansainvälisen rahoituksen riskien 
arviointi. 

Globaalit kriisit Uudet toistuvat globaalit kriisit, kuten 
pandemiat, vaikeuttavat yliopiston toimintaa. 
Näiden kriisien hallintaa vaikeuttaa se, että 
maailma on entistä tiuhemmin verkottunut ja 
siten myös haavoittuvampi. 
Matkustusrajoitukset vaikeuttavat tai estävät 
tohtorikoulutettavien, tutkijoiden ja muun 
henkilöstön liikkuvuutta sekä 
infrastruktuurien käyttöä. Riskinä on, että 
sopeutuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan 
ei toteudu, ja vaadittavat toimenpiteet 
heikentävät myös opiskelijoiden ja 
työntekijöiden hyvinvointia, sekä merkittävä 
kansainvälisyyden heikkeneminen ja 
eristäytymisen vaara 

2 4 8 rehtori, 
hallintojo
htaja 

Hyödynnetään COVID-19 -
pandemian kuluessa hyväksi 
havaitut käytännöt seuraavaan 
riskiin varautumisessa. 

Yliopiston maine Äkillinen ja odottamaton negatiivinen 
uutisointi tai some-julkisuus yliopiston 
toimintaan liittyvästä asiasta (esim. 
tutkimusvilppi, epäily toiminnan 
eettisyydestä) vaarantaa yliopiston mainetta 
ja heikentää yliopistoon kohdistuvaa 
luottamusta. Nykyinen digitaalinen ympäristö 
nopeuttaa negatiivisen julkisuuden ja 
mainehaitan kehittymistä. Avoimuus, 
verkottuminen, uudet kumppanuudet, 
yritysyhteistyö ja pyrkimys inklusiivisuuteen 
tuovat uusia riskejä, mikäli yliopisto ei kykene 
samalla varmistamaan kaikkien osapuolten 
toiminnan eettisyyttä ja laatua. Maineriskin 
toteutumisen seurauksena voi olla 
henkilöstön rekrytoinnin vaikeutuminen, 
osaamisen menettäminen tai täydentävän 
rahoituksen heikkeneminen. 

Yliopiston brändin pitkäjänteinen 
rakentaminen voi myös heikentyä, kun 
reagoidaan lyhyen aikavälin tapahtumiin. 
Tällä on vaikutusta myös 
yhteiskuntasuhteisiin, jos yliopiston maine 

4 2 8 viestintäj
ohtaja 

Yliopistolla on aina päivitetyt 
ajantasaiset kriisiviestintäohjeet ja 
-toimintatavat. Kriisiviestintää
harjoitellaan säännöllisesti osana
kriisijohtamista. Kriisitilanteissa
viestitään tavanomaista
aktiivisemmin sekä yliopistolaisille 
että yliopiston ulkopuolelle. Jos
kyseessä on viranomaisjohtoinen
kriisi, viestintävastuu on 
viranomaisella. Yliopisto tukee 
viranomaisviestintää jakamalla sen
viestejä omissa kanavissaan.
Potentiaalisten kriisien 
arvioimiseen on selkeä
toimintamalli ja arjen käytännöt.
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RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET 
(suunnitelma v. 2021-) 

jatkuvasti on negatiivisen uutisoinnin 
kohteena. 

Opetuksen, tutkimuksen ja tieteellisen tiedon 
sekä Helsingin yliopiston merkitys 
yhteiskunnassa vähenee. Riski voi realisoitua 
yliopistokoulutuksen, akateemisen uran ja 
liittyvien asiantuntijatehtävien 
houkuttelevuuden heikentymisenä sekä 
poliittisten päättäjien kiinnostuksen ja tuen 
heikkenemisenä, minkä seurauksena julkinen 
rahoitus supistuu. 

LUONNOS 0.1   s. 36/37



LUONNOS 0.1   s. 37/37


