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1 § Kokouksen päätösvaltaisuus 
Esityslista 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.14 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  
 

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajat 
Esityslista 

Päätösehdotus 
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Saksela ja Jussi Pajunen. 
 

Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

3 § Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista 

Päätösehdotus 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös 
Esityksen mukaan.   
 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Esityslista 

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

 

5 § Ilmoitusasioita 
Esityslista 

 

6 § Rehtorin ajankohtaiskatsaus 
Esityslista 

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

Yliopisto on solminut yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa 16.10.2019. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

9 § Helsingin yliopiston rahastojen johtosäännön päivittäminen (HYR) 
Esityslista 

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

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

 

10 § Yliopiston Apteekin uuden johtosäännön hyväksyminen (HYR) 
Esityslista 

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

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

 

11 § Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön muuttaminen (HY) 
Esityslista 

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

 Liitteet 

 Fysiikan tutkimuslaitoksen voimassaolevaan johtosääntöön tehdyt muutokset 
 Fysiikan tutkimuslaitoksen uusi johtosääntö 

 

12 § Svenska verksamhetsnämndenin täydentäminen (HY) 
Esityslista 

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

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

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

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

 Liitteet 

 Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestelyn kilpailutuksen esittelymateriaali 

 

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

Esityslista 

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

 Liitteet 

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

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

 Tarkastusvaliokunnan käsittelemät asiat 2019 EI JULKINEN  

 

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

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

 Liitteet 

 Tarkastusvaliokunnan työjärjestys 
  



   
   
   
 PÖYTÄKIRJA 11(11) 
   

 HY:n hallituksen kokous 11.12.2019 
 

   
 

 

17 § Muut asiat 
Esityslista 

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

 HY-hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja yliopistokollegion tulevat kokoukset 

 

18 § Kokouksen päättäminen 
Esityslista 

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

 
 

 
 
 

 



Aloite Helsingin yliopiston sijoitusten divestoinnista 
 
Avoin kirje Helsingin yliopiston hallitukselle, tarkastus- ja sijoitusvaliokunnalle sekä sijoitusjohdolle 
1.11.2019. 
 
Arvoisa Helsingin yliopiston hallitus, tarkastus- ja sijoitusvaliokunta sekä sijoitusjohto,  
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin yliopiston tulisi viimeistään viiden vuoden kuluessa luopua 
niistä sijoituksistaan, jotka tukevat fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä. 
 
 

1. JOHDANTO JA NYKYTILA  

2. VAATEET 

3. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

  3.1 Ilmastonmuutos luo sijoittajille systemaattisen riskin 

  3.2 Divestoinnin vaikutukset sijoitussalkun menestykseen 

  3.3 Yliopiston vastuut yhteiskunnalle ja edunsaajille 

  3.4 Divestoinnilla on negatiivisia vaikutuksia fossiiliteollisuuteen 

4. ALOITTEEN TEKIJÄT 

5. LÄHTEET JA VIITTEET 

 

 

1. Johdanto ja nykytila 

 
Helsingin yliopiston sijoituksia hallinnoi sijoitusjohto, ja sijoitustoimintaa koskevissa päätöksissä 
asiantuntijaelimenä toimii sijoitusvaliokunta. Sijoitustoiminnan tavoitteista ja periaatteista päättäminen on 
kuitenkin yliopiston hallituksen vastuulla.  
 
Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan keskiössä ovat yliopiston vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet 
(32). Niissä linjataan, miten yliopisto sijoitustoiminnassaan kantaa sisäiset ja ulkoiset vastuunsa. Vastuiden 
toteuttamiseksi on periaatteissa nimetty monia keinoja, kuten YK:n tukema ESG-vastuullisuusanalyysi. 
Periaatteissa todetaan: 
 
“Ulkoinen vastuullisuus määrittelee mitä yliopisto edellyttää palveluntuottajilta ja sijoituskohteilta. Sekä 
palveluntuottajilta että sijoituskohteilta edellytetään yhteiskunta- ja ympäristövastuun kantamista.”   
 
Tähän liittyen Helsingin yliopisto ilmoitti hiljattain, että se pyrkii saamaan sijoitussalkkunsa hiilineutraaleiksi 
“huomattavasti ennen vuotta 2045” (33). Tämän tavoitteen monitahoisuutta kuvastaa se, että divestointi 
fossiilisten polttoaineiden tuottajista on vain yksi osa sen toteutumista. Tällä hetkellä yliopiston 
sijoitusvarallisuudesta alle prosentti on sijoitettu fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin (33). 
Vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteissa kuitenkin todetaan, että tätä osuutta pyritään jatkuvasti 
vähentämään. Yliopisto on siis tunnistanut, kuinka fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt vahingoittavat 
ympäristöä, eivätkä siten täytä yliopiston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.  
 
Hiilineutraalisuustavoitteen avulla Helsingin yliopisto on asettanut sijoitustoiminnalleen ilmastokestävän 
päämäärän. Itse toimilta puuttuu kuitenkin aikaraja. Kunnianhimoisen tavoitteen uskottavuuden 
turvaamiseksi yliopiston olisi tehtävä selkeäsanainen divestointipäätös, seulottava sijoituksensa ja 
raportoitava julkisesti siitä, millä aikavälillä se aikoo luopua sijoituksistaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin 



yhtiöihin. Mikäli esimerkiksi rahastosijoitusten seulominen ei ole teknisistä syistä järkevää, vaadimme, että 
yliopisto siirtää rahastosijoituksensa sellaisiin rahastoihin, jotka ovat taanneet olla sijoittamatta fossiilisiin 
polttoaineisiin. Divestointi on tärkeä askel yliopiston matkalla kohti hiilineutraalia sijoitustoimintaa, eikä 
sen toteuttamisessa tulisi viivytellä. 
 
Kasvava määrä muitakin yhteiskunnallisia instituutioita on julkisesti sitoutunut luopumaan sijoituksistaan 
fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin (1). Yli tuhannen divestointipäätöksen tehneen toimijan joukossa 
on myös useita pohjoismaisia yliopistoja, kuten Tukholman (2) ja Kööpenhaminan (3) yliopistot, valtioita ja 
kaupunkeja (esim. 4; 5), eläke- ja vakuutusrahastoja (esim. 6), uskonnollisia yhteisöjä (esim. 7) sekä sellaisia 
suuria nimiä, kuten Rockefeller Brothers Fund (esim. 8; 1). Jopa UNFCCC (UN Framework Convention for 
Climate Change) on julkisesti asettunut tukemaan maailmanlaajuista divestointikampanjaa (9). Fossiilisten 
polttoaineiden tuotannon tukeminen sijoitusten kautta ei ole nykytiedon valossa eettistä tai edes 
rahallisesti kannattavaa, ja siksi rohkaisemmekin Helsingin yliopistoa arvovaltaisena ja 
tulevaisuusorientoituneena tiedeinstituutiona seuraamaan tässä edellä mainittujen instituutioiden 
jalanjäljissä.  

 

2. Vaateet  
 
820 (1.11.2019) allekirjoittanutta vaatii, että Helsingin yliopisto: 
 
1. Selvittää nykyiset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. 
2. Jäädyttää välittömästi kaikki uudet sijoituksensa 200:aan hiilidioksidibudjetiltaan suurimpaan 
fossiilisia polttoaineita tuottavaan yhtiöön (ilmoitettujen varantojen sisältämän hiilidioksidimäärän 
perusteella mitattuna). (10) 
3. Luopuu viiden vuoden kuluessa näiden yhtiöiden osakkeiden suorasta omistuksesta sekä muista 
sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista, jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai 
joukkovelkakirjoihin, ja siirtää sijoituksensa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävämpiin 
sijoituskohteisiin, jotka ovat linjassa yliopiston arvojen, tehtävien ja mission kanssa. (11) 
4. Raportoi edistymisestään edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa vuosittain 
vuosikertomuksessaan. 
 
Vetoomus kokonaisuudessaan: https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/university-of-helsinki-go-fossil-
free 
 
Helsingin yliopiston Fossil Free -kampanja ei ota kantaa siihen, mihin yliopisto jälleensijoittaa, kunhan 
yliopisto ei sijoita fossiilisiin polttoaineisiin, kuten yllä on määritelty. Sijoitusten seurantaa helpottaa 
kuitenkin, jos yliopisto siirtää sijoituksensa sellaisiin sijoitusinstrumentteihin, jotka eivät itse sijoita 
fossiilisiin polttoaineisiin. 
 
Fossil Free Indexes’in Carbon Underground 200 -listan yritykset listataan vuosineljänneksittäin yritysten 
fossiilisten varantojen saastutuspotentiaalin, toisin sanoen niiden polttoainereserveissä sidoksissa olevan 
hiilidioksidin määrän, mukaan. Käytämmekin vetoomuksessamme Fossil Free Indexes’in Carbon 
Underground 200 -listaa määrittäessämme ne fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt, joista Helsingin 
yliopiston tulee divestoida. Tavoitteena on sijoitussalkun hiilijalanjäljen pienentämisen ohella tehdä 
kannanotto kannattamatonta ja kestämätöntä polttoainetuotantoa vastaan. Suurin vaikutus globaalisti 
saadaan kohdistamalla kampanja 200:aan saastutuspotentiaaliltaan suurimpaan yhtiöön. 
 
Polttoainereservimääritelmä on myös sijoitusmielessä mielekäs sijoitussalkun saastuttavuuden mittari. 
Fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden arvo perustuu niiden reservissä oleviin polttoainevarantoihin. 

https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/university-of-helsinki-go-fossil-free
https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/university-of-helsinki-go-fossil-free
https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/university-of-helsinki-go-fossil-free


Tällöin nämä reservit voidaan jyvittää omistusten suhteessa sijoittajille ja laskea sijoitussalkun 
saastutuspotentiaali.  

3. Yksityiskohtaiset perustelut  
 

3.1. Ilmastonmuutos luo sijoittajille systemaattisen riskin 

 
Ilmastonmuutos luo sijoittajille systemaattisen riskin, joka heijastuu markkinoille hiilikuplana. 
Divestoiminen on yksi suositeltava keino vähentää sijoitussalkun altistumista systemaattiselle riskille.  
 
Erityisesti kolme tekijää vaikuttavat hiili-intensiivisten sijoitussalkkujen tulevaisuudennäkymiin. 
Ympäristökatastrofit, kuten tulvat, vaikuttavat teollisuuden toimintaan, ja teollisuuden käytettävissä olevat 
luonnonvarat vähenevät. Puhtaasta teknologiasta tulee kannattavampaa siirtymässä vähähiilisempään 
talouteen. Lisäksi valtioiden ilmastopolitiikka vaikuttaa talouteen mm. hiiliverotuksen, päästökaupan ja 
muun sääntelyn myötä. (12)  
 
Näiden tekijöiden vaikutuksesta markkinoille syntyy hiilikupla. Hiilikuplalla tarkoitetaan taloudellista 
altistumista fossiilisten polttoaineiden yhtiöille, joiden varat joutuvat ‘hylätyiksi’ eri 
politiikkatoimenpiteiden, talouden tai uusien innovaatioiden takia – taustalla on finanssiteoreettinen ajatus 
siitä, että öljy-, kaasu ja hiiliyhtiöiden hinta perustuu tulevaisuuden rahavirtojen nykyarvolle (13). 
 
Carbon Tracker Initiativen selvityksen (14) mukaan jopa 80 % maailman fossiilisten polttoaineiden 
varannoista tulee jättää maahan, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajata kahteen asteeseen. On 
todennäköistä, että näiden varantojen polttamista rajoitetaan lainsäädännöllä. Pelkästään Carbon 
Underground 200 -listan yrityksillä on reservejä enemmän kuin voimme polttaa; yhteensä niiden varannot 
vastaavat 27 % maailman todistettujen reservien hiilidioksidipäästöpotentiaalista (14). Selvityksen 
julkaisemisen jälkeen varantojen määrä on kasvanut sijoittajien rahoituksen turvaaman fossiilisten etsinnän 
seurauksena, ja ilmaston lämpenemistavoite on tiukentunut 1,5 asteeseen – 80 % lienee siis jo liian 
optimistinen luku. Carbon Tracker Initiativen mukaan markkinat eivät kuitenkaan huomioi sitä, että suurta 
osaa fossiilivarannoista ei voida polttaa, ja niinpä hiilikupla aiheuttaa sijoittajille systemaattisen riskin, jonka 
takia iso osa osakkeenomistajille jyvitetyistä osuuksista fossiilisten polttoaineiden reserveistä ovat niin 
kutsuttuja arvonsa menettäviä resursseja (“stranded assets”). 
 
Euroopan järjestelmäriskikomitean tutkimuksessa todetaan, että poliittisen koordinaation puutteen 
johdosta siirtymä vähähiiliseen talouteen voi todennäköisesti olla myöhästynyt ja yhtäkkinen, ns. ”hard 
landing scenario”. Nopea siirtymä pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiataloudesta tulee 
skenaariossa väistämättömäksi, ja nopeat muutokset ympäristöpolitiikassa taas voivat johtaa radikaaliin 
fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden uudelleenhinnoitteluun. Öljy- ja kaasuyhtiöiden rahoitus 
perustuu nykyhetkellä huomattavissa määrin velkaan, mikä lisää potentiaalisen uudelleenarvottamisen 
vaikutuksia. Nykyhetken markkinahinnoittelu saattaa heijastella puuttuvaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista – hard landing -skenaariossa markkinat saattaisivat uudelleenhinnoitella yhtiöt ennalta-
arvaamattomalla tavalla, kun fossiilireserveistä tulee sääntelyn myötä käyttökelvottomia. (15) 
 
Cleveland ja Reibstein toteavat artikkelissaan (16), että yliopistojen pitäisi nähdä itsensä universaaleina 
omistajina, joiden sijoitustoiminta on niin pitkäaikaista ja hajautettua, että ne omistavat “palan taloutta”. 
Siksi heidän mukaansa sijoittaminen negatiivisia ulkoisvaikutuksia aiheuttavaan toimintaan (esim. 
fossiilisten polttoaineiden tuotantoon) heijastuu lopulta negatiivisesti universaalin sijoittajan muihin 
sijoituksiin. Divestoiminen hiili-intensiivisestä teollisuudesta on myös Waterloon yliopiston tutkimuksen 
(12) mukaan suositeltavaa osana systemaattisen riskin hallintastrategiaa, kun se yhdistetään muihin 
riskinhallintamekanismeihin, kuten hiilikuplan piirissä olevan pääoman määrittämiseen. Niinpä yliopistojen 



kannattaakin etunenässä olla tukemassa siirtymää kohti kestävää taloutta ja luopua sijoituksistaan 
fossiiliteollisuuteen (16). 
 

3.2. Divestoinnin vaikutukset sijoitussalkun menestykseen 
 
Tarkkaan harkitusti toteutettuna divestointi ei uhkaa sijoitussalkun tuottoa, vaikka se pienentääkin 
potentiaalisten sijoituskohteiden joukkoa. Divestointi on suositeltavaa, sillä sen avulla voi madaltaa 
sijoitussalkun altistumista hiilikuplalle ja ilmastonmuutoksen aiheuttamille rahallisille riskeille.  
 
Divestointi vaikuttaa sijoitussalkun tuottoihin kahta kanavaa pitkin. Toisaalta se vähentää altistumista 
kasvihuonekaasupäästöille, päästöregulaatiosta aiheutuvia riskejä sekä arvonsa mahdollisesti kadottavan 
varallisuuden (“stranded assets”) osuutta salkussa. Toisaalta tiettyjen sijoitustyyppien poissulkeminen 
salkusta myös vähentää salkun hajautusta ja saattaa aiheuttaa muitakin kustannuksia (esimerkiksi 
sijoitusten valinnasta, transaktioista ja monitoroinnista aiheutuvat kustannukset). Pääoman säilyminen ja 
negatiiviset muutokset tuottoprosentissa herättävät ymmärrettävästi huolta divestointia harkitsevien 
tahojen keskuudessa. 
 
Divestointiin liittyvä rahallinen riski koetaan useiden tutkimusten ja selvitysten mukaan kuitenkin usein 
suuremmaksi kuin se todellisuudessa onkaan. Yleensä nämä tutkimukset vertailevat riskimukautettuja 
tuottoja sekä riskejä fossiilittomien sijoitussalkkujen ja fossiiliteollisuussektorin sijoituksia sisältävien 
sijoitussalkkujen välillä. Toinen yleinen tapa tutkia asiaa on rajata fossiiliteollisuussektori pois 
olemassaolevista osakeindekseistä ja vertailla sen tuottoja alkuperäiseen indeksiin. 
 
Lukuisissa tutkimuksissa fossiilittomien sijoitussalkkujen on todettu menestyvän yhtä hyvin kuin salkkujen, 
jotka sisältävät fossiilisia polttoaineita tuottavia yrityksiä (13)(21)(22)(23)(24). Esimerkiksi Trinks ym. (22) 
tekemän pitkän aikavälin ja laajat markkinat kattavan analyysin perusteella fossiilisten polttoaineiden 
(Carbon Underground 200 -listan mukaisesti) rajaaminen pois sijoitussalkusta ei vaikuttanut negatiivisesti 
salkun tuottoihin. Lisäksi heidän mukaansa fossiilisia polttoaineita sisältävät sijoitussalkut eivät saa 
suhteessa korkeampia riskimukautettuja tuottoja, ja ne tarjoavat muutenkin vain rajallisia hajautushyötyjä. 
Myös Clevelandin ja Reibsteinin (17) yhteenkokoamien tutkimustulosten perusteella divestointi 
fossiiliteollisuudesta ei oikein toteutettuna uhkaa yliopiston sijoitussalkkujen tuottoa – päinvastoin se 
vähentää portfolion kokonaisriskiä. 
 
Fossiilittomien sijoitussalkkujen on useissa tutkimuksissa myös todettu tuottavan jopa korkeampia 
riskimukautettuja tuottoja kuin fossiilisia polttoaineita sisältävien salkkujen. Näiden tutkimusten valossa 
divestointipäätöstä voi perustella puhtaasti sen positiivisella materiaalisella vaikutuksella sijoitussalkkuun. 
Esimerkiksi Hunt ja Weber (21) mallinsivat divestoinnin vaikutuksia kuuden eri sijoitussalkun tuotolle 
Kanadassa ja totesivat, että divestointi fossiilisista polttoaineista johtaa divestointistrategiasta riippumatta 
aikaisempaa korkeampiin riskimukautettuihin tuottoihin. Henriques ja Sadorsky (19) analysoivat 
empiirisesti divestoimisen vaikutuksia kolmen erilaisen portfolion tuottoihin USA:n sijoitusmarkkinoilla. 
Tulosten mukaan sijoitusportfoliot, jotka eivät sisällä sijoituksia fossiiliteollisuuteen, pärjäävät paremmin 
kuin ne, joissa niitä on. Myös Impax Asset Management (20) mallinsi neljän erilaisen sijoitusportfolion 
tuottoja ja totesi, että divestoiminen fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä paransi tuottoja 
portfoliosta riippuen 1.8–2.3%. Impax Asset Management korostaa, että divestointiin liittyvät taloudelliset 
riskit ovat minimaalisen pieniä.  
 
Toisaalta joissain tutkimuksissa fossiilittomien sijoitussalkkujen on todettu menestyvän huonommin 
suhteessa sellaisiin portfolioihin, jotka sisältävät sijoituksia fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin. 
Cornellin (18) mallinnuksen mukaan divestointi fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä olisi laskenut 
viiden amerikkalaisen yliopiston hypoteettisten sijoitussalkkujen vuosittaista tuottoa. Cornellin tutkimuksen 
aineisto kuitenkin oli huomattavan rajallinen. Fischel (25) taas painottaa, että divestoinnista aiheutuvat 



kustannukset, kuten kaupankäyntikustannukset ja hajautuksen vähenemisen aiheuttamat kustannukset, 
ovat huomattavia. 
 
Divestoinnilla on siis suoria materiaalisia vaikutuksia sijoitussalkun tuotoille. Sen avulla voi kuitenkin myös 
madaltaa salkun altistumista hiilipäästöille ja siten myös ilmastonmuutoksen aiheuttamille rahallisille 
riskeille. Huntin ja Weberin (21) tutkimuksen mukaan divestointi madaltaa sijoitussalkun hiili-
intensiivisyyttä riippumatta siitä, millä strategialla divestointi toteutetaan. Richie ja Dowlatabadi (14) 
osoittavat, että hiilikuplalle altistuminen aiheuttaa sijoittajille rahallisia seurauksia, ja että altistumista voi 
vähentää divestoimalla fossiiliteollisuudesta. 
 
Sijoittamisen teoriasta ja empiirisestä tutkimuksesta löytyy siis todisteita niin sijoitussalkkujen parantuneille 
kuin heikentyneillekin tuotoille divestoinnin seurauksena. Johtopäätösten vaihtelu johtunee siitä, että 
tutkimuksissa käytetyt aineistot ja tutkimusaikavälit vaihtelevat suuresti. Kokonaisuudessaan vaikuttaa 
kuitenkin siltä, että tarkkaan harkitusti toteutettu divestointi ei uhkaa sijoitussalkun tuottoa, vaikka se 
pienentääkin potentiaalisten sijoituskohteiden joukkoa. Tällöin divestointi ei myöskään vaaranna yliopiston 
fidusiaaristen velvollisuuksien täyttymistä. Institutionaalisen sijoittajan ei siis kannata pelätä divestointia 
rahallisten syiden takia. Sen sijaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti hiilikuplasta, fossiilisten 
polttoaineiden laskevasta kysynnästä ja tiukentuvasta päästöregulaatiosta aiheutuviin riskeihin, jotka 
realisoituvat fossiilivarantojen arvon laskuna. Divestointi fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä on 
suositeltavaa näiden riskien laskemiseksi sijoitussalkussa. 
 

3.3. Yliopiston vastuut yhteiskunnalle ja edunsaajille 

 
Fidusiaariset velvollisuudet ja yhteiskuntavastuu velvoittavat yliopiston huomioimaan 
ilmastonmuutoksen aiheuttaman systemaattisen riskin sijoitustoiminnassaan. Tämä tarkoittaa muun 
muassa divestoinnin harkitsemista fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä. Divestointi on linjassa 
yliopiston fidusiaaristen velvollisuuksien kanssa. 
 
Fidusiaariset velvollisuudet velvoittavat yliopiston huolehtimaan varallisuudestaan siten, että pääoma säilyy 
tulevaisuudessakin mahdollisimman suurena. Näin yliopisto turvaa jatkossakin opiskelijoiden 
mahdollisuudet saada laadukasta opetusta ja tutkijoiden edellytykset tehdä laadukasta tutkimusta. 
Fidusiaaristen velvollisuuksien nojalla yliopiston on kuitenkin huomioitava sijoituspäätöksissään muitakin 
seikkoja kuin pääoman säilyminen. 
 
Deringerin (26) mukaan on yhä enemmän empiiristä näyttöä siitä, että vastuullisuuskysymyksillä on 
materiaalisia vaikutuksia sijoitusten tuottoihin. Siksi fidusiaariset velvollisuudet voivat hänen mukaansa 
edellyttää myös sellaisten ei-rahallisten seikkojen huomioimista, joilla voi olla vaikutuksia edunsaajiin. 
Deringer huomauttaa, että institutionaalisen sijoittajan on mahdollisesti syytä sulkea sijoitussalkusta pois 
sijoitukset, joihin liittyvät ESG-kysymykset ovat ristiriidassa edunsaajien hyödyn kanssa; esimerkiksi 
ympäristöriskit voivat olla huomionarvoisia seikkoja pitkän aikavälin sijoittajille. Yhdistyneiden 
kansakuntien ympäristöohjelman, UNEP:n (27) raportin mukaan sijoitussalkkuun kohdistuvien muiden kuin 
rahallisten riskien huomiotta jättäminen saattaa tarkoittaa, että sijoittaja ei täytä fidusiaarisia 
velvollisuuksiaan. 
 
Cleveland ja Reibstein toteavat artikkelissaan (17), että yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteenä 
yliopiston yhteiskunnallinen velvollisuus on torjua ilmastonmuutosta ja minimoida sijoitustoimintansa 
negatiiviset ympäristövaikutukset. Lisäksi yliopiston sijoitustoiminnan on oltava linjassa sen tekemän 
tutkimuksen ja opetuksen kanssa. Clevelandin ja Reibsteinin mukaan sijoittaminen fossiilisia polttoaineita 
tuottaviin yrityksiin on uhka paitsi yliopiston taloudelle, myös sen maineelle ja yhteiskunnallisen aseman 
täyttymiselle. He muistuttavat myös, että vaikuttaminen aktiivisena sijoittajana fossiiliteollisuussektorin 
yhtiökokouksissa ei ole hyödyllistä, sillä fossiilisista polttoaineista on luovuttava kokonaan. 



 

3.4. Divestoinnilla on negatiivisia vaikutuksia fossiiliteollisuuteen  
 
Divestoinnin teho perustuu erityisesti siihen, että divestointisitoumus tehdään julkisesti ja toimien 
aikarajaa painottaen, jolloin se lähettää selvän yhteiskunnallisen viestin: fossiiliset polttoaineet kuuluvat 
historiaan. Divestoinnin suorat vaikutukset ovat rajallisia, mutta liikkeen päämääränä onkin ennen 
kaikkea luoda pitkällä aikavälillä stigmaa fossiiliteollisuuden ympärille.   
 
The Stranded Assets Programmen tutkimuksessa (Ansar, Caldebott & Tilbury, 2013) (28) mallinnettiin Fossil 
Free -divestointikampanjan suoria ja epäsuoria vaikutuksia fossiiliteollisuuteen. Suorien rahallisten 
vaikutusten alan yritysten osakkeisiin ja lainansaantiin havaittiin olevan pieniä - lukuunottamatta 
hiiliteollisuutta, jonka todettiin mahdollisesti jo kärsivän divestointiliikkeestä rahallisesti.  
 
Vaikka divestoinnin suorat rahalliset vaikutukset ovat todennäköisesti pieniä, alleviivaa Bergman 
tutkimuksessaan, että epäsuorat vaikutukset, kuten julkisen keskustelun muutos, ovat merkittäviä. 
Divestointiliike on onnistunut stigmatisoimaan fossiiliteollisuutta ja kyseenalaistamaan sen legitimiteetin ja 
maineen, millä voi vielä olla välillisesti vakaviakin vaikutuksia fossiiliyhtiöiden taloudelliselle menestykselle. 
Kyse on siis ennen kaikkea kulttuurisia ja poliittisia vaikutuksia aiheuttavasta toimenpiteestä. (29) 
 
Myös Stranded Assets Programmen tutkimuksessa divestointikampanjan todettiin kykenevän kasvattamaan 
alan yritysten epävarmuutta muuttamalla markkinanormeja ja stigmatisoimalla fossiiliteollisuutta. 
Stigmatisointi lisää epävarmuutta fossiiliyhtiöiden arvokehityksestä, jolloin ne ovat vähemmän 
houkutteleva sijoituskohde myös sellaisille toimijoille, jotka eivät ole osa divestointiliikettä. Jo pieni määrä 
divestoivia sijoittajia voi saada aikaan epävarmuuden rahavirtojen liikkeistä tulevaisuudessa. (28) 
 
Stigmatisointi voi vaikuttaa myös isoihin lainanantajiin, kuten Maailmanpankkiin tai Euroopan 
investointipankkiin, joiden päätös lopettaa yhtiöiden rahoittaminen vaikuttaisi huomattavasti 
fossiiliyhtiöiden toimintaan (28).  Euroopan investointipankki valmistelee parhaillaan uusia 
lainanmyöntämisperiaatteita energiasektorille, joihin sisältyy fossiilisten polttoaineiden projektien 
rahoituksen lopettaminen (30). Päätös rahoituksen lopettamisesta on määrä tehdä marraskuussa. 
 
Stigmatisoinnilla voi olla vaikutusta myös lainsäädännön kehitykseen, joka on Stranded Assets Programmen 
tutkimuksen mukaan yksi stigmatisoinnin tärkeimmistä vaikutuskanavista. Vaikutus on havaittavissa myös 
historiallisista divestointikampanjoista: esimerkiksi apartheidin ja tupakkateollisuuden vastaiset kampanjat 
vaikuttivat rajoittavamman lainsäädännön syntymiseen. Fossiilisia polttoaineita rajoittava sääntely taas 
vaikuttaa välillisesti myös muihin sijoittajiin, jotka vähentävät epävarmoja fossiilisia omaisuuseriä 
sijoitusportfolioissaan. (28) 
 
Stigmatisoinnin vaikutukset eivät ole jääneet huomaamatta fossiiliyhtiöiltä. Esimerkiksi Shell on todennut 
vuosiraportissaan (31), että jos sijoittajien painostaminen divestointiin jatkuu, voi toiminnalla olla 
negatiivinen materiaalinen vaikutus yhtiön vakuuksiin ja rahoituksen saantiin pääomamarkkinoilta. 
Vuosiraportissa kiinnitetään myös huomiota sääntelyn lisääntymiseen, joka voi alentaa tiettyjen 
omaisuuserien arvoa. 
 
Divestoinnin keskeisimpänä päämääränä on herättää julkista keskustelua nopeiden ilmastotoimien 
välttämättömyydestä. Tuhannet instituutiot, jotka ovat sitoutuneet divestointiin maailmanlaajuisesti, 
lähettävät painavan viestin yhteiskunnalle, vaikuttaen fossiilisista polttoaineista vapaiden rahastojen 
kysyntään ja jopa lainsäädäntöön. Jos yliopistot tiedeinstituutioina eivät seiso tämän viestin takana, niin 
ketkä sitten? 
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Lotta Närhi 

Vastaus Fossil Free -kampanjan avoimeen kirjeeseen 

Kiitos aktiivisuudesta Helsingin yliopiston Fossil Free -kampanjan edustajat!  
 
Kampanjassanne vetoatte Helsingin yliopistoon, jotta se viimeistään viiden vuoden kuluessa luo-
puisi niistä sijoituksistaan, jotka tukevat fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä. Tässä tietoa mi-
ten asiaa edistetään ja on edistetty Helsingin yliopistossa:  
 
Yliopisto on vuonna 2019 julkaissut Vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet, joka taustoineen 
löytyy osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/helsingin-yliopisto-sijoittaa-en-
tista-vastuullisemmin-tavoitteena-hiilineutraali-salkku. 
 
Helsingin yliopiston nykyiset sijoitukset fossiilisiin polttoaineisiin tuottaviin yhtiöihin on selvitetty 
alkuvuodesta 2019 – niiden osuus on alle 1 %. Vuoden 2019 aikana tavoitteena on siirtää noin 
kolmannes sijoitusomaisuudesta sijoitusrahastoihin, jotka eivät ollenkaan sijoita fossiilisia polttoai-
neita tuottaviin yhtiöihin. Vuoden 2020 loppuun mennessä pyritään luopumaan myös jäljelle jää-
vistä omistuksista. 
 
Yritysten poissulkemiset sijoituksissa saavat paljon huomioita, mutta on vain yksi monista tavoista 
toimia vastuullisesti. Vastuullisen sijoittamisen idea – jota Helsingin yliopisto noudattaa vastuulli-
sen sijoitustoiminnan periaatteissaan – on kansainvälisiin normeihin perustuva toimintatapa, jossa 
omistettuihin yhtiöihin vaikutetaan aktiivisen vuoropuhelun kautta; mm. keskustelemalla yritysjoh-
don kanssa, vaikuttamalla yhtiökokouksissa, osallistumalla omistajaliittoumien aloitteisiin sekä 
standardien, valvonnan ja periaatteiden kehittämiseen. 
 
Fossil Free -kampanjan avoimessa kirjeessä vaaditaan, että yliopisto raportoi edistymisestään hii-
lineutraalien sijoitustavoitteiden saavuttamisessa vuosittain vuosikertomuksessaan. Helsingin yli-
opistolla ei ole vuosikertomusta, mutta vastuullisesta sijoitustoiminnasta raportoidaan julkisesti 
toimintakertomuksessa ja nettisivuilla sekä lisäämällä muihin raportteihin sopivaan kohtaan mai-
ninta myös tästä näkökulmasta. Lisäksi sijoitustoiminnan vastuullisuuden toteutumisesta raportoi-
daan säännöllisesti yliopiston hallituksen tarkastusvaliokunnalle.  
 
 
 

Marjo Berglund 
Kvestori 
Helsingin yliopisto 
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HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA 2021-2030 
 
 

Helsingin yliopisto on tieteen, opetuksen ja rohkean ajattelun yhteisö, jonka tehtävänä on uuden 
tiedon etsintä ja ratkaisujen luominen arvoinaan totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Arvot 
ohjaavat strategiaa ja kaikkea toimintaa kohti yliopiston pitkän tähtäimen tavoitetta:  
 

Ajattelun voimalla – maailmalle vaihtoehtoja  
(visiota jatkokehitetään viime viikon tilaisuuksien palaute huomioiden) 

 
Ajattelu on yhteiskunnan henkinen perusta, ja yliopiston tehtävänä on vaalia riippumatonta ja 
kriittistä ajattelua arvojensa mukaisesti. Korkealaatuisen tutkimuksen, syvän tieteenalaosaamisen, 
ja tieteidenvälisen yhteistyön avulla edistämme tieteen kehitystä. Vahvassa liitossa tutkimukseen 
perustuvan opetuksen kanssa luomme ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. [Kappale muutettava, mikäli 
visio muuttuu]  

 
Muutos haastaa yliopiston uudistumaan  
 

Sivistyksen merkitys korostuu entisestään. Ihmiskuntaa uhkaavat suuret haasteet, kuten 
ilmastonmuutos, eriarvoisuuden lisääntyminen, muuttoliikkeet ja luonnonvarojen niukkeneminen, 
edellyttävät toimenpiteitä kaikilta. Uudet teknologiset innovaatiot tarjoavat ratkaisuja ja 
mahdollisuuksia sekä haastavat yhteiskuntaa. Tietoa ja kykyä tulkita muutoksia tarvitaan yhä 
enemmän päätöksenteossa, kestävän elämän turvaamisessa ja tulevaisuuden tulkinnassa. 
 
Yliopiston strategisilla valinnoilla 

• tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille, 
• radikaali avoimuus toimintatapana sekä 
• vastuullisesti ja kestävästi maailman parhaaksi 

 
korostamme tutkitun tiedon, oppimisen ja sivistyksen merkitystä maailmassa. Edistämme 
tinkimättömästi tieteen kehittymistä tieteidenvälisyyden ja vahvan tieteenalaosaamisen avulla. 
Korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen vahva liitto tarjoaa sekä tietoa että osaamista globaalien 
haasteiden ratkaisemiseksi. Avoin tiede ja tieteen infrastruktuurit avaavat uusia ulottuvuuksia 
tutkimukseen. 
 
Toimimme keskustelun avaajana sekä suunnannäyttäjänä vakaan ja oikeudenmukaisen maailman 
rakentamisessa. Noudatamme avoimuutta toimintatapanamme ja luomme yhdessä arvostavan 
kohtaamisen ympäristön, jossa kasvaa ja toimii eettisiä ja kriittisiä uudistajia, edistäen 
demokratiaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tulevaisuuden kestävää hyvinvointia. 
Noudatamme kaikessa toiminnassamme vastuullisuutta ja kestävyyttä. 
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Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille 
 
Tutkimuksemme ja opetuksemme ovat kansainvälisesti korkeatasoisia. Ne perustuvat 
eettisyyteen, vastuullisuuteen, avoimuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Yliopistoyhteisö on utelias, 
edistää tieteen uudistumista, osallistuu ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä tuottaa 
yhteistä hyvää.  
  
Valitsemamme teemat suuntaavat kunnianhimoiseen, monialaiseen tutkimukseen, 
tutkijakoulutukseen, opetukseen ja yhdessä tekemiseen:   
·       Merkityksellinen elämä, hyvinvoiva ihminen ja terve ympäristö  
·       Inhimillinen ja oikeudenmukainen maailma  
·       Maapallon kestävä ja elinkelpoinen tulevaisuus  
·       Maailmankaikkeuden mahdollisuudet  
  
Monitieteiset teemat rohkaisevat etsimään uusia kysymyksiä, uudistavat tutkimusta ja oppimista 
sekä ohjaavat tieteen- ja koulutusalojen väliseen yhteistyöhön.  
  
Tutkimuksessa olemme maailmanluokan suunnannäyttäjiä. Neljä teemaa kattavat 
tieteenalakirjomme ja innostavat tutkijoita syventämään monitieteistä yhteistyötä sekä etsimään 
uusia tutkimuksellisia avauksia tieteenalojen rajapinnoista. Eettisesti toteutettu 
tutkimustoimintamme on tinkimätöntä, riippumatonta, korkeatasoista ja vaikuttavaa. Näin 
edistämme tieteen kehittymistä ja uudistumista sekä haemme ratkaisuja ja parannamme 
maailmaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisesti yhteistyössä kumppaneittemme 
kanssa. 
  
Avoin tiede ja tieteen infrastruktuurit avaavat uusia ulottuvuuksia tutkimukseen ja sen 
hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Uudistamme ja vahvistamme infrastruktuureja sekä niiden 
yhteiskäyttöä tukemaan tieteidenvälistä yhteistyötä. Avoimet aineistot muuttavat kaikkia tieteen- 
ja koulutusaloja yhdessä uusien menetelmien ja teknologian kehityksen kanssa.   
 
Vahvistamme tutkimuksen ja opetuksen liittoa. Opiskelijat ovat mukana tutkimustoiminnassa 
opintojen alusta lähtien. He toimivat tiiviisti opetuksen kehittämisessä ja yhteiskunnallisessa 
vuorovaikutuksessa. Opiskelijat rakentavat aktiivisesti omaa opintopolkuaan, työuraansa ja 
ratkaisevat maailman ongelmia kestävästi. Laajan tieteenalojen välisen yhteistyön rinnalla 
painotamme koulutusalojen yhteistyötä, kansainvälisiä valmiuksia sekä tutkintojen sisällön 
nivomista yllämainittuun neljään teemaan.   

 
Tutkintojen sisältöjen kehittämisessä vahvistamme tutkimusyhteyden lisäksi työelämävalmiuksia 
parantamalla näihin liittyvää koulutustarjontaa sekä vahvistamalla yliopiston ja eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä. Jatkuvan oppimisen opetustarjonta tuo tutkitun tiedon kaikkien ulottuville ja 
tukee työelämässä uudistumista. Tieteen lukutaitoa ja arvostusta sekä yhteiskunnan kriittistä 
ajattelukykyä lisätään tiedeviestinnän ja tiedekasvatuksen avulla. Yliopisto vahvistaa ja kehittää 
avoimelle vuorovaikutukselle perustuvaa innostavaa ja yhteisöllistä työ- ja opiskelukulttuuria, 
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jossa kunnioitetaan erilaista osaamista. Toimintakulttuurin ytimenä on avoimuus, arvostava 
kohtaaminen ja tiivis yhteistyö opiskelijoiden kanssa.  
 
Yliopisto painottaa erityisesti strategiakauden alussa seuraavia kehityskohteita:  

• uusien avauksien rakentaminen tieteidenväliseen tutkimukseen 
• suurten aineistojen analytiikka 
• jatkuva oppiminen, pedagogisten menetelmien uudistaminen mukaan lukien 

oppimisympäristön kehittäminen 
• osaamistason nosto 
• tiedekasvatus ja -viestintä 

Avoimuudesta hyötyä kaikille 
 

Radikaalin avoimuuden avulla nostamme monialaisen, kansainvälisen huippuyliopistomme tiedolla 
vaikuttamisen edelläkävijäksi, yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi sekä entistä houkuttelevammaksi 
kumppaniksi. Vahvistamme kykyämme tulevaisuuden haasteiden tunnistamisessa ja ratkaisujen 
muotoilussa. Rakennamme yhteistyömahdollisuuksia, jotka tuottavat hyvinvointia yliopistolle, 
yhteiskunnalle ja koko maailmalle.  
 
Kehitämme uusia avoimuuteen perustuvia tapoja tutkitun tiedon ja asiantuntijuuden viemiseksi 
yhteiskunnan ja kumppaneiden käyttöön. Yliopisto kannustaa henkilöstöään tekemään tutkimusta 
ja organisoimaan opetusta yhdessä yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin kanssa. Vahva 
tutkimus synnyttää kaupallistettavia tuloksia ja tutkimusperusteisia yrityksiä. 
 
Luomme uusia ja avoimia toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka rakentavat tasa-arvoisia ja 
yhdenvertaisia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Aineistojen 
ja julkaisujen avaaminen tarjoaa uusia tutkimus- ja opiskelumahdollisuuksia, parantaa tutkimuksen 
laatua ja läpinäkyvyyttä, lisää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja yhteiskunnan 
luottamusta tieteeseen sekä tukee osallistumista ja demokratiaa. 
 
Radikaali avoimuus on myös avoimuutta lahjakkuudelle rajoista riippumatta. Tarjoamme 
kasvumahdollisuuksia parhaille tutkijoille, asiantuntijoille, opiskelijoille, ajatuksille, menetelmille ja 
käytännöille. Muutamme yliopiston aidoksi globaaliksi yliopistoksi toimintatapoja uudistamalla ja 
luomme toimintakulttuurin, jossa jokaisen kyvyt tulevat käyttöön. Yliopistomme toimii 
suomalaisen ja pohjoismaisen arvopohjan mukaisesti avointa toimintatapaa ja matalaa hierarkiaa 
edistäen. Parhaat ajatukset pääsevät esille esittäjästä riippumatta.  
 
Helsingin yliopisto on Suomen ainoa kaksikielinen monitieteinen yliopisto. Jatkossa se on entistä 
vahvemmin aidosti kolmikielinen yliopisto. Varmistamme, että kieli- ja kulttuuritaustasta 
riippumatta opiskelijat ja henkilöstö voivat toimia yhteisön aktiivisina ja täysivaltaisina jäseninä 
sekä edetä urallaan. Kielellisen lasikaton purkaminen edellyttää sitä, että lisäämme merkittävästi 
englannin kielen käyttöä opetuksessa sekä yliopiston hallinnossa ja johtamisessa. Kehitämme 
myös englanninkielisiä palveluja ja arjen käytäntöjä. Samalla tarjoamme parempia mahdollisuuksia 
oppia kotimaisia kieliä ja vaalimme kansalliskielien rikkautta.  
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Valitsemme yhteistyökumppanimme siten, että ne edistävät korkeatasoista tutkimusta ja opetusta 
sekä vaikuttavuutta ja vastuullisuutta globaalisti ja kansallisesti. Muovaamme oppimisympäristöjä 
ja -sisältöjä ajan ja paikan suhteen joustaviksi. Edistämme fyysistä ja virtuaalista liikkuvuutta, jotta 
ymmärrys maailmasta syvenee. Globaali vaikuttavuutemme lisääntyy vuorovaikutuksessa 
alumnien kanssa. 
 
Radikaali avoimuus toteutetaan suunnitelmallisesti, strategisesti ja vastuullisesti. Avoimuudessa 
otetaan huomioon eettiset ja oikeudelliset näkökohdat. 
 
Yliopisto painottaa erityisesti strategiakauden alussa seuraavia kehityskohteita:  

• alumnien, lahjoittajien ja kumppaneiden verkoston luominen 
• yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan syventäminen 
• kansainvälisen toiminnan vahvistaminen 

Vastuullisesti ja kestävästi maailman parhaaksi 
 

Toteutamme kaikessa toiminnassamme vastuullisuutta ja kestävyyttä. Yliopiston tieteidenväliset 
temaattiset kokonaisuudet tarkastelevat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kysymyksiä 
useasta eri näkökulmasta. Kestävyys on läpileikkaava teema koulutustarjonnassamme 
perustutkinnoista tiedekasvatukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Yliopistosta valmistuu maailmaa 
kestävästi ja vastuullisesti muuttavia ihmisiä. Yliopistoyhteisön jäseninä toimimme rohkeasti 
maailman parhaaksi. 
 
Yliopistossa vastuullinen toiminta vaikuttaa yksilöön, yhteisöön ja ympäristöön. Toimimme osana 
globaalia yliopistojärjestelmää päämääränämme vastata YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n 
tavoitteisiin. Hyödynnämme suunnannäyttäjänä yliopiston kestävyystieteissä tehtävää tutkimusta. 
 
Vaikutamme edelläkävijänä yhteiskunnassa aidon moninaisuuden ja kestävän hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi kunnioittamalla ja arvostamalla jokaista yliopistoyhteisön jäsentä. Hyvinvoiva ja 
suvaitseva sekä osallistava yhteisö kasvattaa kriittiseen ja luovaan ajatteluun. Luomme 
sosiaalisesti kestävän, empaattisen, avoimen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteisön, jossa 
kaikkien mukana olo eri toiminnoissa on itsestään selvää. Vastuullinen johtaminen on aidosti 
yhteisöä kuulevaa. Rakennamme yhteisömme moninaisuutta ja hyvinvointia ottamalla huomioon 
toimintamme sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet sekä kulttuuriperintömme.   
 
Osallistavalla suunnittelulla ja työotteella muokkaamme toimintojamme ja rakenteitamme niin, 
että ne tukevat paremmin avoimuutta, tieteidenvälisyyttä ja rajat ylittävää toimintaa. Luomme 
yhdessä tekemistä, saavutettavuutta ja kestävyyttä tukevan houkuttelevan digitaalisen ja fyysisen 
työ-, opetus- ja oppimisympäristön. Palvelujen ja tilojen kehittämisen tavoitteena on tukea 
luovuutta, aitoja moninaisia työn ja opiskelun fyysisiä ja virtuaalisia kohtaamisia, työelämän ja 
työnteon tapojen jatkuvaa parantamista sekä oppimisympäristöjen uudistamista. 
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Toimimalla vastuullisesti ja tuloksekkaasti varmistamme sen, että yliopiston talous on kestävä. 
Tämä edellyttää rahoituspohjan laajentamista. Yliopiston sijoitustoiminta ja varainhankinta 
toimivat vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. 
 
Parannamme ekologista kestävyyttämme erityisesti pienentämällä toimintamme hiilijalanjälkeä ja 
tehostamalla kiertotaloutta. Kehitämme kansainvälistä virtuaalista liikkuvuutta osana kestävää 
kehitystä ja vastuullisuutta. Kestävyys ja vastuullisuus velvoittavat yliopistoyhteisöä kaikissa 
hankinnoissa, palveluissa ja uudistuksissa. 

 
Yliopisto painottaa erityisesti strategiakauden alussa seuraavia kehityskohteita:  

• oman ekologisen kestävyyden merkittävä parantaminen 
• virtuaalisen liikkuvuuden mahdollistavat tilat 
• inklusiivisen yhteisön kehittäminen 

 

Tavoitetila: strategiakauden päättyessä vuonna 2030 Helsingin yliopisto  
 

Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille 
1. on uraauurtava yliopisto tieteidenvälisessä tutkimuksessa 
2. avoin tiede ja oppiminen läpileikkaavat toimintaa, ja tieteen infrastruktuurit ja aineistot 

ovat avoimesti saatavilla 
3. tutkimuksen ja opetuksen liitto toteutuu systemaattisesti läpi koko yliopiston 
4. jokainen opiskelija toimii tutkimusryhmässä osana opintojaan 
5. merkittävästi sujuvoittanut opintojen etenemistä, jotta opiskelijat valmistuvat määräajassa 
6. opiskelijat toimivat aktiivisesti yliopistoyhteisössä ja kasvavat kriittisiksi ja eettisiksi 

maailman muuttajiksi  
7. merkittävä jatkuvan oppimisen tarjoaja 
8. huomattava rooli suomalaisten osaamistason nostajana 
 
Radikaali avoimuus toimintatapana 
9. Pohjoismaiden houkuttelevin kansainvälinen kumppani  
10. luonut kansainvälisen yliopiston alumnien, lahjoittajien ja kumppaneiden verkoston, joka 

aktiivisesti rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä yliopiston kanssa 
11. lisännyt englannin kielen käyttöä niin, että kielitaustasta riippumatta opiskelijat ja 

henkilöstö saavat yhdenmukaiset palvelut ja voivat toimia yhteisön aktiivisina ja 
täysivaltaisina jäseninä ja edetä urallaan 

12. selvästi vahvistanut virtuaalista kansainvälistä liikkuvuutta ja yhdistänyt sen tuloksekkaasti 
fyysiseen liikkuvuuteen  

13. merkittävä toimija yritysyhteistyössä ja innovaatiotoiminnassa  
 
Vastuullisesti ja kestävästi maailman parhaaksi 
14. hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö ja vetovoimainen työpaikka 
15. luonut yhteisöllisyyttä ja kestävyyttä tukevan digitaalisen ja fyysisen työ-, opetus- ja 

oppimisympäristön, missä saavutettavat tilat ja palvelut tukevat kohtaamisia ja 
tuloksekasta työtekoa sekä oppimista 
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16. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa toimintakulttuuria ja tuottaa kestävän 
kehityksen tietoa ja osaamista 

17. huomattavasti parantanut ekologista kestävyyttään 
18. yhteisönä suvaitseva, moni- ja tasa-arvoinen sekä inklusiivinen  
19. rahoituspohja on laajentanut merkittävästi ja talous on tasapainossa 
 



  
REHTORIN PÄÄTÖKSET AJALLA 13.9.-4.12.2019 

Muutoksia kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijavalintojen yleisiin linjauksiin vuosiksi 2020–2022  3.12.2019 

Neonatologian osa-aikaisen (35 %) apulaisprofessorin tehtävän täyttäminen  3.12.2019 

Hankintapäätösvallan delegointi yliopistolain 17 pykälän 4 momentin mukaisesti  2.12.2019 

ONEn kokoonpanon täydennys  2.12.2019 

Ilmastohätätilan julkilausuman allekirjoittaminen  29.11.2019 

Vakinaistaminen geenisäätelyn professorin tehtävään 29.11.2019 

HiLIFE:n arviointi 2020  28.11.2019 

375-Tulevaisuusrahaston myönnöt 2019  8.10.2019 

Gastroenterologian apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  26.11.2019 

 Sovelletun matematiikan apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  26.11.2019 

Kutsumenettelyn käynnistäminen makrotaloustieteen professorin tehtävään  21.11.2019 

Makrotaloustieteen apulaisprofessorin tehtävän avaaminen hakuun  21.11.2019 

Märehtijöiden sairauksien ja terveydenhuollon apulaisprofessorin tehtävän täyttäminen  19.11.2019 

Kliinisen mielenterveyspsykologian määräaikaisen professorin tehtävän täyttäminen  19.11.2019 

Taloustieteen työelämäprofessorin kutsuminen valtiotieteellisen tiedekuntaan  19.11.2019 

Kutsumenettelyn käynnistäminen tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessorin tehtävään  13.11.2019 

Maantieteen opettajakoulutuksen apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  13.11.2019 

Vakinaistaminen tietojenkäsittelytieteen professorin tehtävään  13.11.2019 

Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen määräaikaisen professorin tehtävän täyttäminen  13.11.2019 

Neurologian professorin tehtävän täyttäminen  1.11.2019 

Kutsumenettelyn käynnistäminen luonnontieteen tiedekasvatuksen professorin tehtävään  1.11.2019 

Oikeusturvalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2019 - 31.7.2023  31.10.2019 

Kryosfääri-ilmakehävuorovaikutusten apulaisprofessorin tehtävän täyttäminen kutsusta 28.10.2019 

Taiteiden tutkimuksen apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  18.10.2019 

Latinan kielen apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  18.10.2019 

Vakinaistamismenettelyn käynnistäminen geoinformatiikan professorin tehtävään  18.10.2019 

Taloustieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttäminen  17.10.2019 

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) -yksikön johtajan nimittäminen  11.10.2019 
Vakinaistaminen kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden professorin 
tehtävään 7.10.2019 

Elintarviketurvallisuuden riskinhallinnan apulaisprofessorin tehtävän täyttäminen 4.10.2019 

Hevossairauksien apulaisprofessorin tehtävän täyttäminen  4.10.2019 

Päätös Helsingin yliopiston liittymisestä UNA Europa -allianssiin  2.10.2019 

Mannerheim-säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen  1.10.2019 

Vakinaistamismenettelyn käynnistäminen avaruusfysiikan professorin tehtävään  1.10.2019 

Kahden lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  1.10.2019 
Reumatologian osa-aikaisen (35%) apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  1.10.2019 

Päätös allekirjoitusvaltuutuksen delegointi  30.9.2019 

Den svenskspråkiga biträdande professorns avancemang i karriärsystemet  25.9.2019 

Vakinaistamismenettelyn käynnistäminen farmaseuttisen nanoteknologian professorin tehtävään  24.9.2019 

HY liittyminen FIN-EPOS tutkimusinfrastruktuurikonsortioon  20.9.2019 

 On the establishment of the iCAN Flagship Steering Board and the specification of the roles of 
Scientific Director and the Flagship Executive Officer  18.9.2019 

Neuropsykologian apulaisprofessorin tehtävään täyttäminen kutsusta  17.9.2019 

Geologian (ympäristögeokemia) apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  13.9.2019 

https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5122&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=27028
https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5111&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=26955
https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5102&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=26903
https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5101&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=26901
https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5073&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=26844
https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5090&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=26821
https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5065&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=26631
https://paperi.it.helsinki.fi/group/guest/haku/paatokset?p_auth=fq6s5gTF&p_p_id=officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_javax.portlet.action=view&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_ecaseId=5039&_officialdecisionsearch_WAR_yseserviceappofficialdecision_actionId=26437
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Geologian apulaisprofessorin/professorin tehtävän avaaminen hakuun  13.9.2019 

Vakinaistamismenettelyn käynnistäminen viestinnän professorin tehtävään  13.9.2019 

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Helsingin yliopistossa  13.9.2019 

 
 
LAUSUNTOPYYNNÖT AJALLA 1.9.2019-4.12.2019 

KAVI Lausuntopyyntö luonnoksesta kansallisista mediakasvatuslinjauksista; Määräaika 28.10.2019 Linkki 

Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö Mielenterveysstrategian luonnoksesta; Määräaika 28.10.2019 Linkki 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta tiistai 05.11.2019 klo 10:00, HE 29/2019 vp, Asiantuntijapyyntö; 
Määräaika 1.11.2019 

Linkki 

Sivistysvaliokunta perjantai 18.10.2019 klo 11:30 / VNS 2/2019 vp / Asiantuntijapyyntö Linkki 

Kommentit  OKM:n luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023 Linkki 

Lausuntopyyntö: Verojaosto tiistai 12.11.2019 klo 10:30 / HE 69/2019 vp / Asiantuntijapyyntö; 
Määräaika 11.11.2019 

Linkki 

Talousvaliokunta tiistai 15.10.2019 klo 12:30 / K 16/2019 vp / Asiantuntijapyyntö; Määräaika 
14.10.2019 

Linkki 

Talousvaliokunta torstai 17.10.2019 klo 12:00 / U 85/2018 vp / Asiantuntijapyyntö; Määräaika 
16.10.2019 

Linkki 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; Määräaika 8.11.2019 

Linkki 

Valtiovarainvaliokunta tiistai 15.10.2019 klo 12:00 / U 85/2018 vp / Asiantuntijapyyntö; Määräaika 
14.10.2019 

Linkki 

Ympäristövaliokunta torstai 03.10.2019 klo 10:00 / E 30/2019 vp / Asiantuntijapyyntö; Määräaika 
2.10.2019 

Linkki 

Kuulemistilaisuus sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, Määräaika 15.11.2019 Linkki 

 Lausuntopyyntö elintarvikevalvonnasta, elintarvikkeiden alkutuotannon ja elintarvikehuoneistojen 
elintarvikehygieniasta; Määräaika 30.11.2019 

Linkki 

Lausuntopyyntö: STM:n asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion 
varoista vuonna 2020 myönnettävästä avustuksesta; Määräaika 26.11.2019 

Linkki 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta tiistai 03.12.2019 klo 10:00 / HE 95/2019 vp / Asiantuntijapyyntö, 
Määräaika 2.12.2019 

Linkki 

Talousvaliokunta tiistai 03.12.2019 klo 12:00 / KAA 7/2019 vp / Asiantuntijapyyntö, Määräaika 
2.12.2019 

Linkki 
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Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma on vuosittain hyväksyttävä yliopistolain 14 § 
mukainen yliopiston hallituksen päättämä asiakirja. Siinä sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous 
seuraavalle kalenterivuodelle sekä tarkennetaan strategian toimeenpanoa.  

Hyväksyessään toimeenpanosuunnitelman hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelman sekä 
talousarvion (Yliopistolaki 14 §) ja Helsingin yliopiston konsernin suunnitelman (liitteet 2-3, eivät julkisia). 
Hallitus on kokouksessaan 5.6.2018 hyväksynyt toimeenpanosuunnitelmassa esitettävät 1) alempaan, 2) 
alempaan ja ylempään sekä 3) ylempään korkeakoulututkintoon otettavien enimmäismäärän sekä arvion 
tohtorin tutkintoa suorittamaan otettavien lukumäärästä (Yliopistolaki 36 §). 

Helsingin yliopiston toimeenpanosuunnitelman 2020 luonnosta on käsitelty pääluottamusmiesten kanssa ja 
se on ollut Flamma-uutisen yhteydessä kommentoitavana.  
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1  Toimintaympäristö  
Globalisaatio ja sen myötä kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet sekä kilpailu osaamisesta, osaajista ja 
muista resursseista, tieteen ja teknologian kehitys sekä työn murros ovat keskeisiä yliopistoihin vaikuttavia 
muutostrendejä. Suomessa tähän vastataan mm. Rinteen hallitusohjelman ja opetus- ja kulttuuri-
ministeriön Visio2030:n toimeenpanolla. Tulevaisuuden osaamistarpeet edellyttävät korkealaatuisen ja 
monimuotoisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan lisäämistä, kansainvälistymistä ja 
kytkeytymistä muualla tuotettuun uuteen tietoon. Visio2030:n tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään 
50 % nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon, jatkuva oppiminen olisi mahdollista elämän eri 
tilanteissa ja korkeakoulujen koulutustarjonta olisi joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä.  

Suomi on sitoutunut kestävässä kehityksessä YK:n Agenda2030:n edistämiseen. Päämääränä on tehdä 
maailmasta parempi paikka kaikille. Yliopistolta tämä edellyttää ympäristön, ihmisten ja talouden 
näkökulmien huomioon ottamista kaikessa toiminnassa. 

Yliopistojen perusrahoitus vuodelle 2020 on aikaisempaan vähenevään trendiin verrattuna parempi. 
Maailmantalouden ennusmerkit ovat kuitenkin tulevaisuuden kannalta huolestuttavia. 

Helsingin yliopiston toimintaa linjaavat päätökset ja sopimukset 
Helsingin yliopiston hallitus hyväksyi 20.1.2016 strategian kaudelle 2017–2020. Yliopisto neuvotteli 
strategian perusteella opetus ja kulttuuriministeriön kanssa kautta koskevan sopimuksen, joka sisältää mm. 
korkeakoululaitoksen yhteiset sekä erityisesti Helsingin yliopistoa koskevat tavoitteet ja rahoituksen. 
Sopimuksen välitarkastelu-neuvottelu käytiin 7.5.2018, jolloin sovittiin pääosa yliopistolle 
kohdennettavasta vuosien 2019 ja 2020 ministeriön aiemmin kohdentamattomasta strategisesta 
rahoituksesta.  

Yliopiston strategia kaudelle 2021 – 2030 hyväksytään hallituksessa 26.2.2020. 

 

2  Arvot 
Arvot ohjaavat yliopiston toimintaa ja jokaista yliopistolaista. Yliopistoyhteisön arvot on esitelty yliopiston 
www-sivulla: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoyhteison-arvot-toiminnan-maarittajina. Arvoja tarkistettiin 
strategiaprosessin pohjustukseksi keväällä 2019. Ehdotetut uudistetut arvot ovat: Totuus, Sivistys, Vapaus 
ja Yhteisöllisyys. Arvot auttavat yliopistoa ja sen jäseniä saavuttamaan tavoitteitaan kestävästi – 
yhteiskunnan ja ihmiskunnan hyödyksi, sekä kansallisesti että globaalisti. Yliopiston hallituksen on tarkoitus 
hyväksyä arvot strategian hyväksymisen yhteydessä helmikuussa 2020.  

 

3  Valtakunnalliset tehtävät, kansainväliset ja yliopistolliset erityisvastuut 
Helsingin yliopistolla on lainsäädännöllä tai valtiosopimuksilla määrättyjä vastuita sekä aloja tai oppiaineita, 
joilla se on ainoa koulutuspaikka Suomessa kuten eläinlääketiede ja ruotsinkielinen lääkärikoulutus. Lisäksi 
yliopisto on sitoutunut sopimuksilla hoitamaan useita yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä, kuten 
Kemiallisen aseen kieltosopimuksen viranomaistehtävä.  

Vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osaa yliopiston erityisvastuista valtakunnallisina 
tehtävinä seuraavia: Svenska social och kommunalhögskolan (SSKH), harvinaiset kielet ja kulttuurit, 
yliopistokeskukset (Mikkeli, Lahti), Aleksanteri-instituutti, Fysiikan tutkimuslaitos (HIP), Luonnontieteellinen 
keskusmuseo (Luomus), Eläinsairaala, Kansalliskirjasto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, 
Kuluttajatutkimuskeskus, Suomen LUMA-keskus ja harjoittelukoulu. Vuonna 2020 yliopiston 

https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoyhteison-arvot-toiminnan-maarittajina


4 

 

   

 

valtakunnallisten tehtävien rahoitus on 50,0 M€. Ministeriön rahoitus ei kata tehtävien kaikkia 
kustannuksia. Ministeriön 12.11.2019 tekemän sopimuskautta 2021–2024 koskevan rahoitusta vähentävän 
päätöksen johdosta erityisesti HIP, LUOMUS ja Eläinsairaala joutuvat tarkastelemaan toimintansa vuodesta 
2021 lukien. 

 

 

4  Strategian 2017 – 2020 toimeenpano 
Hallituksen 12.6.2019 linjauksen mukaisesti vuoden 2020 toiminnassa painotetaan luvuissa 4.1 – 4.4 
kuvattuja kauden tärkeimpiä strategisia kehittämiskohteita, jota erilaisin painotuksin liittyvät 
koulutusuudistukseen, profiloitumiseen, kansainvälistymiseen ja yhteisöllissyyteen. Lisäksi otetaan 
huomioon kansainvälisen strategisen neuvottelukunnan (IAB) suositukset ja varaudutaan uuden strategian 
toimeenpanoon. Yliopiston ja sen yksiköiden toimeenpanosuunnitelmat on valmisteltu tämän mukaisesti. 
Yksiköiden suunnitelmissa esitetään kunkin yksikön konkreettiset toimenpiteet, vastuut, resurssit ja mittarit 
strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi toiminnassa valmistaudutaan kauden 2021–2030 strategian 
toimeenpanoon. Yliopiston strategian ja toimeenpanosuunnitelman toteuttamisesta vastaa rehtori. 

 

4.1 Profilointi ja rekrytointi 

Helsingin yliopiston strateginen tavoite kaudelle 2017–2020 on Luova, kansainvälinen oppimisen ja 
huippututkimuksen ympäristö. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yliopisto toimii aktiivisesti ihmiskunnan 
hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta sekä profiloituu monitieteiseksi 
yhteiskuntavastuuta kantavaksi kansainväliseksi tutkimusyliopistoksi. 

Vuosina 2018–2019 toteutetun tutkimuksen arvioinnin tuloksia hyödynnetään tutkimustoiminnan 
kehittämisessä ja uuden strategian toimeenpanossa. Tiedekunnat ja tutkimusintensiiviset erilliset laitokset 
suunnittelevat toimintansa kehittämistä arvioinnin suositusten pohjalta. Kehittämissuunnitelmat 
täsmennetään toimenpiteiksi ja resursoidaan vuoden 2020 aikana. 

Yliopisto on tunnistanut neljä globaalia yhteiskunnallista haastetta: digitalisaatio, ikääntyminen ja 
hyvinvointi, globalisaatio ja kestävä kehitys (Digitalization, Ageing and Wellbeing, Globalization sekä 
Sustainable Development). Näihin perustuen on valittu kolme strategista tutkimusaluetta: Life Sciences, 
Human Mind in a Changing World ja Matter and Materials, jotka puolestaan jakaantuvat temaattisiin 
alueisiin. Teemoihin on haettu myös Suomen Akatemian profiloitumisrahoitusta (PROFI1–5). Näillä 
tutkimusalueilla ovat kaksi lippulaivahanketta, joista yliopisto koordinoi Digitaalisen yksilöllistetyn 
syöpälääketieteen osaamiskeskusta (iCAN) ja yliopisto on mukana partnerina Suomen tekoälykeskuksessa 
(FCAI).  

Helsingin yliopistolla on rahoitusta kaikissa PROFI-hauissa:  
• PROFI1 Life Sciences –alueella sekä sitä tukevissa fysikaalisissa tieteissä, tietojenkäsittelytieteissä ja 

tilastotieteissä, 
• PROFI2 Human Mind in a Changing World -alueella,  
• PROFI3 kaikilla kolmella strategisella tutkimusalueella (HELSUS; HiDATA ja INAR) sekä  
• PROFI4 kaikilla kolmella alueella (Inequality, wellbeing and security; One Health and Wellfare, ja 

Matter and Materials).  

https://flamma.helsinki.fi/group/yliopisto/toimeenpanosuunnitelmat
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• PROFI5-haussa vuonna 2019 yliopisto sai rahoituksen Life Sciences –alueelle kohdistuviin 
FinPharma- ja Thriving Species -teemoihin sekä kahdelle muulle alueelle kohdistuville Mind and 
Matter -teemaan. 

Suomen Akatemia toteuttaa PROFI-haut vuodesta 2020 lähtien joka toinen vuosi ja rahoituskausi 
pidennetään neljästä kuuteen vuoteen. Yliopiston PROFI 5 -haussa käytetään kaksivaiheista mallia. Vuonna 
2020 osallistutaan Suomen Akatemian huippuyksikköohjelman hakuun. Hauissa otetaan huomioon 
yliopiston uusi strategia ja tutkimuksen arvioinnin tulokset.  

Tohtorikoulutuksen profiloitumista vahvistetaan niveltämällä se aiempaa tiiviimmin osaksi yliopiston 
vahvoja tutkimusalueita. Yliopisto lisää tohtorikoulutettavien yhteisrahoitteisia työsuhteita yhteistyössä 
erityisesti säätiöiden kanssa. 

Helsingin yliopisto lisää merkittävästi kansainvälistä tutkimusrahoitusta ja ERC-rahoitusta. Tiedekunnat ja 
erilliset laitokset laativat suunnitelmat tutkimuksensa kehittämiseksi ja toteuttamiseksi uudelle 
strategiakaudelle. Yksikkökohtaiset tavoitteet sovitaan syksyllä 2020 kaudelle 2021–2024. 

Tutkimusinfrastruktuuriohjelma päivitetään vuonna 2020. Yliopisto osallistuu Suomen Akatemian 
organisoimaan kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan uusimiseen.  

Yliopiston rahoituspohjaa monipuolistetaan lisäämällä yritysyhteistyötä. Tämä edellyttää mm. 
yritysyhteistyön strategista johtamista, kannusteita tutkijoille sekä yhtenäisiä ja selkeitä toimintatapoja.  

Tavoitteena on, että yliopistossa tehtävää tutkimusta hyödynnetään entistä laajemmin suomalaisen 
yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi.  

Strategisia kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia johdetaan kokonaisuutena. Yliopiston profiilia 
monitieteisenä yhteiskuntavastuuta kantavana kansainvälisenä tutkimusyliopistona vahvistaa jäsenyys UNA 
Europa -allianssissa (www.una-europa.eu/), joka on yksi Euroopan Unionin rahoittamista eurooppalaista 
yliopistokenttää vahvistavista uusista verkostoista. Allianssin neljä painoaluetta (Eurooppa-tutkimus, 
kulttuuriperintö, kestävyys sekä datatiede ja tekoäly) kytkeytyvät keskeisesti yliopiston tunnistamiin neljään 
haasteeseen. Allianssi vahvistaa innovatiivista tutkimusyhteistyötä, koulutusta ja liikkuvuutta.  

Tavoite:  Yliopiston PROFI6-hakemus laaditaan PROFI 5 -haussa käytetyn mallin mukaisesti. 

Tiedekuntien ja erillislaitosten tutkimustoimintaa koskevat suunnitelmat ja niiden rahoituksen 
kasvattamiseen liittyvät tavoitteet kaudelle 2021–2024 sovitaan. Kansainvälisen 
tutkimusrahoituksen myönnöt vuodesta 2018 vuoteen 2020 lisääntyvät. 

Yksiköiden yritysyhteistyö on kasvaa ja sen toimintamallit ja tukipalvelut ovat käytössä. 

Yliopisto on mukana toteuttamassa UNA Europan tutkimusyhteistyön, koulutuksen 
kehittämisen, ml. yhteiset koulutusohjelmat, ja liikkuvuuden tavoitteita.  

Toteutusvastuu: vararehtorit Paula Eerola ja Hanna Snellman, dekaanit, , tutkimusintensiivisten 
erillislaitosten johtajat, tutkimusvaradekaanit, tutkimuspalveluiden kehitysjohtaja, 
suunnittelujohtaja, kvestori 

 

4.2 Kilpailukykyiset tutkinnot  

Yliopiston strateginen tavoite kaudelle 2017–2020 on Opiskelijat keskiöön. Vuoden 2020 tärkeimpiä 
tärkeimmät tehtäviä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat: 

1. koulutusuudistuksen siirtymävaiheen päättymisestä johtuvan tutkintojen määrän hetkellisen 
kasvun hoitaminen sujuvasti,  

file://ad.helsinki.fi/group/h011/toimi/Toiminnanohjaus/Toiminnanohjaus%202019/HY_TOPSU2020/www.una-europa.eu/
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2. opiskelijavalintojen muutosvaiheen onnistunut läpivienti,  
3. opiskelijan ohjauksen kehittäminen ja eri roolien selkeyttäminen sekä  
4. jatkuvan oppimisen yhtenäisen toimintamallin luominen. 

Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmän tuottamaa tietoa sekä 
International Student Barometer -kyselyä. Erityisesti painotetaan opintojen etenemisen esteiden 
poistamista, opiskelijan sujuvaa opintopolkua, työelämärelevanssia sekä jatkuvan oppimisen tavoitteisiin 
vastaamista. HowULearn-kyselyiden käyttöönotto kaikissa koulutusohjelmissa etenee. Kyselyiden 
toteutuksen ja tulosten hyödyntämisen prosessia ja työnjakoja kehitetään. 

Koulutusohjelmien johtamis- ja toimintaedellytyksiä vahvistetaan kytkemällä ohjelmien laadunvarmistus-
järjestelmä osaksi toiminnanohjausprosessia. Tällöin tavoitteita, talous- ja henkilöstösuunnittelua sekä 
resursseja tarkastellaan myös koulutusohjelmien näkökulmasta. Yliopistopalvelut kehittävät edelleen 
palvelukokonaisuuksia, jotta tiedolla johtaminen koulutusohjelmissa ja tiedekunnissa toteutuu. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstön rekrytointiprosessia kehitetään luomalla parannettuja toimintamalleja 
tiedekuntarajat ylittävien koulutusohjelmien mahdollistamiseksi. 

Opiskelijavalinnoissa toteutetaan ”todistusvalinta”. Lisäksi jatketaan valintakokeiden, erityisesti 
aineistokokeiden, kehittämistä sekä edistetään avoimen väylän laajentamista ja uudistamista. 
Käynnistetään eri väylien kautta valittujen opiskelijoiden opintojen etenemisen seurantatutkimus. 

Jatkuvan oppimisen kokonaisuus uudistetaan koko yliopistoa kattavaksi. Kokonaisuus sisältää 
tiedekasvatuksen, avoimen korkeakoulutuksen, erikoistumiskoulutukset ja erillisten opintojen 
organisoinnin. Jatkuvan oppimisen uudistus edellyttää tiedekuntien, koulutusohjelmien, Avoimen 
yliopiston, Yliopistopalveluiden ja HY+:n roolien selkiyttämistä. Lukioyhteistyössä kehitetään 
tutustumiskursseja Helsingin yliopiston hakukohteisiin. tarkoitus on tarjota jokaiseen hakukohteeseen yksi 
tutustumiskurssi.  

Tavoite: 
• Opiskelijoiden siirtyminen vanhoista koulutusohjelmista uusiin toteutuu sujuvasti. Suoritettujen 

Tutkintojen määrä kasvaa, opintojen etenemisen esteet tunnistetaan ja poistetaan. 
• Opiskelijavalintojen uudistus käynnistyy onnistuneesti ja yliopistoon valitaan ensimmäiset 

opiskelijat todistusvalinnan mukaisesti. Lisäksi käytössä on muita väyliä, kuten valintakokeet, 
avoimen väylä ja digitaaliset kurssikokonaisuudet. 

• Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelman osoittama ”oma opettaja”. 
• Yliopiston uudistettu jatkuvan oppimisen toimintamalli on käytössä vuoden 2021 alusta lukien. 

Toteutusvastuu: vararehtori Sari Lindblom, opetuksesta vastaavat varadekaanit, opetus- ja opiskelija-
palveluiden kehitysjohtaja, kvestori 

Uusien opiskelijoiden enimmäismäärät 
Yliopiston hallitus on päättänyt 6.6.2018 vuosien 2018–2020 sisäänottomäärät alempaan ja ylempään 
korkeakoulututkintoon 13.6.2017 sekä vuosien 2019–2020 sisäänottomäärät tohtorikoulutukseen. 
Sisäänottomäärät kaudelle 2021–2024 päätetään helmikuussa 2020. 

Uusien opiskelijoiden enimmäismäärät alemmille ja ylemmille korkeakoulututkinnoille esitetään taulukossa 
1 ISCED-luokituksen mukaisiin koulutusaloihin jaoteltuina (ISCED = Unescon koulutusluokitus: International 
Standard Classification of Education). Taulukossa 2 esitetään tiedot tohtorin tutkintoon johtavasta 
koulutuksesta tiedekunnittain.  
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Helsingin yliopiston koulutusohjelmat valmistelivat alakohtaisessa yhteistyössä todistuvalinnan 
pisteytyksen UNIFI ry:n suosituksen mukaisesti vuosien 2020–2022 opiskelijavalintaan. Koulutusohjelmat 
jatkavat vakiintunutta valintayhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. 

Neljä yliopiston koulutusohjelmaa on mukana valtakunnallisessa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa, jossa 
tuetaan verkko-opetuksen käyttöä opiskelijavalinnassa. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien osuus 
vuonna 2018 yliopistoon hyväksytyistä oli 77 %. Vuonna 2020 osuus nostetaan 80 %:iin, mikä lisää 
yliopiston rahoitusta ministeriön rahanjakomallissa. 

Koulutusaloittaiset tavoitteet on sovittu OKM:n kanssa kaudelle 2017 –2020. Alempien 
korkeakoulututkintojen ja tohtorin tutkintojen osalta sovittua yliopistotason tavoitetta ei ole eritelty 
alakohtaisesti.  

TAULUKKO 1:  Uusien opiskelijoiden enimmäismäärät alemmille ja ylemmille korkeakoulututkinnoille ISCED-
luokituksen mukaisesti vuonna 2020 1)  

ISCED-luokitus Uusien opiskelijoiden 
enimmäismäärä alempaan 

tutkintoon 

Uusien opiskelijoiden 
enimmäismäärä ylempään 

tutkintoon 
Kasvatusalat 551 329 / 55 
Terveys- ja hyvinvointialat 183 40 / 15 
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 850 760 / 278 
Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 450 390 / 251 
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 245 245 / 60 
Luonnontieteet 805 475 / 345 
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 180 65 / 75 
Maatalous- ja metsätieteelliset alat 293 328 / 85 
Hammaslääketiede - 50 / 0 
Lääketiede - 145 / 0 
Yhteensä 3 557 2827 / 1164 

1) Hallituksen päätökset 13.6.2017 ja 14.9.2017. Taulukossa maisteriohjelmiin otettavien opiskelijoiden määrä on esitetty 
kandiohjelmista maisteriohjelmiin jatkavat / opiskelijavalinnan kautta maisteriohjelmiin valittavat. 

 
TAULUKKO 2:  Vuonna 2019 alkavaan tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen otettavien uusien opiskelijoiden 

enimmäismäärä1) ja tohtorin tutkintojen tavoitteet 2017-2020. 

Tiedekunta Sisäänotto 2020 Tutkintotavoitteet 
2017-2020 

Teologinen 19 15 
Oikeustieteellinen 20 16 
Lääketieteellinen, sis. lääketiede, hammaslääketiede, 
psykologia ja logopedia 181 145 

Humanistinen 69 55 
Matemaattis-luonnontieteellinen 90 72 
Bio- ja ympäristötieteellinen 66 55 
Farmasian 15 12 
Kasvatustieteellinen 25 20 
Valtiotieteellinen (yhteiskuntatieteellinen ala) 55 44 
Maatalous-metsätieteellinen 50 40 
Eläinlääketieteellinen 20 16 
Helsingin yliopisto yhteensä 610 490 

1) Hallitus päätti 6.6.2018 (7§) uusien tohtorin tutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärän. 
 

Helsingin yliopisto on kasvattanut lastentarhaopettajakoulutuksen sisäänottoa 40 lisäaloituspaikalla 
vuosiksi 2018–2021, aiempien laajennusten lisäksi. Lisäksi kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää 
opettajien pedagogiset opinnot (aineenopettajan koulutus) kuuden tiedekunnan opiskelijoille tutkintoon 
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sisältyvinä opintoina (yhteensä 375 paikkaa) ja erillisinä opintoina (193 paikkaa). Erillisiin erityisopettajan 
opintoihin on vuosittain 100 paikkaa. 

Helsingin yliopistossa suoritetaan jatkotutkintona useimmiten tohtorin tutkinto. Yliopistosta valmistuu 
vuosittain myös 30–45 lisensiaatin tutkintoa. 

Yliopisto järjestää maksullista, tutkintoon johtamatonta erikoistumiskoulutusta farmasiassa, biotaloudessa, 
psykologiassa, sosiaalityössä (suomen- ja ruotsinkielinen sosiaalityö) ja kasvatustieteessä 
(erikoistumiskoulutus opettajille). Erikoistumiskoulutuksiin otettavien ja niistä valmistuvien määrät 
vaihtelevat alasta riippuen muutamasta muutamiin kymmeniin opiskelijoihin vuosittain. 

Lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutukseen on syksyn 2019 ja kevään 2020 hauissa yhteensä 
323 paikkaa ja erikoishammaslääkärikoulutukseen yhteensä 19 paikkaa. Opinto-oikeuksia myönnetään 
myös erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmiin ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen. Eläinlääketieteellinen 
tiedekunta ottaa vuosittain noin 25 henkilöä suorittamaan erikoiseläinlääkärin tutkintoa.  

Tutkintotavoitteet  
Ylempien korkeakoulututkintojen koulutusaloittaiset tavoitteet on sovittu ministeriön kanssa kaudelle 
2017–2020. Alempien korkeakoulututkintojen ja tohtorin tutkintojen osalta sovittua yliopistotason 
tavoitetta ei ole eritelty alakohtaisesti. Näiden tiedekuntakohtaiset tavoitteet on sovittu rehtorin kanssa 
syksyllä 2016. Vuonna 2020 tutkintojen määrä kasvaa huomattavasti koulutusuudistuksen siirtymävaiheen 
päättyminen vuoksi. 

TAULUKKO 3: Alempien korkeakoulututkintojen tutkintotavoitteet tiedekunnittain 2020 

Tiedekunta Tavoite 2020 
Teologinen 180 
Oikeustieteellinen 265 
Lääketieteellinen 
-logopedia ja psykologia 

- 
80 

Humanistinen 540 
Matemaattis-luonnontieteellinen 450 
Bio- ja ympäristötieteellinen 148 
Farmasian 150 
Kasvatustieteellinen  450 
Valtiotieteellinen 
SSKH 

358 
70 

Maatalous-metsätieteellinen 245 
Eläinlääketieteellinen 64 
Helsingin yliopisto yhteensä 3 000  
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TAULUKKO 4a: OKM:n kanssa sovitut alakohtaiset tutkintotavoitteet 2017 – 2020 ylemmille 
korkeakoulututkinnoille  

Ala  
(ISCED-luokituksen mukaan)  

OKM:n kanssa sovitut alakohtaiset 
tutkintotavoitteet 2017-2020 ylemmille 
korkeakoulututkinnoille 

Kasvatusalat 330 
Terveys- ja hyvinvointialat 55 
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 670 
Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 405 
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 270 
Luonnontieteet 498 
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 100 
Maatalous- ja metsätieteelliset alat 302 
Hammaslääketiede 45 
Lääketiede 145 
Helsingin yliopisto yhteensä 2820 

 
TAULUKKO 4b: Ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteet tiedekunnittain 2020  

Tiedekunta Ylempien korkeakoulututkintojen tutkintotavoitteet 2019 
aloittain (ISCED-luokituksen mukaan)  

Teologinen 160 (Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat) 
Oikeustieteellinen 270 (Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet) 
Lääketieteellinen 145 (Lääketiede) 

45 (Hammaslääketiede) 
10 (Luonnontieteet) 
55 Psykologia (Yhteiskuntatieteet ja palvelualat) 
25 Logopedia (Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat) 

Humanistinen 485 (Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat) 
Matemaattis-luonnontieteellinen 340 (Luonnontieteet) 

100 (Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat) 
Bio- ja ympäristötieteellinen 140 (Luonnontieteet) 
Farmasian 55 (Terveys- ja hyvinvointialat) 
Kasvatustieteellinen 330 (Kasvatusalat) 
Valtiotieteellinen 350 (Yhteiskuntatieteet ja palvelualat) 
Maatalous-metsätieteellinen 240 (Maatalous- ja metsätieteelliset alat) 

8 (Luonnontieteet) 
Eläinlääketieteellinen 62 (Maatalous- ja metsätieteelliset alat) 
Helsingin yliopisto yhteensä 2820 

 

 

4.3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen  

Osaamisen kehittyminen ja kokemus vahvasta osaamisesta omassa työssä parantavat työhyvinvointia, 
edistävät pätevöitymistä uralla ja valmiuksia ottaa vastaan vaativampia tehtäviä sekä vahvistavat yliopiston 
tulosta. Kehittäviä kokonaisuuksia ovat henkilöstön digitaalinen osaaminen, asiantuntija- ja tukihenkilöstön 
urakierron mahdollisuuksien parantaminen, jokaisen yliopistolaisen työn tavoitteiden linkittäminen 
yliopiston tavoitteisiin sekä työhyvinvointia tukevan johtamisen vahvistaminen.  

Johtaminen ja esimiestyö 
Johtamisen ja esimiestyön hyvä laatu on olennainen tekijä henkilöstön työhyvinvoinnille ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnille, työssä menestymiselle ja yhteisön vuorovaikutuksen vahvistamiselle sekä strategian 
tavoitteiden saavuttamiselle. Johtamisen ja esimiestyön kehittämisratkaisuja ja näiden taitojen 
kehittämistä tarjotaan monipuolisesti. Esimiehille tarjotaan valmennuksia niin yliopistotasoisesti kuin 
tiedekunnille räätälöityinä ratkaisuina. 
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Johdon kehittämistä kohdennetaan johtotehtävissä oleviin ja organisaatiosta nouseviin tuleviin esimiehiin. 
Odotuksia johtajille selkeytetään ja perehtymisen tueksi tarjotaan jokaiselle uudelle esimiehelle yksilöllistä 
valmennusta (coaching). Mahdollisille uusille esimiehille rakennetaan mahdollisuuksia kehittyä roolin 
vaatimissa osaamisissa ja verkostoitua keskenään. 

Tavoite- ja kehityskeskustelut 
Systemaattinen osaamisen kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen edellyttävät laadukkaita tavoite- ja 
kehityskeskusteluita. Nämä käydään koko henkilöstön kanssa. Opetus- ja tutkimushenkilöstöllä tavoite- ja 
kehityskeskustelut sekä työsuunnittelu ja opetuksen suunnittelu vahvistetaan kokonaisuudeksi. 

Uralla kehittyminen 
Mahdollisuus uralla kehittymiseen on keskeisimpiä työmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Yliopisto-
lehtoreiden uralla pätevöitymisen mahdollisuuksia selvitetään uramallia kehittävässä työryhmässä. Selvitys 
laajennetaan koskemaan koko opetus- ja tutkimushenkilöstöä ottaen huomioon työryhmän suositukset. 

Yliopistopedagogiikan keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan henkilöstökoulutusta Helsingin yliopiston 
opettajille ja opettaville tutkijoille. Tiedekunnat kannustavat opetus- ja tutkimushenkilöstöään 
osallistumaan pedagogiikan opintoihin.  

Opetus- ja tutkimushenkilöstön urakehitystä tukevan osaamisen kehittymistä vahvistetaan syksyllä 2019 
käynnistyneen projektin avulla. Projektin tavoitteena on suunnitella useamman yliopiston yhteinen 
viitekehys eri uraportailla tarvittavista yleisistä osaamisista sekä laatia näihin kytkeytyvä 
osaamismerkkiperhe ja tukitoimien kokonaisuus. 

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön osalta kuvataan nykyistä selkeämmin mahdollisuudet omalla uralla 
kehittymiseen. Näitä mahdollisuuksia ovat mm. oman työn rikastaminen, tehtävien laajentaminen, 
projektivastuut, tehtävävaihto ja uuteen tehtävään siirtyminen. Asiantuntija- ja tukihenkilöstön esimiehille 
tarjotaan vuonna 2020 rekrytointivalmennusta, jossa tuodaan edelleen esiin henkilöstösuunnittelun ja 
urakehitysmahdollisuuksien merkitystä. 

Työnantajakuva 
Helsingin yliopisto kilpailee työntekijöistä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa sekä 
kansainvälisesti että kansallisesti. Lisäksi asiantuntija- ja tukihenkilöstö vertaavat yliopistoa työantajana 
yksityiseen sektoriin.  

Työnantajakuvan kehittämisessä huomioidaan henkilöstö, yliopiston sidosryhmät ja mahdolliset 
työnhakijat. Yliopisto vahvistaa henkilöstön positiivista työntekijäkokemusta työhyvinvoinnin 
toimenpiteiden, osallistamisen, vuorovaikutuksellisen johtamisen ja yhteisöviestinnän parantamisen sekä 
yliopistolaisten huomioimisen ja hyvän työn näkyväksi tekemisen avulla. 

Ulkoisille sidosryhmille ja erityisesti mahdollisille työnhakijoille tehdään näkyväksi yliopistoa työnantajana. 
Verkossa ja sosiaalisessa mediassa julkaistaan työnantajakuvaa vahvistavaa sisältöä sekä kuvataan 
uramahdollisuuksia ja erilaisia tehtäviä työntekijätarinoiden kautta. Rekrytoinneissa toteutetaan 
kohdennettua markkinointia ja kiinnitetään huomiota hakijakokemukseen. 
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Tavoite:   
• Osana tavoite- ja kehityskeskustelujen ohjeistusta luodaan henkilöstön tavoitteiden asettamiseen 

sekä osaamisen ja työn suunnitteluun systemaattiset käytännöt. 
• Syksyllä 2019 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään yliopiston ja sen yksiköiden 

toiminnassa.  

Toteutusvastuu: vararehtori Tom Böhling, henkilöstöjohtaja 

 

4.4 Avoin ja kokeileva toimintakulttuuri     

Yliopiston uuden strategia 2021–2030 toimeenpanon valmisteluun osallistetaan koko yliopistoyhteisö. 
Johdon ja henkilöstön välisen vuorovaikutusta ja sisäisen viestinnän parantamista jatketaan. Johtamista 
tukeva toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmä kehitetään tukemaan yliopiston toiminnoille asetettujen 
yliopisto- ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Valmistaudutaan vuonna 2021 tapahtuvaan 
laatujärjestelmän kansainväliseen auditointiin.  

Projektijohtaminen kytketään osaksi strategian toteuttamista ja toiminnan suunnittelua. Kehittämis-
kohteille määritellään omistajat, ja työtä ohjataan hyöty- ja toteutustavoitteilla. Projektijohtamisen ja 
projektisalkun johtamisen osaamista vahvistetaan koulutuksilla. 

Toiminnan kehittämisen tueksi hyödynnetään lean-menetelmiä ja prosessikuvauksia. Esimiehiä ja 
päälliköitä tuetaan menetelmiin perustuvassa johtamisessa ja henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan lean-
kehittämiseen ja valmennuksiin.  

Palveluita kehitetään palauteen perusteella. Yliopistopalvelujen tarjoamaa tukea parannetaan ottamalla 
lähipalvelujen rinnalla käyttöön YPA-help, joka tarjoaa ”yhden luukun” mallin hyvään ja tehokkaaseen 
palveluun. Se myös parantaa tukipalvelujen laatua ja mahdollistaa työaikaa yliopistopalveluiden 
henkilöstölle. Sisäisen viestinnän tuki selkeytetään. 

Tavoite:  Uudistettu toiminnanohjausjärjestelmä ja YPA-help ovat käytössä. Yliopiston hallitus päättää 
uudesta strategiasta 26.2.2020. 

Toteutusvastuu: vararehtorit Sari Lindblom ja Hanna Snellman, hallintopalvelujohtaja, suunnittelujohtaja, 
viestintäjohtaja 

Digitalisaation kriittinen hyödyntäminen  
Yliopisto siirtyy digitiekartasta tiedekunta- ja toimialarajat ylittävään digitalisaatio-ohjelmaan. Digitalisaatio-
ohjelma jakaantuu kolmeen aliohjelmaan: 

1. Tieteen ja tiedon infrastruktuurit – dataistuva tutkimus: Yliopiston yhteisen tutkimusinfra-
struktuurin ja siihen liittyvien yhteisten tukipalveluiden edistäminen, ml. sensitiivinen data, sen 
turvallinen kerääminen ja säilyttäminen. 

2. Opetus ja oppimisympäristö – dataistuva ja digitalisoituva opiskelu: opiskelu on joustavaa; opettaja 
ja opiskelija johtavat tiedolla omaa toimintaansa.  

3. Peruspalvelut – digitalisoituva työ: palvelutyön muutokset, jotka mahdollistuvat digitalisaation 
avulla. Toimialojen tietojärjestelmäkehitys ja -ylläpito siirtyy yhteisen priorisoinnin alle. 

Vuonna 2020 digitalisaatio-ohjelmaan sisältyvät seuraavat teemat: 
• Opetuksen toteutuksen digiloikka -projektin viimeinen vuosi keskittyy tutustumiskursseihin ja 

mooc’in. Sen koulutusohjelmissa ylläpidetään opetuksen jatkuvaa kehittämistä. 
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• Open access -julkaisumäärää lisätään, millä parannetaan yliopiston asemaan vuodesta 2021 
käytettävässä ministeriön rahanjakomallissa. 

• Ohjelman eri osa-alueilla vahvistetaan koko henkilöstön digitaalista osaamista. Henkilöstöä 
perehdytetään eri toiminnoissa digitaalisten työkalujen käyttöön, jotta voidaan varmistaa työn 
sujuvuus ja työkalujen hyödyntäminen. 

Digitalisaation hyödyt ilmenevät lisääntyvinä tutkimusjulkaisuina, aikaisempaa sujuvampana tutkinto-
opiskeluna, ja entistä laajempana jatkuvan oppimisen tarjontana.  

Tavoite:    Uusien koulutusohjelmien kohdalla opiskelijatyytyväisyys lisääntyy ja suoritettujen 
opintopisteiden määrä nousee. Open access -julkaisujen määrä kasvaa 60 % kaikista julkaisuista. 
Tietoturvakurssi kytketään yliopiston käyttöluvan ehdoksi. 

Toteutusvastuu: vararehtorit Sari Lindblom ja Paula Eerola, digitalisaatiojohtaja, tietohallintojohtaja, 
hallintojohtaja.  

 

 

5 Resurssit 
5.1 Henkilöstösuunnitelma  

Henkilöstösuunnitelma on pohja rekrytoinneille sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiselle. 
Tiedekunnat, erilliset laitokset ja YPA laativat yhdessä henkilöstön kanssa 5 – 10 vuotta kattavan 
henkilöstösuunnitelman, jonka toteuttamista seurataan vuosittain. Pitkän aikavälin henkilöstö-
suunnittelussa ennakoidaan toiminnan muutoksia ja vaikutuksia henkilöstön määrään ja osaamistarpeisiin. 

Henkilöstörakenne ja resursointi 
Henkilöstösuunnitelmassa otetaan huomioon irtisanoutumiset ja eläköitymiset sekä näiden johdosta 
mahdolliset avattavien tehtävien uudelleen kohdentamiset tai täyttämättä jättäminen. Määräaikaisten 
tehtävien tarkoituksenmukaisuus arvioidaan henkilöstörakenteen suunnittelun yhteydessä. 

Henkilötasolla suunnittelu tehdään työsuunnitelman avulla ja näitä suunnitelmia hyödynnetään 
koulutusohjelmien opetuksen suunnittelussa. Vuonna 2020 kiinnitetään huomiota opetuksen suunnitteluun 
ja erityisesti opetuksen tasapuoliseen jakautumiseen ottaen huomioon työtehtäviin liittyvät erot opetuksen 
määrässä.  

Rekrytointi 
Avoinna olevat tehtävät laitetaan lähtökohtaisesti avoimeen julkiseen hakuun. Työnantajakuvan kannalta 
on olennaista laadukas, aikataulun mukaan etenevä prosessi ja hyvä viestintä hakijoille.  

Opetus- ja tutkimushenkilöstön uusien tehtävien täytössä käytetään avointa kansainvälistä rekrytointia. 
Tavoitteena on saada yliopistoon korkeatasoisia tutkijoita ja opettajia, joilla on kansainvälistä kokemusta. 
Tiedekunnissa ja erillisissä laitoksissa valmisteluryhmällä on keskeinen rooli rekrytointiprosessissa. 
Henkilöstöpalveluiden asiantuntijat varmistavat prosessin sujuvuuden ja ajantasaisen hakijaviestinnän 
valmisteluryhmän tukena. 

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön rekrytoinnissa selvitetään ennen avoimen haun käynnistämistä 
mahdollisuudet sisäisiin järjestelyihin. Tällä mahdollistetaan omassa tehtävässä ja uralla kehittyminen. 
Avoimissa hauissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä rekrytointia. 
Henkilöstökustannusten pysyminen budjetissa varmistetaan uusien tehtävien osalta rekrytointilupa-
menettelyllä. 
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Asiantuntija- ja tukihenkilöstön esimiehille tarjotaan vuonna 2020 rekrytointivalmennusta, jossa 
painotetaan henkilöstösuunnittelun ja urakehitysmahdollisuuksien merkitystä. Rekrytoinneissa kiinnitetään 
huomiota tiedostamattomiin asenteisiin ja rekrytoiville yliopistolaisille järjestetään koulutusta. 
Rekrytoinneissa henkilöstöasiantuntijat havainnoivat tiedostamattomia asenteita LERU:n suosituksen 
mukaisesti. 

Työhyvinvointi 
Henkilöstösuunnitteluun kuuluu oleellisesti henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen. Vuoden 2019 
työhyvinvointikyselyn perusteella laaditaan alkuvuodesta 2020 yksiköissä yhdessä henkilöstön kanssa 
suunnitelmat työhyvinvoinnin kehittämiskohteista. Sovittuja toimenpiteitä seurataan säännöllisesti. 

Mehiläinen alihankkijoineen tarjoaa Sopimuskaudella 2020 - 2024 työterveyshuollon palvelut kaikkien 
yliopiston toimipisteiden henkilöstölle. Painotus yhteistyössä on ennaltaehkäisevässä, työkykyä 
ylläpitävässä työterveydessä. yhteistyö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa jatkuu opiskelijoiden 
hyvinvoinnin parantamiseksi.  

 

5.2 Toimitilaohjelman 2017–2021 mukaiset toimenpiteet vuonna 2020 
Toimitilojen ja kiinteistöjen kehittämisen keskeiset tavoitteet  

• Laaditaan uuteen strategiaan perustuva toimitilaohjelma vuosille 2021–2030; 
• Panostetaan toimitilasuunnittelussa ja rakennusinvestoinneissa erityisesti digitalisaation 

edellyttämiin muutoksiin sekä kestävyyteen, vastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen; 
• Jatketaan vuonna 2018 päätetyn investointiohjelman toteuttamista ja suunnitellaan korjaus- ja 

muutostyöt yhteistyössä muiden yksiköiden johdon sekä niiden henkilöstön ja opiskelijoiden 
kanssa; 

• Varmistetaan yhteisöllisyyden toteutuminen muutoksissa; 
• Kehitetään tilat ja kiinteistöt -toimialan ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n (HY247) 

yhteisiä palveluja  

Tilamäärän ja tilakustannusten kehitys  
Yliopiston suunnitelmallinen tilamäärän vähentäminen edellyttää uudenlaista tilankäyttöä, kuten joustavia 
toimitilaympäristöjä, jaettuja työpisteitä sekä opetus- ja laboratoriotilan entistä laajempaa yhteiskäyttöä. 
Muutosten yhteydessä varmistetaan yhteisöllisyyden toteutuminen. 

Vuoden 2020 alussa yliopiston perustoiminnan käytössä on noin 445 000 htm2 toimitiloja. Käytössä oleva 
tilamäärä on vähentynyt vuosien 2016–2019 aikana noin 24 000 htm2. Yksiköiden tilakustannukset (vuokra-, 
ylläpito-, käyttökustannukset ja käyttäjäpalvelut) ovat vuonna 2020 yhteensä noin 114 M€, joka vastaa 
toteutuneita kustannuksia vuosina 2016–2019. Liitteessä 2 (ei julkinen) on laskelma tulevista 
peruskorjausinvestointien ja irtisanottujen tilojen aiheuttamista nettovuokran muutoksista 2019–2024. 

Investointisuunnitelma ja rakennushankkeiden päätöksenteko 
Yliopistokonsernin kiinteistöinvestoinnit esitetään yliopiston investointisuunnitelmassa. Se sisältää 
toimintojen kannalta keskeiset toimitilahankkeet, joihin yliopisto sitoutuu vuokralaisena, ja yliopisto-
konsernin kiinteistöinvestoinnit, joihin yliopisto sitoutuu omistajana. Investointisuunnitelmassa esitetään 
rakennushankkeiden pääsisältö, aikataulu ja investointikustannukset.  

Investointisuunnitelmassa esitetään hyväksyttäväksi konsernin rakennusinvestoinneille seuraavan vuoden 
kokonaissumma ja sitä vastaava rahoitussuunnitelma. Yliopiston hallitus hyväksyy investointien 
kokonaissuunnitelman vuosittain toimeenpanosuunnitelman yhteydessä. Yksittäisten hankkeiden 
investoinneista päätetään erikseen. 
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5.3 Budjetti 

Budjetti on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslaskelman, Helsingin yliopiston rahastojen 
tuen, arvopaperisalkusta maksettavan tuoton perusteella. Laskelmat on esitetty liitteessä 3.  
  
TAULUKKO 6: Helsingin yliopiston sisäinen budjetti 2020 

BUDJETTI 2020(1 000 k €) Perusrahan 
tulot 

Täydentävä 
rahan tulot 

Tulot 
yhteensä 

Kulut  
yhteensä 
****** 

Yli-/alijäämä  

Keskustakampuksen tiedekunnat 87 081   45 363   132 444   -142 324   -9 880   
Meilahden kampus 33 442   49 795   83 237   -86 986   -3 749   
Kumpulan kampus 36 635   45 959   82 594   -83 249   -655   
Viikin kampuksen tiedekunnat 55 256   56 345   111 602   -113 774   -2 173   
Tiedekunnat yhteensä 212 415   197 462   409 877   -426 333   -16 456         
Tutkimuserillislaitokset yhteensä* 34 862   40 468   75 330   -83 094   -7 764   
Palveluyksiköt yhteensä** 108 100   13 288   121 388   -122 078   -690   
Muut erillislaitokset yhteensä*** 27 504   6 563   34 067   -35 329   -1 261   
HY:n yhteiset kulut**** 23 093   11 060   34 153   -35 764   -1 611   
OPERATIIVINEN TOIMINTA 
YHTEENSÄ 

405 974   268 841   674 815   -702 598   -27 783   

*Hilife, Luomus, Tutkijakollegium ja Tutkijakoulut 
** YPA, HY:n kirjasto, Tietotekniikkapalvelut (TIKE) ja Unisport 
*** Avoin yliopisto, Kielikeskus ja kansalliskirjasto 
**** HY:n yhteiset ja johto, yhteiset tilat 
***** Sis. 3,2 M€ sijoitustoiminnan tuotoilla rahoitettuja kuluja. Vastaava tuotto huomioiden, yliopiston tulos on -24 587 000 €.  
 

Sijoitustoiminta 
Yliopisto rahoittaa perustoimintaansa osin sijoitustoimintansa tuotoilla. Tavoitteena on jakaa vuosittain 
tuottoa noin kolme prosenttia sekä rahastoida noin yksi prosentti. Sijoitustoiminta lisää yliopiston 
taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Yliopisto sijoittaa pitkäjänteisesti ja tehokkaasti, koska se kantaa 
omalta osaltaan vastuuta niin yliopiston taloudesta kuin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. 
Yliopiston tavoitteena on olla Euroopan johtava ja vastuullisin yliopistosijoittaja. 

 

 

6  Seuranta  

Yliopiston toimeenpanosuunnitelman toteutuksesta, seurannasta vastaa yliopiston rehtori. Dekaani tai 
erillisen laitoksen johtaja vastaa oman yksikkönsä toimeenpanosuunnitelmasta. Toteutumista arvioidaan 
yliopiston, tiedekunnan ja erillisen laitoksen vuosi-, osavuosi ja kuukausikohtaisella seurannalla. Dekaani ja 
johtaja raportoivat toiminnan toteutumisesta rehtorille. Dekaani ja johtaja keskustelevat tavoitteiden 
saavuttamisesta yksikkönsä toimijoiden kanssa. Raportoinnista hallitukselle vastaa rehtori. Vuodesta 2020 
alkaen toiminnan seuranta tapahtuu pääsääntöisesti SUUNTA-järjestelmällä. Taloutta seurataan 
kuukausikohtaisilla raporteilla sekä viisi vuotta kattavilla yksikkökohtaisilla ennusteilla. 

Yliopiston tavoitteiden toteutumista seurataan yliopiston strategisilla indikaattoreilla. Indikaattoritiedot 
valmistuvat siten, että kuluvan vuoden tiedot ovat kokonaisuudessaan käytettävissä seuraavan vuoden 
keväällä.  
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TAULUKKO 7: Tavoitteet yliopiston strategian toteutumisen seurannalle  

 
 
 
 

7  Riskien arviointi ja hallinta  
Yliopiston johtoryhmä on arvioinut ja päivittänyt yliopiston strategisia ja muita toiminnan tavoitteita 
uhkaavat riskit vuodelle 2020. Yliopiston yksiköt ovat arvioineet oman toimintansa riskit. Yksiköiden 
tunnistamat merkittävimmät riskit on otettu huomioon yliopistotason riskiarviossa. Riskeille on määritetty 
käsittelytoimenpiteet sekä niille vastuuhenkilöt ja aikataulut.  

Yliopistotason riskit on esitetty liitteessä 1 ja yksiköiden riskit niiden omissa toimeenpanosuunnitelmissa. 
Yliopiston merkittävimmät riskit liittyvät perusrahoituksen tasoon, tekniseen ja hallinnolliseen tietoturvaan, 
toimitilastrategiaan, jatkuvan oppimisen resursointiin, digitalisaatio ja tietojärjestelmä ja kaupungin 
rakennusprojektien vaikutus toimintaan.  

Vuonna 2020 riskienhallinta sisällytetään kiinteäksi osaksi strategian 2021-30 toimeenpanon suunnittelua. 
Lisäksi riskienhallinnan kehittämiskohteita ovat kumppanuus- ja tietoturvariskien arviointi sekä 
riskienhallinnan raportointi.  

Luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö 2016 2017 2018

2019 
(tarkastelupäivä 

20.11.2019)
Ennuste 

2019
Tavoite

2020
Kehitys-
suunta*

Sijoittuminen kansainvälisesti noteeratuilla ranking-listoilla ¹ 80 82 87,4 88,6 50

Shanghai 56 56 57 63

Korkeatasoiset ja kansainväliset julkaisut ² 2841 2963 2829 2078 2600 3000
Open Access julkaisut ² 3379 3952 4141 2541 3300 2500
Ulkomaalaisten osuus opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosista (%) 21,4 23 24,6 25,9 30

Vaihdossa suoritetut opintopisteet, lähtevät (HY:n opiskelijat) 21305 20762 20242 18006 -
Vaihdossa suoritetut opintopisteet, saapuvat (kansainväliset opiskelijat 
HY:ssa)

33410 34773 33487 17361 -

Vaihdossa suoritetut opintopisteet, yhteensä 54715 55535 53729 35367 -
Mainetutkimus (sidosryhmätutkimus, tehdään kolmen vuoden välein) ³ 64 -

Opiskelija keskiöön
Opiskelijapalautteeseen (kandipalaute) vastanneiden osuus kohderyhmästä 
(%) ⁴

74 67 68 63,7 75

55 op suorittaneet opiskelijat, lukumäärä 10270 10518 10497 10569 -
55 op suorittaneet opiskelijat, osuus/läsnäolevat 38,9 40,3 40,7 40,8 -
Kv-maisteriopiskelijoiden osuus opiskelijoista (%) 8,4 7,4 7,1 7,1 20
Kv-tohtoriopiskelijoiden osuus opiskelijoista (%) 20,2 20,4 20,2 21,2 35
Suoritetut tohtorintutkinnot 508 475 444 399 475 490

Uusiutumisen mahdollistavat voimavarat
Työhyvinvointikyselyn palaute 3,42 3,57 3,7
Kilpailtu kansainvälinen tutkimusrahoitus (M €) 29 28 33,6 28,2 50

Varainhankinnan tulokset (M €) (kumulatiivinen 2013) ⁵ 31,3 47,9 53,9 55,5 100

*Arvio kuluvan vuoden toteumasta suhteessa aiempien vuosien toteumiin, mihin suuntaan tulos näyttää kehittyvän

¹ Vuosikeskiarvo: Shanghai, THE (Times), QS, Taiwan, US News.

² Vuosi 2018 täydentyy vielä vuoden 2019 aikana, vuosi 2019 täydentyy vuoden 2020 aikana. 

³ Indeksi 0-100, 0-56 heikko, 57-62 kohtalainen, 63-69 hyvä, 70- erinomainen

⁴ Tilanne 10.11.2019

⁵ 2019 kertymä ajalla 1.1.-31.10.2019
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Liitteet 
1. Riskien arviointi ja hallinta  
2. Helsingin yliopiston rahastojen ja Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistöjä koskeva 

investointisuunnitelma sekä Helsingin yliopiston vuokravaikutuslaskelma 
(ei julkinen)  

3. Rahoitussuunnitelmat (ei julkinen)  
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LIITE 1: Riskien arviointi ja hallinta  

RISKIN NIMI RISKIN KUVAUS RISKIN KÄSITTELYTOIMENPITEET VASTUU- 
HENKILÖ 

RISKIN 
TRENDI 

Perusrahoitus Suomen työllisyysaste huononee ja hallitus leikkaa 
perusrahoituksen tason noston 40 MEUR ja/tai jäädyttää 
indeksin. Vaikutus tason poistamisesta on -9,3 MEUR/v ja 
yo-indeksin jäädyttämisestä -5 - -8 MEUR/v. HY ei onnistu 
nopeuttamaan nykyisestä tutkintoaikoja ja/tai tutkintojen 
määrä laskee. Arvio vaikutuksista -7- -9 MEUR/v. 
Perusrahoituksen väheneminen heikentää 
merkittävästi yliopiston toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa 
kielteisesti toiminnan laajuuteen, organisointiin ja 
yhteisöllisyyteen. 

Riskin toteutuessa luovutaan toiminnoista huomioiden 
yliopiston neljä perustehtävää ja vahvuusalueet. 
Kehitetään täydentävän rahoituksen hankintakeinoja ja 
tukipalveluita. Strategian toimenpiteet no 1, 27, 29 ja 37 

rehtori, 
suunnittelu-
johtaja, 
opetuksen 
vararehtori,  
tutton 
kehitys-
johtaja 

 

Tekninen ja 
hallinnollinen 
tietoturva ja 
tietosuoja 

Yliopiston tietoturvakäytännöissä on puutteita tai 
henkilöstön tietoturva- tai tietosuojaosaaminen on 
puutteellista, mitkä mahdollistavat tietomurrot. Riskinä on 
tietosuojan vaarantuminen, tietojen tuhoutuminen tai 
tietojen joutuminen vääriin käsiin. Seurauksena voi olla 
tietosuojaloukkaus, toiminnan häiriintyminen, ylimääräisi 
kustannuksia tai maineen vaarantuminen. Tietoturva- ja 
tietosuojan vaatimat toimenpiteet voivat aiheuttaa myös 
toiminnan hankaloitumista. 

Lokienhallinnan kehittäminen vastaamaan tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia ja tukemaan 
tietoturvapoikkeamien selvittämistä. Vastuu: 
teknologiapäällikkö, tietoturvapäällikkö Vuonna 2016 
aloitettujen tietoturvaskannausten laajentaminen 
edelleen. Vastuu: tietoturvapäällikkö Henkilöstön laaja 
tietoturvakoulutus: henkilötietoja käsittelevien 
koulutus, tietojärjestelmien omistajien koulutus. 
Suoritettu tietoturvakoulutus edellytyksenä 
käyttäjätunnuksen myöntämiselle tai jatkamiselle. 
Vastuu: tietoturvapäällikkö Tietojen luokittelun ja 
asiakirjojen käsittelyohjeiden päivittäminen ja 
kouluttaminen. Vastuu: asiakirjahallintopäällikkö, 
tietoturvapäällikkö Strategian toimenpide no 29 

teknologia-
päällikkö, 
tietoturva-
päällikkö, 
asiakirjahal-
lintapäällik-
kö 

 

Digitalisaatio ja 
tietojärjestel-
mät 

Digitalisaatio kehityshankkeissa epäonnistuu. Tämän 
seurauksena toiminta ei tehostu, digitalisaatio ei vapauta 
työaikaa, palvelut eivät toimi tai käyttäjäkokemus on 
huono. Tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon 
tietojärjestelmät eivät keskustele keskenään tai kriittistä 
tietoa suodattuu pois tiedonsiirron yhteydessä. 
Tietojärjestelmät eivät tue yliopiston johtamista. 
Automaattisia kontrolleja ei hyödynnetä esim. talouden 
järjestelmissä. Riskinä on, että  päätöksiä tehdään 
väärään tietoon perustuen, raportointi ei ole luotettavaa, 
tai väärinkäytöksiä ei kyetä estämään tai havaitsemaan. 

Varmistetaan digitalisoinnin tavoitteellisuus ja 
resursoinnin suunnitelmallisuus. Jatketaan 
systemaattista kokonaisarkkitehtuurityötä. Arvioidaan 
kaikessa prosessien tehostamisessa digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet. Kehitetään digitaalista 
osaamista. Hyödynnetään DigiHubia tehokkaasti 
yhteisen kehittämisen tukena.  
Vastuu: hallintojohtaja, toimialajohtajat ja TIKE 
Strategian toimenpiteet no 28 ja 30  
Varmistetaan tietosiirtojen onnistuminen. Vastuu: 
tietohallintojohtaja.  
Varmistetaan ja kehitetään tietojärjestelmien 
rajapintoja ja integraatioita. Vastuu: järjestelmän 
omistajat ja tietohallintojohtaja.  
Talousjärjestelmissä hyödynnetään erilaisia 
kontrollimenetelmiä systemaattisemmin. Vastuu: 
kvestori  
Strategian toimenpide no 29 

tietohallinto-
johtaja, 
hallintojohta
ja,  
järjestelmän 
omistajat, 
kvestori,  
toimialajoh-
tajat ja TIKE 

 
 

Jatkuvan 
oppimisen 
resursointi 

Jos yliopisto ei kykene toteuttamaan uuden 
perustehtävän, jatkuva oppiminen, edellyttämiä 
muutoksia toiminnassaan ja prosesseissaan, riskinä on että 
tähän kohdistettu rahoitus jää saamatta. Resurssien 
kohdentaminen jatkuvaan oppimisen kehittämiseen voi 
viedä resursseja muiden perustehtävien toteuttamiselta. 

Yliopisto linjaa jatkuvan oppimisen toteuttamiseksi eri 
osapuolten roolit ja vastuut (HY:n 
koulutusohjelmat/tiedekunnat, Avoin yliopisto, HY+) ja 
pyrkii varmistamaan monipuolisen rahoituspohjan 
jatkuvalle oppimiselle. Tavoitteena on tarjota 
monipuolista jatkuvan oppimisen koulutusta työelämän 
tarpeisiin erityisenä kohderyhmänä yliopistojen alumnit. 
Lisäksi jatkuvan oppimisen tarjontaan kuuluvat 
lukiolaisille tarjottavat tutustumiskurssit. Toteutettuja 
jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia arvioidaan 
systemaattisesti, jotta koulutustarjontaa voidaan 
kehittää. 

yliopiston 
johto, 
Opetus- ja 
opiskelijapal
velut -
toimiala 
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RISKIN NIMI RISKIN KUVAUS RISKIN KÄSITTELYTOIMENPITEET VASTUU- 
HENKILÖ 

RISKIN 
TRENDI 

Kaupungin 
rakennus-
projektien 
vaikutus 
toimintaan 

Viikin tutkimusinfrastruktuurin tietyt laitekokonaisuudet, 
Biokeskus 1:n NMR-laitteet, ja Biokeskus 3:n EM ja cryo-
EM, kärsivät Viikinkaarelle rakennettavasta Raidejokerista. 
Häiriöt ovat sekä rakennusaikaisia (rajattu aika, noin 2020-
2023) että raidelinjan toimintaan liittyviä (jatkuvia). 
Rakennusaikaiset häiriöt ovat tärinää (mekaaninen häiriö), 
käyttöaikaiset häiriöt tärinää ja sähkömagneettisia 
häiriöitä, minkä seurauksena mittauksia ei voida tehdä 
lainkaan tai laitteet voivat rikkoutua. Laitteet ovat kalliita 
ja osin ainutlaatuisia, ja mahdolliset riskit 
tutkimustoiminnalle ovat huomattavia. 

Kaupungin kanssa on sovittu, että kaupunki/Raide-Jokeri 
vastaa Viikinkaarella tehtävistä tärinänvaimennuksista ja 
magneettikentän kompensaatioista. Vastaavasti 
yliopisto vastaa rakennuksissa tarvittavista 
vaimennuksista. Eli tavoitteena on tehdä Viikinkaarelle 
radan alle sellaiset vaimennukset, että raideliikenteestä 
aiheutuva haitta yliopistolle ja muille alueen toimijoille 
olisi lopputilanteessa mahdollisimman pieni. Mikäli 
nämä toimenpiteet jostain syystä osoittautuisivat 
riittämättömiksi, jää yliopiston ja sen 
kiinteistönomistajien (HYK ja HYR) vastuulle korvaavien 
ratkaisujen tai tilojen löytäminen. 
  
Suojausten riittävyyden varmistamiseksi teetetään 
erillinen asiantuntijaselvitys suunnitelluista 
vaimennuksista.  
 
Plan-B on mahdollisuus lisärakentamiseen Viikin 
kampuksella tai toimintojen siirtäminen olemassa 
oleviin rakennuksiin alueella. 

toimitila-
johtaja 

uusi 

Toimitila-
strategia 

Jos yliopiston toimitilastrategia ja -suunnitelma eivät 
linkity yksikköjen tavoitteisiin, suunnitelmiin ja 
resursseihin, tai henkilöstön tarpeita ei kuulla, riskinä on, 
että  tilat eivät tue toiminnan tarpeita ja  kehittämistä, 
tai tilojen käyttö on tehotonta tai epätaloudellista. 

Toimitilaohjelman tulee tukea innovatiivisten 
toimintaympäristöjen kehittämistä yksikön tavoitteiden 
ja yliopiston resurssien puitteissa. Suunnitteluun on 
otettu mukaan yksiköt ja henkilöstön edustajia esim. 
rakennus- ja tilatoimikuntien sekä käyttäjätyöryhmien 
muodossa, jolloin henkilökunta pystyy vaikuttamaan 
omien toimitilojen kehittämiseen. Toisaalta 
toimitilastrategian tulee tukea yliopiston strategian 
muiden tavoitteiden saavuttamista. Strategian 
toimenpiteet no 25 ja 27 

yliopiston 
johto, Tilat 
ja kiinteistöt 
-toimiala 

 
 
 
 

Yhteisöllisyys Viime vuosien suurten muutosten negatiiviset vaikutukset 
yhteisöllisyyteen ovat hälvenemässä. Silti yhteisöllisyyteen 
panostaminen on keskeistä, ja epäonnistuminen luo 
epävarmuutta ja uhkaa työhyvinvointia ja yhteisöllisyyden 
tunteen muodostumista. Jos viestintä yliopiston 
tavoitteista ja kehittämisen suuntaviivoista epäonnistuu, 
riskinä on, että yhteisöllisyyden edistäminen ja muut 
strategiset tavoitteet eivät toteudu. 

Johtamisessa painotetaan vuorovaikutuksen lisäämistä 
johdon ja henkilöstön välillä. Koko yhteisö aktivoidaan ja 
otetaan mukaan aidosti strategian valmisteluun ja 
toimeenpanoon. Tiivistetään yhteistyötä akateemisen 
yhteisön ja yliopistopalveluiden välillä. Strategian 
toimenpiteet no 31, 32, 36 
Yhteisö osallistetaan strategian toimeenpanoon, sekä 
muuhun toimintaan, mm Kestävä kehitys-teemalla. 
Vastuu: toiminnanohjaus ja VYS.  
Toteutetaan toimivat sisäiset viestintäkanavat ml. uusi 
Flamma. Vastuu: VYS. Johdon viestintä. Vastuu: johto ja 
VYS.  
Sisäisen viestinnän kehittämisprojekti. Vastuu: VYS ja 
YLHA 

yliopiston ja 
tiedekuntien 
johtoryhmät
henkilöstö-
johtaja 

 
 
 
 

Strateginen 
rekrytointi 

Yliopiston heikko tunnettuus, tutkimuksen ja opetuksen 
taso, tutkimusympäristöjen ja profiloitumisen puutteet, 
rekrytointiprosessin hitaus, palkkataso tai se, että yliopisto 
ei riittävästi hyödynnä tenure track -mallia tai tue 
kansainvälisten tutkijoiden sopeutumista verrattuna 
kilpailijoihin, aiheuttaa, että yliopisto ei kykene 
rekrytoimaan eri alojen parhaita kotimaisia tai ulkomaisia 
osaajia. Yliopisto kehittyminen kansainväliseksi 
huippuyliopistoksi vaarantuu. 

Uudistetaan rekrytointiprosessia LEAN-menetelmillä. 
Rakennetaan houkuttelevat starttipaketit 
huippututkijoiden rekrytoinnin tueksi. Viestitään 
yliopiston merkittävistä tutkimustuloksista tehokkaasti 
kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Strategian 
toimenpiteet no 2 ja 29 

tutkimus-
palveluiden 
kehitysjoh-
taja, 
henkilöstö-
palveluiden 
toimiala-
johtaja, 
kvestori 
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RISKIN NIMI RISKIN KUVAUS RISKIN KÄSITTELYTOIMENPITEET VASTUU- 
HENKILÖ 

RISKIN 
TRENDI 

Yhteiskunta-
suhteet 

Opetuksen, tutkimuksen ja tieteellisen tiedon sekä 
Helsingin yliopiston merkitys yhteiskunnassa vähenee.  
Riski voi realisoitua yliopistokoulutuksen ja tutkijan uran 
houkuttelevuuden heikentymisenä. 

Viestitään yliopiston yhteiskunnalle merkittävistä 
tutkimustuloksista tehokkaasti. Kerrotaan myös siitä, 
että yliopisto kouluttaa yhteiskunnalle asiantuntijoita 
laajasti. Vaikutetaan aktiivisesti julkisen sektorin 
päättäjiin ja sidosryhmiin. Viestitään ulospäin siitä, 
miten tutkijanuran eri vaiheissa pääsee 
työskentelemään kansainvälisessä toimintaympäristössä 
yliopiston huippu-tutkijoiden kanssa. Priorisoidaan ja 
profiloidutaan selkeämmin omille vahvuusalueille 
yliopiston tieteenaloilla ja toiminnassa. Strategian 
toimenpiteet no 1, 6, 15, ja 27 

yliopiston 
johto, tutton 
kehitysjoh-
taja, 
viestintä-
johtaja 

 

 
 
 
 
 

Kansainvälinen 
täydentävä 
rahoitus 

Rahoituksen hankinnan suunnittelun ja kumppanuuksien 
solmimisen yhteydessä ei tunnisteta ja arvioida riskejä, 
jotka syntyvät tai voivat realisoitua rahoituksen 
toteutumisen myötä. Näitä voivat olla mm. ennakoinnin 
puutteesta syntyvät vaikutukset yliopiston talouteen, 
tutkimuksen eettisiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvät 
kysymykset, sekä kumppanuusmaihin ja valuuttaan 
liittyvät riskit. Seurauksena yliopisto voi sitoutua 
hankkeisiin, joiden seurannaisvaikutuksia ei ole otettu 
huomioon talouden suunnittelussa, jotka ylittävät sen 
riskinottohalukkuuden tai riskit toteutuessaan aiheuttavat 
mainehaittaa tai taloudellisia menetyksiä. 

Yliopisto tekee ohjeistuksen kansainvälisten 
kumppaneiden arvioinnista, arvioinnin toteutuksesta ja 
dokumentoinnista sekä päivittää tarvittaessa 
yritysyhteistyön ja varainhankinnan eettiset periaatteet. 
Sisällytetään vuosittaiseen yksikkötason riskiarvioon 
kansainvälisen rahoituksen riskien arviointi. 

tutkimus-
vararehtori, 
tutkimuksen 
toimiala- 
johtaja 

uusi 

Tutkimustoi-
mintaan, 
yritysyhteis-
työhön ja 
tutkimus-
tulosten 
hyödyntämi-
seen liittyvät 
juridiset riskit 

Tutkimustoiminnassa, yritysyhteistyössä ja 
tutkimustulosten hyödyntämisessä ei tunnisteta ja 
arvioida riskejä, jotka syntyvät tai voivat realisoitua 
erilaisissa sopimustilanteissa silloin, kun toimintaan liittyy 
ulkopuolisia toimijoita rahoittajan ja/tai yhteistyötahon 
roolissa. Tällaisia riskejä ovat mm. vastuisiin, 
vahingonkorvauksiin, immateriaalioikeuksiin ja 
tietosuojaan liittyvät riskit. Näiden riskien toteutumisesta 
voi aiheutua taloudellisia menetyksiä, mainehaittaa ja 
yliopiston tutkimustoimintojen keskeytyminen. 

Kehitetään menetelmää ja työkalua riskienarviointiin. 
Viestintä riskeistä ja riskienhallinnan merkityksestä. 

tutkimus-
vararehtori, 
tutkimuksen 
toimialan 
johtaja 

uusi 
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Hallituksen 11.12.2019 § 7 (liite 4) päättämät muutokset  
Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2020 
–luonnokseen  
 
 
s. 3, lisäys 1. kpl loppuun: 

 ”… koulutustarjonta olisi joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä. Tavoite 
ei kuitenkaan saa merkitä tinkimistä laadusta.” 

 
s. 6: lisäys 4. kpl loppuun  

”…Käynnistetään eri väylien kautta valittujen opiskelijoiden opintojen etenemisen 
seurantatutkimus, jossa uudistuksen vaikutuksia seurataan myös sosiaaliryhmien 
tasa-arvon kannalta.” 

 
s. 7, lisäys viimeinen kpl:  

”Helsingin yliopisto on kasvattanut sisäänottoa varhaiskasvatuksen kandidaattioh-
jelmaan 40 lisäaloituspaikalla vuosiksi 2018–2021 aiempien laajennusten lisäksi. 
Pääkaupunkiseudulla on kasvava pula pätevästä varhaiskasvatuksen henkilös-
töstä, minkä johdosta yliopistolla on valmius aloittaa kaksikielinen varhaiskasvatuk-
sen kandidaattikoulutus mikäli rahoitus järjestyy. 

Lisäksi …” 
 
s. 10, luku Uralla kehittyminen, 1. kpl; lisätään tavoitteeksi:   

• ”Uramallia kehittävän työryhmän suosittelemien toimenpiteiden toteuttamisesta 
sovitaan vuoden 2020 loppuun mennessä.  

• Osana …” 

s. 13 luku 5.2, Toimitilojen ja kiinteistöjen kehittämisen keskeiset tavoitteet, lisäys:  

• ”Varmistetaan yhteisöllisyyden toteutuminen muutoksissa sekä hyvinvoinnin ja 
keskittymistä vaativan työrauhan osalta.” 
 
 

Lisäksi esittelijä valtuutettiin tekemään asiakirjalle teksihuolto. 
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1 yliopistokonsernin 
määritelmä ja oHjeen 
soveltamisala
Yhteisö, jossa yliopistolla on kirjanpitolain (1336/1997) 
1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on yliopis-
ton tytäryhteisö. Yliopiston tytäryhteisöön rinnaste-
taan myös yliopiston määräysvaltaan kuuluva säätiö 
ja Helsingin yliopiston rahastot. Yliopisto tytäryhtei-
söineen muodostaa yliopistokonsernin.

Yliopistolla katsotaan olevan määräysvalta yhtei-
sössä silloin, kun yliopistolla yksin tai yhdessä muiden 
yliopistokonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden 
kanssa on enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien 
osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja 
äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, 
yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrat-
taviin sääntöihin tai muuhun sopimukseen. Yliopistolla 
katsotaan olevan määräysvalta yhteisössä tai säätiössä 
myös silloin, kun yliopistolla on oikeus nimittää tai 
erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön tai säätiön halli-
tuksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka 
toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja yliopiston oikeus 
perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiösopimukseen 
tai niihin verrattaviin sääntöihin tai muuhun sopimuk-
seen. (Kirjanpitolaki 1 luku 5 § 1 mom.)

Säätiön liittäminen yliopistokonserniin edellyttää 
sekä yliopiston määräysvaltaa kyseisessä säätiössä että 
säätiön tarkoituksen liittymistä oleellisesti yliopiston 
perustoimintaan. 

Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston rahastot ja 
ne tytäryhteisöt ja säätiöt, joissa yliopistolla on määräys-
valta, muodostavat Helsingin yliopisto -konsernin.

Tämä ohje koskee lisäksi soveltuvin osin osak-
kuusyhteisöjä, jotka on yhdistetty konserniin pääoma-
osuusmenetelmällä. Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöt 
ja säätiöt, joissa yliopistolla yksin tai yhdessä yhden tai 
useamman tytäryhteisönsä taikka yliopiston tytäryh-
teisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa 
on vähintään 20 % ja enintään 50 % yhteisön osakkei-

Helsingin 
yliopistokonsernin
Konserniohje

den tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai muu 
huomattava vaikutusvalta.

Kaikkeen konsernia koskevaan päätöksentekoon 
liittyy velvollisuus seurata tehtyjen päätösten toteutu-
mista.

2 yliopistokonsernin joHto
Yliopistokonsernin johdosta on säädetty yliopistolain  
63 §:ssä. Konsernijohto vastaa yliopistokonsernin ohja-
uksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Yliopistokonsernin johdon muodostavat:

•	  yliopiston hallitus
•	  yliopiston rehtori

Konsernijohtoon kuuluvat hallituksen ja rehtorin lisäksi 
hallintojohtaja ja kvestori.

Yliopiston hallitus

•	 vahvistaa konsernia koskevat tavoitteet
•	 päättää konserniohjauksen ja konsernin toiminnan 

rahoittamisen periaatteista (muutettu 23.1.2013)
•	 päättää merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoi-

sista yliopiston hallinnon järjestämisen periaatteista
•	 hyväksyy tilinpäätöksen, joka sisältää konserni-

tilinpäätöksen

Yliopiston rehtori

•	 johtaa yliopistokonsernia hallituksen linjausten 
mukaisesti

•	 valvoo, että yliopistokonsernin tytäryhteisöt ja 
-säätiöt toimivat niille asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti ja että niiden toimintapolitiikat ovat 
yliopiston päämäärien mukaiset

•	 seuraa yliopistokonserniin kuuluvien yhteisöjen 
toimintaa
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•	 huolehtii yliopistokonsernin johtamisen ja hallin-
non yhtenäisyydestä

•	 arvioi konsernirakenteen kehittämistarpeita
•	 huolehtii yliopistokonsernin toiminnan, talouden ja 

rahoituksen yleissuunnittelusta
•	 huolehtii yliopiston edun valvomisesta niissä yhtei-

söissä ja säätiöissä, joissa yliopistolla on määräys-
valtaa.

3 tytär- ja osakkuusyHteisöjen 
sekä säätiöiden perustaminen
Tytäryhteisön ja säätiön perustamisesta päättää yliopis-
ton hallitus. Yliopiston hallitus hyväksyy tytäryhtei-
söjä ja säätiöitä koskevat yhtiöjärjestykset ja säännöt. 
Rehtori hyväksyy tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakas-
sopimukset.

4 tytäryHteisöjen oHjaaminen
Näitä ohjeita sovelletaan tytäryhteisöjen lisäksi 
Helsingin yliopiston rahastoihin sekä yliopiston 
määräysvaltaan kuuluviin säätiöihin. (Muutettu 
23.1.2013)

4.1 välitön omistajaohjaus
Yliopistokonsernissa toimintaohjeita antavat tarvitta-
essa yliopiston rehtori taloudellisesti merkittävissä tai 
periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa ja muutoin 
yliopiston hallintojohtaja.

Yliopiston rehtori

•	 antaa ohjeet tytäryhteisöjen hallituksiin valittavista 
yliopiston edustajista tai valitsee edustajat

•	 määrää yliopiston edustajat tytäryhteisöjen yhtiö- 
ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsi-
tellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien 
valitsemista tai kun yliopistolla on yhtiöjärjestyk-
seen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus 
nimetä jäseniä hallintoelimiin.

•	 voi tarvittaessa delegoida tässä kohdassa mainitut 
tehtävät toimitilajohtajalle silloin kun on kysymys 
pienistä kiinteistö- ja asuntoyhtiöistä.

Yliopiston hallintojohtaja

•	 määrää yliopiston edustajat tytäryhteisöjen yhtiö- ja 
vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa ei käsitellä 
hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitse-
mista tai kun yliopistolla ei ole yhtiöjärjestykseen, 
sääntöön tai sopimukseen perustuvaa oikeutta 
nimetä jäseniä hallintoelimiin.

•	 voi tarvittaessa delegoida tässä kohdassa mainitut 
tehtävät toimitilajohtajalle silloin kun on kysymys 
pienistä kiinteistö- ja asuntoyhtiöistä.

Yliopistokonsernin johto antaa tarvittaessa tytäryh-
teisöille toimintaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi 
hankintoja, henkilöstöpolitiikkaa ja johdon valintaa. 

Yliopistokonsernin hallituksen antamat konsernin 
rahoituksen periaatteet ohjaavat yliopiston ja sen tytär-
yhteisöiden rahoitusjärjestelyitä.

Yliopistokonsernin rahoitustransaktiot toteutetaan 
keskitetysti hallituksen päättämien puitteiden mukai-
sesti. Rehtori voi delegoida rahoitus- ym. sijoitustoimin-
nan järjestelyihin liittyvät tehtävät (ml. sopimusten alle-
kirjoittaminen) kvestorille.

Tytäryhteisöjen hallitusten on ennalta hankittava 
konsernin johdon suostumus siten kuin rehtori tarkem-
min päättää:

1. tytäryhteisön perustamiseen
2. yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttamiseen, ellei 

muutos ole tekninen tai muutoin vähäinen
3. periaatteellisesti laajakantoisiin tai taloudellisesti 

merkittäviin toiminnan muutoksiin
4. toiminta-ajatuksen olennaiseen muuttamiseen
5. pääomarakenteen muuttamiseen tai pääomalainan 

antamiseen
6. toimintaan nähden merkittäviin investointeihin
7. yhtiömuotoisten kiinteistöjen peruskorjaushankkei-

siin
8. kiinteistö- ja yrityskauppoihin
9. osakkeiden merkintään, mikäli osakkeiden osta-

mista ja omistamista ei ole erityisesti annettu yhtei-
sön tehtäväksi

10. varsinaiseen toimintaan kuulumattomiin tai siihen 
vain epäsuorasti liittyviin investointeihin ja niiden 
rahoitukseen

11. toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuk-
sien, mukaan lukien immateriaalioikeuksien hank-
kimiseen, myymiseen, vuokraamiseen tai pant-
taamiseen, mikäli tällainen toiminta ei ole yhtiön 
pääasiallinen tehtävä

12. lainanottoon ja -antoon sekä vakuuksien, takauk-
sien taikka muiden yhteisöjä sitovien merkittävien 
rahavelvoitteiden, ml. leasingsopimusten, antami-
seen taikka niiden ehtojen olennaiseen muuttami-
seen tai muihin toimenpiteisiin, jotka altistaisivat 
yhteisön merkittäville rahoitusriskeille



Helsingin yliopisto Helsingin yliopistokonsernin konsernioHje 23.1.2013   6

13. epätavallisin ehdoin tehtäviin tai muuhun kuin 
yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluviin sopi-
muksiin yhteisön ja sen osakkeenomistajan, jäsenen 
taikka hallituksen jäsenen välillä, tällaisten sopi-
musten muuttamiseen sekä sopimuksiin perustu-
vista vaatimuksista luopumiseen

14. periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittäviin 
sopimuksiin

15. merkittäviin henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin, 
toimitusjohtajan tai vastaavan valintaan ja palk-
kaukseen sekä tulospalkkiojärjestelmän käyttöön-
ottoon ja muutoksiin. Johtajasopimusten ja tulos-
palkkiosopimusten pohjana on käytettävä konser-
nin sisäistä sopimusmallia. Palkka- ja palkkiotason 
määrittelyn pohjana käytetään ypj - järjestelmää. 

16. yhtiökokoukselle tehtävään voitonjakoehdotukseen, 
mikäli se poikkeaa yhtiön noudattamasta tavan-
omaisesta voitonjakokäytännöstä

17. yhteisön omaisuuden luovuttamiseen konkurs-
siin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn 
hakeutumiseen.

4.2 toimintaohjeiden sitovuus
Yliopistoa edustavien henkilöiden on toimittava yliopis-
ton hallituksen konsernille asettamien tavoitteiden 
mukaisesti.

Tytäryhteisöjen hallinnossa toimivien on noudatet-
tava konsernin johdon antamia toimintaohjeita.

4.3 seuranta
Yliopiston hallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa, 
tuloksellisuutta ja rahoitusasemaa määräajoin laadit-
tavien seurantaraporttien pohjalta ja arvioi tarvitta-
essa toiminnan tarvetta ja yksikön asemaa yliopisto-
konsernissa.

Tytäryhteisöjen on pyydettäessä toimitettava yliopis-
ton hallitukselle, yliopiston rehtorille ja asianomaiselle 
toimialajohtajalle toiminnastaan näiden tarvitsemat 
tiedot. Liikesalaisuudet ja muut salassa pidettävät asiat 
käsitellään yliopiston hallinnossa julkisuuslain sään-
nökset huomioon ottaen.

4.4 sisäinen hinnoittelu
Konserniin kuuluvien yhteisöjen väliset sisäiset palve-
lut ja muut veloitukset tulee hinnoitella ns. ”arms 
lenght” -periaatteen mukaisesti. Tämä koskee myös 
yliopistokonsernin sisäisiä rahoitustransaktioita. 
Veloitusperusteet ovat tällöin samat kuin ulkopuolisilta 
vastaavista palveluista tai muista luovutuksista perityt 
korvaukset. Konserniyhtiöiden välisistä transaktioista 
tulee pääsääntöisesti laatia kirjallinen sopimus.

4.5 Budjetointi ja 
rahoituKsen suunnittelu 
Tytäryhteisöjen on toimitettava konsernin budjet-
tia varten tarvittavat tiedot kvestuuriin sen määrää-
mällä tavalla. Budjetin yhteydessä tytäryhteisöt valmis-
televat myös investointi- ja rahoitussuunnitelman, 
johon niiden toiminnan rahoituksen tulee perustua. 
Tytäryhteisöiden on myös ylläpidettävä ajantasaista 
rahoitusennustetta.

4.6 tilinpäätös ja välitilinpäätös
Tytäryhteisöjen on toimitettava konsernitilinpäätöstä 
ja konsernin välitilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot 
kvestuuriin sen määräämällä tavalla. Konsernin väliti-
linpäätös laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8.

4.7 hallinnon ja 
talouden tarKastus
Tarkastusvaliokunta hyväksyy suunnitelman tytär-
yhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää 
ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi. Tytäryhteisöt 
toimittavat pyydettäessä tarkastusvaliokunnalle sen 
tarvitsemat tiedot. Tarkastusvaliokunta raportoi halli-
tukselle.

4.8 lähipiirireKisteri
Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden tulee toimittaa 
hallituksen jäseniä ja yhteisön johtoa koskevat lähipii-
ritiedot lähipiirirekisterin kokoamista varten yliopiston 
keskushallintoon.

5 osakkuusyHteisöjen 
oHjaaminen
Näitä ohjeita sovelletaan myös säätiöön, jossa yliopis-
tolla on huomattava vaikutusvalta.

Yliopiston rehtori

•	 määrää yliopiston edustajat osakkuusyhteisöjen 
yhtiö- ja vuosikokouksiin ja nimeää osakkuusyh-
teisöjen hallintoelimiin valittavat henkilöehdokkaat 
silloin, kun yliopistolla on yhtiöjärjestykseen, sään-
töön tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäse-
niä hallintoelimiin

•	 voi tarvittaessa delegoida tässä kohdassa mainitut 
tehtävät toimitilajohtajalle silloin kun on kysymys 
pienistä kiinteistö- ja asuntoyhtiöistä.
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Yliopiston hallintojohtaja

•	 määrää yliopiston edustajat osakkuusyhteisöjen 
yhtiö- ja vuosikokouksiin silloin, kun yliopistolla ei 
ole yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen 
perustuvaa oikeutta nimetä jäseniä hallintoelimiin 
tai kun yhtiö- tai vuosikokouksissa ei käsitellä tällai-
sia asioita

•	 voi tarvittaessa delegoida tässä kohdassa mainitut 
tehtävät toimitilajohtajalle silloin kun on kysymys 
pienistä kiinteistö- ja asuntoyhtiöistä.

Yliopistoa edustavien henkilöiden on toimittava yliopis-
ton hallituksen konsernille asettamien tavoitteiden 
mukaisesti. Osakkuusyhteisöjen hallinnossa toimivien 
henkilöiden on noudatettava konsernin johdon antamia 
toimintaohjeita.

6 esteellisyys

6.1 tYtärYhteisöt
Tytäryhteisön hallituksen ja siihen rinnastettavan toimi-
elimen jäsenen sekä toimitusjohtajan ja sitä vastaavassa 
asemassa olevan henkilön esteellisyys yliopiston toimi-
elimissä määräytyy hallintolain 27–30 §:n nojalla. Hän 
on kuitenkin yliopistolain 30 §:n 1 momentin mukai-
sesti esteellinen osallistumaan tytäryhteisöä taikka 
sen ohjausta tai valvontaa koskevan asian käsittelyyn 
yliopiston toimielimessä vain, jos yliopiston ja tytär-
yhteisön edut ovat ristiriidassa keskenään tai jos asian 
tasapuolinen käsittely sitä edellyttää.

6.2 osaKKuusYhteisöt
Osakkuusyhteisön hallituksen ja siihen rinnastetta-
van toimielimen jäsenen sekä toimitusjohtajan ja sitä 
vastaavassa asemassa olevan henkilön esteellisyys 
yliopiston toimielimissä määräytyy hallintolain 27–30 
§:n nojalla.
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Helsingin 
yliopistokonserni
Konsernin johtamisen ja  
hallinnon periaatteet 
(Konserniohjetta täYdentävä ohje)

joHdanto
Konsernijohdon työkaluna tytäryhteisöjen ohjaa-
misessa ovat hyvän hallintotavan mukaiset käytän-
nöt, jotka täydentävät lakisääteisiä menettelytapoja. 
Tämän ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yliopis-
ton toimintaa ja omaisuutta tytäryhteisöissä hoidetaan 
tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti 
yliopistokonsernin kokonaisetu turvaten.

Ohjeen tavoitteena on lisäksi yhtenäistää johta-
mis- ja hallintokäytäntöjä ja varmistaa tytäryhteisö-
jen toiminnan läpinäkyvyys sekä sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen.

Tässä ohjeessa määritellään pelisäännöt sille, miten 
Helsingin yliopisto käyttää määräysvaltaa tytäryhtei-
söissään. Lisäksi määritellään tytäryhteisöjen johdon 
rooli ja velvollisuudet. Tämän ohjeen mukaiset suosi-
tukset ja käytännöt koskevat kaikkia tytäryhteisöjä 
niiden yhteisömuodosta riippumatta, ellei asianomaista 
tytäryhteisöä koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Ohjeen suosituksista voidaan yksittäistapauksissa 
perustellusta syystä yliopistokonsernin johdon suos-
tumuksella poiketa.

Konsernijohto päivittää tätä ohjetta säännöllisesti.
Tässä ohjeessa on kaksi osaa:

•	 ensimmäisessä osassa kuvataan konserniohjauksen 
sisältävä toiminta konsernijohdossa

•	 toisessa osassa määritellään käytännöt ja linjaukset, 
joita tytäryhteisöissä tulee noudattaa. 

Helsingin yliopisto edellyttää, että tytäryhteisöjen halli-
tuksiin valitut jäsenet tutustuvat ohjeeseen ja noudat-
tavat sitä hallitustyössään.

Tytäryhteisön toimitusjohtaja varmistaa, että 
uusi hallituksen puheenjohtaja saa tämän ohjeen. 
Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan tulee huoleh-
tia tämän ohjeen antamisesta tytäryhteisön uudelle 
toimitusjohtajalle ja uusille hallituksen jäsenille heidän 
tultua valituksi tehtäväänsä.
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osa 1:
Konsernijohtamisen 
sisältö ja peruslinjauKset

1. omistajaoHjauksen 
läHtökoHdat
Helsingin yliopistokonsernin omistajapolitiikan, 
konserniohjeistuksen, rahoitusohjeiden ja omistaja-
ohjauksen tavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan 
kehittäminen yliopistokonsernin strategisten linjausten 
mukaisesti sekä omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun 
varmistaminen.

Tärkeimmät ohjausvälineet ovat Helsingin yliopisto-
konsernin omistajapolitiikka ja konserniohjaus.

Kirjallisen ohjeistuksen lisäksi omistaja haluaa olla 
avoin ja johdonmukainen. Omistaja nimeää vastuullisia 
ja asiantuntevia henkilöitä tytäryhteisöjen hallituksiin 
ja edellyttää, että tytäryhtiöiden johtamisresursseihin 
ja -valintaan panostetaan.

Aktiivisena omistajana Helsingin yliopisto määritte-
lee tytäryhteisön erityistehtävän sisällön ja toiminnan 
tavoitteet yleisellä tasolla. Tytäryhteisön toiminnalli-
sen strategian määrittelevät tytäryhteisön hallitus ja 
toimiva johto.

2. yliopistokonsernin rooli 
ja konsernijoHtaminen
Helsingin yliopistokonsernia johdetaan ja kehitetään 
yliopiston ja sen tytäryhteisöjen muodostamana koko-
naisuutena ja kokonaistaloudellisesti.

Konsernijohtamisessa otetaan huomioon tytäryh-
teisöjen toimialakohtaiset erityispiirteet ja toimintaym-
päristövaatimukset.

Konsernijohto ei osallistu tytäryhteisöjen toimin-
nalliseen päätöksentekoon eikä päivittäisjohtamiseen 
muutoin kuin yhtiökokouksissa, yllä mainituin ohjein 
ja jäljempänä luetelluissa konsernijohdon ennakko-
suostumusta edellyttävissä asioissa. Konsernijohtoon 
kuuluvat henkilöt voivat kuitenkin toimia tytäryhtei-
söjen hallitusjäseninä. 

Tytäryhteisöjen hallinnon ja päätöksenteon järjestä-
misen tavoitteena on hyvien hallintokäytäntöjen kehit-
täminen ja ylläpitäminen. Helsingin yliopisto tukee 
omistajana korkeatasoista ja avointa raportointia tytär-
yhteisön taloudesta ja toiminnasta.

3. omistajapoliittiset linjaukset
Helsingin yliopistokonsernin omistajapolitiikka on 
hyvän hallintotavan mukaista ja aktiivista toimin-
taa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin 
ratkaisuihin.

4. omistajaoHjauksen 
organisointi  
konsernijoHdossa
Omistajaohjauksesta vastaa konserniohjeen mukaisesti 
Helsingin yliopiston hallitus, joka myös päättää peri-
aatteellisesti merkittävistä ja laajakantoisista omistaja-
ohjausasioista. Yliopiston hallituksen tarkastusvalio-
kunnan tehtävänä on tehdä esityksiä omistajapolitii-
kan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä 
tytäryhteisöille asetettavista periaatteista.

Rehtori, hallintojohtaja ja kvestori muodostavat 
toimivan konsernijohdon, jonka tehtävänä on ohjata ja 
seurata tytäryhteisöjen toimintaa, huolehtia konsernin 
johtamisen ja hallinnon yhtenäisyydestä sekä arvioida 
konsernirakenteen kehittämistarpeita. Konsernijohdon 
kokonaisvastuu on rehtorilla.

5. yHtiökokouksissa 
vaikuttaminen
Helsingin yliopisto käyttää osakeyhtiössä osakkeen-
omistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiökokouksessa.

Yhtiökokousedustajan määrää joko rehtori tai 
hallintojohtaja konserniohjeen mukaisesti kvesto-
rin, kiinteistö- ja asuntoyhtiöissä toimitilajohtajan tai 
hallintopalvelujohtajan esityksestä. 

Säätiöissä yliopisto käyttää puhevaltaansa säätiön 
sääntöjen ja nimeämiensä hallituksen jäsenten kautta.
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1. Hallituksen ja Hallituksen 
puHeen joHtajan teHtävät
Tytäryhteisön hallituksella on keskeinen tehtävä hallin-
non ja valvonnan järjestämisessä ja johtamisessa.
Hallituksen puheenjohtajalla on keskeinen rooli halli-
tustyöskentelyn johtamisessa. 

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät asian-
omaista yhteisöä koskevan lainsäädännön, yhtiöjär-
jestyksen, sääntöjen ja osakassopimuksen mukaisesti. 
Hallitus vastaa päätöksistään.

Tytäryhteisön hallitus edustaa myös yliopisto-
konsernin johtoa yhteisön hallinnossa. Hallituksen 
toiminta on osa omistajaohjausta.

1.1 hallituKsen tehtävät
Hallitus

•	 huolehtii yhteisön hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä (hallituksen yleis-
toimivalta)

•	 valitsee ja erottaa toimitusjohtajan määrittää toimi-
tusjohtajan toimisuhteen ehdot ja hyväksyy kirjalli-
sen toimitusjohtajasopimuksen (yhtenäinen konser-
nin toimitusjohtajasopimus)

•	 vastaa yhteisön kirjanpidon, varainhoidon, tilintar-
kastuksen ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä (pöytäkirjaan kirjattava vuosittai-
nen päätös)

•	 päättää yhteisön toiminnan laajuus ja laatu huomi-
oon ottaen epätavallisista ja laajakantoisista toimen-
piteistä

•	 päättää lainan nostoista ja pankkitilin limiitistä 
vahvistaen ne edelleen konsernijohdon tai yliopis-
ton hallituksen hyväksyttäväksi

•	 päättää yhteisön asioista sen mukaan kuin yhtiö-
järjestyksessä, säännöissä, osakassopimuksessa 
tai muutoin yhteisön sisäisesti on toimitusjohtajan 
kanssa sovittu

•	 ohjaa, tukee ja valvoo toimitusjohtajaa ja toimitus-
johtajan vastuulla olevaa yhteisön päivittäisjohta-
mista siten, että hallituksella on riittävä ja ajanta-

sainen kontrolli ylimmän johdon tehtävä- ja vastuu-
alueista sekä yhteisön sisäisestä tilasta

•	 seuraa in-house-periaatteiden toteutumista ja 
sitä, että in-house-asema on perusteltu omistajan 
kannalta

•	 hallitus voi yksittäistapauksessa tai yhtiöjärjes-
tyksen määräyksen nojalla tehdä päätöksen toimi-
tusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa 
silloinkin, kun yhtiöllä on toimitusjohtaja

•	 edustaa yhteisöä ja kirjoittaa sen toiminimen
•	 antaa yhteisön toiminimen kirjoittamisoikeuden 

hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle 
henkilölle yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti 
kaksi yhdessä -periaatteella.

•	 kutsuu koolle yhtiö- ja vuosikokouksen
•	 valitsee hallituksen puheenjohtajan, ellei yhtiöjär-

jestyksessä, säännöissä taikka osakassopimuksessa 
ole toisin määrätty tai hallitusta valittaessa ole toisin 
päätetty.

1.2 hallituKsen 
tYösKentelY ja 
päätöKsenteKo
Hallitus työskentelee ja tekee päätöksensä hallituksen 
kokouksissa. Suunnitelmallisen ja tehokkaan hallitus-
työskentelyn varmistamiseksi on suositeltavaa, että 
hallitus laatii työskentelyään varten työjärjestyksen. 
Työjärjestysmalli on liitteenä 1.

Hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistään. 
Vastuu voi syntyä tiettyjen edellytysten täyttyessä, 
vaikka jäsen on ollut poissa hallituksen kokouksesta. 
Korvausvastuu syntyy huolellisuusvelvoitteen laimin-
lyönnillä taikka rikkomalla lakia, yhtiöjärjestystä tai 
sääntöjä. 

Puhelin- ja sähköpostikokoukset rinnastetaan 
tavanomaisiin kokouksiin ja niistä on laadittava 
normaaliin tapaan pöytäkirja.

Hallituksen on vahvistettava kirjallisesti yksit-
täisten hallituksen jäsenten erityistehtävät tai vastuu-
alueet, jos sellaisista on sovittu. Toimitusjohtajalla 
on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyt-
tää niissä puhevaltaa, ellei hallitus tapauskohtaisesti 

osa 2:
toiminta tYtärYhteisössä
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päätä toisin. Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa 
osallistua hänen ja yhteisön välistä sopimusta koske-
van asian käsittelyyn eikä myöskään osallistua yhtei-
sön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan 
asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olen-
naista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhteisön edun 
kanssa. Mitä edellä on todettu sopimuksesta, koskee 
myös muita oikeustoimia sekä oikeudenkäyntejä sekä 
muuta puhevallan käyttämistä.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka 
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituk-
sen siihen valitsema jäsen allekirjoittavat. Hallitus voi 
myös päättää, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat 
pöytäkirjan. Sellaiset yhteisön ja sen omistajan taikka 
hallituksen jäsenen väliset sopimukset ja sitoumukset, 
jotka eivät kuulu yhteisön tavanomaiseen toimintaan, 
on merkittävä tai liitettävä hallituksen kokouspöytä-
kirjaan.

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytet-
tävä luotettavalla tavalla. Skannatut ja allekirjoitetut 
pöytäkirjat liitteineen toimitetaan Helsingin yliopiston 
kvestorille ja yliopistonlakimiehelle.

Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus 
saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. 
Hallituksen jäsenten on säilytettävä saamiaan asia-
kirjoja ja muuta tietoa huolellisesti ja niin, ettei ulko-
puolisilla ole pääsyä liikesalaisuuksiksi katsottavaan 
tietoon. Myös tuhotessaan henkilökohtaisia kappaleita 
asiakirjoista hallituksen jäsenten on toimittava niin, 
ettei ulkopuolisilla ole pääsyä liikesalaisuuksiksi katsot-
tavaan tietoon.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on 
läsnä yli puolet jäsenistä, ellei yhtiöjärjestyksessä, sään-
nöissä tai osakassopimuksessa edellytetä suurempaa 
määrää. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille 
hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan 
varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mieli-
pide, jollei yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai osakas-
sopimuksessa edellytetä määräenemmistöä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus 
ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpitee-
seen, joka on omiaan tuottamaan omistajalle tai muulle 
henkilölle epäoikeutettua etua yhteisön tai toisen omis-
tajan kustannuksella.

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa 
sellaista yhtiö- tai vuosikokouksen tai yhteisön muun 
toimielimen päätöstä, joka on lainvastaisena pätemätön.

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi 
hallituksen toimintaa ja työskentelytapoja on arvioi-
tava säännöllisesti. Arviointi voidaan toteuttaa sisäi-
senä itsearviointina tai käyttämällä ulkopuolista arvi-
oijaa. Arvioinnin keskeisistä tuloksista tulee raportoida 
kvestorille, joka raportoi tuloksista tarkoituksenmukai-

sella tavalla asianomaisen tytäryhteisön ohjauksesta 
vastaavalle hallintojohtajalle/rehtorille ja hallitukselle.

1.3 hallituKsen puheenjohtaja
Hallituksessa, johon kuuluu useita jäseniä, on oltava 
puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, ellei 
yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai osakassopimuksessa 
ole toisin määrätty tai hallitusta valittaessa ole toisin 
päätetty.

Hallituksen puheenjohtaja

•	 vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa tai 
jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. 
Suositeltavaa on, että hallitus kokoontuu vähintään 
3–4 kertaa vuodessa

•	 johtaa hallituksen työskentelyä ja toimii kokouk- 
sessa puheenjohtajana sekä huolehtii siitä, että 
kokouksesta pidetään pöytäkirjaa

•	 seuraa toimitusjohtajan tehtäviä, tukee toimitus-
johtajaa tehtävien hoidossa ja hyväksyy toimitus-
johtajan edustus- yms. menot, lomat ja muut vapaat

•	 huolehtii omalta osaltaan siitä, että jäljempänä 
kohdassa 7 mainituista asioista on ennen yhteisön 
hallituksen lopullista päätöstä hankittu konser-
nijohdon ennakkosuostumus ja että muutoinkin 
tytäryhteisössä noudatetaan tässä ohjeessa määri-
teltyjä periaatteita.

2. toimitusjoHtaja
Tytäryhteisöllä tulee olla osakeyhtiössä toimitusjohtaja. 
Toimitusjohtajan ja hänen mahdollisen sijaisensa valit-
see hallitus.

Toimitusjohtajan työsuhteen keskeisistä ehdoista on 
laadittava kirjallinen toimitusjohtajasopimus (konser-
nimalli), jonka hallitus hyväksyy ja jonka hallituk-
sen puolesta allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. 
Toimitusjohtajan on ilmoitettava kaikki sivutoimensa 
hallituksen hyväksyttäväksi.

Eturistiriitojen välttämiseksi toimitusjohtajan on 
ilmoitettava yhtiön hallitukselle sekä yliopiston laki-
asioihin omat ja lähiomaisen omistukset ja hallintoeli-
men jäsenyys saman toimialan osakeyhtiössä ja muussa 
yhteisössä taikka muut sellaiset seikat joilla voi olla 
vaikutusta toimitusjohtajan riippumattomuuden arvi-
oinnissa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös olennaisia 
muutoksia mainituissa seikoissa.
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Toimitusjohtaja

•	 hoitaa yhteisön juoksevaa hallintoa hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimi-
tusjohtajan yleistoimivalta)

•	 antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat 
tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi

•	 huolehtii siitä, että jäljempänä kohdassa 7 luetel-
luista asioista hankitaan ennen yhteisön sisäistä 
päätöksentekoa riittävän ajoissa konsernijohdon 
ennakkosuostumus

•	 pitää hallituksen puheenjohtajan hyvin informoi-
tuna tytäryhteisön päivittäistilanteesta

•	 päättää, hallituksen valtuuttamana tai kiireelli-
sissä tapauksissa, yhteisön toiminnan laajuuteen ja 
laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista 
toimenpiteistä sekä raportoi niistä, niin pian kuin 
se on mahdollista, hallitukselle ja konsernijohdolle

•	 vastaa yhteisön kirjanpidon ja varainhoidon järjes-
tämisestä lainmukaisella ja luotettavalla tavalla

•	 huolehtii yhdessä Helsingin yliopiston lakiasioiden 
kanssa siitä, että yhteisön kaupparekisteri ja vastaa-
vat rekisteritiedot ovat ajan tasalla

•	 huolehtii siitä, että yhtiön osake- ja osakasluettelot 
ovat ajan tasalla

•	 huolehtii siitä, että yhteisölle otetaan toimitusjohtajaa 
ja hallitusta koskevat vastuuvakuutukset

•	 edustaa yhteisöä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa.

Toimitusjohtajalla voi olla apunaan johtoryhmä, jonka 
kokoonpanosta ja tehtävistä päättää toimitusjohtaja. 
Toimitusjohtaja ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun 
toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan omista-
jalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhteisön 
tai toisen omistajan kustannuksella.

Toimitusjohtaja ei saa noudattaa sellaista yhtiö- 
ja vuosikokouksen tai muun yhteisön toimielimen 
päätöstä, joka on lainvastaisena pätemätön.

3. Hallituksen valinta
Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet valit-
see yhtiökokous, ellei yhtiöjärjestyksessä, säännöissä 
tai osakassopimuksessa valintaa ole määrätty muussa 
järjestyksessä tehtäväksi.

Hallitusta valittaessa otetaan huomioon hallituksen 
jäsenien erilaiset osaamistaustat ja näkökulmat.

Hallituksen jäseneksi valittavalta on ennen valin-
taa saatava kirjallinen suostumus tehtävään. Kirjalliset 
suostumukset tulee toimittaa kvestuuriin ja henkilöstö- 
ja lakiasianosastolle.

Hallituksen jäsenen toimikausi on määräaikainen, 
pääsääntöisesti yksi vuosi, ellei yhtiöjärjestyksessä 
taikka säännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen 
toimikauden päättymistä ilmoittamalla siitä kirjalli-
sesti hallitukselle. Jos jäsenen on valinnut muu kuin 
yhtiökokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valit-
sijalle.

Hallituksen jäsen voidaan erottaa tehtävästään 
ennen toimikauden päättymistä. Erottamisesta päät-
tää se toimielin, joka on hänet tehtävään valinnut. 
Hallituksen jäsenen tehtävän päättyessä kesken toimi-
kauden hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava 
siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi. Mikäli hallitus on avoimeksi tulleesta tehtä-
västä huolimatta päätösvaltainen, valinta voi tapahtua 
esimerkiksi seuraavassa yhtiökokouksessa.

4. Hallituksen  
jäsenten kelpoisuus ja 
riippumattomuus
Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden tulee olla 
hyvämaineisia ja sopivia tehtävään.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän 
edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi 
aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenillä tulee 
olla riittävä toimialan, organisaation toiminnan sekä 
hallinnon ja johtamisen asiantuntemus. Hallituksen 
jäseneksi ei voida valita oikeushenkilöä eikä alaikäistä 
tai sitä, jolle on määrätty edunvalvoja, tai jonka toimi-
kelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa tai 
määrätty liiketoimintakieltoon.

Tytäryhteisökohtaisesti on harkittava, onko eturis-
tiriitojen kannalta estettä valita hallituksen jäseneksi 
tytäryhteisön kanssa kilpailutilanteessa toimivan yhtei-
sön tai tytäryhteisön asiakkaiden edustaja. Yliopiston 
nimeämä hallitusjäsen ei voi olla yhtiön omistaja.

Hallituksen enemmistö tulee koostua tytäryhteisön 
ulkopuolisista jäsenistä, eli tytäryhteisön johto ja työn-
tekijät eivät voi muodostaa hallituksen enemmistöä.

5. joHdon palkkaus, 
palkkiot ja muut etuudet
Hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkiot määräy-
tyvät yliopiston rehtorin hyväksymien perusteiden 
mukaisesti.

Mikäli hallituksen jäsenelle maksetaan kokous- ja 
vuosipalkkion lisäksi palkkioita myös muulla perus-
teella, niistä on aina ilmoitettava koko hallitukselle ja ne 
on kirjattava hallituksen pöytäkirjaan, jonka liitteeksi 
liitetään sopimus-/tilausasiakirjat.

Konsernijohto seuraa ja luo yhtenäisiä periaatteita 
noudatettavaksi tytäryhteisöjen toimitusjohtajien palk-
kauksessa ja muiden etujen myöntämisessä.

 Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tytäryh-
teisön tulospalkkio- ja muissa vastaavissa järjestelmissä.
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Hallitus vastaa tulospalkkio- ja muiden tytäryhtei-
sön sisäisten palkitsemisjärjestelmien seurannasta ja 
kehittämisestä yhteistyössä Helsingin yliopiston henki-
löstö- ja lakiasianosaston sekä kvestuurin kanssa.

Tiedot hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja 
toimitusjohtajan sijaiselle viimeksi päättyneen tilikau-
den aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä 
luontaisetujen ja mahdollisten lisäeläkkeiden yhteis-
määrästä on ilmoitettava yhteisön tilinpäätöksen liite-
tiedoissa. Jos kerättävä tieto koskee vain yhtä henkilöä, 
sitä ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöksessä. Tällöin ilmoi-
tusvelvollisuus hoidetaan osana konserniraportointia.

6. valvonta ja  
riskienHallinta

6.1 sisäinen valvonta 
ja risKienhallinta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on 
osaltaan varmistaa, että yhteisön toiminta on tehokasta 
ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännök-
siä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Hallituksen on määriteltävä yhteisön koko ja 
toiminnan laajuus huomioon ottaen ne periaatteet, 
joiden mukaan yhteisön sisäinen valvonta järjeste-
tään. Sisäinen valvonta voi olla osana ulkoista tilintar-
kastusta. Lisäksi tulee noudattaa konsernin sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita.

Hallituksen tulee valvoa, että toimitusjohtaja hoitaa 
yhteisön juoksevan hallinnon hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksen tulee 
huolehtia tätä tehtävää varten riittävästä tilintarkas-
tuksesta.

Toimitusjohtajan hallituksen kokouksissa antamat 
tilannekatsaukset tulee merkitä ja liittää asiakohdit-
tain pöytäkirjaan, josta on käytävä ilmi, ovatko katsa-
ukset joltakin osin antaneet hallitukselle aihetta erityi-
siin toimenpiteisiin. ”Merkittiin tiedoksi” -merkintä ei 
ole riittävä.

Riskienhallinnalla varmistetaan asetettujen tavoit-
teiden saavuttamista puuttumalla tavoitteita uhkaa-
viin tekijöihin jo ennakolta. Kokonaisvastuu yhteisön 
riskienhallinnasta kuuluu hallitukselle. Hallituksen on 
huolehdittava siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät 
riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan.

6.2 tYtärYhteisön 
sisäisen valvonnan 
järjestämisen seuranta
Tytäryhteisöt käsittelevät vuosittain hallituksen kokouk- 
sessa sisäisen ja ulkoisen valvonnan järjestämistä. 
Asian käsittely ja päätös merkitään hallituksen pöytä-
kirjaan.

6.3 ulKoinen valvonta
Helsingin yliopisto kilpailuttaa tilintarkastajat tai tilin-
tarkastusyhteisöt, jotka suorittavat tytäryhteisöjen 
kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen sekä sisäi-
sen tarkastuksen. Tilintarkastajan tarkastuskertomus 
on käsiteltävä tytäryhteisön hallituksessa ja käsittely 
kirjattava pöytäkirjaan.

Jos tilintarkastaja on esittänyt hallitukselle, toimi-
tusjohtajalle tai muulle vastuuvelvolliselle huomautuk-
sen tai muistion seikoista, joita ei esitetä tilintarkastus-
kertomuksessa, on nämä kirjattava pöytäkirjaan.

Konsernijohdolla on omistajan edustajana oikeus 
tarvittaessa saada yhteisön hallitukselta ja toimitus-
johtajalta tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka 
saattavat vaikuttaa yhteisön tilinpäätöksen ja taloudel-
lisen aseman arviointiin. Hallituksen puheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja sopivat, kumpi vastaa konsernijohdolle 
tiedottamisesta.

Konsernijohto voi tarvittaessa toimituttaa tarkas-
tuksen tytäryhteisön hallinnosta ja kirjanpidosta 
tietyltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai 
seikoista.

Tytäryhteisön tilintarkastajat ovat velvollisia toimit-
tamaan yliopiston tilintarkastajalle ne tiedot, jotka 
ovat tarpeellisia konsernitilinpäätöksen tarkastamista 
varten. Tavoitteena on, että konserniyhtiöillä on sama 
tilintarkastusyhteisö.

Yliopiston hallituksella ja tarkastusvaliokunnalla on 
oikeus saada tytäryhteisön hallitukselta tai toimitus-
johtajalta tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka 
vaikuttavat sen arvioon, ovatko yliopistokonsernin tai 
tytäryhteisön hallituksen asettamat taloudelliset tavoit-
teet toteutuneet. Tarkastusvaliokunta voi kutsua tytär-
yhteisön hallituksen jäsenen tai yhteisön palveluksessa 
olevan henkilön kuultavaksi valiokunnan kokoukseen.

7. konsernijoHdon 
ennakkosuostumuksen 
Hankkiminen

7.1 ennaKKosuostumuKsen 
alaiset toimenpiteet
Tytäryhteisön on hankittava konsernijohdon ennak-
kosuostumus konserniohjeessa mainittuihin asioihin.

7.2 ennaKKosuostumuKsen 
hanKKiminen
Sen selvittämiseksi, onko kyseessä ennakkosuostu-
musta vaativa asia, voi tytäryhteisö ottaa yhteyden ensi 
vaiheessa kvestuuriin sekä kiinteistöyhtiöiden osalta 
tila- ja kiinteistökeskukseen.
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Kvestuuri tai kiinteistöyhtiöiden osalta tila- ja 
kiinteistökeskus arvioi jatkokäsittelyn tarpeellisuu-
den konsernijohdossa. Rehtori arvioi jatkokäsittelyn 
tarpeellisuuden tarkastusvaliokunnassa, toimikun-
nissa tai yliopiston hallituksessa.

Ennakkosuostumus liitetään tytäryhteisön hallituk-
sen pöytäkirjaan.

7.3 ennaKKosuostumus-
menettelYn piiriin Kuuluvan 
asian Käsitteleminen 
YhtiöKoKouKsessa
Ennakkosuostumusmenettelyn alainen asia ei vält-
tämättä ole yhtiön yhtiökokouksessa päätettäväksi 
säädetty asia. Mikäli ennakkosuostumusmenettelyn 
piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu yhtiön 
yhtiökokoukselle, tulee asia normaalilla tavalla ottaa 
yhtiökokouksen asialistalle.

Hallintojohtaja huolehtii siitä, että päätökseen, jolla 
henkilö valtuutetaan edustamaan Helsingin yliopistoa 
yhtiön yhtiökokouksessa, sisällytetään tarvittaessa 
yliopiston kanta ennakkosuostumusmenettelyn yhtiö-
kokouksen alaiseen asiaan. Mikäli päätöksessä ei ole 
nimenomaista mainintaa yhtiökokouksen asialistalla 
olevasta asiasta, yliopiston yhtiökokousedustaja yhtyy 
yhtiön hallituksen asiasta esittämään kantaan.

8. julkiset Hankinnat
Tytäryhteisön hallituksen on valvottava, että niissä 
tytäryhteisöissä, jotka ovat julkisista hankinnoista 
annetussa laissa määriteltyjä hankintayksikköjä, 
noudatetaan julkisista hankinnoista annettuja säädök-
siä ja ohjeita.

Hankintayksiköitä ovat viranomaisten lisäksi myös 
yritykset, jotka hoitavat yleisen edun mukaisia julki-
sia tehtäviä sekä yritykset, jota saavat hankintaansa 
julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta.

Erityisesti kiinteistöyhtiön hallituksen on valvot-
tava, että yhteisössä noudatetaan myös harmaan talou-
den torjunnasta annettuja säädöksiä ja ohjeita.

9. tytäryHteisön toiminnan 
raportointi ja konsernijoHdon 
antamat oHjeet
Jokainen tytäryhteisö raportoi toiminnastaan ja talou-
destaan konsernijohdolle kvestuurin antamien ohjei-
den mukaan. 

Kvestuuri laatii tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta 
koskevia seurantaraportteja ja toimialakatsauksia sekä 
valmistelee myös raporttien pohjalta tytäryhteisöjen 
talouden kannalta tarpeellisten ohjeiden antamisen.

10. yHtiökokouksia koskevat 
menettelytavat
(koskevat soveltuvin osin myös säätiöitä, mm. hallituk-
sen jäsenten nimeäminen sekä kirjallisten suostumus-
ten hankkiminen)

10.1 YhtiöKoKouKsesta
Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin, 
jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja 
jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen 
ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain, 
yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan kuulu-
vista asioista.

Tilikauden aikana yhtiössä on järjestettävä yksi 
varsinainen yhtiökokous. Tarvittaessa järjestetään 
ylimääräisiä yhtiökokouksia tai osakkeenomistajan 
kokouksia.

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
Yliopistoa edustaa yhtiökokouksissa rehtorin tai 

hallintojohtajan määräämä edustaja. Yhtiön hallituk-
sen jäsen ei voi toimia kyseisen yhtiön yhtiökokousedus-
tajana.

10.2 tYtärYhtiön edustajalle 
Kuuluvat tehtävät

yHtiön edustajat
Yhtiön edustajia ovat yhtiön toimitusjohtaja, isännöit-
sijä ja hallituksen puheenjohtaja.

yHtiökokousajasta sopiminen
Tarkoituksenmukaisuussyistä sekä edustuksen jatku-
vuuden turvaamiseksi jokaiselle yhtiölle on rehtorin tai 
hallintojohtajan päätöksellä nimetty yhtiökokousedus-
taja, joka käy kyseisen yhtiön yhtiökokouksissa vuosit-
tain.

Jatkuvuuden säilymiseksi yhtiön edustajan (toimi-
tusjohtajan) tulee ennen yhtiökokouksen ajankohdan 
päättämistä olla yhteydessä yhtiölle nimettyyn yhtiö-
kokousedustajaan ja sopia yhtiökokouksen ajankoh-
dasta. Mikäli yhtiökokousedustaja ei ole yhtiön tiedossa, 
asiaa voi tiedustella kvestuurista tai henkilöstö- ja laki-
asiainosastolta.
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yHtiökokouskutsun toimittaminen

kenelle yHtiökokouskutsu toimitetaan
Yhtiökokouskutsu liitteineen osoitetaan Helsingin 
yliopiston rahastoille ja jäljennös kutsusta liitteineen 
yhtiökokousedustajalle. Helsingin yliopiston rahas-
toille/kvestuurille osoitetun postin yhteystiedot ovat:

Helsingin ylipisto/kvestori
Postiosoite: PL 33
00014 Helsinki

Yhtiökokouskutsut liitteineen suositellaan lähetettäväksi 
sähköisenä sekä kvestuuriin (marjo.berglund@helsinki.
fi)	että	henkilöstö-	ja	lakiasianosastolle	(marianne.jalo-
vaara@helsinki.fi)	sekä	yhtiökokousedustajalle.

kokouskutsun liitteet
Varsinaisen yhtiökokouksen ja ylimääräisen yhtiökoko-
uksen kutsun liitteenä tulee aina olla

•	 kokouksen asialista
•	 yhtiön yhteystiedot puhelinnumero mukaan luet-

tuna
•	 Varsinaisen yhtiökokouksen ja ylimääräisen yhtiö-

kokouksen kutsun liitteenä tulee olla kulloinkin 
kokouksessa käsiteltävistä asioista riippuen
•	  tilinpäätös kokonaisuudessaan käsittäen tulos-

laskelman, taseen ja liitetiedot
•	 toimintakertomus
•	 tilintarkastuskertomus

•	 yhtiön hallituksen yksiselitteinen päätösehdotus 
mahdollisista muista asioista (yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen, osakepääoman muuttaminen, yhtiö-
vastikkeet, laina- tai vakuusjärjestelyt yms.), sekä

•	 muut mahdolliset kokoukseen liittyvät asiapaperit
•	 yhtiön hallituksen jäsenten suostumukset

Yhtiön hallituksen varsinaiselta jäseneltä ja varajäse-
neltä on ennen valintaa saatava suostumus tehtävään. 
Vaikka osakeyhtiölaki ei enää edellytä suostumukselta 
kirjallista muotoa, Helsingin yliopistokonsernin vali-
tessa jäseniä hallitukseen tai nimetessä yhteisön halli-
tuksen jäsenehdokkaita, kyseisiltä henkilöiltä hanki-
taan ennakollinen suostumus kirjallisena. Suostumus 
voidaan antaa joko määräajaksi, kuten toimikaudeksi, 
tai toistaiseksi. Jos hallituksen jäsen on aikanaan anta-
nut toistaiseksi voimassa olevan kirjallisen suostumuk-
sen, kokouskutsusta tai sen liitteistä tulee ilmetä, että 
suostumuksensa toistaiseksi antanut henkilö on ilmoit-
tanut halukkuutensa jatkaa edelleen hallituksen jäse-
nenä.

yHtiökokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja yhtiökokouksesta tulee olla osakkeenomis-
tajien saatavilla kahden viikon kuluessa yhtiökoko-
uksesta. Allekirjoitetusta pöytäkirjasta tulee lähettää 
jäljennös yhtiökokousedustajille, kvestuuriin ja henki-
löstö- ja lakiasianosastolle.

Yhtiön edustajan tulee ilmoittaa hallituksen varsi-
naiseksi jäseneksi, varajäseneksi, tilintarkastajaksi 
ja varatilintarkastajaksi valituille tahoille valinnasta 
kyseiseen tehtävään toimittamalla asianosaisille ote 
yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

10.3 helsingin Yliopiston 
päätöKsenteKo 
YhtiöKoKousasioissa
Rehtori tai hallintojohtaja tekee päätöksen kaikkien 
tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin valittavista tai 
ehdokkaaksi nimitettävistä henkilöistä, määrää yliopis-
ton edustajan yhtiö- tai vuosikokoukseen ja antaa yhtiö-
kokouksen asialistasta riippumattomat toimintaohjeet 
yliopistoa yhteisön eri toimielimissä edustaville henki-
löille keskitetysti viimeistään kunkin vuoden maalis-
kuun loppuun mennessä.

Mikäli yliopistoa yhteisön yhtiö- tai vuosikokouk-
sessa edustavalle henkilölle on tarpeellista antaa yhtei-
sön yhtiö- tai vuosikokouksen asialistasta johtuen vielä 
erityisiä ohjeita yliopistokonsernin kannan ottamiseksi 
kokouksessa käsiteltäviin asioihin, antaa ohjeet asiasta 
ja sen taloudellisesta tai periaatteellisesta merkityk-
sestä riippuen yliopiston hallitus, rehtori, hallintojoh-
taja tai kvestori.

10.4 helsingin Yliopiston 
Yleishallinnolle 
Kuuluvat tehtävät
Mikäli Helsingin yliopistolla on oikeus valita tai nimetä 
yksi tai useampi ehdokas tytär- tai osakkuusyhteisön 
hallituksen jäseneksi, kyseisiltä henkilöiltä tulee ennen 
rehtorin päätöstä saada päivätty ja allekirjoitettu suos-
tumus tehtävään. Suositeltavaa on, että hallituksen 
jäseniltä pyydetään toistaiseksi voimassa oleva suos-
tumus tehtävään, jolloin uutta suostumusta ei tarvitse 
hankkia hallituksen jäsenen uudelleenvalintatilan-
teessa. Yliopiston henkilöstöltä otetaan aina toistaiseksi 
voimassa oleva suostumus. Liitteenä 2 on malli hallituk-
sen jäsenen toistaiseksi annettavasta suostumuksesta.

Helsingin yliopiston yleishallinto valmistelee rehto-
rin ja hallintojohtajan päätökset hallitus- ja yhtiöko-
kousedustajista pyytämällä ehdotukset yhteisöjen 
hallituksiin valittavista henkilöistä kvestuurista sekä 
kiinteistöyhtiöiden osalta tila- ja kiinteistökeskukselta 
kunkin vuoden maaliskuun puoliväliin mennessä. 
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Henkilöiden nimitietojen yhteydessä pyydetään toimi-
aloja lisäksi toimittamaan ilmoittamiensa henkilöiden 
kirjalliset suostumukset tehtävään.

Maaliskuun lopussa yleishallinto koostaa yhteisöjen 
hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä taulukon 
ja toimittaa sen hallintojohtajalle. Yleishallinto huolehtii 
siitä, että yhteisön hallitukseen ehdotetulta henkilöltä 
on saatu kirjallinen suostumus tehtävään ennen rehto-
rin päätöstä. Yleishallinto toimittaa kirjalliset suostu-
mukset asianomaiselle yhtiökokousedustajalle.

10.5 tila- ja KiinteistöKesKus 
ja Kvestuuri
Tila- ja kiinteistökeskus huolehtii vuosittain kiinteistö-
yhtiöiden hallitusten ehdokkaiden nimien kokoami-
sesta ja ilmoittamisesta yleishallintoon hyvissä ajoin 
ennen kunkin vuoden helmikuun puoliväliä sekä edellä 
mainittujen henkilöiden suostumusten hankkimisesta 
ja toimittamisesta yleishallintoon.

Muiden hallituksen jäsenehdokkaiden nimien kokoa- 
misesta ja suostumusten keräämisen koordinoimisesta 
vastaa kvestuuri.

10.6 tarKastusvalioKunnalle 
Kuuluvat tehtävät
Tarkastusvaliokunta huolehtii tytäryhteisöjen tarkas-
tuksen yhteen sovittamisesta ja hyväksyy suunnitel-
man yliopistokonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöi-
den tilintarkastuksen järjestämisestä. Hallintojohtaja 
valmistelee asiat valiokunnalle.

10.7 Yliopiston 
YhtiöKoKousedustajan 
esteellisYYdestä
Yliopiston yhtiökokousedustajia määrättäessä tulee 
ottaa huomioon osakeyhtiölain esteellisyyssäännök-
set ja hyvä hallintotapa. Osakkeenomistaja ei saa itse 
tai asiamiehen välityksellä äänestää yhtiökokouksessa 
asiasta, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
hänelle, kannetta häntä vastaan tai hänen vapautta-
mistaan vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta 
velvollisuudesta yhtiötä kohtaan.

Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä ei myös-
kään saa äänestää asiasta, joka koskee kannetta muuta 
henkilöä vastaan tai tämän vapauttamista velvoitteesta, 
jos osakkeenomistajalla on asiassa odotettavana olen-
naista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun 
kanssa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yliopis-

ton palveluksessa oleva henkilö, joka kuuluu sellaisen 
yhtiön hallitukseen, jossa Helsingin yliopisto on osak-
kaana, ei saa toimia yliopiston yhtiökokousedustajana 
yhtiökokouksessa, jossa päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä hallituksen jäsenille.

Yhtiön hallituksen jäsen on lisäksi esteellinen johta-
maan puhetta yhtiökokouksessa, kun päätetään vastuu-
vapauden myöntämisestä hallitukselle.

10.8 muut säännöKset
Tämän ohjeen lisäksi tulee yhtiön noudattaa osakeyh-
tiölain tai vastaavasti asunto-osakeyhtiölain säännök-
siä yhtiökokouksesta. Kyseiset lait ovat aina ensisijaisia 
suhteessa yliopiston ohjeistukseen.

10.9 lisätietoja
Lisätietoja yhtiökokouksia koskevista asioista saa 
henkilöstö- ja lakiasioista ja kvestuurista.

Mikäli yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää 
muista asioista kuin varsinaisessa yhtiökokouksessa 
säännöllisesti käsiteltävistä asioista (esimerkiksi osake-
pääoman korottaminen tai alentaminen, yhtiöjärjestyk-
sen muuttaminen jne.), yhtiön tulee ottaa hyvissä ajoin 
ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä yhteyttä näiden 
konserniohjeiden mukaisesti yliopiston kvestoriin.

11 osakkeenomistajien päätös
Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiöko-
kouksessa. Tästä huolimatta osakkeenomistajat voivat 
yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiö-
kokoukselle kuuluvasta asiasta. Tätä menettelytapaa 
suositellaan käytettäväksi tapauskohtaisesti ainoastaan 
silloin, kun Helsingin yliopisto on yhtiön ainoa osak-
keenomistaja. Tällaiset osakkeenomistajien yksimieli-
set päätökset on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja 
allekirjoitettava. Muista osakkeenomistajan yksimie-
lisen päätöksen menettelytavoista on sovittava henki-
löstö- ja lakiasioiden kanssa.

12 voimaantulo
Tämä ohje tulee voimaan 1.3.2014.

liitteet
1. Hallituksen työjärjestys (malli)
2. Hallituksen jäsenen suostumuslomake
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1. yleistä
Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiö-
järjestyksen/sääntöjen/osakassopimuksen mukaisesti. 
Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyh-
tiölaki/säätiölaki, viranomaisten määräykset, ohjeet ja 
suositukset. Hallitus noudattaa myös Helsingin yliopis-
ton hyväksymiä konserniohjeita. Hallitus on hyväksy-
nyt tämän työjärjestyksen täydentämään työskentely-
ään ohjaavaa säännöstöä.

2. Hallituksen kokoonpano ja valinta
Yhtiön/säätiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen/ 
sääntöjen mukaan vähintään ........ (....) ja enintään ....... 
(....) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan.

3. Hallituksen teHtävät
Hallitus huolehtii yhtiön/säätiön hallinnosta ja toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja 
valvoo yhtiön/säätiön toimivaa johtoa, nimittää ja erot-
taa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön/säätiön strate-
giset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä 
varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus 
kutsuu koolle yhtiökokouksen/vuosikokouksen ja tekee 
sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen/säätiölain/
sääntöjen mukaiset päätösesitykset.

Hallitus
•	 vahvistaa itselleen työjärjestyksen ja sen muutokset
•	 osallistuu yhtiön/säätiön strategian valmisteluun 

sekä hyväksyy strategian ja seuraa sen toteutumista
•	 hyväksyy strategian pohjalta vuosittain laadi-

tun toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo 
niiden toteutumista

•	 hyväksyy vuosittaisen investointibudjetin
•	 asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökoh-

taiset tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista sekä 
hyväksyy johtoryhmän jäsenten tavoitteet ja arvioi 
näiden toteutumista

•	 vahvistaa yhtiön/säätiön organisaatiorakenteen ja 
johtoryhmän jäsenet

•	 nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan 
sekä päättää hänen toimiehdoistaan ja konsernijoh-
don linjausten mukaisesta kannustusjärjestelmästä

•	 määrittelee riskienhallintajärjestelmän ja sisäisen 
valvonnan toimintaperiaatteet

•	 käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen

•	 käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjoh-
taja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet esityslistalle.

•	 arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa.

4. Hallituksen puHeenjoHtajan teHtävät
Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on 
johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtä-
vät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti.

Tässä tarkoituksessa puheenjohtaja

•	 valvoo, että hallituksen kokousohjelmaan merkityt 
kokoukset kutsutaan koolle

•	 kutsuu tarvittaessa hallituksen ylimääräisiin 
kokouksiin

•	 hyväksyy toimitusjohtajan laatiman esityslistan ja 
asioiden esittelijät ja muiden tarvittavien henkilöi-
den kutsumisen kokouksiin

•	 valvoo, että kokouksesta tehtävä pöytäkirja vastaa 
kokouksen kulkua

•	 pitää yhteyttä toimitusjohtajaan ja seuraa yhtiön 
toimintaa, yhtiön/säätiön ilmapiiriä ja toiminta-
edellytyksiä ja edustaa hallitusta yhtiön ja henki-
lökunnan suuntaan

•	 käy hallituksen edustajana vuosittain tavoite- ja 
kehityskeskustelun toimitusjohtajan kanssa

•	 pitää tarvittaessa yhteyttä hallituksen jäseniin 
kokousten välillä

•	 pitää tarvittaessa yhteyttä yhtiön/säätiön konser-
niohjauksesta vastaavaan rehtoriin/hallintojohta-
jaan ja muihin sidosryhmiin

•	 vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvi-
oinnista

•	 hyväksyy toimitusjohtajan kulut
•	 hyväksyy hallituksen jäsenille hallitustyöstä aiheu-

tuneiden kulujen korvaamisen yhtiön/säätiön 
varoista.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään 
hoitaa varapuheenjohtaja.

liite 1
hallituKsen tYöjärjestYs 
(malli)
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5. Hallituksen varapuHeenjoHtajan 
erityiset teHtävät
Hallituksen varapuheenjohtaja hyväksyy hallituksen 
puheenjohtajalle hallitustyöstä aiheutuneiden kulujen 
korvaamisen yhtiön/säätiön varoista.

6. Hallituksen päätöksentekomenettely
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen 
jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertai-
sella ääntenenemmistöllä, ellei osakassopimuksesta 
muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan ääni.

Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen asian käsit-
telyyn, joka liittyy yhtiöön/säätiön tai muuhun orga-
nisaatioon, jonka työntekijänä tai hallintoelimen jäse-
nenä hän on. Hallitus huolehtii esteellisyystilanteiden 
huomioon ottamisesta aina tarvittaessa. Hallituksen 
jäsenen tulee aina myös itse arvioida ja harkita itsensä 
jääväämistä.

7. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu etukäteen kullekin kalenterivuo-
delle sovitun aikataulun mukaisesti ja pitää tarvittaessa 
ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelin-
kokouksia. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituk-
sen strategiakokous, jossa vahvistetaan yhtiön pitkän 
aikavälin strategiset tavoitteet.

Toimitusjohtaja huolehtii yhdessä hallituksen 
puheenjohtajan kanssa hallituksen kokouksen esitys-
listan laatimisesta. Kokouskutsu ja keskeinen kokous-
materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille vähintään 
viisi työpäivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, 
jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen 
jäsen aakkosjärjestyksessä kiertäen sekä sihteeri. 

Hallitus kokoontuu kerran vuodessa ilman toimivan 
johdon läsnäoloa sekä tapaa vähintään kerran vuodessa 
tilintarkastajan ilman toimivan johdon läsnäoloa.

8. Hallituksen toiminnan arviointi
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan 
itsearviointina vuosittain. Arvioinnin tarkoituksena 
on selvittää, miten hallituksen toiminta on toteutunut 
ja miten sitä voitaisiin kehittää.
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Annan toistaiseksi voimassa olevan suostumukseni siihen, että minut valitaan xxx nimisen
yhtiön/säätiön hallituksen jäseneksi / varajäseneksi.

Koko nimi: ____________________________________________________________________

Henkilötunnus: _________________________________________________________________

Kansalaisuus: ___________________________________________________________________

Kotiosoite (kaupparekisteriä varten):

____________________________________________________________________________

Osoite, jonne kokousmateriaali lähetetään (mikäli eri kuin yllä)

____________________________________________________________________________

Puhelinnumero: _________________________________________________________________

Sähköpostiosoite: ________________________________________________________________

Paikka ja päivämäärä _____________________________________________________________

Allekirjoitus ____________________________________________________________________

Nimenselvennys ________________________________________________________________

liite 2
hallituKsen jäsenen 
suostumuslomaKe





1. HELSINGIN YLIOPISTOKONSERNI 

Helsingin yliopistokonsernin tavoitteena on tukea Helsingin yliopiston strategiaa, 

toimintaa ja vakautta sekä luoda edellytyksiä toiminnoille, joihin perus- ja täydentävä 

rahoitus ei anna mahdollisuuksia. Konserni vahvistaa yliopiston kykyä ja vapautta tehdä 

tiedettä, kokeilla ja vaikuttaa. 

Konsernilla tarkoitetaan Helsingin yliopistoa emoyhteisönä ja sen tytäryhteisöjä, joissa 

Helsingin yliopistolla on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa 

kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Tytäryhteisöihin rinnastetaan myös Yliopiston 

Apteekki, Helsingin Yliopiston Rahastot ja Helsingin yliopiston määräysvaltaan kuuluvat 

säätiöt.  

Helsingin yliopistokonsernin tytäryhteisöt jaetaan kahteen ryhmään: 1) ulkoisilla 

markkinoilla toimivat yhteisöt sekä 2) ensisijaisesti yliopistolle palveluja tarjoavat yhteisöt 

ja kiinteistöyhtiöt. Ensisijaisesti yliopistolle palveluja tarjoavilla yhteisöillä on yliopiston 

palvelutuotantoon liittyviä erityistehtäviä. Eri ryhmissä oleville tytäryhteisöille on erilaiset 

tavoitteet. 

2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE 

2.1. Tarkoitus 

Helsingin yliopistokonsernin yhteisillä ohjeilla varmistetaan Helsingin yliopiston strategian 

ja omistajapolitiikan laadukas toteuttaminen sekä mahdollistetaan Helsingin 

yliopistokonsernin tehokas kehittäminen. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, 

joilla omistajaohjaus tapahtuu siten, että omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, 

luotettavasti ja tehokkaasti Helsingin yliopistokonsernin kokonaisetu turvaten.  

Konserniohjeiden mukaisia toimintatapoja edistetään ja tavoitellaan myös kaikissa muissa 

yhteisöissä, joiden hallinnossa yliopisto on mukana (säätiöt, osakkuusyhteisöt ja 

yhdistykset) riippumatta yhteisön muodosta tai yliopiston omistusosuudesta.  

2.2. Tavoite 

Konserniohje tukee Helsingin yliopistokonsernin johtamisen edellytyksiä ja 

omistajaohjausta siten, että konsernia johdetaan ja ohjataan yhtenäisillä ohjaus- ja 

toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on läpinäkyvyyden, johdonmukaisuuden 

ja avoimuuden toteutuminen Helsingin yliopistokonsernissa sekä laadukas tiedonkulku 

yliopiston ja yhteisöjen välillä.  

Helsingin yliopisto haluaa olla vastuullinen omistaja. Lisäksi sen asema 

julkisoikeudellisena yhteisönä asettaa erityisiä vaatimuksia konserniohjeelle ja sen 

soveltamiselle.  

2.3. Konserniohjeen käsittely yhteisön toimielimessä ja konserniohjeen 

noudattaminen 

Konserniohje ja siihen tehtävät muutokset käsitellään tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja 

hallituksessa tai mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö niin vastaavassa elimessä. 

Yhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen ja ottaa sen huomioon 

päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Tytäryhteisön, joka toimii alakonsernin 



emoyhtiönä, tulee huolehtia siitä, että konserniohjetta noudatetaan myös sen 

tytäryhteisöissä.  

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä 

koskevien säännösten kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön 

johdon pyydetään ilmoittamaan ristiriidasta konsernijohdolle.  

Konserniohje ei muuta yhteisöjen hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudellista asemaa tai 

vastuuta.  

3. YLIOPISTON KONSERNIJOHTO 

Konsernijohto vastaa yliopistokonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan 

järjestämisestä. Yliopistokonsernin johdon muodostavat yliopiston hallitus ja yliopiston 

rehtori. Operatiiviseen konsernijohtoon kuuluvat rehtori, hallintojohtaja ja kvestori sekä 

rehtorin erikseen kutsumat henkilöt. 

Yliopiston hallitus vahvistaa konsernia koskevat tavoitteet (omistajapolitiikka) ja hyväksyy 

muut konserniohjauksen periaatteet. Yliopiston rehtori johtaa yliopistokonsernia 

hallituksen linjausten mukaisesti ja valvoo yliopistokonserniin kuuluvien yhteisöjen 

toimintaa. Operatiiviseen konsernijohtoon kuuluvat henkilöt voivat antaa vastuulleen 

kuuluvissa asioissa erillisiä toimintaohjeita.  

4. YLIOPISTON TYTÄRYHTEISÖN PERUSTAMINEN 

Tytäryhteisön ja säätiön perustamisesta päättää yliopiston hallitus. Operatiivinen 

konsernijohto hyväksyy tytäryhteisöjä ja säätiöitä koskevat yhtiöjärjestykset ja säännöt 

sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakassopimukset ja niiden muutokset. 

5. TYTÄRYHTEISÖJEN OHJAAMINEN 

5.1. Välitön omistajaohjaus 

Operatiivinen konsernijohto antaa tarvittaessa toimintaohjeita toimitusjohtajalle ja 

yliopistoa tytäryhteisöjen hallituksissa ja niiden muissa hallintoelimissä edustaville 

henkilöille. Mikäli konserniohjetta ja sen perusteella tai muuten annettuja toimintaohjeita 

ei noudateta, yliopisto harkitsee viime kädessä hallituksen kokoonpanon muuttamista. 

5.2. Omistajan ennakkokannan hankkiminen  

Tytäryhteisön on jo asian valmisteluvaiheessa hankittava omistajan ennakkokanta 

tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Ennakkokantapyyntö hankitaan 

operatiiviselta konsernijohdolta. Operatiivinen konsernijohto arvioi asian 

päätöksentekotavan ja mahdollisen jatkokäsittelyn yliopiston toimielimissä. 

Ennakkokannan hankkiminen ei muuta tytäryhteisöjen johdon oikeudellista asemaa ja 

vastuuta. Konserniohjeen kohtaa 5.2 ei sovelleta Yliopiston Apteekkiin ja sen 

tytäryhtiöihin.  

5.2.1. Ulkoisilla markkinoilla toimivien yhteisöjen on haettava ennakkokanta ainakin 

seuraavissa asioissa: 

1. periaatteellisesti laajakantoisiin tai taloudellisesti merkittäviin 

1. toiminnan muutoksiin;  



2. pääomarakenteen muuttamisiin; 

3. kiinteistö- ja yrityskauppoihin;  

4. varsinaiseen toimintaan kuulumattomiin tai siihen vain epäsuorasti 

liittyviin investointeihin ja niiden rahoitukseen ja 

5. rahavelvoitteiden antamisiin, taikka niiden ehtojen olennaiseen 

muuttamisiin tai muihin toimenpiteisiin, jotka altistaisivat yhtiön 

merkittäville rahoitusriskeille; 

2. yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valintaan tai vaihtamiseen, 

palkitsemiskäytännön käyttöönottoon tai olennaiseen muuttamiseen; 

3. toimitusjohtajan palkkaamiseen ja erottamiseen; 

4. yhtiökokoukseen tehtävään voitonjakoehdotukseen, mikäli se poikkeaa 

tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä sekä 

5. sulautumiseen, jakautumiseen, omaisuuden luovuttamiseen konkurssiin tai 

selvitystilaan, taikka hakeutumiseen saneerausmenettelyyn. 

 

5.2.2. Ensisijaisesti yliopistolle palveluja tarjoavien yhteisöjen ja kiinteistöyhtiöiden on 

haettava ennakkokanta ainakin seuraavissa asioissa: 

1. periaatteellisesti laajakantoisiin tai taloudellisesti merkittäviin 

1. toiminnan muutoksiin;  

2. pääomarakenteen muuttamisiin; 

3. kiinteistö- ja yrityskauppoihin ja omaisuuden myynteihin ja 

4. varsinaiseen toimintaan kuulumattomiin tai siihen vain epäsuorasti 

liittyviin investointeihin ja niiden rahoitukseen;  

2. tytäryhteisön perustamiseen tai osakkuuteen toisessa yhtiössä;  

3. yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttamiseen, ellei muutos ole tekninen tai 

muutoin vähäinen;  

4. pääomalainan antamiseen, muuhun lainanottoon ja -antoon sekä vakuuksien, 

takauksien, johdannaisten taikka niihin rinnastettaviin sitoumuksiin taikka niiden 

ehtojen olennaiseen muuttamiseen tai muihin toimenpiteisiin, jotka altistaisivat 

yhteisön merkittäville rahoitusriskeille; 

5. yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valintaan tai vaihtamiseen, 

palkitsemiskäytännön käyttöönottoon tai olennaiseen muuttamiseen; 

6. toimitusjohtajan palkkaamiseen ja erottamiseen; 

7. yhtiökokoukselle tehtävään voitonjakoehdotukseen, mikäli se poikkeaa yhtiön 

noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä ja  



8. sulautumiseen, jakautumiseen, yhteisön omaisuuden luovuttamiseen konkurssiin 

tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutumiseen. 

6. KONSERNIRAPORTOINTI JA TILINPÄÄTÖS 

Tytäryhteisöjen on toimitettava konsernin budjettia ja tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot 

konsernin talouspalveluihin. Budjetin yhteydessä tytäryhteisöt valmistelevat myös 

rahoitussuunnitelman. Mikäli tytäryhteisön koko ja toiminta huomioiden nämä eivät ole 

tarpeellisia, tulee tästä tehdä kirjaus hallituksen pöytäkirjaan.  

Tytäryhteisöjen tilintarkastajana toimii Helsingin yliopiston tilintarkastusyhteisö.  

7. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 

Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat kunkin yhteisön hallituksen ja 

toimitusjohtajan vastuulle. Tytäryhteisöjen hallitus määrittää yhteisön sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan periaatteet ja ohjeet sekä valvoo niiden noudattamista vähintään 

yliopistokonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti yhtiön 

koko huomioiden. 

8. SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Operatiivisen konsernijohdon vastuulla on seurata konserniin kuuluvia yhteisöjä. 

Tytäryhteisöt raportoivat operatiiviselle konsernijohdolle toimintansa ja taloutensa 

kehittymisestä, niihin liittyvistä riskeistä sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Tytäryhteisöjen on pyydettäessä toimitettava operatiiviselle konsernijohdolle 

toiminnastaan sen tarvitsemat tiedot.  

Yhteisöjen kokouskutsut ja muut viralliset asiakirjat toimitetaan osoitteeseen 

konsernijohto@helsinki.fi. 

Operatiivinen konsernijohto raportoi tarkastusvaliokunnalle. Merkittävimmät asiat 

raportoidaan yliopiston hallitukselle.   

9. EETTISET PERIAATTEET 

Tytäryhteisöt määrittelevät eettiset toimintaperiaatteensa perustuen Helsingin yliopiston 

eettiseen ohjeistukseen.  

10. SISÄINEN TARKASTUS  

Tytäryhteisön hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhtiöllä on käytettävissä 

liiketoiminnan kokoon nähden riittävä sisäinen tarkastus. Liikevaihdoltaan ja 

henkilöstömäärältään merkittävissä tytäryhteisöissä on suositeltavaa laatia 

riskiperusteinen sisäisen tarkastuksen suunnitelma, jonka yhtiön hallitus hyväksyy 

vuosittain. 

Yliopiston sisäinen tarkastus tarkastaa myös tytäryhteisön toimintaa ja taloutta sekä 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja. 

 

 



11. KONSERNIN SISÄISET PALVELUT 

Yliopisto tarjoaa sisäisiä palvelujaan tytäryhteisöilleen omien resurssiensa ja toiminnan 

niin mahdollistaessa. Palveluja hankkiessaan tytäryhteisön on selvitettävä yliopiston 

tarjoamat palvelut ja mahdollisuus liittyä yliopiston kilpailuttamiin palvelusopimuksiin.  

 

12. MUUT TOIMINTAOHJEET JA POLITIIKAT 

Muut toimintaperiaatteet, joita yhteisöjen tulee noudattaa soveltuvin osin: 

 Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

periaatteet (hallituksen hyväksymä 13.12.2017) 

 Yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet (hallituksen hyväksymä 3.10.2018) 

 Sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteet (hallituksen hyväksymä 3.10.2018) 

 Vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet (hallituksen hyväksymä 12.6.2019) 

 Eettiset periaatteet 

 Konsernitilinpäätösohje  

 Konserniraportointiohje 

 Hyvä hallintotapa yliopistokonsernissa 

 Omistajapolitiikka 

 

 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hy_konsernin_rahoituksen_periaatteet_29.3.2017.pdf
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hy_vastuullisen_sijoitustoiminnan_periaatteet.pdf
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TAUSTA

 Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt 23.1.2013 
Helsingin yliopistokonsernin nykyisen konserniohjeen. 

 Yliopistokonsernin hyvän hallintotavan sisäisen 
tarkastuksen yhteydessä ilmeni konserniohjeen 
uudistustarvetta osapuolien tehtävien ja vastuiden 
määrittelyssä mukaan lukien raportointivelvoitteet. 
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UUSI KONSERNIOHJE

 Uudessa konserniohjeessa on määritelty menettelytavat 
omistajaohjaukselle sekä täsmennetty osapuolien tehtäviä ja 
vastuita

 Tavoitteena läpinäkyvyyden toteutuminen ja laadukas 
tiedonkulku

 Konserniyhtiöt on jaettu kahteen osaan 1) ulkoisilla markkinoilla 
toimivat yhteisöt sekä 2) ensisijaisesti yliopistolle palvelua 
tarjoavat yhteisöt ja kiinteistöyhtiöt

 Eri ryhmissä oleville yhteisöille on erilaiset tavoitteet

 Konserniohjeella ei muuteta yhteisöjen hallituksen tai  
toimitusjohtajan oikeudellista asemaa tai vastuuta.
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UUSI KONSERNIOHJE

 Konserniohjeessa täsmennetty raportointiketjua:

 Konserniyhteisöjä koskevat muut ohjeistukset kootaan kohtaan 
12, jota päivitetään aina toimintaohjeistuksen muuttuessa
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Tytäryhteisön hallitus 
ja toimitusjohtaja

Operatiivinen 
konsernijohto TVK Hallitus



HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön 9.12.2010. 

Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt johtosääntöön seuraavat muutokset ja lisäykset: 

2 § muutettu 12.10.2011, muutos tulee voimaan 1.1.2012 lukien. 

 
Päivitetty HYR:n johtosääntö 
Lisäykset/muutokset on merkitty tekstiin 
punaisella.  
Siirrot on merkitty sinisellä värillä.  

Voimassaoleva HYR:n johtosääntö 

1 § Helsingin yliopiston rahastojen asema ja 
tehtävät 
Helsingin yliopiston rahastot on Helsingin yliopisto -
konserniin kuuluva omakatteinen rahasto.  
 
Helsingin yliopiston rahastojen tehtävänä on tukea 
Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja 
opiskelijoita sekä muutenkin edistää yliopiston 
toimintaa. Helsingin yliopistolle tehdyt lahjoitukset 
rahastoidaan lyhentämättöminä lahjoittajan nimeä 
kantavaan nimikkorahastoon tai ohjataan 
käytettäväksi suoraan lahjoittajan valitsemaan 
kohteeseen. 
 
Helsingin yliopiston rahastot -konserniin kuuluu 
apteekkitoimintaa harjoittava Yliopiston Apteekki. 
Helsingin yliopiston rahastot voivat omistaa 
yrityksiä, jotka tukevat yliopiston perustehtävän 
toteutumista. 
 

1 § Helsingin yliopiston rahastojen asema ja 
tehtävät  
Helsingin yliopiston rahastot on Helsingin yliopisto -
konserniin kuuluva omakatteinen rahasto.  
 
Helsingin yliopiston rahastojen tehtävänä on tukea 
Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja 
opiskelijoita sekä muutenkin edistää yliopiston 
toimintaa. Helsingin yliopistolle tehdyt lahjoitukset 
rahastoidaan lyhentämättöminä lahjoittajan nimeä 
kantavaan nimikkorahastoon tai ohjataan 
käytettäväksi suoraan lahjoittajan valitsemaan 
kohteeseen.  
 
Helsingin yliopiston rahastot -konserniin kuuluu 
apteekkitoimintaa harjoittava Yliopiston Apteekki. 
Helsingin yliopiston rahastot voivat omistaa 
yrityksiä, jotka tukevat yliopiston perustehtävän 
toteutumista. 

2 § Helsingin yliopiston rahastojen johto ja hallinto 
Helsingin yliopiston hallitus päättää rahastojen 
varojen hoidosta. 
 
Rehtori johtaa ja valvoo rahastojen toimintaa sekä 
päättää rahastojen hallinnollisten tehtävien 
hoitamisesta. Rehtori voi päättää oikeustoimesta, 
jonka yhteenlaskettu arvo on enintään kymmenen 
miljoonaa euroa. arvoisen lainan myöntämisestä ja 
enintään kolmen miljoonan euron arvoisesta 
investoinnista osakkeisiin tai kiinteistöihin.  
 
Rehtori tai hänen määräämänsä raportoi rahastojen 
toiminnasta tarkastusvaliokunnalle. 
Merkittävimmät asiat raportoidaan yliopiston 
hallitukselle.  
 
Yliopiston hallitus ja rehtori voivat nimetä 
valmistelutoimikuntia, Kiinteistötoimikunta ja 
arvopaperisijoitustoimikunta- sekä innovaatio- ja 
yritystoimikunta valmistelevat yliopiston 
hallitukselle ja rehtorille asiat, joista määrätään 

2 § Helsingin yliopiston rahastojen päätöksenteko 
Helsingin yliopiston hallitus päättää rahastojen 
varojen hoidosta.  
 
Rahastojen toimintaa johtaa ja valvoo rehtori. 
Rehtori voi päättää enintään kolmen miljoonan 
euron arvoisen lainan myöntämisestä ja enintään 
kolmen miljoonan euron arvoisesta investoinnista 
osakkeisiin tai kiinteistöihin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistö- ja arvopaperisijoitustoimikunta sekä 
innovaatio- ja yritystoimikunta valmistelevat 
yliopiston hallitukselle ja rehtorille asiat, joista 
määrätään tarkemmin näiden toimikuntien 
johtosäännöissä. 



HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön 9.12.2010. 

Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt johtosääntöön seuraavat muutokset ja lisäykset: 

2 § muutettu 12.10.2011, muutos tulee voimaan 1.1.2012 lukien. 

 
tarkemmin näiden toimikuntien johtosäännöissä 
nimityspäätöksissä. 

 

3 § Helsingin yliopiston rahastojen edustaminen 
Helsingin yliopiston rahastoja edustavat Helsingin 
yliopiston rehtori ja hallitus kumpikin erikseen.  
 
Rehtori voi lisäksi antaa Helsingin yliopiston 
palveluksessa olevalle henkilölle oikeuden edustaa 
Helsingin yliopiston rahastoja. 
 
Helsingin yliopiston rahastojen nimenkirjoitusoikeus 
on rehtorilla. 
 

3 § Helsingin yliopiston rahastojen edustaminen  
Helsingin yliopiston rahastoja edustavat Helsingin 
yliopiston rehtori tai hallitus.  
 
Rehtori voi lisäksi antaa Helsingin yliopiston 
palveluksessa olevalle henkilölle oikeuden edustaa 
Helsingin yliopiston rahastoja.  
 
Helsingin yliopiston rahastojen nimenkirjoitusoikeus 
on rehtorilla. 
 

4 § Helsingin yliopiston rahastojen kirjanpito 
 
Kirjanpito toteutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 
säännösten mukaisesti. Helsingin yliopiston 
rahastojen kirjanpito pidetään erillään Helsingin 
yliopiston kirjanpidosta. 
 
Helsingin yliopiston rahastojen tilivuosi on 
kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun 
loppuun mennessä. 
 

4 § Helsingin yliopiston rahastojen kirjanpito  
 
Helsingin yliopiston rahastojen kirjanpito pidetään 
erillään Helsingin yliopiston kirjanpidosta.  
 
 
 
Helsingin yliopiston rahastojen tilivuosi on 
kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun 
loppuun mennessä. 
 

5 § Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätös ja 
vastuuvapaus 
Helsingin yliopiston rahastojen tilikausi on 
kalenterivuosi.  
 
Helsingin yliopiston rahastojen hallinnon ja tilit 
tarkastaa yliopistokollegion valitsema 
tilintarkastaja, jonka tulee olla 
keskuskauppakamarin hyväksymä hyväksytty 
tilintarkastusyhteisö. Rahastojen tilintarkastaja 
valitaan samalla kertaa kuin Helsingin yliopiston 
tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee jättää 
lausuntonsa huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Helsingin yliopiston hallitus allekirjoittaa Helsingin 
yliopiston rahastojen tilinpäätöksen. 
Yliopistokollegio päättää tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
 

5 § Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätös ja 
vastuuvapaus  
 
 
 
Helsingin yliopiston rahastojen hallinnon ja tilit 
tarkastaa yliopistokollegion valitsema 
tilintarkastaja, jonka tulee olla 
keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Rahastojen tilintarkastaja 
valitaan samalla kertaa kuin Helsingin yliopiston 
tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee jättää 
lausuntonsa huhtikuun loppuun mennessä.  
 
Helsingin yliopiston hallitus allekirjoittaa Helsingin 
yliopiston rahastojen tilinpäätöksen. 
Yliopistokollegio päättää tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 



HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön 9.12.2010. 

Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt johtosääntöön seuraavat muutokset ja lisäykset: 

2 § muutettu 12.10.2011, muutos tulee voimaan 1.1.2012 lukien. 

 
Siirretty osaksi pykälää 2.  6 § Hallinto  

Rehtori päättää rahastojen hallinnollisten tehtävien 
hoitamisesta. 
 

6 § Voimaantulo 
Tämä johtosääntö tulee voimaan 11.12.2019. Ennen 
johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. 
 

7 § Voimaantulo  
Tämä johtosääntö tulee voimaan 9.12.2010. Ennen 
johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. 

 



HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön 9.12.2010. 

Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt johtosääntöön seuraavat muutokset ja lisäykset: 

2 § muutettu 12.10.2011, muutos tulee voimaan 1.1.2012 lukien. 

1 § Helsingin yliopiston rahastojen asema ja tehtävät 

Helsingin yliopiston rahastot on Helsingin yliopisto -konserniin kuuluva omakatteinen rahasto.  

Helsingin yliopiston rahastojen tehtävänä on tukea Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita 
sekä muutenkin edistää yliopiston toimintaa. Helsingin yliopistolle tehdyt lahjoitukset rahastoidaan 
lyhentämättöminä lahjoittajan nimeä kantavaan nimikkorahastoon tai ohjataan käytettäväksi suoraan 
lahjoittajan valitsemaan kohteeseen. 

Helsingin yliopiston rahastot -konserniin kuuluu apteekkitoimintaa harjoittava Yliopiston Apteekki. Helsingin 
yliopiston rahastot voivat omistaa yrityksiä, jotka tukevat yliopiston perustehtävän toteutumista. 

2 § Helsingin yliopiston rahastojen johto ja hallinto 

Helsingin yliopiston hallitus päättää rahastojen varojen hoidosta. 

Rehtori johtaa ja valvoo rahastojen toimintaa sekä päättää rahastojen hallinnollisten tehtävien hoitamisesta. 
Rehtori voi päättää oikeustoimesta, jonka yhteenlaskettu arvo on enintään kymmenen miljoonaa euroa. 

Rehtori tai hänen määräämänsä raportoi rahastojen toiminnasta tarkastusvaliokunnalle. Merkittävimmät 
asiat raportoidaan yliopiston hallitukselle.  

Yliopiston hallitus ja rehtori voivat nimetä valmistelutoimikuntia, joista määrätään tarkemmin näiden 
toimikuntien nimityspäätöksissä. 

3 § Helsingin yliopiston rahastojen edustaminen 

Helsingin yliopiston rahastoja edustavat Helsingin yliopiston rehtori ja hallitus kumpikin erikseen.  

Rehtori voi lisäksi antaa Helsingin yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle oikeuden edustaa Helsingin 
yliopiston rahastoja. 

4 § Helsingin yliopiston rahastojen kirjanpito 

Kirjanpito toteutetaan kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Helsingin yliopiston rahastojen 
kirjanpito pidetään erillään Helsingin yliopiston kirjanpidosta.  

5 § Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätös ja vastuuvapaus 

Helsingin yliopiston rahastojen tilikausi on kalenterivuosi.  

Helsingin yliopiston rahastojen hallinnon ja tilit tarkastaa yliopistokollegion valitsema tilintarkastaja, jonka 
tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Rahastojen tilintarkastaja valitaan samalla kertaa kuin Helsingin 
yliopiston tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee jättää lausuntonsa huhtikuun loppuun mennessä. 

Helsingin yliopiston hallitus allekirjoittaa Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätöksen. Yliopistokollegio 
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

 



6 § Voimaantulo 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 11.12.2019. Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. 



     Luonnos 12.11.2019  
 
 
 
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN (HIP) JOHTOSÄÄNTÖ  
 
Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto xx.xx.xxxx, Tampereen yliopisto xx.xx.xxxx, 
Jyväskylän yliopisto xx.xx.xxxx, Aalto-yliopisto xx.xx.xxxx ja Lappeenrannan–Lahden teknillinen 
yliopisto LUT xx.xx.xxxx.  
 
 
1 § Johtosäännön soveltaminen 
Tätä johtosääntöä sovelletaan Fysiikan tutkimuslaitokseen (HIP) (Forskningsinstitutet för fysik, 
Helsinki Institute of Physics), joka on yliopistolain 27 §:n mukainen Helsingin yliopiston, Jyväskylän 
yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUTin 
ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen laitos yksikkö.  
 
 
2 § Tehtävät  
Fysiikan tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa 
tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologista kehitystyötä sekä osallistua 
fysiikan alan tutkijakoulutukseen. Tutkimuslaitos huolehtii Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan 
tutkimusjärjestön (CERN) ja Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen (FAIR) kanssa sekä 
osallistuu muuhun kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. HIP:ssä toteutetaan myös yliopistojen 
yhteishankkeita hiukkasfysiikan alalla.  
 
 
3 § Organisaatio  
Tutkimuslaitos toimii Helsingin yliopiston yhteydessä. Tutkimuslaitoksen henkilöstö on 
palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon, joka hoitaa myös tutkimuslaitoksen taloushallinnon. 
Tutkimuslaitoksen hallinnon hoidossa noudatetaan Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittista linjaa ja 
taloussääntöä sekä yliopiston hallinnosta, talouden hoidosta, suunnittelusta ja seurannasta antamia 
määräyksiä ja ohjeita.  
 
 
4 § Liitännäisjäsenet 
Tutkimuslaitoksella voi olla määräaikaisia liitännäisjäseniä. Liitännäisjäseniä voivat olla yliopistot, 
ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset tai muut julkiset taikka yksityiset yhteisöt tai säätiöt, jos 
jäsenyys tukee 2 pykälässä tarkoitettuja tehtäviä ja jos kaikki jäsenyliopistot liitännäisjäsenyyden 
hyväksyvät. Liitännäisjäsenyydestä päätetään jäsenyliopistojen ja liitännäisjäsenen välisellä 
sopimuksella. 
 
 
5 § Johtokunta  
Tutkimuslaitoksen johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä ja varajäsentä, jotka nimetään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta. 
 
Johtokunnan jäsenistä nimeää Helsingin yliopisto kolme ja Jyväskylän yliopisto sekä Aalto-yliopisto 
kumpikin kaksi sekä Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Tampereen teknillinen 
yliopisto kumpikin yhden jäsenen. Lisäksi laitoksen henkilöstö henkilökunta nimeää keskuudestaan 
yhden jäsenen. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Liitännäisjäsenellä on oikeus nimetä johtokuntaan liitännäisjäsenyyden ajaksi jäsen ja henkilökohtainen 
varajäsen. 



 
6 § Johtokunnan tehtävät  
Johtokunnan tehtävänä on:  
1) ohjata ja valvoa tutkimuslaitoksen toimintaa ja taloutta;  
2) hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat;  
3) päättää tutkimuslaitoksen toiminnan jakaantumisesta ohjelmiin ja hyväksyä uudet tutkimus- ja 
kehitysprojektit;  
4) tehdä päätökset tutkimuslaitokselle osoitetun rahoituksen suuntaamisesta tutkimusohjelmiin;  
5) hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintakertomus;  
6) nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi;  
7) päättää työjärjestyksestä; sekä  
8) käsitellä ja ratkaista asiat, jotka johtaja niiden laajakantoisuuden tai periaatteellisen merkityksen 
vuoksi on siirtänyt johtokunnalle.  
 
7 § Johtaja 
Tutkimuslaitoksessa on johtaja. Johtajan ottaa Helsingin yliopiston rehtori johtokunnan esityksestä. 
 
Johtajan tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään tohtorin tutkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan 
ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta. 
  
Tutkimuslaitoksen johtajan tehtävänä on:  
 

1) johtaa, kehittää ja valvoa tutkimuslaitoksen toimintaa ja taloutta. Johtajalle kuuluu 
kokonaisvastuu laitoksen tehtävien hoitamisesta sekä laitoksen henkilöstöasioista, taloudesta ja 
omaisuudesta. 

2) valmistella ja esitellä johtokunnassa käsiteltäviä asioita sekä huolehtia päätösten 
toimeenpanosta;  

 
3) päättää asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan päätettäviin tai joita työjärjestyksessä ei ole 

määrätty jonkun muun päätettäväksi. Johtaja voi siirtää vastuulleen kuuluvia asioita varajohtajan 
päätettäväksi ja vastuulle. 

 
Johtaja voi siirtää laajakantoisen tai periaatteellisesti tärkeän asian johtokunnan käsiteltäväksi ja 
ratkaistavaksi.  

 

8 § Tieteellinen neuvottelukunta 

Tutkimuslaitoksella on tieteellinen neuvottelukunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. 
Neuvottelukuntaan kuuluu jäseninä 6-10 kansainvälisesti ansioitunutta asiantuntijaa tutkimuslaitoksen 
harjoittaman perustutkimuksen ja teknologiatoiminnan aloilta. Neuvottelukunnan jäsenistä vähintään 
puolet on ulkomaalaisia. Neuvottelukunnan jäsenet nimeää HIP:n johtokunta. Neuvottelukunnan 
tehtävänä on arvioida HIP:n toimintaa ja antaa sitä koskevia suosituksia johtokunnalle.  

 

9 § Erinäisiä määräyksiä Voimaantulo 

Tämä johtosääntö tulee voimaan, kun 1 §:ssä mainitut yliopistot ovat sen hyväksyneet. Tällä 
johtosäännöllä kumotaan Fysiikan tutkimuslaitoksen 4.10.2010 voimaan tullut johtosääntö. Johtokunnan 
toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että ensimmäisen tämän johtosäännön perusteella asetetun 
johtokunnan toimikausi päättyy 31.3.2014. 
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ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset tai muut julkiset taikka yksityiset yhteisöt tai säätiöt, jos 
jäsenyys tukee 2 pykälässä tarkoitettuja tehtäviä ja jos kaikki jäsenyliopistot liitännäisjäsenyyden 
hyväksyvät. Liitännäisjäsenyydestä päätetään jäsenyliopistojen ja liitännäisjäsenen välisellä 
sopimuksella. 
 
 
5 § Johtokunta  
Tutkimuslaitoksen johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä ja varajäsentä. Johtokunnan toimikausi on 
neljä vuotta. 
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kumpikin kaksi sekä Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Tampereen yliopisto 
kumpikin yhden jäsenen. Lisäksi laitoksen henkilöstö nimeää keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Liitännäisjäsenellä on oikeus nimetä johtokuntaan liitännäisjäsenyyden ajaksi jäsen ja henkilökohtainen 
varajäsen. 
 



6 § Johtokunnan tehtävät  
Johtokunnan tehtävänä on:  
1) ohjata ja valvoa tutkimuslaitoksen toimintaa ja taloutta;  
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toimeenpanosta;  

 
3) päättää asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan päätettäviin tai joita työjärjestyksessä ei ole 
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Neuvottelukuntaan kuuluu jäseninä 6-10 kansainvälisesti ansioitunutta asiantuntijaa tutkimuslaitoksen 
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puolet on ulkomaalaisia. Neuvottelukunnan jäsenet nimeää HIP:n johtokunta. Neuvottelukunnan 
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Tämä johtosääntö tulee voimaan, kun 1 §:ssä mainitut yliopistot ovat sen hyväksyneet. Tällä 
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PUITEJÄRJESTELY

• Miksi puitejärjestely?
• Laboratoriotarvikeostot n. 7 M€/vuosi
• Yhdellä tai edes muutamalla toimittajalla ei pystytä vastaamaan toiminnasta 

perustellusti syntyvään tarpeeseen.
• Kilpailutukseen valittiin n. 700 tuotetta

• Tarjouspyynnön muoto: Ostoskorit. Lisäksi korien ulkopuolisten 
tuotteiden minikilpailutus

• Tarjouksia 24 kappaletta
• Valittuja toimittajia 24 kappaletta
• Optiona tarvikevarastojen hyllytyspalvelu

2Pekka M Joensuu 11.12.2019



TARJOUSPYYNNÖN MUOTO

• Korit
• HY:ssa laajasti käytettyjä ja kappalemääräisesti mitattuna merkittävästi 

käytettyjä kemikaaleja, reagensseja ja laboratoriotarvikkeita
• 20 ostoskoria

• Tuotteet jaettu samankaltaisiin tuoteperheisiin, joista muodostuvat korit
• Sähköinen tarjouskysely (minikilpailutus)

• Tarjous kahden arkipäivän sisällä
• Tähän voivat osallistua kaikki puitesopimustoimittajat
• Sopimus tehdään kaikkien vähimmäisvaatimukset täyttäneiden tarjoajien 

kanssa
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TARJOUSPYYNNÖN MUOTO

• Korien kilpailutus, 20 koria:
• Tarjottava vähintään 60 % ostoskorin tuotteista, jotta voi tulla valituksi 

toimittajaksi ko. ostoskoriin
• Ostoskorit:

• Mikrobiologiatarvikkeet, soluviljelytarvikkeet, kertakäyttöpipetit, 
suodatintarvikkeet, laboratoriolasit, kertakäyttölasit, henkilösuojaimet, pipetit, 
pipetinkärjet, steriilit ruiskut ja neulat,

• Putkitelineet, PCR-tarvikkeet, kertakäyttökyvetit, putket, kemikaalit, reagenssit, 
liuottimet, puhdistustarvikkeet, “muut tarvikkeet”

• Vertailtavia tuotteita 40 % korin sisällöstä
• Valinta halvimman kokonaishinnan perusteella
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KILPAILUTUS

• Jokaiselle korille voittaja
• Kaikki yliopistolla tehtävät ostot pyritään ohjamaan aina korien voittajille. 

Perustellusta syystä osto voidaan tehdä myös muilta sopimustoimittajilta. Korin 
voittajan lisäksi myös muut tarjoajat asetettiin paremmuusjärjestykseen.

• Kahdeksan eri yritystä voitti korin/koreja.
• Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset 

• Kaikkien tarjoajien kanssa kirjoitetaan puitesopimus.
• Optiona pyydetty tarvikevarastojen hyllytyspalvelu jätetään hankkimatta. 
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Helsingin yliopisto konserni   Tase 3 vuotta   30.9.2019
2019-9 (19/9)

30.10.2019
1

Helsingin yliopisto konserni

 Konserni  Konserni  Konserni  Yliopisto  Yliopisto  Yliopisto
 30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017  30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet  6 695 076,69  3 821 824,93  3 915 065,99  6 618 381,12  3 821 451,18  3 913 197,24
 Muut aineettomat hyödykkeet  41 320,04  56 844,89  74 719,74  41 320,04  56 844,89  74 719,74
 Ennakkomaksut  2 509 252,67  3 990 369,40  3 119 396,92  2 509 252,67  3 990 369,40  3 119 396,92
 * Aineettomat hyödykkeet  9 245 649,40  7 869 039,22  7 109 182,65  9 168 953,83  7 868 665,47  7 107 313,90

Aineelliset hyödykkeet
 Maa-ja vesialueet  48 856 163,52  49 420 594,86  58 573 448,63
 Rakennukset ja rakennelmat  389 941 526,29  417 333 302,77  486 168 862,93  173 197,86  248 300,21  416 116,97
 Koneet ja kalusto  48 072 964,48  32 789 229,81  28 519 437,56  30 925 808,17  32 315 983,45  28 062 624,69
 Muut aineelliset hyödykkeet  364 581,17  352 093,66  379 912,11  347 527,58  326 051,47  292 264,33
 Ennakkomaksut ja keskeneräis  6 317 605,74  22 492 488,37  13 153 618,14  2 286 503,83  1 362 190,22  1 793 885,21
 * Aineelliset hyödykkeet  493 552 841,20  522 387 709,47  586 795 279,37  33 733 037,44  34 252 525,35  30 564 891,20

Sijoitukset
 Osuudet saman konsernin yrit  198 750 787,19  198 550 787,19  198 550 787,19
 Osuudet omistusyhteysyrityks  6 145 994,62  6 403 693,35  6 498 022,98  6 226 739,14  6 226 739,14  6 226 739,14
 Muut osakkeet ja osuudet  346 512 952,73  300 178 490,34  272 049 720,18  346 512 952,73  300 178 490,34  272 049 720,18
 Muut saamiset  630,30
 * Sijoitukset  352 658 947,35  306 582 183,69  278 548 373,46  551 490 479,06  504 956 016,67  476 827 246,51

 Omakatteisten rahast. varat  688 601 868,09  694 679 410,89  670 745 010,86

 ** Pysyvät vastaavat  1 544 059 306,04  1 531 518 343,27  1 543 197 846,34  594 392 470,33  547 077 207,49  514 499 451,61

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet  649 793,56  884 202,71  843 018,47  649 793,56  884 202,71  843 018,47
 Valmiit tuotteet / Tavarat  201 204,48  201 204,48
 * Vaihto-omaisuus  850 998,04  884 202,71  843 018,47  850 998,04  884 202,71  843 018,47

Pitkäaikaiset saamiset
 Laskennallinen verosaaminen  581 636,61  604 123,30  628 975,98
 * Pitkäaikaiset saamiset  581 636,61  604 123,30  628 975,98

Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset  42 479 777,12  45 469 608,36  44 124 047,46  42 472 895,86  45 467 190,36  43 991 846,54
 Saamiset saman konsernin yri  913 120,79  253 451,89  1 741,78
 Saamiset omistusyhteysyrityk  23 747,43  322,40  23 747,43  322,40
 Muut saamiset  298 759,03  2 654 253,42  4 030 199,38  297 369,66  2 638 964,83  1 116 172,42
 Siirtosaamiset  50 860 465,13  47 165 186,98  47 989 718,96  49 791 187,95  46 159 045,22  47 656 116,65
 * Lyhytaikaiset saamiset  93 639 001,28  95 312 796,19  96 144 288,20  93 474 574,26  94 542 399,73  92 766 199,79

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset
 Rahat  11 412 728,85  53 405 196,73  70 884 735,41  7 490 575,60  50 657 605,61  67 136 425,64
 * Rahat ja pankkisaamiset  11 412 728,85  53 405 196,73  70 884 735,41  7 490 575,60  50 657 605,61  67 136 425,64

 ** Vaihtuvat vastaavat  106 484 364,78  150 206 318,93  168 501 018,06  101 816 147,90  146 084 208,05  160 745 643,90

 V A S T A A V A A  1 650 543 670,82  1 681 724 662,20  1 711 698 864,40  696 208 618,23  693 161 415,54  675 245 095,51



Helsingin yliopisto konserni   Tase 3 vuotta   30.9.2019
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Helsingin yliopisto konserni

 Konserni  Konserni  Konserni  Yliopisto  Yliopisto  Yliopisto
 30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017  30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA
 Peruspääoma  -260 917 656,31  -255 198 656,31  -215 564 980,31  -260 917 656,31  -255 198 656,31  -215 564 980,31
 Käyvän arvon rahasto  -6 650 730,89  -17 450 774,50  -6 650 730,89  -17 450 774,50

Sidotut rahastot
 Omakatteiset rahastot  -564 120 151,46  -550 254 510,78  -525 430 138,29
 Muut sidotut rahastot  -36 317 640,51  -35 670 748,27  -34 889 758,33  -36 317 640,51  -35 670 748,27  -34 889 758,33

Muut rahastot

Muu oma pääoma
 Toimintapääoma  -91 119 699,87  -91 119 699,87  -91 119 699,87  -91 119 699,87  -91 119 699,87  -91 119 699,87
 Ed. tilikausien yli-/alijääm  -194 626 560,40  -207 801 027,67  -174 955 368,20  -135 665 084,27  -162 693 382,86  -138 426 161,07
 Tilikauden yli-/alijäämä  -23 439 624,42  -15 814 894,81  -30 641 175,89  -16 788 205,40  -198 661,22  -24 992 408,07

 ** Oma pääoma  -1 170 541 332,97  -1 162 510 268,60  -1 090 051 895,39  -540 808 286,36  -551 531 879,42  -522 443 782,15

 KONSERNIRESERVI  -54 623,65

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

 Verovaraukset  -2 708 126,24
 * Pakolliset varaukset  -2 708 126,24

VIERAS PÄÄOMA

 Omakatteisten rahast. velat  -130 415 948,23  -121 904 146,68  -160 861 564,89

Pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta  -191 951 871,67  -246 470 588,24  -292 352 941,18
 Siirtovelat  191 154,49  -656 324,32  -1 100 000,00  -260 396,10  -656 324,32  -1 100 000,00
 Laskennallinen verovelka  -558 793,93  -2 196 350,33
 * Pitkäaikaiset velat  -191 760 717,18  -247 685 706,49  -295 649 291,51  -260 396,10  -656 324,32  -1 100 000,00

Lyhytaikainen
 Joukkovelkakirjalainat  -10 000 000,00
 Lainat rahoituslaitoksilta  -1 212 121,21
 Saadut ennakot  -93 453 198,68  -88 720 916,57  -96 753 488,82  -93 453 198,68  -88 720 916,57  -96 753 488,82
 Ostovelat  -6 846 449,45  -14 450 710,33  -11 491 057,29  -3 187 861,79  -10 498 301,48  -9 945 988,17
 Velat saman konsernin yrityk  -10 236 964,97  -133 785,54  -320 104,23
 Velat omistusyhteysyrityksil  -104 912,42  -4 562,01  -13 892,31  -104 912,42  -4 562,01  -13 892,31
 Muut velat  -19 429 625,27  -21 425 030,56  -18 507 832,29  -16 392 820,38  -19 016 599,63  -16 930 369,35
 Siirtovelat  -34 071 239,17  -24 968 697,31  -28 369 841,90  -31 764 177,53  -22 599 046,57  -27 737 470,48
 * Lyhytaikaiset velat  -155 117 546,20  -149 569 916,78  -165 136 112,61  -155 139 935,77  -140 973 211,80  -151 701 313,36

 ** Vieras pääoma  -477 294 211,61  -519 159 769,95  -621 646 969,01  -155 400 331,87  -141 629 536,12  -152 801 313,36

 V A S T A T T A V A A  -1 650 543 670,82  -1 681 724 662,20  -1 711 698 864,40  -696 208 618,23  -693 161 415,54  -675 245 095,51
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Helsingin yliopisto konserni

 Konserni  Konserni  Konserni  Yliopisto  Yliopisto  Yliopisto
 2019-9  2018-9  2017-9  2019-9  2018-9  2017-9

TULOSLASKELMA

Liikevaihto
 Korkeakoulujen valtionrahoitus  289 477 126,09  300 451 477,72  302 632 073,25  289 477 126,09  300 451 477,72  302 632 073,25
 Avustustuotot  156 196 152,90  150 476 149,45  141 623 237,36  156 196 152,90  150 476 149,45  141 623 237,36
 Liiketoiminnan tuotot  272 220 387,94  47 204 766,90  54 578 620,27  39 305 734,32
 Muut tuotot  5 250 360,24  29 296 522,31  1 106 154,88  5 054 502,97  42 448 562,42  42 593 633,43
 LIIKEVAIHTO  723 144 027,17  527 428 916,38  499 940 085,76  490 033 516,28  493 376 189,59  486 848 944,04

Kulut
 Henkilöstökulut  -366 479 650,34  -347 352 508,88  -334 693 959,92  -316 534 108,11  -298 028 383,66  -297 160 212,80
 Poistot ja arvonalentumiset  -54 040 376,59  -49 593 061,50  -48 485 495,58  -11 288 971,87  -10 370 192,82  -9 311 440,66
 Muut kulut  -297 497 607,56  -145 498 603,30  -129 392 459,55  -183 804 495,96  -189 532 994,00  -170 661 497,75
 KULUT  -718 017 634,49  -542 444 173,68  -512 571 915,05  -511 627 575,94  -497 931 570,48  -477 133 151,21

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  5 126 392,68  -15 015 257,30  -12 631 829,29  -21 594 059,66  -4 555 380,89  9 715 792,83

Varainhankinta-, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut

Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
 Keräysten ja lahjoitusten tuot  1 369 795,20  4 620 637,73  15 241 602,66  120 020,00  120 084,41  11 388 183,00
 Liiketoiminnan tuotot  234 596 656,62  236 327 278,79
 Muut varainhankinnan tuotot  820 195,37  805,83  1 162 315,23  820 195,37  1 162 240,23
 Varainhankinnan tuotot  2 189 990,57  239 218 100,18  252 731 196,68  940 215,37  120 084,41  12 550 423,23

Varainhankinnan kulut
 Keräysten ja lahjoitusten kulu  -523,78  -684,52  -2 410,08  -377,14  -328,41  -2 410,08
 Liiketoiminnan kulut  -189 276 455,60  -189 144 092,10
 Varainhankinnan kulut  -523,78  -189 277 140,12  -189 146 502,18  -377,14  -328,41  -2 410,08

 Varainhankinnan tuotto  2 189 466,79  49 940 960,06  63 584 694,50  939 838,23  119 756,00  12 548 013,15

Sijoitustoiminta
Varsinaisen sijoitustoiminan tuotot
 Osinkotuotot  532 856,61  864 844,87  1 578 596,68  98 060,72  926 334,93
 Myyntituotot  8 080 811,86  10 971 140,93  21 364 121,43  4 458 344,72  5 451 826,95  12 869 304,04
 Korkotuotot  1 003 049,34  2 131 400,25  1 828 433,43  1 001 872,85  1 291 180,95  1 395 325,30
 Muut tuotot  291 057,57  249 147,00  242 784,88
 Varsinaisen sijoitustoiminnan  9 907 775,38  14 216 533,05  25 013 936,42  5 460 217,57  6 841 068,62  15 190 964,27

Varsinaisen sijoitustoiminnan kulut
 Korkokulut  -1 966 860,16  -1 838 065,04
 Myyntitappiot  -1 518 483,13  -2 815 869,41  -1 175 533,33  -1 028 846,06  -2 453 517,18  -983 452,03
 Muut rahoituskulut  1 176 341,00  4 405 586,00
 Muut omaisuuden hoitokulut  -213 615,58  -470 332,85  -626 723,91  -113 643,03  -134 048,49  -200 530,27
 Sijoitusten arvonalentuminen  -88 751,00
 Varsinaisen sijoitustoiminnan  -1 820 849,71  -4 076 721,42  765 263,72  -1 142 489,09  -2 587 565,67  -1 183 982,30

 Käyvän arvon muutos  57 031 686,06  32 558 538,76

 Varsinaisen sijoitustoiminnan  65 118 611,73  10 139 811,63  25 779 200,14  36 876 267,24  4 253 502,95  14 006 981,97

Rahoitustoiminta

Rahoitustuotot
 Liikevaihto  22 964 506,20  1 038 674,89  1 139 480,81
 Muut tuotot  30 571,10  -26,38  508 161,02
 Muut korko- ja rahoitustuotot  190 376,01  4,46
 Arvonalentumisten palautukset  60 000,00  347 463,15  34 137,59
 Tuotot osuuksista omistusyhtey  -223 153,07  1 515 974,68  -161 932,81
 Rahoitustuotot yhteensä  23 022 300,24  2 902 086,34  1 519 851,07

Rahoituskulut
 Muut kulut  -16 855 751,93  -368 762,37  -295 219,08
 Vähemmistön osuus  -48 378,36  -136 215,41  -61 885,43
 Kiinteistön hoitokulut  -7 777 396,59  16 001,95  -119 785,69
 Korkokulut ja muut rahoituskul  -15 891 970,83  -182,66  -805,41
 Poistot sijoituksista  -111 529,08  -3 050 545,78
 Rahoituskulut yhteensä  -40 685 026,79  -3 539 704,27  -477 695,61

 Rahoitustuotot ja -kulut (nett  -17 662 726,55  -637 617,93  1 042 155,46

 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄ  54 771 744,65  44 427 896,46  77 774 220,81  16 222 045,81  -182 121,94  36 270 787,95

Tilinpäätössiirrot
 Sidottujen rahastojen muutos  -1 406 819,29  -5 585 548,30  -16 411 650,03  566 159,59  380 783,16  -11 278 379,88
 Omakatteisten rahastojen muuto  -25 607 001,38  -14 331 348,68  -26 692 905,92

 Tuloverot  -4 318 299,56  -7 745 822,44  -4 028 488,97
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  23 439 624,42  16 765 177,04  30 641 175,89  16 788 205,40  198 661,22  24 992 408,07
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Helsingin yliopiston rahastot konserni

 Konserni  Konserni  Konserni  Rahastot  Rahastot  Rahastot
 30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017  30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 Konserniliikearvo  32 554,83  93 008,36
 Kehittämismenot  10 237,50  13 650,00
 Aineettomat oikeudet  1 497 049,86  426 043,97  820 565,90
 Muut aineettomat hyödykkeet  2 877 569,85  4 963 197,89  5 093 467,61
 * Aineettomat hyödykkeet  4 384 857,21  5 435 446,69  6 007 041,87

Aineelliset hyödykkeet
 Maa-ja vesialueet  62 132 777,97  62 132 777,97  62 132 777,97  23 630 289,01  23 630 289,01  23 630 289,01
 Rakennukset ja rakennelmat  247 096 945,56  256 545 965,93  244 312 928,79  145 193 144,68  150 031 257,96  129 860 547,99
 Koneet ja kalusto  5 180 918,91  7 130 845,08  7 906 488,75  512,50
 Muut aineelliset hyödykkeet  393 971,08  964 809,06  487 638,46  524 004,29
 Ennakkomaksut ja keskeneräis  10 817 388,54  4 747 218,83  28 611 077,42  6 268 893,80  3 406 159,80  27 901 036,99
 * Aineelliset hyödykkeet  325 622 002,06  331 521 616,87  343 450 911,39  175 092 327,49  177 591 711,06  181 392 386,49

Sijoitukset
 Osuudet saman konsernin yrit  91 629 386,12  89 644 844,81  89 625 616,15
 Saamiset saman konsernin yri  14 887 051,40  28 062 934,78  28 231 955,25  89 285 099,58  105 230 719,98  110 248 833,96
 Osuudet omistusyhteysyrityks  32 703 830,98  33 208 335,33  31 409 909,47  49 932 830,04  49 720 695,29  49 133 313,93
 Saamiset omistusyhteysyrityk  6 113 304,54  6 491 462,75  6 763 193,59  6 113 304,54  6 491 462,75  6 763 193,59
 Muut osakkeet ja osuudet  145 853 643,65  121 034 399,39  94 818 051,67  145 087 099,30  120 296 682,58  94 066 577,03
 Muut saamiset  1 977 510,00  1 977 510,00  2 300 556,50  2 234 174,00  2 234 174,00  2 557 220,50
 * Sijoitukset  201 535 340,57  190 774 642,25  163 523 666,48  384 281 893,58  373 618 579,41  352 394 755,16

 Omakatt. rahastojen varat  9 400 029,70  9 186 755,57  9 379 345,78  9 400 029,70  9 186 755,57  9 379 345,78

 ** Pysyvät vastaavat  540 942 229,54  536 918 461,38  522 360 965,52  568 774 250,77  560 397 046,04  543 166 487,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet  3 841 555,33  1 436 344,14  1 507 704,77
 Keskeneräiset tuotteet  8 462,00
 Valmiit tuotteet / Tavarat  15 479 621,47  17 572 830,37  19 296 151,20
 * Vaihto-omaisuus  19 321 176,80  19 009 174,51  20 812 317,97

Pitkäaikaiset saamiset
 Lainasaamiset  269 349,54  287 921,17  476 059,06  269 349,54  287 921,17  308 282,92
 Laskennallinen verosaaminen  1 006 070,54  1 053 960,62  1 101 850,70
 * Pitkäaikaiset saamiset  1 275 420,08  1 341 881,79  1 577 909,76  269 349,54  287 921,17  308 282,92

Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset  6 424 769,65  6 694 189,44  9 367 734,07  129 458,74  15 762,36  116 609,35
 Saamiset saman konsernin yri  10 584 442,75  721 202,44  551 128,60  11 222 125,75  1 402 367,84  1 029 992,93
 Saamiset omistusyhteysyrityk  83 371,44  68 526,07  94 812,21  70 155,12  68 526,07  94 812,21
 Lainasaamiset  100 000,00  100 000,00
 Muut saamiset  309 598,29  2 477 356,84  2 135 169,63  517,50  3 549,70  1 166,33
 Siirtosaamiset  6 078 936,35  5 811 560,10  24 034 521,18  200 119,43  270 568,02  18 996 669,93
 * Lyhytaikaiset saamiset  23 481 118,48  15 772 834,89  36 283 365,69  11 622 376,54  1 760 773,99  20 339 250,75

Rahoitusarvopaperit
 Muut osakkeet ja osuudet  28 827,54
 * Rahoitusarvopaperit  28 827,54

Rahat ja pankkisaamiset
 Rahat  96 547 663,39  118 229 326,18  87 463 754,01  81 782 622,47  105 382 260,46  78 347 140,84
 * Rahat ja pankkisaamiset  96 547 663,39  118 229 326,18  87 463 754,01  81 782 622,47  105 382 260,46  78 347 140,84

 ** Vaihtuvat vastaavat  140 625 378,75  154 353 217,37  146 166 174,97  93 674 348,55  107 430 955,62  98 994 674,51

 V A S T A A V A A  681 567 608,29  691 271 678,75  668 527 140,49  662 448 599,32  667 828 001,66  642 161 161,94
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Helsingin yliopiston rahastot konserni

 Konserni  Konserni  Konserni  Rahastot  Rahastot  Rahastot
 30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017  30.9.2019  30.9.2018  30.9.2017

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA
 Peruspääoma  -40 764 896,97  -40 764 896,97  -40 764 896,97  -40 764 896,97  -40 764 896,97  -40 764 896,97
 Käyvän arvon rahasto  -3 417 669,24  -6 010 089,59  -3 417 669,24  -6 010 089,59

Sidotut rahastot
 Omakatteiset rahastot  -9 293 678,59  -9 115 721,51  -9 303 637,03  -9 293 678,59  -9 115 721,51  -9 303 637,03
 Muut sidotut rahastot  -68 851 745,04  -65 950 973,19  -58 175 958,97  -68 851 745,04  -65 950 973,19  -58 175 958,97

Muut rahastot
 Vapaat rahastot  -17 835 125,80  -17 759 125,80  -17 759 125,80
 Muut rahastot yhteensä  -17 835 125,80  -17 759 125,80  -17 759 125,80

Muu oma pääoma
 Ed. tilikausien yli-/alijääm  -374 794 363,67  -369 409 378,66  -338 737 378,59  -423 382 004,49  -419 309 984,97  -383 745 214,43
 Muuntoero  -182 351,90  -195 647,16  45 852,40
 Tilikauden yli-/alijäämä  -21 303 843,04  -12 971 694,10  -25 478 091,92  -18 320 605,92  -7 972 273,96  -18 450 185,01

 ** Oma pääoma  -533 026 005,01  -519 585 106,63  -496 183 326,47  -560 612 931,01  -546 531 519,84  -516 449 982,00

 VÄHEMMISTÖOSUUDET  -743 376,70  -842 192,56  -681 750,23

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

VIERAS PÄÄOMA

 Omakatt. rahastojen velat  -106 351,11  -71 034,06  -75 708,75  -106 351,11  -71 034,06  -75 708,75

Pitkäaikainen
 Pääomalainat  -73 336,00  -73 336,00  -73 336,00
 Lainat rahoituslaitoksilta  -35 960 566,69  -43 992 425,65  -54 427 644,21  -12 999 999,96  -19 571 428,54  -26 142 857,12
 Ostovelat  -14 872,45  -52 026,98  -89 181,51
 Muut velat  -32 519 794,33  -19 685 433,29  -20 282 419,29  -32 515 413,00  -19 684 272,00  -20 281 258,00
 Laskennallinen verovelka  -438 815,84  -431 570,56  -415 667,77
 * Pitkäaikaiset velat  -69 113 736,42  -64 305 826,54  -75 363 957,53  -45 621 764,07  -39 326 734,60  -46 499 823,87

Lyhytaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta  -4 304 404,51  -4 285 714,30  -4 285 714,30  -4 285 714,30  -4 285 714,30  -4 285 714,30
 Saadut ennakot  -2 062 301,10  -1 653 953,60  -1 660 703,46
 Ostovelat  -17 615 191,70  -16 628 577,56  -38 413 531,76  -1 380 010,23  -1 115 865,79  -2 889 585,03
 Velat saman konsernin yrityk  -18 153 795,36  -49 811 128,72  -11 534 438,76  -48 828 529,17  -74 443 285,03  -68 803 131,72
 Muut velat  -25 157 443,84  -24 551 766,37  -24 576 425,33  -689 429,44  -841 598,06  -449 288,10
 Siirtovelat  -11 391 353,65  -9 607 412,47  -15 827 292,65  -1 030 221,10  -1 283 284,04  -2 783 636,92
 * Lyhytaikaiset velat  -78 684 490,16  -106 538 553,02  -96 298 106,26  -56 213 904,24  -81 969 747,22  -79 211 356,07

 ** Vieras pääoma  -147 798 226,58  -170 844 379,56  -171 662 063,79  -101 835 668,31  -121 296 481,82  -125 711 179,94

 V A S T A T T A V A A  -681 567 608,29  -691 271 678,75  -668 527 140,49  -662 448 599,32  -667 828 001,66  -642 161 161,94



Helsingin yliopiston rahastot konserni   Tulosvertailu 3 vuotta
2019-9 (19/9)

30.10.2019
1
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 Konserni  Konserni  Konserni  Rahastot  Rahastot  Rahastot
 2019-9  2018-9  2017-9  2019-9  2018-9  2017-9

    
    

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
 Muut tuotot  16 007,61  27 129,30  646 446,92  136 734,88  138 845,23  855 205,66
 Liiketoiminnan tuotot  237 672 948,72  242 198 825,03  245 119 421,40

 Tuotot  237 688 956,33  242 225 954,33  245 765 868,32  136 734,88  138 845,23  855 205,66

Kulut
 Henkilöstökulut  -34 775 924,50  -38 783 146,06  -36 544 932,28  -115 279,33  -75 223,35  -98 272,31
 Poistot  -2 722 664,91  -2 548 477,66  -4 612,50
 Muut kulut  -194 683 018,89  -195 093 497,10  -195 759 225,77  -1 892 032,45  -1 922 372,59  -1 859 650,87
 Vähemmistön osuus  -38 817,42  -61 885,43

 Kulut  -229 458 943,39  -236 638 125,49  -234 914 521,14  -2 007 311,78  -1 997 595,94  -1 962 535,68

 Tuotto-/Kulujäämä  8 230 012,94  5 587 828,84  10 851 347,18  -1 870 576,90  -1 858 750,71  -1 107 330,02

VARAINHANKINTA

Tuotot
 Saadut lahjoitukset ja test  1 249 775,20  4 500 553,32  3 853 419,66  1 249 775,20  4 500 553,32  3 853 419,66
 Muut tuotot  805,83  75,00  805,83  75,00

 Tuotot  1 249 775,20  4 501 359,15  3 853 494,66  1 249 775,20  4 501 359,15  3 853 494,66

Kulut
 keräyskulut  -146,64  -356,11  -146,64  -356,11

 Kulut  -146,64  -356,11  -146,64  -356,11

 Tuotto-/Kulujäämä  9 479 641,50  10 088 831,88  14 704 841,84  -620 948,34  2 642 252,33  2 746 164,64

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
 Osinkotuotot  65 055,46  270 610,60  214 337,91  129 325,46  370 031,59  383 520,30
 Korko- ja muut tuotot  1 176,49  1 631 498,30  1 226 364,77  1 176,49  3 649 654,13  3 317 799,23
 Vuokratuotot  27 526 141,83  27 516 831,68  25 421 964,54  26 976 758,73  26 800 341,67  24 635 429,07
 Myyntivoitot  3 542 563,82  4 429 418,72  7 716 053,45  3 542 563,82  3 424 143,76  7 716 053,45
 Myyntivoitot kiinteistöt  102 479,66  508 161,02  102 479,66  508 161,02
 Sijoitusten arvonpalautukse  60 000,00  347 463,15  34 137,59  60 000,00  347 463,15  34 137,59
 Liiketoiminnan tuotot  14 706 610,22  4 545 709,80  1 139 485,27
 Muut sij. toim. tuotot  246,77  -26,38  2 337,08  -10,43  -26,38  2 337,08
 Osuus osakkuusyritysten tul  -107 716,34  1 262 859,27  -159 715,21

 Tuotot  45 794 078,25  40 106 844,80  36 103 126,42  30 709 814,07  34 694 087,58  36 597 437,74

Kulut
 Korko- ja muut kulut  -1 969 080,32  -1 837 306,00  -1 721 762,76  -1 547 343,11
 Muut rahoituskulut  1 176 341,00  4 405 586,00  1 176 341,00  4 405 586,00
 Henkilöstökulut  -5 843 888,57  -1 241 670,38  -731 682,88  -907,87
 Poistot  -11 754 563,69  -10 863 815,52  -7 206 697,74  -6 162 983,30
 Kiinteistön hoitokulut  -7 906 421,56  -7 690 382,42  -7 425 707,63  -11 723 996,12  -11 666 120,38  -11 651 110,46
 Muut omaisuuden hoitokulut  -8 903 541,09  -3 013 586,46  -717 402,44  -97 470,00  -333 781,73  -423 691,04
 Myyntitappiot  -477 725,58  -361 197,15  -191 818,61  -477 725,58  -361 197,15  -191 818,61
 Myyntitappiot kiint. myynni  -208 841,66  -208 841,66
 Poistot sijoituksista  -111 529,08  -3 050 545,78  -111 529,08  -3 050 545,78
 Vähemmistön osuus  -48 378,36  -97 397,99

 Kulut  -23 291 484,24  -28 210 924,85  -17 362 147,08  -12 410 720,78  -23 372 606,20  -15 572 268,39

 Käyvän arvon muutos  21 370 607,80  21 370 607,80

 Tuotto-/ Kulujäämä  53 352 843,31  21 984 751,83  33 445 821,18  39 048 752,75  13 963 733,71  23 771 333,99

 Omakatteisten rahastojen mu  -729 438,37  1 881,43  -144 266,39  -729 438,37  1 881,43  -144 266,39

 TILIKAUDEN TULOS  52 623 404,94  21 986 633,26  33 301 554,79  38 319 314,38  13 965 615,14  23 627 067,60

Tilinpäätössiirrot
 Sidottujen rahastojen muuto  -1 972 978,88  -5 966 331,46  -5 133 270,15  -1 972 978,88  -5 966 331,46  -5 133 270,15

 Tuloverot  -2 166 794,13  -3 048 607,70  -2 690 192,72  -54 541,89  -27 009,72  -43 612,44

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  48 483 631,93  12 971 694,10  25 478 091,92  36 291 793,61  7 972 273,96  18 450 185,01
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Työjärjestys 1(2)  
 
 

5.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämä työjärjestys on hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 5.12.2012. 

 

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys 
 

 
 

1. Yleistä 
 

Yliopiston hallituksen tehtävistä säädetään yliopistolain 14 §:ssä. Hallituksen tehtävänä on mm. 
päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaat- 
teista. Hallitus päättää myös yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja 
laatii tilinpäätöksen. Lisäksi hallituksen tehtävänä on huolehtia kirjapidon ja varainhoidon järjes- 
tämisestä. 

 
2. Tarkastusvaliokunnan tehtävät 

 
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on: 

1.  Valvoa ja arvioida yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien prosessia; 
 
 

2.   Valvoa ja arvioida taloudellisen suunnittelun, raportoinnin, kirjapidon, varainhoidon sekä  

riskienhallinnan asianmukaisuutta; 

- valvoa riskienhallinnan ohjeen toteuttamista sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa 

kuulla kvestoria talouden raportoinnista. 

 
3.  Valvoa ja arvioida tilinpäätöksen valmistelua; 

- seurata aikataulua ja käsitellä ennakoivasti tilinpäätöksen luonnosta ja tilintarkastusyh-

teenvetoa yhteistyössä tilintarkastajien kanssa sekä arvioida tilintarkastusprosessin 

toimivuutta.  
 

4.  Valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta; 

- arvioida sisäisen tarkastajan lausuntoa tehdystä toiminnasta; 

- käsitellä sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit ja valvoa tarkastussuunnitelman laatimis- 

ta. 
 
 

3. Kokoonpano ja toimikausi 
 

Hallitus asettaa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan kahden vuoden toimikaudeksi. Tarkastus- 
valiokuntaan nimetään 5 hallituksen jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Valiokunnalla 
on erikseen tehtävään määrätty sihteeri, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. 

 
Valiokunta voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita. 
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4.   Valiokunnan kokoukset 

 
Tarkastusvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti 3-4 kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa pu- 
heenjohtajan kutsusta. Kokousten esityslistat toimitetaan jäsenille viikkoa ennen kokousta riittä- 
vän oheismateriaalin kanssa ja kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 

 
Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastaja hyväksyvät pöytäkirjat sähköisesti. Valiokunnan pöytäkirjat 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri. 

 
Valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat yhteistyössä rehtorin ja hallintojohtajan kans- 
sa valiokunnan kokouksen esityslistan. 

 
Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallitukselle. 

 
 
Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaava rehtori ja hallintojohtaja 
hallituksen pääsihteerinä osallistuvat tarkastusvaliokunnan kokouksiin. 

 
 
 
 
5.   Arviointi ja raportointi 

 
Tarkastusvaliokunnan tulee raportoida puolivuosittain toiminnastaan hallitukselle ja tarvittaessa 
tehdä toimenpide-ehdotuksia kohdassa 2 mainituista asioista. 

 
Tarkastusvaliokunta tarkastaa työjärjestyksensä tarpeellisin väliajoin ja ehdottaa hallitukselle sii- 
hen mahdollisesti tarvittavat muutokset. 
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