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REHTORILTA

UUSIEN AVAUKSIEN KYNNYKSELLÄ
— KOHTI VUOTTA 2030
Vuosi 2019 oli monella tavalla merkityksellinen Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta. Teimme
koko yhteisön voimin töitä seuraavan kymmenen
vuoden strategiamme eteen ja vaikutimme yliopistojen rahoituksen puolesta Siksitiede-kampanjan
kautta.
Koko Suomen yliopistokenttä odotti tiiviisti maan
uuden hallituksen ohjelman julkistamista keväällä
2019 ja budjettineuvotteluiden tuloksia myöhemmin syksyllä. Emme olleet kuitenkaan jääneet vain
odottamaan paikoillamme. Helsingin yliopisto teki
vuodesta 2018 lähtien määrätietoisesti näkyvää Siksitiede -kampanjaa, jonka tavoitteena oli sivistyksen
puolustaminen sekä laadukkaan korkeakoulutuksen, tieteen arvostuksen ja rahoituksen nostaminen.
Kampanjan myötä kävimme niin keskusteluja poliittisten päättäjien kanssa kuin nostimme sanomaamme esiin yliopiston viestintäkanavissa. Kampanjaa
veivät eteenpäin koko yliopistoyhteisö — työntekijät
ja opiskelijat — sekä alumnit ja muut yliopiston ystävät. Kiitän kaikkia työstä vaikuttavuutemme hyväksi!
Syyskuussa saimme hyviä uutisia: suomalaisten yliopistojen perusrahoitusta kohennettiin lähes koko
vuosikymmenen kestäneen lasku-uran jälkeen niin,
että yliopistot saavat perusrahoitukseen 40 miljoonan euron vuotuisen lisäyksen indeksikorotusten palauttamisen lisäksi. Hallituksen ohjelma sisälsi myös
monia hyviä kirjauksia muun muassa jatkuvan oppimisen lisäämisestä ja osaamistason nostosta. Vaikuttamistyö jatkuu sen puolesta, että myös näihin
tärkeisiin asioihin tulee riittävä rahoitus.
Vuosi 2019 oli myös uuden strategiamme synnyttämisen vuosi. Strategian aikajänne on edellisistä poi-

keten 10 vuotta, joten visioimme tulevaisuutta aina
vuoteen 2030 asti.
Tärkeintä vuoden kestäneessä työssä oli koko yhteisön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tulevan
strategian valintoihin. Vuoden aikana yliopistolaisilla oli mahdollisuus vastata koko yhteisölle suunnattuun sähköiseen kyselyyn tammi-helmikuussa,
keskustella kasvokkain rehtoraatin kampustapaamisissa huhtikuussa, kommentoida alustavia valintoja lokakuussa yliopiston intranetissä Flammassa ja
lopulta osallistua yhteiseen keskusteluun avoimessa
tilaisuudessa Tiedekulmassa marraskuussa. Näiden
yhteisten tilaisuuksien lisäksi tiedekunnissa ja yksiköissä järjestettiin vuoden aikana lukuisia strategiatilaisuuksia.
Koko vuoden tiedekunnat ja toimikunnat tekivät merkittävän työn analysoimalla ja koostamalla aineistoa strategiakeskustelujen pohjaksi. Myös näiden työryhmien kautta yhteisö
saattoi jatkuvasti osallistua strategiatyöhön. Yliopistoyhteisön lisäksi strategian valmisteluun
kutsuttiin mukaan alumneja, päättäjiä ja muita
tärkeitä sidosryhmiä. Lopullisesti strategian valinnoista päättää yliopiston hallitus helmikuussa 2020.
Helmikuun jälkeen vahvistetaan strategian viestintää ja konkretisoidaan valinnat toimeenpanosuunnitelmiksi niin, että strategian valinnoista ja tavoitteista tulee aidosti osa jokaisen yliopistolaisen arkea.
Sekä Siksitiede-kampanja että strategiatyö ovat olleet hienoja osoituksia yhteisen vaikuttamisen voimasta. Olemme yhdessä, yhteisönä, paljon enemmän kuin yksilöidemme summa.
Kansainvälinen yhteistyömme edistyi viime vuonna pitkin harppauksin. Allekirjoitimme strategisen
kumppanuuden maailman huippuyliopistoihin kuuluvan Edinburghin yliopiston kanssa. Lisäksi olemme liittyneet UNA Europa -nimiseen eurooppalai-

HELSINGIN YLIOPISTO KATSAUS VUOTEEN 2019

seen yliopistoverkostoon, niin sanottuun Macronin
verkostoon. Tässä verkostossa on kahdeksan huippuyliopistoa Euroopasta ja toivomme sen kautta
pystyvämme nostamaan kansainvälistymisemme
entistä korkeammalle tasolle. Verkosto monipuolistaa yliopiston opetustarjontaa ja tuo esimerkiksi
opiskelijoillemme uusia virtuaalisia oppimismahdollisuuksia.
Viime vuosi osoitti myös sen, että Helsingin yliopisto pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa.
Vaikka tällaisista ranking-vertailuista voidaan olla
montaa mieltä, niitä seurataan maailmalla ja osa
kansainvälisistä opiskelijoista valitsee opinahjonsa
ranking-tulosten perusteella. Vertailut osoittavat,
että Helsingin yliopisto on säilyttänyt asemansa kansainvälisessä kärjessä. Erityisen ilahduttavaa on, että
yliopistomme sijoittui viidenneksitoista kansainvälisessä vertailussa, jossa arvioitiin kestävän kehityksen edistämistä. Kiitos näistä hienoista saavutuksista kuuluu kaikille yliopistolaisille.
Vuosi 2019 oli nykyisen rehtoraatin ensimmäinen
kokonainen työskentelyvuosi. Tärkein tehtävä vuoden aikana oli edellä mainitun strategiaprosessin
edistäminen. Rehtoraatilla oli työssä monta roolia:
esimerkiksi vararehtorit olivat tiiviisti mukana strategian valmistelussa eri toimikuntien puheenjohtajina. Yliopistoyhteisön keskustelutilaisuudet kampuksilla antoivat rehtoraatille erinomaista palautetta ja
evästystä strategian työstämiseen.

Vuoden aikana rehtoraatti on löytänyt toimivat menettelyt omaan työskentelyynsä, joista mainittakoon
muun muassa maanantaiset lounaspalaverit, joissa
käymme läpi ajankohtaisia asioita. Viiden hengen
rehtoraatti on osoittautunut onnistuneeksi kokoonpanoksi ja yhteistyömme sujuu mainiosti. Isossa
yliopistossa on paljon kokouksia, tapahtumia ja
osallistumista, ja viiden hengen tiimillä pystymme
paremmin olemaan yliopistolaisille läsnä.
Myös rehtoraatin ja yliopiston yksiköiden yhteistyö
on ollut monipuolista. Johtoryhmässä tiedekuntien
ja erillislaitosten johtajat käyvät rehtoraatin kanssa
säännöllisesti läpi yliopiston ajankohtaisia asioita.
Kampusten johtajatapaamisissa puolestaan keskitytään yhteisten asioiden lisäksi kunkin kampuksen
erityiskysymyksiin. Lisäksi koko yliopistoyhteisölle
avoimissa rehtoraatin kampustilaisuuksissa keskustellaan yhteisöstä esille nousevista asioista kullakin
kampuksella kaksi kertaa vuodessa.
Uuden vuosikymmenen alkaessa Helsingin yliopisto
on maailman yliopistojen parhaan prosentin joukossa. Tuotamme tutkittua tietoa koko maailman parhaaksi ja synnytämme ratkaisuja, jotka muotoilevat
planeettamme ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Kiitos kaikille yliopistolaisille, että teette tämän
mahdolliseksi!
Jari Niemelä, rehtori
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AVAINLUKUJA 2019

31 600		

tutkinto-opiskelijaa

1 970		

ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa

6 142		

tutkintoa

1,1		

miljoonaa suoritettua opintopistettä

27 531		

hakijaa päähaussa

3 798

uutta opiskelijaa

28 500		

opiskelijaa Avoimessa yliopistossa

8 110

työntekijää, joista 4 638 opettajia ja tutkijoita

1 399

ulkomaalaista työntekijää

10 708		

julkaisua, joista vertaisarvioituja 73 %

3 157		

tutkimusprojektia

63.

sija Shanghain yliopistovertailussa

19		

Suomen Akatemian huippuyksikköä, joista 14:ää johdettiin Helsingin yliopistosta
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akatemiaprofessoria
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99		
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rekisteröitynyttä alumnia
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kansainvälistä mediaosumaa

Toimintaa 16 paikkakunnalla
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Muuttuva yliopisto

MUUTTUVA YLIOPISTO

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN
UUSI RAHOITUSMALLI JA SOPIMUSVALMISTELUT

Toista samantasoista korkeakoulututkintoa painotetaan pienemmällä lisäkertoimella. Suoritettujen
tohtorintutkintojen painoarvo pienenee uudessa
mallissa yhdellä prosenttiyksiköllä kahdeksaan prosenttiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi vuoden 2019
alussa yliopistojen rahoitusmallin sopimuskaudelle
2021—2024. Rahoitus jaetaan — kuten aikaisemminkin — pääosin tutkimuksen ja opetuksen suoritteiden perusteella. Lisäksi on strategiaperusteinen
rahoitusosuus, josta opetus- ja kulttuuriministeriö
sopii yliopistojen kanssa erikseen. Tarkemmin yliopistojen rahoitusmallista kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla1.

Ylempien korkeakoulututkinnon suorittaneiden
työllistymistä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen
seurataan edelleen, ja sen osuus säilyy kahdessa prosentissa. Laskentaan tulee kuitenkin muutos, sillä
yrittäjäksi työllistyneet huomioidaan muita korkeammalla kertoimella. Uutena seurantakohteena
mukaan otetaan valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulokset, jonka osuus uudessa mallissa on kaksi prosenttia. Opiskelijapalautteen painoarvo säilyy
nykyisellään kolmessa prosentissa.

Taulukko 1. Yliopistojen rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen.
Osa-alue

Osuus
30 %	Suoritetut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot

Koulutus 42 %

5%

Jatkuva oppiminen

4 %	Työllistyminen ja työllistymisen laatu
3 %	Opiskelijapalaute
8 %	Suoritetut tohtorintutkinnot

Tutkimus 34 %

14 % Julkaisut

Jatkuvan oppimisen osuus kasvaa
uudessa mallissa nykyisestä kahdesta prosentista viiteen prosenttiin. Jatkuva oppiminen kattaa
avoimessa yliopistossa, erikoistumiskoulutuksissa ja erillisinä opintoina suoritetut opintopisteet sekä
korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella suoritetut opintopisteet.

Julkaisujen painoarvo kasvaa
rahoitusmallissa 13 prosentista
14 prosenttiin. Avoimesti saatavilKoulutus- ja tiedepolitiikan
tavoitteet 24 %
la olevat vertaisarvioidut julkaisut
9 %	Valtakunnalliset tehtävät
saavat uudessa rahoitusmallissa
lisäkertoimen. Kansainvälisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus
Tutkintojen osuus yliopistojen rahoituksessa kasvaa
kasvaa kolmesta kuuteen prosenttiin, mutta muun
uudessa mallissa nykyisestä 19 prosentista 30 prokilpaillun tutkimusrahoituksen painoarvo pysyy ensenttiin. Tutkinnot saavat alakohtaiset kertoimet,
tisellään kuudessa prosentissa.
ja lisäksi painotetaan tavoiteajassa valmistumista.
12 % Kilpailtu tutkimusrahoitus
15 %	Strategiaperusteinen rahoitus

1

https://minedu.fi/ohjaus-rahoitus-ja-sopimukset
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Yliopistojen rahoitusmallissa on myös niin sanottu
strateginen osuus, joka perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtyihin sopimuksiin. Strategisen rahoituksen osuus kasvaa kolme prosenttiyksikköä ollen uudessa mallissa 15 prosenttia.

dessä KU Leuvenin, Edinburghin, Bolognan, Paris 1
Panthéon-Sorbonnen, Freie Universität Berlinin,

Krakovan Jagellon yliopiston ja Madridin Complutense-yliopiston kanssa Helsingin yliopisto rakentaa tulevaisuuden yliopistoa ja etenee kohti yhteistä
eurooppalaista kampusta. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset: luoda yhteisiä tutkintoja, nostaa sekä
fyysinen että virtuaalinen liikkuvuus uudelle tasolle, panostaa jatkuvaan ja digitaaliseen oppimiseen
sekä tehdä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Tutkimusyhteistyö on tärkeä osa UNA Europan toimintaa, ja se käynnistyi neljällä alalla, jotka ovat Eurooppa-tutkimus, kulttuuriperintö, kestävyys sekä
datatiede ja tekoäly.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston välisen, kaudelle 2021—2024 tehtävän sopimuksen valmistelu aloitettiin keväällä. Vuoden aikana
valmisteltiin esitykset tutkintotavoitteiksi ja valtakunnallisiksi tehtäviksi. Valmistelu tapahtui samanaikaisesti yliopiston uuden strategian valmistelun
kanssa.

KANSAINVÄLISET SUHTEET

STRATEGISET KUMPPANUUDET

Helsingin yliopiston kansainvälinen strateginen
neuvottelukunta (International Advisory Board,
IAB) vieraili yliopistolla kesäkuussa ja tapasi rehtoraatin ja yliopiston muuta johtoa sekä asiantuntijoita. IAB kirjoitti havainnoistaan raportin, jossa on
yliopistolle suosituksia useilla osa-alueilla, joita ovat
esimerkiksi tutkimusagenda ja moni- ja poikkitieteisyys sekä diversiteetti ja yhdenvertaisuus. Yliopiston
johtoryhmä käsitteli IAB:n suosituksia alkusyksystä
ja linjasi miten ne huomioidaan yliopiston toiminnassa ja kehittämisessä. Syksyn 2019 aikana kaikki
IAB:n suositusten osa-alueet vastuutettiin ja sisällytettiin yliopiston vuoden 2020 toimeenpanosuunnitelmaan.

Kansainvälisillä strategisilla kumppanuuksilla vahvistetaan Helsingin yliopiston vaikuttavuutta globaalina toimijana. Vuonna 2019 solmittiin uusi strateginen kumppanuus Edinburghin yliopiston kanssa.
Yliopistot perustavat yhteisiä tohtorikoulutuspaikkoja kahdella alalla, metsätieteissä ja ihmisgenomiikassa. Tavoitteellisella jatkokoulutustoiminnalla on
tarkoitus luoda aivan uudenlaista yhteistyötä, jonka
tavoitteena on uudet avaukset ja maailmanluokan läpimurrot. Edinburghin yliopiston kanssa aloitettiin
myös innovaatio- ja kaupunkiyhteistyö sekä muita
yhteisiä hankkeita.
Helsingin yliopistolla on strateginen kumppanuus
myös Tukholman ja Pekingin yliopistojen kanssa.
Tukholman yliopiston strategisessa kumppanuudessa käynnistettiin uusi Arctic Avenue -hanke. Tutkimusryhmät molemmista yliopistoista yhdistävät voi-

Helsingin yliopisto liittyi lokakuussa UNA Europa
-allianssiin. Kyseessä on merkittävä strateginen avaus, joka tuo Helsingin yliopiston yhteen Euroopan
vanhimpien ja parhaiden yliopistojen kanssa. Yh-

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Helsingin yliopisto alkaa kouluttaa sote-osaajia uudessa maisteriohjelmassa
Ainutlaatuinen ohjelma yhdistää sosiaali- ja terveystieteen
ja vastaa yhteiskunnan tarpeeseen alan osaajista
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/helsingin-yliopisto-alkaa-kouluttaa-sote-osaajia-uudessa-maisteriohjelmassa

Kuva: 123rf
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RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN

mansa, ja tavoitteena on nousta maailman johtavaksi
arktisen tutkimuksen ryhmäksi. Pekingin yliopiston
kanssa on kehitetty tohtorikoulutusta. Tärkeitä yhteistyöaloja ovat ilmakehätieteet ja ilmanlaatu, oikeustiede, koulutus ja oppiminen, tietojenkäsittelytiede ja tekoäly sekä elämäntieteet.

Vuoden aikana vakiinnutettiin vuonna 2017 perustetun Helsinki Graduate School of Economicsin
(Helsinki GSE) toiminta. Helsinki GSE on yhteinen
Helsingin yliopiston ja sen kotimaisten strategisten
kumppanien Aalto-yliopiston ja Svenska handelshöskolanin kanssa. Sen alle valmisteltiin liitettäväksi
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteellinen osaaminen. Myös humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen yhteistä SSH-instituuttia (Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities)
valmisteltiin. SSH-instituutti aloittaa toimintansa
vuoden 2020 alussa.

Helsingin yliopiston kotimaiset strategiset kumppanit ovat Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto (LUT), jonka kanssa yhteistyö
tapahtuu pääasiassa Lahden yliopistokeskuksessa.
Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston välinen laajamittainen yhteistyö ja työnjako on rakentunut
useita vuosia jatkuneen säännöllisen suunnittelutyön pohjalle. Työ tapahtuu vuosittain yliopistojen
ylimmän johdon yhteistyötapaamisissa ja vararehtoreiden suunnittelutapaamisissa. Yhteistyöhankkeet
ja -projektit perustuvat tutkimuksellisiin ja koulutuksellisiin tavoitteisiin, joissa haetaan kulloinkin
parasta kokoonpanoa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Professorivetoisen yhteistyön lisäksi yliopistoilla on
laajamittaista yhteistyötä myös palvelujen järjestämiseksi.

Helsingin yliopisto käynnisti opetus- ja kulttuuriministeriön strategisella rahoituksella projektin
jatkuvan oppimisen toimintamallin kehittämiseksi.
Projektiin liittyy Kumpulan kampuksen pilotti, jossa
kehitetään poikkitieteellinen oppimisen ja opettamisen verkostomalli tekoälyn ja datatieteen alueella.
Toisena pilottina on sosiaali- ja terveystieteen maisteriohjelma, jonka opintosisältöjä tullaan tarjoamaan kaikille avoimina opintoina.

Oleellinen osa yhteistyötä on Kaupunkiakatemia,
jonka muut osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki. Kaupunkiakatemia vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä
vuorovaikutusta kestävän kaupunkikehityksen turvaamiseksi. Kaupunkiakatemian yhteydessä toimii
yliopistojen yhteinen Urban Studies Programme
-maisteriohjelma.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi syksyllä uudelleen valmistelun Kuopiossa sijaitsevan Varastokirjaston siirtämiseksi Mikkeliin ja liittämiseksi osaksi
Kansalliskirjastoa. Hankkeen päivitetyt kustannusarviot osoittivat siirron olevan pitkällä aikavälillä
kannattavaa. Valtioneuvosto tehnee asiassa lopullisen päätöksen vuoden 2020 aikana.
Yliopistomuseo siirrettiin hallinnollisesti osaksi Yliopistopalveluiden yleishallinnon toimialaa vuoden
2019 alusta.

Taideyliopiston kanssa solmittuun kumppanuussopimukseen perustuen on valmisteltu kahta yhteistä
apulaisprofessuuria. Helsingin yliopistolla on myös
muita alakohtaisia merkittäviä kumppaneita, esimerkiksi lääketieteen alalla tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
(HUS) kanssa.

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Jos historiaa ei tutkita, Suomesta tulee muistisairas
Koulutetut historian tutkijat takaavat, että historiaa kirjoitetaan monipuolisesti ja lähdekriittisesti.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/korkeakoulu-tiedepolitiikka/mirkka-lappalainen-jos-historiaa-ei-tutkita-suomesta-tulee-muistisairas
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LAADUNHALLINTA

muutoshallintaa. Lisäksi se tukee uuden tiedonhallintalain toimeenpanoa lain vaatimusten mukaisten
tietojen julkaisemisessa.

Yliopiston laatudokumentaation kehittäminen jatkui vuonna 2019: laatujärjestelmäkuvauksen päivittäminen ja prosessikuvausten toteuttaminen etenivät osana yliopiston kokonaisarkkitehtuurityötä.
Yliopiston intranet Flamma, Opiskelijan ohjeet sekä
uusi Opetustyön ohjeet muodostavat yhdessä yliopiston toimintaohjeiden kokonaisuuden eli toimintakäsikirjan.

Yliopiston nykyistä toimintaa ja järjestelmiä koskevien arkkitehtuurikuvausten tavoitteet asetettiin
syksyn 2019 aikana. Tavoitteena on laatia vuoden
2020 aikana karttatason kuvaukset muun muassa
palveluista, prosesseista ja tietojärjestelmistä. Karttatason jälkeen kuvataan erilaiset riippuvuudet, jotta
saadaan luotua toiminnan johtamisen ja kehittämisen kannalta olennaiset kuvaukset. Kuvaaminen on
hajautettu eri yksiköihin, ja sitä tuetaan koulutuksilla, koordinoinnilla ja ohjeistuksella sekä kuvaamisklinikkatoiminnalla.

Yliopiston laadunhallinnan tuen vastuita selkiytettiin määrittelemällä hallintopäälliköille rooli yksikön johdon laadunhallinnan tukena. Lisäksi joillakin
yksiköillä, erityisesti erillisissä laitoksissa, on erikseen nimettyjä henkilöitä, joilla on edelleen laatuvastuu- tai laatuyhdyshenkilörooli.

Yliopiston uuden strategian täytäntöönpanossa tue
taan strategisten kyvykkyyksien kehittämisvaatimusten tunnistamisessa. Kehittämisvaatimuksista
muodostetaan projekti- ja kehitystehtäväideoiden
tavoitteet, jotka viedään idea- ja projektisalkkuun.

Yliopiston lean-valmentajien toiminta vakiintui vuoden aikana. Syksyllä käynnistyi uusi lean-valmentajien koulutus, jonka avulla voidaan varmistaa riittävä
lean-kehittämisen tuki eri yksiköille. Laatuverkosto
osallistui yliopiston laadunhallinnan kehittämiseen
työstämällä muun muassa yhteistä laatusanastoa.

PROJEKTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Helsingin yliopiston tutkimus arvioitiin vuosina
2018—2019. Arviointi kattoi koko yliopistossa tehtävän tutkimuksen, ja tavoitteena oli tuottaa kokonaisnäkemys tutkimuksen laadusta ja vaikuttavuudesta
sekä auttaa tunnistamaan tutkimusmahdollisuuksia.
Tuloksia käytetään muun muassa yliopiston tulevan
strategian valmistelussa ja tiedekuntien kehittämistyössä.

Helsingin yliopiston yhteisellä projektijohtamismallilla tavoitellaan järjestelmällisyyttä projektien läpivientiin ja arviointiin sekä lisätään kehitystoiminnan
läpinäkyvyyttä yksikkörajojen yli. Projektijohtamisen kehittämistyötä jatkettiin vuonna 2019. Helsingin yliopiston projektijohtamismalli oli vuoden aikana aktiivisesti käytössä kolmessa yksikössä ja neljä
yksikköä otti mallia käyttöön. Käytön laajentuminen
oli kuitenkin toivottua hitaampaa.

Syksyllä avattiin uusi Opetustyön ohjeet -verkkosivusto. Sivustolla on yliopistotason ohjeistus opetustyöhön, esimerkiksi opetuksen suunnitteluun tai
tutkielmien ohjaukseen. Koulutusohjelmakohtaisia
ohjeita on tarkoitus lisätä vuoden 2020 aikana.

Mallia täydennettiin kytkemällä kokonaisarkkitehtuurinäkökulma projektin elinkaaren vaiheisiin sekä
projektisalkun johtamisen prosesseilla. Projektijohtamisen tueksi kehitettiin valmennuksia ja laadittiin
perehdytysmateriaalia.

Vuoden aikana toteutettiin ensimmäistä kertaa koulutusohjelmien vuosiseuranta osana toiminnanohjauksen prosessia. Vuosiseurannassa olivat mukana
kaikki kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmat. Koulutusohjelmien laadunhallintaa ja vuosiseurantaa on
kuvattu tarkemmin luvussa Opetus.

AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN
Yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan syksyllä
2021. Auditointiin valmistautumisen projekti käynnistyi vuonna 2019. Ohjausryhmä aloitti toimintansa vuoden alusta ja projektiryhmä elokuussa.
Auditointiin sisältyy kolme kaikille korkeakouluille
yhteistä arviointiosa-aluetta. Neljännen osa-alueen
kukin korkeakoulu valitsee itse. Helsingin yliopiston vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi valittiin
“Opintojen eteneminen ja valmistuminen Helsingin
yliopiston maisteriohjelmissa, joissa on kansainvälinen haku”. Auditointiin kuuluva vertaisoppimisosio
päätettiin toteuttaa vuonna 2020 Edinburghin yliopiston kanssa. Vertaisoppimisosion teema on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi.

KOKONAISARKKITEHTUURI
Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena Helsingin
yliopistossa on tukea toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä, jotta yliopisto onnistuu strategiansa
toteuttamisessa ja tehtävissään. Työ tukee johtamista ja päätöksentekoa, strategiatyötä ja toiminnanohjausta, laadunhallintaa, toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä, projektien johtamista ja
11
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STRATEGIA

STRATEGIA 2017—2020:
TOTEUTUMINEN VUONNA 2019

Helsingin yliopisto rakentaa parempaa, kestävän kehityksen mukaista maailmaa ottamalla entistä vahvemman roolin globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Yliopisto haluaa olla vahva vaikuttaja Suomessa
ja maailmalla, ja strategiakauden 2017—2020 visiona on olla “Globaali vaikuttaja — yhdessä”.

Yliopiston hallituksen tekemän linjauksen mukaan
strategian toteuttamisessa painotettiin vuonna 2019
seuraavia kehittämiskohteita:

Strategiakaudelle on asetettu kolme strategista tavoitetta:
•
•
•

•
•
•
•

Luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö
Opiskelija keskiöön
Uusiutumisen mahdollistavat voimavarat

Profilointi ja rekrytointi
Kilpailukykyiset tutkinnot
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Avoin ja kokeileva toimintakulttuuri

Kuvio 1. Helsingin yliopiston strategiakartta kaudelle 2017—2020.
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Vuoden 2019 painotukset jatkoivat aikaisemmin
valittujen kehittämiskohteiden suuntaisina. Hallitus korosti valintoja tehdessään strategian ja sen
toimeenpanosuunnitelman toteuttamista yhteisöllisesti vahvistaen työ- ja opiskelumotivaatiota sekä
työhyvinvointia yhteiskunnan nopeasti muuttuvissa
olosuhteissa.

valmistelussa painotettiin opintojen etenemisen
esteiden poistamista, työelämärelevanssin tarkastamista sekä jatkuvaa oppimista. Yliopiston ensimmäinen kansainvälinen kandiohjelma Bachelor’s
Programme in Science aloitti toimintansa. Teologisessa tiedekunnassa käynnistyi islamilaisen teologian opintosuunta osana teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaa. Kahdessa tiedekunnassa
käynnistettiin Honours Programme opiskelijoille,
jotka suorittavat kolmen vuoden ajan 55 opintopistettä hyvin arvosanoin.

PROFILOINTI JA REKRYTOINTI
Visionsa mukaisesti Helsingin yliopisto toimii aktiivisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Yliopiston määrittelemät strategiset tutkimusalueet ovat Life Sciences,
Human Mind in Changing World ja Matter and
Materials. Näihin monitieteisiin tutkimusalueisiin
kohdistuvat myös Suomen Akatemian rahoittamat
lippulaivaohjelmat sekä PROFI-hankkeet.

Koulutusohjelmien johtamis- ja toimintaedellytysten turvaamiseksi ohjelmien laadunvarmistusjärjestelmä kytkettiin osaksi yliopiston toiminnanohjausprosessia. Koulutusohjelmille luotiin palvelu- ja
vuosiseurantakäytäntöjä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön rekrytoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota
koulutusohjelmien opetustarpeisiin.

Yliopisto on tehnyt määrätietoista työtä tukeakseen
monitieteistä huippututkimusta. Tavoitteena on ollut kansainvälisen tutkimusrahoituksen lisääminen
sekä yliopiston yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan kehittäminen. Erityisesti kilpaillun EU-rahoituksen määrä kasvoi.

Jatkuvan oppimisen toimintamallin kehittämiseksi
ja tarjonnan laajentamiseksi yliopisto käynnisti erillisen projektin.
Tarkemmin yllä mainituista Kilpailukykyiset tutkinnot -kehittämiskohteen toimenpiteistä on kerrottu
luvussa Opetus.

Yliopisto päivitti tutkimusinfrastruktuurilinjauksensa sekä uudisti menestyksellisesti sisäisen prosessinsa kansalliseen FIRI-tutkimusinfrastuktuurirahoituksen hakuun. Yliopiston kansainvälisen
tutkimuksen arvioinnin loppuraportti julkistettiin
syyskuussa. Arvioinnin tulokset osoittivat, että Helsingin yliopiston tutkimuksen tieteellinen laatu on
korkeaa kansainvälistä tasoa: tutkimuksen huippuja
löytyy joka kampukselta.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi yliopistossa
uudistettiin tavoite- ja kehityskeskustelujen ohjeistusta sekä vahvistettiin yhtenäisiä käytäntöjä keskusteluissa. Opetus- ja tutkimushenkilöstön tavoite- ja
kehityskeskustelujen, työsuunnittelun ja opetuksen
suunnittelun yhteyttä tiivistettiin luomalla yhteinen
suositusaikataulu kokonaisprosessille. Strategisen
johtamisen osaamista vahvistettiin esimerkiksi määrittelemällä keskeiset johtamisroolit ja -tehtävät sekä
vaadittavat osaamiset. Lisäksi on tuotu näkyväksi eri
tasoiset johtamisfoorumit ja niiden tarkoitus.

Henkilöstörekrytoinnissa keskityttiin erityisesti yliopiston työnantajamielikuvaa ja kansainvälisten
osaajien houkuttelua vahvistaviin toimenpiteisiin.
Opiskelijarekrytoinnissa laadittiin valintalinjaukset
ja -perusteet kaudelle 2020—2022 sekä jatkettiin
koevalinnan ja muiden haku- ja valintaväylien kehittämistä. Hakijamäärät yliopiston kansainvälisiin
maisteriohjelmiin jatkoivat kasvuaan.

Vuonna 2020 yliopiston hallitukselle hyväksyttäväksi tulevaa toimitilaohjelmaa vuosille 2021—2030
valmisteltiin laajasti ja yhteisöllisesti.

Tarkemmin yllä mainituista Profilointi ja rekrytointi
-kehittämiskohteen toimenpiteistä on kerrottu luvuissa Tutkimus, Opetus ja Henkilöstö.

Tarkemmin Henkilöstön osaamisen kehittäminen
-kehittämiskohteen toimenpiteistä on kerrottu luvuissa Henkilöstö ja Tilat.

KILPAILUKYKYISET TUTKINNOT

AVOIN JA KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI

Vuonna 2019 yliopistossa keskityttiin vakiinnuttamaan vuosina 2015—2017 tehty koulutusuudistus
sekä valmistauduttiin vuonna 2020 tapahtuvaan uudistuksen siirtymäkauden päättymiseen. Koulutusohjelmien uusien opetussuunnitelmien 2020—2023

Yliopiston avoimen ja kokeilevan toimintakulttuurin
”näyteikkunassa” Tiedekulmassa järjestettiin vuoden aikana 525 tapahtumaa kävijämäärän noustessa
noin 15 prosenttia. Työyhteisöviestinnän merkittävin
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UUSI STRATEGIAKAUSI LÄHESTYY —
STRATEGIA 2021—2030

yhteinen ponnistus oli yliopiston Flamma-intranetin
uudistaminen. Yliopistopalveluissa luotiin yliopiston
henkilöstölle nopea, matalan kynnyksen neuvontakanava YPA-Help, joka tarjoaa vaivattoman ja helpon chat-palvelun neuvojen kysymiseen.

Helsingin yliopiston tulevaisuutta rakennettiin koko
yhteisön voimin vuonna 2019, kun strategian valmistelu kaudelle 2021—2030 käynnistyi tammikuussa
2019. Koko yliopistoyhteisö vaikutti strategian valmisteluun monessa kohdin, esimerkiksi koko yhteisölle avoimessa sähköisessä kyselyssä, tiedekuntien
ja toimikuntien työskentelyn välityksellä sekä rehtoraatin kampustapaamisissa. Yliopistoyhteisön lisäksi strategian valmisteluun kutsuttiin mukaan alumneja, päättäjiä ja muita tärkeitä sidosryhmiä.

Projektinjohtamista, projektien hallintaa sekä leankehi
ttämistä tuettiin muun muassa vahvistamalla
verkostotoimintaa sekä rakentamalla laaja itseopiskelumateriaali projektijohtamiseen.
Opetuksen toteutuksen digiloikka -projektissa keskityttiin verkkokurssien, kuten MOOCien kehittämiseen sekä 3D-mallinnuksiin ja 360o-kuvauksiin.
Yliopistopalveluissa laadittiin alustava digitiekartta, jonka tarkoituksena on varmistaa digitalisaation
johtaminen tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Kumpulan kampuksella jatkettiin älykampuspilottia, jossa tiloja muutetaan digitaalisten palvelujen
avulla moderniksi työympäristöksi. Pilotin perusteella älykampustoimintaa laajennetaan kattamaan
muita kampuksia.

Kevään 2019 aikana tehdyssä ympäristöanalyysissa
muodostettiin käsitys yliopiston strategian kannalta
keskeisistä kysymyksistä, kehityskuluista ja tekijöistä, jotka tulevat vaikuttamaan yliopiston toimintaan
pitkällä tähtäimellä. Syksyn 2019 aikana muotoiltiin
ympäristöanalyysin perusteella tehtävät strategiset
valinnat. Strategiaprosessi jatkuu vuonna 2020 ja
yliopiston hallituksen on tarkoitus hyväksyä strategia helmikuussa 2020.

Tarkemmin Avoin ja kokeileva toimintakulttuuri
-kehittämiskohteen toimenpiteistä on kerrottu luvuissa Opetus ja Yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Uusi strategia on myös pohjana sille, kun yliopisto
ja opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2020 käyvät sopimuskauden 2021—2024 neuvottelut. Näissä
neuvotteluissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, keskeiset korkeakoulukohtaiset toimenpiteet, korkeakoulun tehtävä, profiili, vahvuusalat ja uudet nousevat alat, tutkintokatto sekä niiden
perusteella kohdennettavat määrärahat.

LAAJIMMALLE LEVINNEITÄ UUTISIAMME VUODELTA 2019
Elements of AI -verkkokurssi laajenee koko Euroopan Unioniin
Tekoälyn perustiedot tarjoava Elements of AI -verkkokurssi käännetään kaikille Euroopan unionin
virallisille kielille. Suomen aloitteen tavoite on opettaa tekoälyn perusteet yhdelle prosentille
EU-kansalaisista vuoden 2021 loppuun mennessä.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/
datatiede/elements-of-ai-verkkokurssi-laajenee-koko-euroopan-unioniin

Kuva: Reaktor
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STRATEGIAN SEURANTAINDIKAATTORIT KAUDELLE 2017—2020
Taulukko 2. Strategian seurantaindikaattorit 2017—2020.
Strategian tavoite / indikaattori

2017

2018

2019

Tavoite
2020

Kehityssuunta

Luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö
Sijoittuminen kansainvälisesti noteeratuilla ranking-listoilla 1

82

87

89

50

m

Korkeatasoiset ja kansainväliset julkaisut 2

2 958

2 867

3 070

3 000

k

Open Access -julkaisut 2

4 907

5 130

4 364

2 500

k

23

24,4

25,8

30

k

Vaihdossa suoritetut opintopisteet, HY:n opiskelijat

20 727

20 179

19 054

-

g

Vaihdossa suoritetut opintopisteet, kansainväliset opiskelijat
HY:ssa

34 773

33 452

31 726

-

m

Vaihdossa suoritetut opintopisteet, yhteensä

55 500

53 631

50 780

-

m

67

69

65

75

m

10 518

10 497

10 569

-

g

40,3

40,7

40,8

-

g

7,4

7,1

7,0

20

g

Kv-tohtoriopiskelijoiden osuus opiskelijoista (%)

20,4

20,2

21,3

35

k

Suoritetut tohtorintutkinnot

475

444

503

550

k

3,57

3,7

k

Ulkomaalaisten osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä (htv) (%)

Opiskelija keskiöön
Opiskelijapalautteeseen vastanneiden osuus kohderyhmästä (%)
55 op suorittaneet opiskelijat, lukumäärä 3
55 op suorittaneet opiskelijat, osuus/läsnäolevat (%) 3
Kv-maisteriopiskelijoiden osuus opiskelijoista (%)

Uusiutumisen mahdollistavat voimavarat
Työhyvinvointikyselyn palaute

3,42

Kilpailtu kansainvälinen tutkimusrahoitus (M €)
Varainhankinnan tulokset (M €) kumulatiivinen vuodesta 2013

28

34

34

50

g

47,9

53,9

56,1

100

m

1 Vuosikeskiarvo: Shanghai, Times Higher Education, QS, Taiwan, US News
2 Tilanne 28.2.2020. Vuosi 2019 täydentyy vielä vuoden 2020 aikana
3 55 op laskenta 2015 alkaen OKM:n määrittelyn mukainen, opintopistepankki mukaan lukien
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SUOMEN AKATEMIAN LIPPULAIVA
OHJELMA

Helsingin yliopisto koordinoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa yhteistä Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen (iCAN)
lippulaivaa. Lippulaiva yhdistää vahvan yksilöllistetyn syöpälääketieteen käynnissä olevaan digitaalisen
terveydenhuollon kehitykseen hyödyntäen terveystietorekisterejä ja digitaalista terveydenhoitojärjestelmää. Tavoitteena on tuottaa tutkimukseen läpimurtoja, joiden avulla parannetaan syöpähoitoja ja
potilaiden elämänlaatua. iCAN aloitti toimintakautensa vuoden 2019 alusta. Suomi on etujoukoissa
Euroopassa syöpämissiotapahtumalla, jonka järjestämisestä vuodelle 2020 iCAN on vetovastuussa.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa vaikuttavuutta. Kahdeksanvuotiseen lippulaivaohjelmaan
kuuluu kuusi osaamiskeskittymää, jotka valittiin
kahdessa haussa. Helsingin yliopisto on mukana
kahdessa lippulaivassa. Suomen Akatemia rahoittaa
lippulaivaohjelmaa, mutta valtaosa lippulaivojen rahoituksesta tulee kuitenkin muualta, kuten yrityksiltä, EU:lta sekä lippulaivojen taustaorganisaatioilta.
Mittava ja pitkäjänteinen rahoitus tukee toiminnan
systemaattista kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä eri
toimijoiden kesken.

Helsingin yliopisto on mukana Aalto-yliopiston
koordinoimassa Suomen tekoälykeskus (FCAI)
-lippulaivassa yhdessä VTT:n kanssa. Lippulaivan
tutkimuksen perustana on huippuluokan asiantun-

luEtuiMpia vERKKouutiSiaMME vuoDElta 2019
Tutkijat löysivät aggressiivisen
aivosyövän akilleen kantapään
— antihistamiini avuksi syöpäsolujen kukistamiseen?
Helsingin yliopiston tutkijat löysivät
heikon kohdan pahanlaatuisen aivosyövän, glioblastooman, kasvainsoluista, ja he löysivät myös keinon, jolla
syöpäsolun heikkoon kohtaan voi iskeä.

Kuva: Laakkonen Lab

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/tutkijat-loysivat-aggressiivisen-aivosyovan-akilleen-kantapaan-antihistamiini-avuksi-syopasolujen-kukistamiseen
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temus koneoppimisessa sekä monitieteellinen yhteistyö muiden alojen kanssa. Tutkimus tähtää tekoälyyn, joka pystyy oppimaan, suunnittelemaan ja
toimimaan yhteistyössä ihmisten kanssa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden aikana
eurooppalaista yhteistyötä koneoppimistutkimuksessa edistävä ELLIS-verkosto valitsi FCAI:n isännöimään yhtä ensimmäisistä ELLIS-yksiköistään.
Osana EU-puheenjohtajakauttaan Suomi teki aloitteen kääntää yliopiston ja Reaktorin yhdessä luoma
tekoälyn perustaidot tarjoava Elements of AI -verkkokurssi kaikille EU:n virallisille kielille. Kurssi on
ollut yliopiston historian suosituin.

•

•

Vuoden lopussa yliopistossa toimi 14 akatemiaprofessoria. Huippuyksikköohjelmaan 2018—2025 kuuluvista 12 huippuyksiköstä seitsemää johdetaan Helsingin yliopistosta. Lisäksi yliopisto on partnerina
mukana yhdessä ohjelmaan kuuluvassa huippuyksikössä. Näiden rinnalla toimintaansa jatkoivat ohjelman 2014—2019 huippuyksiköt, joiden rahoitus
päättyi vuoden lopussa. Kahden ohjelman yhteensä
26 huippuyksiköstä 19 toimi vuonna 2019 Helsingin
yliopistossa. Huippuyksiköistä neljäätoista johdettiin Helsingin yliopistosta.

HUIPPULAATUINEN TUTKIMUS

Euroopan tutkimusneuvosto ERC myönsi Helsingin
yliopiston tutkijalle ensimmäistä kertaa erittäin kilpaillun Synergy Grant -rahoituksen. Synergy Grant
on tarkoitettu kahdesta neljään monitieteisen ja
toisiaan tutkimuksellisesti täydentävän ryhmän yhteiseen, korkeatasoiseen tutkimushankkeeseen. Rahoitus on kautta aikain toinen Suomeen myönnetty
Synergy Grant. Yksittäisille tutkijoille myönnettävistä ERC:n rahoituksista Starting Grant -rahoituksen
sai kaksi ja Consolidator Grant -rahoituksen kolme
Helsingin yliopiston tutkijaa. Vuonna 2019 päätetyssä Advanced Grant -haussa yliopisto osallistuu
yhteen projektiin kumppanina. Helsingin yliopiston
ERC-tutkijat menestyivät erittäin hyvin myös innovaatiopotentiaalin tunnistamiseen ja kaupallistamisen hyödyntämiseen tarkoitetun Proof of Concept
-rahoituksen haussa. Yliopiston tutkijoiden kaikki
neljä hakemusta saivat Proof of Concept -rahoituksen.

Yliopiston tutkimus arvioitiin vuonna 2018—2019.
Arvioinnin tulokset osoittavat, että Helsingin yliopiston tutkimuksen tieteellinen laatu on korkeaa
kansainvälistä tasoa: tutkimuksen huippuja löytyy
jokaiselta kampukselta. Myös arvioitujen yksiköiden
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen arvioitiin olevan pääasiassa erinomaista tai erittäin hyvää.
Arvioitavana oli tutkimustoiminta koko yliopistossa
ja se kattoi kaikki tutkimusalat ja -toiminnot. Toimintaa arvioitiin tutkimuksen tieteellisen laadun,
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä tutkimusedellytysten ja tutkimusympäristön näkökulmista.
Arvioinnin suoritti neljä kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvaa paneelia: Humanities, Life Sciences,
Natural Sciences ja Social Sciences. Paneelit kokoontuivat arviointivierailulle Helsinkiin maaliskuussa
ja arvioinnin tulokset julkistettiin syyskuussa 2019.
Arviointiprosessia hallinnoi arviointitoimisto ja sitä
johti rehtorin asettama ohjausryhmä.

Tutkimusrahoituksesta on lisätietoja luvussa Talous.

Arvioinnin tuloksia on käytetty yliopiston uuden
strategian 2021—2030 valmistelussa ja tämän rinnalla tiedekunnat ja tutkimuspalvelut hyödyntävät niitä toimintansa kehittämisen suunnittelussa.
Arvioinnissa kerätty tieto tukee myös yliopiston laatujärjestelmän auditointiin valmistautumista.

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT
Yliopiston tutkimusinfrastruktuurilinjausten uudistaminen eteni tutkimusinfrastruktuuritoimikunnan
ja tutkimuspalveluiden yhteistyönä. Syksyllä järjestettiin pääkaupunkiseudun tutkimusinfrastruktuuritoimijoille työpaja, jonka tuloksia hyödynnettiin
linjausten muotoilussa.

Vuonna 2019 Helsingin yliopisto jatkoi profiloitumista muun muassa Suomen Akatemian PROFI-haun myötä. Päättyneenä vuonna myönnetyllä
14,7 miljoonan euron summalla pyritään rahoittamaan 18 vakinaistamispolkupaikkaa sekä tukitoimia
seuraaville profiloitumisalueille:
•

FinPharma — Finnish Platform for Pharmaceutical Research (FinPharma — farmaseuttisen
lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto)
Mind and Matter — Foundations of Information,
Intelligence and Consciousness (Mieli ja aine —
informaation, älyn ja tietoisuuden perusteet)

Kansallisen FIRI-tutkimusinfrastruktuurirahoituksen haku oli Helsingin yliopistolle menestyksekäs:
rahoituksen sai kahdeksan Helsingin yliopiston eh-

Thriving Nature (Luonnon sietokyky)
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dottamaa infrastruktuuria. Myönnetyn rahoituksen
yhteissumma oli 10 miljoonaa euroa, mikä vastasi 38 prosenttia jaossa olleesta kokonaismäärästä.
FIRI-rahoitusta myönnettiin valtakunnallisesti kaikkiaan 13 eri infrastruktuurikonsortiolle, yhteensä
26 miljoonaa euroa. Sisäisessä prosessissa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, miten infrastruktuurihankkeet liittyvät yliopiston strategiseen kehittämiseen paikallisella ja kansallisella tasolla.

toimintakulttuurin kypsyystasoselvitys. Selvityksen
tavoitteena oli kartoittaa korkeakoulujen ja muiden
tutkimusorganisaatioiden tilannetta avoimen tieteen
ja tutkimuksen edistämisessä. Lopullisen selvityksen julkistaminen siirtyi alkuvuoteen 2020.
Marraskuussa 2019 käynnistyi avoimen julkaisemisen, erityisesti rinnakkaistallentamisen, lisäämiseen
tähtäävä kaksivuotinen hanke Helsingin yliopiston
kirjastossa. Projektin tavoitteena on lisätä tutkijoiden tietoisuutta avoimen julkaisemisen merkityksestä, palveluista ja julkaisuvaihtoehdoista.

AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS

Helsingin yliopiston omistama ja yhdessä Gaudeamus-kustantamon kanssa toimiva Helsinki University Press1 on tiedekustantamo, jonka kaikki julkaisut
ovat avoimesti saatavilla. HUP:in ensimmäiset kirjat
julkaistaan vuonna 2020.

Vuoden 2018 lopulla alkanut avoimen tieteen kansallinen strategiatyö alkoi tuottaa ensimmäisiä tuloksia
vuoden 2019 aikana. Helsingin yliopisto osallistui
monella eri tasolla kansallisten avoimen tieteen strategioiden, linjausten ja suositusten valmisteluun Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) koordinoimissa asiantuntija- ja työryhmissä. Vuoden aikana
valmistuivat muun muassa avoimen julkaisemisen
linjaus ja toimenpideohjelma lehti- ja konferenssijulkaisuille, tutkimusaineistojen pysyvien tunnisteiden suositus sekä suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin.

Helsingin yliopistossa käynnistettiin ensimmäisenä
Suomen yliopistoista tutkimusaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytys, jossa pilotiksi valittuina
aineistoina ovat SMEAR-mittausasemien jatkuva
data vuosilta 1992—2018 sekä Täpläverkkoperhoset.
Pitkäaikaissäilytys edustaa historiallista uudistusta
digitaalisten tutkimusaineistojen saatavuudessa: se
varmistaa aineistojen säilyvyyden tutkijoiden käyttöön kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan.

Vuoden aikana toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön neljän vuoden välein järjestämä avoimen
1

Vuoden kansainvälisesti merkittävin tutkimusdataan liittyvä tapahtuma oli syksyllä järjestetty Re-

https://www.hup.fi/

luEtuiMpia vERKKouutiSiaMME vuoDElta 2019
Nimisampo jauhaa tietoa miljoonista suomalaisista paikannimistä
Nimisampo on uusi, kaikille avoin
verkkopalvelu suomalaisesta paikannimistöstä
kiinnostuneiden
tutkijoiden ja suuren yleisön käytettäväksi. Nimisampo on taottu
Helsingin yliopiston digitaalisten
ihmistieteiden Heldig-keskuksessa
yhteistyössä Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa.

Esimerkki Nimisammon käytöstä. Käyttäjä vertailee Äijä- ja
Ukko/Ukon-alkuisten paikannimien esiintymistä Suomessa lämpökarttojen avulla ja huomaa merkittävän eron.

https://www.helsinki.fi/
fi/uutiset/kieli-kulttuuri/nimisampo-jauhaa-tietoa-miljoonista-suomalaisista-paikannimista

Kuva: Terhi Ainiala, Eero Hyvönen
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search Data Alliancen (RDA) yleiskokous, jonka
tavoitteena on edistää tutkimusdatan avoimuutta
ja uudelleenkäyttöä maailmanlaajuisesti. Helsingin
yliopisto oli yksi yleiskokouksen järjestäjätahoista,
ja erilaisia oheistapahtumia, seminaareja ja työkokouksia järjestettiin samalla viikolla myös keskustakampuksella. Yleiskokous järjestettiin ensimmäistä
kertaa Suomessa, ja siihen osallistui noin 500 asiantuntijaa.

mista ja toimintatapojen kansainvälistä vertailua.
Tutkimusrahoituksen palveluiden grant coachit tutustuivat Kööpenhaminan yliopistoon ja Tanskan
teknilliseen yliopistoon tarkoituksena parhaiden
käytäntöjen kehittäminen.

VAIKUTTAMINEN EUROOPAN
UNIONISSA

Helsingin yliopiston vuoden 2019 avoimen tieteen
palkinnossa haluttiin tuoda esiin erityisesti tiedekuntien ja tutkimukseen keskittyvien erillislaitosten
merkitys avoimen tieteen edistämisessä. Palkinnon
sai Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus),
jolla on merkittäviä itse kehitettyjä ja ylläpidettyjä
avoimen tieteen palveluita ja tietovarantoja sekä tutkijoiden että kansalaisten käyttöön. Lisäksi keskusmuseolla on pitkät perinteet kansalaistieteen organisoinnissa ja kehittämisessä.

Vuosi 2019 oli Helsingin yliopistossa aktiivinen
EU-edunvalvonnan näkökulmasta. Yliopisto osallistui monitahoisesti eurooppalaiseen tiede- ja tutkimuspolitiikkaa koskevaan keskusteluun sekä
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tavoitteiden
määrittelyyn ja ohjelman strategiseen suunnitteluun.
Lisäksi yliopisto otti vuoden aikana useasti kantaa
EU:n tuleviin monivuotisiin rahoituskehyksiin, etenkin yliopistolle merkittävien rahoitusinstrumenttien,
kuten Horisontti Eurooppa ja Erasmus+ -ohjelmien
osalta.

Avoimen tieteen palveluista on lisätietoja luvussa
Palvelut, Helsingin yliopiston kirjaston ja Kansalliskirjaston palveluja kuvaavissa alaluvuissa.

EU-edunvalvonnassa keskeisiä olivat lukuisat, pääosin Euroopan komission pääosastoille, EU-komissaarien kabinetteihin sekä Euroopan parlamenttiin
suunnatut vaikuttamistapaamiset. Yliopiston rehtoraatti kävi vuoden 2019 aikana kahdesti Brysselissä.
EU:n tulevan ohjelmakauden vaikuttamistyön ohella
matkojen tavoitteena oli lisätä yliopiston strategisten
tutkimusalojen tunnettuutta EU:ssa. Rehtoraatin
syksyn matka ajoittui paitsi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle myös Euroopan parlamentin vaalien
ja komissaariehdokkaiden kuulemisen jälkeiseen aikaan. Matkan pääpainona oli yhteyksien luominen
keskeisiin uusiin EU-avainhenkilöihin ja päättäjäyhteistyön vahvistaminen. Näiden tapaamisten lisäksi
yliopiston edustajia vieraili kuukausittain Brysselissä erilaisissa tapaamisissa, kokouksissa ja tehtävissä.

TUTKIMUSRAHOITUKSEN PALVELUT
Tutkimusrahoituksen lähipalveluiden yhteistyötä tiedekuntien ja yksiköiden akateemisen johdon
kanssa on vahvistettiin edelleen. Tutkimusrahoituksen haun tukea on pyritty rakentamaan ennakoivammaksi. Kampuksilla toteutettiin pilotteja esimerkiksi
sopivien hakijoiden aktivoimiseksi Marie Curie Individual Fellowship -rahoitusta varten. Pilottien avulla
on opittu tunnistamaan hakemisen tuen kehittämiskohteita.
Tutkimusrahoituksen palveluiden tehtävänä ei ole
pelkästään tukea ja avustaa tutkijoita rahoituksen
hakemisessa. Tärkeänä tavoitteena on myös lisätä
tutkijoiden omia rahoituksen hakuvalmiuksia. Hakuvalmiuksia tukee esimerkiksi hakemusten kirjoittamiskoulutus, jota järjestettiin vuoden aikana muun
muassa elämäntieteiden alojen postdoc-tutkijoille.

Helsingin yliopisto osallistui viime vuonna ensimmäiselle pohjoismaalaisten yliopistojen yhteiselle
korkean tason edunvalvontamatkalle. Rehtoreista
ja vararehtoreista koostuva yli 60 hengen delegaatio
vei EU-tasolle jaettuja näkemyksiään muun muassa
huippututkimuksen avainasemasta EU:n kilpailukyvyn edistämisessä sekä tarvittavista eurooppalaisista
tulevaisuuden investoinneista tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan.

Hakemisen tukea on kehitetty myös luomalla tuotteistettuja palvelupolkuja. Kuluneen vuoden aikana
kehitettiin toimiva palveluprosessin pohja tutkijoille, jotka suunnittelevat ryhtymistä koordinaattoreiksi EU:n puiteohjelmarahoituksen konsortiohankkeisiin.

Edunvalvontatyön osana Helsingin yliopisto järjesti viisi omaa tapahtumaa Brysselissä. Tilaisuuksien
aiheet vaihtelivat avoimesta tieteestä huipputason
tutkimuksen tulevaisuuden rahoitusmalleihin sekä
Elements of AI -verkkokurssin EU-tasolle laajenta-

Lisääntyvä kilpailu tutkimusrahoituksesta edellyttää myös tutkimuksen palveluiden ammattimaista19
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misesta aina yliopiston Afrikassa tehtävään tutkimusyhteistyöhön.

Kansainvälinen tohtorikoulutusyhteistyö tarjosi
tärkeän konkreettisen toimintamallin strategisen
kumppanuuden edistämiseksi Pekingin yliopiston
(PKU) kanssa. Elokuussa Helsingissä käynnistettiin ensimmäinen PKU-Helsinki Summer School.
Kesäkouluun osallistui 15 hengen ryhmä PKU:sta.
Ensimmäinen kesäkoulu keskittyi elämäntieteiden
aloille ja ohjelma esitteli Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavien isännöimänä alan huippututkimusta Viikin, Kumpulan ja Meilahden kampuksilla.
Lisäksi delegaatio osallistui Integroivien biotieteiden
tohtoriohjelman (ILS) PhD Symposiumiin ja vieraili Karoliinisessa instituutissa Tukholman Solnan
kampuksella. Kesäkoulua varten haettiin ja saatiin
rahoitusta Opetushallituksen Aasia-hausta yhteensä
37 000 euroa vuosille 2019—2021.

TOHTORIKOULUTUS
Yliopiston strategisena toimenpiteenä avattiin kansainvälinen haku tekoälyn monitieteisiin sovelluksiin suunnattuihin tohtorikoulutettavan tehtäviin.
Suomen oloissa varsin laajamittainen avaus rahoittaa 11 tohtorikoulutettavan nelivuotista tehtävää
kymmenessä eri tohtoriohjelmassa seitsemässä eri
tiedekunnassa.
Tohtorikoulutettavien tukemiseksi keskeisiä kehittämiskohteita olivat väitöskirjatyön ohjausjärjestelyjen kehittäminen ja tohtorikoulutettavien hyvinvointi. Ohjausjärjestelyjä parannettiin ottamalla
käyttöön seurantaryhmät kaikille tohtorikoulutuksensa aloittaville kaikissa tohtoriohjelmissa. Väitöskirjatyön ohjauksen, seurannan ja vuosiraportoinnin
sovelluksen, Thessan käyttö yleistyi merkittävästi
kaikilla kampuksilla seurantaryhmien myötä. Tohtorikoulutettavien hyvinvoinnin aiheita tarkasteltiin
lisäksi valtakunnallisen tohtorikoulutusverkoston
koulutuspäivillä Helsingissä lokakuussa.

Yhteistyössä Demos Helsingin kanssa toteutetussa
Tulevaisuuden tohtorikoulutus -hankkeessa jaettiin
näkemyksiä siitä, miten tohtorikoulutus vastaa akateemisen ja muun työelämän tarpeisiin. Tohtoriohjelmien edustajat, ohjaajat, tohtorikoulutettavat ja
ulkoisten sidosryhmien edustajat kehittivät hankkeen työpajoissa toimintamalleja tohtoriohjelmien
tieteiden- ja sektorienväliselle yhteistyölle.

LAAJIMMALLE LEVINNEITÄ UUTISIAMME VUODELTA 2019
Villamammuttien sukupuutto — sopeutumien, muuttuvan ympäristön ja s
 attumusten
summa?
Villamammuttien lopullisen sukupuuton
syistä on saatu uutta tietoa. Tuore isotooppimenetelmin tehty kansainvälinen
tutkimus sulkee pois ilmastonkehityksen
vaikutuksesta tapahtuneet muutokset
mammuttien ravinnon saatavuudessa ja
laadussa, ja viittaa sukupuuton syiden
löytyvän äkillisistä vastoinkäymisistä.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/villamammuttien-sukupuutto-sopeutumien-muuttuvan-ympariston-ja-sattumusten-summa

Kuva: Juha Karhu

Uutinen mammutin sukupuutosta sai lähes 200 osumaa kansainvälisessä mediassa. Englannin lisäksi uutinen levisi muun muassa kiinaksi, koreaksi, venäjäksi, arabiaksi, saksaksi ja ranskaksi. Arvioitu tavoitettavuus oli noin 480 miljoonaa lukijaa.
Kyseessä oli vuoden laajiten levinnyt uutinen.
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YRITYSYHTEISTYÖ JA
KAUPALLISTAMINEN

Liiketoimintaa (TUTL) -rahoitusta saaneita hankkeita oli Helsingin yliopistossa vuoden 2019 lopussa
käynnissä 19 (2018: 21). Business Finlandin rahoitusosuus käynnissä olevissa hankkeissa oli yhteensä
7,6 miljoonaa euroa (2018: 8,3 miljoonaa euroa) jakautuen aikataulusta riippuen vuosille 2019—2021.

Yliopiston suoraan yrityksiltä saamat tuotot (tutkimus ja tilaustutkimus) nousivat 15 prosenttia edellisen vuoden 7,4 miljoonasta 8,5 miljoonaan euroon.
Erityisesti kasvua tuli EU:n ulkopuolisista maista.
Business Finland myönsi co-innovation -rahoitusta
muun muassa AI in Learning ja MegaSense -tutkimushankkeille. Kaikkiaan Business Finlandin rahoitus kasvoi 30 prosenttia edellisvuodesta.

Keksintöilmoituksia käsiteltiin 99, mikä oli 4 % vähemmän kuin vuonna 2018 (103). Patenttien ensihakemusten määrä laski vuoden 2018 viidestätoista
ensihakemuksesta viiteen. Yliopiston patenttiportfolion koko pieneni 45 patenttiperheeseen. Kaikkiaan
yksittäisten patenttihakemusten määrä oli 28 (2018:
43).

Yritysyhteistyö ja innovaatiotoiminta olivat esillä
yliopiston kansainvälisen neuvottelukunnan (International Advisory Board, IAB) kokouksessa.
Suosituksissaan IAB esitti innovaatiotoiminnan ja
yritysyhteistyön integroimista nykyistä paremmin
tutkimukseen ja opetukseen. Suositus pyritään ottamaan huomioon uudessa strategiassa ja aikanaan
sen toteuttamisessa.

Helsingin yliopisto osallistui viidettä kertaa yritysja sijoittajatapahtuma Slushiin, missä tavoitteena
on löytää yrittäjäkandidaatteja ja sijoittajia uusille
Helsingin yliopistosta lähtöisin oleville spinout-yhtiöille.

Yliopiston yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan
kehittämiseksi tehtiin useita uusia avauksia vuoden
aikana. Yliopiston akateemisista yritysyhteistyön
osaajista ja tärkeimpien sidosryhmien edustajista
koostuva yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan
ohjausryhmä aloitti toimintansa ja osallistui yliopiston uuden strategian valmisteluun. Ohjausryhmän tavoitteena on tehdä konkreettinen ehdotus
yliopistotason tavoitteiksi yritysyhteistyölle ja innovaatiotoiminnalle, ehdottaa toimenpiteet ja niiden
aikataulu tavoitteiden toteuttamiseksi, laatia toimintamalli ja -ohjeet yritys- ja innovaatiotoiminnan eri
muodoille sekä seurata ja ohjata yliopiston yritysyhteistyön kumppanuusmallin kehittymistä.

JULKAISUTOIMINTA
Helsingin yliopiston tutkijat ja opettajat julkaisivat
vuonna 2019 yhteensä 10 708 julkaisua. Näistä 7 852
oli vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita ja tieteellisiä kirjoja ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
painottuvia julkaisuja 2 856.
Julkaisulukumäärien kehitys neljän vuoden ajalta
näkyy oheisessa kuviossa.
Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen lukumäärä nousi 347 julkaisulla (4,6 %) edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan nähden. Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen osuus kaikista raportoiduista julkaisuista on vuoden 2019 aineistossa 73 %.
Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen vuosittainen määrä tilastointiajankohtana 28.2. on ollut noin
7 300 (keskiarvo 2016—2018), joten vuoden 2019
julkaisuraportoinnin tulos on tältä osin hyvä.

Viikkiin perustettiin kampusneuvottelukunta Hel
singin kaupungin, Luonnonvarakeskuksen (Luke),
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ruokaviraston kanssa. Neuvottelukunnan tehtävänä on Viikin
kampuksen innovaatio- ja tutkimusyhteistyön edellytysten parantaminen sekä infrastruktuurin ja näkyvyyden kehittäminen. Uusina mielenkiintoisina ja
erittäin potentiaalisina yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan alustoina aloittivat Suomen Akatemian
valitsemat lippulaivat, Helsingin yliopiston koordinoima Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen
lippulaiva (iCAN) ja Aallon koordinoimana Suomen
tekoälykeskus (FCAI), jossa yliopistomme on kumppanina.

KAUPALLISTAMINEN

Helsingin yliopistolla on tärkeä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yksi vaikuttamisen keino on
vertaisarvioimattomien tieteellisten kirjoitusten ja
ammattiyhteisölle sekä suurelle yleisölle suunnattujen julkaisujen laatiminen. Myös vertaisarvioiduilla julkaisuilla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta,
mutta niiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat saman alan tutkijat.

Tutkijoiden apuna tutkimustulosten kaupallistamisessa toimi Helsinki Innovation Services Ltd (HIS).
Business Finlandin Tutkimuksesta Uutta Tietoa ja

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvien
julkaisujen määrä laski edellisvuoteen nähden 16,5
prosenttia, ollen 2 856. Yhteiskunnalliseen vaikutta21
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Kuvio 2. Julkaisulukumäärät. Tilanne 28.2.2020, aiemmat vuodet vastaavana raportointiajankohtana.
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2016

2017

2018

miseen painottuvien julkaisujen määrä on viime vuosina tilastointiajankohtana ollut keskimäärin 3 700
(keskiarvo 2016—2018). Vuoden 2019 raportointi
ei näiden julkaisutyyppien osalta ole onnistunut
hyvin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvien julkaisujen aikasarjassa on nähtävillä selkeä
kasvu vuonna 2017, ja sen jälkeen suunta on ollut
laskeva. Vuoden 2017 hyvään raportointitulokseen

2019

yhteiskunnallisesti vaikuttavien julkaisujen kohdalla
vaikutti todennäköisesti tuolloin käynnissä ollut tutkimuksen arvioinnin tiedonkeruu, joka tyypillisesti
nostaa myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvien julkaisujen raportointiaktiivisuutta.

Vertaisarvioitujen tieteellisen julkaisujen raportointi
toteutuu vuosittain melko tasaisesti, mutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painotTaulukko 3. Julkaisulukumäärät opetus- ja kulttuuriministeriön
tuvien julkaisujen raportointi vaihtejulkaisutyyppiluokituksen mukaan. Tilanne 28.2.2020, aiemmat
lee enemmän vuodesta toiseen. Kuten
vuodet vastaavana raportointiajankohtana.
oheisesta taulukosta nähdään, määrän
lasku kohdistuu vuoden 2019 aineisJulkaisun pääluokka
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2018
2019
tossa erityisesti ammattiyhteisölle
suunnattuihin julkaisuihin, opetus- ja
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A)
7 000
7 306
7 618
kulttuuriministeriön julkaisutyyppiTieteelliset monografiat (C1)
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96
luokituksen tyyppeihin D1—D6.
Tieteelliset toimitetut teokset (C2)

145

98

138

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset (B)

1 247

900

960

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut (D)

1 983

1 738

1 260

977

783

636

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut (E)

Kampuksittain tarkasteltuna eniten
julkaisuja tuotettiin keskustakampuksella, yhteensä 5 362, joista 65 % oli
tieteellisiä vertaisarvioituja julkaisuja.
Keskustakampuksella on tapahtunut

Taulukko 4. Julkaisutoiminta kampuksittain. Tilanne 28.2.2020. Lukuja ei voi laskea yhteen, sillä yhteisjulkaisut voivat esiintyä usean kampuksen luvussa.
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merkittävä 28 prosentin kasvu vertaisarvioitujen
tieteellisten julkaisujen määrässä edellisvuoteen
nähden. Oheisessa taulukossa on esitetty julkaisutoiminta kampuksittain vuonna 2019.

Kansallisessa yhteistyössä yliopiston julkaisuista on
tehty 3 829 (36 % kaikista julkaisuista). Näissä julkaisuissa on kirjoittajia Helsingin yliopiston lisäksi
toisesta suomalaisesta korkeakoulusta tai tutkimus
organisaatiosta. Vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista 40 % on tehty kansallisessa yhteistyössä.
Kansallinen yhteisjulkaiseminen näyttäisi hieman
laskeneen vuoden 2019 aineistossa edellisvuoteen
nähden.

Lääketieteellinen tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta julkaisevat eniten vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Tieteellisiä kirjoja
julkaistaan puolestaan eniten humanistisessa tiedekunnassa ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Teologisen tiedekunnan julkaisuista hieman yli puolet
on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvia.
Myös oikeustieteellisessä tiedekunnassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvien julkaisujen
osuus on lähes puolet vuoden 2019 aineistosta.

Oheisessa taulukossa on esitetty yhteisjulkaisemisen
tiedot kolmen vuoden aikasarjana.

KORKEATASOISET JA KANSAINVÄLISET
JULKAISUT

Vuoden 2019 julkaisuja ilmoitetaan vielä vuoden
2020 aikana, joten lopullinen kokonaismäärä tarkentuu vasta seuraavan vuoden raportoinnin yhteydessä. Julkaisujen vuosittainen kokonaismäärä on
takautuvan raportoinnin jälkeen ollut lähes 12 100
(keskiarvo 2015—2017). Takautuvasti raportoitavien
julkaisujen määrä on vuosittain ollut kahdeksasta
kymmeneen prosenttia. Vuoden 2018 osalta se on
noin seitsemän prosenttia, ja se on hieman pienempi osuus kuin edellisenä vuonna. Yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen painottuvia julkaisuja raportoidaan
takautuvasti suhteellisesti enemmän kuin vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja.

Tieteellisten julkaisujen julkaisukanavat luokitellaan
niin sanotun julkaisufoorumiluokituksen mukaisesti. Julkaisufoorumi1 on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä, joka toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan
(TSV) yhteydessä. On huomattava, että julkaisufoorumiluokitus on kansallinen, ja se poikkeaa esimerkiksi muista pohjoismaisista luokituksista.
Yliopisto on kauden 2017—2020 strategiassaan linjannut, että korkeimmilla julkaisufoorumitasoilla
olevissa julkaisukanavissa julkaistujen vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen määrää seurataan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa raportoidun
julkaisuaineiston julkaisufoorumitasot seuraavan
vuoden aikana, mutta alustavasti voidaan arvioida,
että hieman yli 3 000 julkaisua eli noin 38 % tieteellisistä vertaisarvioiduista julkaisuista julkaistiin
tasoille 2 ja 3 luokitelluissa julkaisukanavissa. Korkeatasoisten ja kansainvälisten julkaisujen määrä on
noussut noin 15 % edellisvuoteen nähden.

YHTEISJULKAISEMINEN
Kaikista Helsingin yliopiston julkaisuista 42 % tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä. Kansainvälisten
yhteisjulkaisujen määrä on kasvanut hieman edellisvuoteen nähden. Vertaisarvioiduista tieteellisistä
julkaisuista kansainvälisiä yhteisjulkaisuja on 4 254,
joka on 54 % vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista.

Taulukko 5. Yhteisjulkaiseminen. Tilanne 28.2.2020, aiemmat vuodet vastaavan raportointiajankohdan
mukaan.
Ryhmittely

2017

2018

2019

Kansainväliset yhteisjulkaisut, kaikki julkaisutyypit

4 027

4 153

4 542

Kansainväliset yhteisjulkaisut, osuus kaikista julkaisuista

35 %

38 %

42 %

Kansainväliset yhteisjulkaisut, vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

3 707

3 941

4 254

Kansainväliset yhteisjulkaisut, vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut, osuus

51 %

53 %

54 %

Kansalliset yhteisjulkaisut, kaikki julkaisutyypit

4 611

4 504

3 829

Kansalliset yhteisjulkaisut, vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

3 224

3 345

3 137

1 https://julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi
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AVOIN JULKAISEMINEN

Kuvio 4. Julkaisujen kielijakauma vuonna 2019.
Tilanne 28.2.2020.

Yliopiston kauden 2017—2020 strategiassa on linjattu, että Helsingin yliopisto on edelläkävijä avoimen
tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Vuonna
2017 hyväksytyissä Helsingin yliopiston avoimen
julkaisemisen periaatteissa linjataan, että kaikki
yliopiston piirissä tuotetut tieteelliset julkaisut ovat
lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla, ja ne rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkistoon.

muut
2,5 %
suomi
23,4 %

ruotsi
1,7 %

Kuvio 3. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien
avoin julkaiseminen. Tilanne 28.2.2020. Aiempi
vuosi vastaavana raportointiajankohtana.
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4364

englanti
72,5 %

3993

3337

2870

Avoin julkaisu

2018

oli 72,5 %. Vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa englanninkielisten osuus on vielä korkeampi,
ollen 89,4 %. Osittain tätä selittää kansainvälisen
henkilökunnan henkilötyövuosien lisääntyminen.
Englanninkielisen aineiston osuuden kasvuun liittyy
myös se, että yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvan julkaisutuotannon raportointiaktiivisuus
laski edellisvuoteen nähden. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvat julkaisut ovat vertaisarvioituja useammin suomenkielisiä. Suomenkielisten
julkaisujen osuus on laskenut edellisvuoteen nähden
5,6 prosenttiyksikköä, ollen 23,4 % vuoden 2019 aineistossa.

Rinnakkaistallennettu

2019

Vuonna 2019 julkaistuista vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista 4 364 (57 %) on raportoitu
avoimesti saatavilla oleviksi. Avoimen julkaisemisen
määrä on kasvanut voimakkaasti edellisvuodesta.
Vuoden 2019 vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista yli puolet (52 %) on rinnakkaistallennettu
yliopiston julkaisuarkisto HELDAan tai muuhun
julkaisuarkistoon. Tämä on huomattavasti enem
män kuin edellisvuonna, jolloin rinnakkaistallennettujen osuus oli 39 %. Kasvua on tukenut kirjaston
tarjoama rinnakkaistallennuspalvelu, jota tutkijat
ovat voineet hyödyntää vuoden aikana. Yliopistossa
on tehty vuoden aikana paljon myös muita avointa
julkaisemista tukevia toimenpiteitä. Näistä on kerrottu tarkemmin luvuissa Tutkimus, Avoin tiede ja
tutkimus sekä Palvelut, Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ja Kansalliskirjaston palvelut.

Oheisessa kuviossa on esitetty vuoden 2019 julkaisuaineiston kielijakauma.
Suomen, ruotsin ja englannin lisäksi Helsingin yliopiston tutkijat julkaisivat vuonna 2019 myös muun
muassa venäjäksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, norjaksi ja espanjaksi.

VIITATUIMMAT TUTKIJAT
Viitatuimpien tutkijoiden Highly Cited Researchers
(HCR) -lista on Web of Science -tietokantaan perustuva Clarivate Analytics’in ylläpitämä parhaan yhden
prosentin kärkeen omalla tieteenalallaan päässeiden
tutkijoiden nimilista. Se on tutkijalistauksista tunnetuin. Vuoden 2019 lista perustuu vuosina 2008—
2018 tieteellisissä lehdissä julkaistuihin artikkeleihin ja katsauksiin. Shanghain ARWU-rankingissa
on yhtenä keskeisenä indikaattorina HCR-listattujen
ensisijaisten affiliaatioiden määrä yliopistossa.

JULKAISUJEN KIELET
Helsingin yliopiston kieliperiaatteiden mukaan yliopisto kantaa vastuun kansainvälisyydestään ja
kansalliskielten asemasta tieteen kielinä. Yliopisto
tavoittelee toimivaa monikielisyyttä, joka edistää
luovaa ajattelua ja yhteisöllisyyttä.
Pääosa kaikista julkaisuista on englanninkielisiä.
Vuonna 2019 aineistossa englanninkielisten osuus
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Taulukko 6. Viitatuimmat tutkijat (Highly Cited Researchers Top 1 %), Pohjoismaiden yliopistoja kuvaavia
lukuja 2018 ja 2019.
Sijoitus
Pohjoismaissa
2018

Sijoitus
Pohjoismaissa
2019

Instituutio

Maa

Ensisijaiset
affiliaatiot
2018

Ensisijaiset
affiliaatiot
2019

Muutos,
lkm

Muutos,
%

1

1 Kööpenhaminan yliopisto

Tanska

26

17

-9

-34,6 %

2

2 Karoliininen instituutti

Ruotsi

18

11

-7

- 8,9 %

3

2 Helsingin yliopisto

Suomi

14

11

-3

-21,4 %

7

4 Aalborgin yliopisto

Tanska

9

10

1

11,1 %

8

4 Tukholman yliopisto

Ruotsi

7

10

3

42,9 %

Varsinaisia päätieteenaloja on 21 ja tätä listausta varten ensimmäisen kerran vuonna 2018 muodostettu
Cross-Field -luokka. Humanistiset tieteet eivät ole
mukana. Cross-Field käsittää ne tutkijat, jotka eivät
yhdelläkään erillisellä tieteenalalla pääsisi listalle,
mutta joilla on julkaisuja useilla päätieteenaloilla, ja
joiden näillä aloilla saamien julkaisujen yhteismäärä ja viittauspisteiden yhteenlaskettu määrä ylittää
top 1 %:n listalle pääsemisen alaraja-arvot.

jia (6 kpl, 29 %), joista viisi on Helsingin yliopistosta.
Toiseksi suurin ala on nyt Cross-Field (3 kpl, 14 %).
Yksittäisiä tutkijoita vertailtaessa ja nimettäessä
kannattaa noudattaa vastuullisen bibliometriikan
suositusta, että asiantuntija-arvion tulisi olla keskiössä tutkijoita arvioitaessa, mikä ei laajoissa, pelkästään määrällisiin indikaattoreihin perustuvassa
vertailussa ole mahdollista.

Listalla oli vuonna 2019 yhteensä 6 216 nimimainintaa, joka oli 2,3 % enemmän kuin edellisvuonna.
Sama henkilö voi olla listalla useammalla tieteenalalla. Vuonna 2019 oli 191 tutkijaa listalla kahdella
alalla ja kymmenen tutkijaa kolmella alalla.

TIEDEKUNTIEN MENESTYS SUHTEESSA
MAAILMAN KESKIARVOON
Yksikkökohtaisten, vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen kytkeminen ulkoisiin julkaisujen analyysitietokantoihin mahdollistaa suoran vertailun maailman keskiarvoon (määritelmän mukaan aina tasan
1).

Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevien tutkijoiden affiliaatioiden yhteismäärä laski 18:sta 15:een.
Ensisijaisten affiliaatioiden määrä laski 14:stä 11:een,
toissijaisten määrä säilyi neljänä. Pohjoismaiden yliopistojen keskuudessa Helsingin yliopisto sijoittui
nyt jaetulle toiselle sijalle ensisijaisten affiliaatioiden
määrässä.

Tiedekuntien vertaisarvioidut A1—A4-artikkelit vuosilta 2016—2019 analysoitiin Web of Science pohjaisessa InCites-tietokannassa. InCitesissä nämä
julkaisut normalisoidaan tieteenalakategorioittain
(Category Normalized Citation Impact, CNCI), jolloin tieteenalojen keskenään erilaiset julkaisu- ja
viittauskäytännöt voidaan häivyttää.

Menetelmällisten muutosten vuoksi suurimmassa
osassa maita listalle päässeiden tutkijoiden määrä
laski, esimerkiksi Pohjoismaissa ensisijaisten affiliaatioiden määrä laski 201:stä 145:een (-28 %). Menetelmämuutosten vuoksi Cross-Field -luokan tutkijoiden määrä koko listalla kasvoi huomattavasti, 33
prosenttiyksiköstä 40 prosenttiyksikköön, syrjäyttäen listalta erillisten tieteenalojen edustajia. Valtaosa Cross-Field -luokan lisäyksestä meni kahteen
maahan, kaikista 2 491 tämän luokan tutkijoista on
45 % nyt Yhdysvalloissa ja Kiinassa 12 %.

Kaikki tiedekunnat ylittävät maailman keskiarvon.
Korkeimman keskiarvon saavuttavat HiLIFE (2,40),
lääketieteellinen tiedekunta (2,14) ja teologinen tiedekunta (2,11). Koko yliopiston julkaisujen impaktiarvo 2016—2019 on 1,87.
Impaktiin vaikuttaa erityisesti avoin julkaiseminen.
Helsingin yliopiston avoimien julkaisujen impakti
(2,29) on huomattavasti suurempi kuin muiden julkaisujen (1,25). Erityisen korkea näiden julkaisujen
impaktin ero on HiLIFEssä: avoimet julkaisut 2,72
ja muut 1,34.

Suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoita on HCR-listalla (ensisijaiset affiliaatiot) tänä
vuonna 21, mikä on 12 vähemmän kuin viime vuonna. Hieman yli puolet näistä (11 kpl) on Helsingin yliopistossa. Listalla on nyt eniten geotieteiden edusta25
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Kuvio 5. Tiedekuntien menestys suhteessa maailman keskiarvoon ja aineiston kattavuus. Maailman keskiarvo = 1. CNCI data included herein are derived from InCites ®, © Copyright Clarivate Analytics ® 2020.
All rights reserved.
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Ympyrän koko kertoo julkaisujen kokonaismäärän viitetietokannassa.

TUTKIMUSJULKAISUJEN AIHEALUE
RYHMITTELY

Kansainvälisten yhteisjulkaisujen impaktiarvoksi
saatiin 2,31 ja kansallisen 2,01. Muiden julkaisujen
impaktiarvo 1,10 oli selvästi näitä matalampi.

Suomen Akatemian Tieteen tila 2018 -raportissa
tarkasteltiin muun muassa julkaisujen aihealueita
(topics). Aihealueanalyysi pohjautuu Scopus-tietokannassa olevien julkaisujen keskinäisiin viittaussuhteisiin. SciVal-analyysityökalu ryhmittelee julkaisut, joilla on keskenään vahvat viittaussuhteet,
aihealueiksi. Aihealueiden ryhmittymät (topic clusters) antavat tieteenalaluokituksia tarkempaa tietoa
yliopiston tutkimusjulkaisujen kohteista. Suomen
Akatemian selvityksen mukaan eniten klusteroituneet julkaisut ovat impaktiltaan selvästi muita vaikuttavampia.

Eri tieteenalojen ja siten tiedekuntien julkaisujen
kattavuudet (löydettävyys käytetyssä viittaustietokannassa) vaihtelevat huomattavasti. Parhaimmillaan kattavuus on HiLIFE-yksikössä, 91,3 % ilmoitetuista A1—A4 julkaisuista. Oikeustieteellisen
tiedekunnan kattavuus on pienin, 14,6 %. Matalammat kattavuudet ovat vahvasti yhteydessä julkaisun
kieleen ja alakohtaisiin viittauskäytäntöihin, joten
keskustakampuksen tiedekunnat, joissa suomenkieliset julkaisut ovat yleisiä saavat pienempiä kattavuuslukuja kansainvälisissä tietokannoissa. On kuitenkin merkille pantavaa, että keskustakampuksen
tiedekuntien kattavuudet ovat tehneet hyppäyksen
ylöspäin, mikä kertoo panostamisesta korkeatasoisiin englanninkielisiin julkaisukanaviin.

Helsingin yliopiston julkaisujen (2018—2019) sataan
suurimpaan klusteriin sisältyy lähes puolet kyseisen
ajanjakson julkaisuista (48 %). Eniten julkaisuja sisältäviin julkaisuryhmittymiin kuuluvat esimerkiksi
fysiikan suuret yhteisjulkaisut (hiukkasfysiikka ja
26
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fuusiotutkimus), aerosolitutkimus, lasten lihavuustutkimus, maaperän, biohiilen ja metsän tutkimus
sekä työhyvinvointiin ja suolistobakteereihin liittyvä
tutkimus.

Vuonna 2019 ilmestyneiden vertaisarvioitujen (A
ja C) julkaisujen verkkonäkyvyyttä tarkasteltiin näkyvyyden seurantaan tarkoitetun Altmetric Explorer-tietokannan avulla. Tietokannasta löytyi kattavimmin Viikin, Kumpulan ja Meilahden kampusten
tiedekuntien julkaisuja, vuonna 2019 ilmestyneistä
vertaisarvioiduista julkaisuista 70—90 %. Kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuista noin 50 % löytyi tietokannasta.
Humanistisen ja teologisen tiedekunnan julkaisuista
löytyy puolestaan noin 20—30 %. Erot kattavuudessa johtuvat siitä, että käytetystä tietokannasta löytyy
enimmäkseen englanninkielisiä artikkelijulkaisuja.

Yksittäisistä tutkimusaiheista esiin nousee aerosolien nukleaatiotapahtumien tutkimus, missä Helsingin yliopiston osuus oli 11 % kaikista tähän aiheeseen
liittyvistä tutkimusjulkaisuista.

ARTIKKELEITA ARVOSTETUISSA LEHDISSÄ
Monitieteisissä Nature- ja Science-lehdissä julkaistiin vuonna 2019 yhteensä 18 artikkelia, joiden tekijöistä vähintään yhdellä on affiliaationa Helsingin
yliopisto.

Tarkastelussa oli mukana 5 109 julkaisua, joista 4 690 mainittiin vuonna 2019 jossain palvelun
seuraamassa verkkolähteessä. Yhteensä julkaisut
mainittiin 101 534 kertaa. Määrällisesti suurin osa
maininnoista kertyi Twitter-palvelusta (93 143) ja
uutispalveluista (5 696).

Nature-lehdessä julkaistut 11 artikkelia olivat molekyylibiologian ja genetiikan, kasvitieteen, kliinisen
lääketieteen, geotieteen, ekologian ja biokemian
aloilta.

Twitterissä eniten mainintoja saaneet julkaisut olivat
lääketieteellisiä, ympäristötieteellisiä ja biotieteellisiä artikkeleita. Kansainvälisissä uutispalveluissa
eniten huomiota saaneiden julkaisujen joukossa oli
lääketieteen, ympäristötieteen, tähtitieteen, fysiikan
ja arkeologian alan julkaisuja.

Science-lehdessä julkaistut seitsemän artikkelia olivat ekologian, geotieteiden, genetiikan ja immunologian aloilta.

JULKAISUJEN VERKKONÄKYVYYS

Julkaisujen verkkonäkyvyyttä tarkasteltaessa on
hyvä ottaa huomioon, etteivät seurantaindikaattorit ole vakiintuneita eivätkä ota huomioon julkaisun
tieteenalaa. Vuosittaiset vaihtelut saattavat johtua
muun muassa muutoksista eri näkyvyyspalvelujen
menetelmissä.

Tieteellisten julkaisujen verkkonäkyvyyttä, julkaisujen saamaa huomiota sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä ja Facebookissa, uutispalveluissa ja muissa verkkolähteissä, on mahdollista seurata
siihen kehitetyillä altmetriikan välineillä.
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YLIOPISTOON HAKENEET JA
HYVÄKSYTYT

Siirtohaussa hakijamäärä kasvoi niin ikään selvästi,
hakijoita oli 132 (2018: 84) henkilöä.
Talven 2019 haussa kansainvälisiin maisteriohjelmiin haki 3 494 henkilöä (3 899 hakemusta), mikä
oli 33 % enemmän kuin edellisvuonna. Helsingin
yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä 2,5-kertaistui vuosien 2018—2019 aikana.
Tähän vaikuttivat muun muassa uudet vetovoimaisiksi osoittautuneet koulutusohjelmat ja globaalin
digitaalisen markkinoinnin onnistuminen. Vuonna
2017 käyttöön otetut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten hakijoiden lukuvuosimaksut eivät ole vähentäneet kiinnostusta opiskella Helsingin yliopistossa.
Ainoastaan ensimmäisenä vuonna maksujen käyttöönoton jälkeen hakemusten määrä väheni hieman.

KANDI- JA MAISTERIOHJELMAT
Kevään 2018 yhteishaussa alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin koulutusohjelmiin sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin haki
27 531 (2018: 27 741) henkilöä. Lisäksi suomen- ja
ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin haki yhteishaussa
1 678 (2018: 1 325) henkilöä. Yhteishaussa hyväksyttiin yhteensä 4 094 (2018: 4 054) opiskelijaa, joista
3 672 (2018: 3 689) hyväksyttiin kandiohjelmiin ja
422 (2018: 365) suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten hakijoiden prosenttiosuus kasvoi edellisvuodesta (2019, 64 %,
2018: 59 %). Eniten hakemuksia tuli Nigerian, Ghanan ja Intian kansalaisilta. Yhteensä hakemuksia tuli
130 maan kansalaiselta. Suomalaisten osuus oli 26
prosenttia (2018: 28 %). Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hyväksyttiin 839 hakijaa. Hyväksyttyjä hakijoita oli eniten Suomesta, Kiinasta, Yhdysvalloista ja
Intiasta.

Avoimen väylän kautta yliopistoon haki 235 henkilöä (2018: 146), mikä tarkoittaa 62 prosentin kasvua
edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli pääosin tietojenkäsittelytieteen DEFA-hankkeen ansiota. DEFA-hankkeessa opiskelija täydentää omaa osaamistaan tietojenkäsittelytieteen alalla ja voi jopa päästä
tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijaksi.
Opiskelupaikan saaminen edellyttää vahvaa sitoutumista ja tiiviitä DEFA-opintoja vuoden ajan avoimen
yliopiston opiskelijana.

Taulukko 7. Hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet.
Hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Hakeneet

yhteishaku: kandiohjelmat, lääketieteen ja hammaslääketieteen
koulutusohjelmat

Hyväksytyt

Paikan
vastaanottaneet

27 531

3 672

3 445

yhteishaku: suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat

1 678

422

402

Moni- ja vieraskieliset maisteriohjelmat

3 494

839

462

235

147

115

84

50

37

avoimen väylä
Siirtohaku
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Taulukko 8. Tohtoriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet.
Tohtoriohjelmiin hakeneet ja hyväksytyt

marras 2018

helmi 2019

huhti 2019

syys 2019

Yhteensä

Hakemukset

31

146

353

648

1178

Yksittäiset hakijat

31

144

348

593

1116

Hyväksytyt

27

135

237

448

847

Paikan vastaanottaneet

27

130

232

427

816

OPISKELIJAVALINTOJEN KEHITTÄMINEN

Lukuvuosimaksuihin liittyvä yliopiston oma apurahajärjestelmä oli toista vuotta käytössä. Helsingin yliopisto myöntää apurahoja akateemisin perustein parhaiten soveltuville hakijoille. Apurahaa
haki 81 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista ja se
myönnettiin 31 hakijalle.

Koko yliopiston tasolla kuvattiin opiskelijavalinnan
termit ja prosessit, aikataulut ja työnjaot. Kandi- ja
maisteriohjelmavalintojen yleiset linjaukset laadittiin kolmivuotiskaudelle (vuodet 2020—2022), ja
myös valintaperusteet päätettiin samalle ajanjaksolle. Todistusvalinnan kriteerit oli päätetty ja tiedotettu hakijoille jo vuonna 2018.

TOHTORIOHJELMAT
Tohtoriopintoihin järjestettiin neljä hakukierrosta
vuonna 2019. Marraskuun 2019 hakukierros on vielä
kesken, minkä takia oheisessa taulukossa tiedot on
esitetty marraskuun 2018 tohtorihausta lähtien.

Koevalinnan osalta linjattiin yhteisesti ennakkomateriaalien laajuutta ja valintakokeisiin liittyviä
kieliperiaatteita. Yliopistojenvälistä maantieteen ja
molekyylibiotieteiden valintakoeyhteistyötä kehitettiin. Opiskelijavalintojen uudistamishanke on tuottanut materiaalia valintakokeen suunnittelua varten,
muun muassa osaamisen arviointiin soveltuvista eri
tehtävätyypeistä ja niiden eduista ja haasteista.

Vuoden aikana hakemuksia on jätetty 1 178, hyväksyttyjä on ollut 847 ja paikan vastaanottaneita 816.
Hakemukset eivät jakaudu tasaisesti neljälle eri hakukierrokselle: marraskuun 2018 haussa oli vain 31
hakemusta, kun syyskuun 2019 haussa oli 648 hakemusta. Marraskuun 2018 haussa oli 12 hakukohdetta
(hakemuksia jätettiin 11 hakukohteeseen); syyskuun
haussa oli mukana kaikki 32 tohtoriohjelmaa. Syyskuun haun yhteydessä pystyi hakemaan palkallista
jatko-opiskelijan paikkaa.

Muita haku- ja valintaväyliä suunniteltiin Toinen
reitti yliopistoon -hankkeen puitteissa. Sosiaalitieteiden kandiohjelmaan haetaan vuonna 2020 suorittamalla Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteinen,
viiden opintopisteen laajuinen verkkokurssi. Lisäksi
hakijan tulee osallistua näyttökokeeseen.
Vuonna 2019 toteutettiin ensimmäistä kertaa haku
ja valinta englanninkieliseen Bachelor’s Programme
in Science -kandiohjelmaan.

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Luettelointia ja kiipeilyä — museologian opiskelijat oppivat museotyötä Järnefeltien kodissa Suvirannassa
Helsingin yliopiston museologian maisteriopiskelijoilla on tänä keväänä ollut ainutlaatuinen mahdollisuus päästä oppimaan museotyötä museossa, joka
ei vielä ole museo.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kieli-kulttuuri/luettelointia-ja-kiipeilya-museologian-opiskelijat-oppivat-museotyota-jarnefeltien-kodissa-suvirannassa
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Kuvio 6. Opiskelijat 2012—2019.
Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat
Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat
Tohtorin tutkintoa suorittavat

25 000
20 000

19 643

19 141

18 691

18 052

17 540

16 861

16 647

16 467

15 000
10 000

9 740
4 820

5 000
0

2012

9 468

9 588

9 494

4 671

2013

4 682

2014

4 470

4 431

2015

4 323

2016

OPISKELIJAT

10 302

9 976

9 783

9 662

4 496

4 316

2017

2018

2019

noin 7 000 olivat vielä vanhan tutkintojärjestelmän
mukaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon 11 000
opiskeluoikeudesta lähes 3 000 oikeutta oli aloitettu
uusien koulutusohjelmien mukaisina. Uusiin maisteriohjelmiin siirtyneitä oli noin 2 000, mikä selittyy pääosin sillä, että opiskelijat ovat kandidaatin
tutkinnon suoritettuaan vaihtaneet uusimuotoiseen
maisteriohjelmaan. Ylemmän korkeakoulututkinnon opiskeluoikeuksista yli 6 000 oli vielä vanhan
opintojärjestelmän mukaisia. Vaikuttaa siltä, että
opiskelijat tekevät siirtymäpäätöksen vasta siinä vaiheessa, kun on varmistunut, että opinnot eivät ehdi
valmistua vanhan järjestelmän mukaan.

Yliopistossa oli vuonna 2019 noin 31 600 tutkinto-opiskelijaa. Kokonaisopiskelijamäärä kääntyi
nousuun, ja useita vuosia jatkunut laskeva trendi
näyttää taittuneen. Nousua oli eniten ylempää korkeakoulututkintoa ja tohtorin tutkintoa suorittavien
määrässä.
Syksyllä 2017 käynnistyneen koulutusuudistuksen
siirtymäaika päättyy vuonna 2020. Siirtymäaikana
ennen syksyä 2017 aloittaneet opiskelijat voivat joko
suorittaa tutkintonsa vanhan järjestelmän mukaan
loppuun tai siirtyä halutessaan suorittamaan tutkintoaan uusissa koulutusohjelmissa.

Naisten ja miesten osuus opiskelijoista on pysynyt
viimeiset vuodet varsin vakaana. Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista naisia on 64 prosenttia ja tohtorikoulutettavista 61
prosenttia.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavia suoritusoikeuksia oli vuoden 2019 päättyessä yhteensä
noin 17 000, joista 9 400 on aloitettu uusien koulutusohjelmien mukaan. Uuteen kandiohjelmaan
oli siirtynyt vain noin 600 opinto-oikeutta ja loput

Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita on noin 1 970 eli
6,2 prosenttia opiskelijoista. Kansainvälisten opiske-

Taulukko 9. Tutkinnot ja opiskelijat tutkijakouluittain.
Tutkijakoulu

2017
Tutkinnot

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen
Luonnontieteellinen
Terveyden tutkimisen
Ympäristö-, elintarvike ja biotieteellinen

Opiskelijat

Tutkinnot

2019

Opiskelijat

Tutkinnot

Opiskelijat

166

2 006

149

1 969

164

1 999

66

506

72

495

67

551

171

1 280

160

1 321

213

1 398

72

521

63

524

59

541

503

4 489

Muu
Yhteensä

2018

10
4 323

475

30

7
444

4 316
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Kuvio 8. Opiskelijoiden sukupuolijakauma vuonna 2019.
Opiskelijat yhteensä

11 359

Tohtorin tutkintoa suorittavat

20 213

1 765

Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat

2 731

3 465

Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat

6 835

6 062

0%

10 %

10 405

20 %

30 %

miehiä

lijoiden määrä on pitkästä aikaa kääntynyt nousuun:
heidän määränsä lisääntyi lähes 120 opiskelijalla.
Erityisesti nousu näkyy tohtorikoulutettavissa. Eniten tutkinto-opiskelijoita oli Kiinasta, Venäjältä, Intiasta ja Saksasta. Tohtorikoulutettavista 27 prosenttia ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista 8
prosenttia oli muita kuin Suomen kansalaisia.

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

naisia

erikoistumiskoulutuksissa noin 300 henkilöä. Avoimen yliopiston opintoihin ja muihin erillisiin opintoihin opiskeluoikeus oli noin 28 500 henkilöllä.

TUTKINNOT

Perustutkinto-opiskelijoista noin 2 100 oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä ja noin 1 800 oli opiskelijavalintojen yhteydessä osoittanut ruotsin kielen taitonsa. Lisäksi noin 500 opiskelijalla oli kaksikielisen
tutkinnon suoritusoikeus. Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvia, ruotsinkielentaitoisiksi koulutettavia
perustutkinto-opiskelijoita oli yliopistossa yhteensä noin 2 700. Tohtorin tutkintoa suorittavista 216
(4,8 prosenttia) oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä.

Vuonna 2019 Helsingin yliopistossa suoritettiin
2 899 alempaa korkeakoulututkintoa, 2 698 ylempää korkeakoulututkintoa ja 503 tohtorin tutkintoa.
Alempien ja ylempien korkeakoulutukintojen määrien nousu oli odotettavissa, koska koulutusuudistuksen siirtymäajan päättyminen lähestyy, mutta
myös tohtorin tutkintojen määrä nousi merkittävästi.

Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi yliopistolla opiskeli
vuoden aikana noin 31 000 yksittäistä henkilöä, joilla ei ollut tutkinnonsuoritusoikeutta. Näistä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin ammatillisia jatko-opintoja opiskeli noin 2 600 henkilöä sekä muissa

Suoritetuista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista 16 prosenttia valmistui vuonna 2017
käynnistyneistä uusista koulutusohjelmista.

Kuvio 7. Tutkinnot 2012—2019.

Alempi tutkinto

Ylempi tutkinto

Tohtorin tutkinto
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Kuvio 9. Ylemmät korkeakoulututkinnot ja niiden tavoitteet rahoitusmallin koulutusalaryhmittäin.
2016

2017

2018

2019

Tavoite (lukuna)

800
670

700
600

400

498

405

500
330

302

270

300
200

145

100

55

45

100
0

Taulukko 10. Tutkinnot, tutkintotavoitteet ja toteuma suhteessa tavoitteeseen tiedekunnittain 2019.
Tiedekunta

Alemmat korkeakoulututkinnot
Tutkinnot

Tavoite

Toteuma

Ylemmät korkeakoulututkinnot
Tutkinnot

Tavoite

Toteuma

Tohtorin tutkinnot
Tutkinnot

Tavoite

Toteuma

Teologinen

148

180

82 %

123

160

77 %

15

15

100 %

Oikeustieteellinen

353

270

131 %

303

270

112 %

15

16

94 %

Lääketieteellinen
Humanistinen
Matemaattis-luonnontieteellinen
Farmasian
Bio- ja ympäristötietellinen
Kasvatustieteellinen
Valtiotieteellinen
Svenska social- och kommunalhögskolan
Maatalous-metsätieteelline
Eläinlääketieteellinen

84

80

105 %

261

278

94 %

166

145

114 %

485
407
139
147
416
292

570
400
150
155
442
360

85 %
102 %
93 %
95 %
94 %
81 %

459
291
42
132
308
430

485
440
55
142
330
350

95 %
66 %
76 %
93 %
93 %
123 %

53
70
18
53
23
42

55
72
12
55
20
44

96 %
97%
150 %
96 %
115 %
95 %

86

65

132 %

277
65

264
64

105 %
102 %

279
70

248
62

113 %
113 %

37
11

40
16

93 %
69 %

2 899

3 000

97 %

2 698

2 820

96 %

503

490

103 %

Alempien korkeakoulututkintojen määrä oli
varsin lähellä ministeriön kanssa sovittua 3 000
tutkinnon tavoitetta. Puolet tiedekunnista saavutti
alemmille korkeakoulutukinnoille asetetun tavoitteen: eläinlääketieteellinen, lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen,
matemaattis-luonnontieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta sekä
Svenska social- och kommunalhögskolan.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittanut oli
keskimäärin (mediaani) 25-vuotias. Naisia heistä
oli 70 prosenttia ja ruotsinkielentaitoisia vähintään
9,2 prosenttia. Tavoiteajassa tutkinnon suoritti 26,3
prosenttia ja lisäksi korkeintaan vuosi tavoiteajan
jälkeen 36,5 prosenttia. Kumpikin osuus on jonkin
verran noussut vuosina 2017—2019. Ks Kuvio 10.
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Kuvio 10. Tavoiteajassa valmistuneet alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot.
yli vuosi tavoiteajan jälkeen, kerroin 1
vuoden sisällä tavoiteajasta, kerroin 1,3
tavoiteajassa, kerroin 1,5
tavoiteajassa (%)
tavoiteajassa + vuoden sisällä tavoiteajasta (%)

yli vuosi tavoiteajan jälkeen, kerroin 1
vuoden sisällä tavoiteajasta, kerroin 1,3
tavoiteajassa, kerroin 1,5
tavoiteajassa (%)
tavoiteajassa + vuoden sisällä tavoiteajasta (%)
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49,8 %

22,5 %

24,3 %

2018

2019

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Alemmat korkeakoulututkinnot

Kuvio 11. Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot kauden 2021—2024 rahoitusmallin kertoimilla painotettuna.
Tutkintojen lukumäärä

Tutkintojen lukumäärä

Lukumäärä painotettuna rahoitusmallin kertoimilla

Lukumäärä painotettuna rahoitusmallin kertoimilla
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3 910
2 911
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2 899

2019

4 193

2 603

2 506

2017

4 456

4 185

2018

2 698

2019

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Alemmat korkeakoulututkinnot

Ylempiä korkeakoulututkintoja kertyi noin 190
tutkintoa enemmän kuin vuonna 2018. Määrällisesti
eniten nousua oli yhteiskunnallisen alan tutkinnoissa, suhteellisesti eniten tietojenkäsittelytieteissä.
Vuonna 2018 ministeriön kanssa sovittuihin tavoitteisiin päästiin hammaslääketieteen, oikeustieteen,
maatalous-metsätieteen ja yhteiskuntatieteen aloilla, heikoiten terveys- ja hyvinvointialoilla. Kolmen
vuoden keskiarvoissa tutkintotavoitteisiin päästiin
ainoastaan hammaslääketieteissä, yhteiskuntatieteissä ja oikeustieteissä.

suorittanut oli keskimäärin (mediaani) 28-vuotias.
Naisia heistä oli 70 prosenttia, ja ruotsinkielentaitoisia vähintään 9,7 prosenttia ja ulkomaalaisia 6,9 prosenttia. Tavoiteajassa tutkinnon suoritti 24,5 prosenttia, ja lisäksi vuoden sisällä tavoiteajan jälkeen
25,5 prosenttia. Myös ylempien korkeakoulututkintojen suoritusajat näyttävät lyhentyneen uusien koulutusohjelmien käynnistymisen jälkeen. Ks Kuvio 10.
Tohtorin tutkintojen määrä nousi lähes 60 tutkinnolla edellisestä vuodesta ja ylitti ministeriön kanssa
sovitun tavoitteen (490). Kolmen vuoden keskiarvo
jää edelleen tavoitteen alapuolelle. Tutkintotavoitteet saavutettiin teologisessa, lääketieteellisessä,
farmasian ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Tiedekunnista oikeustieteellinen, valtiotieteellinen,
maatalous-metsätieteellinen ja eläinlääketieteellinen
pääsivät ylemmille korkeakoulututkinnoille asetettuihin tavoitteisiin. Ylemmän korkeakoulututkinnon
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OPISKELU JA OPINNOT

Eniten tutkintomäärä nousi lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Tohtorin tutkinnon suorittanut oli keskimäärin (mediaani) 36-vuotias. Naisia heistä oli 60 prosenttia,
äidinkieleltään ruotsinkielisiä 4,4 prosenttia ja ulkomaalaisia 24,3 prosenttia. Tohtorin tutkinnon mediaanisuoritusaika oli 6,5 vuotta.

OPINTOPISTEET
Yliopistossa suoritettiin lähes 1,1 miljoonaa opintopistettä vuonna 2019. Nousua edellisvuodesta
oli noin 30 000 opintopistettä. Eniten nousua oli
avoimessa yliopistossa muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamissa opinnoissa sekä alempaa
ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien suo-

Yliopistossa suoritettiin lisäksi 25 lisensiaatin tutkintoa ja 17 erikoiseläinlääkärin ammatillista jatkotutkintoa.
Taulukko 11. Suoritetut opintopisteet 2016—2019.
Opiskelijaryhmä

2016

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat

2017

2018

2019

921 463

918 861

902 221

914 030

Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

35 432

32 424

31 620

29 120

Saapuneet vaihto-opiskelijat

32 347

33 344

32 290

31 582

Avoin yliopisto ja erilliset opinnot

87 095

79 303

84 418

102 236

Erikoistumistutkinnot ja -koulutus

4 134

5 238

10 451

12 773

Muut

5 781

6 603

7 008

7 261

1 086 415

1 076 496

1 068 561

1 096 764

Yhteensä

Kuvio 12. Vähintään 55 op suorittaneiden osuus läsnäolevista opiskelijoista.

55 op suorittaneiden osuus läsnäolevista
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55 op suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä
Ympyrän koko kuvaa läsnäolleiden opiskelijoiden lukumäärää.
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rituksissa. Avoimen yliopiston suoritetuin kurssi oli
edelleenkin Elements of AI -verkkokurssi.

Taulukko 12. Opiskelijaliikkuvuuden kärkimaat.
Maa

Lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi hieman.
Koulutusuudistuksen siirtymäajan päättyminen ja
tutkintomäärien kasvu heijastuu myös tähän. Tällä
toteumalla ei ole enää merkitystä rahoitukseen, sillä
se korvautuu tavoiteajassa suoritettujen tutkintojen
määrällä kauden 2021—2024 yliopistojen rahoitusmallissa. Vähintään 55 op suorittaneiden osuus on
yliopiston tämän kauden strateginen indikaattori.

OPISKELIJA VAIHDOSSA
Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoista
575 toteutti yli kolmen kuukauden liikkuvuusjakson
vuonna 2019. Opiskelijavaihtoon lähtevien määrä
on laskenut vuodesta 2015 alkaen. Helsingin yliopistoon saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta, ollen 1 245 vuonna
2019. Yleisesti ottaen vaihto-opiskelijoiden määrä
on pysynyt viime vuodet vakaana.

Maa

Suomeen

Iso-Britannia

58

Saksa 218

Alankomaat

48

Ranska 160

Italia

35

Italia 118

Ruotsi

33

Espanja 71

Ranska

33

Kiina 66

Kanada

31

Belgia 56

Australia

26

Venäjä 48

Espanja

24

Alankomaat 48

Saksa

23

Iso-Britannia 43

Belgia

21

Tsekki 38

Kuvio 13. Vaihdossa suoritetut opintopisteet.
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Suosituimmat Helsingin yliopistosta lähtevien vaihto-opiskelijoiden kohdemaat ovat viime vuosina olleet Iso-Britannia ja Alankomaat, niin myös vuonna
2019. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden lähtömaiden
kymmenen kärkimaata ovat pysyneet samoina viime vuodet. Eniten vaihto-opiskelijoita Helsingin yliopistoon tulee Saksasta.
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Lähtevät

2017

Yliopisto on kauden 2017—2020 strategiassaan linjannut, että vaihdossa suoritettujen opintopisteiden
määrää seurataan. Vaihdossa suoritettujen opintopisteiden määrä on esitetty oheisessa kuviossa.

•

JATKUVA OPPIMINEN

•

Vuonna 2018 alkanut valmistelu jatkuvan oppimisen toimintamallin kehittämiseksi, organisoitumiseksi ja tarjonnan laajentamiseksi konkretisoitui,
kun yliopisto käynnisti vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön strategisella rahoituksella

yliopis
totasoisen

jatkuvan oppimisen projektin.
 

•

Saapuvat

2018

2019

Helsingin yliopistolla on jatkuvan oppimisen toimintamalli, jossa on määritelty vastuut, roolit
sekä ansaintalogiikka.
Yliopiston yhteydet työelämään ja asema osaamisen kehittämisen kumppanina vahvistuu.
Helsingin yliopisto suoriutuu uuden rahoitusmallin mittareilla mahdollisimman hyvin.

Projektin ensimmäisessä pilottina on Sosiaali- ja
terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma, jossa ensimmäiset opiskelijat aloittivat syksyllä
2019. Koulutusohjelma muokkaa opetustaan verkkomuotoisemmaksi, jolloin opintojen avaaminen
avoimina yliopisto-opintoina tai osana täydennyskoulutusta on mahdollista. Toisena pilottina Kumpulan kampuksella suunnitellaan ja pilotoidaan
uutta oppimisen ja opettamisen verkostomallia, jossa toimii opiskelijoita, yritysten työntekijöitä ja yliopiston henkilökuntaa. Tarkoituksena on saattaa eri
toimijoita yhteen, mikä tuottaa kaikille lisäarvoa ja
uutta osaamista.

Jatkuvan oppimisen kohderyhmänä ovat oppijat
”vauvasta vanhukseen”, jolloin esimerkiksi jatkuvaan
oppimiseen luetaan avoimien yliopisto-opintojen ja
täydennyskoulutuksen lisäksi tiedekasvatustoiminta, lukioyhteistyö ja Tiedekulman tiedetapahtumat.
Projektille asettuja tavoitteita ovat:
•

Suomesta

Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen tarjonta
on laajentunut ja se näyttäytyy eri kohderyhmille
yhtenäisenä kokonaisuutena.
35
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Taulukko 13. Lähtevät ja saapuvat vaihto-opiskelijat tiedekunnittain. Perustutkinto-opiskelijoiden yli kolmen kuukauden liikkuvuusjaksot.
Tiedekunta
teologinen

Lähteneet
2018

Saapuneet
2018

Yhteensä
2018

Lähteneet
2019

Saapuneet
2019

Yhteensä
2019

7

8

15

17

8

25

oikeustieteellinen

132

141

273

111

142

253

lääketieteellinen

20

51

71

20

65

85

137

186

323

111

156

267

38

180

218

48

209

257

7

50

57

10

67

77

Bio- ja ympäristötieteellinen

36

94

130

35

116

151

Kasvatustieteellinen

61

65

126

37

66

103

117

196

313

102

219

321

Sv. social- och kommunalhögskolan

18

22

40

10

19

29

Maatalous-metsätieteellinen

54

155

209

64

164

228

4

17

21

10

14

24

631

1 165

1 796

575

1 245

1 820

Humanistinen
Matemaattis-luonnontieteellinen
Farmasia

valtiotieteellinen

Eläinlääketieteellinen
Yhteensä

lisäksi Kielikeskuksessa on ollut kaksi työharjoittelijaa 2019, mutta näitä ei ole tilastoitu.

Yliopistoyhteisön tiedottaminen ja keskusteluttaminen jatkuvan oppimisen kokonaisuudesta ovat
olleet projektissa keskeisiä toimenpiteitä. Projektipäällikkö on tavannut tiedekuntien johtoa sekä
Avoimen yliopiston toimijoita, tiedekasvattajia ja
MOOC-kursseja toteuttavia koulutusohjelmia. Vuoden aikana käynnistyivät myös jatkuvan oppimisen
konseptointi- ja brändäystyö sekä erilaiset viestintätoimet kuten erikoistumiskoulutuksien viestinnän
tukeminen.

lijoiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös tehdä
kaksikieliset tutkinnot entistä tunnetummiksi työantajille.
Syksyisin järjestettävä opiskelijamarkkinointitapahtuma Högskoledagen uudistettiin tuomalla entistä
vahvemmin esille tieteenalojen sisältöjä ja monitieteellisyyttä. Uni på väg -opiskelijamarkkinointikiertue teki ennätysmäärän lukiovierailuja. Yliopisto sai
myös täydentävää rahoitusta Uni på väg -konseptin
pilotoimiseen suomenkielisissä lukioissa.

KAKSIKIELISYYS
Vuoden 2019 aikana laadittiin yliopiston koulutuksen kaksikielisyyden edistämisen työkalupakki
opettajille, koulutusohjelmille ja tiedekunnille. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsinkielistä opetusta
vuosien 2020—2023 opetussuunnitelmissa. Kieliasiat nostettiin teemaksi myös koulutusohjelmien
laadunhallinnassa.

KOULUTUSOHJELMIEN JOHTAMINEN
Koulutusohjelmien toiminnan vakiinnuttamiseksi ja
kehittämiseksi koulutusohjelmien johtajien foorumissa työstettiin vuoden 2019 aikana muun muassa
seuraavia aiheita: koulutuksen ja koulutusohjelmien
johtaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi, lukioyhteistyö, valintauudistus, koulutusohjelmauudistuksen tilanne, opinnäytetyöt, jatkuva oppiminen,
työelämäopinnot, opiskelijoiden hyvinvointi, koulutusvienti ja apurahaohjelma. Foorumi kokoontui
vararehtorin johdolla yhdeksän kertaa. Kaksi tapaamisista oli suunnattu erityisesti englanninkielisille ja
monikielisille koulutusohjelmille.

Ruotsinkielistä opetusta varten olevien tehtävien
rekrytoinnissa linjattiin suositeltava ruotsin kielen
taidon taso, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaista tasoa C2. Standardin tarkoituksena on
varmistaa yliopiston ruotsinkielisen opetuksen laatu.
Kaksikielisten tutkintojen kehittämisessä aloitettiin työelämähanke, jonka tavoitteena on selkeyttää
kaksikielisen opiskelun työelämärelevanssia opiske36
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Opintoasiainneuvosto järjesti opetuksen strategiapäivän, jossa keskusteltiin ja koottiin ideoita opetuksen, oppimisen ja opiskelun kehittämisestä.
Koulutuksen johtamisen prosesseihin pureuduttiin
vararehtorin, opetuksesta vastaavien varadekaanien
ja opetus- ja opiskelijapalveluiden kehitysjohtajan ja
asiantuntijoiden kaksipäiväisessä työpajassa, joka
keskittyi erityisesti rakentamaan johdonmukaista
toimintamallia aloituspaikkojen ja tutkintotavoitteiden valmisteluun ja sopimiseen.

tiedot vuosittain tiettynä ajankohtana. Tiedot tulevat
tiedekuntien, kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmien
sekä tutkijakoulujen johtoryhmien käyttöön. Lisäksi
koulutusohjelmien toimivuuden ja laadun seuraamiseksi yliopistossa toteutetaan koulutusohjelmien
katselmus säännöllisesti kolmen vuoden välein. Katselmuksen yhteydessä arvioidaan koulutusohjelmien
toimintaa ja laatua vähintään kolmen vuoden ajanjaksolla. Katselmus tuottaa tietoa, jonka perusteella
tiedekunta voi arvioida koulutusohjelmien ja niiden
opetussuunnitelmien kehittämistä ja uudistamista
sekä koulutusohjelmien perustamista, yhdistämistä
tai lakkauttamista.

KOULUTUSOHJELMATARJONTA 2019
Yliopistossa vuosien 2015—2017 koulutusuudistuksen yhteydessä perustettiin pääosa yliopistossa toimivista koulutusohjelmista. Yliopistossa on
33 kandiohjelmaa (joista yksi kansainvälinen), 63
maisteriohjelmaa, joista 35 on sellaisia, joihin on
kansainvälinen haku. Jatkossa tavoitteena ei ole lisätä koulutusohjelmien määrää, vaan painopiste on
koulutusohjelmien toimivuuden ja laadun kehittämisessä.

Koulutusohjelmien katselmuksen toteutus kytketään
yliopiston muiden arviointien, kuten esimerkiksi auditointien toteutukseen aina, kun se on mahdollista.
Ensimmäinen katselmus toteutuu vuonna 2021.

TILANNEKUVAT KOULUTUSOHJELMIEN
LAADUN VUOKSI
Koulutusohjelmien vuosiseurantakäytännöt valmisteltiin yhteistyössä koulutusohjelmien johtajien ja
varadekaanien kanssa. Koulutusohjelmien johtoryhmissä käytiin tilannekuvakeskustelut ja samalla
johtoryhmä suunnitteli tulevaa toimintaa sekä laati toimenpidelistan tiedekunnan suunnitelmaa ja
budjettia varten. Vuosiseuranta toteutettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 syksyllä. Mukana olivat
kaikki yliopiston kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmat. Toimintatavasta tulee yliopistoon pysyvä koulutusohjelmien laadunhallinnan ja toiminnan suunnittelun käytäntö.

Uudistuksen jälkeen on perustettu yksi kansainvälinen kandiohjelma Bachelor´s Programme in Science, johon valittiin ensimmäiset opiskelijat vuonna
2019, ja kaksi uutta englanninkielistä maisteriohjelmaa, joiden ensimmäiset opiskelijat valitaan vuonna
2020: Master´s Programme in Changing Education
kasvatustieteen alalla ja Master´s Programme in
Global Governance Law oikeustieteen alalla. Lisäksi
vuoden aikana valmisteltiin kansainvälistä maisteriohjelmaa farmasian alalle. Yliopisto on kiinnittänyt
huomiota kansainvälisten ohjelmien markkinointiin
ja kansainvälisten maisteriohjelmien vetovoimaisuuteen.

OPISKELIJAPALAUTTEET

KOULUTUSOHJELMIEN LAADUNHALLINTA
Yliopistossa toteutetun koulutusuudistuksen yhteydessä päätettiin, että koulutusohjelmien toimintaa
seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Uudistuksen
ratkaisut on tehty koulutuksen laadun parantamiseksi.

Opiskelijapalaute on osa yliopiston itsearviointia ja
koulutuksen laatujärjestelmää. Palautetietoa hyödynnetään systemaattisesti opetustoiminnan johtamisessa, päätöksenteossa ja opetuksen kehittämisessä. Palauteprosessissa on keskeistä tuloksista ja
toimenpiteistä tiedottaminen sekä vaikutusten seuranta ja arviointi.

Koulutusohjelmien laadunhallinnan elementtejä ovat yliopiston tutkintoja ja opiskelua koskevien
yhteisten linjausten lisäksi muun muassa palautejärjestelmät, koulutusohjelmien johtaminen, opetussuunnitelmatyö, tiedontuotanto ja indikaattorit
koulutusohjelmien toiminnasta sekä koulutusohjelmien seuranta-, arviointi- ja kehittämismekanismit.

Opiskelijapalauteryhmä on edistänyt yliopiston yhteisten opiskelijapalautekyselyiden systemaattista
hyödyntämistä osana koulutusohjelmien laadunhallintaa. Ryhmä jalkautui yhdessä pedagogisten
yliopistonlehtoreiden kanssa kampuksille esittelemään HowULearn-, kandipalaute-, uraseuranta- ja
International Student Barometer (ISB) -kyselyiden
tuloksia. Koulutusohjelmien johtoryhmille ja ope-

Helsingin yliopistossa on aloitettu koulutusohjelmien vuosiseuranta. Yliopistopalvelut tuottaa koulutusohjelmien toiminnasta systemaattisesti samat
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INTERNATIONAL STUDENT BAROMETER

tusvaradekaaneille suunnatut tilaisuudet otettiin
kampuksilla myönteisesti vastaan. Palautteista toivottiin jatkossa vielä syvempiä analyysejä sekä koulutusohjelmakohtaisempia tuloksia.

International Student Barometer -palautteesta saadut tulokset heijastavat yliopiston profiilia tutkimusyliopistona. Tutkimuksen laatu ja opettajien asiantuntijuudessa Helsingin yliopisto on yksi parhaista.
Opiskelijoiden ohjauksessa ja opiskelijoilta saadun
palautteen hyödyntämisessä on parantamisen varaa. Erityisesti akateemiselta henkilöstöltä saatua
uraneuvontaa toivotaan enemmän.

Tilaisuuksien lisäksi opiskelijapalauteryhmä julkaisi raportin, jossa kyselyiden tulokset koottiin lukuvuoden 2018—2019 osalta yhteen. Kyselykohtaisten
tulosten lisäksi raportissa tarkastellaan palautekyselyitä kokonaisuutena ja nostetaan esiin vahvuuksiin
ja kehittämiskohteisiin liittyviä havaintoja sekä yliopistotason toimenpidesuosituksia.

Vuoden 2018 kyselyyn osallistui 199 korkeakoulua
ympäri maailmaa. Helsingin yliopistosta kyselyyn
vastasi 856 opiskelijaa eli 32 %, mikä oli hieman
heikommin kuin 2017, jolloin vastausprosentti oli
38 % (yli 900 vastaajaa). Kysely toteutettiin nyt neljännen kerran. Edeltävät kyselyt on tehty 2010, 2014
ja 2017. Tulevaisuudessa kyselyyn osallistutaan joka
toinen vuosi.

KANDIPALAUTE
Kandipalaute on valtakunnallinen kysely, joka toteutetaan keskitetysti yliopistoissa ja jonka kehittämisestä vastaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry. Vuonna 2019 Helsingin yliopistosta
valmistui 2 899 kandidaattia ja Valvira-pätevyyden
sai 182 lääketieteen opiskelijaa. Kandipalautteeseen
vastasi Helsingin yliopistossa 2 005 opiskelija, eli
vastausprosentti on 65,1 %. Suurin yksittäinen syy
vastausprosentin laskemiseen (2018: 68,6 %) on lääketieteen opiskelijoiden heikko osallistuminen (vastausprosentti 20,9 %).

YLIOPISTOJEN URASEURANTAKYSELYT
Yliopistojen valtakunnalliset uraseurantakyselyt
toteutetaan vuosittain syksyllä loka-marraskuussa. Maisteriuraseurantakyselyn piirissä ovat kaikki
viisi vuotta aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon ja farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan
tutkinnon suorittaneet. Tohtoriuraseurantakyselyn
kohderyhmänä ovat kolme vuotta aiemmin tohtorin
tutkinnon suorittaneet.

Edellisen vuoden tapaan korkeimmat pistekeskiarvot yliopistotasolla saivat vuoden 2019 kyselyssä
kysymykset: ’Voin hyvin yliopistossani’ ja ’Opetus oli
mielestäni pääosin laadukasta’. Alhaisimmat pistekeskiarvot saivat kysymykset: ’Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun’ ja ’Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani’.

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Työnantajat haluavat nyt Full Stack -ohjelmoijia — verkkokurssi auttaa koodaria
työmarkkinoilla
Ilmainen verkkokurssi tarjoaa modernin
websovelluskehityksen perustaidot, joita
työnantajat nyt haluavat. Työelämässä oleville kurssi on hyvä mahdollisuus päivittää
omaa osaamista.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/datatiede/tyonantajat-haluavat-nyt-full-stack-ohjelmoijia-verkkokurssi-auttaa-koodaria-tyomarkkinoilla
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Maisteriuraseurantakysely

pystyvänsä hyödyntämään hyvin oppimiaan tietoja
ja taitoja. Tutkintoonsa tyytyväisiä työuran kannalta
oli 88 %.

Vuonna 2013 Helsingin yliopistosta valmistuneiden työmarkkinatilanne viisi vuotta valmistumisen
jälkeen oli hyvä. Vastaushetkellä työssä oli 93 prosenttia, työttömänä 2 prosenttia ja työvoiman ulkopuolella 5 prosenttia. Kolmasosa valmistuneista on
kuitenkin kohdannut työttömyyttä 5 vuoden aikana.
Koulutusalojen erot ovat merkittäviä.

Tohtorin tutkinnon tuottama osaaminen ja tohtoreiden työssään tarvitsema osaaminen kohtaa pääosin
hyvin. Esimerkiksi ongelmanratkaisu, analyyttisen,
systemaattisen ajattelun taidot, itseohjautuvuus ja
oma-aloitteisuus kehittyvät hyvin tohtorintutkinnon
aikana ja ne ovat tärkeitä tohtoreiden työssä. Kehittämiskohteina voidaan mainita yhteistyötaidot, projektinhallintaidot ja neuvottelutaidot. Tutkimustyötä
tekevien osalta yksi kehittämiskohde on rahoituksen
hakemisen osaaminen.

Työllistymisen laatua ja koulutuksen ja työn suhdetta mittaavien kysymysten valossa Helsingin yliopistosta valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon
ja farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet ovat pääosin tyytyväisiä.
Kyselyyn vastanneet kokevat, että heidän työnsä vastaa vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta (81 %) ja he pystyvät hyödyntämään yliopistossa
oppimia tietoja ja taitoja työssään hyvin (84 %). Valtaosa (81 %) on myös tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta. Toisaalta vain 63 % valmistuneista
kokee, että koulutus on antanut riittävät valmiudet
työelämään. Tiedekuntien väliset erot ovat merkittäviä.

DIGILOIKKA
Opetuksen toteutuksen digiloikka -projekti on rahoittanut vuodesta 2017 alkaen yhteensä 65 koulutusohjelmien kehittämishanketta. Vuonna 2019
käynnissä olleessa 33 hankkeessa on keskitytty erityisesti opetusvideoiden ja verkkokurssien, esimerkiksi MOOCien kehittämiseen. Lääketieteellisessä
tiedekunnassa jo puolet tenteistä suoritettiin sähköisellä alustalla.

Työelämän osaamisvaatimusten näkökulmasta yliopistokoulutus kehittää hyvin useaa keskeistä asiantuntijatyössä tarvittavaa osaamista, kuten teoreettista osaamista, analyyttisen, systemaattisen ajattelun
kykyä, tiedonhankintataitoja, kykyä oppia ja omaksua uutta ja itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta.
Useiden yleisten, eri työrooleissa hyödynnettävissä
olevien osaamisalueiden kehittämistä tulee kuitenkin entisestään vahvistaa yliopistokoulutuksessa.
Esimerkkeinä voidaan mainita stressinsietokyky,
yhteistyötaidot, organisointitaidot, projektinhallinta
ja neuvottelutaidot.

Koulutusohjelmia kiinnostivat erityisesti erilaiset
opetuksessa hyödynnettävät digitaaliset aineistopankit, portfoliot, virtuaalimaailmat, 3D-mallinnus
ja 360o-kuvaus. Hankkeiden työhön voi tutustua projektin blogissa1. Projektin vaikuttavuutta tutkitaan
Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE). Tutkimus valmistuu projektin päätyttyä vuonna 2021.

Tohtoriuraseurantakysely

HYPE — YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN
KESKUS

Helsingin yliopistosta 2015 valmistuneiden tohtoreiden työllisyystilanne kolme vuotta valmistumisen
jälkeen oli hyvä. Töissä oli 97 % työttömänä 2 % ja
työvoiman ulkopuolella 2 % vastaajista. Työuran
alussa työttömyyttä kohdanneiden osuus on kuitenkin kasvussa edellisvuosiin verrattuna. Tiedekuntien
väliset erot ovat merkittäviä. Erityisesti tutkijana
työskentelevillä ja yliopistosektorilla työuran alussa
työskentelevillä työttömyyden kohtaaminen on kasvanut edellisiin uraseurantakyselyihin verrattuna.

YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN TUTKIMUS
HYPEn tutkimussuunnitelmaa ja strategiaa on työstetty intensiivisesti läpi koko vuoden 2019. Tämä on
tehty rinnakkain koko yliopiston 2021—2030 strategian suunnittelutyön kanssa. Lisäksi on erityisen
paljon paneuduttu tutkimuksen vahvistamiseen ja
opiskelijoiden hyvinvointiin sekä pohdittu miten
HYPE vastaa koulutusohjelmien tarpeisiin. Keväällä
2019 järjestettiin yliopistopedagogiikan tutkimus-

Tohtorit arvioivat työn ja koulutuksen suhdetta positiivisesti. Vastaajista 84 % arvioi työn vastaavan
hyvin vaativuustasoltaan koulutusta ja 87 % arvioi
1 https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/
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seminaari. Seminaarin tavoitteena oli jakaa tietoa
yliopistopedagogiikan uusista tutkimuksista yliopistolla. Kohderyhmänä olivat kaikki yliopistopedagogiikan kysymyksistä kiinnostuneet henkilöt.

sivuston käytettävyyttä, ulkoasua ja ohjeiden sisältöjä kehitettiin edelleen.
Verkkosivun kehityskohteeksi päätettiin ottaa erityisesti tiedotteiden näkyvyyden parantaminen ja opiskelijoiden palvelukokonaisuuden selkeyttäminen.
Tähän tarpeeseen suunniteltiin Opiskelu-palvelu,
jonka etusivu toimii kokoavana tiedotuskanavana.
Opiskelu-palvelu kokoaa opiskelijan tärkeimmät
palvelut yhden navigaation alle. Palvelun beta-versio
otetaan käyttöön keväällä 2020.

Opetus- ja opiskelijapalvelut ja HYPE järjestivät yhteistyössä valtakunnalliset Pedaforum-päivät kesäkuussa Kumpulan kampuksella. Päivien teemana oli
Oppimisen tila — Quo vadis universitas?

YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN KOULUTUS

Syksyllä otettiin käyttöön myös uusi Opetustyön ohjeet -verkkosivu, joka toimii vastaavasti kuin Opiskelijan ohjeet -sivu. Taustalla oli havainto siitä, että
myös opettajat käyttivät Opiskelijan ohjeita tiedonhakuun ja kaipasivat helposti löydettäviä ohjeita
oman työnsä tueksi. Opetustyön ohjeet rakennettiin
alusta lähtien samalle alustalle Opiskelijan ohjeiden
kanssa, jotta palveluiden välillä olisi helppo liikkua.
Opettaja voi siis esimerkiksi lukea ensin ohjeet tutkielman tarkastukseen ja sen jälkeen helposti katsoa,
mitä ohjeita tutkielman tekoon on annettu opiskelijoille.

HYPE järjestää yliopistopedagogista koulutusta Helsingin yliopiston opetustehtävissä toimivalle henkilöstölle. HYPEn koulutuksien opintohallinnollisesta
tuesta vastaavat Opetuksen strategisten palveluiden
asiantuntijat. Kysyntä yliopistopedagogiselle koulutukselle kasvoi huomattavasti vuonna 2019 varsinkin perusopintojen kurssien osalta. Henkilöstö hakee yksittäisille kursseille. Vuonna 2019 järjestetyille
kursseille tuli 853 hakemusta (2018: 810).

Koska Opetustyön ohjeet -sivusto ei vaadi yliopiston
tunnuksia, ohjeita voi hyödyntää myös yliopiston
ulkopuolisten tuntiopettajien perehdytyksessä. Samalla avoin sivusto kertoo Helsingin yliopiston opetuksen periaatteista myös yliopiston ulkopuolelle.
Syksyn aikana Opetustyön ohjeita esiteltiin opetushenkilökunnalle tiedekuntakierroksella, joka jatkuu
keväällä 2020. Kierroksilla kerätyn palautteen perusteella sivustoa kehitetään vastaamaan vielä paremmin opetushenkilökunnan tarpeisiin.

OPISKELIJAN OHJEET JA OPETUSTYÖN OHJEET
Vuonna 2018 käyttöön otettu Opiskelijan ohjeet
-verkkosivu vakiinnutti paikkansa opiskelijaviestinnän pääkanavana. Verkkosivuja katseltiin vuoden
aikana yhteensä noin 3,5 miljoonaa kertaa. Käyttäjäpalautetta ja kehitysideoita kerättiin opiskelijoilta
ja ohjeiden tekijöiltä. Saadun palautteen perusteella

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Psykoterapeuttikoulutus sopii mielenterveystyön ja terveydenhuollon ammattilaisille
Helsingin yliopisto tarjoaa terveydenhuollon ja mielenterveystyön ammattilaisille
tarkoitettuja psykoterapeuttiopintoja täydennyskoulutuksena.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/
opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/psykoterapeuttikoulutus-sopii-mielenterveystyon-ja-terveydenhuollon-ammattilaisille

Kuva: Helsingin yliopisto
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YHTEISKUNNALLINEN
VUOROVAIKUTUS

TIEDEKULMA VAIKUTTAMISEN
AREENANA

Vuosi 2019 oli Suomessa tärkeä vaalivuosi. Maaliskuussa suomalaiset äänestivät eduskuntavaaleissa ja
toukokuussa EU:n parlamenttivaaleissa. Yliopistot,
korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut vaikuttivat
aktiivisesti yhdessä ja erikseen koulutusmyönteisen
eduskunnan, hallituksen ja hallitusohjelman puolesta.

Tiedekulman vuosi 2019 oli toiminnan kehittämisen,
ohjelmiston jalostamisen ja palveluiden hiomisen
vuosi. Tiedekulmassa järjestettiin 525 tapahtumaa,
mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kävijämäärä nousi noin 15 prosenttia ja oli lähes
700 000. Tapahtumista eniten yleisösuosiota saavutti Smart as HEL -sarjan Aivojen elvytysilta. Kohokohtia olivat muun muassa Helsingin Sanomien
kanssa toteutettu Lasten tiedekysymykset Live, Ilmastovaalit-tapahtuma ja Slushin virallinen oheistapahtuma Unicorner.

Helsingin yliopisto käynnisti jo vuoden 2018 puolella mittavan SiksiTiede-kampanjan muistuttamaan
päättäjiä sivistyksen, tutkimuksen, tutkimuspohjaisen opetuksen ja tutkitun tiedon sekä yliopistoille ja
korkeakouluille suunnattavan rahoituksen tärkeydestä. Yliopistolla järjestettiin useita vaalipaneeleita
ja olohuonetenttejä osana kampanjaa. Pääkaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus ehdokkaille. Yliopiston
johto ja yliopistolaiset tapasivat laajasti poliitikkoja,
edunvalvojia ja vaikuttajia, kirjoittivat kannanottoja
muun muassa yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton
(EK) ja Akavan, pääkaupunkiseudun kuntien sekä
muiden korkeakoulujen kanssa. Yliopisto järjesti
tärkeille sidosryhmilleen, erityisesti alumneille, keskustelutilaisuuksia koulutus ja oppiminen -teeman
ympärillä. SiksiTiede-kampanja näkyi vahvasti eri
sosiaalisen median kanavissa tutkijahaastatteluin ja
tieteen puolustuspuheenvuoroin. Lisäksi puolueet
haastettiin antamaan ”yliopistolupauksia”. Kampanjaan osallistui koko yliopistoyhteisö ja siitä muodostui kaikille tärkeä, yhteinen agenda.

Vuoden aikana lanseerattiin Tiedekulma-podcast,
joka osoittautui suosituksi formaatiksi. Uusina palveluina lanseerattiin Basementin co-working-palvelut ja työskentelykonsepti Tomaattitorstai, Tiedekulman avoimet tutustumiskierrokset ja vierailuja
rikastava monimediaseinä Storywall.

MUITA TAPAHTUMIA
Yliopiston yleisökohteiden suosi kasvoi: Luonnontieteellisen museon sekä Kaisaniemen ja Kumpulan
kasvitieteellisten puutarhojen kävijäennätys ylitettiin jo lokakuussa. Yliopistomuseon maanantaiopastusten suosio jatkui. Museon esineistöön on voinut
tutustua myös museon ylläpitämästä Kuukauden
esine -blogissa, jossa nostetaan esiin mielenkiintoisia esineitä museon kokoelmasta. Piirustussalin
uudelleen käynnistynyt toiminta sisälsi sekä Helsingin yliopiston opiskelijoille tarjottavia kursseja että
suurelle yleisölle suunnattuja tapahtumia. Taiteiden
yötä yliopistolla vietettiin tutustumalla Observato-

Syyskuussa koko korkeakoulukenttä sai hyviä uutisia: suomalaisten yliopistojen perusrahoitusta
päätettiin kohentaa niin, että yliopistot saavat perusrahoitukseen 40 miljoonan euron vuotuisen lisäyksen indeksikorotusten palauttamisen lisäksi.
Joulukuussa Sitra julkaisi päätöksen yliopistojen
pääomittamisesta 100 miljoonalla eurolla vaiheittain
kolmen vuoden aikana.
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riossa avaruuden ihmeisiin, kuuntelemalla bändejä
Tiedekulmassa ja tutkimalla A. E. Nordenskiöldin
karttakokoelmaa Kansalliskirjastossa.

sentekokyvyn ja kriittisen ajattelun karttumista sekä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä.

Filosofisen tiedekunnan 98. promootio järjestettiin
toukokuussa. Tiedekunta vihki yhdeksän kunniatohtoria, lisäksi vihittiin 139 maisteria, 36 riemumaisteria, 127 tohtoria ja kahdeksan riemutohtoria, joiden
joukossa useita yliopiston emeritusprofessoreja.

VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS
SISÄINEN VIESTINTÄ JA YHTEISÖLLISYYS

Helsingin yliopisto on jo yli 40 vuotta ollut Tieteen
päivien päänäyttämönä. Vuoden 2019 tapahtuman
teemana oli rohkeus, jota tarkasteltiin niin tekoälytutkimuksen ja luonnontieteiden kuin historian ja
yhteiskuntatieteidenkin näkökulmista.

Vuoden merkittävin yhteinen ponnistus työyhteisöviestinnän kehittämiseksi oli Flamma-intranetin
uudistaminen. Flamma rakennettiin henkilöstön
keskeisimmäksi viestintä- ja palvelukanavaksi. Uusi
intranet konseptoitiin poikkeuksellisen yhteisöllisesti satoja yliopistolaisia osallistaneessa #Flamethon-konseptointihaasteessa. Flammassa kuka
tahansa henkilöstöstä voi helposti julkaista uutisia
yliopistoyhteisölle. Lisäksi käytössä on uudenlainen
matalan kynnyksen sisäinen somekanava Virtanen.
Parhaimmillaan Flamma-sivuja on katsottu kuukaudessa yli puoli miljoonaa kertaa (marraskuu).

Toukokuussa vietettiin Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlaa. Brasilian Suomen
suurlähettiläs ojensi syyskuussa Helsingin yliopistolle Brasilian liittotasavallan myöntämän Rio Branco
-kunniamerkin. Skandinavian vanhimman yliopiston Uppsalan yliopiston kymmenhenkinen delegaatio vieraili rehtorinsa johdolla lokakuussa Helsingin
yliopistossa.

Osana sisäisen viestinnän kehittämistä kampusten
viestintätiimit tekivät tiedekunnille sisäisen viestinnän suunnitelmat ja tarjosivat aiempaa vahvempaa
viestintätukea johtajille.

HTalks on uusi Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan yhteinen keskustelutilaisuus, jonka teemana lokakuussa oli Maailman muuttajien kouluttaminen 2030-luvulla. Tilaisuudessa
muun muassa etsittiin keinoja edistää opiskelijoiden
kansainvälistymistä ja toimimista monikulttuurisessa ympäristössä, vahvistaa opiskelijoiden päätök-

LAAJIMMALLE LEVINNEITÄ UUTISIAMME VUODELTA 2019
Levänluhdan kalmiston mysteeri aukeaa pala palalta monitieteisen tutkimuksen
avulla
Uusi tutkimus osoittaa, että Isonkyrön Levänluhtaan haudattujen ihmisten DNA on lähellä nykysaamelaisten DNA:ta. Tämä on ensimmäinen fyysinen osoitus saamelaisasutuksesta näinkin eteläisessä Suomessa. Strontiumisotooppianalyysi taas osoittaa, että nämä ihmiset olivat kasvaneet
alueella. Sen sijaan kysymys siitä, miksi heidät on haudattu veteen, jää edelleen arvoitukseksi.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kieli-kulttuuri/levanluhdan-kalmiston-mysteeri-aukeaa-pala-palalta-monitieteisen-tutkimuksen-avulla
Kansainvälinen media kiinnostui Levänluhdan vesikalmistosta tehdystä tiedotteesta. Rautakautisesta haudasta kertoneet uutiset tavoittivat kansainvälisesti yli 180
miljoonaa lukijaa, eniten Englannissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.
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KANSAINVÄLINEN MEDIAVIESTINTÄ

MEDIATOIMITUS

Kansainvälisiä mediaosumia eli uutisia, joissa Helsingin yliopisto mainittiin, julkaistiin verkkomedioissa 12 800 vuoden aikana. Nämä mediaosumat
saivat arviolta 37 miljardia katselukertaa. Osumissa
ei ole mukana televisio- ja radio-ohjelmia eikä printtijulkaisuja.

Kaikki kanavat yhdistävän mediatoimituksen työ
osoitti tuloksellisuutensa. Mediatoimituksen tavoitteena on lisätä yliopiston strategisten aiheiden
näkyvyyttä valituissa kohderyhmissä Suomessa ja
kansainvälisesti. Strategisiksi aiheiksi on valittu teemoista eniten yleisöä kiinnostanut Health sekä Life
Science, Sustainability, Education, Nordic Welfare ja
Data Science.

Yliopistolla vieraili 90 kansainvälistä toimittajaa. He
olivat kiinnostuneita muun muassa pohjoismaisesta
hyvinvoinnista ja tasa-arvosta sekä suomalaisten onnellisuudesta. Eduskuntavaalien alla kansainväliset
toimittajat tapasivat yliopiston tutkijoita.

Suomenkielisistä uutisia katsottiin 36 prosenttia edellisvuotta enemmän ja englanninkielistä
news-osiota peräti 55 prosenttia enemmän. Perinteisten tiede- ja tutkimusuutisten ohella myös opetusaiheet kuten opettajankoulutus, Suomen koulutusmaineeseen liittyvät aiheet, Elements of AI ja
muut avoimet verkkokurssit kiinnostivat, mikä monipuolistaa yliopiston profiilia.

KANSAINVÄLINEN NÄKYVYYS
KASVOI

DIGITAALINEN VIESTINTÄ, TUTKIMUKSEN JA
TIETEEN NÄKYVYYS

Ulkoisessa viestinnässä keskityttiin kasvattamaan
erityisesti kansainvälistä näkyvyyttä sekä laajentamaan yleisöä. Helsinki.fi-verkkosivustolla kävijämäärä jatkoi kasvuaan ja digitaalinen näkyvyys parani muun muassa monitieteisten viestintäteemojen
ansiosta.

Digitaalinen viestintä ylitti monin tavoin sille asetetut tavoitteet. Yliopiston Helsinki.fi-verkkosivuja
katseltiin vuoden aikana noin 41 miljoonaa kertaa,
mikä on seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Sivuille tehtiin kaikkiaan 15,4 miljoonaa käyntiä, mikä on puolestaan 21 prosenttia edellisvuotta
enemmän.

Temaattisesti vuosi oli omistettu asiantuntijuuden
sekä tieteen ja tutkimuksen näkyvyyden lisäämiselle.
Tutkijoiden ja yliopistolaisten asiantuntijuuden löydettävyyttä parannettiin julkaisemalla uusi henkilöhaku1.
1

https://www.helsinki.fi/fi/ihmiset/henkilohaku

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Riisipohjaista kuivamuonaa syövillä koirilla on pitkäaikaisen arseenialtistuksen
riski
Riisinsyöntiä pidetään yhtenä pitkäaikaisen arseenille
altistumisen riskinä ihmisillä. Helsingin yliopiston DogRisk-tutkimusryhmän pilottitutkimuksessa havaittiin, että riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien
turkin arseenipitoisuus oli korkeampi kuin koirilla,
jotka eivät syö riisiä.
Kuva: Pixabay
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/riisipohjaista-kuivamuonaa-syovilla-koirilla-on-pitkaaikaisen-arseenialtistuksen-riski
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Kuvio 14. Mediaosumat 2014—2019.
suomi

35 000

ruotsi

muut kielet

30 000
25 000
12 500

20 000
15 000
10 000

0

12 774

5 500
1 600

5 000

18 485

13 911

11 400

2014

3 400
1 400

9 900

2015

2 300
975

13 500

11 884

2016

2017

Helsingin yliopisto mittaa digitaalista näkyvyyttään
muun muassa vertaamalla tilannettaan verrokkiyliopistoihin. Mittarina käytetään muun muassa
yliopistoon kohdistettuja Google-hakuja ja niiden
trendiä. Tietoa seurataan ja käytetään yleisesti yhtenä organisaatioiden kiinnostavuuden ja maineen
mittarina.

1 956

1 851

10 994

10 684

2018

2019

BRÄNDITYÖ JA MARKKINOINTI
Helsingin yliopiston mainetta tutkittiin kotimaassa
suuren yleisön, elinkeinoelämän, poliittisten päättäjien, alumnien ja median keskuudessa. T-Median
toteuttaman tutkimuksen mukaan Helsingin yliopiston maine on kohtalainen suuren yleisön, poliittisten
päättäjien, elinkeinoelämän ja alumnien keskuudessa. Journalistien parissa maine on hyvällä tasolla.
Sidosryhmien tuki — eli halu tukea yliopiston ehdotuksia, kiinnostus kuunnella kantoja, luottamus sekä
halukkuus suositella ja tukea myös vaikeina aikoina
— oli kaikissa kohderyhmissä poikkeuksellisen hyvä.

SOSIAALINEN MEDIA
Helsingin yliopisto tavoitti yliopistotason somekanavien kautta vuoden aikana 84 miljoonaa silmäparia.
Yleisö vuorovaikutti yliopiston tilien kanssa somessa
1,3 miljoonaa kertaa ja tuli yliopiston verkkosivuille
sosiaalisen median kautta 410 000 kertaa.

Helsingin yliopiston maineen vahvuuksia ovat toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys, ympäristö- ja
yhteiskuntavastuullisuus, korkeatasoinen tutkimus
sekä arvostetut tutkinnot. Helsingin yliopiston maineen keskeisin kehityskohta liittyi työnantajakuvaan. Tätä lähdettiin kehittämään pitkäjänteisesti
sisältä päin, hyvinvoivasta työyhteisöstä.

Facebookissa Helsingin yliopistolla oli vuoden lopussa 125 500 seuraajaa (+8 %), mikä on kansainvälisestikin poikkeuksellisen paljon. Facebook-julkaisujen näyttökerrat olivat lähes 60 miljoonaa.
LinkedIn-seuraajien määrä oli 104 700 (+14 %) ja
julkaisujen näyttökerrat olivat 2,3 miljoonaa. Instagram-seuraajia 21 400 (+46 %) ja julkaisujen näyttökerrat olivat 15,3 miljoonaa. Twitter-seuraajien
määrä 36 300 (+24 %) ja julkaisujen näyttökertoja
6,9 miljoonaa.

Koulutusohjelmien hakijamarkkinointia tuettiin
kohdennetuilla markkinointitoimenpiteillä, joilla tavoitettiin onnistuneesti potentiaalisia hakijoita. Hakijamäärät kasvoivat sekä kevään yhteishaussa että
kansainvälisten maisteriohjelmien hauissa. Kumpulan kampuksen monipuoliselle avointen verkkokurssien (MOOC) tarjonnalle saatiin näkyvyyttä digimarkkinoinnilla.
Strategisesti merkittävien tutkimushankkeiden
brändäystyötä tehtiin muun muassa hankkeille Helsinki Centre for Data Science (HiDATA), Matter &
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Kuvio 15. Käynnit yliopiston verkkosivuilla (Lähde: vertailuissa käytetty similarweb.com) kertoo kävijäliikenteen Helsingin yliopiston verkkosivuilla nousseen jopa Kööpenhaminan ja Utrechtin yliopistoja suuremmaksi.
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Materials, Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR) ja Helsinki Inequality Initiative (INEQ).

Helsinki

Aalto

joulu.19

Helsingin kaupungin yhteistyötä esiteltiin tuhansille
alan asiantuntijoille, yrityksille ja päättäjille.
Kumpulan kampuksella uusi avaus oli koululaisten
velhopäivä, joka toteutettiin pilottimuotoisesti keväällä. Suosittu tapahtuma on tarkoitus avata vuonna 2020 entistä laajemmalle yleisölle.

Vuoden näkyvimpiä markkinointiponnisteluja oli
Slush, jossa Helsingin yliopisto esitteli huippututkimukseen perustuvia innovaatioita eri tieteenaloilta.
Tutkijat, sijoittajat ja poliitikot kohtasivat tänä vuonna myös Slushin Unicorner-oheistapahtumassa yliopiston Tiedekulmassa.

Helsingin yliopiston brändi herättää kiinnostusta
myös kansainvälisesti ja vuoden aikana markkinointiin tutustui kollegoja useista muista Euroopan yliopistoista.

Yliopisto oli yhteistyökumppanina digitaalisen terveydenhuollon HIMSS & Health 2.0 -konferenssissa,
jossa kansainvälisesti ainutlaatuista HY:n, HUSin ja

Parhaiten onnistuneita yliopiston some-julkaisuja 2019 Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.
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KANSAINVÄLISET YLIOPISTO
VERTAILUT

ta 2015—2019 ovat kuviossa 16. Maantieteellisen
alueen mukaan sijoitukset vuonna 2018 ja 2019 ovat
taulukossa 14. Tieteenalakohtaisten ja muiden erityisvertailujen tuloksia esitetään kuviossa 17 sekä
taulukoissa 15—17. Rankingien nimen yhteydessä
oleva vuosiluku ilmaisee tässä rankingin julkaisuvuoden. Eräät rankingit käyttävät kaupallisista syistä harhaanjohtavasti julkaisuvuotta seuraavan vuoden vuosilukua rankingin nimessä.

Maailmassa on laskutavasta riippuen 17 000—
23 000 yliopistoa. Useimmissa yleisrankingeissa
Helsingin yliopisto sijoittuu sadan parhaan joukkoon, eli noin puoleen prosenttiin kaikista yliopistoista.

Kuviosta 16 näkyy, miten rankingien keskiarvo on
vuosittain muuttunut vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2019 viiden rankingin keskiarvo laski arvoon
88,6, jossa on pudotusta 1,2 sijaa. Eniten sijoituksen
huononemiseen vaikuttivat NTU Taiwan ja Shangai
-rankingit. Muut kolme, US News, THE ja QS nousivat muutaman sijan ja korjasivat näin viimevuotista
selvää heikkenemistään. Yksi merkittävä tilanteeseen vaikuttanut syy oli aasialaisten, erityisesti Kiinan yliopistojen, yhä parantuneet sijoitukset. Tämä
ei kuitenkaan selitä kokonaan Helsingin yliopiston
sijoituksen heikkenemistä viimeisten kolmen vuoden
aikana, sillä Helsingin yliopiston sijoitukset laskivat
myös Pohjoismaiden ja koko Euroopan yliopistojen
joukossa (ks. taulukko 14). Yliopistojen määrärahojen ja muiden resurssien suuruus vaikuttaa selvästi
yliopiston menestykseen rankingeissa. Esimerkiksi
Euroopassa niiden yliopistojen, joiden määrärahoja
ei ole leikattu, menestys rankingeissa ei yleensä ole
heikentynyt.

Yliopistovertailuissa arvioidaan korkeakoulujen tutkimuksen määrää ja vaikuttavuutta, opetuksen laatua, yliopistojen mainetta tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa sekä kansainvälisyyttä. Eri vertailut
ovat metodeiltaan erilaisia ja painottavat toisistaan
poikkeavia asioita.
Ranking-laitokset pyytävät yliopistoilta tietoja opiskelijoista, tutkinnoista ja akateemisesta henkilökunnasta sekä rahoituksesta. Nämä tiedot ovat yleensä
kahden vuoden takaisia rankingin julkaisuvuoteen
nähden. Bibliometriset tiedot perustuvat Elsevierin
Scopus ja Clarivate Analyticsin WoS -tietokantoihin.
Sitaatiolukuja kerätään yleensä rankingin julkaisuvuotta edeltävän vuoden loppuun asti. Mainekyselyjä tekevät THE, QS ja US News. Kyselyt on toteutettu
pääasiassa rankingin julkaisuvuoden keväällä.
Viiden tunnetuimman ja merkittävimmän yleisrankingin sijoitukset ja niiden vuosikeskiarvot vuosil-

Kuvio 16. Helsingin yliopiston sijoitukset rankingeissa ja niiden vuosikeskiarvot 2015—2019.
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Taulukko 14. Helsingin yliopiston sijoitukset keskeisissä rankingeissa maantieteellisen alueen mukaan
vuonna 2019, suluissa edellisen vuoden 2018 tulokset.
ARWU
Shanghai

Aluerankingit

THE Ti
mes Higher
Education

QS

NTU Taiwan

US News

Viiden rankingin
keskiavo

Maailma

63 (57)

107 (110)

96 (99)

90 (79)

87 (92)

88,6 (87,4)
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23 (18)
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34 (36)
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6 (3)

4 (4)
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3 (3)

3 (4)
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1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

ja viimeisin vuosi). Helsingin yliopiston sijoituksen
heikkenemistä selittävät eniten lyhyen aikavälin osa
indikaattorien selvä lasku viimeisten vuosien aikana.

Shanghain yliopiston ARWU -rankingissa Helsingin
yliopisto saavutti vuonna 2019 sijan 63, pudotusta
oli kuusi sijaa viime vuoteen nähden. Pohjoismaisten
yliopistojen keskuudessa Helsingin yliopisto putosi
kolmannelta sijalta nyt kuudenneksi. Eniten tuloksen heikentymiseen vaikutti Nature ja Science -lehdissä julkaistujen artikkelien suhteellisen osuuden
laskeminen. Rankingin kuudesta osatekijästä vain
julkaisujen määrän sijoitus ei oleellisesti muuttunut.

THE (Times Higher Education) -rankingissa sijoitus
oli 96, parannusta kolme sijaa. Pohjoismaiden keskuudessa sijoitus nousi neljännestä jaetulle toiselle
sijalle. Helsingin yliopiston sijoituksen paraneminen
johtui julkaisujen viittausindeksin (Citations) paranemisesta. Viittausindeksi on vertailun tärkein tekijä. Sen painoarvo on suurin, 30 prosenttia.

QS-rankingissa sijoitus oli 107, jossa oli parannusta
kolme sijaa. Helsingin yliopisto oli Pohjoismaissa
neljäs kuten viime vuonnakin. Sijoitus parani kummassakin mainetekijässä (akateeminen maine ja
kansainvälisten työnantajien arvioima maine, taulukko 15) sekä tärkeässä, tutkimusten vaikuttavuutta
kuvaavassa viittausindikaattorissa. Laskua oli opiskelija/opettaja-suhdeluvussa sekä ulkomaisten opiskelijoiden ja henkilökunnan osuudessa.

US News -rankingissa sijoitus oli 87, laskua 11 sijaa.
Pohjoismaissa sijoitus laski kolmannesta neljänneksi. Euroopassa lasku oli seitsemän paikkaa sijalle 31.
Tärkein syy pudotukseen oli niissä osatekijöissä, jotka kuvaavat eniten siteerattujen julkaisujen suhteellisia osuuksia. Pientä nousua oli tekijässä, joka kuvaa
kansainvälisten yhteisjulkaisujen määrää.
THE Employability -rankingissa (kuvio 17) sijoitus
oli 37, parannusta oli 11 sijaa viime vuoteen verrattuna. Pohjoismaiden keskuudessa Helsingin yliopiston
sijoitus oli nyt ensimmäinen, viime vuonna toinen.
Ranking kuvaa eri maiden työnantajien käsitystä
yliopistoista valmistuneiden työmarkkinakelpoisuudesta kansainvälisillä työmarkkinoilla. Aineisto
perustuu noin 7 000 yritysten henkilöstöjohdossa ja
rekrytoinnissa olevan henkilön vastauksiin 22 maassa. Arvioijien joukossa ei ole suomalaisia työnantajia. Helsingin yliopisto on parantanut sijoitustaan
vuodesta 2012 alkaen lähes joka vuosi. Ranking ei
ole osa THE:n itse toteuttamia rankingeja, vaan THE
hankki vuonna 2015 yksinoikeuden tulosten julkaisemiseen. Rankingin suunnittelee ranskalainen HR
konsulttiyhtiö Emerging. Haastattelut on tehnyt saksalainen Trendence rekrytointiyhtiö vuonna 2019.

Taiwan NTU -rankingissa sijoitus oli 90, pudotusta
tuli 11 sijaa. Pohjoismaisten yliopistojen keskuudessa Helsingin yliopisto oli neljäs, pudotusta yksi sija.
Taiwan-ranking perustuu pelkästään julkaisujen
viittaustietoihin. Mittareita on yhteensä kahdeksan, joista osa lasketaan pitkältä (viimeiset 11 vuotta) ja osa lyhyeltä aikaväliltä (kaksi viimeistä vuotta
Kuvio 17. Helsingin yliopiston sijoitukset tutkinnon
suorittaneiden työmarkkinakelpoisuutta kuvaavassa THE Employability rankingissa.
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Uusi THE Impact Ranking perustuu Yhdistyneiden
kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin. Se
julkaistiin ensimmäisen kerran keväällä 2019. Helsingin yliopisto saavutti rankingissa sijan 15, mikä
oli pohjoismaissa kolmanneksi paras tulos.

83

120

47

HELSINGIN YLIOPISTO KATSAUS VUOTEEN 2019

Yhteiskunnallinen v uorovaikutus

Taulukko 15. Helsingin yliopiston sijoitukset eri rankingien mainekyselyissä. Kyselyt on toteutettu pääasiassa rankingin julkaisuvuoden keväällä.
Ranking

2016

2017

2018

Muutos
2018—2019

2019

Muutos
2016—2019

THE Reputation Overall

119

115

101

117

-16

2

THE Reputation Research

117

113

100

108

-8

9

THE Reputation Teaching

112

112

123

139

-16

-27

94

92

106

99

7

-5

QS Employer Reputation

177

218

184

146

38

31

US News Global Research Reputation

123

123

130

132

-2

-9

37

37

33

4

QS Academic Reputation (only research)

US News Regional (Europe) Research Reputation

US News -rankingissa tutkimuksen maine (Global
Research Reputation) oli 132, laskua kaksi sijaa. US
News laskee myös erillisiä alueellisia mainesijoituksia, Euroopassa Helsingin yliopiston tutkimusmaine
nousi sijalle 33, kasvua neljä sijaa.

Yliopistojen mainekyselyjä (taulukko 15) tekevät
THE ja QS molemmat itsenäisesti, US News -rankingille kyselyn tekee Clarivate Analytics (entinen
Thomson Reuters). Kyselyt on toteutettu pääasiassa rankingin julkaisuvuoden keväällä lähettämällä
tietyillä perusteilla valituille tutkijoille kysely. Maineindikaattorit vaikuttavat myös osaindikaattoreina kokonaisrankingien tuloksiin. Mainetulosten
paino kokonaisrankingia muodostettaessa on QS:ssä 50 %, THE:ssä 33 % ja US News:ssä 25 %. NTU
Taiwan -ranking ei käytä maineindikaattoreita.
Shanghai-rankingissa Nobel-palkintojen ja Fieldsin
mitalit ja niiden saajien alumniyliopistot toimivat
mainetekijöiden korvikkeina, niiden yhteinen paino
on 30 %.

Yleisrankingien ja vastaavien mainerankingien vertailutaulukosta (taulukko 16) havaitaan, että vaikka
mainesijaluvut ovatkin varsin hyviä, niin ne ovat
kuitenkin huonompia kuin vastaavat yleisrankingien sijaluvut molempina vuosina 2019 ja 2018.
Mainerankingit olivat tänä vuonna noin 23 sijaa
heikommat kuin yleisrankingit, erotus oli edellisenä vuonna hieman pienempi, noin 17 sijaa. Koska
mainesijoitukset vaikuttavat myös yleisrankingien
tuloksiin, niin ne painavat yleisrankingin sijoitusta
alaspäin. Mikäli niiden vaikutus poistettaisiin yleisrankingien tuloksista, niin maineen ja yleisrankingin
erotukset olisivat vielä suurempia kuin mitä taulukosta ilmenee.

Sijoitus THE:n kokonaismaineessa (Reputation
Overall) oli 117, laskua 16 sijaa. Myös erilliset tutkimus- ja opetusmaineosiot laskivat. Sitä vastoin QS:n
tutkimusmaineessa Helsingin yliopisto nousi sijalle
99, ja eri maiden työnantajien käsityksiä kuvaavan
osion (Employer Reputation) mainesijoitus nousi sijalle 146. QS:n Employer Reputation -osio ei ole kovin vakaa vaan vaihtelee huomattavasti vuosittain.

Taulukon 16 perusteella voidaan arvioida, että Helsingin yliopistoa ei arvosteta niin korkealle kuin olisi
odotettavaa, mikäli mainerankingit olisivat suoraan
riippuvaisia vain sellaisista tekijöistä kuin biblio-

Taulukko 16. Yleisrankingien ja vastaavien mainerankingien vertailu vuosina 2018 ja 2019.

Yleisranking ja maineranking

THE ja THE Reputation overall
QS Reputation ”laskennallinen overall” *
US News Global Research Reputation
Keskiarvo

Maine
ranking
2018

Yleis
ranking
2018

Yleis
rankingin
ja maineen
erotus
2018

Maine
ranking
2019

Yleisranking
2019

Yleis
rankingin
ja maineen
erotus
2019

101

99

-2

117

96

-21

121,6

110

-11,6

108,4

107

-1,4

130

92

-38

132

87

-45

-22,5

100,3

-17,2

119,1

96,7

-22,5

* QS:n ”laskennallinen overall” on saatu painottaen QS:n Academic ja Employer Reputation sijalukuja niiden suhteellisten painojen mukaan, joita QS käyttää yleisrankingissaan (suhde 4:1 eli painot tässä vastaavasti 0,8 ja 0,2).
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Taulukko 17. Helsingin yliopiston tieteenalakohtaisissa rankingeissa sadan parhaan joukkoon sijoittuneiden tieteenalojen lukumäärät ja osuudet 2018—2019.

Ranking

HY:llä
opetusta ja
tutkimusta,
alojen
lkm

HY 100
parhaan
joukossa 2018,
lkm

HY 100
parhaan
joukossa 2019,
lkm

HY 100
parhaan
joukossa:
Muutos
2019—
2018, lkm

(HY 100
parhaan joukossa 2018)
per (HY:llä
opetusta ja
tutkimusta,
alojen lkm),
%

(HY 100
parhaan joukossa 2019)
per (HY:llä
opetusta ja
tutkimusta,
alojen lkm),
%

Muutos
2019—2018,
%-yksikköä

Shanghai Subjects

38

18

19

1

47,4 %

50,0 %

2,6 %

THE Fields/Subjects

10

4

5

1

40,0 %

50,0 %

10,0 %

QS Subjects

32

19

17

-2

59,4 %

53,1 %

-6,3 %

US News Fields/
Subjects

23

14

15

1

60,9 %

65,2 %

4,3 %

Taiwan Subjects

10

5

5

0

50,0 %

50,0 %

0,0 %

113

60

61

1

53,1 %

54,0 %

0,9 %

Yhteensä

metriset tunnusluvut (esimerkiksi julkaisujen määrä
ja niiden vaikuttavuus mitattuna viittausindekseillä).
Helsingin yliopiston syrjäinen ja pohjoinen maantieteellinen sijainti, maan pienuus ja ei-englanninkielisyys lienevät keskeisiä selittäviä tekijöitä mainesijalukujen tilanteelle.

järjestettiin sosiaali- ja terveyssektorin tulevaisuuden osaamistarpeista.
Helsingin yliopisto ja Kuntarahoitus järjestivät yhteistyössä haastepohjaisen Master Class -ohjelman,
jonka teemana oli kestävä hyvinvointi tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa. Ohjelma oli suunnattu erityisesti maisteritason opiskelijoille sekä
nuorille tutkijoille tai ammattilaisille, jotka ovat
kiinnostuneita tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä, kaupunkikehityskysymyksistä
ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Vuoden aikana järjestettiin lisäksi yhteistyössä Valion kanssa
kansainvälinen Sustainability Master Class -kurssi,
jossa etsittiin monitieteisiä ratkaisuja ruokahävikin,
kuluttajavalintojen ja maitotilallisten jaksamisen
ongelmiin.

Taulukossa 17 esitetään kootusti Helsingin yliopiston menestys tieteenalakohtaisissa rankingeissa.
Viidessä rankingissa oli sellaisia tieteenaloja, joissa
Helsingin yliopistolla oli opetusta ja tutkimusta yhteensä 113 tieteenalalla. Näissä ranking-sijoitus oli
vuonna 2019 sadan parhaan yliopiston joukossa 61
alalla, suhteellisesti 54 prosentissa, joten menestys
myös tieteenalakohtaisissa rankingeissa on ollut varsin hyvää, ja edelliseen vuoteen verrattuna oli nousuakin yhden alan verran.

Kestävyystieteiden instituutti Helsus käynnisti
vuoden aikana uuden yhteistyökonseptin Helsus
Co-creation Labin, jossa kumppaneina toimivat
UPM-Kymmene, Valio, Outotec ja ympäristöministeriö. Labin tarkoituksena on auttaa maisteriopiskelijoita löytämään aiheita opinnäytetyöhönsä ja luoda
uusia mahdollisuuksia oppia poikkitieteellisiä taitoja. Lab tarjoaa kumppaneille tilaisuuden tutustua
opiskelijoiden uusiin ideoihin ja synnyttää uusia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin liittyen.

SIDOSRYHMÄTYÖ JA KUMPPANUUDET
Science and Business in Dialogue -verkosto kokosi avainhenkilöitä yrityksistä, valtionhallinnosta ja
kaupunkien päättäjistä keskustelemaan yhdessä
yliopiston vaikuttajien kanssa hiilinieluista ja pohtimaan niiden lisäämiseen ja mittaamiseen liittyviä
uusia ratkaisuja. Yliopiston yhdessä Climate Leadership Coalition:in kanssa helmikuussa järjestetyssä
tapahtumassa kuultiin esimerkkejä käynnissä olevista yhteistyöhankkeista, kuten yhteistyöstä hiilinielujen tehostamiseen ja pienhiukkastutkimukseen
liittyen sekä yhteistyöstä peltomaan hiilenkierron ja
kasvihuonekaasujen päästöjen tutkimiseksi. Vuoden
toinen Science and Business in Dialogue -tilaisuus

Helsingin kaupungin kanssa uusi yhteistyöavaus liittyi Helsingin yliopiston ja Edinburghin yliopiston
yhteistyön laajentamiseen akateemisesta yhteistyöstä innovaatiokumppanuuteen, johon kytketyy myös
Edinburghin kaupunki. Yhteistyötä pohjustetiin
kahdessa työpajassa, joiden tuloksena yhteistyön
kärjiksi alustavasti valittu digitaalinen terveys, datatieteet ja AI sekä yrittäjyysekosysteemien kehitys.
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KASVAVA ALUMNITOIMINTA — UUSI
HELSINKI ALUMNI -YHTEISÖ

Yliopistopalveluiden yhteistyömallia erityisesti
yritysavainasiakkuuksien hoitamisessa jatkettiin.
Yritysyhteistyön kehittämiseksi teetettiin kansainvälisiin vertailuihin ja parhaisiin käytäntöihin sekä
yritysten haastatteluihin pohjautuva raportti, jota
hyödynnetään yliopiston tärkeimpien yrityskumppanuuksien kehittämisessä.

Vuosi oli merkittävä yliopiston alumnitoiminnalle. Alumnitoiminnan brändi uudistettiin ja uuden
Helsinki Alumni brändin mukainen toiminta näkyi
laajasti eri kanavissa. Erottuva visuaalinen ilme ja
tarina vahvistavat Helsingin yliopiston alumni-identiteettiä.

Thinkfest-foorumi järjestettiin toista kertaa teemalla
koulutuksen tasa-arvo. Foorumilla käsiteltiin työryhmissä ja seminaarissa koulutuksen eriarvoisuutta ja saavutettavuutta erilaisista näkökulmista aina
varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti. Päivän päättävässä yleisölle avoimessa paneelikeskustelussa oli mukana muun muassa opetusministeri.

Alumnit ja heidän tarinansa tulivat entistä enemmän
esiin niin verkkosivuilla kuin ensimmäistä kertaa ilmestyneessä Helsinki Alumni ‑lehdessä, joka esitteli
alumnitarinoiden lisäksi kattavasti yliopiston alumnipalveluita. Helmikuun lopussa järjestetyn Alumnipäivän teema ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus
kiinnosti alumneja laajasti. Tekoäly-teema jatkui
myös syksyllä ensimmäisessä Helsinki Alumni Insight ‑tapahtumassa. Vuoden aikana alumneille järjestettiin yli 50 erilaista tapahtumaa.

Loppuvuodesta yliopistoa ilahdutti uutinen, joka
nosti esiin Helsingin yliopistoa niin jatkuvan oppimisen kuin tekoälyn tärkeänä toimijana. Osana Suomen EU-puheenjohtajakautta saatiin aikaan päätös,
jonka mukaan Suomi käännättää Helsingin yliopiston ja teknologiayritys Reaktorin suositun Elements
of AI verkkokurssin vuosien 2020—2021 aikana
kaikille Euroopan unionin virallisille kielille. Myös
EU-komissio osallistuu kääntämiseen. Suomen aloite vastasi työn murrokseen ja vahvistaa Euroopan
digitaalista johtajuutta.

Tapahtumien lisäksi alumnit olivat aiempaa suunnitelmallisemmin mukana yliopiston toiminnassa.
Koska alumnit toimivat vaikuttajina ja asiantuntijoina laajasti yhteiskunnan eri aloilla, heidän näkemyksensä rikastuttavat yliopiston toimintaa ja tukevat
yliopiston kehittymistä yhä paremmaksi. Alumnien
sitouttaminen yliopiston toimintaan luo mahdollisuuksia uusille kumppanuuksille ja yhteistyölle.
Yhtenä esimerkkinä alumnien sitoutumisesta on ke-

LAAJIMMALLE LEVINNEITÄ UUTISIAMME VUODELTA 2019
Vaihdevuosien jälkeinen pitkäaikainen hormonihoito saattaa lisätä Alzheimerin
taudin riskiä
Juuri julkaistussa tutkimuksessa verrattiin Alzheimerintautiin sairastuneiden naisten ja heidän terveiden verrokkiensa vaihdevuosien jälkeisten hormonihoitojen käyttöä Suomessa.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/
vaihdevuosien-jalkeinen-pitkaaikainen-hormonihoito-saattaa-lisata-alzheimerin-taudin-riskia

Kuva: 123rf

Tiedote levisi englanninkielisenä uutisena sataan mediaan, ja uutiset näki potentiaalisesti noin 150 miljoonaa lukijaa.
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väällä käynnistetty Alumni Fellow ‑ohjelma, jossa
ohjelmaan kutsutut eri alojen alumnit ovat sitoutuneet osallistumaan yliopiston toimintaan kymmenen tuntia vuodessa kahden vuoden ajan. Ohjelman
alumnit voivat toimia puhujina tai luennoitsijoina,
kehittää opetuksen työelämäsisältöjä tai sidosryhmä- ja kumppanuustoimintaa, toimia opiskelijoiden
mentoreina tai yliopiston sparraajina, osallistua yliopiston vaikuttamistyöhön tai erilaisten neuvottelukuntien toimintaan. Alumni Fellow ‑ohjelman alumnit osallistuivat tänä vuonna aktiivisesti yliopiston
strategiatyöhön.

kinnan pilotit, joissa tavattiin tieteen tukijoita sekä
järjestettiin tilaisuuksia keskeisille kohderyhmille.
Helsingin yliopisto arvostaa lahjoittajiaan ja haluaa
kehittää edelleen lahjoittajayhteisö Kirahviklubin
toimintaa. Kirahviklubilaiset kutsuttiin seitsemään
tapahtumaan, muun muassa tutustumaan uuteen
Lastensairaalaan ja siellä tehtävään tutkimukseen.
Vuoden kohokohta oli perinteinen lahjoittajien ja
stipendiaattien juhla, jossa juhlistettiin Helsingin
yliopiston tukijoita ja lahjoitusvaroista stipendin,
apurahan tai palkinnon saaneita.

Kansainvälinen alumnitoiminta jatkui vilkkaana ja
haki samalla toimintamuotojaan. Vuoden aikana järjestettiin useita alumnitilaisuuksia ulkomailla: Lontoossa, Berliinissä, Pariisissa ja Brysselissä.

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Uusi brändi vahvisti alumneille suunnattua viestintää ja sitä kohdennettiin myös entistä tarkemmin
etenkin tapahtumien osalta. ThinkLetter Helsinki Alumni ‑uutiskirje ilmestyi kymmenen kertaa
suomeksi ja ruotsiksi sekä viisi kertaa englanniksi.
Näiden lisäksi alumneille lähetettiin tiedekuntakohtaisia alumnikirjeitä sekä tarjottiin Yliopisto-lehden
digitaalinen vuosikerta.

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston toiminta, sisällöt ja brändit kietoutuvat tiiviisti yhteen. Yhteisen kansainvälisen näkyvyyden vahvistamiseksi
sekä kaupungin ja yliopiston yhteisen profiilin nostamiseksi on tunnistettu yhteistyöhankkeita, kuten
Helsinki Energy Challenge, Helsinki Biennaali, Peking Design Week (Edutech-teema) ja Slush. Helsinki Energy Challengen osalta on selvitelty yhteistyöpotentiaalia esimerkiksi prosessin, viestinnän,
tapahtumien, näkyvyyden, markkinoinnin, kansainvälisten verkostojen, advisory boardin ja juryn osalta.

Vuoden lopussa rekisteröityneitä alumneja eli Helsinki Alumni yhteisön jäseniksi liittyneitä oli yhteensä 34 384 (vuoden 2018 lopussa 30 407 alumnia).

Kaupunkiakatemian toinen yhteistyökausi on käynnistynyt ja toimintaa kehitetään ja laajennetaan
muun muassa uuden strategisen johtoryhmän ohjauksella. Yhteistyöhön ovat Helsingin kaupungin,
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston lisäksi liittyneet Espoon ja Vantaan kaupungit. Helsingin, Espoon ja Vantaan vuosina 2018—2023 rahoittamien
kaupunkitutkimuksen
tutkijatohtorinpaikkojen
osalta ensimmäiset kuusi rekrytointia on tehty: Helsingin yliopistoon neljä henkilöä ja Aalto-yliopistoon
kaksi henkilöä. Kaupunkiyhteistyö on käynnistynyt
säännöllisissä vuorovaikutustilaisuuksissa. Tutkimusteemat on nostettu kaupunkien strategiaohjelmista: eriarvoisuus kaupungeissa, kaupunkialueiden
väestödynamiikka, kaupunkitalous, tavoite hiilineutraalista kaupungista ja miten digitalisaatio muuttaa
kaupunkielämää. Lisäksi tällä hetkellä 130 tutkijaa
ja 30 alan professoria ovat ilmoittautuneet Helsingin
yliopiston kaupunkitutkimusinstituuttiin.

VARAINHANKINTA
Helsingin yliopiston Ajattelun voimalla maailman
parhaaksi ‑varainhankintakampanjan tavoitteena on
saada yhteensä 100 miljoonaa euroa lahjoitusvaroja
tutkimuksen ja opiskelun tueksi. Vuoden päättyessä
varainhankintakampanjan tulos oli yli 60 miljoonaa
euroa lahjoituksina ja lahjoituslupauksina.
Varainhankintatiimi toteutti syksyllä Lahjoita tänään ‑kampanjan, joka nosti esiin syöpätutkimusta
ja kannusti ihmisiä tukemaan Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimusta ja opetusta. Lahjoita tänään
‑kampanja herätti paljon positiivista huomioita, ja
kolmannes koko vuoden lahjoituksista lahjoittajien lukumäärällä mitattuna tuli kampanjan aikana.
Myös testamenttivarainhankintaa edistettiin järjestämällä suosittu testamentti-infotilaisuus kansainvälisen testamenttipäivän aattona.

Kaupunki ja yliopisto tiivistivät lukio-opetukseen
liittyvää yhteistyötä. Tähän vaikutti uusi lukiolaki, jonka mukaan lukioiden tulee tehdä korkeakouluyhteistyötä. Yliopistolle lukioyhteistyö on
yksi markkinointikanava ja osa yhteiskunnallista

Kansainvälinen varainhankinta oli tärkeä varainhankinnan kehittämiskohde. Lontoossa, Berliinissä
ja Brysselissä toteutettiin kansainvälisen varainhan51
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vuorovaikutusta. Yhteistyöhön on sisältynyt muun
muassa opiskelijavarjostusta, yhteistyökursseja, oppimateriaaliyhteistyötä ja tapahtumia. Esimerkiksi Kumpulan kampuksella oli The Amazing Race of
Science -tapahtuma. Sen aikana lukiolaiset pääsivät
tutustumaan kampuksella tapahtuvaan toimintaan.
Avoimessa yliopistossa on lukiolaisille soveltuvia
kokonaisuuksia ja yliopiston valikoimassa on erilaisia lukio-opintoihin sisällytettäviä tutustumis- ja
MOOC-kursseja sekä kielikeskuksen kieliklubeja ja
työpajoja. Tietyistä opinnoista voi saada opintopisteitä. Lisäksi yliopiston opiskelijalähettiläät ovat vierailleet lukioissa.

keen kuluessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen elämäntieteiden ja terveysteknologia-alojen yritysten
kanssa, tutkimusyhteisön, kansainvälisten ekosysteemien sekä muiden suomalaisten ekosysteemien ja
yliopistojen kanssa.
HCH kehittää pääkaupunkiseudun elämäntieteiden ja terveysteknologia-alojen toimintaympäristöä
muun muassa tukemalla hyviksi havaittuja toimintoja ja luomalla tarvittaessa uusia startup-yrittämistä
auttavia palveluita. Meilahden kampusalue ja sinne rakennettava start up ‑hautomo ovat tärkeässä
roolissa, mutta toiminnan kohteena on koko pääkaupunkiseutu, mukaan lukien myös Otaniemen ja
ammattikorkeakoulujen kampusalueet ja yhteisöt.
Hanke tukee tutkimus- ja opiskelijalähtöisten start
up- ja kasvuyritysten syntymistä ja kehittymistä,
edistää innovaatioiden syntyä ja nopeuttaa niiden
kaupallistamista, vahvistaa elämäntieteiden ja terveysteknologia-alojen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä lisää investointien ja kumppanuuksien kohdentumista pääkaupunkiseudulle. Tätä
kautta hankkeen tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja kasvattaa vientiä.

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden lisääminen on kaupungille tärkeää. Yliopisto ja kaupunki
ovat lähestyneet opetus- ja kulttuuriministeriötä ja
neuvotelleet alan koulutuksen lisäämisestä.
Helsingin kaupunki liittyi Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n yhteiseen Suomen tekoälykeskukseen (FCAI) ‑osaamiskeskukseen. Keskuksen
tarkoituksena on löytää keinoja tuoda edistyneimpiä tekoälysovelluksia yritysten, organisaatioiden ja
yhteiskunnan käyttöön. Lisäksi FCAI on aktiivisesti
mukana synnyttämässä tekoälyn innovaatioekosysteemiä sekä vahvistamassa alueen kilpailukykyä
huippuosaamisen ja digitaalisten ratkaisujen alueena.

Viikissä on kaavoittajan ja maanomistajien (Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja Senaatti-kiinteistöt) yhteistyönä käynnistetty maankäytön
suunnittelu yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.
Osapuolten tavoitteena on toteuttaa kohteessa Viikkiin suunnitellun bio- ja kiertotalouden innovaatioalustan teemoja.

FCAI luo parhaillaan EU-tason verkostoja. Yhtenä
tavoitteena on kouluttaa yksi prosentti maailman
väestöstä tekoälyssä. Tähän mennessä yli 350 000
opiskelijaa on osallistunut Elements of AI koulutukseen ja EU:ssa tavoitteeseen todennäköisesti tullaan
pääsemään. Kaupungin ja FCAI:n välisessä yhteistyössä on sovittu muun muassa tutkimustiedon levittämisestä ja siihen liittyvistä kokeiluista.

Kumpulan kampuksen ja Kustaa Vaasan tien välisen
alueen osalta järjestettiin asemaakaavan ideakilpailu yhteistyössä yliopiston, Senaatti-kiinteistöjen ja
kaupungin kanssa. Alueen asemakaavan laatiminen
käynnistyy saman tien voittaneen Tiedelukio Kumpulaan ‑ehdotuksen pohjalta.

Helsinki ja Peking ovat lokakuussa allekirjoittaneet
kaupunkien välisen nelivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka teemat ulottuvat kaupunkisuunnittelusta ympäristönsuojeluun ja innovaatioyhteistyöhön.
Helsingin yliopistolla ja Pekingin yliopistolla on strateginen tiede- ja tutkimuslähtöinen kumppanuus.

Vantaan kaupungin kanssa jatkettiin lukioyhteistä
ja sovittiin kaupungin ja yliopiston yhteistoiminnan
kehittämisestä. Tarkoitus on löytää ja kehittää uusia
yhteistyömuotoja, jotka tukevat molempien osapuolien strategisia tavoitteita.

Viikin kampuksella yliopisto asetti Helsingin kaupungin ja yliopiston sekä tutkimuslaitosten yhteisen
innovaatio-osaamiskeskittymän tueksi kampuskehittämisen neuvottelukunnan. Sen tavoitteena on
alueen yhteinen kehittäminen, yhteistyön lisääminen ja oman brändin vahvistaminen.

HELSINGIN YLIOPISTO MUUALLA
SUOMESSA

Health Capital Helsinki (HCH) käynnistyi vuonna
2015. Vuoden aikana HCH-yhteistyö on kasvanut
merkittävästi, kun yhteistyöliittoumaan on tullut
mukaan Espoon kaupunki sekä ammattikorkeakoulut Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea. Hank-

Yliopistolla on kuusi tutkimusasemaa: Tvärminne,
Lammi, Kilpisjärvi, Hyytiälä, Muddusjärvi ja Värriö,
jotka tarjoavat palveluja tutkimukseen ja koulutukseen yliopistolle ja sidosryhmille.
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Helsingin yliopisto koordinoi Lahden ja Mikkelin yliopistokeskusten toimintaa ja on Ruralia-instituutin
kautta mukana Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

luoda ja pilotoida toimintamalli, jonka avulla saadaan maisterivaiheen opiskelijoita (HY ja LUT) tekemään opinnäytetyönsä Päijät-Hämeessä toimiviin
yrityksiin.

LAHDEN YLIOPISTOKESKUS

Lahden alueen korkeakoulujen yhteisenä toteutuksena järjestettiin jälleen Lahden Tiedepäivä, johon
osallistui noin 500 ihmistä. Opiskelijoille järjestettiin yritysyhteistyönä Match made in Lahti -tapahtuma ja Venture Program. Lisäksi pidettiin useita
avoimia aamukahvitilaisuuksia ja teematapaamisia
elinkeinoelämän kanssa.

Lahden Yliopistokampus (Lahden yliopistokeskus)
muodostuu Helsingin yliopiston (HY) ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin toiminnoista (tutkimus ja opetus). LUT-yliopisto on alueella Helsingin yliopiston tärkein yhteistyökumppani.
Yliopistot vahvistavat yhdessä ja erikseen Lahden
kaupungin vetovoimaa osaajien ja opiskelijoiden
kaupunkina, jossa yliopistot tekevät tehokasta yritysyhteistyötä ja edistävät alueen yrittäjyyttä. Hankkeet ja tapahtumat toteutetaan pyrkimällä aktiiviseen alueelliseen yhteistyöhön. Yhteistyöverkostoon
kuuluvat tiiviisti Lahden kaupunki sekä alueen korkeakoulut, lukiot ja yritykset. Yliopistojen solmima
strateginen kumppanuussopimus kannustaa yliopistojen yhteisen toiminnan kehittämiseen muun
muassa yhteiset tutkimushankkeet, rekrytoinnit ja
opetustarjonnan mahdollisuudet.

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS
Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston muodostama
verkostomainen yliopistokokonaisuus, jonka toiminta painottuu teemoihin ekologinen muutos, yrittäjyyden muutos ja digitaalinen muutos.
Mikkelin kaupungin ja Mikkelin yliopistokeskuksen
kumppanuussopimus jäsentää Mikkelissä tapahtuvaa kehitystyötä ja yliopistojen osallistumista siihen.
Fokus on kehittämisalustoissa ja yliopistojen rooli
on merkittävä. Mikkelin kaupungin opetustoimen
ja Mikkelin kesäyliopiston kanssa käynnistetiin
tiedekasvatuksen Tiedepolku-konsepti. Tiedepolussa
kehitetään Mikkelin kaupunkiin liittyviä luokkaastekohtaisia teemoja.

Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetus Lahdessa painottuu pääasiassa bio- ja ympäristötieteisiin,
mutta Lahden alueella yliopisto on mukana myös
valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kautta. Useissa tutkimushankkeissa on mukana alueen elinkeinoelämän toimijoita.

Yliopistokeskus järjesti Mikkelissä valtakunnalliseen konseptiin kuuluvan Tieteen päivät yhteistyössä Mikkelin kaupungin, Mikkelin lukion ja Mikkelin
seutukirjaston kanssa. Etelä-Savon Metsäkeskus
sekä Sodan ja Rauhan keskus Muisti olivat kumppaneina erillisissä tapahtumissa. Yleisöluentoja Mikkelissä järjestettiin kolmessa sarjassa. International
Mikkeli Day järjestettiin kahdeksannen kerran.

Käynnissä olevien tutkimushankkeiden lisäksi on
aloitettu merkittäviä uusia hankkeita erityisesti
bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, jossa
tutkimus keskittyy ihmisen toiminnan vaikutuksiin
maa- ja vesiekosysteemeissä. Tutkimus tuottaa ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin.
Lasten ja nuorten tiedekasvatus oli aktiivista. Päijät-Hämeen LUMA-keskus tarjoaa kaikille Lahden
yhdeksäsluokkalaisille mahdollisuuden tiedekokeiluvierailuun Tiedeluokka Solussa sekä tarjoaa laajaa LUMA-kerhotoimintaa Lahden alueella. Lisäksi
suunniteltiin yhdessä Lahden kaupungin, HY:n,
LUTin ja ammattikorkeakoulu LABin kanssa Lahti
Junior University -konseptilla Lahden JunnuYliopistoa. LUODE — luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa saatiin
päätökseen koko lukuvuoden kestävä pilotti Koulu
ilman seiniä (KIS). Avoin yliopisto ja Lahden kaupungin sivistyspalvelut ovat ideoineet pilottia siitä,
miten lukiot voisivat hyödyntää paremmin Helsingin
yliopiston Avoimen yliopiston opintotarjontaa.

Mikkeli koordinoi vuonna 2019 yliopistokeskusten
yhteistyötä. Mikkelissä järjestettiin yliopistokeskusten työseminaari ja yliopistokeskusten 15-vuotisjuhlien merkeissä valtakunnallinen seminaari.
Ruralia-instituutti oli mukana yliopiston tutkimuksen arvioinnissa yhteiskuntatieteiden paneelissa ja
sai erinomaiset arviot yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta. Arvioinnin mukaan Ruralia on onnistunut erinomaisesti verkottumisessa politiikan ja
käytännön toimijoiden kanssa. Tutkimuksen laatu
arvioitiin puolestaan hyväksi. Instituutin monitieteisyys ja rahoituspohjan monipuolisuus saivat kiitosta.
Ruralia-instituutti oli vuoden aikana mukana lukuisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja yhteistyökumppaneita näissä oli useampi sata. Uusia avauk-

Koordinaatioyksikön
vetämä
Gradukiihdyttämö-hanke (ESR) käynnistettiin. Päätavoitteena on
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VAASA

sia tutkimuksessa olivat muun muassa kunnallisalan
kehittämissäätiön rahoittama Digitaalisen alustatalouden toimintaperiaatteet ja kuntien elinvoimapolitiikka sekä Koneen Säätiön rahoittama Viljelty
liha eläinten jälkeisessä biotaloudessa. Ruralia-instituutti koordinoi suosittuja osuustoiminnan Co-op
network studies -opintoja.

Vaasan oikeustieteellinen koulutus on osa Helsingin
yliopiston oikeustieteellistä tiedekuntaa. Vaasassa
voi suorittaa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa
alemman oikeusnotaarin tutkinnon sekä oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa kaksikielisen
ylemmän oikeustieteen maisterin tutkinnon.

Kansalliskirjaston Digi.kansalliskirjasto.fi -palveluun tuotiin kirjojen ja nuottiaineiston hakumahdollisuus ja Kansalliskirjaston aiemmin digitoimat
kirjat siirrettiin Digiin. Haka-pilotti, jossa tekijänoikeudenalaisia digitoituja lehtiä tarjottiin kuudelle
instituutiolle tutkimuskäyttöön, saatettiin loppuun.
Saatujen kokemusten perusteella valmisteltiin uusi
laajempi Tutkain-hanke, jossa tutkimuskäyttöön tarjottava lehtiaineisto ulottuu vuoteen 2018.
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KESTÄVÄ JA VASTUULLINEN
YLIOPISTO

Helsingin yliopiston toimintaa ohjaa vastuu yhteiskunnasta. Yliopisto tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja
globaaleihin ongelmiin sekä kouluttaa vastuullisia
asiantuntijoita toimimaan yhteiskunnassa. Merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana yliopisto haluaa myös toimia esimerkkinä organisaatiosta, jossa
kestävyys ja vastuullisuus nivoutuu kaikkeen toimintaan.

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) yhdessä koordinoitavaksi. Vuonna 2019 käynnistettiin niin ikään
yhteistyössä Luken ja SYKEn kanssa kuukausittainen Viikki Sustainability Research Seminar -sarja,
jossa kolmen tutkimusorganisaation tutkijat alustavat yhteiseen kestävyysteemaan liittyvästä ajankohtaisesta tutkimuksesta.
HELSUS osallistui vuonna 2019 päättyneeseen Polku2030 — Suomen kestävän kehityksen politiikan
arviointiin, jota rahoitti valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminta. Arviointi voitti Suomen arviointiyhdistyksen palkinnon vuoden 2019 parhaasta
arvioinnista, ja arvioinnin tuloksia esiteltiin muun
muassa eduskunnassa kolmen valiokunnan avoimessa kuulemisessa.

Helsingin yliopistossa kestävyyden ja vastuullisuuden toteutuminen on kansainvälisesti hyvällä tasolla.
Times Higher Education julkaisi ensimmäisen kestävyyteen painottuvan maailmanlaajuisen vertailun,
jossa selvitettiin miten yliopistot toteuttavat YK:n
Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävyystavoitteita. Helsingin yliopisto sijoittui vertailussa sijalle 15,
kun mitattiin yliopistojen sosiaalista ja taloudellista
vaikuttavuutta. Vuoden 2019 rankingin arviointiin
oli valittu mukaan 11 tavoitetta YK:n 17 kestävyystavoitteesta. Kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät
esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, tasa-arvon
edistämiseen ja ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia
vastaan toimimiseen.

Toukokuussa HELSUS järjesti yhteistyössä Aalto
Sustainability Hubin (ASH) kanssa Sustainability Science Days 2019 -tapahtuman, joka kokosi yli
500 kestävyystieteestä kiinnostunutta tutkijaa ja
asiantuntijaa keskustakampukselle ja Otaniemeen.
Päivien teemana oli kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Tieteellisten esitysten lisäksi tapahtumaan
sisältyivät Tiedekulmassa järjestetty yleisötilaisuus
lentämisen ilmastopäästöjen vähentämisestä, eurovaalitentti sekä paneelikeskustelu kestävän kehityksen tavoitteista yliopistojen strategisina kärkinä.

KESTÄVYYSTIETEEN INSTITUUTTI

Kestävyys kytkeytyy kaikkiin koulutuksen aloihin.
Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) ja HELSUS
käynnistivät yhteistyössä tiedekuntien kanssa kaikille opiskelijoille yhteisen kestävyyskurssin suunnittelun. Kurssi on tarkoitus toteuttaa MOOC-verkkokurssina ja tavoitteena on tarjota opiskelijoille
mahdollisuus ymmärtää kestävyyttä monitieteisesti
useasta eri näkökulmasta. HELSUS järjesti yhdessä
HELSUS-Members-verkoston jäsenien kanssa myös
lukuisia muita kestävyystutkimukseen keskittyviä tapahtumia, kuten paneelikeskusteluja Tiedekulmassa

Helsingin yliopiston vuonna 2018 perustetun kestävyystieteen instituutin (HELSUS) tehtävänä on
osallistua yhteiskunnan kestävyysmuutokseen sekä
edistää monitieteisellä tutkimuksella ja koulutuksella kestäviin ratkaisuihin siirtymistä. Vuonna 2019
HELSUSilla oli yhteistyöhankkeita ja -tapahtumia
useiden eri tahojen kanssa.
Vuoden 2019 alussa vetovastuu kansallisen Kestävän
kehityksen asiantuntijapaneelin toiminnasta siirtyi
HELSUSin sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja
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ja Brown Bag Lunch -lounasseminaareja, joissa esiteltiin uusinta HELSUS-tutkimusta.

voivat 2,2 prosenttia vuodesta 2018 ollen yhteensä
4 623 tonnia CO2 ekv. Lentomatkustuksen ja -päästöjen kasvu on kehityssuuntana huolestuttava. Syksyllä 2019 otettiin käyttöön etäopetukseen, webinaarien järjestämiseen sekä organisaatioiden väliseen
videoviestintään tarkoitettu Zoom-ohjelmisto, mikä
helpottaa myös ulkomaanmatkustamisen korvaamista etäyhteyksillä.

KESTÄVYYS JA VASTUULLISUUS
-TOIMIKUNTA
Yliopiston loppuvuonna 2018 perustettu Kestävyys
ja vastuullisuus -toimikunta jatkoi toimintaansa ja
osallistui aktiivisesti muun muassa yliopiston uuden
strategian valmisteluun.

KESTÄVYYSSITOUMUKSET

Syksyllä Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta
käynnisti seitsemän työryhmää, joiden tehtävänä on
laatia suunnitelmat yliopiston kestävyyden parantamiseksi. Ryhmien teemoina ovat:
•
•
•

Vuonna 2015 yliopisto teki kolme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, joissa sitouduttiin
vähentämään yliopistorakennusten energian- ja vedenkulutusta sekä tuottamaan vähintään viisi prosenttia käytetystä energiasta paikan päällä uusiutuvasti vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi sitouduttiin
toteuttamaan toimenpiteitä vähäpäästöisen ja terveellisen työmatkan edistämiseksi.

rakennusten, matkustamisen ja IT-palveluiden
hiilijalanjälki
kiertotalous ja vastuulliset hankinnat toimistoissa ja laboratorioissa
kestävyyskoulutus ja -viestintä

Vuonna 2019 yliopistorakennusten sähkönkulutus
väheni 2,4 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Säätilakorjattu lämmönkulutus väheni 4,4 prosenttia.
Tilojen käyttöasteiden nousu sekä sähköä kuluttavien laitteiden lukumäärän ja käyttöaikojen kasvu
luo haasteellisen ympäristön sähkön käytön vähentämiselle. Sähkönkäyttö väheni 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta.

Lentomatkustamisen päästöt ja yliopiston päätös
kompensoida lentäen tehtyjen työmatkojen ilmastopäästöjä herätti runsaasti keskustelua yliopistolla.
Yliopisto kompensoi työntekijöidensä lentäen tekemien työmatkojen aiheuttamat ilmastopäästöt vuodelta 2018 (4 503 tonnia CO2 ekv) Keniassa toteutettavalla Gold Standard -sertifioidulla projektilla,
joka hankkii tehokkaita liesiä kenialaisille perheille.
Vuonna 2019 yliopiston lentojen ilmastopäästöt kas-

Rakennusten vedenkulutus kasvoi 1,4 prosenttia vuodesta 2018. Vedenkulutusta lisäsivät muun

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Puiden paksuuskasvun salaisuus vihdoin selvitetty
Kaksi suomalaisjohtoista tutkimusryhmää on
ratkaissut 150 vuotta jatkuneen kiistan kasvien
paksuuskasvusta. Tutkijat ovat tunnistaneet
kasvien paksuuskasvun tärkeimmät säätelyverkostot, mikä voi auttaa viljelemään entistä tuottoisampia juuressatoja ja nopeuttamaan puiden
kasvua. Uusien tutkimustulosten ansiosta kasvitieteen oppikirjat on kirjoitettava uudestaan.
 ttps://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/puih
den-paksuuskasvun-salaisuus-vihdoin-selvitetty
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muassa Lammin biologisella asemalla ja Biokeskus
3:ssa käynnistyneet kalatutkimukset. Vedensäästötoimenpiteitä toteutettiin säännöllisesti osana kiinteistöjen ylläpitoa, esimerkiksi kaikki Exactumin vesikalusteet huoltotarkastettiin.

tuotto oli 21,66 prosenttia ja vertailuindeksin 21,90
prosenttia. Yliopisto siirsi vuoden aikana noin kolmanneksen listatuista sijoituksistaan kustannustehokkaisiin ja maailmanlaajuisesti hajautettuihin
indeksirahastoihin. Hallinnointipalkkio uusista sijoituksista alittaa 0,1 prosenttia pääomista vuosittain. Uusia osakesijoituksia hajautettiin samalla niin,
että ne koostuvat osuuksista yli tuhannessa yhtiössä
maailmanlaajuisesti. Vuoden lopussa 40 prosenttia
472 miljoonan euron sijoitussalkusta oli kuitenkin
edelleen täyden valtakirjan varainhoidossa.

Paikan päällä tuotetun uusiutuvan energian määrä
kasvoi selvästi, kun Viikin aurinkovoimalan laajennus otettiin alkuvuodesta käyttöön ja Tvärminnen
eläintieteelliselle asemalle rakennettiin aurinko- ja
maalämpöä. Yliopistorakennusten koko energiankulutuksesta 1,8 prosenttia tuotettiin paikan päällä.
Lisäksi yliopisto hankki 17 520 MWh vesivoimalla
tuotettua sähköä, mikä yhdessä yliopistokiinteistöissä tuotetun aurinkosähkön kanssa vastaa noin 22
prosenttia sähkönkäytöstä. Ostettavassa perussähkössä uusiutuvasti tuotetun sähkön osuus oli noin 12
prosenttia.

Yliopiston aktiivinen sijoitustoiminta keskittyy keksintöilmoituksiin perustuviin listaamattomiin yhtiöihin sekä niihin usein liittyviin immateriaalioikeuksiin. Yhtiöiden hyvään hallintotapaan kiinnitettiin
huomiota sekä nykyisten että tulevien listaamattomien yhtiöiden osalta. Nykyisiin yhtiöihin vaikutettiin osallistumalla lähes jokaiseen yhtiökokoukseen.
Kokouksissa ajettiin esimerkiksi osakkeenomistajien
tasavertaisuusperiaatetta vastustamalla joitakin vähemmistöomistajia mahdollisesti haittaavia aloitteita. Tulevien yhtiöiden hyvää hallintotapaa vahvistettiin kehittämällä sijoitustoimintaa. Yliopisto päätti
keskittyä listaamattomien yhtiöiden perustamiseen
liittyviin pienempiin siemensijoituksiin. Mahdollisen jatkosijoituksen ehtona on, että yhtiö ensin
onnistuu saamaan yliopistokonsernin ulkopuolisen
ammattimaisen sijoittajan päärahoittajaksi.

Kestävä työmatka -sitoumuksen toteutusta edistettiin tukemalla pyöräilyä ja ottamalla käyttöön
etätyöskentelyä helpottavia ohjelmistoja. Yliopistolaiset polkivat kesän ja talven kilometrikisoissa
yhteensä 280 734 kilometriä ja vähensivät hiilidioksidipäästöjä yli 49 tonnia. Pyörähuollon ja kanslerin
aamiaistilaisuuden sisältänyt päivä järjestettiin kaikilla kampuksilla. Uusia pyöräparkkeja rakennettiin
keskustaan ja Kumpulaan yhteensä 280 pyörälle
kahdeksaan kiinteistöön.
Vuoden alussa käyttöön otettu työajan mobiilileimaus toi joustavuutta muun henkilöstön paikasta
riippumattomaan työntekoon sekä mahdollistaa jatkossa etäpäivien osuuden seurannan. Etätyöskentelyä ja etäkokouksia helpottava Microsoft Teams -työryhmäohjelmisto levisi laajempaan käyttöön vuoden
2019 aikana.

Vastuu yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle liittyy kiinteästi luottamukseen ja perustuu avoimuuteen. Vuonna 2019 päätettiin julkistaa uudet merkittävät sijoitukset heti, sekä kaikki sijoitukset kuluvan
vuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Jatkossa yliopisto
pidättäytyy pääsääntöisesti sijoituksista ulkomaisiin
listaamattomiin yhtiöihin. Tämä päätös vaikuttaa
myös verojalanjälkeen, sillä mahdolliset yhteisöverot tuloutuvat näin Suomeen.

VASTUULLINEN SIJOITUSTOIMINTA

Yliopiston varainhoitajilta vaaditaan muun muassa,
että he huomioivat sijoitustoiminnassaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ja että he toimivat aktiivisina
omistajina. Osakerahastot joihin sijoitettiin vuonna 2019 sulkevat pois fossiilisten polttoaineiden
tuottajat ja jakelijat sekä yhtiöt, joiden toiminta
perustuu kiistanalaisten palveluiden tai tuotteiden
myymiseen. Fossiilisten polttoaineiden tuottajien
osuus sijoitussalkusta laski noin kymmenyksellä
vuoden aikana. Tarkentuneen mittausmenetelmän
johdosta niiden suhteellinen osuus pysyi kuitenkin
käytännössä muuttumattomana, vajaassa yhdessä
prosentissa sijoitussalkusta. Tavoitteena on poistaa
loputkin fossiilisten polttoaineiden tuottajat salkusta hallitusti, mutta viipymättä, viimeistään vuoden
2021 loppuun mennessä.

Helsingin yliopisto -konserni hyväksyi vuonna 2019
uudet vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet.
Vastuullinen sijoitustoiminta perustuu YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka
käsittelevät ympäristöön, sosiaalisten ja yhtiöiden
hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoittamisessa.
Näitä tekijöitä kutsutaan lyhenteellä ESG. Yliopisto
liittää ESG-tarkastelun osaksi sijoitustoimintaansa
ja pyrkii täysin eroon sijoituksista fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä.
Vastuut yliopistolle käsittävät muun muassa taloudellisen vakauden turvaamisen ja riippumattomuuden lisäämisen. Vuonna 2019 listattujen sijoitusten
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TAPAHTUMIA YLIOPISTOLLA

MUITA TEEMOJA

Tiedekulman tapahtumissa kestävyys ja vastuullisuus olivat vahvasti esillä. Maaliskuussa järjestetyssä
Hope for Globe -ohjelmasarjassa keskusteltiin muun
muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ruoantuotantoon, Itämeren hyvinvointiin, yhteiskuntaan
ja yksilöön. Kevään eduskuntavaaleihin liittyvässä
Ilmastovaalit-tapahtumassa yliopiston tutkijat ja poliitikot keskustelivat siitä, mitä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi pitäisi tehdä. Teemoina olivat muun
muassa metsäpolitiikka, hiilineutraali arki Suomessa
ja globaali ilmastopolitiikka. Muita yksittäisiä kestävyysteemaisia tilaisuuksia oli lukuisia, esimerkiksi
Climate Leadership Coalitionin kanssa yhteistyössä
järjestetty keskustelutilaisuus metsien ja maaperä
hiilinieluista.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry perusti Kestävä kehitys ja vastuullisuus -työryhmän.
Ryhmän puheenjohtajuus on Helsingin yliopistolla.
Työryhmän tehtävänä on määritellä yliopistojen yhteiset periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot sekä
jakaa parhaita käytänteitä kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Työryhmä järjesti syksyllä tilaisuuden, jossa lähes 60 eri yliopistojen edustajaa
yhdessä pohti yliopistojen roolia vastuullisuus- ja
kestävyysasioissa. Työryhmän tehtävänä on myös
selvittää, miten yliopistot raportoivat toimistaan
kestävän kehityksen edistämiseksi ja miten raportointikeinoja tulisi edelleen kehittää, jotta saataisiin
vertailukelpoista tietoa.
Vuoden 2019 aikana edistettiin kierrätystä ja rakennettiin pohjaa kiertotaloudelle. Tietotekniikkakeskus
lanseerasi käyttöön uuden IT-laitteiden kierrätysjärjestelmän, jolla säästetään niin kustannuksia kuin
ympäristöäkin. Kierrätykseen toimitetuista laitteista
97 prosenttia hyödynnetään uudelleenkäyttäväksi
ja loput kolme prosenttia kierrätetään materiaalina. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut (HY247)
käynnisti muovipakkausjätteen kierrätyskokeilun
kuudessa rakennuksessa eri kampuksilla. Samalla
testattiin uusien lajitteluastioiden toimivuutta ja kerättiin niistä käyttäjäpalautetta. Muovipakkausten
kierrätys laajenee 2020 kattamaan koko yliopiston.
Myös 2019 käynnistyneessä yliopiston laiterekisteriuudistuksessa on huomioitu laitteiden tehokas käyttö sekä mahdollisuudet kierrättää laitteita yliopiston
sisällä.

Helsingin yliopisto ja Kuntarahoitus toteuttivat yhteistyössä haastepohjaisen Master Class -ohjelman,
jonka teemana oli kestävä hyvinvointi tulevaisuuden
kunnissa ja kaupungeissa. Yhteistyössä Valion kanssa järjestettiin kansainvälinen Sustainability Master
Class -kurssi, jossa etsittiin monitieteisiä ratkaisuja
ruokahävikin, kuluttajavalintojen ja maitotilallisten
jaksamisen ongelmiin.
Reilun kaupan 20-vuotisjuhlavuotta juhlistettiin
myös yliopistolla. Helsingin yliopisto on ollut Reilun kaupan korkeakoulu vuodesta 2013 lähtien, ja
esimerkiksi yliopiston virallisissa tilaisuuksissa ja
henkilökunnan kahviautomaateissa tarjottava kahvi
ja tee on aina Reilun kaupan kahvia ja teetä.
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HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE

Kuvio 19. Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosien sekä harjoittelukoulujen opettajien
henkilötyövuosien muutos 2018—2019.

Vuoden 2019 lopussa yliopiston henkilöstömäärä
henkilötyövuosina (htv) mitattuna oli 7 392. Kasvua
edelliseen vuoteen oli 247 henkilötyövuotta (3,5 %).
Opetus- ja tutkimusavustajien tilastointitapa muuttui vuonna 2017 ja ne on laskettu aiemman opetusja tutkimushenkilöstön sijaan muuhun henkilöstöön
vuosina 2017—2019. Kuviot ja luvut on esitetty uudella tilastointitavalla myös aiempien vuosien osalta.
Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuodet
kasvoivat 161,4 henkilötyövuodella (4,0 %) verrattuna vuoteen 2018. Tässä ryhmässä kasvua oli erityisesti apulaisprofessoreiden ja yliopistonlehtoreiden
(3. porras) sekä tohtorikoulutettavien (1. porras)
osalta ja laskua tuntiopetuksen määrissä.
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Kuvio 18. Helsingin yliopiston henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2010—2019.
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Kuvio 20. Asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön
henkilötyövuosien muutos 2018—2019.

Kuvio 22. Kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä harjoittelukoulujen opettajien henkilötyövuosien muutos 2018—2019.
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Asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat yhteensä 83 henkilötyövuodella
(2,8 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Tässä ryhmässä kasvua oli eniten opetuksen ja tutkimuksen
tukihenkilöstössä (59,4 htv) sekä it-henkilöstössä
(13,3 htv). Vastaavasti laskua oli teknisessä ja muussa henkilökunnassa molemmissa 1,8 henkilötyövuotta.

-0,3

Kansainvälisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä ja osuus koko henkilöstöstä kasvoi edellisten vuosien tapaan. Vuoteen 2018 verrattuna kasvua oli
80 henkilötyövuotta. Kasvu on tullut enimmäkseen
opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosien
lisäyksestä.
Naisten osuus henkilöstöstä joulukuussa 2019 oli
57,1 % ja miesten 42,9 %. Opetus- ja tutkimushenkilöstöstä naisia oli 50,7 % ja miehiä 49,3 %.

Henkilölukumäärä vuoden 2019 joulukuussa oli
8 110. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstöä oli
4 638, asiantuntija- ja tukihenkilöstöä 3 325 ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstöä 147.

Kuvio 21. Kansainvälisen henkilöstön henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2010—2019.
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Kuvio 23. Kansainvälisen asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön henkilötyövuosien muutos
2018—2019.

Kuvio 24. Miesten ja naisten osuus koko henkilöstöstä sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöstä.
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HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

42,0 %

2015

meneillään tai suunnitteilla olevat toimenpiteet työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, moninaisuuden ja
syrjimättömyyden edistämiseksi.
Yksikkötason henkilöstösuunnitelmiin kirjattiin
suunnitellut rekrytoinnit ja henkilöstöresursseihin
kohdistuvat priorisoidut muutokset kuluvalle ja neljälle seuraavalle vuodelle. Henkilöstösuunnitelmaa
toteutettiin taloudellisten resurssien puitteissa huomioiden koulutusohjelmien tarpeet, eläköitymiset,
poisvalinnat ja määräaikaisuudet.

HENKILÖSTÖSUUNNITTELU
Toimintayksiköiden henkilöstörakenteen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu tuli aiempaa
kiinteämmäksi osaksi yliopiston toiminnanohjausta. Henkilöstörakenteen kehittämisen painopisteet ohjaavat yksikön henkilöstösuunnittelua, henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä
työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä keskipitkällä
ja pitkällä aikavälillä. Yksityiskohtaisemman henkilöstösuunnitelman tavoitteena on yksikön henkilöstöresurssien kohdentaminen suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti yksikön eri toiminnoille. Yksikön
rekrytoinnit pohjautuivat henkilöstösuunnitelmaan
ja henkilöstörakenteen kehittämisen painopisteisiin.

HENKILÖSTÖREKRYTOINTI
Vuoden aikana keskityttiin työnantajamielikuvaa ja
kansainvälisten osaajien houkuttelua vahvistaviin
toimenpiteisiin. Yliopiston englanninkielisten urasivujen sisältöjä laajennettiin ja rekrytointiprosessien
läpinäkyvyyttä lisättiin esimerkiksi apulaisprofessori- ja professorirekrytointiprosessin kattavammalla
kuvauksella. Yliopiston ja tiedekuntien urasivujen
laajempi kehittäminen kansainvälisten osaajien
houkuttelun näkökulmasta käynnistettiin yhdessä
henkilöstöpalveluiden, viestinnän ja Helsingin kaupungin kanssa. Kattavalle työnantajakuvaviestinnälle laadittiin selkeä suunnitelma yhteistyössä yliopiston viestinnän kanssa ja tuotettiin viestintää tukevaa
kuva- ja videomateriaalia erityisesti digitaalisen
markkinoinnin tarpeisiin. Opetus- ja tutkimushenkilöstön työpaikkailmoitusten näkyvyyttä kansainvälisissä julkaisuportaaleissa vahvistettiin. Nature Carees portaalin kanssa laadittiin yhteistyösopimus ja
Times Higher Education portaalin kanssa toteutettiin kokeilujakso, jonka vaikuttavuutta arvioidaan.
Henkilöstöpalveluissa käynnistettiin pitkäkestoinen

Henkilöstörakenteen kehittämisessä huomioitiin
aiempaa laajemmin toiminnan ja toimintaympäristön muutokset sekä niiden vaikutukset henkilöstön
määrään ja osaamistarpeisiin muun muassa profiloituminen, tieteenalarajat ylittävä yhteistyö, valtakunnalliset tehtävät sekä merkittävät ulkopuoliset
rahoitukset, kuten Euroopan tutkimusneuvoston
ERC-rahoitukset. Uusia osaamistarpeita ja osaamisen kehittämisen painopisteitä määriteltäessä pyrittiin tunnistamaan olemassa olevat avainosaajat,
mahdolliset aivovuodon riskit sekä huomioimaan
kansainvälistymiseen liittyviä tekijöitä, kuten houkuttelevuus, sitouttaminen ja integroiminen. Lisäksi henkilöstörakenteen kehittämisen painopisteissä
huomioitiin yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä yksikön
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toimialan sisäinen rekrytoijien valmennuskokonaisuus. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa kattavasti henkilöstöpalveluiden rekrytointiosaamista
ja näin vahvistaa henkilöstöpalveluiden roolia yksiköiden tukena rekrytoinneissa sekä työnantajakuvan
luomisessa.

Keväällä rehtori asetti yliopistonlehtorien uramallia kehittävän työryhmän. Työryhmän tavoitteena oli valmistella yliopistonlehtoreille houkutteleva ja uralla etenemisen mahdollistava
uramalli vuoden 2019 aikana. Työryhmä jatkaa työskentelyään vuoden 2020 puolella. Suomen Akatemian PROFI4-rahoituksella rahoitetut apulaisprofessori- ja professorirekrytoinnit saatiin suurelta
osin päätökseen, ja PROFI5-hakuja käynnistettiin.

Pitkäjänteinen työnantajamielikuvan eteen tehty työ
näkyi muun muassa Universumin eri alojen ammattilaisille toteuttaman Suomen ihanteellisimmat työnantajat -tutkimuksen tuloksissa. Yliopisto sijoittui
ensimmäiselle sijalle humanistisen alan kategoriassa ja listautui myös kaupallisen alan ammattilaisten
keskuudessa. Myös yliopiston asiantuntijarekrytointeihin LinkedIn-palvelussa keskittyvän sivuston
seuraajamäärä kasvoi vuodessa yli 150 prosenttia ollen 3 422 henkilöä vuoden 2020 alussa. Hakijakokemukseen panostettiin rekrytoinneissa kautta linjan
hyvän hakijaviestinnän ja laadukkaasti hoidettujen
rekrytointiprosessien kautta. Rekrytointijärjestelmässä tiivistettiin hakijan polkua ja viimeisteltiin
hakijoille uusi, mobiilikäyttöliittymä.

Erityisesti asiantuntija- ja tukihenkilöstön kansainvälistymistä vahvistettiin edelleen harjoitteluohjelman avulla, jonka kautta rekrytoitiin yliopistopalveluihin ja muutamaan muuhun toimintayksikköön
kansainvälisiä maisteriopiskelijoita työharjoitteluun. Yliopisto osallistui vuoden aikana valittuihin
asiantuntijahenkilöstölle ja opiskelijoille suunnattuihin rekrytointitapahtumiin työnantajatunnettuuden kasvattamiseksi.
Yliopistopalveluissa
järjestettiin
uusille
työntekijöille
henkilöstöpalveluiden
toimesta
verkostoitumistapaamisia, joissa kerättiin samalla
palautetta yliopiston rekrytointiprosessista sekä
perehdyttämiskäytänteistä toiminnan jatkuvan
kehittämisen tueksi. Samoin yliopistopalveluiden
henkilöstöasiantuntijat kävivät vakituisista työsuhteista irtisanoutuneiden työntekijöiden kanssa vapaamuotoisia lähtökeskusteluita, joissa selvitettiin
lähtijän tunnelmia ja palautetta. Sekä uusien työntekijöiden tapaamisten että lähtökeskusteluiden tueksi
luotiin lomakepohjat tiedon keräämiseksi mitattavaan muotoon. Prosesseja työstetään jatkossa niin,
että ne voidaan ottaa kattavasti käyttöön koko yliopistossa.

Osana opetus- ja tutkimushenkilöstön rekrytointiprosessia valmisteltiin site visit -malli. Hakijavierailuihin panostamalla vahvistetaan erityisesti
kansainvälisten hakijoiden mielikuvaa Helsingin
yliopistosta, tieteenalasta ja sen tutkijoista sekä Suomesta ja Helsingistä asuinpaikkana. Asettautumispalveluiden yhteistyökumppanin palveluiden
käyttöä laajennettiin lähes kaikissa tiedekunnissa
kansainvälisen henkilöstön maahan saapumisen,
asettautumisen ja integroitumisen tukena. Kansainvälisten muuttojen sujuvoittamiseksi kartoitettiin
toimijoita ja kilpailutuksen kautta valittiin yhteistyökumppani.

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Opetusharjoittelu on Suomen erikoisuus — Viikin norssissa opettajia on koulutettu
pian 150 vuotta
Suomalainen opetusharjoittelu on maailman mittakaavassa ainutlaatuista. Tänä vuonna 150 vuotta täyttävässä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa opettajankoulutus on ollut mukana jo 1880-luvulta alkaen.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/opetusharjoittelu-on-suomen-erikoisuus-viikin-norssissa-opettajia-on-koulutettu-pian-150-vuotta
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

JOHTAMISEN JA ESIHENKILÖTYÖN
KEHITTÄMINEN

Jatkuva oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen ovat olennainen toimintamalli työssä ja työn
kehittämisessä. Osaamisen kehittämisessä henkilöstökoulutuksen painopisteet liittyvät yliopiston
yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöstökoulutuksen lisäksi
yliopistolla oli tarjolla esimerkiksi valmentamista ja
mentorointia.

Strategisen johtamisen osaamista vahvistettiin yliopiston uuden pitkän aikavälin strategian rakentamisen yhteydessä järjestetyissä JohtajuusAreena-tapahtumissa. Johtamisen ja päätöksenteon
selkeyttäminen aloitettiin määrittelemällä keskeiset
johtamisroolit, tehtävät ja vaadittavat osaamiset
sekä tuomalla näkyväksi eri tasoiset johtamisfoorumit ja niiden tarkoitus. Ihmisten johtamista ja yhteisöllisyyttä tuettiin erityisesti edistämällä työhyvinvoinnin johtamista. Ryhmä- ja yksilövalmennusta
lisättiin sekä uusien johtajien että johtoryhmien kehittämisessä.

Opettajille ja opintohallinnon työntekijöille järjestettiin alkuvuodesta Haastavat ohjaus- ja opetustilanteet -koulutus. Yhteistyössä erityisjärjestelyjen
asiantuntijatyöryhmän kanssa toteutettiin Erityisjärjestelyt yliopistolla — mitä kaikkea muuta erityisjärjestelyt ovat kuin lisäaika tenteissä? -koulutus.
Uutena kokonaisuutena tarjosimme henkilöstölle
mielenterveyden ensiapu 2 -koulutukset, joiden tarkoitus on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi mielenterveyden ongelmien tai häiriöiden ilmenemiseen tai
syntyyn työ- ja opiskeluyhteisössä. Lisäksi uutena
koulutuksena laboratoriohenkilöstölle tarjottiin kemikaalien riskien arviointiin liittyvät työpajat.

Yliopiston esihenkilövalmennuksia uudistettiin ja
niissä keskitytään erityisesti valmentavaan ja vuorovaikutteiseen johtamiseen, jossa korostuvat muun
muassa tavoitteellisuus, innostaminen, esihenkilön
läsnäolo ja luottamuksen rakentaminen. Tiedekunnille on järjestetty myös omia esihenkilövalmennuksia, joiden painopisteet ovat olleet kyseessä olevan
yhteisön kehittämistarpeissa. Syksyn aikana yhtenäistettiin lisäksi kampuksittain toteutettavia uusien
esihenkilöiden perehdytystilaisuuksia.

Yliopistolaisten toisilta oppimisen käytäntöjä on
pyritty vahvistamaan entisestään. Tarjolla oli vertaismentorointiryhmiä. Opetus- ja tutkimushenkilöstölle tarjottiin vertaismentorointiryhmän ohjaaja
koulutus. Lisäksi fasilitoivan toimintatavan lisäämiseksi järjestettiin fasilitointivalmennusta.

Yliopiston projektinjohtamista ja projektien hallintaa on tuettu edelleen koulutuksellisesti. Näihin
koulutuksiin on tavoitettu suuri joukko yliopistolaisia. Lisäksi uutena kokonaisuutena rakennettiin
itseopiskelumateriaali liittyen projektijohtamiseen
ja -toimintaan yliopistolla. Materiaali on suunnattu
kaikille projekteissa toimiville tai projektijohtamisesta kiinnostuneille.

Uudenlaiset osaamisen kehittämisen ratkaisut, kuten itseopiskeluna toteutettavat kurssit, on ollut
mahdollista toteuttaa pilvipalveluna. Siihen kuuluvat muun muassa perehdytystyötä vahvistavat
työkalut sekä nykyaikainen koulutusten hallinnan
työkalu. Perehdytyksen avuksi rakennettiin perehdytysohjelmat, joita voi määrittää suoritettavaksi
tietylle kohderyhmälle, eli esimerkiksi tietyn yksikön
henkilöstölle tai uusille työntekijöille. Palvelu sisältää hyvät itsepalvelutoiminnot työntekijöille, esihenkilöille ja kouluttajille. Kokonaisuudessaan palvelu
tukee henkilöstön koulutusprosesseja, kouluttamista ja osaamisen kehittämistä. Lisäksi sen tavoite on
parantaa henkilöstöjohtamista, kun esimerkiksi esihenkilöt voivat seurata uuden työntekijän perehdytysohjelman etenemistä. Tämä henkilöstöjohtamisen työkalujen digitalisointiin liittyvä projekti eteni
ja valmistui suunnitellulla aikataululla ja saavutti
myös ensimmäisenä korkeakouluna arvostetun kansainvälisen laatupalkinnon.

TYÖHYVINVOINTI JA YHTEISÖLLISYYS
Yliopiston työterveyshuolto kilpailutettiin vuoden
aikana kaudelle 2020—2024. Kauden tavoite on
tuottaa yhtenäiset työterveyshuollon prosessit ja
käytännöt kaikille yliopistolaisille. Työterveyshuoltoon kuuluu kaudella lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveydenhuollon lisäksi yleislääkäritasoinen
sairaanhoito ja muu terveydenhuolto sekä tietyt erikoislääkärin konsultaatiot. Sopimuskaudella on käytössä palvelun tarjoajan digitaaliset palvelut kaikille
yliopiston työntekijöille.
Työterveyspalveluita on pyritty kehittämään ja lisäämään niillä alueilla, joihin on viime vuosina nähty
lisääntyvää tarvetta. Työterveysyhteistyötä suunnataan myös yhä enemmän ennaltaehkäisevään ja työkykyä tukevaan työterveyshuoltoon.
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Koko henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely
toteutettiin yliopistossa loka-marraskuussa. Kyselyn
kokonaisvastausprosentti oli 56 ja kokonaisarvosana
3,57 asteikolla 1—5. Kyselyyn vastasi 4 991 henkilöä, joista 219 oli apurahatutkijoita tai muussa kuin
työsuhteessa olevia yliopistolaisia. Työhyvinvointikyselyn tulos parantui hieman jokaisella kyselyn
osa-alueella, eikä mikään osa-alue saanut alle 3,0
arvosanaa. Kyselyn tulosten mukaan yliopistotyön
keskeisin vahvuus on työn mielenkiintoisuus ja haastavuus. Oman työn sisältö ja lähiesimiestyö saivat kyselyssä parhaat arvioinnit. Työhyvinvointikyselyssä
parempia arviointeja edelliseen kyselyyn verrattuna
saivat erityisesti ne yliopistotason osa-alueet, joihin
on panostettu vuoden 2017 kyselyn jälkeen. Näitä
ovat esimerkiksi lähiesihenkilötyö, sisäinen viestintä
ja vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen. Myös yhteisöllisyys sai paljon myönteisiä arvioita avovastauksissa. Eniten parannettavaa ja kehittämistoiveita
tuli liittyen monitoimitiloihin, työskentelyolosuhteisiin, työnkeskeytyksiin sekä strategisen johtamisen
selkeyteen.

dettiin vahvistamaan tavoite- ja kehityskeskustelutoimintaa. Prosessi selkeytettiin ja esihenkilön ja
työntekijän keskustelun tueksi otettiin käyttöön uusi
digitaalinen työkalu. Esihenkilöiden osaamisen vahvistamiseksi ja työkalun käytön tueksi järjestettiin
jokaisella kampuksella tilaisuudet, joissa tavoitettiin
ennätysmäärä yliopiston esihenkilöitä.
Yliopistolaiset osallistuivat keväällä aktiivisesti
strategiatyöhön vastaamalla avoimeen kyselyyn.
Tällä tavoin kerättiin monipuolisia näkemyksiä ja
ideoita yliopistolaisilta ja samalla vahvistettiin yhteisöllisyyttä. Suosittuun kyselyyn vastasi 1 599 yliopistolaista. Strategiatyöhön ja erityisesti ympäristöanalyysin tekoon osallistuivat aktiivisesti myös
tiedekunnat, erilliset laitokset ja toi¬mikunnat.
Esimerkiksi työsuojelutoimikunnat toivat työskentelyyn fyysisen ja psyykkisen työ- ja opiskeluhyvinvoinnin näkökulmaa.
Strategiatyön osana järjestettiin rehtoraatin avoimia kampustapaamisia ja muita yleisötilaisuuksia
yliopistolaisille. Tilaisuuksissa oli mahdollista kommentoida ympäristöanalyysin yhteenvetoja. Syksyllä
järjestettiin vielä Tiedekulmassa avoin tilaisuus, jossa vastattiin ympäristöanalyysiin valittuihin viiteen
pääkysymykseen.

Kyselyn tuloksista järjestettiin joulukuussa Yammer-jatkot, jossa keskusteltiin tuloksista ja pohdittiin yhdessä työhyvinvoinnin kehittämiskohteita.
Tiedekunnat, erilliset laitokset ja yliopistopalveluiden toimialat tekevät tulosten perusteella työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat vuoden 2020 alussa.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden
edistämiseksi on tehty jatkuvasti määrätietoista työtä. Yliopiston tasa-arvotoimikunta jatkoi aktiivista
toimintaansa uudella nimellä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. Toimikunta päivitti suunnitellusti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
toimenpiteineen kaudelle 2019—2020. Alkuperäis-

Edellisen kyselyn tulosten osalta on kahden vuoden
aikana tehty laaja joukko erilaisia kehittämistoimia.
Yksi toimenpide on liittynyt jokaisen työntekijän
työn tavoitteiden selkeyttämiseen. Alkuvuonna läh-

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Vegaaninen reseptipankki lounasravintoloille — Helsingin yliopistossa kehite
tään ilmastokestäviä vaihtoehtoja joukkoruokailuun
Humanistisen tiedekunnan hankkeessa tutkitaan ruokakulttuuria ja
kehitetään ilmastokestäviä kasvisruokalounaita yhdessä ammattikeittiöiden kanssa.
Kuva: Lilli Munck
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/vegaaninen-reseptipankki-lounasravintoloille-helsingin-yliopistossa-kehitetaan-ilmastokestavia-vaihtoehtoja-joukkoruokailuun
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ten 19 toimenpiteen toteuttamisessa oltiin edistytty
hyvin. Vuoden aikana osallistuttiin aktiivisesti yliopiston strategiatyöhön kaudelle 2021—2030. Vuoden lopussa toimikunta perusti jo toimivan kielijoukkojen lisäksi inkluusio- ja saavutettavuustyöryhmät,
joiden tehtävänä on edistää yliopiston strategiassa
mainittuja linjauksia omalla tehtäväalueellaan.

Kesällä osallistuttiin jälleen Helsinki Pride -tapahtumaan. Tapahtuman, joka järjestettiin yhteistyössä yliopistolla muun muassa Helsingin yliopiston
kirjaston kanssa, yhteydessä järjestettiin suurelle
yleisölle tilaisuus teemalla Pride: Muutoksen tuulet
— moniäänisyys!, tasa-arvoliputus kampuksilla sekä
osallistuttiin Pride-kulkueeseen.

Ajankohtaista toimintaa leimasi tiedostamattomien
ennakkoasenteiden ehkäisemisen pohtiminen sekä
teemaan liittyvien englanninkielisten koulutusten
järjestäminen kampuksilla. Tasa-arvotoimikunta ja
työsuojelutoimikunta järjestivät yhdessä jo perinteeksi muodostuneen Hyvän työn iltapäivän teemalla Rennosti kolmella kielellä. Tilaisuudessa esiteltiin
muun muassa yliopiston kielijoukkojen keräämiä
hyviä kielikäytänteitä yliopistolaisilta. Lisäksi tilaisuudessa jaettiin palkintoja. Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto myönnettiin Kumpulan kampukselle ja
erityisesti sen työhyvinvointiryhmille ja niiden toimijoille. Yliopiston työhyvinvointipalkinto jaettiin
kahden hakijan kesken. Tietotekniikkakeskukselle
palkinto myönnettiin yhteisöllisyyden edistämiseen
ja toinen palkinto myönnettiin kolmella laboratorio
valtaisella kampuksella toimivalle Trans Campus
Chem ‑ryhmälle kemikaaliturvallisuuden edistämiseen yli kampusrajojen.

Kansainvälinen LERU-tutkimusyliopistojen Gender-
ryhmä muutti nimensä muotoon Equality, Diversity
and Inclusion (EDI). Ryhmän toiminnassa korostui
teemoina sukupuolten tasa-arvon lisäksi tiedostamattomat ennakkoasenteet, epäasiallinen kohtelu ja
inkluusio toisin sanoen kaikkien mukaan ottaminen
toimintaan. Osallistuttiin LERUn itsearviointiin toiminnan kehittämiseksi. Osallistuttiin myös yliopiston International Advisor Boardin ”Diversity and
Inclusion” tapaamiseen. Ryhmän jatkotoimenpideehdotuksena on ”Erilaisten taustojen ja kansallisena instituutiona toimimisen yhdistäminen”, johon
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta paneutuu
tulevina vuosina. Toimittiin edelleen Suomen korkeakoulujen tasa-arvoverkostossa.
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Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 688 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Helsingin yliopistolle osoittama perusrahoitus oli 386
miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen vähennys
edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2015 lähtien yliopiston saama valtion
perusrahoitus on laskenut yhteensä 59 miljoonaa
euroa. Aikaisemman hallituksen perusrahoituksen
leikkausten lisäksi valtio jäädytti yliopistolakiin kirjatun yliopistoindeksin vuosiksi 2016—2019, minkä
seurauksena perusrahoitusta ei korotettu yliopistoindeksin mukaista vuotuista kustannustason nousua vastaavasti. Kustannustason nousu on jäänyt yliopistojen katettavaksi toimintaa sopeuttamalla.

sina 2016—2020 ovat 570 miljoonaa euroa, kun huomioidaan myös indeksijäädytyksen vaikutus vuosina
2016—2019 ja vuoden 2020 40 miljoonan euron lisäpanostus yliopistojen rahoitukseen.
Vuonna 2020 Helsingin yliopiston valtionavustusten
määrä kasvaa noin 13,7 miljoonaa euroa verrattuna
vuoteen 2019, mikä johtuu Suomen hallituksen lisäpanostuksesta yliopistojen rahoitukseen ja yliopistoindeksin palautumisesta. Vuoden 2020 indeksin
palautus ei kuitenkaan korvaa menneiden vuosien
puuttuvia indeksikorotuksia. Valtionrahoituksen
nousua Helsingin yliopistossa alentaa kuitenkin heikompi menestyminen opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahanjakomallissa.

Suomen hallituksen vuonna 2015 päättämät korkeakoulusektoriin kohdistuvat rahoitusleikkaukset vuo-

Kuvio 25. Tulos 2010—2019.
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Helsingin yliopiston operatiivinen alijäämä oli 34,8
miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön
korkeakoulujen taloushallinnon koodiston sisältämä sijoitustoiminnan kirjaustapaa koskeva ohjeistus muuttui vuonna 2018 siten, että vuodesta 2018
lähtien arvopapereiden kurssimuutokset on kirjattu
tulokseen. Muuttuneen kirjaustavan ja osakemarkkinoiden nousun vuoksi Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan ylijäämä oli 49,4 miljoonaa euroa.
Operatiivisen toiminnan rahoittamiseen käytettiin
4,5 miljoonaa sijoitustoiminnan tuottoja, mikä sisältää tulevaisuusrahaston, 375-rahaston ja Helsingin yliopiston rahastoista maksetut erät. Helsingin
yliopiston vuoden 2019 tilinpäätöksen ylijäämä oli
15 miljoonaa euroa. Taloutta käsitellään myös Helsingin yliopiston tilinpäätöksessä ja muissa talousjulkaisuissa. Katso lisätietoa verkkosivuilta www.
helsinki.fi/fi/yliopisto/tilinpaatokset.

Vuonna 2019 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 688 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 11 miljoonaa euroa
(1,6 %). Yliopiston kokonaistuotot koostuvat perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta ja
sijoitustoiminnan- ja varainhankinnan tuotoista.
Yliopiston tuloslaskelman liikevaihto, eli operatiivisen toiminnan tuotot, puolestaan oli 668 miljoonaa
euroa. Yliopiston liikevaihdolla tarkoitetaan yliopiston perus- ja täydentävää rahoitusta. Perusrahoitus
sisältää opetus- ja kulttuuriministeriöiltä saadut tuotot. Perusrahoitus oli 386 miljoonaa euroa, mikä oli
5,5 miljoonaa euroa (-1,4 %) vähemmän kuin vuonna
2018. Perusrahoitus oli 56 prosenttia yliopiston kokonaistuotoista. Täydentävän rahoituksen tuotot olivat yhteensä 284 miljoonaa euroa ja muodostivat 41
prosenttia kokonaistuotoista. Summa sisältää Suomen Akatemialta saadut investointiavustukset, joita
oli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Tuloslaskelmassa
investointiavustukset eivät sisälly liikevaihtoon. Täydentävän rahoituksen tuotot kasvoivat kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Valtaosa täydentävästä rahoituksesta on tutkimusrahoitusta (204 M€,
72 %), loput muuta täydentävää rahoitusta (80 M€,
28 %). Tutkimusrahoitus kasvoi 5 miljoonaa euroa
vuoteen 2018 verrattuna. Sijoitustoiminnan, Helsingin yliopiston rahastoilta saadut tuotot ja varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 18 miljoonaa euroa.
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 16 miljoonaa euroa.
Helsingin yliopiston rahastoilta saadut tuotot olivat
3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 täydentävästä tutkimusrahoituksesta (204 M€) 165 miljoonaa euroa
tuli Suomesta ja 38 miljoonaa euroa ulkomailta. Ulkomaisen tutkimusrahoituksen osuus oli 19 prosenttia.

TILIKAUDEN YLI- JA ALIJÄÄMÄ
Helsingin yliopiston operatiivisen toiminnan alijäämä oli 35 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan ylijäämä oli 49 miljoonaa euroa, josta 34 miljoonaa euroa
aiheutuu sijoitusomaisuuden käyvän arvon muutoksesta. Yliopiston vuoden 2019 kokonaistulos, eli
ylijäämä, oli yhteensä 15 miljoonaa euroa. Helsingin
yliopiston operatiivinen toiminta oli jo neljättä vuotta alijäämäinen.

Kuvio 26. Tuotot 2010—2019.
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Kuvio 27. Täydentävä rahoitus.
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Yliopiston tärkein täydentävän tutkimusrahoituksen
lähde on Suomen Akatemia. Suomen Akatemialta
saatu rahoitus kasvoi noin 5 miljoonaa euroa ja oli
yhteensä 109 miljoonaa euroa. Lisäykseen vaikutti
muun muassa se, että samaan aikaan oli käynnissä viisi profiloitumishanketta, joten profien summa
nousi 3,3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.
Samalla vuosi 2019 oli Profi 1-hankkeen viimeinen
vuosi. Alkuvuodesta 2019 käynnistyi myös kaksi
Suomen akatemian Lippulaivaa (FCAI ja ICAN), joi-

den tulot vuonna 2019 olivat yhteensä 2,4 miljoonaa
euroa. Suomen Akatemian rahoituksen osuus Helsingin yliopiston saamasta tutkimusrahoituksesta oli
53 %. EU:sta saatu tutkimusrahoitus kasvoi 3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja oli 31 miljoonaa euroa. Kasvua oli etenkin humanistisessa
tiedekunnassa, matemaattis-luonnontieteellisessä
tiedekunnassa sekä valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Etenkin humanistisessa tiedekunnassa positiiviseen kehitykseen vaikutti useampi uusi ERC-hanke.

Kuvio 28. Täydentävä tutkimusrahoitus.
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Kotimaisilta säätiöiltä saadun tutkimusrahoituksen
osuus nousi 3 miljoonaa ja oli 28 miljoonaa. Ministeriöiltä saatuun täydentävään rahoitukseen sisältyy
valtionvarainministeriön rahoitus harjoittelukouluille, jonka suuruus oli 8,6 miljoonaa euroa vuonna
2019.

Kuvio 29. Kulujakauma 2019.
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Helsingin yliopiston kokonaiskulut olivat 708 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut kasvoivat 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat kuluerät ovat
426,7 miljoonan euron (60 % kokonaiskulusta) henkilöstökulut ja 89,0 miljoonan euron (13 %) tilavuokrat. Henkilöstökulut kasvoivat 23,5 miljoonaa euroa.
Muut operatiivisen toiminnan kulut vähentyivät 3,2
miljoonaa euroa.
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Kuvio 30. Kulut 2010—2019.
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TUOTTOJEN LÄHTEET
KAMPUKSITTAIN

euroa. Tutkimuslaitosten täydentävän rahoituksen
osuus oli 42 % ja palvelulaitosten 14 % kokonaisrahoituksesta. Tutkimuslaitoksia ovat Tutkijakollegium, Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE),
Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) ja tutkijakoulut. Palvelulaitoksia ovat Kielikeskus, Tietotekniikka-keskus, UniSport, Avoin yliopisto, Kansalliskirjasto sekä Helsingin yliopiston kirjasto.

Perus- ja täydentävän rahoituksen suhde vaihtelee
eri yksiköissä. Meilahden kampuksella täydentävän
rahoituksen osuus oli 60 %, Kumpulassa 57 % ja Viikissä 50 %. Keskustakampuksella osuus oli pienin
eli 35 % kokonaistuotoista. Sijoitustoiminnan tuottoja (sisältäen Helsingin yliopiston rahastojen tuotot) käytettiin tiedekunnissa yhteensä 4,3 miljoonaa
Kuvio 31. Tiedekuntien tuottojen lähteet kampuksittain.
Perusrahoitus

Kuvio 32. Erilllisten laitosten tuotot.
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Kuvio 33. Yliopistojen valtionrahoitus 2013—2020.
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YLIOPISTOJEN VALTIONRAHOITUS

hoitus nousi vuodelle 2020, Helsingin yliopiston
rahoitusmalliosuus nousi 22,8 miljoonaa euroa.
Taulukossa alla on esitetty tarkemmin laskennallisen perusrahoituksen määrään vaikuttaneet tekijät. Vuoden 2020 rahoitukseen vaikuttavat vuosien
2016—2018 tulokset.

Yliopistojen valtionrahoitus on vuodesta 2012 alkaen jaettu tuloskriteerien osuuksiin perustuvallalaskennallisella mallilla. Helsingin yliopiston osuus
laskennallisesta perusrahoituksesta on 23,7 % vuonna 2020 (2019: 24,1 %). Edellisen sivun kuviossa on
esitetty Helsingin yliopiston ja muiden Suomen yliopistojen laskennalliseen malliin perustuva valtionrahoitus aikasarjana.

Helsingin yliopiston osuus rahoitusmallin koulutusta koskevista tuloskriteereistä putosi vuoteen 2019
verrattuna kaikilla muilla osa-alueilla alempia korkeakoulututkintoja ja opiskelijapalautetta lukuun ottamatta. Myös tutkimuksen osuus pieneni. Julkaisujen osuus pysyi samana, mutta tohtorin tutkintojen
osuus laski eniten tutkimusosiossa.

Helsingin yliopiston rahoitusmalliosuus laskee 0,39
prosenttiyksikköä. Koska yliopistojen kokonaisra-

Muut tavoitteet

Tutkimus

Koulutus

Taulukko 18. Helsingin yliopiston osuus yliopistojen rahoitusmallissa tuloskriteereittäin vuosina 2017—
2020.
Muutos
2020—2019
(%-yks.)

Kriteerin
paino
mallissa

Rahoitusmallin tuloskriteeri

2017

2018

2019

2020

Ylemmät korkeakoulututkinnot

18,3 %

18,0 %

18,0 %

17,6 %

-0,35 %

13 %

Alemmat korkeakoulututkinnot

19,6 %

19,4 %

19,6 %

19,7 %

0,01 %

6%

55 opintopistettä suorittaneet

19,9 %

19,0 %

18,8 %

18,7 %

-0,02 %

10 %

Avoimessa yliopistossa, erillisissä
opinnoissa suoritetut opintopisteet

19,3 %

18,9 %

18,4 %

17,9 %

-0,55 %

2%

Kv. vaihto-opiskelu

17,6 %

17,9 %

18,1 %

17,2 %

-0,87 %

2%

Ulkomaalaiset ylemmän kk-tutk. suorittaneet

12,9 %

11,8 %

10,4 %

9,4 %

-1,02 %

1%

Työllistyneet ylemmän kk-tutk. suorittaneet

18,4 %

18,4 %

18,3 %

17,9 %

-0,40 %

2%

Opiskelijapalaute

16,8 %

16,8 %

17,5 %

16,9 %

0,57 %

3%

Koulutus yhteensä

18,7 %

18,3 %

18,3 %

18,0 %

-0,28 %

39 %

Julkaisut

31,6 %

30,6 %

29,8 %

29,8 %

0,00 %

13 %

Tohtorin tutkinnot

28,9 %

29,0 %

29,0 %

28,5 %

-0,57 %

9%

Kv-rahoitus

35,5 %

35,4 %

35,6 %

35,3 %

-0,23 %

3%

Muu kilpailtu tutkimusrahoitus

26,6 %

27,5 %

28,3 %

28,3 %

-0,02 %

6%

Ulkomaalainen opetus- ja tutkimushenkilöstö

26,5 %

26,3 %

26,1 %

25,7 %

-0,43 %

2%

Tutkimus yhteensä

30,0 %

29,8 %

29,6 %

29,4 %

-0,21 %

33 %

Valtakunnalliset tehtävät

42,5 %

42,5 %

42,5 %

42,5 %

0,00 %

7%

Alakohtainen osuus

16,9 %

16,9 %

16,9 %

16,9 %

0,00 %

9%

Strateginen rahoitus

25,2 %

23,0 %

22,6 %

20,9 %

-1,74 %

12 %

Muut koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet yhteensä

26,3 %

25,9 %

25,7 %

25,0 %

-0,74 %

28 %

Helsingin yliopiston osuus yhteensä

24,5 %

24,2 %

24,1 %

23,7 %

-0,39 %

100 %
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YLIOPISTOPALVELUT

Kulunut vuosi oli palveluiden osalta vakaa. Haasteita
aiheutti edelleen tiukka taloustilanne, mikä tarkoitti
tarkkaa pohdintaa siitä, missä palveluissa voidaan
säästää. Toiminnassa näkyi digitalisaation eteneminen monella rintamalla.

Yliopistopalveluissa vuosi edettiin ilman suuria
muutoksia palveluihin tai toiminnan puitteisiin.

Toiminnan tehostamista ja ketterää toimintaa edistettiin muun muassa edistämällä prosessityötä ja
lean-hankkeita ja lisäämällä lean-tietoisuutta. Kokonaisarkkitehtuurityötä ja projektijohtamisen edistämistä on tehty toiminnan vakiinnuttamisen, paremman hallittavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
Lean-kehittämisestä ja kokonaisarkkitehtuurista on
kerrottu tarkemmin Muuttuva yliopisto -luvun alaluvussa Laadunhallinta.

Yliopistopalveluiden talous oli edelleen tiukka ja
säästötoimia toteutettiin. Samanaikaisesti tiedekunnille ja erillisille laitoksille suoraan kohdennettavaksi sovitut kustannukset (työaika) olivat nousussa: vuonna 2019 määrä oli 56 henkilötyövuotta.
Yliopistopalveluiden henkilötyövuodet kasvoivat
25 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna,
mikä johtui pääasiassa yliopistomuseon siirtymisestä yleishallinnon yhteyteen vuoden 2019 alusta.

Digikehityksen johtamisessa on pyritty kokonaisjoh
tamiseen, ja tavoitteena on ottaa paremmin haltuun
yhä suuremmiksi käyvät järjestelmäkokonaisuudet
ja niiden suunnitelmallinen kehittäminen.

Käyttäjien tyytyväisyys yliopistopalveluihin parani
keväällä 2019 toteutetun palautekyselyn perusteella. Tyytyväisyys yliopistopalveluihin kokonaisuutena nousi 6,3:een asteikolla 0—10 (2018: 5,4). Tyytyväisyys palveluihin parani kaikilla kampuksilla,
mutta merkittävimmin keskustakampuksella 4,8:sta
6,0:aan. Meilahdessa keskiarvo oli 6,0, Kumpulassa
6,7 ja Viikissä 6,0. Tasalaatuisuutta palveluiden toteutuksessa ja eri palveluiden kesken kuitenkin kaivataan edelleen.

Toimintaympäristön muutoksista ainakin EU:n direktiiveihin perustuvat tietosuojavaatimusten muutokset sekä vuoden loppupuolella saavutettavuusasiat työllistivät yliopistolaisia. Avoimen tieteen
edistäminen näkyi erityisesti kirjastopalveluissa ja
kansainvälisessä yhteistyössä valmistauduttiin UNA
Europa -verkoston toiminnan käynnistymiseen.

Sanallisessa palautteessa korostuivat saavutettavuuden haasteet ja asiantuntemuksen epätasaisuus. Palvelu koetaan hyväksi, kun oikea ja osaava asiantuntija löytyy, mutta liian usein etsimiseen kuluu turhan
paljon aikaa. Tasalaatuisuuden puute näkyy myös
siinä, että palveluosoitteisiin ja prosesseihin ei aina
voida luottaa. Siirtyminen henkilöpohjaisesta kohti
tiimipohjaisempaa toimintatapaa edellyttää myös
luottamuksen rakentamista uudelta pohjalta. Yksiköiden tarpeiden ymmärtämisessä ja huomioimisessa on vielä parannettavaa. Resursointitason muuttuminen näkyy edelleen kiireenä ja kokemuksena siitä,
että hallinnollista työtä on siirtynyt opetus- ja tutkimushenkilöstölle.

Seuraavassa on kuvattu yliopiston palveluja. Kaikkia
palveluja ei voida tuoda esiin joka vuosi, joten mukaan on otettu poimintoja eri yksiköiden tuottamista
palveluista. Tänä vuonna yliopistopalveluiden lisäksi
kuvataan Helsingin yliopiston kirjaston ja Kansalliskirjaston palveluita sekä IT-palveluita.
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Työhyvinvointikyselyssä yliopistopalveluiden kokonaisarvosana nousi 3,7:ään (2017: 3,5) ja kaikissa
osa-alueissa oli nousua. Suurin nousu oli esimiestyössä.

nava arjen kysymyksiin, ja näin parantaa palvelujen
saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
Vuoden 2019 alussa yliopistopalveluissa tehtiin
päätös uuden YPA-Help-toimintamallin ja digitaalisen palvelukanavan käyttöönotosta. Toiminta päätettiin organisoida siten, että neljän hengen
ydintiimin lisäk
si yliopistopalveluiden toimialoilta
ja eri kampuksilta koottiin uusi noin 25 hengen YPAHelp-verkosto.

Yliopistopalveluissa jatkettiin projektijohtamisen
kehittämistyötä ja opeteltiin projektisalkkujen hallintaa. Keväällä suuri ponnistus oli uuden Flamman
sisällöntuotanto, jonka yhteydessä mietittiin huolellisesti, miten palveluista kerrotaan ja miten henkilökuntaa ohjeistetaan. Samalla saatiin käyttöön
uusi henkilöhaku. Ulkoisten verkkosivujen uudistus
käynnistettiin syksyllä. Vuoden aikana käynnistynyt
mobiilileimaus oli yksi askel kohti paikasta riippumatonta työntekoa muun henkilöstön osalta.

Syksyn aikana siirryttiin pilotointivaiheeseen, jolloin
uutta toimintamallia ja YPA-Help-tiimin hoitamaa
chat-palvelua Flammassa testattiin yliopistopalveluiden sekä farmasian ja kasvatustieteellisen tiedekunnan henkilökunnalla. Käyttöönottoa jatketaan
vaiheistettuna vuoden 2020 aikana.

Opintopuolella keskityttiin koulutusuudistuksen vakiinnuttamiseen ja koulutussuunnitelmien 2020—
2023 valmistelun tukemiseen. Keskustakampuksella
tuettiin myös Helsinki Institute of Social Sciences
and Humanities -yksikön vuoden 2020 alussa tapahtuvaa käynnistymistä.

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON
PALVELUT

Yliopistopalveluissa on jatkettu automatisoinnin
edistämistä erityisesti talous- ja henkilöstöpuolella.
Syksyllä kerättiin kyselyn avulla yhteisön ideoita uusista automatisoinnin kohteista. Automatisoinnilla
pyritään vapauttamaan asiantuntijoiden työaikaa
esimerkiksi manuaalisista lomakkeiden täytöistä
enemmän asiantuntijuutta hyödyntävään työhön.

Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen suurin monitieteellinen yliopistokirjasto, joka tarjoaa tieto- ja
kirjastopalveluja Helsingin yliopiston tieteenaloilta.
Kirjasto palvelee yliopiston kaikilla neljällä kampuksella sekä verkossa. Kirjaston asiakkaiden käytössä
on lähes 1,5 miljoonaa painettua ja 800 000 elektronista kirjaa sekä 27 500 elektronista lehteä. Kirjaston toimipaikoissa vieraili vuonna 2019 noin kaksi
miljoonaa kävijää. Suosituin oli Kaisa-talo, jonka
asiakasmäärä nousi yli 1,5 miljoonaan.

YPA-HELP
YPA-Help-projektissa kehitetään henkilöstölle sähköistä yhden luukun palvelukanavaa yliopistopalveluiden lähipalveluiden rinnalle. Tarkoituksena on
luoda matalan kynnyksen sähköinen neuvontaka-

Helsingin yliopiston kirjasto tuottaa kansainvälisesti
korkeatasoisia tietoympäristön palveluja yliopiston

LUETUIMPIA VERKKOUUTISIAMME VUODELTA 2019
Aivojen siivoamiseen tarvitaan syvää unta ja hitaita aivoaaltoja
Aivojen glymfaattinen puhdistusjärjestelmä toi
mii tehokkaimmin syvän, hidasaaltoisen NREMunen aikana, osoittaa tuore, kansainvälinen
tutkimus. Tutkimus myös vahvisti aikaisempaa
käsitystä siitä, että unihäiriöt voivat ennakoida
dementiaa ja Alzheimerin tautia.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/aivojen-siivoamiseen-tarvitaan-syvaa-unta-ja-hitaita-aivoaaltoja
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tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin sekä
edistää tieteellisen tiedon saatavuutta ja leviämistä yhteiskunnassa. Vuonna 2019 kirjasto keskittyi
erityisesti avoimeen julkaisemiseen ja tieteellisen
tiedon avoimeen saatavuuteen. Kirjasto pyrki lisäämään sekä julkaisujen että tutkimusdatan saatavuutta ja näkyvyyttä.

Vuosille 2021—2030 laadittu Kansalliskirjaston uusi
strategia painottaa Kansalliskirjastoa sivistyksen ja
oppimisen voimavarana, sen roolia tiedeyhteisön
ytimessä ja avoimen tieteen edistäjänä.

Helsingin yliopiston kirjaston hanke Avoimen julkaisemisen palvelukeskus toteutettiin vuosina 2017—
2019. Sen alla toteutettiin monta käytännön uudistusta.

Kansalliskirjasto edisti avointa tiedettä, erityisesti
avointa julkaisemista toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa. Kansainvälisistä verkostoista keskeisiä olivat EU:n Open
Science Policy Platform, European University Associationin (EUA) Open Access sekä OA2020-ryhmä. Kansallisella tasolla Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) koordinoimat avoimen tieteen
asiantuntijaryhmät ja ohjausryhmä sekä FinELib:n
ohjausryhmä ovat keskeisiä. Edellä luetelluissa ryhmissä Kansalliskirjasto on mukana luomassa linjauksia avoimen tieteen kysymyksiin liittyen sekä
jakamassa kokemuksia. Vuoden 2019 lopulla hyväksytyssä TSV:n avoimen julkaisemisen linjauksessa
osoitetaan Kansalliskirjastolle uusia vastuita avoimen julkaisemisen edistämisessä ja julkaisemisen
kustannusten seurannassa.

Gaudeamus-kustantamon ja Helsingin yliopiston
kirjaston yhteinen Helsinki University Press (HUP)1
antaa alustan avoimille lehdille ja kirjoille. HUP:in
ensimmäinen lehti, Redescriptions, siirtyi avoimeksi
lehdeksi joulukuussa 2019. Kustantamon ensimmäiset kirjat julkaistaan helmikuussa 2020.
Kirjasto aloitti julkaisuille pysyvän tunnisteen antavien DOI-tunnusten jakamisen kirjaston julkaisualustoilla julkaistaville vertaisarvioiduille artikkeleille ja monografioille. DOI-tunnus on kansainvälisesti
tunnettu tunniste tiedejulkaisuille, ja se parantaa
julkaisun löydettävyyttä.

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävänä on
turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta. Konsortiota palveleva FinELib-toimisto5 toimii Kansalliskirjastossa. FinELib neuvotteli vuoden
2019 aikana tieteellisten kustantajien kanssa sopimuksia avoimesta julkaisemisesta. Näillä sopimuksilla mahdollistetaan FinELib-konsortion jäsenorganisaatioiden tutkijoille avoin julkaiseminen ilman
erillistä lisämaksua. Tavoitteena neuvotteluissa on
myös sopia tutkijalle mahdollisimman helppo julkaisuprosessi. Lisäksi määritellään aineistojen jatkokäyttöoikeudet.

Kirjasto avasi Editori-palvelun2, joka on julkaisualusta open access -lehdille ja -sarjoille.
Helda Open Books -e-kirjakokoelma3avattiin lokakuussa. Sinne voi tallentaa minkä tahansa teoksen,
jonka saa julkaista avoimena. Tavoitteena on erityisesti julkaista tutkimuksen ja opetuksen kannalta tärkeitä tieteellisiä teoksia sekä eri tieteenalojen
klassikoita.
Kirjasto on solminut avoimen julkaisemisen sopimuksia4 25 kustantajan kanssa. Vuonna 2019 kirjasto käsitteli kirjoittajasopimus
alennuksen tai maksuttomuuden 632 yliopiston henkilökunnan jäsenen
artikkeliin.

FinELibillä on jo yhdeksän sopimusta, joissa avoin
julkaiseminen on mahdollista. Vuonna 2019 saatiin
pitkien neuvottelujen jälkeen neuvottelutulos, joka
sisältää mahdollisuuden julkaista avoimesti esimerkiksi Sagen, Wileyn ja Royal Society of Chemistryn
lehdissä. Nämä sopimukset mahdollistavat 800 artikkelin julkaisemisen avoimesti. Käynnissä on julkaisemisen muutos, jossa avoimesta julkaisemisesta
tulee pääasiallinen julkaisemisen tapa. Tämä edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä eri maiden ja
toimijoiden välillä.

Kirjasto aloitti rinnakkaistallennuspalvelun kesällä
2018. Rinnakkaistallennus tarkoittaa muualla julkaistun julkaisun kustantajan salliman version tallentamista julkaisuarkistoon avoimesti saataville.
Syksyllä 2019 järjestettiin kampanja rinnakkaistallennusten lisäämiseksi. Palvelun kautta saatiin yli
2 000 uutta rinnakkaistallennettavaa artikkelia loppuvuonna 2019.

1
2
3
4
5

https://hup.fi/
https://journals.helsinki.fi
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302626
https://libraryguides.helsinki.fi/kirjoittajamaksut/alennukset_artikkelit
www.finelib.fi
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mintavarmuuden ja palvelutason parantamiseksi
aloitettiin katsastuskaudella tietoliikenneverkkojen
uudistus. Tavoitteena on suurempi verkon toimintavarmuus sekä uuden teknologian mahdollistamat
uudet palvelut.

Tekijänoikeudenalaisen aineiston avaaminen tutkimuskäyttöön on ollut keskeinen strateginen tavoite,
jota pilotoitiin useassa hankkeessa. Toukokuussa
avattiin kolmen vuoden sopimuksella tutkimuskäyttöön 2 000 kirjaa digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa.
Nimekkeet valitsivat Helsingin yliopiston kirjallisuuden tutkimuksen ja kirjahistorian tutkijat, ja yhteistyökumppaneina avaamisessa olivat Kopiosto ja
Sanasto. Haka-hankkeessa on pilotoitu Kopioston
kanssa tekijänoikeudenalaisen lehtiaineiston tutkimuskäyttöä kuuden organisaation kanssa. Haka-kokemusten perusteella saatiin vuoden aikana neuvotelluksi uusi, aiempaa laajempi ja avoimen tieteen
käytännöt paremmin mahdollistava Tutkain-hanke,
jossa lehtiaineisto vuoteen 2018 asti avataan kolmeksi vuodeksi tutkimuskäyttöön kaikille kiinnostuneille yliopistoille. Hankkeeseen ilmoittautui 15 korkeakoulua. Aineisto avataan käyttöön vuoden 2020
alusta alkaen.

Teknologiavelan kuromiseksi toteutettiin merkittävä
määrä sekä palvelinten että tietokoneiden käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja uudelleenasennuksia. Laajimmin resursseja sitoi Windows 7 -käyttöjärjestelmän
päivitys Windows 10 -käyttöjärjestelmään. Projektin
aikana päivitettiin yli tuhat tietokonetta ja hankittiin
5 000 uutta Windows 10 -tietokonetta.
Tietoturvaan panostettiin monipuolisesti yliopiston
hallituksen tarkastusvaliokunnan tekemän Cyber
maturity -selvityksen pohjalta. Tämän lisäksi tehtiin
tietoturvan kannalta oleellisia palomuuripäivityksiä
ja uusittiin tietoliikennelaitteita. Useita elinkaarensa
päähän tulleita laitteita poistettiin ja näin varmistettiin esimerkiksi langattoman verkon hyvä peruskunto.

Kansalliskirjaston uudistunut hakupalvelu Finna1
mahdollistaa syksystä 2019 alkaen pääsyn kaikkiin
Kansalliskirjaston luetteloituihin aineistoihin samasta käyttöliittymästä. Kansalliskirjaston aineistoja pääsee käyttämään erillisellä kansalliskirjastokortilla.

Tietotekniikkakeskus oli mukana myös tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Jo yli 20 vuotta yliopistolaisia palvelleen Oodi-opintohallintojärjestelmän
korvaavan SISU-järjestelmän kehitystä ja etenkin
sen integrointia muihin yliopiston järjestelmiin
edistettiin. Tavoite- ja kehityskeskustelujen tueksi
ja sisäisten koulutusten tarjontaan otettiin käyttöön
uudet työkalut. Yliopistolla otettiin myös käyttöön
työajan mobiilileimaus. Flamma-intranetin teknisen
suunnittelun ja uusimisen vaativa projekti sujui aikataulussa, ja kehitystyötä jatketaan tulevina vuosina.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Helsingin
yliopiston ja Kansalliskirjaston strategioissa oppimisen merkitys korostuu uudella tavalla. Kansalliskirjasto osallistuu OKM:n, Opetushallituksen ja Tieteen
tietotekniikan keskus CSC:n vuonna 2019 käynnistämään avointen oppimateriaalien palveluun, josta voi
hakea, löytää, koota ja tallentaa avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Vaiheittain vuonna
2019 ja 2020 käyttöön tulevaa palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat,
oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. Finnasta tulee
yksi väylä tähän palveluun. Lisäksi vuonna 2019 julkaistiin Finna-luokkahuone2, joka tarjoaa aineistopaketteja opetukseen.

Vuoden aikana aloitettiin tutkimusdatan tallennukseen ja jakamiseen liittyvä datacloud.helsinki.
fi-pilotti, jossa aiemmin tuotetulle tutkimusdatan
varmuuskopiointipalvelulle saatiin ensimmäiset pilottikäyttäjät.
Yhä tärkeämmäksi muodostuvan videoviestinnän
osalta yliopistolaisten käyttöön tuotiin Zoom-video
palvelu. Se soveltuu etäopetuskäyttöön ja sen avulla voi osallistua etänä kokouksiin, seminaareihin ja
konferensseihin.

IT-PALVELUT

Aiemmin Kumpulan ja Viikin kampuksilla toiminutta tutkimuksen tietoteknistä IT for Science -tukipalvelua laajennettiin Meilahteen. Toiminnon tavoitteena on kehittää ja tehostaa tutkimuksen keskeisten
IT-infrastruktuurien käyttöä ja tarjota paikallisiin
tarpeisiin soveltuvia IT-palveluita erityisesti tallennuksen, laskennan ja datan hallinnan osa-alueilla.

Tiukasta budjettitilanteesta huolimatta tietotekniikkakeskus panosti vuoden aikana laajasti yliopistolaisille tärkeiden palveluiden päivittämiseen, uusiin
palveluihin ja asiakastukeen. Yliopiston verkon toi1
2

kansalliskirjasto.finna.fi
https://www.finna.fi/Content/luokkahuone
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Vastauksena yliopistolaisten kasvavaan ympärivuorokautiseen IT-tukitarpeeseen otettiin kesällä
käyttöön Harri Botter -chatbot. Helpdeskiin vuoden
aikana tulleista noin 65 000:stä sähköposti-, puhelin- ja chat-yhteydenotoista chatbot vastasi noin
12 500 keskusteluun. Helpdeskin kolmikielisellä
ohjesivustolla oli vuoden aikana käyntikertoja lähes
740 000 (2018: n. 600 000).

DigiHub on yliopiston digitaalisten palvelujen asiakaslähtöistä ja avointa kehittämistä edistävä yhteistyöskentelytila ja osaamisyhteisö. DigiHub tuo erilaisia toimijoita yhteen sekä ketterän toimintatavan
että toimintaa paremmin tukevan järjestelmäkehittämisen nimissä. Eri hankkeissa ja yksiköissä työtä
tekevät ohjelmistokehittäjät, yliopiston tuoteomistajat, tutkijat ja ulkopuoliset sopimuskumppanit työskentelevät yhdessä DigiHubissa. Toiminta käynnistyi vuonna 2015 ja tiloissa on noin 50 työpistettä.

Tietoteknisiä hankintoja tehostettiin ulkoistamalla
IT-laitteiden toimitukset ja asennukset. Näin tukihenkilöstölle jää enemmän aikaa avustaa yliopistolaisia vaativissa IT-kysymyksissä. Toiminnan tehostamista haettiin myös automatisoimalla monia
tietotekniikkakeskuksen sisäisiä prosesseja.

DigiHub-yhteisö on organisoitunut eri aiheiden mukaisiksi osaamisyhteisöiksi vertaisoppimista varten.
Näitä aiheita ovat palvelumuotoilu, analytiikka ja
teknologia. DigiHubin verkosto on kasvanut edelleen
ja siinä oli vuoden 2019 aikana mukana 187 henkilöä. Yhteisö on organisoitu kiltoihin, jotka järjestivät
29 tapahtumaa vuoden aikana. Osallistumiskertoja
tapahtumiin oli 483.

Vuoden aikana otettiin käyttöön IT-laitteiden kierrätysjärjestelmä, jolla säästetään niin kustannuksia
kuin ympäristöäkin ja pienennetään yliopiston hiilijalanjälkeä.
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Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat tukevat yliopiston strategian toteuttamista ja toiminnan
pitkän aikavälin kehittämistä. Tilojen, infrastruktuurien ja niihin liittyvien palvelujen tulee tukea tehokkaasti yliopiston toimintaa. Yliopiston hallituksen
hyväksymän toimitilaohjelman keskeiset tavoitteet
koskevat toimitilojen hallintaa, käyttöä, ylläpitoa ja
kehittämistä sekä investointisuunnitelman toteuttamista. Olennaista on, että yliopiston rakennukset
säilyvät terveellisinä ja turvallisina suunnitelmallisen korjaus- ja poistopolitiikan sekä asianmukaisen
ja riittävän ylläpidon avulla. Kestävyys, vastuullisuus
ja energiatehokkuus ovat tärkeitä lähtökohtia toimitilasuunnittelussa.

Yliopisto on vuokrannut yliopistokonsernin tilat
käyttöönsä nettovuokraperiaatteella, jolloin vuokra
sisältää pääomavuokran, kiinteistöveron, vakuutukset ja omistajan yleiskulut. Yliopisto vastaa itse
tilojen ylläpito- ja käyttökustannuksista sekä käyttäjäpalveluista.

TILAT JA TILANKÄYTTÖ
Vuonna 2019 yksiköiden käytössä oli tiloja seuraavasti:

Samalla kun investointiohjelman mukaisia hankkeita on jatkettu, on ollut tavoitteena yliopiston muutos
ohjelman mukaisesti tilamäärän asteittainen vähentäminen. Yliopiston perustoiminnan käytössä oleva
tilamäärä on vähentynyt vuodesta 2015 vuoteen 2019
yhteensä noin 21 000 htm2. Tulevaa strategiakautta
2021—2030 palvelevan toimitilaohjelman laatimista
on jatkettu ja se on tarkoitus hyväksyä strategian jälkeen kevään aikana. Strategiakaudella tehtävän yliopiston toimitila- ja kampusvision 2040 laatimisen
yhteydessä asetetaan tavoitteet kampusten ja toimitilojen määrälle ja sijainnille pitkällä aikavälillä.

Kuvio 34. Tilojen jakautuminen yksiköiden käyttöön.
Tiedekunnat
Muut erilliset laitokset
Muu toiminta*
Keskeiset valtakunnalliset yksiköt**
12 %

Tilat ja kiinteistöt -toimiala (TILA) toimii osana
yliopistopalveluja ja vastaa kiinteistö- ja toimitilajohtamisen liittyvistä tehtävistä sekä palvelee tilojen hallintaan, kuten esimerkiksi tilamuutoksiin ja
muuttoihin liittyvissä suunnittelutöissä. Helsingin
yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n (HY247) toiminta
on vakiintunut vuoden aikana ja palvelutoiminnan
kehittämistä yhdessä TILA:n kanssa on jatkettu.
Yhtiön tehtäviin kuuluu kiinteistöjen siivous, hoito,
huolto ja ylläpito, rakennuttamis-, vahtimestari- ja
turvallisuuspalvelut sekä kalustamis- ja kuljetuspalvelut.

16 %

53 %

19 %

* Yliopistopalvelut, ruokalat ja kahvilat sekä harjoittelukoulut
** Kansalliskirjasto ja Luonnontieteellinen keskusmuseo
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Helsingin yliopistolla oli vuonna 2019 vuokrattuna tilaa eri kiinteistönomistajilta kaikkiaan 531 306 htm2,
josta yliopistokäytössä 451 696 htm2. Muussa kuin
yliopistokäytössä olevat tilat koostuvat asunnoista,
edelleen vuokratuista tiloista, pysäköintihalleista
sekä korjattavista ja vapaista tiloista. Pääosa yliopiston tiloista oli Helsingissä, keskustakampus suurimpana kampuksena, ja vajaa kymmenesosa muualla
maassa. Varsinaisia toimitiloja oli 19 paikkakunnalla. Lisäksi 18 paikkakunnalla on esimerkiksi pieniä
miehittämättömiä seismografiasemia.

Taulukko 19. Tilojen omistajat vuonna 2019.
Omistajat

%

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy

331 642

62,4

Helsingin yliopiston rahastot

142 343

26,8

22 931

4,3

5 605

1,1

28 785

5,4

531 306

100,0

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt
Valtio (Senaatti-kiinteistöt)
Muut
Yhteensä

Yliopisto toimii pääosin yliopistokonsernin omistamissa tiloissa. Yli 90 % tiloista on vuokrattu yliopistokonsernin suoraan omistamista tai yhtiömuotoisista kiinteistöistä.

htm²

Alla on esitetty tilojen jakaantuminen kampuksittain
ja tilaluokittain.
Taulukko 20. Tilat kampuksittain vuonna 2019.

Viereisen palstan taulukoiden luvut sisältävät kaikki
tilat mukaan lukien asunnot ja majoitustilat, pysäköintihallit, edelleen vuokratut, korjattavana olevat
ja vapaat tilat.

Tilat kampuksittain

37,2

82 673

15,6

143 664

27,0

55 382

10,4

4 459

0,8

Muu maa

47 629

9,0

Yhteensä

531 306

100,0

Meilahti
Viikki
Kumpula
Muu Helsinki

Yliopiston hallituksen joulukuussa 2018 hyväksymä
tilamäärän vähennystavoite 60 000 htm2 edellyttää
uudenlaista tilankäyttöä, kuten erilaisia toimistoympäristöjä, jaettuja työpisteitä sekä opetus- ja laboratoriotilojen entistä laajempaa yhteiskäyttöä. Yliopistokäytössä olevien tilojen määrä väheni vuoden 2019
aikana noin 4 000 htm2. Vuosien 2016—2019 aikana
vähennystä on syntynyt yhteensä noin 21 000 htm2.
Tilan vähentäminen on tarkoittanut lukuisia tilajärjestelyjä ja muuttoja. Kaikilla kampuksilla on rakennettu tehokkaampia ja paremmin yhteisöllisyyttä
tukevia työtiloja. Pilottina tässä on toiminut yliopistopalvelut, joka on asettanut tavoitteeksi työskentelemisen pääosin flexi-paikoilla ja monitilatoimistoissa. DigiHub tarjoaa digitaalisten projektien kanssa
työskenteleville tiimitilat Porthaniassa.

%

197 498

Keskusta

TILANKÄYTÖN MUUTOKSET JA
TILOJEN KEHITTÄMINEN

htm²

htm² = huoneistoala. Huoneistoala on sisäpinta-ala, johon sisältyvät myös kevyet väliseinät. Huoneistoalaa käytetään kokonaisuuksien vertailussa ja yleisesti mm. vuokrasopimuksissa.

Taulukko 21. Tilat tilaluokittain vuonna 2019.

Uudentyyppisiä toimistotilakokonaisuuksia on toteutettu myös eri tiedekuntien tutkijoille, kirjastoille
tai koko kampusyhteisön käyttöön, esimerkiksi Meilahden Terkko Health Hub ja Kumpulan Ubi-kampus. Kirjastot ovat vähentäneet fyysisiä kokoelmia
digitaalisen aineiston lisääntyessä, ja opetustilojen
määrä on vähentynyt, kun yksittäisiä erillisiä opetustiloja on poistettu käytöstä. Tilavähennyksille on
laadittu kampuskohtainen suunnitelma ja aikataulu.
Yliopistotasolla säästöä saadaan vasta, kun vapautuvat tilat on vuokrattu ulos tai yliopistokonserni on
myynyt kiinteistöjään. Jonkin verran tyhjiä tiloja tar-

Tilaluokka

htm²

%

Toimistotilat

113 320

21,3

Opetus- ja tutkimustilat

101 718

19,1

Erityistilat

67 815

12,8

Sosiaali- ja virkistystilat

27 772

5,2

Säilytystilat

64 625

12,2

Yhteistilat

23 813

4,5

Ruokailu-ja keittiötilat

12 289

2,3

Asuin- ja majoitustilat

13 303

2,5

Liikenne- ja tekniset tilat

106 651

20,1

Yhteensä

531 306

100,0

htm² = huoneistoala. Huoneistoala on sisäpinta-ala, johon sisältyvät myös kevyet väliseinät. Huoneistoalaa käytetään kokonaisuuksien vertailussa ja yleisesti mm. vuokrasopimuksissa.
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Taulukko 22. Tilavähennykset, kaikki tilat.
Muutos
2015—2019

Tilat kampuksittain, kaikki tilat

2015

2017

2018

2019

Keskusta

204 352

199 950

197 999

197 498

-6 853

-3 %

Meilahti

106 513

90 611

82 128

82 673

-23 840

-22 %

Viikki

157 492

147 687

143 855

143 664

-13 828

-9 %

57 231

55 391

55 369

55 382

-1 848

-3 %

6 516

5 936

4 457

4 459

-2 057

-32 %

Muu maa

47 255

50 920

46 573

47 629

374

1%

Yhteensä

579 358

550 495

530 380

531 306

-48 978

-8 %

Kumpula
Muu Helsinki

%

Taulukko 23. Tilavähennykset, yliopistokäyttö.
Muutos
2015—2019

Tilat kampuksittain, yliopistokäyttö

2015

2017

2018

2019

Keskusta

182 880

180 590

181 072

175 228

-7 651

-4 %

57 418

52 927

54 062

55 485

-1 934

-3 %

135 483

124 601

122 403

121 820

-13 662

-10 %

54 189

52 481

52 611

52 500

-1 689

-3 %

160

160

160

160

0

0%

Muu maa

42 341

46 540

45 469

46 502

4 162

10 %

Yhteensä

472 471

457 299

455 776

451 696

-20 774

-4 %

Meilahti
Viikki
Kumpula
Muu Helsinki

%

maan isojen hankkeiden hankekohtaisten rakennustoimikuntien ja käyttäjäyhteistyön avulla.

vitaan väistötiloina, jotta järjestelyjä pystytään tekemään. Kaikkiaan yliopiston käytössä olevista tiloista
oli vuoden 2019 lopussa vapaana noin 20 200 htm2
(3,8 %).

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n ja tilat ja
kiinteistöt -toimialan palvelujen ohjausta on lähdetty tehostamaan yhteisten kehittämis- ja yhteistyöryhmien avulla.

Koko yliopiston tilankäyttö tehostui henkilötyövuotta kohti laskettuna. Vuonna 2019 yliopistokäytössä
oli tilaa 43,6 nkm2/htv ja toimistotilaa 10,5 nkm2/
htv. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 45,4 nkm2/
htv ja 11,1 nkm2/htv (nkm2 = nettokäyttöneliömetri =
käyttäjän tila ilman yleisiä tiloja).

Tilat ja kiinteistöt -toimiala on osallistunut yliopiston
digiloikka-projektiin: tavoitteena on modernisoida
opetustiloja tukemaan vahvemmin oppimista. Kampuksittain on suunnitteilla tilojen uusimisprojekteja avoimiksi, muunneltaviksi ja vuorovaikutteisiksi
oppimisympäristöiksi. Siltavuorenpenkereelle on
suunniteltu yhteistyössä kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa opetustila, jota käytetään
uuden oppimisympäristön tutkimuksessa. Projektissa on mietitty muun muassa akustiikan, valaistuksen
ja sisustuksen vaikutusta oppimiseen.

Yllä on esitetty tilavähennykset kampuksittain ja kehitys vuodesta 2015. Yliopistokäytössä luvut sisältävät vain yliopiston perustoiminnan käytössä olevat
tilat.
Vuoden 2019 aikana TILA-toimiala on osallistunut
aktiivisesti yliopiston strategian valmisteluun ja samaan aikaan on valmisteltu toimitilaohjelmaa.

Aulaopastuksen digitalisointiprojektia on jatkettu ja
infonäyttöjen käyttöönotto on laajennettu kaikille
kampuksille.

Niissä tiedekunnissa, joiden tiloihin kohdistuu suurimpia muutoksia, on perustettu tilatyöryhmät, joiden kanssa muutoksia suunnitellaan yhteistyössä.
Yhteisöllisyyden toteutumista on pyritty varmista-

Kansainvälistyminen on näkynyt yliopiston tiloissa
esimerkiksi lisääntyneenä tarpeena monikielisiin
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opasteisiin ja ohjeistuksiin. Avointa vuorovaikutusta on edistetty muun muassa rakentamalla kampuskohtaisia kohtaamispaikkoja. Think Companyn
toiminta laajeni kaikille kampuksille Kumpulan tilojen valmistuttua. Kohtaamispaikoissa järjestetään
yliopistolaisille ja yleisölle tarkoitettuja tapahtumia.
Kaikille avoimien tilojen käyttöönotto edellyttää turvallisuusnäkökohtien erityistä huomioimista sekä
uudenlaista toimintojen vyöhykkeistämistä.

87 %. Kumpulassa käyttöaste oli 75 %, Meilahden
kampuksella 63 % ja Viikissä myös 63 %. Rakennuksista Fabianinkatu 26:n (kielikeskus), Fabianinkatu
28:n, Metsätalon ja Porthanian salien käyttöasteet
olivat kaikkein korkeimmat.
Käyttöaste lasketaan keskitetyssä varausjärjestelmässä olevien opetustilojen perusteella, ja 100 %:n
käyttöaste saavutetaan, kun tila on käytössä 1 000
h/v (noin 7 h/pv, 5 pv/vk ja 28 vk/v).

Laboratoriotiloissa painopistealueina on ollut tutkimusinfran keskittäminen ja yhteiskäytön tukeminen
välinehuollon, kylmäsäilytyksen ja muiden laboratoriopalveluiden osalta. Vuoden aikana on toteutettu
muun muassa Meilahden kryosäilytystilat.

TILAKUSTANNUKSET

Talotekniikan nykyaikaistaminen sekä keskitetyt
välinehuolto-, laboratorio- ja kylmäsäilytyspalvelut mahdollistavat osaltaan yliopistolle strategisesti tärkeän tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen.
TILA:n ja HY247:n asiantuntijat ovatkin osallistuneet tiiviisti tutkimusinfrastruktuurien hankinnan
suunnitteluun ja niiden edellyttämien tilamuutosten
valmisteluun.

Perustoiminnan tilakustannukset olivat vuonna
2019 yhteensä noin 111 miljoonaa euroa. Tilakustannuksista kaksi kolmasosaa koostuu pääomavuokrista ja vastikkeista tilojen omistajille. Tilakustannuksiin sisältyvät lisäksi tilojen ylläpitokustannukset,
käyttökustannukset ja käyttäjäpalvelut.

Yliopiston yksiköiltä veloitetaan tilakustannukset
sisäisenä vuokrana, jossa todelliset tilakustannukset
on tasattu eri rakennusten välillä alueittain. Tilojen
hinnat lasketaan tilatyypeittäin ja sisäinen vuokra
peritään nettoalalta. Sisäiseen vuokraan on jyvitetty
myös osuus yhteisistä käytävistä, auloista ym. tiloista. Yleisesti markkinoilla vuokraa peritään huoneistoalaa kohti ja yliopistoyksiköiden maksama toimistotilan vuokra oli esimerkiksi Helsingissä noin 20
euroa/htm². Neliöhinnat eivät ole kuitenkaan verrannollisia ulkopuolelta vuokrattavien tilojen hintoihin, koska yliopiston sisäinen vuokra sisältää myös

OPETUSTILAT
Keskitetyssä varauksessa olevia opetustiloja oli
vuonna 2019 yhteensä 286 ja niiden käyttöaste oli
keskimäärin 79 %. Tilojen käyttöaste on noussut
edellisestä vuodesta. Tähän vaikuttaa muun muassa
se, että yliopiston päärakennuksen vanhan puolen
opetustilat olivat poissa käytöstä syyslukukaudella
2019. Korkein käyttöaste oli keskustakampuksella
Taulukko 24. Tilakustannukset, 1 000 €.
Tilakustannukset

2017

Osuus

2018

Osuus

2019

Osuus

Muutos
2018—2019

Pääomavuokrat ja vastikkeet

75 539

69 %

74 154

66 %

74 186

67 %

0,0 %

Kiinteistöpalvelut

12 420

11 %

14 400

13 %

15 287

14 %

6,2 %

Vuokrakustannus yhteensä

87 959

80 %

88 554

79 %

89 473

80 %

1,0 %

Tilapalvelut

13 412

12 %

14 442

13 %

14 910

13 %

3,2 %

101 371

92 %

102 996

92 %

104 383

94 %

1,3 %

8 346

8%

8 645

8%

6 849

6%

-20,8 %

109 717

100 %

111 641

100 %

111 232

100 %

-0,4 %

Tilakustannus yhteensä
Liitännäispalvelut 1
Laaja tilakustannus yhteensä

1 Sisältää varustamisinvestointien poistot
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toimitilojen käyttökustannukset ja käyttäjäpalvelut
yleistä toimitilavuokraa kattavammin.

RAKENTAMINEN KAMPUKSITTAIN,
ISOT HANKKEET

Ylläpitokustannuksista suurin erä oli lämpöenergian ostot 5,6 miljoonaa euroa. Kunnossapitomenot
olivat 2,9 miljoonaa euroa. Käyttökustannuksista
suurimmat olivat siivouspalvelut ja jätehuolto 8,0
miljoonaa euroa ja sähkön hankinta 5,1 miljoonaa
euroa. Käyttäjäpalvelujen menoista suurimman
osan muodosti Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n laskutus 4,8 miljoonaa euroa. Käyttäjäpalvelujen menoissa olivat mukana myös hankintojen
poistot 2,8 miljoonaa euroa.

KESKUSTAKAMPUS
Päärakennuksen peruskorjauksen suunnittelua jatkettiin ja niin sanotun vanhan puolen rakennustyöt
käynnistyivät aikataulun mukaisesti kesäkuussa.
Peruskorjauksessa rakennuksen opetustiloja uudistetaan, esteettömyyttä, tila- ja paloturvallisuutta
parannetaan, rakenteiden riskitekijöitä poistetaan ja
talotekniset järjestelmät uusitaan lähes kokonaan.
Päärakennuksessa olleita toimintoja siirrettiin muihin yliopiston rakennuksiin, osa väliaikaisesti, osa
pysyvästi.

ENERGIATEHOKKUUTTA JA
UUSIUTUVAA ENERGIAA

Valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa yhteistyössä
käynnistettiin Snellmaninkatu 10:n peruskorjauksen
suunnittelu. Rakennuksen korjaustyöt valmistuvat
vuoden 2020 lopussa ja tiloihin muuttaa tiedekunnan toimintoja Metsätalosta. Lisäksi tiedekunnan
kanssa käynnistettiin Unioninkatu 37:n peruskorjausta valmisteleva työympäristön kehittämishanke. Myös varsinainen peruskorjauksen suunnittelu
käynnistyi joulukuussa 2019.

Yliopistokonsernin omistamat kiinteistöt liitettiin
huhtikuussa 2019 valtakunnalliseen kiinteistöalan
energiatehokkuussopimukseen (ETS 2017
—2025).
Sopimus velvoittaa yliopistokonsernin yhtiöitä tekemään energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä
kiinteistöissään. Sopimukseen liittyneillä on myös
mahdollisuus saada valtion tukea energiansäästöinvestoinneilleen. Vuosina 2017—2019 yliopistokiinteistöissä on toteutettu energiatehokkuutta
parantavia toimenpiteitä 3 500 MWh:n eli yhden
keskivertoyliopistorakennuksen energiankulutuksen verran. Toimenpiteiden toteutukseen on saatu
valtion myöntämää energiatukea noin 240 tuhatta
euroa.

Topelian korttelissa jatkettiin merkittävää tilajärjestelyjen sarjaa, jonka lopputuloksena humanistisen
tiedekunnan toiminnot sijoittuvat keskitetysti Topeliaan ja Metsätaloon. Metsätalon tilajärjestelyjen
suunnittelu aloitettiin. Molemmissa rakennuksissa tilojen käyttöä tehostetaan muun muassa lisäämällä työpisteitä olemassa oleviin työhuoneisiin ja
kehittämällä yhteistyössä tiedekunnan kanssa tarkoituksenmukaista ja monipuolista työympäristöä.
Lisäksi jatkettiin uudenlaisten oppimisympäristöjen
kehittämistä yhteistyössä tiedekunnan kanssa. Metsätalon ravintolan monipuolisemman käytön edistämiseksi ja mahdollistamiseksi käynnistettiin sen kehittämissuunnittelu. Tarkoituksena on saada aikaan
uudenlainen, viihtyisä ja vetovoimainen opiskelijaja henkilöstöravintola, jonka tiloja voidaan käyttää
myös iltaisin.

Toimenpiteitä rakennusten energiankulutuksen
vähentämiseksi muun muassa rakennusautomaation keinoin kerättiin useilla rakennuskohtaisilla
energiakatselmuksilla sekä Kumpulan ja keskustakampuksen energiatehokkuusselvityksillä. Lisäksi
valaistusten uusimista LED-valoihin jatkettiin ja
Haartmaninkatu 3:n kryosäilytystila valmistui.
Vuonna 2019 yliopistorakennusten yhteydessä tuotettiin yhteensä 3 145 MWh uusiutuvaa energia.
Viikin kampuksen rakennusten katoilla olevat noin
4 000 paneelia tuottivat yhteensä 905 MWh, joka
vastaa noin 3,8 prosenttia kampuksen vuosikulutuksesta. Tvärminnen eläintieteellisen aseman oppilasasuntolan öljylämmitys korvattiin aurinkoenergialla ja maalämmöllä peruskorjauksen yhteydessä.
Viikin opetus- ja tutkimustilan biovoimalan ja Chemicumin aurinkovoimalan tarvesuunnittelut käynnistyivät.

Topelian D- ja E-osien muutostöissä työtiloja kehitettiin ja korjattiin monitilatyöympäristöksi. Hankkeeseen kuului myös kulkuyhteyksien parantaminen
yliopiston muihin kiinteistöihin avaamalla kulkuyhteys H-osan läpi Topelian sisäpihalta Fabianinkadulle. Työt valmistuivat huhtikuussa. Topelian F-osaan
remontoitiin tilat päärakennuksesta muuttavalle taidehistorialle. Tilat otettiin käyttöön elokuussa.
Siltavuorenpenkereellä on tehty alueen tilankäytön
suunnittelua ja opetus- ja itseopiskelutilojen kokonaisuuden kehitystyötä ja sitä jatketaan vuonna
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Tilat

VIIKIN KAMPUS

2020. Tilauudistuksen ensimmäisen vaiheen eli teknisen käsityön aineenopettajakoulutuksen opetustilojen toteutussuunnittelu aloitettiin.

Biokeskus 1:n (Viikinkaari 9) talotekniikan vaiheittainen peruskorjaus valmistui 2018 lokakuussa ja
viimeistelyjä tehtiin vielä vuoden 2019 aikana. A-rakennuksen aulatilan (Latokartanonkaari 9) muutostyö alkoi marraskuussa. Se valmistuu 2020 helmikuun loppuun mennessä.

KUMPULAN KAMPUS
Exactumin ja Physicumin tontille osoitteeseen Pietari Kalmin katu 5 suunnitellaan Helsingin luonnontiedelukiolle uutta rakennusta. Vuoden 2019 aikana
hanketta on valmisteltu, ja Helsingin kaupungin
kanssa on tehty esisopimus rakennuksen vuokrauksesta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta myös hyväksyi koulun tarveselvityksen.

Biokeskus 2:n (Viikinkaari 3) kryokeskusjärjestelmän suunnittelu aloitettiin syksyllä 2019. Toteutus
ajoittuu vuoden 2020 alkuun. C-rakennuksen (Latokartanonkaari 5) muuntamon jäähdytyksen toteutus
käynnistettiin loppuvuodesta. Työ valmistuu vuoden
2020 alussa.

Kustaa Vaasan tien varrella olevan rakentamattoman tontin asemaakaava kehitystyö eteni, kun sen
suunnittelu käynnistettiin arkkitehtuurikutsukilpailulla. Kaavaehdotuksen suunnittelua jatketaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Infokeskus Koronan korjaus- ja muutostyön suun
nittelu jatkui konseptisuunnittelun pohjalta ehdotussuunnitteluvaiheeseen. Projekti toteutunee kahdessa
eri vaiheessa vuosien 2020—2021 ja 2021—2022 aikana.

MEILAHDEN KAMPUS

Viikin kalliosuojan ja Viikin kartanon tallin tyhjentäminen aloitettiin yhdessä yliopistomuseon kanssa.
Kalliosuoja korjataan väestönsuojakäyttöön tyhjentämisen jälkeen.

Vaiheittain toteutettava Haartmaninkatu 3 -hanke
eteni A-osalle ja piha-alueille. Ruokalaa ja pääsisäänkäyntipihaa uudistettiin, 2. kerroksen läpikulkuaula
muutettiin rakennuksen yhteiseksi olohuoneeksi ja
luentosalien istumapaikoille asennettiin sähkörasiat.

HELSINGIN ULKOPUOLISET YKSIKÖT

Haartmaninkatu 1 -hankkeen toteutussuunnittelu Hammasklinikalta siirtyville toiminnoille jatkui
koko vuoden 2019. Työmaa käynnistyi alkuvuodesta
ja rakennuksen raskaat purkutyöt jatkuivat vuoden
loppuun saakka.

Tvärminnen oppilasasuntolan peruskorjaus valmistui kesällä ja päärakennuksen peruskorjauksen hankesuunnittelua on jatkettu.
Mäntsälän tuotantoeläinklinikkarakennuksen peruskorjaus käynnistyi syksyllä ja se valmistuu kesällä
2020.

Biomedicum 1:ssä ja Haartmaninkatu 3:ssa toteutettiin lääketieteellisen tiedekunnan vuonna 2018 valittujen uusien tutkimusohjelmien takia noin 140 tilaa
käsittänyt muutoshanke. Biomedicumin P-kerrokseen toteutettiin uusi keskitetty välinehuolto, joka
käynnistää toimintansa vuoden 2020 alussa. Yliopistopalveluille ja HiLIFElle toteutettiin 3. kerrokseen uusia toimitiloja vuoden lopulla. Nyt Meilahden
yliopistopalvelut on pääosin keskitetty Biomedicum
1:n 3. kerrokseen ja pieniä palvelupisteitä on Haartmaninkatu 3:ssa, Hammasklinikalla ja Biomedicum
2U:ssa.

Hyytiälässä on valmisteltu metsäaseman ja ilmakehätieteen tutkimuksen käyttöön tulevaa uudisrakennusta, joka korvaisi 1970-luvulla rakennetut majoitusrakennukset.
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YLIOPISTOKONSERNI

Kuvio 35. Helsingin yliopistokonsernin rakenne
vuonna 2019

Helsingin yliopistokonsernin tavoitteena on tukea
Helsingin yliopiston strategiaa, toimintaa ja vakautta sekä luoda edellytyksiä toiminnoille, joihin perusja täydentävä rahoitus ei anna mahdollisuuksia.
Konserni vahvistaa yliopiston kykyä ja vapautta tehdä tiedettä, kokeilla ja vaikuttaa.
Yliopiston omaisuutta hoidetaan Helsingin yliopiston arvopaperisalkun lisäksi Helsingin yliopiston rahastot konsernissa sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:ssä ja sen tytäryhtiöissä. Omaisuus koostuu
pääosin kiinteistöistä, arvopapereista sekä osakeyhtiöistä.
Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 9 800
työntekijää, kokonaistuotot ovat 1,0 miljardia euroa
ja tase 1,7 miljardia euroa. Konsernin tulos vuonna
2019 oli 20,2 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste
74,7 prosenttia.
Helsingin yliopistokonsernin muodostavat (oheinen
kuvio)
•
•
•
•
•

Helsingin yliopisto (emoyhteisö)
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy ja sen ty
tär
yhtiöt
Helsingin yliopiston rahastojen konserni
Helsingin yliopiston tiedesäätiö
Kumpulan liikuntahallisäätiö

Lisätietoja: Helsingin yliopistokonserni1

1 https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopiston-talous/yliopistokonserni
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KUVAAJIEN TAUSTALUVUT
Kuvio 2. Julkaisulukumäärät. Tilanne 28.2.2020, aiemmat vuodet vastaavan raportointiajankohdan
mukaan.
Julkaisutyyppi

2016

2017

2018

2019

Kaikki julkaisut (a—E)

10 817

11 446

10 926

10 708

Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut (A, C), lukumäärä

7 249

7 239

7 505

7 852

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottuvat julkaisut (B, D, E), lukumäärä

3 568

4 207

3 421

2 856

Palaa kuvioon
Kuvio 3. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien avoin julkaiseminen. Tilanne 28.2.2020. Aiempi vuosi
vastaavana raportointiajankohtana.
Avoin julkaisu/Rinnakkaistallennettu

2018

2019

avoin julkaisu

3 337

4 364

Rinnakkaistallennettu

2 870

3 993

Palaa kuvioon
Kuvio 4. Julkaisujen kielijakauma vuonna 2019. Tilanne 28.2.2020.
Julkaisukieli

Osuus 2019

suomi

23,4 %

ruotsi

1,7 %

englanti
muut

72,5 %
2,5 %

Palaa kuvioon
Kuvio 5. Tiedekuntien menestys suhteessa maailman keskiarvoon ja aineiston kattavuus. Maailman keskiarvo = 1. CNCI data included herein are derived from InCites ®, © Copyright Clarivate Analytics ® 2020.
All rights reserved.
Tiedekunta

Julkaisut
2016—2019

CNCI 2016—
2019

Kattavuus
2016—2019

Teologinen

129

2,11

14,9 %

Oikeustieteellinen

116

1,04

14,6 %

8 342

2,14

86,2 %

640

1,43

17,9 %

5 218

1,82

84,8 %

691

1,39

86,4 %

1 926

1,69

88,4 %

757

1,5

37,8 %

1 045

1,39

43,6 %

80

1,26

36,0 %

1 671

1,45

81,0 %

666

1,34

83,7 %

1 815

2,4

91,3 %

Lääketieteellinen
Humanistinen
Matemaattis-luonnontieteellinen
Farmasian
Bio- ja ympäristötieteellinen
Kasvatustieteellinen
Valtiotieteellinen
Svenska social- och kommunalhögskolan
Maatalous-metsätieteellinen
Eläinlääketieteellinen
HiLife

Palaa kuvioon
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Kuvio 6. Opiskelijat 2012—2019.
Koulutusaste

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat

19 643

19 141

18 691

18 052

17 540

16 861

16 647

16 467

ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat

9 740

9 468

9 494

9 588

9 662

9 783

9 976

10 302

tohtorin tutkintoa suorittavat

4 820

4 671

4 682

4 431

4 470

4 323

4 316

4 496

Palaa kuvioon
Kuvio 7. Opiskelijoiden sukupuolijakauma vuonna 2019.
Koulutusaste

miehiä

naisia

osuus miehiä

osuus naisia

11 359

20 213

36,0 %

64,0 %

alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat

6 062

10 405

36,8 %

63,2 %

ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat

3 465

6 835

33,6 %

66,4 %

tohtorin tutkintoa suorittavat

1 765

2 731

39,3 %

60,7 %

opiskelijat yhteensä

Palaa kuvioon
Kuvio 8. Tutkinnot 2012—2019.
Koulutusaste

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

alempi tutkinto

2 638

2 607

2 719

2 825

2 757

2 911

2 520

2 899

ylempi tutkinto

2 514

2 694

2 648

2 691

2 687

2 603

2 506

2 698

432

453

480

529

508

475

444

503

tohtorin tutkinto

Palaa kuvioon
Kuvio 9. Ylemmät korkeakoulututkinnot ja niiden tavoitteet rahoitusmallin koulutusalaryhmittäin.
Koulutusalaryhmä

2016

2017

2018

2019

Tavoite (lukuna)

1. kasvatusalat

257

291

283

308

330

2. taiteet ja kulttuuri sekä humanistinen

715

652

540

601

670

3. yhteiskuntatieteet ja palvelualat

453

454

440

499

405

4. liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet

287

278

272

303

270

5. luonnontieteet

373

402

419

383

498

80

55

61

78

100

298

276

283

315

302

35

38

51

53

45

142

104

122

116

145

46

53

35

42

55

6. tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikka
7. maatalous- ja metsätieteet
8. hammaslääketiede
9. lääketiede
10. terveys- ja hyvinvointialat

Palaa kuvioon
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Kuvio 10. Tavoiteajassa valmistuneet alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot.
alemmat
2016

Tutkinnonsuoritusaika

alemmat
2017

alemmat
2018

alemmat
2019

ylemmät
2016

ylemmät
2017

ylemmät
2018

ylemmät
2019

tavoiteajassa, kerroin 1,5

553

712

664

763

601

559

563

655

vuoden sisällä tavoiteajasta, kerroin 1,3

847

937

845

1057

606

655

635

689

1 357

1 262

1 011

1 079

1 479

1 389

1 308

1 354

tavoiteajassa (%)

20,1 %

24,5 %

26,3 %

26,3 %

22,4 % 21,5 %

22,5 %

24,3 %

tavoiteajassa + vuoden sisällä tavoiteajasta (%)

50,8 %

56,6 %

59,9 %

62,8 %

44,9 % 46,6 %

47,8 %

49,8 %

yli vuosi tavoiteajan jälkeen, kerroin 1

Palaa kuvioon
Kuvio 11. Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot kauden 2021—2024 rahoitusmallin kertoimilla painotettuna.
alemmat
2017

alemmat
2018

alemmat
2019

ylemmät
2017

ylemmät
2018

ylemmät
2019

tutkintojen lukumäärä

2 911

2 520

2 899

2 603

2 506

2 698

lukumäärä painotettuna rahoitusmallin
kertoimilla

4 478

3 910

4 528

4 193

4 185

4 456

Palaa kuvioon
Kuvio 12. Vähintään 55 op suorittaneiden osuus läsnäolevista opiskelijoista.
55 op suorittaneiden
opiskelijoiden lukumäärä

Tiedekunta
Teologinen

55 op suorittaneiden
osuus läsnäolevista

439

32,9 %

Oikeustieteellinen

1 039

50,1 %

Lääketieteellinen

1 232

72,6 %

Humanistinen

1 640

33,7 %

Matemaattis-luonnontieteellinen

1 464

29,5 %

Farmasian

390

51,7 %

Bio- ja ympäristötieteellinen

573

42,6 %

Kasvatustieteellinen

1 365

50,1 %

Valtiotieteellinen

1 058

35,9 %

Svenska social- och kommunalhögskolan

172

37,8 %

Maatalous-metsätieteellinen

864

37,3 %

Eläinlääketieteellinen

332

78,3 %

Palaa kuvioon
Kuvio 13. Vaihdossa suoritetut opintopisteet.
Suunta

2017

2018

2019

Lähtevät

20 727

20 179

19 054

Saapuvat

34 773

33 449

31 726

Palaa kuvioon
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Kuvio 14. Mediaosumat 2014—2019.
Mediaosumat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

suomi

11 400

9 900

11 884

13 500

10 994

10 684

ruotsi

1 600

1 400

975

2 300

1 956

1 851

muut kielet

5 500

3 400

13 911

12 500

18 485

12 774

Palaa kuvioon
Kuvio 15. Käynnit yliopiston verkkosivuilla (Lähde: vertailuissa käytetty similarweb.com) kertoo kävijäliikenteen Helsingin yliopiston verkkosivuilla nousseen jopa Kööpenhaminan ja Utrechtin yliopistoja suuremmaksi.
Yliopisto

lokakuu 2019

marraskuu 2019

joulukuu 2019

amsterdam

4 500 000

4 170 000

3 630 000

utrecht

2 970 000

2 720 000

2 220 000

Kööpenhamina

3 050000

3 090 000

2 820 000

Helsinki

3 840 000

3 710 000

3 190 000

aalto

2 740 000

2 500 000

2 080 000

Palaa kuvioon
Kuvio 16. Helsingin yliopiston sijoitukset rankingeissa ja niiden vuosikeskiarvot 2015—2019.
Rankingin julkaisuvuosi

ARWU
Shanghai

THE
Times
Higher E.

QS

NTU Taiwan

US News

Vuosikeskiarvo

2015

67

96

76

69

101

81,8

2016

56

91

91

71

91

80,0

2017

56

102

90

81

81

82,0

2018

57

110

99

79

92

87,4

2019

63

107

96

90

87

88,6

Palaa kuvioon
Kuvio 17. Helsingin yliopiston sijoitukset tutkinnon suorittaneiden työmarkkinakelpoisuutta kuvaavassa
THE Employability rankingissa.
Vuosi
Sijoitus

2012
103

2013
99

2014
91

2015

2016

72

Palaa kuvioon

90

70

2017
83

2018
48

2019
37

Muutos
2018—2019
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Kuvio 18. Helsingin yliopiston henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2010—2019.
Henkilöstöryhmä

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

opetus- ja tutkimushenkilöstö
asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstö
Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö

4 212

4 130

3 934

3 946

3 924

4 004

3 907

3 953

4 013

4 175

4 002

3 986

3 994

3 815

3 767

3 695

3 222

3 118

2 997

3 080

145

143

140

139

137

134

134

137

Kaikki yhteensä

8 214

8 073

7 904

7 831

7 838

7 266

7 205

7 144

7 392

8 116
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Kuvio 19. Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosien sekä harjoittelukoulujen opettajien henkilötyövuosien muutos 2018—2019.
Henkilöstöalaryhmä

muutos henkilötyövuotta

4.porras

12,7

3.porras

58,7

2. porras

33,3

1. porras

57,6

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö (tuntiopettajat)

-1,0

Harjoittelukoulujen opettajat

2,8
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Kuvio 20. Asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön henkilötyövuosien muutos 2018—2019.
Henkilöstöalaryhmä

muutos henkilötyövuotta

Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö

59,4

It

13,3

Kirjasto

9,0

Hallinto

5,1

Tekninen

-1,8

Muut

-1,8

Palaa kuvioon
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Kuvio 21. Kansainvälisen henkilöstön henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2010—2019.
Henkilöstöryhmä

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

opetus- ja tutkimushenkilöstö
sekä harjoittelukoulujen opettajat

554

647

764

827

846

884

889

952

1 014

1 079

asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstö

116

150

182

177

179

175

161

165

156

171

Kaikki yhteensä

670

797

946

1 003

1 025

1 059

1 049

1 116

1 170

1 250
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Kuvio 22. Kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosien sekä harjoittelukoulujen opettajien henkilötyövuosien muutos 2018—2019.
Henkilöstöalaryhmä

muutos henkilötyövuotta

4.porras

4,6

3.porras

12,1

2. porras

42,3

1. porras

7,3

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö (tuntiopettajat)

-1,5

Harjoittelukoulujen opettajat

-0,3
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Kuvio 23. Kansainvälisen asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön henkilötyövuosien muutos 2018—2019.
Henkilöstöalaryhmä

muutos henkilötyövuotta

Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö

12,0

It

4,7

Muu

1,5

Kirjasto

-0,2

Tekninen

-0,3

Hallinto

-2,7
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Kuvio 24. Miesten ja naisten osuus koko henkilöstöstä sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöstä.
Osuus

2015

2016

2017

2018

2019

miesten osuus

42,0 %

43,3 %

43,2 %

43,3 %

42,9 %

naisten osuus

58,0 %

56,7 %

56,8 %

56,7 %

57,1 %

miesten osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä

49,1 %

50,0 %

49,8 %

49,7 %

49,3 %

naisten osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä

50,9 %

50,0 %

50,2 %

50,3 %

50,7 %
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Kuvio 25. Tulos 2010—2019, miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Yliopiston toiminta

2

-4

4

15

19

21

-3

-4

-17

-35

Sijoitustoiminta

6

6

10

15

16

25

8

28

-19

49

7,7

1,9

13,8

29,4

34,9

46,3

4,3

24,3

-35,9

14,6

Yhteensä
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Kuvio 26. Tuotot 2010—2019, miljoonaa euroa.
Tuotot

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OKM

400

410

431

423

431

446

404

395

392

386

Täydentävä ja VM

230

231

253

259

267

267

265

267

275

284

4

7

11

17

19

38

22

43

10

18

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Omat tuotot
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Kuvio 27. Täydentävä rahoitus, miljoonaa euroa.
Rahoituslähde

2010

2011

2012

SA

73

82

89

96

106

104

103

107

104

109

Ministeriöt

34

38

40

36

34

35

28

28

33

33

Yritykset

26

19

22

24

25

28

30

26

25

24

Säätiöt

18

16

16

19

19

21

23

25

25

28

Business Finland

15

14

14

13

13

13

13

14

16

14

Kunnat

14

11

10

11

10

9

10

9

8

9

Muut

19

22

24

24

24

23

20

20

21

23

EU

21

22

27

27

26

23

23

23

28

31

8

8

11

10

10

11

14

14

15

12

Muu ulkomainen rahoitus
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Kuvio 28. Täydentävä tutkimusrahoitus, miljoonaa euroa.
Rahoituslähde

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SA

73

82

89

96

106

104

103

107

104

109

Ministeriöt

14

14

15

12

10

10

9

7

10

8

6

4

6

5

4

6

5

5

5

4

Säätiöt

16

14

14

16

18

19

21

23

23

26

Business Finland

15

14

14

13

13

13

13

14

16

14

4

3

4

4

4

4

5

5

3

3

13

15

18

20

20

21

20

20

25

28

6

6

9

8

8

9

12

12

14

10

Yritykset

Kunnat
EU
Muu ulkomainen rahoitus

Palaa kuvioon
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Kuvio 29. Kulujakauma 2019.
Kululaji

Osuus

Henkilöstö

60 %

Vuokrat

13 %

Aineet ja tarvikkeet

7%

Ostopalvelut

12 %

Matkat

3%

Poistot

2%

Muut

3%

Varainhankinnan siirrot

0%
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Kuvio 30. Kulut 2010-2019, miljoonaa euroa.
Kululaji

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Henkilöstö

403

406

428

431

437

441

411

402

403

427

Tilavuokrat

76

77

82

87

87

88

95

91

89

89

Muut kulut

136

152

160

142

145

153

158

161

183

174

11

11

11

11

11

12

12

13

14

15

Poistot
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Kuvio 31. Rahoitus kampuksittain, miljoonaa euroa.
Kampus

Perusrahoitus

Täydentävä rahoitus

Sijoitustoiminta

Keskusta

89

47

0

Kumpula

36

47

0

Meilahti

33

49

0

Viikki

55

54

0
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Kuvio 32. Rahoitus, erilliset laitokset, miljoonaa euroa.
Erilliset laitoset

Perusrahoitus

Täydentävä rahoitus

Sijoitustoiminta

Palvelulaitokset

62

14

0

Tutkimuslaitokset

32

42

0
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Kuvio 33. Yliopistojen valtionrahoitus 2013—2020, miljoonaa euroa.
Yliopisto
Helsingin yliopisto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

383

394

401

387

387

378

376

398

Muut yliopistot yhteensä

1 220

1 231

1 253

1 204

1 189

1 183

1 183

1 282

Yliopistot yhteensä

1 603

1 624

1 654

1 590

1 575

1 561

1 559

1 680

Palaa kuvioon
94

HELSINGIN YLIOPISTO KATSAUS VUOTEEN 2019

Kuvaajien taustaluvut

Kuvio 34. Tilojen jakautuminen yksiköiden käyttöön.
Tilan käyttäjä

Osuus

Tiedekunnat

53 %

Muut erilliset laitokset

19 %

Muu toiminta, Yliopistopalvelut, ruokalat ja kahvilat sekä harjoittelukoulut

16 %

Keskeiset valtakunnalliset yksiköt, Kansalliskirjasto ja Luonnontieteellinen keskusmuseo

12 %
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