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1§

Kokouksen päätösvaltaisuus
Esityslista

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2§

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Esityslista

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Kulmala ja Ilona Riipinen.
Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Saksela ja Ilona Riipinen.

3§

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esityslista

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2021 (27.10.2021) pöytäkirja.

5§

Ilmoitusasioita
Esityslista

Kollegio kokoontui 17.11.2021 vahvistamaan hallituksen jäsenvaihdoksen. Professori Johanna Björkroth
eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta jatkaa professori Jukka Kekkosen tilalla hallituksessa. Lisäksi kollegio
käynnisti keskustelun toimenpiteistä, joihin oikeuskanslerin päätökset (OKV/353/10/2021-OKV-6 ja
OKV/364/10/2021-OKV-8) hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnasta antavat. Seuraava kollegion
kokous järjestetään 10.12.2021 klo 10.30–13.30.

6§

Rehtorin ajankohtaiskatsaus
Esityslista

Työhyvinvointikyselyn tulokset (liite 1).
Pääkaupunkiseudun huonontuneen koronatilanteen johdosta rehtori on palauttanut koronaviruskriisin
johtoryhmän valtuuden (liite 2). Yliopistossa on siirrytty takaisin etätyösuositukseen. Opetus järjestetään
suunnitelmien mukaisesti. Yliopiston tiloissa on voimassa maskisuositus.
Rehtori on tehnyt päätöksen tutkimusoikeuksien siirrosta. Sopimusliite otetaan käyttöön kaikissa uusissa
työsopimuksissa 1.1.2022 alkaen. Kaikille jo työsuhteessa työntekijöille tarjotaan mahdollisuus allekirjoittaa
sopimusliite. Sopimusliitteen käyttöönottoa ja sen toimivuutta tullaan tarkastelemaan noin vuoden kuluttua.
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/oikeuksiensiirron-liitetta-muokattiinpalautteen-perusteella/23032491
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Suomen Akatemia on valinnut 11 uutta tutkimuksen huippuyksikköä vuosiksi 2022–2029. Helsingin
yliopistosta johdetaan niistä neljää. Lisäksi Helsingin yliopiston tutkijoita on mukana kolmessa muussa
huippuyksikössä. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/helsingin-yliopisto-mukana-seitsemassa-suomenakatemian-uudessa-huippuyksikossa
Helsingin yliopiston alumniyhdistys on valinnut vuoden 2022 alumniksi Huuhkajien valmentajan Markku
Kanervan.
Kymmenen Helsingin yliopiston tutkijaa on omilla aloillaan maailman siteeratuimman yhden prosentin
joukossa. Vuosittain julkaistava Highly Cited Researchers -lista kertoo, kenen työhön muut tutkijat ovat
viitanneet eniten edellisen kymmenen vuoden aikana eli 2010–2020.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/10-helsingin-yliopiston-tutkijaa-maailman-siteeratuimpien-joukossaomilla-aloillaan
Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 19.10.-17.11.2021
Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: https://paperi.it.helsinki.fi/
Liitteet

Työhyvinvointikyselyn tuloksia
Rehtorin päätös koronaviruskriisin johtoryhmän valtuutuksen palauttamisesta
Rehtorin päätökset ajalta 19.10.-17.11.2021

7§

Rehtorin poissaolosta aiheutuvat järjestelyt (HY)
Esityslista

Esittelijä

Esa Hämäläinen

Esittely

Hallitus nimitti 22.9.2021 kokouksessaan Sari Lindblomin hoitamaan yliopiston rehtorin tehtävää rehtori Jari
Niemelän sairasloman ajaksi kuitenkin enintään 24.11.2021 asti. Rehtorin sairasloma jatkuu 13.12.2021
asti. Koska paluu töihin yleensä toteutuu asteittain ja tämän hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2021, on
hallituksen varmistettava, että Helsingin yliopistolla on vuoden vaihteen jälkeenkin toimiva johto uuden
hallituksen järjestäytyessä ja aloittaessa työnsä. Nykyistä väliaikaista järjestelyä on syytä jatkaa ehdollisesti
tammikuun loppuun asti. Rehtorisopimusta Sari Lindblomin ja yliopiston välillä ei ole tarpeen muuttaa.
Päätösehdotus

Nimitetään Sari Lindblom hoitamaan yliopiston rehtorin tehtävää 31.1.2022 saakka, kuitenkin korkeintaan
siihen asti kun Jari Niemelä on estynyt hoitamasta rehtorin tehtävää. Vastaavaksi ajaksi nimitetään Paula
Eerola toimimaan rehtorin sijaisena. Sari Lindblomin vararehtorin vastuut jaetaan seuraavasti: opetusasiat
Hanna Snellmanille, digitalisaatio- ja kirjastoasiat Paula Eerolalle. Hanna Snellmanilta siirtyy
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisvastuu Tom Böhlingille. Tarvittaessa rehtori ja vararehtorit
tarkentavat keskinäistä työnjakoaan.
Päätös

Esityksen mukaan.
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8§

Varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet (HY, HYR)
Esityslista

Esittelijä

Pia Dolivo

Esittely

Yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin ja strategiaan, yliopiston ja yliopiston rahastojen
johtosääntöihin, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Yliopiston
varainhankinnan ja yritysyhteistyön eettiset periaatteet vuodelta 2016 ovat osa yliopiston eettisten ohjeiden
kokonaisuutta. Yliopistopalvelut on valmistellut erillisen, päivitetyn version varainhankinnan ja
lahjoittamisen eettisiksi periaatteiksi: päivitetyt periaatteet ovat osa yliopiston laadukasta toimintatapaa ja
riskienhallinnan kokonaisuutta, ja ne huomioivat kasvavan kansainvälisen varainhankinnan tarpeen sekä
yliopiston strategian keskiössä olevat kestävyyden ja vastuullisuuden. Periaatteiden päivittämisen
yhteydessä on kehitetty myös periaatteiden soveltamiseen liittyviä huolellisuusvelvoitteen mukaisia
toimintatapoja, joiden kautta periaatteet toteutuvat yliopistolaisten työssä. Toimintatapoja kehitetään
jatkuvasti ja keskustelu eettisten periaatteiden soveltamisesta jatkuu yliopistoyhteisössä.
Periaatteiden päivittämistä on valmisteltu laajasti yliopistoyhteisön kanssa, ja luonnosta päivitetyiksi,
erillisiksi periaatteiksi on käsitelty muun muassa yliopiston eettisessä asiantuntijaneuvostossa (23.4. ja
14.10.2021), hallituksen tarkastusvaliokunnassa 1.11.2021, laajennetussa johtoryhmässä (12.4.2021) ja ytneuvottelukunnassa (8.11.2021).
Asian käsittelyssä olivat mukana yhteyspäällikkö Riikka Mäntyniemi ja palvelupäällikkö Perttu Pohjola.
Päätösehdotus

Kumotaan Helsingin yliopiston varainhankinnan ja yritysyhteistyön periaatteet vuodelta 2016 ja
hyväksytään samalla Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet liitteen
4 mukaisesti.
Päätös

Kumottiin Helsingin yliopiston varainhankinnan ja yritysyhteistyön periaatteet vuodelta 2016. Hyväksyttiin
Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet liitteen 4 mukaisesti.
Liitteet

Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet
Esittelydiat varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettisistä periaatteista

9 § Yritysyhteistyön eettiset periaatteet (HY, HYR)
Esityslista
Esittelijä

Pia Dolivo

Esittely

Yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin ja strategiaan, yliopiston ja yliopiston rahastojen
johtosääntöihin, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Yliopiston
varainhankinnan ja yritysyhteistyön eettiset periaatteet vuodelta 2016 ovat osa yliopiston eettisten ohjeiden
kokonaisuutta. Yliopistopalvelut on valmistellut erillisen, päivitetyn version yritysyhteistyön eettisiksi
periaatteiksi: päivitetyt periaatteet ovat osa yliopiston laadukasta toimintatapaa ja riskien hallinnan
kokonaisuutta, ja ne huomioivat lisääntyvän yritysyhteistyön tarpeet sekä yliopiston strategian keskiössä
olevat kestävyyden ja vastuullisuuden. Valmistelutyössä on nähty tärkeänä selkiyttää erillisiin toimintoihin,
kuten yritysyhteistyö ja toisaalta varainhankinta, liittyvät eettiset periaatteet omiksi, kunkin toiminnon
näkökulmat paremmin huomioiviksi kokonaisuuksikseen.
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Myös yritysyhteistyön periaatteiden päivittämisen yhteydessä on kehitetty periaatteiden soveltamiseen
liittyviä huolellisuusvelvoitteen mukaisia toimintatapoja, joiden kautta ne toteutuvat yliopistolaisten työssä.
Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja keskustelu eettisten periaatteiden soveltamisesta yritysyhteistyössä
jatkuu yliopistoyhteisössä. Tarkastusvaliokunnan huomiosta yliopistopalvelut jatkaa valmistelutyötä
eettisten periaatteiden huomioimiseksi myös kaikessa muussa kumppanuusyhteistyössä (ml. esimerkiksi
kansalaisjärjestöt).
Periaatteiden päivittämistä on valmisteltu laajasti yliopistoyhteisön kanssa, ja luonnosta päivitetyiksi,
erillisiksi periaatteiksi on käsitelty muun muassa yliopiston eettisessä asiantuntijaneuvostossa
(14.10.2021), hallituksen tarkastusvaliokunnassa 1.11.2021, laajennetussa johtoryhmässä (18.10.2021) ja
yt-neuvottelukunnassa (8.11.2021).
Asian käsittelyssä olivat mukana palvelupäällikkö Perttu Pohjola sekä yhteyspäällikkö Riikka Mäntyniemi.
Päätösehdotus

Hyväksytään Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettiset periaatteet liitteen 6 mukaisesti.
Päätös

Esityksen mukaan.
Thomas Wallgrenin ehdotuksen pohjalta ja Sebastian Östermanin kannattamana hallitus antoi seuraavan
ponnen: Hallitus toivoo kiinnitettävän huomiota tarpeeseen analysoida yritysyhteistyön yliopistopoliittinen
ulottuvuus erityisesti sivistysyliopiston luonne ja tieteen vapauden erityispiirteet huomioiden. Valmistelussa
on myös syytä huomioida yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuus, ml. tasapaino Helsingin
yliopiston yhteistyösuhteissa erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden välillä.
Liitteet

Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettiset periaatteet
Esittelydiat yritysyhteistyön eettisistä periaatteista

10 § Hallituksen tulevan kokouksen aikataulu ja agenda
Esityslista
Esittelijä

Esa Hämäläinen

Esittely

Hallituksen 15.12.2021 kokouksen agendalla on alustavasti seuraavat aiheet:
− Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto 2021
− Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2022
− Helsingin yliopiston toimeenpanosuunnitelma 2021–2024
− Svenska verksamhetsnämndenin asettaminen kaudelle 2021–2025
− Tohtorikoulutuksen toiminta ja rakenteet
− Johtosäännön muutokset (mahd. kollegion tasakolmikanta sekä tohtorikoulutettavan nimikemuutos)
− Helsingin yliopiston sijoitussuunnitelma 2021–2022
− Helsingin yliopiston rahoitussuunnitelma
− Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 9/2021
− Tarkastusvaliokunnan raportointi
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.
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Päätös

Esityksen mukaan. Thomas Wallgren jätti eriävän mielipiteensä (liite 8).
Liitteet

Thomas Wallgrenin eriävä mielipide

11 § Yliopistokollegion tasakolmikantaan siirtymisen valmistelu (HY)
Esityslista

Laura Karppinen

Esittelijä
Esittely

Yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan 7.9.2021 yliopistodemokratian edistämistä.
Keskusteluyhteenvetoon valmistelua varten sisältyi muun ohessa ”Selvitys mahdollisuudesta siirtyä
kollegion kokoonpanossa tasakolmikantaan, jonka pohjalta hallitus keskustelee asiaa koskevien
kuulemisten käynnistämisestä yliopistoyhteisössä”. Kokouksessaan 22.9.2021 hallitus täsmensi valmistelun
evästystä siten, että se evästi valmistelijoita kuulemaan yliopistokollegiota tasakolmikantaan siirtymisestä.
Kollegion kuulemiskokous pidettiin 17.11.2021. Yliopistokollegion jäsenillä oli mahdollisuus jo ennen
kokousta kertoa näkemyksiään tasakolmikantaan siirtymisestä e-lomakekyselyssä. Kyselyn vastaukset
liitteessä 9. Kollegiossa käydyn keskustelun kirjaukset sekä yhteenveto toimitettiin hallitukselle 22.11.2021
(liite 10).
Paikalla asian käsittelyssä oli myös palvelujohtaja Antti Savolainen.
Päätösehdotus

Hallitus päättää tasakolmikantaan siirtymisen valmistelun jatkamisesta sekä valmistelun aikataulusta.
Päätös

Hallitus päätti, että asia valmistellaan 1.1.2022 aloittavan hallituksen päätettäväksi. Tiedekuntaneuvostoja
kuullaan niiden joulukuun kokouksissa. Erillisiä laitoksia voidaan kuulla niiden johtokuntien kautta ja
yliopistopalveluja sen yhteistyöryhmän kautta. Ylioppilaskuntaa ja henkilöstöjärjestöjä voidaan kuulla
kirjallisesti. Nykyinen hallitus laatii kokouksessaan 15.12.2021 yhteenvedon omasta näkemyksestään
asiasta ja jättää asian seuraavan hallituksen päätettäväksi. Uusi hallitus päättää asiasta ensimmäisessä
kokouksessaan, jotta muutos ehditään ottaa huomioon 1.3.2022 aloittavan yliopistokollegion vaalissa.
Liitteet

Tasakolmikantaan siirtyminen yliopistokollegion kokoonpanossa 1.3.2022 alkavalle toimikaudelle:
valmistelumuistio
Kollegiolle tehdyn tasakolmikantakyselyn tulokset
Kollegion 17.11.2021 kokouksen pöytäkirjanote ja keskustelumuistio kuulemisesta
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12 § Muut asiat
Esityslista

Yliopistodemokratian edistäminen
Hallituksen 27.10.2021 kokouksessa hallitus perusti sisäisen ryhmän valmistelemaan akateemisen ja
monitieteellisen arviointiryhmän asettamista. Ryhmää on vetänyt varapuheenjohtaja Teija Tiilikainen ja sen
muut jäsenet ovat Ilona Herlin, Markku Kulmala, Elisa Hyytiäinen ja Sebastian Österman. Teija Tiilikainen
raportoi hallituksen asettaman ryhmän ehdotuksen suullisesti. Hallituksen 15.12.2021 kokoukseen tuodaan
tämän pohjalta valmisteltu esitys hallituksen päätettäväksi. Esityksen valmistelussa kuullaan edelleen em.
hallituksen sisäistä valmisteluryhmää.
Paikalla asian käsittelyssä oli myös palvelujohtaja Antti Savolainen.

KESKUSTELUASIAT
13 § Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma (toiminta- ja taloussuunnitelma)
vuodelle 2022
Esityslista

Sari Lindblom ja Jussi Karvinen
Toimeenpanosuunnitelma on vuosittain hyväksyttävä yliopistolain 14 § mukainen yliopiston hallituksen
päättämä toiminta- ja taloussuunnitelma. Siinä sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle
kalenterivuodelle sekä tarkennetaan strategian toimeenpanoa. Toimeenpanosuunnitelman laadinta
perustuu hallituksen 25.4.2018 päättämiin ohjauksen periaatteisiin.
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020 Helsingin yliopiston strategian 2021–2030
toimeenpanosuunnitelman vuosille 2021–2024 (ks. https://flamma.helsinki.fi/s/0WVxM). Nelivuotinen
suunnitelma tarkistetaan vuosittain tulevan vuoden toimeenpanosuunnitelmaksi. Hallitus evästi
kokouksessaan 19.5.2021 valmistelijoita toimeenpanosuunnitelman tarkisteen painopisteistä vuodelle
2022. Syksyn aikana on asian käsittelyä hallituksessa jouduttu lykkäämään useaan otteeseen.
Rehtori on käynyt syyskuussa tavoiteneuvottelut yksiköiden kanssa ja yliopiston osavuosikatsaus
strategian toimeenpanon edistymisestä on valmistunut. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt
toimeenpanosuunnitelman päivitystarpeita 1.11.2021 kokouksessaan.
Hallituksen jäsenille toimitettiin 12.11.2021 toimeenpanosuunnitelman luonnosversio ja hallituksen jäsenet
saivat kommentoida versiota 19.11.2021 mennessä. Saaduilla kommenteilla varustettu luonnos toimitettiin
hallitukselle 22.11.2021 (liite 13). Hallitus keskusteli yliopiston toimeenpanosuunnitelman muutostarpeista
vuodelle 2022. Puheenjohtaja velvoitti hallituksen jäsenet toimittamaan yksittäiset kommenttinsa kirjallisena
torstain 25.11.2021 aamupäivän aikana esittelijälle.
Asian käsittelyssä olivat mukana myös kvestori Marjo Berglund ja toimitilajohtaja Teppo Salmikivi.
Esittelymateriaali yliopiston vuoden 2022 toimeenpanosuunnitelmasta
Hallituksen kommentein varustettu luonnos yliopiston toimeenpanosuunnitelmaksi vuodelle 2022
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14 § Tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteiden kehittäminen
Esityslista

Paula Eerola ja Erkki Raulo
Tohtorikoulutuksen toimintojen keräämistä esitetään yhden tutkijakoulun alle nykyisten neljän sijaan.
Esitetyt kehittämistoimet parantavat väitöskirjatutkijoiden yhdenvertaisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
yliopiston päätöksenteossa sekä edistävät tohtoriohjelmien yhteyttä tiedekuntiin ja tutkimukseen.
Ehdotetut parannukset ovat yliopiston väitöskirjatutkijoiden kannattamia. Yhden tutkijakoulun myötä
tohtorikoulutuksen johtamisrakenne selkeytyy ja yliopistotason päätöksenteko tohtorikoulutukseen
liittyvissä asioissa saa oman puolestapuhujansa opetuksen ja tutkimuksen rinnalle, mikä parantaa
edellytyksiä mm. tohtorikoulutuksen rahoituksen hankkimiseen. Ehdotus tuo tiedekunnat aiempaa
kiinteämmin mukaan tohtorikoulutuksen johtamisrakenteeseen.
Ehdotus perustuu rehtorin vuonna 2020 asettaman työryhmän työhön, jossa oli laaja-alaisesti mukana
edustajia kaikilta kampuksilta. Ehdotuksessa huomioidaan myös vuonna 2017 suoritetun
tohtorikoulutuksen kansainvälisen arvioinnin tulokset ja yliopiston strategian 2021–2030 tavoitteet sekä
yhä laaja-alaisemmaksi muuttuvan tutkimuksen toimintaympäristön vaatimukset. Ehdotusta on muotoiltu
työryhmän alkuperäisestä esityksestä saadun palautteen ja yliopistoyhteisössä käytyjen keskustelujen
perusteella. Ehdotus oli esillä yliopistokollegion syysseminaarissa 2.9.2021 sekä YT-neuvottelukunnassa
12.10.2021.
Hallitus kävi evästyskeskustelun tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä ehdotuksen
pohjalta. Asia tulee päätettäväksi hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.
Asian käsittelyssä oli mukana myös kehitysjohtaja Ritva Dammert.
Liitteet

Taustamateriaali ja ehdotukset tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteen kehittämiseksi

15 § Hallituksen itsearviointi
Esityslista

Asian käsittely siirrettiin hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.

16 § Hallituksen tiedonsaantioikeudet
Esityslista

Asian käsittely siirrettiin hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.
Liitteet

Esittelymateriaali hallituksen tiedonsaantioikeuksista

17 § HY:n painoarvon nostaminen kansallisessa ja kansainvälisessä sivistys- ja tiedepoliittisessa
keskustelussa ja vaikuttamistyössä
Esityslista

Asian käsittely siirrettiin hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.
Liitteet

Helsingin yliopiston kansalliset ja kansainväliset vaikuttamisen foorumit (taustamateriaali)

ESITYSLISTA
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18 § Kokouksen päättäminen
Esityslista

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Halonen
hallituksen puheenjohtaja

Sari Lindblom
rehtori

Pöytäkirjantarkastajat

Kalle Saksela

Ilona Riipinen

Minna Frimodig
hallituksen sihteeri

TYÖHYVINVOINTIKYSELY
2021
Helsingin yliopisto

Presentation Name / Firstname Lastname
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KYSELYN TAUSTA
•

Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt ovat Suomen voimavara ja kilpailutekijä. Korkeakouluja
johdetaan hyvin, työhyvinvointiin panostetaan ja osaamisen kehittämisestä huolehditaan
systemaattisesti. Korkeakoulut ovat Suomen parhaita työ- ja opiskelupaikkoja (OKM:n ja HY:n
sopimus vuosille 2021-2024).

•

Yliopistojen työhyvinvointikyselyn tavoitteena on antaa kuva koko yliopiston, sen tiedekuntien ja
laitosten henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kysely tarjoaa
välineen työhyvinvoinnin kehittymisen seuraamiseen ja vertailuun muiden yliopistojen välillä,
mutta ennen kaikkea sen avulla on mahdollista valita työhyvinvoinnin kehittämiskohteita
yliopistossa ja sen yksiköissä.

•

Työhyvinvointikysely toteutetaan yhdessä työeläkevakuutusyhtiö Varman, Eezy Flow Oy:n ja
suomalaisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Kyselyn kysymykset perustuvat yhteiseen
kehittämistyöhön.

•

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa työkykyä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä yliopistoissa:
näkemyksiä työn vaatimuksista, töiden organisoinnista, työyhteisön toiminnasta, esihenkilötyöstä,
työhyvinvoinnista sekä työkyvystä.

•

Kyselyn uusittu rakenne ja sisällöt tukevat työkyvyttömyysriskien hallintaa: riskiryhmien
tunnistamista, riskitekijöiden kartoittamista sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelua
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KYSELYN VIITEKEHYS
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OHJEET TULOSTEN ANALYSOINTIA
VARTEN

- KESKIARVO, KOKONAISINDEKSI, YLIOPISTONORMI & TILASTOLLINEN
MERKITSEVYYS

•

Yli keskiarvon 3,6 voidaan pitää hyvänä tasona. Keskiarvon 4 ylittävät tulokset ovat erinomaisia.

•

Kokonaisindeksi muodostuu kaikille yliopistoille yhteisen osan kokonaiskeskiarvosta (sis. muut
paitsi strateginen johtaminen, avoimuus ja osallisuus sekä poikkeustilanne –osiot).
•

Kokonaisindeksi ei ole suoraan vertailukelpoinen edellisen kyselyn tulokseen 3,57 (2019).

•

Yliopistonormi muodostuu kaikkien yliopistojen keskiarvosta (HY:n osuus noin neljännes).

•

Tilastollinen merkitsevyys viittaa todennäköisyyteen, jolla muuttujien välisen yhteyden
olemassaolo hyväksytään tutkimusaineistossa. Tilastollisen testin varmuus ilmoitetaan
tutkimusgrafiikassa 95 %:n ja 99 %:n merkitsevyystasoina. Esim. 95 %:n taso merkitsee sitä, että
on vain 5 %:n mahdollisuus sille, että otosaineistossa todettu yhteys ei ole todellinen
perusjoukossa esiintyvä ilmiö, eli 95 %:n varmuudella yhteys ei johdu satunnaisvaihtelusta. Mitä
suurempi on tarkasteltava vastaajaryhmä sitä pienemmät absoluuttiset erot ovat tilastollisesti
merkitseviä.

PreseTilastollinenntation Name / Firstname Lastname
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KYSELYN YKSITYISYYDENSUOJASTA
• Kyselyn yksityisyyden suoja on varmistettu seuraavalla tavalla:
•

Kyselytutkimuksen toteuttaa suomalainen puolueeton ja riippumaton tutkimusyhtiö Eezy Flow Oy.

•

Kyselyssä käytetään yksilöityjä vastauslinkkejä. Tutkimusaineistona käytettävään dataan ei koskaan tallennu vastaajien
suoria tunnistetietoja, kuten esim. nimiä ja sähköpostiosoitteita. Tutkimusyhtiö poistaa kaikki vastaajarekisterin ja
annettujen tutkimusvastausten väliset linkitystiedot tutkimuksen valmistuttua.

•

Kyselytulosten analysoinnissa on käytössä analyysirajoite, joka estää tulosten näkemisen ja raportoinnin, mikäli
suodatetun tuloksen vastaajamäärä on alle 5. Tämä suojaa pienempien yksiköiden vastaajien yksityisyydensuojaa,
mahdollistaen kuitenkin kaikkien vastauksien pitämisen mukana suurempien kokonaisuuksien raportoinnissa.
Järjestelmässä ei pysty ristiintaulukoimaan avovastauksia taustatietojen perusteella.

•

Helsingin yliopisto ei saa käyttöönsä kyselytutkimuksen alkuperäistä dataa. Yksittäisen henkilön numeraalisia arvioita ei
toimiteta sellaisenaan työnantajalle tai esihenkilölle, vaan ne raportoidaan yksiköittäin keskiarvoina ja hajontoina.

•

Kyselyn vastaajia on saatteessa informoitu, että valtaosa avovastauksista raportoidaan esihenkilötasolle saakka.
Epäasiallista kohtelua kartoittavan kysymyksen vastaukset tulevat näkyviin vain Henkilöstöpalveluiden raportointia
tukeville henkilöille ja Avoimuus ja osallisuus -osion avovastaukset raportoidaan vain yliopistotasolla.

•

Johtoa ja esihenkilöitä ohjeistetaan huomioimaan, että koska joissakin avovastauksissa voi olla nostettu esille ihmisiä
nimillä ja myös vastauksen kirjoittaja saattaa olla tunnistettavissa, niitä ei voi sellaisenaan käyttää, vaan niiden keskeisistä
havainnoista tehtyä koostetta työhyvinvointikyselyn tulosten työstämisessä.

•

Kyselyn raportointia hoitavia henkilöitä koskee salassapitovelvollisuus.

•

Tutkimusprosessissa on otettu huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.
Henkilötietojen käsittely on tarpeen yliopiston lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi työturvallisuuden alalla. Työnantajan
velvollisuuksista huolehtia työturvallisuudesta säädetään Työturvallisuuslaissa.

Helsingin yliopiston työhyvinvointikyselyn 2021 tietosuojaseloste Flammassa
Tutkimusyhtiö Eezy Flown tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä
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VASTAUSPROSENTIT 2021

• Henkilöstön vastausprosentti oli 62,8 (4810
vastaajaa), edellisessä vuoden 2019 kyselyssä 56
%
•
•
•

Tavoite 70%,
asiantuntijaorganisaatioissa tyypillisesti yli 80%
Vaihteluväli HY:n yksiköissä 42,9%-100%
Tiedekunnista korkein vastausprosentti 66,6%
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

• Koko yliopiston vastausprosentti oli 58,9 (4986
vastaajaa)
•

Kaikkien yliopistojen vastausprosenttien vaihteluväli
39-71 %

• Työhyvinvointikysely lähetettiin yhteensä 8462:lle
yliopiston työntekijälle,(yht. 7659) apurahatutkijalle,
tuntiopettajalle ja tuntityöntekijälle (yht. 803).
• Vastaajista oli
•
•

Työntekijöitä 4810
Apurahatutkijoita, tuntiopettajia ja tuntityöntekijöitä 176

•
•

Määräaikaisia 2169
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 2767
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TYÖN VOIMAVARAT: HYVÄÄ & KEHITETTÄVÄÄ
Prosenttiosuudet kuvaavat samaa mieltä olevien osuuksia
Työtehtävä

Työn järjestäminen

91 % kokee työtehtävien olevan
mielenkiintoisia ja haastavia ja
että on riittävä osaaminen niiden
hoitamiseen
90 % kokee että pystyy
hyödyntämään osaamistaan
työtehtävien hoitamisessa

73 % kokee

43 % kokee mahdollisuudet

20 % kokee voivansa vaikuttaa

edetä uralla hyväksi

vaikutusmahdollisuudet omiin
työtehtäviin riittäväksi
67 % kokee työnsä riittävän
hallittavaksi

yliopiston päätöksentekoon

Hyvää
Työtehtävien mielenkiintoisuus ja
haastavuus
Riittävä osaaminen
Osaamisen hyödyntäminen
työtehtävien hoitamisessa

Hyvää
Vaikutusmahdollisuuden omaan
työhön
Riittävä työn hallittavuus

Kehitettävää
Mahdollisuudet uralla
etenemiseen

Vaikutusmahdollisuudet yliopiston
päätöksentekoon

Osiokeskiarvot

4,11

Kehitettävää

3,46

Vuorovaikutus: yksikkö
75 % kokee olevansa osa
työyhteisöä
74 % kokee olevansa arvostettu
työyhteisössä
70 % kokee tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toteutuvan

50 % kokee että vaikeat asiat

Vuorovaikutus: esihenkilö
75 % arvioi esihenkilön toimivan
tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti sekä
rohkaisevan aloitteiden
tekemiseen
70 % kokee esihenkilön
osaavan ottaa huomioon ihmisten
erilaisuuden

otetaan puheeksi ja niitä
käsitellään

60 % kokee saavansa riittävästi

Hyvää
Kokemus työyhteisöön kuulumisesta
ja arvostetuksi tulemisesta
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
kokeminen

Hyvää

Kehitettävää
Vaikeiden asioiden
puheeksiottaminen

3,84

Presentation Name / Firstname Lastname

palautetta esihenkilöltä
Esihenkilötyön oikeudenmukaisuus
ja tasapuolisuus, erilaisuuden
huomioiminen sekä rohkaiseminen
aloitteiden tekoon
Kehitettävää
Palautteen saaminen esihenkilöltä
Tuen saaminen työkuormituksessa

4,00
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TYÖN VAATIMUKSET, KYSYMYSKOHTAISET
JAKAUMAT

• Indeksin ka 3,54 (alhaisin
lukema indekseistä)
Hyvää
• Alhainen työn fyysinen
raskaus
• Mahdollisuus keskittyä
työhön on parantunut
Kehitettävää
• Kokemus työn henkisestä
raskaudesta
• Kokemus muutosten
kuormittavuudesta
• Työajan riittävyys
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INDEKSIT 2021

Kokonaisindeksi ei ole
suoraan vertailukelpoinen
edellisen kyselyn 2019
kokonaiskeskiarvoon 3,57
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TYÖNANTAJASUOSITTELUMITTARI
NPS (NET PROMOTER SCORE)
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Yksiköiden välillä +46 - -47
•
Tiedekunnat ja Soc& kom: 8 parantunut, 4 laskenut
•
Erilliset laitokset ja YPA: 7 noussut, 3 laskenut
•

•

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
-2
•
Yliopistonlehtorit
-14
•
Professorit ym.
-1
•
Tohtorikoulutettavat 18
•
Tutkijatohtorit
23
Asiantuntija- ja tukihenkilöstö
16

•

Naiset/Miehet

•
•

Suomen kansalaiset
3
EU-/muiden maiden kansalaiset 22

7 / 12

11

Kehitys

2019
4,14
4,35

4,1
4,09

3,26

3,23
3,15
3,35
3,29
2,68

12

ENITEN PARANTUNEET JA HEIKENTYNEET
YLIOPISTOTASO
Eniten parantuneet /kysymys

Keskiarvo
2019 à 2021

Eniten heikentyneet/ kysymys

Keskiarvo
2019 à 2021
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""#?+&0@&%-011(#60'-21&)()#@(4/%-//#
%(+*(&%&&)#%-42-(D&%&&)#52+&)-0&'&)

"7!>#à "7:9

">E#G&)/++2#0)#12'<0++&%//%#
5/04052&*/-/*%(()#3+&0@&%-0)#60'<0)#
*2)%%2
!FE#;3%-3)#@&-.1..)#-3,)&#62#1//)#
(+.1.)#-2%2@2&)0%%2

!7F"#à !79"
"7>8#à "7>:
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ENITEN YLIOPISTONORMISTA POIKKEAVAT
KYSYMYS

HY

Yliopistonormi***

HH=B#;(4('<3--.1&)()#)3*3&%&&)#-3,-('-.5&&)&#0)#'0&<(--/#
'35&)

"789

"7>8

HH==#I22)#-3,',)&#-245&-%(122)&#-/*(2

"79=

"79A

HH!F#;3%-3)#@&-.1..)#-3,)&#62#1//)#(+.1.)&#-2%2@2&)0%%2

"7>:

"7>F

HH"B#;2+2/</)#4&&--.5.%-&#*/041&-/*%(%-2

"7::

"7:9

H"=#J+()#-33-35.&)()#)3*3&%(()#-3,',)&
HH""#?+&0@&%-011(#60'-21&)()#@(4/%-//#3+&0@&%-0)#
%(+*(&%&&)#%-42-(D&%&&)#52+&)-0&'&)

"79A

"7FB

"7:9

"78!

HH":#?+&0@&%-0++211(#0)#1//-0%52+1&/--2
HH"8#?+&0@&%-011(#42*()-((-#-/*(52-#-250&--(&<()&#
%225/--21&%(%%2
HH">#G&)/++2#0)#12'<0++&%//%#5/04052&*/-/*%(()#3+&0@&%-0)#
60'<0)#*2)%%2

"7"A

"78>

!7F>

"7B9

!798

!7F"

* = Tilastollisesti merkitsevä ero (95 %)
** = Erittäin merkitsevä ero (99 %)
*** = Yliopistonormi muodostuu kaikkien yliopistojen keskiarvosta.
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AVOIN PALAUTE
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MIKÄ VOISI VAHVISTAA TYÖKYKYÄSI

(ESIM. OMA TOIMINTA, TYÖYHTEISÖN TAI YLIOPISTON TOIMENPITEET)?
Oma toiminta

Työyhteisön toimenpiteet

Yliopiston toimenpiteet

• Fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpito
• Riittävän palautumisen huomiointi
• Työn priorisoinnin, organisoinnin ja
ajanhallinnan kehittäminen
• Aktiivisempi palautteen antaminen ja
pyytäminen
• Lyhyt liikunta- tai rentoutumishetki
kesken työpäivän
• Rohkeutta tarttua uusiin
mahdollisuuksiin (projektit, työtehtävät,
verkostot)
• Ajan varaaminen omaa osaamisen
kehittämistä varten
• Armollisuuden muistaminen sekä itseä
että muita kohtaan
• Kollegoiden huomioiminen entistä
enemmän

• Avoimuuden vahvistaminen
• Yhteistyön vahvistaminen
• Yhteisöllisyyden edistäminen (yhteiset hetket ja
kohtaamiset, hyvinvointitilaisuudet, palautteen
anto)
• Tavoitteiden selkiyttäminen ja kirkastaminen
(lyhyt ja pitkä aikaväli)
• Vastuiden ja vastuualueiden tarkastelu ja
selkiyttäminen
• Epäformaaliin vuorovaikutukseen
kannustaminen
• Työkuorman jakautumisen tarkasteleminen
• Työpiikkeihin ennakointi ja valmistautuminen
• Toimivat tuki- ja sijaisjärjestelyt
• Hyvien käytänteiden tehokkaampi jakaminen
• Kokouksien ja kokouskäytäntöjen
selkiyttäminen
• Entistä parempi tiedonjako
• Monikielisyyden huomioimisen parantaminen
• Itsensä johtamisen taitojen tukeminen
• Yhdessä tehtyjen saavutusten juhlistaminen

Joustavat etätyömahdollisuudet ja –käytännöt,
hybridityön kehittäminen toimivaksi
Lounas- ja virikesetelit
Fyysisen kunnon tukeminen
Resurssien tasapainottaminen
Työtilojen ja ergonomiavälineiden kehittäminen
vastaamaan erilaisia työn tekemisen tarpeita
Työaikajoustojen säilyttäminen
Kattavampi ja selkeämpi työterveyshuolto
Uranäkymät ja uramahdollisuudet selkeämmäksi
Tuki oman työn sisällön ja kehittämisen
mahdollisuuteen
Palkkaus: läpinäkyvyys, palkkakehityksen ja
palkkatasa-arvon parantaminen
Varmuus rahoituksesta
Työsuhteen vakinaistaminen
Apurahatutkijoiden aseman parantaminen
Opetuksen tasapuolisempi ja tasaisempi
jakautuminen
Tutkimukselle enemmän aikaa
Erilaisten tilanteiden ja ihmisten kokonaisvaltaisempi
huomiointi
Monikielisyyden huomiointi entistä paremmin koko
yliopistoa koskevissa tiedonjaossa
Ketterämpi ja avoimempi päätöksenteko
Hallinnollisten tehtävien järkeistäminen
Muutosten ja uusien kehittämishankkeiden
järkeistäminen

17/11/2021
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KUORMITUSTEKIJÄT TYÖSSÄ,
AVOIN PALAUTE
Negatiivinen palaute
Suuri työkuorma, työpäivien venyminen

Esihenkilötyöhön kohdistuvat vaatimukset

Palautteen puute

Työn henkinen kuormittavuus

Jatkuva rahoituksen hakeminen

Priorisoinnin vaikeus

Epäselvien asioiden selvittely

Riittämättömyyden
kokemus

Luovan suunnitteluajan puute

Prosessien, vastuunjaon, tavoitteiden, odotusten,
työnkuvan epäselvyys

Haastavat
vuorovaikutussuhteet

Henkilöresurssien riittämättömyys, säästämispaineet

Huono työilmapiiri

Työn määräaikaisuus, epävarma työtilanne

Tiedon puute

Jatkuva aikapaine
Nopealla aikataululla tulevat nopeaa
reagointia vaativat tehtävät
Työtahdin nopeutuminen

Kilpailu resursseista, tutkimusmäärärahoista, tehtävistä

Työn tauottamisen mahdollisuus vähäinen

Apurahatutkijan huono asema

Jatkuvat muutokset

Korona-ajan tuoma kuormitus

Äkilliset muutokset

Liikaa digitaalisia kanavia

Etätyö, etäkokoukset

Ennakoimattomat muutokset

Liikaa viestinnän kanavia

Huono työergonomia

Tietojärjestelmien muutokset

Yksinäisyyden tunne etätyössä
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HELSINGIN YLIOPISTON
TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2021
Henkilöstöryhmät, sukupuolet, kampukset, yhteiset palvelut & lähipalvelut
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HENKILÖSTÖRYHMÄT
OPT/ASIANTUNTIJA- JA
TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ
Kysymys, suurimmat erot

Keskiarvo
OPT
henkilöstö

Keskiarvo
asiantuntijahenkilöstö

Minulla on riittävästi aikaa
selviytyä työtehtävistäni
työaikana

3,03

3,57

Pystyn pitämään työni ja muun
elämäni tasapainossa

3,4

3,93

En koe työtäni henkisesti
raskaaksi

2,89

3,38

Yksikössämme ei ole yksilöiden
välistä haitallista kilpailua

3,66

4,13

Työtehtäväni ovat mielenkiintoisia
ja haastavia

4,61

4,19

Etätyön tekeminen on vaikuttanut
työhyvinvointiini myönteisesti

3,04

3,77

Minulla on mahdollisuus edetä
urallani

3,37

3,06

Vahvuudet OPT-henkilöstö

Vahvuudet asiantuntijahenkilöstö

Kehittämiskohteet OPT-henkilöstö

Kehittämiskohteet asiantuntijahenkilöstö

Työtehtävään liittyvät voimavarat:
• Työtehtävien mielenkiintoisuus ja
haastavuus
• Osaamisen kehittäminen ja
hyödyntäminen
• Työn selkeät tavoitteet

Vuorovaikutukseen liittyvät
voimavarat, yksikkö:
• Koen olevani osa työyhteisöä
• Minua arvostetaan
• Yksikössä ei ole haitallista kilpailua

Strateginen johtaminen, erityisesti
mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston
päätöksentekoon ja mahdollisuus
vuorovaikutukseen johdon kanssa

Strateginen johtaminen, erityisesti
mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston
päätöksentekoon ja mahdollisuus
vuorovaikutukseen johdon kanssa

Vuorovaikutukseen liittyvät voimavarat:
lähiesihenkilötyö

Vuorovaikutukseen liittyvät
voimavarat: lähiesihenkilötyö

•
•
•
•

Uralla eteneminen
En koe työtäni henkisesti raskaaksi.
Minulla on riittävästi aikaa selviytyä töistä
työaikana.

Työn henkinen raskaus
Riittävästi aikaa selviytyä töistä työaikana
Muutosten kuormittavuus
Palautuminen kuormituksesta

OPT-PORTAAT/KYSELYN OSIOT
OPT-portaat
Yli opistonormi
Työkyvy n indikaattori t

Työn vaatimukset

4. Porras: Professori, akatemiaprofessori,
tutkimusprofessori, tutkimusjohtaja

Vuorov aikutuk seen liittyvät voimavarat:
esihenkilötyö
3. porras:
Yli opistonlehtori, kliininen opettaja,
Yli opistotutkija, tutkimuskoordinaattori ja
intendentti
Apulaisprofessori (tenure track)

Vuorov aikutuk seen liittyvät voimavarat:
yksikkö

2. porras:
Tutkijatohtori ja yliopisto-opett aja

Työn järjestämiseen liittyvät voimavarat

Työtehtävään liitty vät voimavarat

1. porras: Tohtorikoulutettava, erikoistuva
lääkäri/hammaslääkäri/eläinlääkäri
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
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OPT PORRAS 1, TYÖN VOIMAVARAT JA
VAATIMUKSET
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APURAHATUTKIJAT

Suurin ero yliopistonormiin
verrattuna

Alhaisin keskiarvo
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SUKUPUOLET
•

Vastaajista oli miehiä 1681, naisia
2942 ja muunsukupuolisia 32 ja 31
ei halunnut sanoa sukupuoltaan

•

Miehet antoivat keskimäärin
parempia arvioita kuin naiset ja
muunsukupuoliset

4,50
4,00

4,19

3,96

3,91
3,36

3,50

3,53

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Oletko kokenut häirintää, kiusaamista
tai muuta epäasiallista kohtelua
viimeisen vuoden aikana?

0,50
0,00
14 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat yksik össämme

Nainen

Mies

Muu

En halua sanoa

Yliopistonormi
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KAMPUKSET
•

Vastaajamäärät kampuksittain jakautuivat seuraavasti:
•

Keskustakampus 2011

•

Kumpula 627

•

Meilahti 844

•

Viikki 1240

•

Helsingin ulkopuolinen toimipiste 229

•

Kokonaistulosten perusteella Keskustakampuksella arvioitiin kysymyksiä
muita kampuksia kriittisimmin. Erityisesti Työn järjestämiseen liittyvät
voimavarat koettiin Keskustakampuksella muita kampuksia heikoimmaksi.

•

Nykyinen työkyky arvioitiin vahvimmaksi Helsingin ulkopuolisissa
toimipisteissä (8,20) ja heikoimmaksi Meilahdessa (7,84)

•

Kumpulassa työn ja muun elämän tasapaino sekä etätyön vaikutus
työhyvinvointiin arvioitiin muita kampuksia heikommin. Esihenkilötyötä
arvioitiin muita positiivisemmin.

•

Meilahden tuloksissa korostui muita vahvemmin oman osaamisen
hyödyntäminen. Sen sijaan Meilahdessa arvioitiin yksikön johdon
säännöllistä vuorovaikutusta henkilöstön kanssa kaikista kriittisimmin.
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YPAN YHTEISET PALVELUT & LÄHIPALVELUT
Kysymys, suurimmat erot

•
•
•

•

Vastaajajakauma
• Yhteiset palvelut 546
• Lähipalvelut 451
NPS
• Yhteiset palvelut 18
• Lähipalvelut 9
Lähipalveluissa esihenkilötyötä
sekä työtä poikkeustilanteessa
arvioitiin Yhteisiä palveluita
positiivisemmin
Yhteisissä palveluissa
työtehtävään ja työn
järjestämiseen liittyvät voimavarat
saivat positiivisemmat arviot
Lähipalveluihin verrattuna

Keskiarvo
YHTEISET
PALVELUT

Keskiarvo
LÄHIPALVELUT

8 Voin vaikuttaa riittävästi omiin työtehtäviini

3,74

3,45

36 Minulla on mahdollisuus vuorovaikutukseen
yliopiston johdon kanssa

3,19

2,92

1 Työtehtäväni ovat mielenkiintoisia ja
haastavia

4,21

3,97

5 Minulla on hyvät mahdollisuudet kehittää
osaamistani

3,88

3,64

89 Esihenkilöni on kiinnostunut
työhyvinvoinnistani poikkeustilanteen aikana

3,92

4,16

27 Minulla on riittävästi aikaa selviytyä
työtehtävistäni työaikana

3,50

3,26

Lisäksi ero kysymyksessä 94 Olen pystynyt järjestämään
opetuksen hyvin poikkeustilanteesta huolimatta.
Opetus ei kuitenkaan tyypillinen tehtävä ypalaisille
Presentation Name / Firstname Lastname
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TIEDEKUNNAT INDEKSIVERTAILU
VERTAILU YLIOPISTONORMIIN

Helsingin yliopisto
Tiedekunnat
Teologinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteell.
tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Bio- ja ympäristötieteellinen
tiedekunta
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen
tiedekunta
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
SSKH

TyöLähityytyväisyys esihenkilö-indeksi
työindeksi
3,87
3,99
3,88
3,94
3,94
3,88
3,78
3,55
3,83
3,91
3,76
3,86

TyöTyöOsaamisen,
yhteisön
tehtävään
Työn
oppimisen ja toimintaliittyvät
uudistumisen - kulttuuri - Työkyky- voimavarat - vaatimukset Kokonaisindeksi
indeksi
indeksi
-indeksi
indeksi
indeksi
4,13
3,81
3,75
4,31
3,54
3,80
4,15
3,70
3,70
4,37
3,41
3,74
3,91
3,39
3,60
4,34
3,23
3,55
4,04
3,19
3,65
4,27
3,36
3,52
4,20
3,77
3,74
4,40
3,52
3,80
4,07
3,46
3,52
4,42
3,23
3,55

4,00
3,88

4,14
4,24

4,23
4,23

3,92
3,94

3,78
3,70

4,35
4,40

3,57
3,42

3,91
3,90

3,94
3,79
3,86

3,98
3,53
3,92

4,13
4,03
4,10

3,69
3,33
3,60

3,71
3,64
3,62

4,40
4,37
4,34

3,41
3,20
3,33

3,76
3,51
3,66

3,97
3,78
3,52

4,14
3,82
3,30

4,22
4,07
3,85

3,94
3,77
3,01

3,82
3,69
3,24

4,37
4,27
4,20

3,59
3,26
2,91

3,90
3,69
3,21
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ERILLISET LAITOKSET JA
YLIOPISTOPALVELUT
INDEKSIVERTAILU
VERTAILU YLIOPISTONORMIIN

Helsingin yliopisto
HiLIFE
Kielikeskus
Tike
UniSport
Tutkijakollegium
Avoin yliopisto
LUOMUS
Kansalliskirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto
Yliopistopalvelut

TyöOsaamisen, yhteisön
TyöLähioppimisen ja toimintatyytyväisyys- esihenkilöty uudistumisen - kulttuuri indeksi
öindeksi
indeksi
indeksi
3,87
3,99
4,13
3,81
4,01
4,21
4,26
4,02
3,89
4,15
4,32
4,00
4,13
4,28
4,22
4,17
3,57
4,14
3,90
3,87
4,38
4,51
4,57
4,47
3,50
4,24
4,21
3,68
4,19
4,21
4,23
4,03
3,85
3,86
3,99
3,74
3,90
4,02
4,04
3,91
3,70
4,02
4,03
3,96

Työtehtävään
liittyvät
Työn
Työkyky- voimavarat - vaatimukset Kokonaisindeksi
indeksi
-indeksi
indeksi
3,75
4,31
3,54
3,80
3,82
4,43
3,66
3,98
3,91
4,46
3,79
3,95
4,07
4,24
4,04
4,09
3,74
4,12
3,50
3,75
4,00
4,52
3,88
4,24
3,67
4,50
3,38
3,80
3,87
4,41
3,73
3,98
3,82
4,21
3,72
3,77
3,86
4,13
3,95
3,92
3,76
4,13
3,68
3,81
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HELSINGIN YLIOPISTON
TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2021
Keskiarvot ja jakaumat
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29

2019

4,35

4,14

3,84

3,15

30

31

2019

4,04

2,68

3,33

32

33

2019

3,78
3,63
3,6
3,26

34

35

2019

3,93

3,57

3,64

4,09

3,98

3,55

36

37

2019
3,29

3,31

3,23

3,35

38

39

2019
3,65

40

41

7,94

42

2019
2,68

3,26

3,33

2,78

2,93

43

44

45

2019

3,2

46

Jakaumat

Samaa mieltä
olevien osuus

54 %
51 %
49 %
63 %
71 %

© Corporate Spirit

47

POIKKEUSTILANNEKYSELY
2021
3,73
4,21
3,26
3,44
3,96
3,79
3,86
3,70
3,73

48

49

OLETKO KOKENUT HÄIRINTÄÄ KIUSAAMISTA TAI MUUTA
EPÄASIALLISTA KOHTELUA VIIMEISEN VUODEN AIKANA?

180
175
199

4432

HELSINGIN YLIOPISTON
TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2021
Taustatiedot
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SUKUPUOLI JA IKÄ

52

PALVELUSSUHDE JA KESTO

53

NYKYISEN TYÖTEHTÄVÄN KESTO
JA ASEMA

54

HENKILÖSTÖRYHMÄ & YHTEISET
PALVELUT / LÄHIPALVELUT

55

OPT-ROOLI &
HENKILÖSTÖALARYHMÄ

56

KANSALAISUUS & KAMPUS

57

APURAHATUTKIJAT

58

TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELU

59

VASTAUSPROSENTIT 2021

• Henkilöstön vastausprosentti oli 62,8 (4810
vastaajaa), edellisessä vuoden 2019 kyselyssä 56
%
•
•
•

Tavoite 70%,
asiantuntijaorganisaatioissa tyypillisesti yli 80%
Vaihteluväli HY:n yksiköissä 42,9%-100%
Tiedekunnista korkein vastausprosentti 66,6%
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

• Koko yliopiston vastausprosentti oli 58,9 (4986
vastaajaa)
•

Kaikkien yliopistojen vastausprosenttien vaihteluväli
39-71 %

• Työhyvinvointikysely lähetettiin yhteensä 8462:lle
yliopiston työntekijälle,(yht. 7659) apurahatutkijalle,
tuntiopettajalle ja tuntityöntekijälle (yht. 803).
• Vastaajista oli
•
•

Työntekijöitä 4810
Apurahatutkijoita, tuntiopettajia ja tuntityöntekijöitä 176

•
•

Määräaikaisia 2169
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 2767
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INDEKSIT 2021

Kokonaisindeksi ei ole
suoraan vertailukelpoinen
edellisen kyselyn 2019
kokonaiskeskiarvoon 3,57
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Kehitys

2019
4,14
4,35

4,1
4,09

3,26

3,23
3,15
3,35
3,29
2,68

3

2019 PAINOPISTEET JA KEHITTYMINEN
1. Uralla kehittymisen mahdollisuudet 2021: 3,23

2019: 3,15

2. Vaikeiden asioiden
puheeksiottaminen

2021: 3,46

2019: 3,26

3. Strateginen johtaminen ja

2021: 2,97

2019: 3,0

sisäinen viestintä

2021: 3,35

2019: 3,2

ja epäasialliseen käyttäytymiseen
puuttuminen

© Corporate Spirit
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Rehtorin päätös

1 (1)

HY/6676/00.00.06.00/2021

23.11.2021

KORONAVIRUSKRIISIN JOHTORYHMÄN VALTUUTUKSEN PALAUTTAMINEN
Tausta
Rehtori valtuutti 12.3.2020 koronaviruskriisin johtoryhmän johtamaan koronaviruksesta
aiheutuvaa poikkeustilannetta ja tekemään tilanteen edellyttämät yliopistoa koskevat
päätökset ja antamaan määräykset (rehtorin päätös HY/562/00.00.06.00/2020). Kriisin eri
vaiheiden tilannearvion mukaan rehtori muutti valtuutusta päätöksillä
HY/1413/00.00.06.00/2020, HY/2483/00.00.06.00/2020 ja HY/2842/00.00.06.00/2020.
Kriisin olennaisesti lievennyttyä rehtori teki 29.10.2021 päätöksen
(HY/5691/00.00.06.00/2021), jolla johtoryhmän toiminta muutettiin loppuvuodeksi
koronaviruskriisitilanteen seurantaryhmäksi ja sen toiminta määrättiin päättymään
31.12.2021.
Päätöksen jälkeen koronaepidemia on uudelleen voimistunut nopeasti. Aluehallintovirasto
päätti 18.11.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueita koskevista
kokoontumisrajoituksista, jotka ovat voimassa 25.11.2021 – 24.12.2021.
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 23.11.2021 maskisuosituksen
tiukentumisesta ja laajasta etätyösuosituksesta sekä vetosi maan hallitukseen tiukempien
ravintolarajoitusten ja kolmannen rokotuskierroksen aikaistamisen puolesta. Rehtorin
tilannearvion nojalla koronakriisin johtoryhmän valtuutus on perusteltua palauttaa.
Päätös
Palautan kriisin johtoryhmän valtuutuksen seuraavasti:
Koronaviruskriisin johtoryhmä johtaa koronaviruksesta aiheutuvaa kriisiä ja antaa kriisitilanteen toimintaan ja kriisistä palautumiseen välittömästi liittyviä rehtorin yleis- ja erityistoimivaltaan kuuluvia ohjeistuksia, määräyksiä ja päätöksiä.
Rehtori arvioi valtuutuksen muuttamisen tarpeen tilanteen olennaisesti muuttuessa, kuitenkin viimeistään 31.1.2022. Kriisin johtoryhmän toiminta lopetetaan johtoryhmän omalla
tai rehtorin päätöksellä. Tilannekeskukset ja operatiiviset ryhmät jatkavat toimintaansa kriisin johtoryhmän toiminnan lopettamiseen saakka, ellei kriisin johtoryhmä sitä ennen tee
päätöstä niiden toiminnan lopettamisesta.

Sari Lindblom

Rehtori

Perttu Pohjola

Palvelupäällikkö

PL 4 (Yliopistonkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +3582941 911*, www.helsinki.fi/yliopisto
PB 4 (Universitetsgatan 3), FI-00014 Helsingfors universitet
Telefon +3582941 911*, www.helsinki.fi/universitetet
P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3), FI-00014 University of Helsinki
Telephone +3582941 911*, www.helsinki.fi/university

Tämä asiakirja on allekirjoitettu
Asian HY/6676/00.00.06.00/2021 asiakirja
Lista allekirjoittajista
Allekirjoittaja

Todennus

Rehtorin päätökset 19.10.-17.11.2021
17.11.202
1
12.11.202
1
12.11.202
1
5.11.2021
5.11.2021
3.11.2021
3.11.2021
29.10.202
1
26.10.202
1
25.10.202
1
25.10.202
1
22.10.202
1
22.10.202
1
22.10.202
1

HY/6344/00.00.06.00/2021: Tutkimusoikeuksien jakamisesta ja luovuttamisesta
sopiminen työsopimuksen liitteellä
HY/6171/01.01.01.01/2021: Vakinaistamismenettelyn käynnistäminen digitaaliset
innovaatiot ja kulutusyhteiskunta professorin tehtävään
HY/6164/01.01.01.01/2021: Tietojenkäsittelytieteen professorin tehtävän
täyttäminen
HY/5956/01.01.01.01/2021: Tillsättning av professur i ekologi
HY/5949/00.00.06.00/2021: Oikeusturvalautakunnan esittelijän ja sihteerin
nimittäminen
HY/5610/00.05.09/2021: Nimeämispyyntö: Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR)
asettaminen vuosille 2021- 2025; Määräaika 15.11.2021
HY/5830/01.01.01.00/2021: Tillsättning av biträdande professor i allmän rättslära
HY/5691/00.00.06.00/2021: Koronaviruskriisin johtoryhmän valtuutuksen
muuttaminen
HY/5611/00.00.06.00/2021: Väitöstilaisuuksien järjestäminen Helsingin yliopistossa
HY/5579/01.01.01.01/2021: Vakinaistamismenettelyn käynnistäminen yhteiskunnan
rakenteen ja sosiaalisen muutoksen tutkimuksen professorin tehtävään
HY/5581/01.01.01.01/2021: Vakinaistamismenettelyn käynnistäminen venäläisen
oikeuden ja hallinnon professorin tehtävään
HY/5544/00.00.06.00/2021: Osa-aikaisen tutkimusjohtajan nimittäminen
lääketieteelliseen tiedekuntaan
HY/5543/01.01.01.01/2021: Uskontotieteen professorin tehtävän täyttäminen
HY/5542/01.01.00/2021: Farmasian teknologian professorin tehtävän avaaminen
hakuun

Helsingin yliopiston varainhankinnan ja
lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet
– LUONNOS 11/2021

HELSINGIN YLIOPISTON VARAINHANKINNAN JA
LAHJOITTAJASUHTEIDEN EETTISET PERIAATTEET
Lahjoitukset Helsingin yliopistolle, yliopiston eri yksiköille ja Helsingin yliopiston rahastoille ovat
tärkeä tuki tieteelle, tutkimukselle ja opiskelulle. Kiitos lahjoittajat ja kumppanit, ja tervetuloa toimimaan tieteen voimalla maailman parhaaksi.
Helsingin yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin – totuuteen, vapauteen, sivistykseen ja
yhteisöllisyyteen –, yliopiston ja yliopiston rahastojen johtosääntöihin, strategiaan, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettisiä periaatteita noudatetaan kaikessa yliopiston varainhankinnassa ja lahjoittajasuhteiden hoitamisessa lahjoittajia kunnioittaen.1
Varainhankinta ja lahjoitukset tukevat Helsingin yliopiston tehtäviä: tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.2 Lahjoittajia voivat olla esimerkiksi kotimaiset ja ulkomaiset yksityishenkilöt, säätiöt, yritykset, järjestöt, julkiset tahot ja testamenttilahjoittajat.

Helsingin yliopiston varainhankinta on luotettavaa ja periaatteet sitovat kaikkia
Helsingin yliopiston (”yliopisto”) varainhankinta perustuu edellä mainittuihin lakeihin, ohjeisiin, arvoihin sekä luottamukseen. Yliopisto ja yliopiston kumppanit toimivat avoimesti ja rehellisesti lahjoittajaa kunnioittaen.3 Varainhankinnassa käytetään julkisesti saatavilla olevia sekä lahjoittajien
kanssa käydyissä keskusteluissa saatuja tietoja. Varainhankintaan ja lahjoituksiin liittyvää tietoa
käsitellään luottamuksellisesti, tietoturvallisesti ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen.4
Yliopisto käyttää varainhankinnan kautta saadut lahjoitusvarat lahjakirjassa tai muussa lahjoitusasiakirjassa määriteltyyn kohteeseen yliopiston päättämällä tavalla. Käytöstä päättävät yliopiston
hallitus ja/tai yliopiston johto ja/tai yksikön johto toimivaltuuksiensa mukaisesti osana yliopiston
johtamista ja toiminnan ja talouden suunnittelua. Lahjoitusvarojen käyttö on läpinäkyvää ja siitä
kerrotaan yliopiston viestinnässä. Varainhankinnan kulut ovat osa yliopiston toimintabudjettia, ne
ovat kohtuulliset suhteessa saatuun tuottoon ja hyötyyn, ja niistä raportoidaan osana kirjanpitoa ja
toiminnan ja talouden raportointia.

1

Periaatteet on tarkoitettu Helsingin yliopiston lahjoittajille, lahjoittamisesta ja lahjoituksista kiinnostuneille kumppaneille, viranomaisille
ja medialle sekä koko yliopistoyhteisöille, ja ne ovat osa yliopiston eettisten ohjeiden kokonaisuutta www.helsinki.fi/fi/yliopisto/eettinenohjeistus). Periaatteissa on huomioitu esimerkiksi Vala ry:n suomeksi julkaisemat varainhankinnan kansainväliset periaatteet (lisätietoja www.vala.fi/varainhankinta-suomessa/hyva-hallinto-ja-eettisyys).
2
Yliopiston tehtävät: yliopistolaki (558/2009), 2 §. Lahjoitus tarkoittaa Helsingin yliopiston saamaa taloudellista tukea, johon ei liity
vastinetta, ja se perustuu aina lahjakirjaan tai muuhun lahjoitusasiakirjaan. Helsingin yliopisto voi saada ja ottaa vastaan lahjoituksena
esimerkiksi rahaa, kiinteää tai irtainta omaisuutta tai tekijänoikeuksia; lahjoitusmuotoja ovat myös omistus-, hallinta-, käyttö- tai muu
immateriaalioikeus, tai kaikkien tässä mainittujen taloudellinen hyödyntäminen, tai palvelu. Yliopistolla on kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukainen rahankeräyslupa. Esimerkiksi hankinnoissa, yritys- ja tutkimusrahoituksessa sekä sponsoroinnissa noudatetaan niitä koskevia erillisiä toimintaohjeita, ja toisaalta säätiöiden tai muiden tahojen myöntämät hankerahoitukset eivät ole lahjoituksia, vaikka niihin ei liittyisi raportointivelvollisuutta laajempaa vastiketta.
3
Yliopiston henkilöstö tai yliopiston kumppanit eivät ota lahjoituksiin tai mahdollisiin lahjoituksiin liittyvää henkilökohtaista hyötyä lahjoittajalta tai potentiaaliselta lahjoittajalta: katso esimerkiksi Helsingin yliopiston lahjonnan vastaiset periaatteet: www.helsinki.fi/fi(yliopisto/eettinen-ohjeistus.
4
Yliopisto luovuttaa saamiaan tietoja ulkopuolisille lainsäädännön edellyttämiin tarkoituksiin tai jos siitä on sovittu lahjoittajan kanssa,
esimerkiksi julkisuuslain vaatimukset (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai lahjoittajan kanssa sovittu viestintä.
1

Toimintaa ohjaavat yliopiston arvot sekä kestävyys ja vastuullisuus
Yliopisto kertoo erilaisista lahjoituskohteista omassa viestinnässään, minkä lisäksi yliopisto voi
keskustella ja sopia uusista lahjoitusvaroilla tuettavista kohteista lahjoittajien kanssa. Yliopistolla
on selkeät toimintatavat lahjoitusten vastaanottamiseen, hyväksymiseen, käsittelyyn ja käyttöön.5
Yliopisto selvittää lahjoittajien ja lahjoitusten taustat huolellisesti ja riittävän kattavasti suhteessa
lahjoitukseen huolellisuusvelvoitetta noudattaen. Lainsäädäntö, arvot, ja esimerkiksi yliopiston
strategian määrittelemät kestävyys ja vastuullisuus sekä ihmisen ja muun luonnon arvon kunnioittaminen ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa.6 Varainhankinnan ja lahjoitusten osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yliopisto ei ota vastaan lahjoituksia, joiden tausta perustuu tiedossa
olevaan laittomaan toimintaan7, lahjoituksia, joiden tarkoitus vaarantaa yliopiston autonomian,
riippumattomuuden tai maineen; lahjoituksia, joiden tarkoitus on ristiriidassa yliopiston arvojen
kanssa; tai lahjoituksia, joiden tarkoitus voi vaarantaa yliopiston toiminnan eettistä, ekologista, taloudellista tai sosiaalista kestävyyttä.8 Yliopisto tekee lahjoituksiin liittyvät päätökset, jotka koskevat tutkimuksen tai opintojen toteuttamista tai opiskeluun, tutkimukseen tai työsuhteisiin liittyviä
henkilövalintoja, arvosanoja tai muuta akateemista menestystä.9 Yliopiston toiminnan avoimuuden kannalta on tärkeää, että yliopisto voi kertoa viestinnässään kaikista lahjoituksista esimerkiksi
lahjoituksen suuruusluokan ja tarkoituksen.
Yliopisto voi arvioida huolellisuusvelvoitteidensa toteuttamiseksi lahjoituksen vastaanottamista
varmistaakseen esimerkiksi riippumattomuutensa sekä arvojensa mukaisen, vastuullisuuden ja
kestävyyden huomioivan päätöksenteon.10 Yliopisto voi ottaa vastaan lahjoituksia, joiden osalta
yliopisto tekee lahjoituksen vastaanottamiseen liittyvän eettisen arvion. Arvioitavia tilanteita ovat
esimerkiksi:
- Lahjoituksen taustalla on yhteys toimintaan, joka on yliopiston näkemyksen mukaan tärkeä arvioida suhteessa yliopiston arvoihin tai suhteessa yliopiston maineeseen ja/tai näkemykseen
sosiaalisesti, taloudellisesti tai ympäristön kannalta kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta;11
- Lahjoittajalla tai lahjoittajan edustajan on Helsingin yliopiston asiakas ja/tai palveluntuottaja
(esimerkkeinä hankinnat tai ostopalvelut) tai lahjoittajalla tai lahjoittajan edustalla on jokin muu
sidonnaisuus Helsingin yliopistoon ja/tai yksikköön, jonka tueksi lahjoitusta käytetään;12 tai
- Lahjoitus on taloudelliselta arvoltaan erittäin merkittävä tai sen maksamiseen liittyy
monimutkaisia taloudellisia järjestelyjä tai valuuttariski.

5

Lahjoituksen voi tehdä erilaisilla maksutavoilla ja esimerkiksi testamentilla, ja yliopisto voi ottaa vastaan myös muita kuin rahalahjoituksia. Yliopisto antaa lahjoituksiin liittyen vain yleisluontoista neuvontaa ja ottaa lahjoituksia vastaan vain oikeustoimikelpoisilta lahjoittajilta. Yliopisto voi neuvoa esimerkiksi testamentintekijöitä tai rahastojen perustajia muotoilemaan testamentissa tai rahaston säännöissä määrätyn lahjoituskohteen tavalla, joka tukee tutkimusta ja opintoja ajassa kestävästi ja siten, että Helsingin yliopiston on mahdollisimman helppoa tulkita ja noudattaa lahjoittajan tahtoa ajass a muuttuvalla tavalla. Yliopisto ei anna henkilökohtaista oikeudellista
neuvontaa tai laadi testamentteja, testamentteja ei tehdä yliopiston tiloissa eivätkä yliopiston henkilökunnan jäsenet voi toimia testamentin todistajina, jos on tiedossa, että testamentti sisältää määräyksiä testamentin tekijän omaisuuden jättämisestä yliopiston hyväksi.
6
”Kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme. Tutkimuksemme ja opetuksemme edistää kestävää hyvinvointia vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.” (https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/strategia-talous-ja-laatu/strategia-20212030/helsingin-yliopiston-strategia)
7
Yliopisto kertoo viranomaisille epäilykset lahjoituksiin liittyvästä laittomasta toiminnasta.
8
Noudattaakseen lainsäädännön velvoitteita ja periaatteitaan yliopisto ei ota vastaan lahjoituksia, joiden taustoja yliopisto ei voi
selvittää riittävällä tarkkuudella.
9
Yliopisto ja lahjoittaja voivat yhdessä keskustellusti määritellä esimerkiksi mahdollisen lahjoituksella perustettavan profes suurin alan,
ja lahjoittaja voi halutessaan suunnata esimerkiksi apurahoja tietyille aloille Päätökset tehtäviin valittavista henkilöistä sekä apurahojen, palkintojen ja stipendien saajista tekee aina Helsingin yliopisto.
10
Arviointi tehdään Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen mukaisilla tavoilla, esimerkiksi osana Eettisen asiantuntijaneuvoston työtä,
minkä lisäksi varainhankintaa ja lahjoituksia arvioidaan osana yliopiston johtamis- ja kirjanpitokäytäntöjä sekä sisäisen tarkastuksen
prosesseja.
11
Esimerkkejä ovat muun muassa lahjoitusvarojen tausta hauraassa, epävakaassa tai epädemokraattisessa valtiossa,
lahjoitusvarojen yhteys kansainvälisten sanktioiden kohteena oleviin tahoihin, tai yhteys teollisuudenaloihin, joiden osalta yliopisto
katsoo olevan tärkeää arvioida lahjoittajan, lahjoitusvarojen ja/tai lahjoituksen tarkoituksen suhdetta yliopiston arvoihin sekä
kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Yliopisto voi arvioida lahjoituksia tarvittaessa tapauskohtaisesti esimerkiksi osana yliopiston eettisen
asiantuntijaneuvoston toimintaa.
12
Lahjoittaja tai lahjoittajan edustaja toimii yliopiston toimielimissä, hänellä on työ- tai opintosuhde yksikköön, jonka toiminnan tueksi
lahjoitusta käytetään tai hän hänen läheisensä on esimerkiksi hakenut opiskelu- tai työpaikkaa kyseisestä yksiköstä.

- Arviointi voidaan tehdä myös tilanteissa, joissa yliopisto saa tietoonsa oleellisesti alkuperäistä
lahjoitustilannetta muuttavia lisätietoja.

Lahjoitusvarojen sijoittaminen ja käyttö on vastuullista ja pitkäjänteistä
Helsingin yliopistolle ja Helsingin yliopiston rahastoille annettuja (raha)lahjoituksia sijoitetaan
osana Helsingin yliopiston sijoitusomaisuuden kokonaisuutta. Yliopiston tavoitteena on varmistaa
sijoitusvarallisuuden ja sijoituskohteiden hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä.13
Lahjoitusvarat ja/tai niiden tuotto käytetään tarkoitukseen, joka kerrotaan lahjakirjassa tai muussa
lahjoitusasiakirjassa sekä mahdollisesti lahjoitusvaroilla perustettavan lahjoitusrahaston säännöissä.14 Yliopisto noudattaa lahjoitusvarojen ja niihin perustuvan tuoton käytössä niiden alkuperäistä tarkoitusta tavalla, joka on kussakin ajassa mahdollista, ja joka toteuttaa lahjoittajan tahtoa
mahdollisimman hyvin. Muutoksista keskustellaan mahdollisuuksien mukaan lahjoittajan tai hänen edustajansa kanssa, ja niistä tehdään erillinen päätös.
Merkittävä osa lahjoitusvaroista rahastoidaan, ja rahastoista käytetään pääsääntöisesti niiden
tuottoa. Kiinteän tuottoprosentin suuruuden vahvistaa vuosittain yliopiston hallitus. Yliopisto voi
halutessaan ja/tai lahjoittajan kanssa sovitusti käyttää myös lahjoitusvarojen pääomaa. Mahdollisia valtion vastinrahaohjelmien mukaisia, lahjoitusvaroihin perustuvia pääomasijoituksia yliopisto
käyttää kunkin vastinrahaohjelman ehtojen mukaisesti.

Lahjoittajat ovat osa kumppaniverkostoa ja lahjoitusviestintä on avointa
Helsingin yliopisto hoitaa lahjoittajasuhteita osana pitkäaikaisia kumppanuuksiaan edellä mainitulla tavalla lahjoittajan tahtoa kunnioittaen: vanhin osana lahjoitusrahastojen kokonaisuutta toimiva rahasto perustuu 1740-luvulla tehtyyn lahjoitukseen.
Kiittäminen on osa pitkäaikaista kumppanuutta. Lahjoitusten vaikuttavuudesta ja varojen käytöstä
kerrotaan kaikille lahjoittajille ja muille yliopiston kumppaneille, jotka ovat osa yliopiston kumppaniverkostoa. Kirahviklubi on yliopiston lahjoittajayhteisö, johon kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki
suurempia lahjoituksia yliopistolle tehneet lahjoittajat. Yliopisto kutsuu lahjoittajaverkostoonsa
myös yliopistolle tai yliopiston rahastoille testamentin tehneet lahjoittajat.
Lahjoituksista kerrotaan osana yliopiston viestintää ja toiminnan raportointia.15 Yliopiston viestinnässä voidaan aina kertoa esimerkiksi lahjoituksen suuruusluokka ja lahjoituksen tarkoitus.16
Yliopisto kertoo myös avoimesti esimerkiksi lahjoitusvaroihin perustuvista tehtävistä. Kiitoksena
lahjoitusvarojen mahdollistamasta tuesta yliopisto voi nimetä esimerkiksi tutkimusohjelmia tai professuureja lahjoittajan kanssa sovitulla tavalla.17

13

Sijoitustoiminnassa noudatetaan yliopiston hallituksen hyväksymiä sijoitustoiminnan ja vastuullisen sijoittamisen periaatteit a, lisätietoja www.helsinki.fi/fi/yliopisto/eettinen-ohjeistus.
14
Yliopistolla on oikeus periä lahjoitusvaroista päätöksensä mukainen ja/tai lahjoittajan kanssa sovittu yleiskustannusosuus. T ällä hetkellä (2021) yleiskustannusosuutta peritään vain lahjoittajan kanssa sovituissa tilanteissa, ja lahjoitusvarat ja/tai niiden tuotto käytetään
kokonaisuudessaan lahjakirjassa tai muussa lahjoitusasiakirjassa kerrottuun kohteeseen.
15
Esimerkiksi intranetissä, julkisilla verkkosivuilla, lahjoittamiseen liittyvissä julkaisuissa, sosiaalisessa mediassa ja mahdollisissa
muissa viestintäkanavissa sekä virallisissa toiminnan- ja tilintarkastusraporteissa.
16
Lahjoittaja voi toivoa, ettei yliopisto julkaise esimerkiksi lahjoittajan nimeä. Helsingin yliopiston johto ja varainhankinnan, lahjoittajasuhteiden ja talouspalveluiden asiantuntijat voivat käsitellä lahjoitustietoja, ja tieto lahjoituksista jää sitä koskeviin, pysyvästi arkistoitaviin asiakirjoihin sekä lahjoittajarekisteriin. Tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämiin tarkoituksiin tai tieteellisen tutkimukseen
käyttöön. Tällainen tarkoitus voi olla esimerkiksi julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) tarkoittama käyttö.
Asiakirjoista salataan lahjoittajien yksilöintitiedot erityisesti yksityishenkilöiden osalta tilanteissa, joissa yksilöintitietojen antaminen ei
perustu lakiin.
17
Nimeämiseen liittyviä käytäntöjä käsitellään Helsingin yliopiston rehtorin päättämällä tavalla.
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PÄIVITETYT PERIAATTEET JA NIITÄ TUKEVAT
TOIMINTATAVAT
 Helsingin yliopiston varainhankinnan ja yritysyhteistyön eettiset periaatteet ovat vuodelta 2016 (yksi dokumentti):
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/vastuullisuus/eettinen-ohjeistus/varainhankinnan-ja-yritysyhteistyon-eettiset.
 Päivittäminen ajankohtaista; huomioitu kansainvälisiä esimerkkejä


Kahden eri toiminnon – varainhankinta ja lahjoittaminen, yritysyhteistyö - käsitteleminen omina kokonaisuuksinaan; osa yliopiston
laajempaa eettisten ohjeiden kokonaisuutta (ml. laajempi kumppanuusyhteistyön kokonaisuus, hankintaprosessit jne)



Osa yliopiston laadukasta toimintatapaa ja riskienhallinnan kokonaisuutta – päivitetyt periaatteet huomioivat mm. kestävyyden ja
vastuullisuuden yliopiston strategian keskiössä



Lisääntyvä kansainvälinen varainhankinta ja kasvava yritysyhteistyö

 Muutoksia: aiempaa selkeämmin muun muassa esimerkkejä eettistä arviointia vaativista tilanteista sekä periaatteiden yhteydessä
kehitettävä yliopiston huolellisuusvelvoitteiden mukainen toimintatapa (”due diligence”) ja entistä selkeämpi viestintä periaatteista
yliopistoyhteisölle ja kumppaneille.
•

Periaatteet toteutuvat yliopistolaisten työssä. Soveltaminen edellyttää muun muassa:
•

huolellisuusvelvoitteen mukaisen toimintaprosessien kehittämistä systemaattiseksi tavaksi toimia huomioiden yliopiston eettisten
periaatteiden kokonaisuus;

•

laadukasta eettistä keskustelua ja arviointia yliopiston sisällä sekä tarkentuvaa näkemystä mahdollisista poissuljettavista toimialoista tai
muista lahjoituskumppanuuksista konkreettisten esimerkkien ja riskiskenaarioiden kautta;

•

oikea-aikaista ja kunnioittavaa keskustelua lahjoittajien ja kumppanien kanssa;

•

selkeää dokumentaatiota huomioiden yksityisyydensuojan ja läpinäkyvyyden vaatimukset sekä perusteltua päätöksentekoa (EAN isojen
periaatteiden linjausten tukena).
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LAIT, NORMIT JA ARVOT SEKÄ KESTÄVYYS
JA VASTUULLISUUS EETTISTEN
PERIAATTEIDEN LÄHTÖKOHTANA
 Varainhankintaan ja lahjoittamiseen liittyvä kaikki yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin, yliopiston ja
yliopiston rahastojen johtosääntöihin, strategiaan, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa
olevaan lainsäädäntöön. Lakien, arvojen ja normien ohella yliopiston toimintaa ohjaa tavoite kestävyydestä ja
vastuullisuudesta.
 Varainhankinnan ja lahjoittamisen eettisiä periaatteita noudatetaan kaikessa yliopiston varainhankinnassa ja
lahjoittajasuhteiden hoitamisessa lahjoittajia kunnioittaen: taustalla yliopiston selkeät toimintatavat
lahjoitusten vastaanottamiseen, hyväksymiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Keskeinen käyttöä ohjaava periaate:
lahjoittaja ei voi vaikuttaa esim. lahjoitustehtäviin liittyviin henkilövalintoihin tai apurahojen, palkintojen ja
stipendien saajiin.
 Keskeiset riskit liittyvät muun muassa yliopiston maineeseen, autonomiaan tai esimerkiksi vaikutuksiin
rahoituksen kokonaisuudesta.


Lahjoitusten kokonaisuutta tarkastellaan eettisiä periaatteita soveltavan huolellisuusvelvoitteen mukaisen
toimintatavan kautta. Tarkempaa eettistä arviointia vaativien lahjoitusten määrä hallittavissa.



Tavoitteena yliopiston oman toiminnan hyvä valmistelu sekä selkeä päätöksentekoprosessi ja dokumentointi
tilanteissa, jossa päätöksenteon tueksi toteutetaan tarkempi eettinen arviointi. Yliopiston päätöksenteko perustuu
julkisista lähteistä tai kaupallisesti saatavaan tietoon: materiaali yliopiston päätöksenteosta on pääsääntöisesti julkista
(laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta).

Presentation Name / Firstname Lastname
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VARAINHANKINNAN JA LAHJOITTAMISEN
EETTISET PERIAATTEET
 Periaatteista ja toimintatavoista kerrotaan entistä selkeämmin osana varainhankinta- ja lahjoitusviestinnän kokonaisuutta; mahdollisuus
tiedustella tarvittaessa tietoja myös lahjoittajalta.
 Periaatteissa kerrotaan esimerkiksi, että yliopisto ei ota vastaan lahjoituksia, 1) joiden tausta perustuu tiedossa olevaan laittomaan
toimintaan, 2) jotka vaarantavat yliopiston toiminnan riippumattomuuden, autonomian tai maineen tai 3) joiden tarkoitus on
esimerkiksi ristiriidassa yliopiston arvojen tai näkemysten kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta kanssa. Yliopisto ei myöskään ota
vastaan lahjoituksia, joiden alkuperää yliopisto ei voi selvittää riittävällä tarkkuudella.
 Yliopisto voi arvioida huolellisuusvelvoitteidensa toteuttamiseksi lahjoituksen vastaanottamista myös varmistaakseen esimerkiksi
riippumattomuutensa sekä arvojensa mukaisen, vastuullisuuden ja kestävyyden huomioivan päätöksenteon. Yliopisto arvioi lahjoitusten
vastaanottamista suhteessa eettisiin periaatteisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa lahjoitusvarojen tausta liittyy toimintaan, joka on ristiriidassa
niiden näkemysten kanssa, joita yliopistolla on kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Yliopisto voi tehdä yhteistyötä (ks. alla) mutta on tärkeää,
että yliopistolla on prosessi arvioinnin tekemiseksi. Prosessia kehitetään eettisten periaatteiden linjausten mukaisesti.
 Yliopisto voi päätöksellään ottaa vastaan lahjoituksia, joiden osalta yliopisto tekee lahjoituksen vastaanottamiseen liittyvän eettisen arvion;
esimerkiksi:


Lahjoituksen taustalla on yhteys toimintaan, joka on yliopiston näkemyksen mukaan tärkeä arvioida suhteessa yliopiston arvoihin tai
suhteessa yliopiston maineeseen ja/tai näkemykseen sosiaalisesti, taloudellisesti tai ympäristön kannalta kestävästä ja
vastuullisesta toiminnasta.



Lahjoittajalla tai lahjoittajan edustaja on Helsingin yliopiston asiakas ja/tai palveluntuottaja (esimerkkeinä hankinnat tai ostopalvelut)
tai lahjoittajalla tai lahjoittajan edustalla on jokin muu sidonnaisuus Helsingin yliopistoon ja/tai yksikköön, jonka tueksi lahjoitusta
käytetään



Lahjoitus on taloudelliselta arvoltaan erittäin merkittävä tai sen maksamiseen liittyy monimutkaisia taloudellisia järjestelyjä tai
valuuttariski.



Yliopisto saa myöhemmin tietoonsa alkuperäistä tilannetta muuttavia asioita.
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HELSINGIN YLIOPISTON YRITYSYHTEISTYÖN EETTISET
PERIAATTEET
Helsingin yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta, jonka avulla olemme ratkaisemassa
maailmanlaajuisia haasteita. Yhteistyö yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa on Helsingin yliopistolle
tärkeää ja haluamme tuoda tutkimustulokset ja yliopistosta valmistuneiden osaamisen parhaalla tavalla yhteiskunnan käyttöön. Yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa tehtävä monenlainen yhteistyö tukee yliopiston tehtäviä: tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
Yritysyhteistyöllä tarkoitetaan näissä periaatteissa yritysten kanssa sopimukseen perustuvaa tutkimus- opetus- tai muuta yhteistyötä, johon liittyy sopimus ja/tai sopimukseen perustuva vastine. Yritysyhteistyötä kehitetään jatkuvasti vuorovaikutuksessa kumppaneiden kanssa Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettisten
periaatteiden mukaisesti.1

Lait ja normit ohjaavat yritysyhteistyötä
Helsingin yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin – totuuteen, vapauteen, sivistykseen ja yhteisöllisyyteen –, yliopiston ja yliopiston rahastojen johtosääntöihin, strategiaan, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Yritysyhteistyössä yliopisto noudattaa myös yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita sekä esimerkiksi EU:n asetusta kaksikäyttötuotteista ja sen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä. Yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen.
Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettisiä periaatteita noudatetaan kaikessa yliopiston yritysyhteistyössä,
ja yliopiston ja yliopiston rahastojen työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat periaatteiden mukaisesti. Ohjeistus koskee myös tilanteita, joissa yliopistoyhteisön jäsen toimii yksityishenkilönä mutta tosiasiallisesti
perustuen hänen asemaansa yliopistossa.2 Yliopisto kunnioittaa toiminnassaan yhteistyötahoja ja näiden
edustajia sekä rehellisyyden, vastuullisuuden, luottamuksen sekä kaikkien osapuolten arvostamisen periaatteita.

Sopimuksiin perustuva yritysyhteistyö edistää yhteisesti tärkeitä tavoitteita
Yliopiston yritysyhteistyö perustuu yliopiston strategian toteuttamiseen ja arvojen edistämiseen yhteistyössä
yliopiston kumppaneiden kanssa. Lakien, arvojen ja normien ohella yliopiston toimintaa ohjaa tavoite kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Yliopisto selvittää kumppaneidensa toiminnan yhteensovittamista yliopiston
toiminnan lähtökohtiin yhteistyökohtaisesti kulloinkin saatavilla olevista tiedoista.3

1

Helsingin yliopiston yritysyhteistyön periaatteita on mahdollista soveltaa myös Helsingin yliopiston sopimuksiin perustuvaan yhteistyöhön esimerkiksi järjestöjen, säätiöiden tai julkisten organisaatioiden kanssa tilanteissa, joissa yhteistyö on luonteeltaan näissä periaatteissa kuvatun mukaista. Tässä tarkoitettuja yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi erilaiset tutkimusyhteistyön muodot, tilaustutkimus, konsultointi tai sponsorointi, yhteiskehittäminen tai esimerkiksi tutkimus- ja muu yhteistyö isommissa tutkimuskonsortioissa. Hankintoja ja lahjoittamista käsitellään erillään tässä tarkoitetusta yritysyhteistyöstä, ja niitä säätelevät niitä koskevat periaatteet, lainsäädäntö ja normisto. Yliopisto ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua oman vaikutusvaltansa käyttämiseksi kolmansiin osapuoliin vain
perustehtäviensä, tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, toteuttamiseksi. Periaatteet on tarkoitettu koko yliopistoyhteisölle, kumppaneille ja yliopiston toiminnasta kiinnostuneille mukaan lukien media ja viranomaiset.
2
Yliopiston henkilöstö välttää toiminnassa henkilökohtaisia ja ammatillisia väärinkäytöksiä eikä henkilöstö tavoittele toiminnalla henkilökohtaista etua käyttämällä hyväksi asemaansa tai yliopistolle kuuluvaa omaisuutta, tietoa tai liiketoiminnan mahdollisuuksia. Yliopiston henkilöstö ilmoittaa todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista tai sidonnaisuuksista, jotka liittyvät esimerkiksi yhteistyöhön tai tiedon ja teknologian siirtoon henkilökunnan omistamien yritysten kanssa, neuvotteluihin tilankäytöstä tai hankintapäätöksiin sellaisten
tahojen kanssa, joihin henkilökunnalla on taloudellisia siteitä.
3
Yliopisto selvittää yhteensovittamista yliopiston käytössä olevien tietolähteiden sekä yritysyhteistyökumppaneilta saatavilla olevin
tiedoin.

Helsingin yliopisto, PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02941 911, www.helsinki.fi

Yhteistyötä koskevat sopimukset sekä mahdollisen ulkopuolisen rahoittajan rahoitusehdot määrittelevät yritysten kanssa tehtävän yhteistyön sisällön lainsäädännön ja yllä mainittujen yleisesti hyväksyttyjen tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Vastikkeellisessa markkinahintaisessa toimeksiantotutkimuksessa
tai konsultoinnissa tilaaja määrittää yhdessä yliopiston kanssa tutkimuksen tavoitteet ja saa omistusoikeuden tai muun määritellyn oikeuden tutkimuksen tuloksiin. Koska yliopisto ei saa käyttää valtion budjettirahoitusta tai muuta julkista rahaa yritysten tukemiseen, yritys ei voi saada yksinoikeuksia yhteistyössä tehtävään ja julkisilla varoilla edes osittain rahoitetun tutkimuksen tuloksiin: tällaisessa tutkimuksessa tulokset
julkaistaan ja hyödynnetään rahoitusehtojen sekä yliopiston periaatteiden mukaisesti. Yliopisto ja/tai yliopiston tutkijat ja muu henkilöstö ovat mukana myös erilaisissa suuremmissa tutkimus- ja muun yhteistyön konsortioissa, joiden toimintaa sääntelevät konsortioiden sopimukset. Muita esimerkkejä erilaisista sopimuksiin
perustuvista yritysyhteistyön muodoista ovat yhteistutkimus, jossa yliopisto saa käyttöönsä yritysyhteistyökumppanin dataa, yhteistutkimus, jossa yritys ja yliopisto maksavat kulut ja omistavat siten myös tulokset
yhdessä sekä kongressi-, tavara- tai palvelusponsorointi. Yritysten kanssa tehdään myös esimerkiksi erilaisia yhteiskehittämiseen perustuvia yhteistyöhankkeita, joiden osalta käytännöistä sovitaan yhdessä, opetusyhteistyötä, kuten erilaisia haastepohjaisia projektikursseja, sekä opintojen eri vaiheisiin liittyvää opinnäyteyhteistyötä.4
Yliopisto kertoo yritysyhteistyöstä yliopiston viestinnässä sekä osana kirjanpitoa sekä toiminnan ja talouden
raportointia yritysyhteistyökumppanin kanssa sovitulla tavalla.5 Yliopiston toiminnan avoimuuden kannalta
on tärkeää, että yliopisto voi kertoa viestinnässään erilaisista yritysyhteistyömuodoista ja -kumppanuuksista
kumppanin kanssa sovitulla tavalla.

Autonomia, kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat yliopiston yritysyhteistyötä
Helsingin yliopisto tekee monenlaista yhteistyötä kumppaneidensa kanssa ja yhteistyö voi siten vaikuttaa
myös tutkimukseen, opetukseen tai julkaisuihin yritysyhteistyökumppanin kanssa sovitulla tavalla siten, että
yhteistyötä ohjaavat yliopiston strategia, arvot ja muu eettisten ohjeiden kokonaisuus.6 Yliopisto tekee kuitenkin aina itsenäisesti sellaiset yritysyhteistyöhön liittyvät päätökset, jotka koskevat tutkimuksen tai opintojen toteuttamista tai opiskeluun, tutkimukseen tai työsuhteisiin liittyviä henkilövalintoja, arvosanoja tai muuta
akateemista menestystä. Yritysyhteistyökumppanuus ei anna neuvottelu- eikä muuta etua suhteessa yliopiston toimintoihin, ja yliopisto noudattaa toiminnassa lahjonnanvastaisia periaatteitaan.
Lainsäädäntö, arvot ja yliopiston strategian määrittelemät kestävyys ja vastuullisuus sekä ihmisen ja muun
luonnon arvon kunnioittaminen ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa. Yritysyhteistyön osalta tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että yliopisto ei tee yhteistyötä yritysten kanssa, joiden toiminta perustuu tiedossa olevaan
laittomaan toimintaan; tai yliopisto ei tee sellaista yhteistyötä, jonka tarkoitus vaarantaa yliopiston autonomian, riippumattomuuden tai maineen tai jonka tarkoitus on ristiriidassa yliopiston arvojen kanssa; tai jonka
tarkoitus voi vaarantaa yliopiston toiminnan eettistä, ekologista, taloudellista tai sosiaalista kestävyyttä kokonaistilanne huolellisuusvelvoitteen mukaisesti arvioiden.
Toteuttaakseen eettisiä periaatteitaan yliopisto arvioi yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja aloittamista tapauskohtaisesti varmistaakseen esimerkiksi riippumattomuutensa sekä arvojensa mukaisen, vastuullisuuden ja kestävyyden huomioivan kumppanuuden yritysten kanssa.7 Yliopisto selvittää yritysyhteistyökumppaneidensa taustat huolellisesti ja riittävän kattavasti suhteessa yhteistyöhön huolellisuusvelvoitetta noudattaen. Yliopisto voi tehdä yritysyhteistyötä myös sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä yliopisto tekee huolellisuusvelvoitteen mukaisen arvion. Esimerkkejä arvioitavista tilanteista:

4

Projektikursseilla opiskelijoilla on immateriaalioikeus omiin tuotoksiinsa, mutta yliopisto toimii kurssien järjestäjänä ja sopijaosapuolena suhteessa yrityskumppaneihin. Opiskelijoiden lopputyöt kuten pro gradu –tutkielmat ja väitöskirjat, ovat julkisia. Helsingin yliopiston nimen ja logon käytöstä on annettu erillinen ohje, joka sääntelee ehdot yliopiston nimen ja logon käytöstä.
5
Yliopisto luovuttaa saamiaan tietoja ulkopuolisille lainsäädännön edellyttämiin tarkoituksiin tai jos siitä on sovittu yhteistyökumppanin
kanssa, esimerkiksi julkisuuslain vaatimukset (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai kumppanin kanssa sovittu viestintä.
6
Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkimuseettiset ohjeet, tässä asiakirjassa kerrotut yritysyhteistyön eettiset periaatteet sekä valmistelussa oleva Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden kokonaisuus. Yliopiston oma
eettisten ohjeiden kokonaisuus: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus/eettinen-ohjeistus.
7
Arviointi tehdään Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen mukaisilla tavoilla, esimerkiksi osana eettisen asiantuntijaneuvoston työtä,
minkä lisäksi yritysyhteistyötä arvioidaan osana yliopiston johtamis- ja kirjanpitokäytäntöjä sekä sisäisen tarkastuksen prosesseja.

 Yhteistyökumppanilla on yhteys toimintaan, joka on yliopiston näkemyksen mukaan tärkeä arvioida suhteessa yliopiston arvoihin tai suhteessa yliopiston maineeseen ja/tai näkemykseen sosiaalisesti, taloudellisesti tai ympäristön kannalta kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta;8
 Yritys tai yrityksen edustaja on Helsingin yliopiston asiakas ja/tai palveluntuottaja (esimerkkeinä hankinnat tai ostopalvelut) tai yrityksellä tai yrityksen edustajalla on jokin muu sidonnaisuus Helsingin yliopistoon ja/tai yksikköön. Esimerkki tällaisesta sidonnaisuudesta on työ- tai opintosuhde. Yliopisto kannustaa henkilöstöään ja opiskelijoitaan edistämään tutkimusta myös yritystoiminnan kautta, mutta pitää tärkeänä kiinnittää huomioita eri roolien avoimeen ja esteellisyysasiat huomioivaan yhdistämiseen.9
 Yritysyhteistyökumppanuus on taloudelliselta arvoltaan erittäin merkittävä tai sen maksamiseen liittyy
monimutkaisia taloudellisia järjestelyjä tai valuuttariski.
 Arviointi voidaan tehdä myös tilanteissa, joissa yliopisto saa tietoonsa oleellisesti alkuperäistä yritysyhteistyötilannetta muuttavia lisätietoja.

Yliopisto on luotettava yhteistyökumppani
Yliopiston yritysyhteistyössä noudatetaan tietosuojaa ja salassapitoa koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Yritysyhteistyöhön mahdollisesti liittyviä yksityishenkilöiden tietoja käsitellään EU:n tietosuojasuojaasetuksen mukaisesti. Myös tutkimushankkeissa tutkittavista henkilöistä kerättävien tietojen osalta toimitaan tietosuoja-asetuksen, muun lainsäädännön ja tutkittavien suostumusten mukaisesti.
Yliopisto kunnioittaa yrityssalaisuuksia ja luottamuksellisuutta kaikissa käydyissä keskusteluissa ja muussa
yhteydenpidossa. Tietoja käsitellään luotettavissa ja tietoturvallisissa tietojärjestelmissä. Yliopisto tai sen
henkilöstö luovuttaa tietoonsa saamiaan luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille vain lainsäädännön
edellyttämiin tarkoituksiin.10
Toimeksiantotutkimuksessa toimeksiantajan luottamukselliset tiedot pidetään luottamuksellisina yliopiston
ja toimeksiantajan välisen sopimuksen mukaisesti. Tutkimustulosten julkaisemisesta sovitaan siten, että
tulokset voidaan haluttaessa suojata teollisoikeudellisesti ja että luottamuksellinen tieto ei vaarannu.

Yliopisto selvittää eettistä arviointia vaativat kysymykset
Jokainen yliopistolainen vastaa näiden periaatteiden noudattamisesta omassa työssään. Periaatteiden toteutumista johdetaan osana yliopiston normaalia toiminnanohjausjärjestelmää, ja yliopiston sisäinen tarkastus voi tarvittaessa selvittää myös henkilökunnan toimintaa yritysyhteistyössä.
Yliopisto vie aina asianomaisille viranomaisille epäilykset kumppanuuteen tai sopimusyhteistyön liittyvästä
rikollisesta tai muutoin laittomasta toiminnasta. Tällaisten epäilyjen sekä lahjonnanvastaisia periaatteita
koskevien epäselvien tapausten ja loukkausepäilyjen selvittämistä johtaa hallintojohtaja, ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä johtaa kansleri.
Yliopisto tekee yritysyhteistyöhön liittyvää arviointia huolellisuusvelvoitteidensa mukaisesti. Tilanteista,
joissa yliopisto arvioi olevan mahdollisuuden ristiriitaan yhteistyökumppaneiden ja yliopiston strategian, arvojen tai muiden esimerkiksi kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien toimintatapojen välillä, keskustellaan
tarvittaessa Helsingin yliopiston eettisessä asiantuntijaneuvostossa. Neuvoston näkemystä käytetään arvioitaessa yritysyhteistyökumppanin ja yliopiston strategian, arvojen tai muun toiminnan yhteensovittamisen
mahdollisuuksia.

8

Esimerkkejä ovat muun muassa yhteistyökumppanin tausta hauraassa, epävakaassa tai epädemokraattisessa valtiossa, kumppanin
yhteys kansainvälisten sanktioiden kohteena oleviin tahoihin, tai kumppanin toiminta teollisuudenalalla, jonka osalta yliopisto katsoo
olevan tärkeää arvioida kumppanin ja yhteistyön tarkoituksen suhdetta yliopiston arvoihin sekä kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Yliopisto voi arvioida yritysyhteistyön mahdollisuuksia tarvittaessa tapauskohtaisesti esimerkiksi osana yliopiston eettisen asiantuntijaneuvoston toimintaa
9
Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi yhteistyökumppanin edustaja toiminta yliopiston toimielimissä, kumppanin lähipiirin työ- tai opintosuhde Helsingin yliopistoon ja/tai yhteistyötä tekevään yksikköön tai kumppanin edustaja tai tämän lähipiiriin kuuluva on hakenut
opiskelu- tai työpaikkaa kyseisestä yksiköstä.
10
Esimerkiksi laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999/621).
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PÄIVITETYT PERIAATTEET JA NIITÄ TUKEVAT
TOIMINTATAVAT
 Helsingin yliopiston varainhankinnan ja yritysyhteistyön eettiset periaatteet ovat vuodelta 2016 (yksi dokumentti):
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/vastuullisuus/eettinen-ohjeistus/varainhankinnan-ja-yritysyhteistyon-eettiset.
 Päivittäminen ajankohtaista; huomioitu kansainvälisiä esimerkkejä


Kahden eri toiminnon – varainhankinta ja lahjoittaminen, yritysyhteistyö - käsitteleminen omina kokonaisuuksinaan; osa yliopiston
laajempaa eettisten ohjeiden kokonaisuutta (laajempi kumppanuusyhteistyön kokonaisuus, hankintaprosessit jne.)



Osa yliopiston laadukasta toimintatapaa ja riskienhallinnan kokonaisuutta – päivitetyt periaatteet huomioivat mm. kestävyyden ja
vastuullisuuden yliopiston strategian keskiössä



Lisääntyvä kansainvälinen varainhankinta ja kasvava yritysyhteistyö

 Muutoksia: aiempaa selkeämmin muun muassa esimerkkejä eettistä arviointia vaativista tilanteista sekä periaatteiden yhteydessä
kehitettävä yliopiston huolellisuusvelvoitteiden mukainen toimintatapa (”due diligence”) ja entistä selkeämpi viestintä periaatteista
yliopistoyhteisölle ja kumppaneille.
•

Periaatteet toteutuvat yliopistolaisten työssä. Soveltaminen edellyttää muun muassa:
•

huolellisuusvelvoitteen mukaisen toimintaprosessien kehittämistä systemaattiseksi tavaksi toimia huomioiden yliopiston eettisten
periaatteiden kokonaisuus;

•

laadukasta eettistä keskustelua ja arviointia yliopiston sisällä sekä tarkentuvaa näkemystä mahdollisista poissuljettavista toimialoista tai
muista lahjoituskumppanuuksista konkreettisten esimerkkien ja riskiskenaarioiden kautta;

•

oikea-aikaista ja kunnioittavaa keskustelua lahjoittajien ja kumppanien kanssa;

•

selkeää dokumentaatiota huomioiden yksityisyydensuojan ja läpinäkyvyyden vaatimukset sekä perusteltua päätöksentekoa (EAN isojen
periaatteiden linjausten tukena).
16/11/2021
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LAIT, NORMIT JA ARVOT SEKÄ KESTÄVYYS
JA VASTUULLISUUS EETTISTEN
PERIAATTEIDEN LÄHTÖKOHTANA
 Yritysyhteistyöhön liittyvä kaikki yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin, yliopiston ja yliopiston
rahastojen johtosääntöihin, strategiaan, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan
lainsäädäntöön. Lakien, arvojen ja normien ohella yliopiston toimintaa ohjaa tavoite kestävyydestä ja
vastuullisuudesta.
 Yritysyhteistyössä noudatetaan myös tutkimuseettisiä periaatteita sekä esimerkiksi EU:n asetusta
kaksikäyttötuotteista ja sen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä. Yliopisto on sitoutunut noudattamaan
myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen mukaista
loukkausepäilyjen käsittelemistä.
 Keskeiset riskit liittyvät yliopiston maineeseen, autonomiaan tai esimerkiksi vaikutuksiin rahoituksen
kokonaisuudesta.


Yritysyhteistyön kokonaisuutta tarkastellaan eettisiä periaatteita soveltavan huolellisuusvelvoitteen mukaisen toimintatavan kautta.
YPAn arvioin mukana tarkempaa eettistä arviointia vaativien lahjoitusten määrä on vuosittain hallittavissa.



Tavoitteena yliopiston oman toiminnan hyvä valmistelu sekä selkeä päätöksentekoprosessi ja dokumentointi tilanteissa, jossa
päätöksenteon tueksi toteutetaan tarkempi eettinen arviointi. Yliopiston päätöksenteko perustuu julkisista lähteistä tai kolmannelta
toimijalta kaupallisesti saatavaan tietoon: materiaali yliopiston päätöksenteosta on pääsääntöisesti julkista (laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta).

Presentation Name / Firstname Lastname
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YRITYSYHTEISTYÖN EETTISET PERIAATTEET
•

Noudatetaan kaikessa yliopiston yritysyhteistyössä tarkoittaen tässä tutkimus- opetus- tai muuta yhteistyötä, johon liittyy sopimus ja/tai
sopimukseen perustuva vastine. Mahdollista soveltaa myös sopimuksiin perustuvaan yhteistyöhön esimerkiksi järjestöjen, säätiöiden tai
julkisten organisaatioiden kanssa tilanteissa, joissa yhteistyö on luonteeltaan periaatteissa kuvatun mukaista.

•

Toiminnassa kunnioitetaan yhteistyötahoja ja näiden edustajia sekä rehellisyyden, vastuullisuuden, luottamuksen sekä kaikkien osapuolten
arvostamisen periaatteita.

•

Yliopisto tekee itsenäisesti sellaiset yritysyhteistyöhön liittyvät päätökset, jotka koskevat tutkimuksen tai opintojen toteuttamista tai opiskeluun,
tutkimukseen tai työsuhteisiin liittyviä henkilövalintoja, arvosanoja tai muuta akateemista menestystä. Yritysyhteistyökumppanuus ei anna
neuvottelu- eikä muuta etua suhteessa yliopiston toimintoihin, ja yliopisto noudattaa toiminnassa lahjonnanvastaisia periaatteitaan.

•

Yliopisto selvittää yritysyhteistyökumppaneidensa taustat huolellisesti ja riittävän kattavasti suhteessa yhteistyöhön huolellisuusvelvoitetta
noudattaen. Yliopisto voi arvioida yhteistyön mahdollisuuksia ja aloittamista tapauskohtaisesti varmistaakseen esimerkiksi riippumattomuutensa
sekä arvojensa mukaisen, vastuullisuuden ja kestävyyden huomioivan kumppanuuden yritysten kanssa - yliopisto voi tehdä yritysyhteistyötä
myös sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä yliopisto tekee em. arvion. Esimerkkejä:
•

Yhteistyökumppanilla on yhteys toimintaan, joka on yliopiston näkemyksen mukaan tärkeä arvioida suhteessa yliopiston arvoihin tai
suhteessa yliopiston maineeseen ja/tai näkemykseen sosiaalisesti, taloudellisesti tai ympäristön kannalta kestävästä ja vastuullisesta
toiminnasta; esimerkkeinä: yhteistyökumppanin tausta hauraassa, epävakaassa tai epädemokraattisessa valtiossa, kumppanin yhteys
kansainvälisten sanktioiden kohteena oleviin tahoihin, tai kumppanin toiminta teollisuudenalalla, jonka osalta yliopisto katsoo olevan
tärkeää arvioida kumppanin ja yhteistyön tarkoituksen suhdetta yliopiston arvoihin sekä kestävyyteen ja vastuullisuuteen.

•

Yritys tai yrityksen edustaja on Helsingin yliopiston asiakas ja/tai palveluntuottaja (esimerkkeinä hankinnat tai ostopalvelut) tai yrityksellä tai
yrityksen edustajalla on jokin muu sidonnaisuus Helsingin yliopistoon ja/tai yksikköön.

•

Yritysyhteistyökumppanuus on taloudelliselta arvoltaan erittäin merkittävä tai sen maksamiseen liittyy monimutkaisia taloudellisia
järjestelyjä tai valuuttariski.

•

Arviointi voidaan tehdä myös tilanteissa, joissa yliopisto saa tietoonsa oleellisesti alkuperäistä yritysyhteistyötilannetta muuttavia lisätietoja.
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Lähettäjä: Wallgren, Thomas H <thomas.wallgren@helsinki.fi>
Lähetetty: torstai 25. marraskuuta 2021 16.10
Vastaanottaja: Frimodig, Minna K <minna.frimodig@helsinki.fi>
Aihe: Re: HY hallitus / eriävä mielipiteesi

Hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan päätösasioina seuraavaa:
- Sivistyspoliittisen valiokunnan perustaminen. (Valiokunta toimisi mielellään yhteistyössä
kollegion kanssa kuten olemme aiemmin alustavasti ajatelleet.)
- Tutkimusoikeuksien siirto

- Yliopiston demokratian vahvistaminen
- HYKin yhtiöjärjestys;
- Henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien nimeäminen HYKin ja HYRin johtotehtäviin ml tämän
päätöksen mahdollistamiseksi tarvittavat päätökset;
- HY:n lausunto valmisteilla olevasta laista kansalaisten genomitiedon keskittämisestä
valtakunnalliseen genomikeskukseen ja rekisteriin
- HY:n lausunto EU:n tekijänoikeusdirektiivin Suomen täytäntöönpanosta
Korostan erityisesti Yliopistolain #14.5. pykälään viitaten, että genomilaista annettava HY:n lausunto on,
HY:n vastuu FinnGen tutkimushankkeesta huomioiden, sillä tavalla periaatteellinen, että lausunnon
antaminen valmisteilla olevasta laista kuuluu tässä tapauksessa poikkeuksellisesti vain yliopiston
hallitukselle."

Thomas

1
lk/18.11.2021

Tasakolmikantaan siirtyminen yliopistokollegion kokoonpanossa 1.3.2022 alkavalle
toimikaudelle: Valmistelu
Yliopistokollegiota on kuultu tasakolmikantaan siirtymisestä sen kokouksessa 17.11.2021. Yliopistokollegion
enemmistö puoltaa tasakolmikantaan siirtymistä.
Mikäli hallitus päättää asian valmistelun jatkamisesta, mahdollisia aikatauluja on kaksi:
1) Yliopiston nykyinen hallitus päättää tasakolmikantaan siirtymisestä kokouksessaan 15.12.2021
Tiedekuntaneuvostojen kokoukset joulukuussa pidetään 14.12.2021 (päivää ennen hallituksen kokousta),
lukuun ottamatta 7.12.2021 kokoontuvia eläinlääketieteellisen sekä bio- ja ympäristötieteellisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoja. Tiedekuntaneuvostojen kuuleminen niiden kokouksissa 14.12.
hallituksen 15.12. pidettävää kokousta varten tarkoittaisi, että kuulemisen aineistojen
(pöytäkirjamerkintöjen) pitäisi valmistua, ne pitäisi saada jaelluksi hallitukselle ja hallituksen pitäisi ehtiä
niihin perehtyä, kaikki alle vuorokaudessa. Tällainen prosessi olisi niin haastava, että käytännössä
tiedekuntaneuvostojen kuuleminen todennäköisesti edellyttäisi ylimääräisten kokousten järjestämistä.
Erillisiä laitoksia voidaan kuulla niiden johtoryhmien kautta ja yliopistopalveluja sen yhteistyöryhmän
kautta. Ylioppilaskuntaa ja henkilöstöjärjestöjä voidaan kuulla kirjallisesti. Kuulemisaikaa jää korkeintaan
1,5 viikkoa.
Hallituksen kokous 15.12.: Päätös mahdollisista muutoksista johtosääntöihin
2) Asia valmistellaan 1.1.2022 aloittavan hallituksen päätettäväksi
Tiedekuntaneuvostoja kuullaan niiden joulukuun kokouksissa.
Erillisiä laitoksia voidaan kuulla niiden johtoryhmien kautta ja yliopistopalveluja sen yhteistyöryhmän
kautta. Ylioppilaskuntaa ja henkilöstöjärjestöjä voidaan kuulla kirjallisesti.
Nykyinen hallitus laatii kokouksessaan 15.12.2021 yhteenvedon omasta näkemyksestään asiasta ja jättää
asian seuraavan hallituksen päätettäväksi.
Uusi hallitus päättää asiasta ensimmäisessä kokouksessaan, jotta muutos ehditään ottaa huomioon
1.3.2022 aloittavan yliopistokollegion vaalissa.

Yliopistokollegiolle tasakolmikantaan siirtymisestä tehdyn kyselyn tulokset kokousta 17.11.2021 varten (asiakohta 7, Yliopistokollegion
kuuleminen tasakolmikantaan siirtymisestä yliopistokollegion kokoonpanossa)
Kysymys: Kannatan yliopistokollegion kokoonpanoksi tasakolmikantaa: Kyllä, kannatan./En osaa sanoa./Ei, en kannata.
Perustelu:
Kyselyn vastaaja

Ryhmä

Vastaus

Aleksi Tujunen
Timo-Jussi Hämäläinen
Virpi Talman

opisk
keski
keski

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Taina Ruuskanen

keski

Kyllä

Tiina Onikki
Irma Reijonen
Janne Soininen

prof
keski
prof

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Perustelu
Kaikki muutkin julkisoikeudelliset yliopistot ovat siirtyneet tasakolmikanta, joten HY:llä ei ole syytä viivytellä.
Tasakolmikannan tuominen kollegioon tarkoittaisi yliopistodemokratian vahvistamista ja osoittaisi arvostusta
keskiryhmälle ja opiskelijoille tasavertaisina yliopistoyhteisön jäseninä
Muissakin yliopistoissa on, tasa-arvoisuus on myös HYn arvojen mukaista.
Kannatamme tasakolmikantaan siirtymistä, se olisi hyvä signaali kohti osallisuutta. Opiskelijat ovat aktiivisia,
vastuuntuntoisia ja valveutuneita, heidän kannanotot ovat perusteltuja ja hyvin valmisteltuja. Keskiryhmä edustaa
suurinta osaa yliopiston henkilökunnasta, mukaan lukien monia tutkimusryhmien, yksiköiden ja koulutusohjelmien
johtajia. Tällä hetkellä matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnasta (ml-tdk) on 3 professori ja 1 keskiryhmän
edustaja. Tiedekunnassamme on 1 174 työntekijää (tilasto 3/2019), joista 91 kuuluvat kolmikannassa joukkoon
professori, kaikki muu henkilökunta kuin full-professorit kuuluvat keskiryhmään. Koko Helsingin yliopistossa
henkilökuntaa on noin 10 000, ml-tdkn keskirymä on noin 10% koko yliopiston henkilökunnasta ja heillä on yksi
edustaja eli alle 3% osuus henkilökunnan edustuksesta kollegiossa. Pyydän päätöstä varten esitettäväksi tilastoja
siitä kuinka suuri ypa yhteinen henkilöstö on, heilläkin on nyt 1 edustaja. Matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan keskiryhmän puolesta, ryhmän edustaja
Henkilökohtaisesti kannatan tasakolmikantaa, mutta koska toimimme edustuksellisesti, on velvollisuuteni tuoda
esiin, että konsistorin kokouksessa professorit varsin yksimielisesti vastustivat tasakolmikantamallia. Ymmärrän hyvin
syyt tähän, mm. professoreiden kantama suurin vastuu, pitkäjänteinen kokemus yliopiston toiminnasta ja se, että
edustuksen kaventaminen osuu helposti erityisesti suureen ja heterogeeniseen keskustakampukseen ja vielä
erityisesti humanistiseen tiedekuntaan, joiden erityiskysymyksiin ja moninaisuuteen professoreilla on usein (mutta ei
aina välttämättä) laajempi näkymä kuin muiden ryhmien edustajilla. Kollegion vastuu talouteen liittyvässä
päätöksenteossa on tietysti otettava myös huomioon. Omassa näkemyksessäni korostan yliopistoa
asiantuntijayhteisönä, jonka päätöksentekoa pitäisi ohjata ruohonjuuritason asiantuntemuksesta lähtevän
vuorovaikutuksen suuntaan.

Juha Raitio
Martti Nissinen
Tiina Airaksinen
Henrik Meriläinen

Salla Lahdentausta
Timo Vesala

Tuukka Kainulainen
Jessika Isomeri
Onni Nyman

Paula Karhunen

prof
prof
keski
opisk

opisk
prof

opisk
opisk
opisk

opisk

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä

Olen KSO:n entisenä inspehtorina havainnut, kuinka vastuuntuntoisia ja taitavia opiskelijat ovat. En ehkä aina
ymmärrä heidän painotuksiaan ja toki aika on joidenkin asioiden osalta ajanut ohitseni. Sen sijaan oman ryhmäni eli
professoreiden toimintaan olen tyytymätön yliopistokollegiossa. Olisi hyvä, että myös keskiryhmät saisivat
kollegiossa äänensä paremmin kuuluviin. Esimerkiksi runsaslukuinen yliopistolehtoreiden joukko saisi minun
puolestani saada suuremman painoarvon kollegiossa.
Yliopistodemokratian vuoksi.
Tasa-arvoinen edustus on ehdoton edellytys jokaisen Hy:n päättävän ryhmän toiminnalle.
Helsingin yliopisto on jostain syystä Suomen viimeinen julkishallinnollinen yliopisto ilman yliopistokollegion
tasakolmikantaa, vaikka voimassa olevan strategiamme yhteisöllisyys-arvon kohdalla lukee seuraavasti:
"Yhteisöllisyys Miten yhteisöllisyys näkyy toiminnassamme: - olemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia - tarkoittaa
meille moniarvoisuutta ja toisten kunnioitusta - tukee ja edistää avoimuutta sekä yhdessä tekemistä - kasvaa
demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista" Tasakolmikanta edistäisi niin opiskelijoiden kuin keskiryhmänkin
demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia, avointa hallintoa sekä yhdenvertaisuutta yhteisössämme.
Tasakolmikantaan siirtyminen olisi merkittävä askel yliopistodemokratian kehittämisessä. Tasakolmikanta edistäisi
myös yliopistomme strategisia tavoitteita ja arvoja. Yksi arvoistamme on yhteisöllisyys. Strategiassa lukee
yhteisöllisyys-arvon alapuolella, että "olemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia", yhteisöllisyys "tukee ja edistää
avoimuutta sekä yhdessä tekemistä" ja "kasvaa demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista". Strategian sivulla 9
lukee seuraavasti: "Vaalimme ja kehitämme yliopistodemokratiaa ja rohkaisemme yliopistolaisia yhteisten asioiden
hoitamiseen". Päätös olla siirtymättä tasakolmikantaan olisi ilmeisessä ristiriidassa strategiamme kanssa.
Yliopistodemokratiaa voidaan toki olevinaan edistää strategioissa ja juhlapuheissa, mutta oikeat muutokset vaativat
konkreettisia tekoja. Vaikka aikataulu onkin aavistuksen tiukka, ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä fiksuja
päätöksiä. On toki ymmärrettävää ja luonnollista, että professorien voi olla vaikea luopua saavutetuista eduistaan.
Olisi kuitenkin hienoa, jos oman edun maksimoimisen sijaan voisimme keskittyä yliopistomme kokonaisedun,
yliopistomme strategian ja demokraattisten arvojen edistämiseen.

Pidän yliopiston kokonaisedun mukaisena tasakolmikantaan siirtymistä. Olemme viimeinen julkisoikeudellinen
yliopisto ilman kollegion tasakolmikantaa. Muissa yliopistoissa tasakolmikannasta on hyviä kokemuksia, eikä
siirtyminen tasakolmikantaan siis ole riskiliike. Tasakolmikantaan siirtyminen on täysin arvojemme ja strategiamme
mukaista, sekä edistäisi ryhmien yhdenvertaisia vaikuttamismahdollisuuksia yliopistolla. Asian siirtyminen neljällä

Riikka Kuusisto

keski

Kyllä

Terttu Parkkari

keski

Kyllä

Heli Harjama

opisk

Kyllä

Juuso Lumilahti

opisk

Kyllä

Veli-Pekka Kivinen

keski

Kyllä

vuodella tarkoittaisi, ettei nykyisistä opiskelijoista suurin osa sekä osa henkilökunnasta ehtisi kokea tasavertaista
asemaa kollegiossa, mikä olisi ongelmallista. Mielestäni siis tasakolmikantaan siirtyminen kollegiossa nyt olisi paras
vaihtoehto mahdollisista etenemistavoista, ja siitä saatavat edut suurempia kuin mahdollinen haitta tavanomaista
nopeammasta tavasta hoitaa tämä päätöksentekoprosessi kollegion tasakolmikantaan siirtymisen osalta
Tilanteessa, jossa yliopistoyhteisö on järjestäytynyt kolmeksi ryhmäksi - professorit, keskiryhmä ja opiskelijat - näiden
ryhmien "tasaedustus" eri hallintoelimissä on mielestäni demokraattisin ratkaisu. Professorien erityisasemalle löytyy
perusteluja vain tehtävissä, joissa arvioidaan tieteen sisältöjä - kollegiolle ei kuulu tällaisia tehtäviä. Kollegion
tärkeimmät tehtävät ovat hallituksen "ulkopuolisten" jäsenten ja kanslerin valinta sekä yliopiston tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vahvistaminen - näihin koko yhteisöä koskeviin päätöksiin tulisi koko yhteisöllä olla
tasavertainen oikeus osallistua.
Keskiryhmä opmu edustaa laajaa ja hyvin monipuolista henkilöstöä, olisi perusteltua että tälle joukolle tulisi
lisäpaikkoja kollegioon. Opiskelijoiden edustajien taustalla suuri määrä opiskelijoita, olisi perusteltua lisätä myös
heidän edustajien määrää.
En näe mitään esteitä tasakolmikantaiselle kollegiolle. Erityisesti oppineisuusargumentti tasakolmikantaa
vastustavana argumenttina mietityttää minua: onko tieteenalakohtaisten keskustelujen tuntemisen syvyydellä
merkitystä kollegion tehtävien kannalta? Eikö kollegion tehtävien kannalta ole oleellista tuntea kunkin tiedekunnan
kunkin ryhmän tehtävien toteuttamisen mahdollisuudet ja ajankohtaiset asiat? Onko kollegion tehtävien kannalta
oleellinen tieto supistettavissa tieteenalatietoon? Lisäksi näen ryhmäjaon erityisesti professorien ja muun tutkimusja opetushenkilökunnan välillä jossain määrin väkinäisenä: korkeakoulutetuista ihmisistä on ylitarjontaa myös
yliopiston sisällä. Luullakseni HY:ssä on lukuisa määrä muuhun tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluvaa
henkilöstöä, jotka olisivat täysin päteviä professoreiksi, mutta täytettäviä virkoja on vaan tietty määrä. Valinta
tapahtunee usean hyvän ja yhtä pätevän ehdokkaan välillä. Edellä mainituista syistä en näe perusteluja professorien
yliedustukselle. Jos 50 paikkainen kollegio halutaan säilyttää, tasakolmikantaisuuden järjestämistä kiertävästi voisi
harkita.
HY on Suomen ainoa julkisoikeudellinen yliopisto, jonka kollegiossa ei ole tasakolmikantaa. Kollegion on edustettava
koko yliopistoyhteisöä ja yliopistossa on voitava tehdä yhteisön tahdon mukaisia päätöksiä. Aidon kolmikannan
mukainen päätöksenteko on myös yliopiston strategian mukaista, sillä se toteuttaisi yhteisöllisyyttä,
yhdenvertaisuutta ja demokratiaa. Asiasta on myös keskusteltu jo pitkään, eikä se tule aiheena kellekään
yllätyksenä.
Tasakolmikannalla voidaan osaltaan paikata yliopiston demokratiavajetta yliopistossa. Keskiryhmään kuuluvana
lehtorina kummeksuttaa professorien "ylivalta", sillä esimerkiksi monien lehtoren ja professorien ero osaamisessa ja
kyvykkyydessä on kuin se kuuluisa veteen piirretty viiva: Ei professoreilla ole välttämättä mitään sellaista ylivertaista
osaamista edes tieteen näkökulmasta katsottuna (etenkään edustamaani keskiryhmään nähden), mikä oikeuttaisi
antaa heille enemmän päätöksentekovaltaa yliopistossa kuin muille ryhmille. On huomattava, että keskiryhmään

Maarit Hölttä

keski

Kyllä

Jussi Pakkasvirta

prof

Ei

Heikki Patomäki

prof

Ei

Sirkku Manninen
Laura Kolbe

keski
prof

Ei
Ei

Ilkka Arminen
Päivi Tammela

prof
keski

Ei
Ei

kuuluvat myös kaikki apulaisprofessorit. Hieman samankaltainen ongelma on myös tiedekuntaneuvostoissa, joskin
niissä professoreiden "yliedustus" on ehkä paremmin perusteltu kuin koko yliopistoa koskevassa hallintoelimessä.
Keskiryhmä on aliedustettu kaikissa yliopistohallinnon portaissa. kollegion siirtyminen kolmikantaan parantaisi asiaa
edes hiukan.
Yliopisto on oppineiden yhteisö, enemmän opiskelleilla ja tutkineilla on syytä olla enemmän äänivaltaa, kyseessä ei
ole siis huutoparlamentti - tai kunnanvaltuusto (eli meillä on oma 1000 vuotinen tapamme toimia, ei kannata mennä
trendien mukaan, ei meidän juttu.(ja esim opiskelijat tulee ja menee, professorit yleensä olleet opiskelijoita ja sitten
myös olleet vuosia töissä ja vastuussa näin instituutiostaan (myös vastuullisena työntekijöinä). Kannatan ihminen /
ääni demokratiaa yleensä yhteiskunnassa, mutta en esim kouluissa tai yliopistoissa. Kaikkien ryhmien edustus toki
tärkeää, mutta tasakolmikanta jollain tavalla syö instituutiomme keskeistä olemusta = ideaa oppineiden yhteisöstä.
Tärkein perustelu on se, että kyse ei ole vain kiintiöiden jakamisesta, vaan myös eri tiedekuntien asemasta yliopiston
kannalta keskeisissä keskusteluissa. Esillä olleiden suunnitelmien mukaan professorikiintiön paikat vähenisivät
valtiotieteelliseltä ja humanistiselta tiedekunnalta, jotka ovat eniten pitäneet esille demokraattisen ja vapaan
sivistysylipiston asiaa, ja tämä olisi huono asia koko yliopiston kannalta. Lisäksi on kaksi muuta perustetta. Ensinnäkin
jollei kollegion asemaa vahvisteta, kiintiöiden tasaaminen on näennäisdemokraattinen "uudistus". Kaikkien ryhmien
kannalta olisi tärkeintä vahvistaa edustuksellisten elinten asemaa ja valtaa. Toiseksi professorien asema on jatkuvasti
heikentynyt yliopistossa ja tällä hetkellä elämme tilanteessa, jossa maisterit ja lehtorit toimijat johtajina ja
esihenkilöinä ja professorit ovat pelkkiä suorittavia työntekijöitä. Olisi symbolisesti huono siirto heikentää
professorien asemaa entisestään, vaikka tämän vaikutus tosiasiallisiin valtasuhteisiin ja päätöksiin onkin aivan
marginaalinen.
Opiskelijat ja keskiryhmä saavat äänensä hyvin kuuluviin kollegiossa sen nykyisessä kokoonpanossa. Korkeatasoinen
tutkimus ja siihen perustuva opetus sekä yvv ovat etenkin professorien vastuulla, ja siksi minusta professoriryhmä voi
perustellusti olla suurempi kuin kaksi muuta ryhmää.
Kollegion toiminnan kannalta olisi tärkeintä saada monipuolinen kirjo näkemyksiä ja asiantuntemusta eri tahoilta.
Tältä osin vakavin puute on tutkijoiden ja tohtoriopiskelijoiden vähäinen/olematon edustus niin Kollegiossa kuin
useimmissa muissa yliopiston elimissä. Molemmilla ryhmillä olisi erityistä annettaa ja yliopiston ydintehtävien
kannalta tärkeä rooli, siltä osin edustuksen puutteellisuus on haitallista. Tilannetta voitaisiin parantaa kiinnittämällä
huomiota tutkijoiden edustukseen keskiryhmässä ja sijoittamalla tohtori-opiskelijat opiskelijoiden ryhmään ja
turvaamalla heidän osuutensa opiskelijaedustuksesta. Opiskelijaryhmän edustuksen lisääminen sinänsä, ilman muita
muutoksia, ei lisää asiantuntemusta eikä näkemyksiä Kollegiossa. Opiskelijat toimivat yliopistoelimissä ryhmänä, joka
toistaa ryhmän kantaa. Opiskelijoilla on ohut ja lyhytaikainen suhde yliopistoon, minkä takia laajempaa ja syvempää
asiantuntemusta ei ehdi kertyä eikä myöskään sen kautta syntyvää näkemysten vivahteikasta kirjoa.

Yliopistokollegion kokous 17.11.2021, 7 § Yliopistokollegion kuuleminen
tasakolmikantaan siirtymisestä yliopistokollegion kokoonpanossa
Kokouksessa asiasta keskusteltiin tausta-aineiston ja kyselyvastausten perusteella. Keskustelussa esitetyt
näkökohdat ja yhteenveto kirjattiin ylös ja liitetään pöytäkirjaan.
Hallitukselle toimitetaan kuulemisen aineistona e-lomakekyselyn vastaukset ja kokouksessa käydyn
keskustelun kirjaukset sekä yhteenveto.

Keskustelun kirjaukset
Juuso Lumilahti (opiskelija)
Kannattaa tasakolmikantaa, se olisi oikea viesti yliopistoyhteisölle ja kannustaisi yhteisöä jatkamaan
toimivaa yhteistyötä haastavina aikoina, jolloin erilaisten ryhmien yhteistyölle on korostunut tarve.
Varsinaisilta vaikutuksiltaan se on helposti toteutettavissa.
Heikki Patomäki (professori)
Asialla ei ole merkitystä, koska kollegiolla ei ole valtaa päättää muusta kuin hallituksesta ja kanslerista.
Periaatteellisesti uudistus on huono, se tarkoittaa professorien aseman huonontamista ilman, että muiden
asema paranee. Tasakolmikannan nimissä huononnetaan ja heikennetään professorien asemaa, mistä
syystä en kannata. Professorien aseman huononeminen symboloi yleistä trendiä, jossa professorit ovat
suorittavan työn tekijöitä, uusmanagerialistisesti johtajina toimii lehtoreita ja maistereita. Oppineisuutta ei
enää arvosteta. Jos kollegion paikkamäärää voitaisiin lisätä, tasakolmikannassa ei olisi ongelmaa.
Yliopistokäänne on ehdottanut yliopistolakiin muutosta, jolla kollegiossa voisi olla enintään 100 jäsentä.
Maarit Hölttä (keskiryhmä)
Keskiryhmä on henkilömäärältään ja työmäärältään suuri, se edustaa korkeatasoista osaamista ja monet
sen jäsenet olisivat päteviä professoriksi. Nämä henkilöt eivät ole vähemmän päteviä osallistumaan
yliopistodemokratiaan. Asia ei ole yhdentekevä. Kollegio on yliopiston arvoista keskusteleva elin; jos
kollegio ei ole valmis tasoittamaan hierarkiaa, ei kukaan muukaan ole.
Olli Norros (professori)
Suhtaudun myönteisesti opiskelijaedustukseen hallintoelimissä, mutta kollegion tasakolmikantaan
suhtaudun kielteisesti monestakin syystä. Ensinnäkin ajatus tasoittamisesta ei toimi. Yliopistossa on
erisuuruiset määrät eri ryhmiä, ja se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Yliopistossa eri rooleihin liittyy
ajatus, että mitä oppineempi henkilö on, sitä suuremmat vaikutusmahdollisuudet hän saa. Opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuudet ovat jo nyt suuret ja heillä on suurempi mahdollisuus muodostaa yhteinen kanta
käsiteltävistä asioista, joten he ovat monessa asiassa vaa’ankieliasemassa. Jos toimielimen kokoonpanoa
muutetaan sellaiseksi, ettei sillä ole merkittävän ryhmän luottamusta, sillä on vaikutusta siihen, mitä
tehtäviä toimielimelle annetaan. Helsingin yliopisto on Suomen johtava yliopisto ja suunnannäyttäjä, joten
pikemmin muut voisivat ottaa HY:stä mallia kuin HY muista.
Sampsa Granström (opiskelija)
Kollegion asiantuntemus heikentyisi vain joidenkin silmissä, ei yleisessä mielipiteessä. Kannatan
ehdottomasti tasakolmikantaa, sen symbolinen merkitys on suuri, kun kollegio on tärkein keskusteleva elin
ja sen on tarkoitus toimia myös kosketuspintana eri ryhmien välillä. Professorijäsenten määrän

väheneminen ei voi heikentää professorien ääntä, jos se ei kerran paranna muiden asemaa. Helsingin
yliopisto on suurin julkishallinnollinen yliopisto ja siihen nähden muutosvastarinnan määrä on jännittävä.
Taavi Heikkilä (opiskelija)
Tarkoituksena lienee edistää demokraattisia rakenteita; yliopistossa on rakenteita, jotka eivät edistä
yliopistodemokratiaa. Kampusten edustavuus on tärkeää, mutta edustavuus on kuitenkin eri asia kuin
tasakolmikanta. Edustuksellisuuteen kolmikantamallin sisällä samoin kuin kollegion koon
kasvattamismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota, mutta eri ryhmien erisuuruinen edustus kollegiossa
ei ole oikeudenmukaista. Opiskelijoita on monta kertaa enemmän kuin professorikuntaa, keskiryhmää
kertaluokka enemmän kuin professoreita. Myös keskiryhmän edustus on tärkeää. Mikään ryhmä ei ole
sinänsä mitään muuta ryhmää vastaan. Siihen, että kaikki ryhmät yhdessä voivat kehittää demokratiaa
edistäviä rakenteita, tarvitaan myös symbolisia tekoja ja kaikkien ryhmien solidaarisuutta.
Juha Raitio (professori)
Olen ollut 17 vuotta professorina. Kannatan opiskelijoiden ja keskiryhmän ideaa tasakolmikannasta.
Minusta muiden yliopistojen tasakolmikanta on vahva argumentti, ja ymmärrän opiskelijoiden idean
yliopistodemokratiasta. Olen osakunnan inspehtorina toimiessani oppinut arvostamaan opiskelijoiden
toimintaa kollegiossa enemmän kuin oman ryhmäni toimintaa. Professorikunnasta vaaditaan demokratiaa,
mutta sitten kun sitä esitetään, se ei kelpaakaan, koska keskustakampuksen tiedekunnat häviäisivät.
Tasakolmikanta-asiassa se, joka voittaa, on yliopistodemokratia.
Irma Reijonen (keskiryhmä)
Olin vanhassa konsistorissa jäsenenä ja opin siellä sen, että argumentti ratkaisee yliopiston keskustelussa.
Asema ja tausta ei saisi olla ratkaiseva tekijä vaan se, miten hyvin pystyy argumentoimaan ja viemään asiaa
kohti ratkaisua. Se keskustelukulttuuri ei ole kovin vahva kollegiossa. Hallintouudistuksen jälkeen
keskustelu onnistui hyvin ja se voi onnistua edelleen. Kannatan tästä syystä tasakolmikantaa. Näin suuressa
yliopistossa voisi olla suurempi kollegio, mutta se edellyttää lainmuutosta. Edustan keskiryhmää ja
erillislaitoksia; kollegio on ainoa elin, jossa erillislaitosten ääni pääsee kuuluviin. Opiskelijoiden
kommenteissa kyselyssä jatko-opiskelijoiden edustus oli tärkeä näkökohta.
Jaakko Kangasjärvi (professori)
Olen ainoa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan professori kollegiossa, mutta en tietenkään edusta
koko tiedekunnan näkemyksiä. Kollegio on keskusteluelin, jossa kaikkien näkökantojen pitää tulla esille.
Siinä mielessä ajatus 99-jäsenisestä, tasakolmikantaisesta kollegiosta on hyvä. Kun tämä ei ole toistaiseksi
mahdollista, kannatan nykyistä kolmikantaa.
Patrik Scheinin (professori)
Minulla on pitkä yliopistoura. Opiskelijat ovat puhuneet asiaa. Jos emme kuuntelisi opiskelijoita, asiat
olisivat huomattavasti huonommalla tolalla. Jos tämä on hyvä yliopisto, täällä kuunnellaan ideoita eikä
esittäjästä ole niin väliä. Yliopistouudistusten tuoksinassa on tehty valuvirheitä, mutta on selvä, että
keskiryhmä on suuresti aliedustettu. Siellä on todella päteviä, he ovat tiedekunnassamme johtaneet
yksiköitä hyvin. Professorien painoarvo tasakolmikannassakin olisi kymmenkertainen suhteessa
keskiryhmään ja 50-kertainen suhteessa opiskelijoihin. Enemmän moninaisuutta, enemmän ajatuksia,
valitaan niistä yhdessä parhaat.
Riikka Kuusisto (keskiryhmä)

Jos kyse olisi oppineisuuden tason tai tieteen sisällön arvioinnista, silloin ylimmälle edenneet ansaitsevat
päätösvallan. Kollegion tehtävänä on hallituksen ulkopuolisten jäsenten ja kanslerin valinta, ja näissä
tehtävissä ryhmillä on yhtäläinen asiantuntemus ja oikeus osallistua itseään koskeviin päätöksiin.
Painoarvomme ja arvovaltamme eivät laske, jos päätöksiämme on tekemässä muutama professoriryhmän
jäsen vähemmän.
Jonna Rättyä (opiskelija)
Kannatan vahvasti tasakolmikantaan siirtymistä. Jos aidosti haluamme olla sivistystä vaaliva
huippuyliopisto, yliopistodemokratia on osa sivistystä, jota meidän tulee vaalia. Pieni askel hallinnolle, suuri
askel yliopistodemokratialle.
Risto Renkonen (professori)
Pienet numerot, suuri periaatteellinen asia. Viisasta puhetta Raitiolta ja Scheininiltä.
Taina Ruuskanen (keskiryhmä)
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan keskiryhmä kannattaa tasakolmikantaa. Keskiryhmä edustaa
suurinta osaa yliopiston henkilökunnasta, mukaan lukien koulutusohjelmien ja tutkimusryhmien johtajat.
Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on noin 1100 työntekijää, joista n. 90 on professoreita.
Keskiryhmän yhden paikan lisäys tulisi joko yliopistopalvelujen yhteisille palveluille tai matemaattisluonnontieteellisen keskiryhmään. Kummassakin on suunnilleen sama henkilömäärä, kumpi hyvänsä lisäys
olisi kohti tasaisempaa edustuksellisuutta.
Jussi Pakkasvirta (professori)
Olen ollut 35 vuotta yliopistolla. Tässä ei ole kyse keskiryhmän tai opiskelijoiden tietojen, taitojen tai
sivistyksen väheksymisestä. Maailman huippuyliopistoissa ei ole tasakolmikantaa. Paras olisi 100-jäseninen
kollegio, jossa olisi tasakolmikanta, mutta tässä kohdassa olen traditionalisti. Opiskelijat tuntuvat
äänestävän blokkina. Olisi hyvä, että kaikki äänestäisivät oman mielensä mukaan.
Terttu Parkkari (keskiryhmä)
Kannatan tasakolmikantaa, se olisi pieni ele demokratian lisäämiseen yliopistossa. Keskiryhmää on
yliopistossa todella paljon, mutta edustuksemme on pieni. Ei pidä väheksyä keskiryhmän asiantuntemusta
ja osaamista, siihen kuuluvat apulaisprofessorit, moni johtaja ja varadekaani.
Aleksi Tujunen (opiskelija)
Edustuksellisessa demokratiassa mistään ryhmästä ei koskaan voida saada täyttä edustusta.
Tasakolmikanta välittäisi yhtäläisen arvostuksen, sillä olisi valtava symbolinen merkitys.
Ilkka Kilpeläinen (professori)
Olen professori Kumpulasta ja tuen ilman muuta tasakolmikantaa. Kollegio ei päätä monista asioista, mutta
päättää yliopiston näkyvyydestä ja hallintoelimistä. Tohtoriopiskelijat ovat Kumpulassa iso
henkilöstöryhmä. Jos mennään tasakolmikantaan, on mietittävä, miten taataan heidän edustuksensa.
Tomi Mäkelä (keskiryhmä)
Edustan keskiryhmää ja erillislaitoksia. Kollegiossa käydään vain vähän keskustelua tutkimusyliopistosta,
mutta on vahvasti ankkuroiduttu ryhmiin, kiintiöihin ym. Väitöskirjantekijöitä on yhä enemmän, miksi he
eivät ole edustettuina opiskelijaryhmässä.
Arttu Lahtiharju (opiskelija)

Kannatan tasakolmikantaan siirtymistä, kiitos erityisesti Raitio, Scheinin ja Renkonen. Asia olisi symbolisesti
merkittävä. On erikoista argumentoida, että opiskelijoiden äänestäminen blokkina olisi tasakolmikantaa
vastaan. Asialla ei ole vaikutusta yksinomaan opiskelijoihin.
Keskustelun yhteenveto
Keskustelun perusteella kollegion enemmistö kannattaa tasakolmikantaan siirtymistä. Puheenjohtaja totesi,
että enemmistön kannan mukaan hallituksen tulisi harkita kollegion siirtymistä tasakolmikantaan. Myös
puheenjohtaja totesi kannattavansa tasakolmikantaa. Opiskelijat tulevat ensimmäisestä päivästä lähtien
osaksi tiedeyhteisöä, mikä tuo vallan ja vastuun. Myös sattumalla on merkitystä siinä, kuka pääsee
etenemään professoriksi.
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EVÄSTYKSET VALMISTELUUN

M
uk
m an
at a j
er o
ia 27
al
is .10
sa .

• 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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MUUTOKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ
YLIOPISTON
TOIMEENPANOSUUNNITELMAAN
VUODELLE 2022
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MUUTOKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ
VUODELLE 2022
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
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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

17/11/2021
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UUSIEN INDIKAATTORIEN TAVOITEARVOT
• 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)

17/11/2021
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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

Presentation Name / Firstname Lastname
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STRATEGISET INDIKAATTORIT 2021-2030
TÄSMENNYKSIÄ
Täsmennys
Yliopistomme on paras
paikka opiskella ja
työskennellä

Työhyvinvointi-indeksi
Esihenkilöindeksi

Hyvinvointiindikaattorien
kokonaisuus

Kandipalautekyselyn opiskelijan hyvinvointi –kysymysten vastausten keskiarvo

lisätietoja ks. s. 21-22

Ulkomaalaisten alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden osuus
Ulkomaalaisten ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden osuus
Kandipalaute, vastanneiden osuus kohderyhmästä
Työnantajasuositteluindeksi (NPS)

Olemme vastuullisuuden ja
kestävyyden edelläkävijä

Tavoite vuodelle
2024
topsun yhteydessä

Hiilineutraali yliopisto 2030/2035
Tutkimusrahoituksen kasvu

17/11/2021
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VIESTINTÄ, OPETUS (luku 3),
RISKIT (luku 5)
• 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

17/11/2021
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TOIMEENPANOSUUNNITELMAN
PÄIVITYKSEN V:LLE 2022 -KÄSITTELY
19.5.
ü

Hallitus: vuonna 2022 painotettavat asiat
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

17/11/2021
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TAUSTAA
• Yliopiston ja yksiköiden toimeenpanosuunnitelmien toteuttaminen 9/2021
• Strategiset indikaattorit

17/11/2021
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YLIOPISTON JA YKSIKÖIDEN
TOIMEENPANOSUUNNITELMIEN
TOTEUTTAMINEN 9/2021
Toimeenpanosuunnitelmat Suunnassa:
[vpn] https://suunta.it.helsinki.fi/

17/11/2021
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STRATEGISET INDIKAATTORIT (1/2) 2021–
2030 (luku 4)
Tavoite
2022

Toteuma

Kehityssuunta

Tiede ja oppiminen kuuluvat Tavoiteajassa suoritetut alemmat kk-tutkinnot
kaikille

960

1016

↑

Tavoiteajassa suoritetut ylemmät kk-tutkinnot

815

714

↑

Viidessä vuodessa suoritetut tohtorintutkinnot

175

69

↓

Avoimesti saatavilla olevat korkeatasoiset ja kansainväliset julkaisut

2500

959

↓

-

-

16,2%

13,6%

xx

-

-

-

Avoimuus vahvistaa tiedettä Virtuaalisesti suoritetut opintopisteet UNA Europa kumppaniyliopistojen
kanssa (2023 alkaen)
ja yhteistyötä

Ulkomaalaisten osuus professoreista ja apulaisprofessoreista
Kansainväliset yhteiskirjoittajajulkaisut (uusi)
Tutkimusinfrastruktuurit (2023 alkaen)

→

Ehdotus uuden indikaattorin tavoitearvoksi vuoteen 2024 asti.
17
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STRATEGISET INDIKAATTORIT (2/2) 2021–
2030 (luku 4)
Yliopistomme on paras
paikka opiskella ja
työskennellä

Tavoite 2022

Toteuma

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

5 10

-

-

-

210 M€

125,7 M€

Työnantajasuositteluindeksi (NPS) uusi
Olemme vastuullisuuden
ja kestävyyden
edelläkävijä

Hiilineutraali yliopisto 2030/2035
Tutkimusrahoituksen kasvu

Kehityssuunta

↓

Ehdotus uuden indikaattorin tavoitearvoksi vuoteen 2024 asti.
Yliopiston osavuosikatsaus 2021, Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut

18

Yksiköiden kehittämistoimenpiteet
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Tietoa HY:n Power BI-lisensseistä
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STRATEGISET INDIKAATTORIT 2021-2030
TÄSMENNYKSIÄ
Avoimuus vahvistaa
tiedettä ja yhteistyötä

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.

17/11/2021
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STRATEGISET INDIKAATTORIT 2021-2030
TÄSMENNYKSIÄ
Yliopistomme on paras
paikka opiskella ja
työskennellä

Hyvinvointi-indikaattorit

- Yliopistoyhteisön hyvinvointiprojektin ohjausryhmä esittää seuraavaa kokonaisuutta strategisiksi hyvinvointiindikaattoreiksi kaudelle 2021-2030:
1. Esihenkilöindeksi
2. Työkykyindeksi

aikaisemmin hyväksytty

korvaa työhyvinvointi-indeksin

3. Työtyytyväisyysindeksi

Henkilöstö

uusi

4. Opiskelu-uupumusmittari

uusi

5. Kandipalautteen hyvinvointi-indikaattori

aikaisemmin hyväksytty

Opiskelijat

- Tavoitteet asetetaan vuodesta 2023 alkaen. Asiantuntijat valmistelevat tavoitearvot hallituksen päätettäväksi osana
vuoden 2023 toimeenpanosuunnitelmaa.
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LISÄTIETOJA HYVINVOINTIINDIKAATTOREISTA
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

17/11/2021
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Summary of Comments on HY_topsu2022_v0.1.pdf
Page: 1
Number: 1
Author: Jussi Karvinen
Date: 12.11.2021 14.57.32
Tässä versiossa ei ole kiinnitetty huomiota layout'iin. Sisällysluettelo on vasemmalla palstalla: "Bookmarks"
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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
Uusi linkki projektin esitykseen.

Date: 22.11.2021 10.08.12
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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.

LUONNOS 0.1 s. 31/37

LUONNOS 0.1 s. 32/37

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

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUS

RISKITASO

VASTUUHENKILÖ

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET
(suunnitelma v. 2021-)
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.
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.

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,
suunnittelujohtaja

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.

4

4

16

tietohallintojohtaja,
hallintop
alvelujohtaja

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.

Lainsäädännön velvoitteiden
toteuttamiseksi jatketaan
lokienhallinnan laajentamista ja
kehittämistä, kehitetään tiedon
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RISKIN NIMI

RISKIN KUVAUS

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUS

RISKITASO

VASTUUHENKILÖ

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

Digitalisaatio ja
tietojärjestelmät

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

luokittelua sekä tiedonhallinan
käytänteitä.

4

4

16

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.

hallintojohtaja,
tietohallintojohtaja

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

On laadittu yliopiston IT2030suunnitelma, 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.

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

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET
(suunnitelma v. 2021-)

4

3

12

Rehtori,
hallintojo
htaja
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RISKIN NIMI
Henkilöstö ja
toiminnan
muutos

RISKIN KUVAUS
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.

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUS

RISKITASO

VASTUUHENKILÖ

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET
(suunnitelma v. 2021-)

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.

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.

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

Osaamisen kehittämisen
painopistealueet määritelty
strategiassa, kohta 18

3

3

9

varareht
ori ja
toimitilaj
ohtaja

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.
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.
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RISKIN NIMI
Täydentävä
rahoitus

Globaalit kriisit

Yliopiston maine

RISKIN KUVAUS
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
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
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

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUS

RISKITASO

VASTUUHENKILÖ

3

3

9

varareht
ori,
kehitysjohtaja

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET
(suunnitelma v. 2021-)
Yliopisto tekee ohjeistuksen
kumppaneiden arvioinnista,
arvioinnin toteutuksesta ja
dokumentoinnista.
Sisällytetään vuosittaiseen
yksikkötason riskiarvioon
kansainvälisen rahoituksen riskien
arviointi.

2

4

8

rehtori,
Hyödynnetään COVID-19 hallintojo pandemian kuluessa hyväksi
htaja
havaitut käytännöt seuraavaan
riskiin varautumisessa.

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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RISKIN NIMI

RISKIN KUVAUS
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.

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUS

RISKITASO

VASTUUHENKILÖ

RISKINKÄSITTELYTOIMENPITEET
(suunnitelma v. 2021-)

LUONNOS 0.1 s. 37/37

TOHTORIKOULUTUKSEN
TOIMINTA JA RAKENTEET
Tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteen kehittäminen rehtorin asettaman
työryhmän raportin ja jatkokäsittelyssä saadun palautteen perusteella ottaen
huomioon strategiakauden 2021-2030 tavoitteet.
Yliopistokollegion syysseminaari 2.9.2021

17/11/2021

1

Organisoidun tohtorikoulutusjärjestelmän kehittyminen
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OKM/SA rahoittamat
tohtoriohjelmat

in
ti,

OKM siirsi yliopistoille valtakunnalliseen
järjestelmään aiemmin kohdennetut resurssit.
Edellytyksenä oli, että yliopistot huolehtivat
tohtorikoulutusjärjestelmän kehittämisestä
vastuullisesti.

HY – 4 tutkijakoulua

1995

2005
Salzburg
principles

2013

2017

HY tutkijakoulu
2022

KV arviointi

European Higher Education Area
Presentation Name / Firstname Lastname
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- Tohtorikoulutuksen kehittäminen ja laadunvalvonta
- Tohtorikoulutuksen toiminnan suunnittelu: pitkäjänteinen strateginen suunnittelu,
vuosittainen toiminnan suunnittelu, ml rehtorin tavoiteneuvottelut
- Tohtoriopintojen tarjonta, tieteenalaopintojen järjestäminen yhdessä tiedekuntien
kanssa, yleisten valmiustaitojen opetus
- kv-yhteydet, kansainvälisten trendien seuraaminen ja tunnistaminen ja uusin tieto
tohtorikoulutuksesta, rahoitusmahdollisuudet, strategiset kumppanuudet, (mm. UNA
EUROPA, UoE), Tohtoriohjelmien kansainväliset verkostot.
- Yhteiskuntasuhteet, kansalliset foorumit ja verkostot
- Väitöskirjatutkijoiden valinta palkkapaikoille à työsuhde kotiyksikköön
- Mahdollisuudet erityispanostuksiin poikkileikkaaviin teemoihin yliopistonlaajuisesti,
(esim AI, kestävyys, profi)
Presentation Name / Firstname Lastname
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Väitöskirjatutkijoiden lukumäärä 2015 - 2020
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Tohtorintutkintojen lukumäärä 2015-2020
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Palvelussuhteen kesto ja tutkinnonsuoritusaika (2015-2021 väitelleet; N=3130)
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Palvelussuhteisten keskimääräiset tutkinnonsuoritusajat yksiköittäin (väitelleiden lukumäärä sulkeissa)
H55 Farmasian tiedekunta (84)
H50 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (327)
H30 Lääketieteellinen tiedekunta (228)
H97 Helsinki Institute of Life Science (130)
H57 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (113)
H80 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (129)
H978 Luonnontieteellinen keskusmuseo (15)
H90 Eläinlääketieteellinen tiedekunta (52)
H10 Teologinen tiedekunta (32)
H20 Oikeustieteellinen tiedekunta (42)
H60 Kasvatustieteellinen tiedekunta (109)
H74 Svenska social- och kommunalhögskolan (10)
H70 Valtiotieteellinen tiedekunta (117)
H40 Humanistinen tiedekunta (116)
Ei palvelussuhdetta (1626)
-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

KANSAINVÄLINEN ARVIOINTI 2017
KEHITTÄMISKOHTEET/SUOSITUKSET
• Strateginen tohtorikoulutuksen johtaminen ja tohtorikoulutuksen rooli yliopiston
strategiassa
• Tutkijakoulujen, tohtoriohjelmien ja tiedekuntien vastuunjako
• Tutkijakoulurakennetta tulisi yksinkertaistaa
• Tohtorikoulutuksen palvelut tulisi kerätä samaan paikkaan tutkimuksen toimialan
alle ja tarvittaessa vahvistaa henkilöstöresursseja lisäämällä

TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo
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TOHTORIKOULUTUKSEN
STRATEGISET TAVOITTEET
STRATEGIA 2021-2030:
• Temaattisesti ja monitieteisesti/tieteidenvälisesti järjestyneet
tutkimusverkostot ovat nousseet merkittävään rooliin perinteisten
tieteenalojen rinnalle
• HY:n tohtorikoulutuksen kansainvälinen näkyvyys ja houkuttelevuus

1. Kansainvälinen,
arvostettu monitieteinen ja
tieteidenvälinen kumppani

•
8. Houkutteleva maisterien
ja tohtorien kouluttaja
•

22. Taloudellisen
liikkumavaran
vahvistaminen

Vahvistetaan valmistuvien tohtoreiden tutkijantaitoja kansainvälisen
työelämän tarpeisiin lisäämällä tutkimusjohtamisen koulutusta
tohtoriopinnoissa ja ohjaajille
Käynnistetään laaja-alaisesti maisteriohjelmissa tutkimuspainotteisia
opintosuuntia, joiden kautta opiskelijoilla on suora yhteys tohtoriopintoihin

• OKM:n rahoitusmallissa tohtorintutkinto on arvokkain yksittäinen ”tulos”, ja
meillä on suuri vastuu tohtoriopintojen sujuvoittamisessa ja tutkintojen
loppuun saattamisessa

TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo
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TOHTORIKOULUTUKSEN TOIMINNAN JA
RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN
LÄHTÖKOHDAT:
• Strategian toteuttaminen
• Tohtorikoulutuksen kansainvälinen arviointi 2017
HY LAAJENNETTU
JOHTORYHMÄ
7.6.2021
18.2.2021
TOHTORIKOULUTUKSEN
JOHTORYHMÄ
LAAJAPOHJAINEN
TYÖRYHMÄ
6/2020 – 2/2021

11.3.2021
TINE

DEKAANIKESKUSTELUT
25.5.-2.6.2021
7.4.2021 HY:N
VÄITÖSKIRJATUTKIJAT
HYVÄT RY

2020

HALLITUKSEN
KESKUSTELU
16.6.2021

2.9.2021
YLIOPISTOKOLLEGIO

2022

2021
1.3.-1.4.2021 Lausuntokierros
tutkijakouluissa, tohtorohjelmissa, ja
tiedekunnissa
30.3.2021 Dekaanien oma esitys: ei tutkijakoulua,
resurssit suoraan tiedekunnille. Ei takaa resurssien
säilymistä tohtorikoulutuksessa (OKM:n vaatimus), ei
Presentation Name / Firstname Lastname
arvioinnin mukaista. Muita kommentteja
otettu mukaan.
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TOHTORIKOULUTUKSEN TOIMINNAN JA
RAKENTEEN KEHITTÄMINEN – TARKENNETUT
EHDOTUKSET
1. Tutkijakoulurakennetta ja tohtorikoulutuksen johtamisrakennetta
yksinkertaistetaan ja selkeytetään à yksi tutkijakoulu
•

Yliopistotasolle vahva tohtorikoulutuksen puolestapuhuja, joka edistää
tohtorikoulutuksen tavoitteita yliopiston sisällä ja kansainvälisesti

•

Tiedekunnat mukaan tohtorikoulutuksen johtamisrakenteeseen

•

Väitöskirjatutkijat paremmin mukaan yliopiston päätöksentekoon

2. Vahvistetaan tohtoriohjelmien roolia
•

Tohtoriohjelmien toimintaedellytysten parantaminen, yhteistyön
vahvistaminen tiedekuntien kanssa

•

Väitöskirjatutkijoiden yhdenvertaisuus tutkinnonsuoritusoikeuden
tiedekunnasta riippumatta

Presentation Name / Firstname Lastname

17/11/2021
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T
2014 - 2021
4 tutkijakoulua

2022 à

yksi tutkijakoulu
(kaksi tieteenalakohtaista jaosta)

4 tutkijakoulun
johtajaa (OTO)

Tohtorikoulutuksen johtoryhmä
•
•

Tutkijakoulujen johtajat
Väitöskirjatutkijoiden edustaja

yksi johtaja
(akateeminen operatiivinen
johtaja)

Tutkijakoulun johtokunta,
• tiedekuntien edustus
• väitöskirjatutkijoiden edustusta
vahvistetaan

Presentation Name / Firstname Lastname
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TUTKIJAKOULURAKENNETTA JA
TOHTORIKOULUTUKSEN JOHTAMISRAKENNETTA
YKSINKERTAISTETAAN JA SELKEYTETÄÄN
Tavoitteena nykyistä parempi yhteistoiminta tutkijakoulun ja
tiedekuntien/erlojen välillä
• Lukuvuoden 2022-2023 alusta yksi tutkijakoulu
• Tiedekunnat vahvasti edustettuina johtokunnassa
• Kaksi väitöskirjatutkijoiden edustajaa johtokunnassa
• Tiedekunnilla säilyy vastuu tohtoriohjelmista – erityisesti dekaanien
palautteen perusteella
à Tiedekunta päättää väitöskirjatutkijoiden valintakriteereistä, hyväksyy tutkintorakenteet ja
opetussuunnitelmat. Näiden valmistelu tohtoriohjelmissa
à Tutkijakoulun johtaja nimittää tohtoriohjelmien johtajat ja niiden johtoryhmät kuultuaan
ohjelmassa mukana olevia tiedekuntia ja muita toimijoita
TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo
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VAHVISTETAAN TOHTORIOHJELMIEN ROOLIA JA
VÄITÖSKIRJATUTKIJOIDEN YHDENVERTAISUUTTA

• Yhden tohtoriohjelman kaikkia väitöskirjatutkijoita koskevat samat
tutkintovaatimukset, väitöskirjan kriteerit ja esitarkastus.
• Riittävän väljät kriteerit jättävät liikkumavaraa tieteenalakohtaisille
käytänteille
• Esitarkastuksen valmistelussa huomioidaan seurantaryhmät ja vastuuhenkilöt
• Erillisten esitarkastusta valmistelevien toimielimien tarpeellisuutta
tarkistetaan tiedekunnissa

TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo
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ERI TOIMIJOIDEN KAAVAILLUT ROOLIT
UUDESSA TUTKIJAKOULURAKENTEESSA
Tiedekunta
• Myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden ja tohtorintutkinnon
• Toimii tohtoriohjelman vastuuyksikkönä
• Toimii väitöskirjatutkijoiden palvelussuhteen ja tohtoriopintojen yksikkönä
• Tiedekunnan osallistuminen ja vastuu tohtorikoulutuksessa laajenee myös tutkijakoulun johtokunnan kautta
Tohtoriohjelma
• Väitöskirjatutkijoiden yhdenvertaisuus paranee, kun tohtorikoulutuksen toimintaa kehitetään nykyisten neljän
tutkijakoulun sijaan vain yhdessä tutkijakoulussa.
• Tieteenalakohtaiset tarpeet huomioidaan jaoksissa tohtoriohjelmien ja tiedekuntien yhteistyönä
Tutkijakoulu
• Nimittää tohtoriohjelmien johtajat/johtoryhmät kuultuaan mukana olevia tiedekuntia ja muita toimijoita
• Kehittää tohtorikoulutusta ja huolehtii yhteistyöstä asioissa, jotka koskevat kaikkia tohtoriohjelmia, sekä
vastaa laadunvarmistuksesta
• Tohtoriohjelmien ja TDK yhteistyöeliminä humanistis-yhteiskuntatieteellinen sekä elämän- ja luonnontieteiden
jaos.
TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo
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Tehtävä/Vastuu
Opiskelijoiden ottamiseen Tiedekunta vastaa mm. tutkintojen ja tutkimusympäristön laadusta, myöntää
tutkinnon suoritusoikeuden, ja myöntää tohtorin tutkinnon.
ja tohtorintutkintoon
liittyvät päätökset
Päättää väitöskirjatutkijoiden valintakriteereistä, hyväksyy tutkintorakenteet ja
opetussuunnitelmat tohtoriohjelmien johtoryhmien valmistelemien esitysten
perusteella

Tohtorikoulutuksen
substanssi

Tohtoriohjelma vastaa koulutuksen laadusta ja sisällöstä, hakijoiden arvioinnista,
tohtoriohjelman opetusohjelmasta ja opetuksen valmistelusta, sekä
väitöskirjatutkijoiden ohjauksen organisoinnista

Kehittämiset ja käytänteet Tohtorikoulutuksen kehittämiseen liittyvän akateemisen keskustelun foorumi

Yhteinen strategia ja
rakenne

Operatiivinen

Nykyinen
rakenne

Ehdotettu
rakenne

Tiedekunta, kuten nykyisin

Tohtoriohjelma, kuten nykyisin

Kehittää tohtorikoulutuksen käytänteitä ja verkottaa tohtoriohjelmia tieteenalallaan

Tutkijakoulujen
johtoryhmät

Tohtorikoulutusjaos

Nimittää tohtoriohjelmien johtajat ja johtoryhmät kuultuaan ohjelmissa mukana olevia
tiedekuntia, yksiköitä ja muita keskeisiä toimijoita

Vastuutiedekunta

Tutkijakoulun johtaja

Laadunvarmistus ja tohtoriohjelmien vuosiseuranta

Tiedekunta
(vuosiseuranta)

Tohtorikoulutuksen strateginen kehittäminen

TK-JORY

Rahoituksen jakaminen tohtoriohjelmille

TK-JORY

Tutkijakoulu
(vuosiseuranta)
Tutkijakoulun
johtokunta
Tutkijakoulun
johtokunta

Tohtorikoulutuksen yliopistotasoinen KV-toiminta (mm. LERU, EUA),
Tohtorikoulutuksen strateginen kehittäminen, Toiminnan ja talouden suunnittelu,
Yleisten valmiustaitojen koulutuskokonaisuuksien kehittäminen

Vararehtori,
Tutkijakoulujen johtajat,
Tutkijakoulun johtaja
Tohtorikoulutuksen
palvelut
11/17/21
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TIETEEN VOIMALLA – MAAILMAN PARHAAKSI

TUTKIJAKOULU
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ELÄMÄN- JA
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BY
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60˚ 10 1.2 N, 24˚ 57 18 E
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ERI TOIMIJOIDEN KAAVAILLUT ROOLIT
Toimielin
Kokoonpano
Tehtävät
UUDESSA TUTKIJAKOULURAKENTEESSA
TUTKIJAKOULU
TUTKIJAKOULUN JOHTOKUNTA

Tutkijakoulun johtaja

•
•
•
•

Vararehtori, tutkijankoulutus (pj)
4 varadekaania/erla joht (1/kampus)
2 jaosten puheenjohtajat
2 väitöskirjatutkijoiden edustajat

• Tohtorikoulutuksen strateginen kehittäminen
• Rahoituksen jakaminen tohtoriohjelmille
• Tutkijakoulun johtaja ja tohtorikoulutuksen palvelupäällikkö
toimivat johtokunnassa esittelijöinä

• Tutkijakoulun johtaja
tohtorikoulutuksen palvelupäällikön
ja asiantuntijoiden tukemana

• Johtaja vastaa tohtorikoulutuksen kokonaisuudesta ja
operatiivisesta johtamisesta
• Nimittää tohtoriohjelmat ja niiden johtoryhmät
• Talous- ja toimintasuunnitelman valmistelu johtokunnalle
• Laadunvarmistus ja tohtoriohjelmien vuosiseuranta
• Kansainvälinen toiminta

ELÄMÄN- JA
LUONNONTIETEIDEN
JAOS

HUMANISTISTEN JA
YHTEISKUNTA-TIETEIDEN
JAOS

• Tohtorikoulutuksesta vastaavat
varadekaanit
• Tohtoriohjelmien johtajat
• 2 väitöskirjatutkijoiden edustajat

TOHTORIOHJELMAT

TOHTORIOHJELMAT

• Jokainen tohtoriohjelma kuuluu
yhteen jaokseen

TIEDEKUNNAT

TIEDEKUNNAT

• Jaos toimii tohtorikoulutuksen kehittämiseen liittyvän
akateemisen keskustelun foorumina.
• Kehittää tohtorikoulutuksen käytänteitä ja verkottaa tohtoriohjelmia
omalla tieteenalallaan
• Yhtenäistää tohtoriohjelmien valintakriteerejä, tutkintovaatimuksia ja
väitöskirjan esitarkastusprosesseja
• Kehittää ohjauksen käytänteitä ja laatua
• Vastaa koulutuksen laadusta ja väitöskirjatutkijoiden ohjauksen
organisoimisesta

• Kukin tiedekunta on edustettuna
• Vastaa opiskelijoiden ottamisesta, tutkinnoista ja
yhdessä jaoksessa
tutkimusympäristön laadusta
• Kampusedustus tutkijakoulun
• Tohtoriohjelmien vastuuyksikkö
johtokunnassa
TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo
17/11/2021
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Rehtori ase* 10.6.2020 Tohtorikoulutuksen toimintaa ja rakenteita tarkastelevan työryhmän (TOTORA-työryhmä), jonka
tehtävänä on tarkastella yliopiston tämänhetkisen tohtorikoulutusrakenteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä laaBa
ehdotus toiminnan kehiDämiseksi oDaen huomioon strategiakauden 2021-2030 tavoiDeet.
Työryhmän kokoonpano:
•

puheenjohtaja: vararehtori Paula Eerola

•

tutkijakoulun johtaja Ilkka Kilpeläinen, luonnon6eteellinen tutkijakoulu

•

varadekaani Mirjam Kalland, kasvatus6eteellinen 6edekunta

•

varadekaani Olli Peltoniemi, eläinlääke6eteellinen 6edekunta

•

varadekaani Marjukka Myllärniemi, lääke6eteellinen 6edekunta

•

tohtoriohjelman johtaja Susanna Fagerholm, Integra6ivisten bio6eteiden tohtoriohjelma

•

väitöskirjatutkijoiden edustaja Andreas Kanerva, poliiCsten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Työryhmän sihteereinä toimivat palvelupäällikkö Erkki Raulo ja opintoasiainpäällikkö Pia
Saarinen. Lisäksi työryhmän työskentelyyn osallistuivat pysyvinä asiantun6joina

•

kehitysjohtaja Ritva Dammert, tutkimuspalvelut

•

asiantun6ja Maija Urponen, yleishallinnon palvelut

11/17/21
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YLIOPISTON HALLITUKSEN
TIEDONSAANTIOIKEUDET
Hallituksen iltapalaveri 22.9.2021

Presentation Name / Firstname Lastname
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HALLITUKSEN JA SEN JÄSENTEN
TIEDONSAANTIOIKEUS
• Yliopiston hallituksen tiedonsaantioikeudesta ei erikseen säännelty; tiedonsaantioikeus perustuu pitkälti YOL 20
§:n mukaiseen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuteen (Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen ja rehtorin on
huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua) > hallitus ja sen jäsenet tarvitsevat oikeat ja riittävät tiedot
tehtäviensä hoitamista varten
• vrt. nimenomainen säännös osakeyhtiölaki 17 § Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle
tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Keskeisenä erona lakien sisäisessä systematiikassa
•

OYL yleistoimivalta hallituksella, YOL yleistoimivalta rehtorilla (yleistoimivalta: johtaa yliopiston toimintaa ja
päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi)

•

Osakeyhtiöihin ei sovelleta julkisuuslakia, joten niissä ei käsitellä asioita, jotka olisivat hallitukselta salassa
pidettäviä

ØYliopiston hallituksen tiedonsaantioikeus kohdistuu yliopistolaissa tai sen nojalla annetuissa johtosäännöissä
hallitukselle määriteltyihin tehtäviin, jotka myös rajaavat hallituksen jäsenten vastuuta
Ø Yksittäisen jäsenen tiedonsaantioikeus kohdistuu vastaavasti

Presentation Name / Firstname Lastname
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OPERATIIVISEN JOHDON VELVOLLISUUS
INFORMOIDA HALLITUSTA JA SEN JÄSENIÄ
• Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle omaaloitteisesti tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi (OYL 6:17.1:n 3 virke). Tarvittaessa
hallitus tai sen jäsen voi osoittaa, mitkä tiedot ovat hallituksen tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia.
Osakeyhtiössä hallituksen jäsenten on siis saatava tietoonsa kaikki yhtiötä koskevat haluamansa tiedot.
• Yliopiston hallituksen ja sen jäsenten osalta velvollisuus antaa tietoja kohdistuu yliopistolaissa tai sen nojalla
annetuissa johtosäännöissä hallitukselle määriteltyihin tehtäviin
• Rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä (YOL 17 § 2 mom 4 k), joten rehtori
myös vastaa valmistelun ja esittelyn järjestämisestä niin, että hallitus saa oikeat ja riittävät tiedot tehtäviensä
hoitamiseksi ja vastuunsa kantamiseksi
• Esittelijä vastaa esittelemässään asiassa asian riittävästä selvittämisestä päätöksentekoa varten ja tarpeellisen
tiedon antamisesta valmistelussa
• Muiden operatiiviseen johtoon kuuluvien työntekijöiden vastuut ja velvollisuudet määräytyvät työtehtävien ja
aseman mukaan
• Koska hallituksella ei ole yleistoimivaltaa, salassapito asettaa rehtorille, esittelijälle ja muulle työntekijälle
rajoituksia tietojen antamiseen, jos tiedon antamiselle ei ole hallituksen tehtäviin liittyviä perusteita
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YLIOPISTON
KANSALLINEN JA
KANSAINVÄLINEN
VAIKUTTAMISTYÖ
Helsingin yliopiston hallituksen kokous 27.10.2021
Taustamateriaali
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VAIKUTTAMISFOORUMIT

Lisäksi tutkimuksen ja opetuksen vaikuttavuus, tiedekuntien ja tutkijoiden päättäjäyhteistyö ja erilaiset kansalliset ja kansainväliset
vaikuttamisen verkostot

KANSALLISET

KANSAINVÄLISET

§ Suomen rehtorienneuvosto Unifi

• League of European Research Universities LERU

§ Sivistystyönantajat Sivista

• European University Association (EUA)
• Helsinki EU Office

§ Helsingin yliopiston oma yhdenpito päättäjiin ja foorumit

• UNICA (Euroopan pääkaupunkien yliopistojen verkosto)
• UniLion (155 yliopiston Brysselissä toimiva
tiedonvälitysverkosto)

•

yliopiston johdon ja päättäjien tapaamiset

•

päättäjäalumnien verkosto

•

eduskuntaryhmien ja valiokuntien vierailut yliopistolla

•

Thinkfest, muut tapahtumat

•

Pääkaupunkiseutuyhteistyö (mm. yliopiston ja
Helsingin kaupungin yhteinen neuvottelukunta)

•

Alueellinen toiminta: 10 paikkakunnalla Suomessa
(mm. yhteistyöryhmät, neuvottelukunnat)

• Yliopiston Afrikka-ohjelma

Muu yhteydenpito päättäjiin kansallisesti ja
alueellisesti

• Suomalaisten yliopistojen yhteinen EU-edunvalvonta
(Unifi)

•

Ohjelmia ja välineitä:
•

Una Europa

•

Yliopiston EU-toimintasuunnitelma

• Pohjoismainen yhteistyö

>> Yliopiston vaikuttamissuunnitelma 2018-2021
>> Seuranta: Mainetutkimus, sidosryhmäkysely
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PÄÄTTÄJÄYHTEISTYÖ & SISÄLLÖT
Yliopiston toimintaedellytysten ja –ympäristön turvaaminen
•

Edunvalvonta: Yliopiston hallitusohjelmatavoitteet, asiantuntijalausunnot,
budjettivaikuttaminen

Yliopiston asema aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja toimijana
•

Vaikuttajaviestintä, mm. #siksitiede-kampanja, SuomiAreena

Tieteen ja tutkimuksen rooli vahvistuminen hallinnossa, lainvalmistelussa ja
päätöksenteossa
•

HELSUS, Urbaria, Kaupunkiakatemia. Osallistuminen mm. Sofi-hankkeeseen;
Ympäristötiedon foorumiin jne.

Yliopiston vaikuttaja-aseman rakentaminen EU:ssa
•

Yliopistojen toiminnan kannalta relevanttiin EU-sääntelyyn vaikuttaminen

•

Eurooppalaisiin koulutus- ja TKI-painotteisiin rahoitus- ja yhteistyöohjelmiin vaikuttaminen
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